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Türkiye ve Afrika’nın Dayanıklılığı: Geçmişteki Zorluklar ve Yeni 

Ortaklıklar 

28 Temmuz 2020, 14.00 

 

 

Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Sn. Fatih Ak, 

 

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB İşleri Genel 

Müdürlüğü Afrika’dan Sorumlu Daire Başkanı Sn. Sinan Gültekin, 

 

Afrika Diplomatik Misyonu Duayen Cibuti Büyükelçisi Sn. Aden 

Houssein Abdillahi, 

 

Değerli Büyükelçiler, Ticaret Müşavirlerimiz, Misyon Temsilcileri, 

 

Türkiye ve Afrika İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

Sunucumuz BloombergHT Londra Ceren Dilekçi, 

Moderatörümüz Dr. Uğur Erdoğan, 

Değerli Katılımcılar,   

 

Sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla selamlıyor, 

sağlıklı günler diliyorum. 

Öncelikle yaklaşan Kurban Bayramımızı tebrik ediyor, ülkemize İslam 

alemine ve tüm insanlığın; sağlığına ve mutluluğuna vesile olmasını 

diliyorum. 
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COVID-19 salgını ve sonrasında, günlük yaşantımızdan iş hayatımıza 

kadar birçok unsurun eskisi gibi olmayacağı; yeni normalde, ekonomik, 

ticari ve siyasi ilişkilerde de birçok başlığın yeniden tesis edileceği 

görülüyor. 

 Globalleşmeden glokalleşmeye dönüşümü konuştuğumuz, 

 Ekonomik rekabette öne çıkan ölçek ekonomisi kavramından, tek 

kaynağa bağlı kalmanın risklerini tartıştığımız, 

 Lojistiğin hayatımızdaki yerinin tekrar sorgulandığı, yakınlık veya 

uzaklık kavramlarının yerine “ulaşılabilirlik” kavramının öne çıktığı, 

 Merkez Bankalarının alışageldiğimiz rollerinin dışına çıkarak 

Yatırım Kredilerine destek vermeye başladığı bir dönemi 

yaşıyoruz. 

Görünen o ki, bu dönemin kazananı, ‘’tedarik zincirini’’ bozmadan 

sürdürebilenler olacak ve dönemin anahtar kelimesi de ‘’güven’’ olacak. 

 

Sayın Katılımcılar, 

Sizlerin de bildiği üzere, Türkiye olarak Afrika kıtasına yönelik 

ekonomik stratejilerimiz, bilimsel & kurumsal çalışmalarla ve Türkiye’nin 

özel sektörü liderlerinden DEİK-Afrika İş Konseylerinin çalışmalarıyla 

devam ediyor. 54 ülkeye sahip Afrika kıtasında 45 İş Konseyimizin olması 

da bunun en büyük göstergesi. Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ekonomik 

ilişkilerimizi, karşılıklı olarak kazan-kazan ilkesini temel alan bir ekonomik 

modelle sürdürüyoruz. Afrika’ya inanıyor ve güveniyoruz. Aynı zamanda 

Türkiye’nin bu süreçte gösterdiği performans kadar bundan sonraki 
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süreçteki gerçekleşmeleri de her zamanki gibi uluslararası kuruluşların 

beklentilerinin üzerinde olacaktır. 

Bununla birlikte Afrika Birliği 2063, Afrika’yı geleceğin küresel güç 

merkezine dönüştürmek için hazırlanan Afrika’nın planı imalat/sanayileşme 

ve katma değer üretim hedefleri doğrultusunda kıta ile ekonomik 

ilişkilerimizi şekillendiriyor. 

Ancak tabii, daha alacak çok yolumuz var. Bu bağlamda, Afrika ile 

ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesini sağlayacağını düşündüğüm 

birkaç maddeyi dikkatinize sunmak isterim. 

 Organize Sanayi Bölgeleri kültürünü Afrika ülkelerine yayabiliriz. 

 İş dünyamız Afrika ülkelerinin ulaştırma altyapısının geliştirilmesine 

Türkiye’nin başarılı olduğu PPP modeli ile katkı sağlayabilir.  

