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Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu (TABEF) 

Kapanış Oturumu 

22 Ekim 2021, 14.30 

 

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, 

 

Ticaret Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muş, 

 

Afrika Birliği Komisyonu (AUC) Ekonomik Kalkınma, Ticaret, 

Sanayi ve Madencilik Komiseri Sn. Albert Muchanga (Albırt Muçanga), 

Afrika İş Konseyi Geçici Başkanı Sn. Dr. Amany Asfour (Amani 

Asfur), 

Değerli Bakanlar, Büyükelçiler, Ticaret Müşavirleri, Misyon 

Temsilcileri, 

 

Türkiye ve Afrika İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğinde ve Afrika Birliği işbirliğiyle 

düzenlediğimiz Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumumuzun (TABEF) 

kapanış oturumunda, sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK 

adına saygıyla selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum. 

Herkesin, Covid-19 salgını, kısıtlamalar ve seyahat zorlukları 

sebebiyle, acaba katılım nasıl olur diye tereddütler yaşadığı bu yılki TABEF 

etkinliğimizde; 1.600’ü 45 Afrika ülkesinden olmak üzere 3.000’i aşkın Türk 

ve Afrikalı iş insanını; Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 34 
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Afrika ülkesinin Bakanlarını, Afrika Birliği Komisyonu Komiserini ve onlarca 

iş dünyası örgütünün başkan ve temsilcilerini ağırladık ve etkinliğimizde iş 

insanları arasında 4.900 karşılıklı iş görüşmesi gerçekleştirildi. 

Ticaret Bakanlığımız ve Bakanımız Sn. Mehmet Muş hazırlıklarımıza 

tam destek verdi, biz de bugünkü birlikteliğin gerçekleşeceğine inandık ve 

ona göre çalıştık. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum, dostluk, ticaret ve 

yatırım çağrımıza uyarak yine buradasınız, hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

Hedefimiz, bir sonraki TABEF’te daha fazla dostumuzla birlikte olmak. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Kimilerinin bir iletişim sistemi olarak bildiği, kimilerinin belki ilk defa 

duyduğu Afrika’ya ait bir deyim olan “ubuntu”nun zarif bir felsefesi vardır. 

Bir antropolog, Afrika’da kabilenin çocuklarını meydana toplar ve 

onlara bir yarış önerir. İlerideki ağacın altındaki meyvelere ilk ulaşan, 

meyveleri kazanacaktır. 

Yarışın başlamasıyla, alışılmışın aksine, bütün çocuklar el ele 

tutuşarak birlikte koşarlar, ağacın altına beraber varırlar ve meyveleri 

birlikte yemeye başlarlar. 

Antropolog neden böyle yaptıklarını sorunca da, şu cevabı verirler; 

“Biz “ubuntu” yaptık. Yarışsaydık, bir kişi kazanacaktı. Nasıl olur da 

diğerleri mutsuzken kazanan bir kişi meyve yiyebilir? Ubuntu yaparak, 

hepimiz yedik.” 

Ubuntu, şöyle açıklanır: “Ben, ‘biz’ olduğumuz zaman ‘ben’im.” 
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Bütünün hayrına olmayan şeyler, tek tek bireylerin de faydasına 

olmaz. Bizler, ötekileştiren değil; kapsayıcı olan, insandan öte bütün 

canlıları düşünen bir geleneğin temsilcileriyiz. 

Afrika ile olan ilişkilerimizde de yalnızca kendimizi değil, kazan-kazan 

prensibimizle, bütünün yararını düşünüyoruz. 

Bu yıl Dışişleri bakanlığımızın düzenlediği Antalya Diplomasi 

Forumunda, benim moderatörü olduğum DEİK Afrika Oturumumuza 

panelist olarak katılan 14 Afrika Ülkesinin Dışişleri Bakanlarından birisi olan 

Siera Leone Dışişleri Bakanının panelimizde söylediği sözler çok önemli. 

Sayın Bakan dedi ki: 

Siz Türkleri iki özelliğinizden dolayı çok seviyoruz. ‘’Öncelikle, 

tarihinizde hiç sömürgeci olmadınız, bu çok önemli. Ayrıca, başkaları gibi, 

avcı gibi davranmıyorsunuz. Avcı gelir, nişan alır, vurur ve avını alıp gider. 

Siz böyle değilsiniz, bizimle paylaşmaya hazır geliyorsunuz’’.  

Bence bu tespitler bizim en değerli gücümüz. 

 Covid’le birlikte; glokalleşen, tek kaynağa bağlı kalmanın risklerini 

gören, tedarik zinciri ve dijital hayatın öne çıktığı, gıda, enerji ve tarımın 

öneminin arttığı bir dünya meydana geldi. Dünyadaki işlenmemiş 

toprakların % 60'ına sahip Afrika, küresel nüfusun tarım ve gıda ihtiyacını 

karşılayacak potansiyele sahip. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi 

(AfCFTA) anlaşması ile 1,3 milyar nüfuslu ve 3,4 trilyon $’lık yeni bir 

serbest pazar oluşuyor. 
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 Türk iş dünyası olarak; cesaretimiz, hızımız, fiyat ve kalitemiz ile 

zaten rakiplerimizin önündeyiz. Tarihimizin lekesiz sayfaları ve paylaşmaya 

hazır anlayışımızla, hep birlikte daha fazlası için hazırız. 

Afrika ile ticaretimizi 25 milyar $’dan, 50 milyar $’a yükseltmek birinci 

hedefimiz. 

Bunu yapabilmek için; 

 Vize süreçlerindeki gecikmeler ve zorlanmaları aşmak 

 Müzakereleri devam eden STA’ların bir an önce sonuçlandırılması, 

 Yatırımların Karşılıklı Tanınması ve Korunması Anlaşmalarının 

bitmesi, 

 Bunlara bağlı olarak İş Dünyamızın Afrika’da yatırımlarının artırması, 

 Afrika’yla bankacılık ve finansman imkanlarının geliştirilmesi  

 Know-how paylaşımına odaklanmamız, 

 Ve; sanayileşme, tarım, inşaat, tekstil, sağlık gibi alanlarda, Afrika’nın 

teknik partneri olmamız çok önemli. 

DEİK olarak, 45’i Afrika’da olmak üzere 147 İş Konseyimizle, ülkeler 

arası yatırım ve ticareti artırmak için “ticari diplomasi” çalışmalarımıza hız 

kesmeden devam edeceğiz. 

Türkiye ve Afrika ekonomik ilişkilerinin geleceğine birlikte yön 

verdiğimiz Forumumuzla, hedeflerimize birlikte koşarken, hepimizin aynı 

anda kazanacağına ve meyveleri beraber yiyeceğimize inanıyorum 
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Çünkü biz de, “ubuntu” felsefesine inanıyoruz. 

Biz, Afrikalı dostlarımızla birlikte daha güçlüyüz.  

Bu duygularla, Cumhurbaşkanımıza, Ticaret Bakanlığımız ve Afrika 

Birliği’ne, Bakanlarımıza, panelistlere, programımıza katılan ve 

hazırlanmasında emeği geçen herkese ve değerli katkılarıyla bu 

programların yapılmasını mümkün kılan sponsorlarımıza teşekkür ediyor, 4. 

TABEF’te bir araya gelmek dileğiyle sizleri saygıyla selamlıyorum.  

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


