TÜRKİYE-AFRİKA 1. TARIM BAKANLARI TOPLANTISI VE TARIM İŞ FORUMU
27-28 Nisan 2017, Antalya
Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik tarafından açılışı yapılan toplantıya, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(TMO), T.C. Ekonomi Bakanlığı,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türk Hava Yolları (THY), Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu (DEİK), Tarım Sigortaları Havuzu(TARSİM) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) işbirliğinde, 27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Maritim Pine Beach Resort Belek
Konferans Merkezinde "Türkiye-Afrika Tarım Bakanları Birinci Toplantısı ve Tarım İş
Forumu" gerçekleştirildi. Ziraat Bankası, Denizbank, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt
Birliği(TSÜAB) ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu(TUSAF), sergi alanında standları
ile tanıtım yapıp etkinliğe destek oldular.

Zirveye; Gine Devlet Başkanı ve Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Alpha Conde, Somali
Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun yanı sıra 45 bakan, 21 büyükelçi, 14 bakan
yardımcısı, 19 uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 1500'e yakın kişi katıldı. Afrika
ülkeleri ile son yıllarda gelişen ilişkilerimiz ve temaslarımızın sonucunda ticaret hacmimiz 5
milyar dolardan 18 milyar dolara, tarımsal ticaret ise 480 milyon dolardan 2.5 milyar dolara
çıkmış bulunmaktadır.

İş forumu kapsamında; "Business to Business (B2B)" toplantıları ve 6 ayrı paralel paneller
düzenlenerek ülkemizin tarım, sanayi ve kırsal kalkınma alanlarındaki tecrübe ve imkânlarının,
zor durumda olan Afrika ülkeleri için paylaşılmasına çalışılmıştır. Organizasyonla aynı
zamanda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, ticari ilişkilerin
geliştirilmesi, tarımsal ticaret hacminin ve yatırımların artırılması hedeflenmiştir.

"Tarım stratejik ama Afrika için olmazsa olmaz bir sektör"
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik; Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı
ve Tarım İş Forumu sonunda, Afrika Birliği Kırsal Ekonomi ve Tarım Komiseri Josefa Correia
Sacko ile yaptığı basın toplantısında:
"Tarım stratejik ama Afrika için olmazsa olmaz bir sektör. Afrika kıtası dünyada tarıma elverişli
arazilerin dörtte birine sahiptir. Ne yazık ki bu potansiyel yeterince karşılığını bulmuş değil.
Biz Afrika'ya elimizi bir şeyler almak için değil, Afrika'yı ayağa kaldırmak için uzatıyoruz.
Ülkelerin tarımsal arz ve talepleri örtüştürülürse kendi bünyelerinde bile kalkınmalarının
mümkün olduğunu gördük. Her ülkenin arz fazlası ve talepleri bu konferansta çok net bir
şekilde ortaya çıktı. Afrika ülkelerinde arz ve taleplerin karşılanmasıyla ticari ilişkilerin ve
Afrika'nın kalkınması açısından çok önemli çözümlere vesile olacağını müşahede ettik. Birlikte
çözüm üretilirse Afrika'dan açlık ve yoksulluk haberleri gelmeyecektir. Bugün dünya
genelindeki 800 milyon aç insanın üçte biri Afrika ülkelerinde yaşıyor. Bu acı tablo, bu
bereketli toprakların, Afrika coğrafyasının kaderi olmamalıdır."
Bakanlıkların teknik verilerini, yeni gelişmeleri, ihtiyaçları ve arz talep bilgilerini içerecek web
tabanlı Türkiye-Afrika Tarımsal İşbirliği Platformunu oluşturacaklarını söyleyen Çelik,
amaçlarının ilişkileri canlı tutmak, tecrübeleri paylaşmak, iş birliğini geliştirmek ve ticareti
artırmak olduğunu kaydetti.
Bu arada, Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu kapsamında,
Cibuti ile tarım, Fildişi Sahili Cumhuriyeti ile hayvancılık ve balıkçılık, Kongo ile balıkçılık ve

su ürünleri yetiştiriciliği, Ruanda ile tarım ve hayvancılık, Gambiya ile tarım, balıkçılık
geliştirme ve yönetimi, Gine ile tarım, hayvancılık ve balıkçılık alanlarında iş birliği anlaşması
imzalandı.

Zirve kapsamında yapılan toplantılar çerçevesinde; TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Eren
Günhan Ulusoy, “Agroindustry-Tarımsal Sanayiler” temalı panelde “Milling Industry in
Turkey&Development of Flour Trade-Türkiye’de Değirmencilik Sanayi ve Un Ticaretindeki
Gelişmeler” başlığı ile bir sunum yapmıştır.

Günhan Ulusoy; 2016 yılında toplam un ihracatının %33’nün Afrika kıtasına yapıldığını,
Afrika’da 40 ülkenin Türk ununu ithal ettiğini ve kullandığına işaret etmiş, en önemli ithalatçı

ülkelerin Sudan, Angola, Madagaskar, Benin, Somali ve Gana olduğuna değinerek, bu 6
ülkenin toplam Afrika ithalatının %85’ni kapsadığını belirtmiştir. Afrika ile ticaretin ve iş
geliştirme imkanları konusunda sanayimizin Afrika ülkeleri için hazır olduğuna işaret eden
Sayın Ulusoy, un sanayisini gelişmişlik düzeyi ve ticaretteki liderlik koltuğunun kolay
kazanılmadığını, Göbeklitepe'nin inşa edildiği dönemde insanoğlu bitki toplayan ve hayvanları
avlayan küçük gruplar halinde sürekliliğini sağladığını, bölgede yapılan araştırmalar ve elde
edilen bulgular doğrultusunda önemli kültür bitkisi olan ve yüzlerce genetik varyasyonu
bulunan buğdayın atasının ilk olarak Göbeklitepe eteklerinde yetiştiğinin ortaya çıktığını ifade
etmiştir.