 Afrika’nın geniş tarım arazilerinde organize tarım tesisleri kurulup 

ülkemizin gıda güvenliği ve Afrika ülkelerinin ihracatı 

çeşitlendirmesine katkı sağlanabilir.      

 Afrika ülkelerinde daha fazla liman ve havaalanı işletmeciliği 

yapabiliriz. 

 Türk özel sektörünün Afrika kıtasındaki en büyük sorunu 

faaliyetlerinin finansmanıdır. Finansman sorununu aşmak için üzerine 

çalıştığımız alternatif enstrümanlardan üçüncü ülkelerle Afrika’da 

ortak proje geliştirmesi büyük önem taşıyor. 

 Diğer yandan, Türkiye’nin sanayileşme tecrübesinin Afrika'ya örnek 

olacağını düşünüyoruz. Afrika'ya sadece bir “doğal kaynak” merkezi 
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olarak gören diğer ülkeler gibi değil, Afrika ile Know-How paylaşımı 

söz konusu projemizin sayesinde Türkiye’nin Afrika’daki kardeşleriyle 

işin nasıl yapılacağı konusundaki püf noktaları paylaşımı fırsat 

tanınacaktır. Ayrıca bu proje sayesinde illerdeki dönemde Türkiye'nin 

Afrika'ya doğrudan yatırımları artmasına neden olacaktır.  

 Ticaret Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı Afrika’da 5 lojistik merkezi 

(Tunus-Zarcis Liman Bölgesi, Gana-Akra Tema Liman Bölgesi, 

Kamerun-Douala Liman Bölgesi, Güney Afrika-Durban Liman Bölgesi, 

Kenya-Mombasa Liman Bölgesi) taslak olarak çalışması devam 

ediyor. Proje, söz konusu ülkelere yönelik lojistik ve taşımacılık 

faaliyetlerinin değil, ancak o ülkedeki lojistik depolama ve elleçleme 

imkân ve maliyetlerinin optimize edilmesine yönelik düşünülmektedir.  

Sözlerime son vermeden izninizle kısaca DEİK’ten söz etmek 

istiyorum. 

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, ülkeler 

arası yatırım ve ticareti artırmak için tüm dünyaya yayılmış 146 İş 

Konseyiyle, “ticari diplomasi” anlayışıyla çalışan bir iş platformu. Bilgi ve 

etkileşimin öneminin arttığı günümüzde, Afrikalı dostlarımızı da 

networkümüzden daha fazla faydalanmaya davet ediyorum. 

DEİK olarak bu süreçte neler yaptığımızı da kısaca anlatmak isterim. 

“İşlerimizi Askıya Almıyoruz”, “İşletmelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını 

ve istihdamını koruyoruz” sloganlarımız ile çalışmalarımıza ve üyelerimizin 

sesi olmaya devam ediyoruz. 

Her gün, Büyükelçilerimiz ve Ticaret Müşavirlerimizin de video 

konferans yöntemiyle katıldığı 5-10 adet İş Konseyi Yürütme Kurulu 
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Toplantısı, karşı kanat görüşmeleri, webinarlarımız, Interconnected 

Business toplantılarımız ile, hem işlerimizi yürütüyor, hem de buralardan 

aldığımız sorun, öneri, her türlü bilgiyi, Devletimizin ilgili birimlerine ileterek, 

çözüme katkı sunmaya devam ediyoruz. 

Son bir bilgiyi de paylaşmak isterim. 8-9 Ekim tarihlerinde İstanbul’da 

gerçekleştirmeyi planladığımız Türkiye-Afrika 3. Afrika Ekonomi ve İş 

Forumunu muhtemelen bugünkü gibi sanal ortamda düzenleyeceğimiz 

anlaşılıyor. Orada da buluşmak üzere desteklerinizi bekliyoruz. 

Bir Afrika atasözü “Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, uzağa gitmek 

istiyorsan beraber.” der. Türk İş Dünyası olarak siz Afrikalı 

kardeşlerimizle, önümüzdeki uzun yolu vizyoner bakış açımızla ve birlikte 

yürüyeceğimize olan inancımla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


