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Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu
Açılış Oturumu: TÜRKİYE-AFRİKA KADIN LİDERLİK DİYALOĞU
PANELİ
22 Ekim 2020, 10.00

Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan,
Kongo Demokratik Cumhuriyeti First Lady’si Sn. Denise Nyakeru
Tshisekedi Tshilombo (Denis Niyakeru Çeçigeedi Çualombo),
Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş,
T.C. Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü, Sn. Büyükelçi Nur
Sağman,
Afrika İş Konseyi (AfBC) Başkanı Sn. Dr. Amany Asfour (Amani
Asfur),
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi & DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri
Koordinatör Başkanı Sn. Berna Gözbaşı,
Türkiye ve Afrika İş Dünyasının Değerli Temsilcileri,
Değerli Basın Mensupları,

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla
selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum.
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Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında iş birliklerini geliştirmek ve
ekonomik fırsatları değerlendirmek amacıyla Ticaret bakanlığımızın ev
sahipliğinde, Afrika Birliği iş birliğiyle düzenlediğimiz Türkiye-Afrika III.
Ekonomi ve İş Forumumuzun (TABEF) son gününde, Türkiye-Afrika Kadın
Liderlik

Diyaloğu

Paneli’nde

sizlerle

bir

arada

olmaktan

mutluluk

duyuyorum.
Amacımız; Afrikalı kadın girişimciler ile Afrika’da iş yapan Türk kadın
girişimcilerimiz arasında deneyim paylaşımı sağlamak; iş dünyasında
kadınların daha fazla yer alması için çözümler üretmek ve iş birliklerimizi
artırmak.
DEİK’in hem yönetim kurulu seviyesinde, hem de iş konseyi
başkanları ve yönetimleri seviyesinde kadın temsilinin en yüksek olduğu
kurumlardan birisi olmasıyla gurur duyduğumu da ifade etmek istiyorum.
Ve,

Afrikalı kadınların

el

emeği

ürünlerinin

değerlendirilmesi,

ticarileştirilmesi, yaygınlaştırılması ve oluşan katma değeri herhangi bir kar
amacı gütmeden tekrar Afrikalı kadınlara geri gönderme konusunda çok
büyük gayretler sarf eden Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiye
huzurunuzda teşekkür ediyorum.
Kendilerinin teşvik, öncülük ve desteğiyle, MÜSİAD Genel Başkanı
olduğum dönemde, 25 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da Afrikalı kadınların el
emeklerinin ticarileştirildiği Afrika Evinin açılışını, teşrifleriyle, birlikte
gerçekleştirmiştik.

Afrika

Evinin

faaliyetlerinin

sürmekte

olmasından

memnuniyet duyuyoruz.
Evet, Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK
olarak, ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için 45’i Kıta’da olmak üzere
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147 İş Konseyimizle ticari diplomasi çalışmalarımızı hız kesmeden
sürdürüyoruz.
Türkiye olarak Afrika gündemimiz yoğun.
1 ay önce Afrika Birliği dönem başkanı Demokratik Kongo
Cumhurbaşkanı'nı İstanbul’da ağırlamıştık. 3 hafta önce de Afrika Birliği
Komisyon Başkanı'nı İstanbul'da ağırladık.
Cumhurbaşkanımızla birlikte Pazar günü başlayan Angola, Nijerya ve
Togo ziyaretimizi tamamlayarak dün gece İstanbul’a geldik. Bu ülkelerle
yatırım ve ticari iş birliklerimizi artırmak üzere önemli adımlar attık, hem
resmi kurumlarımız arasında, hem de özel sektör temsilcilerimiz arasında,
savunma

sanayinden

enerji

üretimine,

gıdadan

gübre

üretimine,

madencilikten enerji nakil hatlarına, yatırımların karşılıklı korunmasından
diğer alanlara kadar, onlarca anlaşmaya imza attık.
Gündemimizde;

27

Ekim’de

Çad

Cumhurbaşkanını

ülkemizde

ağırladıktan sonra, 1-3 Aralık arasında Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan’da
Afrika Kalkınma Bankası'nın Afrika Yatırım Forumu, 6 Aralıkta Ticaret
Bakanımızla Macaristan'da “Go Africa” programımız ve 17-18 Aralık'ta
İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın himayesinde Türkiye-Afrika 3. Ortaklık
Zirvesi var.
Ülkemizin Afrika ile karşılıklı ticaret hacmini 25 milyar $’dan 50 milyar
$’a yükseltmek, ortak birinci hedefimiz olmalı.
Afrika kıtasında iş birliklerini artırmak, kıtada daha çok yatırım
yapmak için, STA’ların ve YKTK anlaşmalarının imzalanması, sanayileşme,
tarım, inşaat, tekstil, sağlık alanlarında işbirliği ve know-how paylaşımı,
öncelikli hedeflerimiz arasında.
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Bu hedeflerle kuracağımız köprülerin kadınlar olmadan kurulması
daha zor.
Afrika, son yıllarda kadın girişimciliğinin en hızlı arttığı kıta unvanına
sahip. Ülkemizde de başarılı girişimci kadınlar iş dünyasında kendi
hikayelerini yazıyorlar.
Etkili

kadın

networklerinin

gelişimde

rolü

büyük.

Bu

ağların

etkileşimleri, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasıyla gelecekte
daha önemli bir rol oynayacak.
Bugünkü panelimizin; güçlü, risk alan ve fark oluşturan Türk ve
Afrikalı iş kadınlarımızın hikayelerini birleştirerek, iş birliklerini artırmaları ve
ortak girişimde bulunmaları için büyük fırsatlar doğuracağına eminim.

Saygıdeğer Hanımefendiler, Değerli Büyükelçim,
İzninizle Afrika'da halkoyu ile seçilmiş ilk kadın devlet başkanı Liberya
eski Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf’ın (Elın Cansın Sörliif) bir sözünü
hatırlatmak istiyorum.
Sirleaf (Sörliif), “Hayallerinizin büyüklüğü, onları gerçekleştirmek
için her zaman mevcut kapasitenizi aşmalıdır. Hayalleriniz sizi
korkutmuyorsa yeterince büyük değillerdir.”1 diyor.
Türkiye ve Afrika iş dünyaları olarak hayallerimiz büyük. Mevcut
kapasitemizi geliştirmek ve bunu aşmak için tüm heyecanımızla, birlikte
çalışıyor, birlikte üretiyoruz.
1

“The size of your dreams must always exceed your current capacity to achieve them. If your dreams do not scare
you, they are not big enough.”
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Bu duygularla, başta Saygıdeğer Hanımefendiler olmak üzere, Ticaret
Bakanımıza, Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Sn. Nur
Sağman başta olmak üzere; tüm panelistlere, programımıza katılan ve
hazırlanmasında

emeği

geçen

herkese

ve

değerli

katkılarıyla

bu

programların yapılabilmesini mümkün kılan sponsorlarımıza teşekkür
ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
Nail OLPAK
DEİK Başkanı

