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Kuruluş Tarihi 1963 

Merkez Addis Ababa, Etiyopya 

Amacı 
Afrika’da politik, sosyal ve ekonomik bütünleşmenin sağlanması, 
kalkınmanın hızlandırılması, barış ve istikrarın korunması ve demokrasi 
ile iyi yönetim ilkelerinin benimsenmesi 

Üyeler 

54 üye; 
 
Angola, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, 
Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gambia, Gana, 
Gine Bissau, Gine, Güney Afrika, Güney Sudan, Kamerun, Kenya, 
Komorlar Birliği, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 
Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Mauritius, Mısır, 
Moritanya, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, 
Ruanda, Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, 
Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Somali, Sudan, Svaziland, Tanzanya, 
Togo, Tunus, Uganda, Yeşil Burun, Zambiya, Zimbabve 

Başkanı Idriss Déby, Çad 

Komisyon Başkanı Dr. Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma 

Resmi Dili Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Svahili 

Türkiye ile Ġlişkileri 

 2002-2005 yılları arasında Türkiye misafir ülke olarak Afrika Birliği 
Zirvelerine katılırken, 2005-2008 yılları arasında gözlemci ülke 
olarak katılmıştır. 

 Türkiye-AfB ilişkilerinin yoğunlaşması ile iki ülke Stratejik Ortak 
haline gelmiştir. 

 Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi 18-21 Ağustos 2008 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu zirvede, “Türkiye-Afrika 
İşbirliği İstanbul Deklarasyonu: Ortak Bir Gelecek için İşbirliği ve 
Dayanışma” ve “Türkiye-Afrika Ortaklığı için İşbirliği Çerçevesi” 
başlıklı belgeler kabul edilmiştir. 

 Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi’nde kabul edilen işbirliği alanlarına 
dayalı bütüncül bir stratejinin oluşturulmasını teminen, Afrika 
Strateji Belgesi 26 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
kabul edilmiştir.  

 II. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, “sürdürülebilir bir kalkınmanın ve 
bütünleşmenin güçlendirilmesi için yeni bir ortaklık modeli” teması 
altında 19-21 Kasım 2014 tarihlerinde Malabo’da düzenlenmiştir.  

 



Genel Bilgi  

 
 Afrika Birliği Örgütü, Afrika devletlerinin bağımsızlıklarını ve egemenliklerini 

kazanmaları ve Afrika’da sömürgeciliğe son verilmesi ilkeleri doğrultusunda 

kurumsal temelini 1963 yılında atmıştır. Örgüt, Soğuk Savaş döneminde 

Bağlantısızlar Grubu içinde yer almış ve Doğu ve Batı Blokları arasındaki 

mücadeleden uzak kalmıştır. Soğuk Savaşı müteakiben kıtada yaşanan çatışmalar, 

siyasi istikrarsızlık, ekonomik sorunlar ve salgın hastalıklar örgütü daha etkin bir 

kuruluş haline gelmeye yöneltmiştir. Örgüt, 2002 yılında Afrika Birliği (AfB) adını 

alarak, yeni hedeflerini politik, sosyal ve ekonomik bütünleşmenin sağlanması, 

kalkınmanın hızlandırılması, barış ve istikrarın korunması ve demokrasi ile iyi 

yönetim ilkelerinin benimsenmesi olarak belirlemiştir. 

 

 Afrika ülkelerinin buluştuğu ortak platform olan Afrika Birliği Örgütü, Kıta’da 

karşılaşılan her soruna “Afrika sorunlarına Afrika çözümleri” ilkesi uyarınca çözümler 

bulmaya ve politikalar üretmeye çalışmaktadır.  

 

Afrika Birliği Organları 

 

Afrika Birliği çalışmalarını aşağıda yer alan organlar aracılığıyla 

yürütmektedir. 

 

 Meclis 

 Yürütme Kurulu 

 Pan-Afrikan Parlamentosu 

 Adalet ve İnsan Hakları Kurumları 

 Komisyon 

 Daimi Temsilciler Komitesi 

 Uzman Teknik Komiteler 

 Barış ve Güvenlik Konseyi 

 Finansal Kurumlar 

 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Konsey 

 

 

Türkiye-AfB Ġlişkileri 

 
Türkiye’nin Afrika kıtası ile ilişkilerini geliştirmeye başlaması yakın geçmişe 

dayanmaktadır. 1998 yılında başlayan Afrika’ya Açılım Politikası süreci bugün 

başarıyla tamamlanmış ve ticaret hacminden siyasi diyalog mekanizmalarına, eğitim 

faaliyetlerinden ekonomik yatırımlara kadar birçok alanda hızlı ilerleme sağlanmıştır. 

