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Üçüncü Afrika-Türkiye Ekonomi ve İş Forumu, Türkiye ile Afrika Birliği Üye Ülkeleri 

arasındaki ekonomik ve ticari bağları daha da güçlendirmek amacıyla 21-22 Ekim 2021 

tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Forum, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifleriyle onurlandırılmıştır. 

Forum, etkinlik sırasında tüm delegasyonlara gösterilen sıcak karşılama ve misafirperverlik 

için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve 

halkına en içten teşekkürlerini ifade etmiştir. 

Foruma 45 Afrika Ülkesinden katılım olmuş ve ayrıca Türkiye ile Afrika'dan özel sektör 

temsilcileri katılmıştır. 

Forum sırasında, ele alınan başlıklar aşağıda sunulmaktadır: 

i. “Türkiye-Afrika Ortaklığının Derinleştirilmesi: Ticaret, Yatırım, Teknoloji ve Lojistik”; 

ii. “Türkiye ile Afrika Arasında Tarım ve Tarımsal Sanayi İşbirliği”; 

iii. "AfCFTA ve Yeni Pazar Fırsatları". 

iv. “COVID-19 Sonrası, Sürdürülebilir Sağlık Ortaklıkları: Türkiye-Afrika”; 

v. “Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu”; 

vi. “Türkiye ve Afrika’nın İnovasyon ve Artan Yatırım Yaklaşımı”; 

vii. “ Afrika'da Yatırım ve Ticaret Finansmanı ve Türkiye ile Bankacılık İlişkileri”; 

 

Bu bağlamda, kalkınma ve ekonomik entegrasyon için Türkiye ile Afrika arasındaki kalıcı 

ortaklığın güçlendirilmesi amacıyla: 

1. Forum, Afrika Birliği Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile işbirliği içinde Forum'u düzenlemede sergilediği kararlılığı 

not etmiştir. 

2. Forum, Afrika Birliği'nin 2063 Gündemine ve Afrika ülkelerinin kapsayıcı büyümesine ve 

sürdürülebilir kalkınmasına odaklanan Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Gündemine desteğini ifade etmiştir. 

3. Forum, Afrika Birliği'nin Afrika'nın ekonomik entegrasyonunu teşvik etmedeki önemli rolünü 

kabul etmiştir. 

4. Forum, Türkiye'nin Afrika'da barışı, istikrarı ve altyapı gelişimini teşvik etme çabalarını ve 

katkısını takdir etmiştir. 

5. Forum, organizatörlere mevcut ortak diyalog platformunu güçlendirmeye devam etmelerini, 

Afrika-Türkiye geleneksel dostluğunu pekiştirmelerini, karşılıklı stratejik işbirliğini 

derinleştirmelerini ve Türkiye ile Afrika arasındaki somut işbirliği mekanizmasını 

geliştirmelerini tavsiye etmiştir. 



6. Türkiye, son on yılda istikrarlı büyümesi ve bölgesinde önemli bir ekonomik güç olmasıyla 

dikkat çekici bir performans gösterdiğini de dikkate alarak; Afrika Birliği Üye Devletleri ile 

işbirliğini güçlendirmek ve genişletmek amacıyla Afrikalı muhatapları ile ele aldığı farklı 

alanlardaki kalkınma deneyimini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etmiştir. 

7. Forum, Türkiye-Afrika Ortaklığı kapsamında altyapı işbirliğine öncelik verme ve Gündem 

2063 ve onun önemli projeleri çerçevesinde sağlık, enerji ve diğer altyapı geliştirme 

alanlarında işbirliğini güçlendirme konusundaki tutumunu yinelemiştir. Bu bağlamda Forum, 

özel sektörün Afrika ülkelerindeki altyapı projelerine desteğinin önemini vurgulamıştır. 

8. Forum, özel sektörü öncelikli alanlar olarak teknoloji, turizm, tarım, elektrik üretimi, iletim 

ve dağıtım tesisleri ve hizmetleri, havacılık, denizcilik, eğitim, sağlık ve net sıfır karbon 

emisyon alanlarına yatırım yapmaya teşvik etmiştir. 

9. Forum, Afrika içi ticareti artırmanın ve Afrika'nın küresel ticaretteki payını artırmanın bir 

yolu olarak bölgesel tarımsal işleme ve üretim merkezlerinin kurulması yoluyla Afrika'nın 

tarımsal işleme ve üretim kapasitelerini geliştirmek için Türkiye ve Afrika arasındaki işbirliğini 

güçlendirmenin önemini vurgulamıştır. 

10. Forum, Afrika Birliği'nin Afrika'nın ekonomik entegrasyonunu teşvik etmedeki özellikle de 

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin (AfCFTA) 1 Ocak 2021'de operasyonel hale 

gelmesinde önemli rolünü teyit etmiştir. Forum ayrıca; Afrika Kıtasal Serbest Ticaret 

Bölgesi’nin Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler için daha fazla fırsat 

yaratacağını ve her iki tarafın da karşılıklı yararları için kullanılabilecek küçük, orta ve büyük 

ölçekli yatırımları çekme fırsatları sunmakta olduğunu kaydetmiştir. 

11. Forum, ülkelerinin sürdürülebilir kalkınmasında kadınların ve gençlerin önemli rolünün 

altını çizmiş ve kadınlara ve gençlere, Türkiye ve Afrika’nın de ticari ve sürdürülebilir 

kalkınma alanlarında aktif rol almalarını sağlamak için elverişli bir ortam sağlanmasına olan 

kararlılığını ifade etmiştir.  

12. Forum, ortaklığın faydaları konusunda düzenli halkla iletişim ve farkındalık artırma 

çabalarının rolünün altını çizmiştir. 

13. Forum ayrıca, Afrika ülkelerine COVID-19 aşılarının tedariğinin artırılması ihtiyacını da 

vurgulamıştır. 

14. Forum Afrika ve Türkiye'den tüm Bakanlara ve delegelere ve ayrıca özel sektör 

temsilcilerine Forum'un çeşitli bölümlerine aktif katılımları için teşekkürlerini iletmiştir. 

15. Forum ayrıca, Forum'un başarılı organizasyonunun da örnek teşkil ettiği gibi, Ekonomik 

Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilik Bölümü aracılığıyla Afrika Birliği Komisyonu ile 

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Türkiye Hükümeti arasında kurulmuş 

bulunan ortaklığı da övmüştür. 

16. Forum, karşılıklı yararlı sonuçların elde edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş 

ve ortaklığı pekiştirmek için bir sonraki Afrika-Türkiye Ekonomi ve İş Forumu'nu 2023'te 

düzenleme hususunda mutabık kalmıştır. 

 

İstanbul, 21 Ekim 2021 


