
Özdebir: Afrika
fırsatlar kıtasıdır

A nkara Sanayi Odası (ASO) "Türkiye-Af- 
rika Yatırım ve Potansiyel İşbirlikleri" 
adlı bir toplantı gerçekleştirdi. ASO Baş

kanı Nurettin Özdebir, “Bugün içinden geç
mekte olduğumuz bu türbülans döneminde Türk 
sanayicisi, KOBİ'leri açısından Afrika çok 
önemli bir fırsattır.” dedi. Haberi sayfa 7 ’de
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A nkara Sanayi Odası (ASO ) "Türkiyc-Afrika Yatı
rım ve Potansiyel İşbirlikleri" adlı bir toplantı ger
çekleştirdi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 

“ Bugün içinden geçmekte olduğumu/, bu türbülans döne
minde Türk sanayicisi. KOBİ'leri açısından Afrika çok 
önemli bir fırsattır.”  dedi.

Ankara Sanayi Odası'nda düzenlenen "Türkiyc-Afrika 
Yatırım vc Potansiyel İşbirlikleri" adlı toplantıda konuşan 
ASO Başkanı Nurettin Ö/dcbir. bugün hala kıta üzerinde 
ham madde kaynaklarının kontrol altına alınmasına yöne
lik oynanan oyunları hayretle ve şaşkınlıkla izlediklerini 
belirterek, emperyalizmin bitmediğini, yalnızca şekil de
ğiştirdiğini ifade etti.

Özdebir sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk toplumu ola
rak. Iıcrşcydcn önce dini, dili, ırkı, rengi nc olursa olsun 
tüm insanlara aynı yaklaşıyoruz ve ikiyüzlü bir tutum ser
gilemiyoruz. Diğer taraftan Batılı ülkelerin geçmiş karne
leri de ortadadır. Bugün bile hala bu kıta üzerinde, sırf 
hammadde kaynaklarının kontrol altına alınmasına yönelik 
oynanan oyunları hayretle vc şaşkınlıkla izliyoruz. Em
peryalizm, üzülerek söylüyorum ki bitmedi, yalnızca şekil 
değiştirdi. Türk sanayicileri için Afrika ekonomik olarak 
bir fırsatlar kıtasıdır."

Afrika eylem planını hatırlatan Özdebir, “  1998 yılında 
Afrika Eylem Planının kabulüyle ülkemizin Afrika’ya yö
nelik ilgisi artmış; ticaret hacminin arttırılmasını teminen 
teşvikler ve yeni tedbirler uygulanmaya başlamıştır. Son
15 yılda Afrika ticarette yeni rotamız olmuştur.”  diye ko
nuştu. 2005 yılının “ Afrika Y ılı" ilan cdildğiııi söyleyen 
Özdebir. “ Yeni Büyükelçilikler ve Ticaret Müşavirlikleri 
açılmış, tüm Kıtayı kapsayan zirveler düzenlenmiştir. Tüm 
bu faaliyetler neticesinde 2002’dc Afrika'daki 12 ülkedeki 
büyükelçilik sayımız 40’ ın üzerine çıkmış. Ticaret Müşa
viri sayımız 25'i geçmiştir." dedi.Özdebir şunları söyledi:

“ Ekonomik, ticari vc kültürel ilişkilerdeki bu gelişme 
sayesinde Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaret hacmi
16 yılda 6 kat artarak 20 milyar doları aşmıştır. 2017 yılı 
itibari ile Afrika kıtasında Türk müteahhitlerinin inşaat faa
liyetleri 6 milyar doları geçmiştir. Son on yılda yıllık orta
lama yüzde 5 oranında büyüyen Afrika ülkelerindeki 
potansiyel inanılmaz boyuttadır. Büyüme ile ortaya çıkan

kentleşme ve modernizasyon.altyapı ve üst- yellerimiz son dcrccc arttı. Türkiyeli iş adamları
yapı yatırımları için ülkemiz işadamla- A a Qor»Q ‘ Afrika’da çok büyük işler yapıyorlar. Afrika ül- 
nna imkanlar sunmaktadır. Enerji A n K a ra  oanayi keleri Osmanlı’dan beri ilişkilerimizin iyi
alanında yeni gereksinimlerin or- Odası (ASO) "TÜrkİye-Af- olduğu ülkeler. Kıtada herkese göre iş 
taya çıkması.Türkiye gibi son dö- Yatırım ve PotanSİV6İ İS- var." değerlendirmesinde bulundu. Top-
nemde enerjinin her alanında *  Uıntıda Tanzanya'nın Ankara Büyükel-
yatınm gerçekleştiren ülkemiz birlikleri" adlı bir toplantı çisi Elizabcth Kiondo, Güney
işadamlarına önemli bir fırsat- gerçekleştirdi. ASO  Başkam Nliret- Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Pule
ttr.Türk işadamlarının ve İska- tj ö z d e b ir, "Bugün İçinden geç- Isaac Malcfanc' Zambia'nın Ankara 
dullarının, tanm teknolojileri ’
alanında Afrika ülkelerinde ya
pacağı çok şeyler olduğu ka
naatindeyim.”

Ekonomik krize dc değinen 
Özdebir, şu değerlendirmelerde
bulundu: sattır."

"Hepinizin bildiği üzere ekono- 
ıııik olarak zor günlerden geçmekteyiz. OeOl. 
Geçmiş tecrübelerimiz bize göstermiştir ki; 
bu türden zor dönemlerde firmalarımız dış pazar
lara yönelmekte ve bu şekilde performanslarım artı
rabilmektedirler. Türkiye iç pazarının büyük 
olmasından dolayı pek çok firmamız iç talep daralma
dıkça dış pazarlara ilgi göstermemektedir. Aslında bu 
önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün 
içinden geçmekte olduğumuz bu türbülans döneminde 
Türk sanayicisi. K O B İ’leri açısından Afrika çok 
önemli bir fırsattır, tüm firmalarımızın sonuna kadar 
bu fırsatları takip etmesi gerekmektedir."

Türk Sanayici vc İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Baş
kanı Veli Santopntk da Türkiye'nin Afrika'ya özel 
önem verdiğini söyledi. Sarıtoprak. kıtadaki 41 ülkede 
Türk büyükelçiliği bulunduğunu ifade ederek. "A fri
ka'daki ülke sayısının 54 olduğu düşünüldüğünde 41 
büyükelçilik açmak önemli bir başarıdır. Hedef, A f
rika ülkeleri ile iş birliğini artırmak, ticari ilişkileri yo
ğunlaştırmaktır." dedi.

"AFRİKA’DA HERKESE G ÖRE İŞ VAR"

mekte olduğumuz bu türbülans 
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önemli bir fır-
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Taama da birer sunum yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (D E İK ) Türkiyc- 
Tanzanya İş Konseyi Başkanı Aytaç Dinçer dc iş 
adamlarına Afrika’ya cn az bir kez gitmeleri öneri
sinde bulunarak. "Afrika ile son yıllarda ticari faali-