 

Tarihsel bir temel üzerine inşa edilen Türkiye’nin Afrika politikası siyasi, 

insani, ekonomi ve kültür ayaklarını içerecek şekilde ve ikili, bölgesel, kıtasal ve 



küresel olmak üzere dört boyutta yürütülmektedir. Kamu kurumları, özel sektör, sivil 

toplum kuruluşları ve insani yardım örgütlerinin faaliyetlerini kapsayan bütüncül bir 

anlayışın ürünüdür. 

 

AfB Zirvelerine misafir ülke olarak katılan ülkemiz, 2005 yılında AfB nezdinde 

gözlemci ülke statüsü kazanmıştır. Addis Ababa Büyükelçiliğimiz, AfB faaliyetlerini, 

AfB nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği statüsüyle yakından takip etmektedir. 

 

Dönemin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül’ün 

daveti üzerine, dönemin AfB Komisyonu Başkanı Prof. Alpha Oumar Konare’nin 21-

25 Kasım 2005 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret, AfB’den ülkemize 

yapılan ilk üst düzey ziyareti teşkil etmiştir. AfB Komisyonu Başkanı Konare’nin 

daveti üzerine dönemin Başbakanı 29-30 Ocak 2007 tarihlerinde düzenlenen AfB 

Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılarak, ülkemizden AfB’ne üst düzeyde 

ilk ziyareti gerçekleştirmiştir. 

 

AfB 2008 yılında Türkiye’yi Afrika’nın stratejik ortağı olarak kabul ederek 

Türkiye ile olan ilişkilerini geliştirme iradesi sergilemiştir. Müteakiben Türkiye-

Afrika İşbirliği Zirvesi 18-21 Ağustos 2008 tarihlerinde İstanbul’da 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu zirvede, “Türkiye-Afrika İşbirliği İstanbul 

Deklarasyonu: Ortak Bir Gelecek için İşbirliği ve Dayanışma” ve “Türkiye-Afrika 

Ortaklığı için İşbirliği Çerçevesi” başlıklı belgeler kabul edilmiştir. Bu çerçevede, 

hükümetlerarası işbirliği; ticaret ve yatırım; tarım, tarımsal ürünlerin ticareti, kırsal 

kalkınma, su kaynaklarının yönetimi, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler; sağlık; 

barış ve güvenlik; altyapı, enerji, ulaşım ve telekomünikasyon; kültür, turizm ve 

eğitim; medya, enformasyon ve iletişim teknolojisi ile çevre öncelikli işbirliği alanları 

olarak belirlenmiştir.  

 

2008 yılında Afrika Birliği Türkiye’yi Kıta’nın stratejik ortağı ilan etmiş ve 

ilişkiler ivme kazanmıştır. Bu çerçevede, 2009-2010 dönemi BM Güvenlik Konseyi 

geçici üyeliği yapan Türkiye, uluslararası platformlarda her vesileyle Afrika’nın sesi 

olarak hareket etmiştir. 

 

Zirve ile eşzamanlı olarak düzenlenen “Türkiye-Afrika İş Forumu”, ülkemizin 

ekonomik imkânlarının Afrikalı bürokratlara ve işadamlarına tanıtılmasını 

sağlanmıştır. 

 

Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi’nde kabul edilen işbirliği alanlarına dayalı 

bütüncül bir stratejinin oluşturulmasını teminen, Afrika Strateji Belgesi 26 Mart 

2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak kabul edilmiştir. Belgede Afrika 

stratejimizin hedefi, özel konumları dikkate alınarak Afrika ülkeleri ve AfB ile 

ülkemizin ortaklık görünümünün güçlendirilmesi olarak tanımlanmıştır. 

 



Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi’nde kabul edilen izleme mekanizması 

çerçevesinde, I. Türkiye-Afrika İşbirliği Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı 15 

Aralık 2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir. Toplantı sonunda, çalışmaları 

2009 yılından bu yana devam eden “2010-2014 Türkiye-Afrika Ortaklığı Ortak 

Uygulama Planı” kabul edilmiş ve Ortak Basın Bildirisi yayımlanmıştır. 

 

Söz konusu izleme mekanizması kapsamında, 2008 Zirvesi’nden bugüne 

Türkiye-Afrika ortaklığında alınan mesafeyi değerlendirmek ve önümüzdeki 

dönemdeki çalışmalara yön vermek üzere, I. Türkiye-Afrika Ortaklığı Bakan 

Düzeyinde Gözden Geçirme Konferansı 15-16 Aralık 2011 tarihlerinde Sayın 

Bakanımızın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenmiş ve bir Bildiri yayınlanmıştır. 

Konferans, Türkiye-Afrika ortaklığının tarafların karşılıklı güçlü iradesi ile sağlam bir 

zeminde ilerlediğini teyit etmiştir. 

 

II. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin hazırlıkları çerçevesinde, Ankara’da ve 

Addis Ababa’da dört kez Kıdemli Memurlar Toplantısı yapılmıştır. 

 

II. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, “sürdürülebilir bir kalkınmanın ve 

bütünleşmenin güçlendirilmesi için yeni bir ortaklık modeli” teması altında 19-21 

Kasım 2014 tarihlerinde Malabo’da düzenlenmiştir. Zirve’de bir Bildiri ve 2015-2019 

dönemine ilişkin Ortak Uygulama Planı kabul edilmiştir. Bu belgeler, aynı zamanda, 

gelecek Zirve’nin 2019 yılında Türkiye’de toplanmasını karara bağlamaktadır. 

 

Zirve sonrasında Ankara’da 19 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen Kıdemli 

Memurlar Toplantısında 2015-2019 Uygulama Planı gözden geçirilerek, önümüzdeki 

yıllarda hayata geçirilecek projeleri haiz bir tutanak (matrix) kabul edilmiştir. 

 

 Batı Afrika’da; Fıstık, pirinç, meyve, kahve, mısır, kakao, pamuk, kauçuk 

 Orta Afrika’da; Palm yağı, kahve, kauçuk, kakao, pamuk 

 Doğu Afrika’da; Pamuk, kahve, sisal, mısır, buğday, pirinç 

 Güney Afrika’da; Buğday, üzüm, meyve, pamuk, pirinç, tütün yetiştiği 

görülmektedir. 

 

Afrika’da gelişme potansiyeline sahip tarım sektöründe yaşanan başlıca 

sorunları şöyle sıralanabilir: 

 

 Düşük verimlilik 

 Gelişmiş girdi kıtlığı (tohum, gübre vb.) 

 Sulama yetersizliği 

 Ürünü piyasaya ulaştırmada yaşanan altyapı eksiklikleri ve maliyetleri 

 Ticaret engelleri ve vergilendirme sorunları 

 Belirsiz ve oturmamış arazi mülkiyet düzenlemeleri  

 Küçük çiftçi için teknik destek ve finansman sorunları 



 Çoğunlukla küçük parsellerde yapılan geçimlik üretim 

 Politik istikrarsızlıklar sebebiyle yatırıma ilişkin endişelerin bulunması 

 Tarımsal istatistik altyapısındaki belirsizlikler 

 

Kıta genelinde, mevcut kamu yatırımları henüz yeterli seviyede değildir. 

Yatırımın kalitesi yüksek verimi beraberinde getirmemektedir. Örneğin, gübre 

destekleri, gelişmiş teknoloji ve yönetim uygulamalarıyla beraber verilmediği için 

beklenen verim alınamamıştır.  

 

Yatırım ortamı, pazarlama, işleme, girdi tedariki ve finansal anlamlarda ihtiyaç 

olan özel sektörü çekecek seviyede değildir. Ticareti düzenleyen kamu politikaları, 

yeni türleri, lisansları ve fikri mülkiyet haklarını üreticilere ve yenilikçilere 

sunabilecek seviyeye gelmemiştir.  

Kıtada insan kaynaklarına yapılan yatırım tarımsal performansı ve verimliliği 

önemli derecede etkilemektedir. Daha iyi eğitilen çiftçiler, modern çiftlik girdilerini 

ve teknolojilerini uygulayabilmekte, girdileri ve emeği daha iyi kullanabilmekte, 

teknolojileri daha verimli şekilde seçebilmekte ve piyasa ya da iklim değişikliklerine 

daha hızlı cevap verebilmektedir. Afrikalı küçük işletmeciler için, hızla değişen 

ortamlarında neyi ne zaman nasıl ekeceklerine karar vermeleri çok önemlidir.  

 

Her ne kadar tarım genellikle yaşlılar tarafından yapılıyor olsa da, enerji, 

yenilik ve fiziksel güç gibi gereklilikler daha çok 15-34 yaş arasındakilerde mevcuttur. 

Onları cezbedecek tarımın karlı, rekabetçi ve dinamik olması gerekmektedir. Bu 

özellikler tarımın da büyüyebilmesi, gıda güvenliğini geliştirebilmesi için gereklidir. 

Akıllı devlet politikalarıyla gençlerin potansiyeli, tarım sektöründe etkin bir şekilde 

kullanılabilir.  

 

 

Türkiye-Afrika Tarım Bakanları Toplantısı 

 

 Afrika Birliği (AfB) yetkilileri ile gerçekleştirilen son Kıdemli Memurlar 

Toplantısı’nda, Afrika kıtasının stratejik kalkınma ortağı konumundaki Türkiye’nin 

tarım ve hayvancılık sektöründeki bilgi ve tecrübelerinden yararlanılmasına ve 

mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesine imkan sağlamak amacıyla 27-28 Nisan 

2017 tarihlerinde Antalya’da Türkiye-Afrika Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş 

Forumu düzenlenecektir.  

 


