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Cibuti Heyetiyle Çalışma Yemeği 

 

Cibuti Ekonomi Bakanı Sn İlyas Moussa Dawaleh,  

Cibuti Sağlık Bakanı Sn Djama Elmi Okieh, 

Maliye Bakan Yardımcımız Sn Cengiz Yavilioğlu, 

Sayın Büyükelçilerimiz, 

İş Konseyi Başkanlarımız, İş Dünyamızın Değerli Temsilcileri, 

Değerli Misafirler, 

 

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla selamlıyor; 

bugünkü buluşmanın önemli sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum.  

 Öncelikle, başkanlığını yürüttüğüm DEİK’ten, kısaca bahsetmek isterim. DEİK, 31 

yıl önce, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini organize etmek, yurtiçi ve 

yurtdışındaki yatırım fırsatlarını analiz etmek, ülkeler arası karşılıklı ticareti artırmak için 

kurulmuş bir platformdur. Üyeliği, gönüllülük ve üyelerin aidatları üzerine kurulu olup, 

üyelerimizin tümü özel sektör temsilcileridir. Çalışmalarımızı, devletimiz ve hükümetimizin 

öncelikleriyle uyumlu şekilde götürebilmek için, Ekonomi Bakanlığımız ile koordineli olarak 

hareket ediyoruz. Faaliyetlerimizi, 135’sı ülke ve bölge bazlı, 7 adedi de sektörel ve özel 

amaçlı olmak üzere, 142 İş Konseyimizle sürdürüyoruz. 

 Faaliyetlerimizi daha etkin ve odaklanmış şekilde sürdürebilmek için, Bölgesel 

yapılanmadan, Ülke Tercihli yapılanmaya geçtik. Bu sayede, işadamlarımız, özellikle 

hedefledikleri ülkelerde yoğunlaşacaklar.  

 Örnek olarak, Afrika Bölgesinde 42 ülke bazlı İş Konseyimiz var. Üyelerimiz, artık 

Afrika Bölgesini blok olarak seçmek yerine, her ülkeyi, kendi tercihleri doğrultusunda, ayrı 

ayrı seçecekler. Buna bağlı olarak da, 11 Ocak 2018 günü, tüm İş Konseylerimizin yeni 

Başkan ve Yürütme Kurullarının seçimi yapılacak. 

 Gücünü, Türk Özel Sektörünün önde gelen kurumlarının temsilcileri olan Yönetim 

Kurulundan ve İş Konseylerinden alan DEİK’te; TOBB, TİM, MÜSiAD ve TMB'nin 

Başkanlarının da, Başkanlık Divanı Üyeleri olarak yer aldığını belirtmek isterim. 

 



 

 

Bugün bir arada olmamızın sebebi olan kardeş ülke Cibuti, 400 yıllık bir ortak tarihe 

sahip olduğumuz, medeniyetimizin çok değerli bir sembolüdür. Ortak mirasımız ve 

kardeşliğimiz, birbirimize siyaseten ve ekonomik olarak daha sıkı sarılmamızı sağlamaktadır. 

Biliyoruz ki, Afrika’nın ve Cibuti’nin potansiyeli tartışılmaz. Bu anlamda, birlikte 

yapabileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Elbette, bizim potansiyelden anladığımız, 

Afrikanın sadece doğal kaynakları ve bu kaynakların tek taraflı elde edilmesini amaçlamıyor.  

Bizim, karşılıklı ticaret ve yatırımdan anladığımız, gerçekten karşılıklı ve dengeli, 

aynı zamanda insani değerlere sadık kalarak sürdürülmesi gereken bir ilişki. Evet, bizler İş 

dünyasının temsilcileriyiz. İşletmelerimiz, şirketlerimiz var. İktisadi bir işletmenin, bir şirketin 

amacı da, kar elde etmektir. Bu, doğal elbette. Ancak, günümüz modern toplumunda, başarı 

ve kar elde etmek amacıyla, neredeyse her şeyin mübah kabul edildiği, insani değerlerin bir 

kenara atıldığı bir yaklaşımı da, ne kendimiz, ne de muhataplarımız için doğru bulmuyoruz. 

Bu noktada, Cibuti ile, öncelikle Etiyopya, Güney Sudan ve Somali ile 150 milyonluk 

bir pazarı hedeflemenin mümkün olduğunu görüyoruz. Ancak, karşılıklı ticaretimiz, 2017 

yılının ilk 10 ayında ancak 84 milyon $’a ulaşabildi. Bu hacmin, 2018 yılında 150 milyon $ ve 

2030 yılında ise 500 milyon $ seviyesine çıkarılması için çaba sarf edeceğiz. 

Jeotermal kaynaklardan enerji üretimi, toplu konut açığının giderilmesine yönelik 

müteahhitlik projeleri, hastane işletmeciliği, havaalanı inşaat projeleri gibi, Türk iş çevrelerinin 

yoğun tecrübesi olan alanlarda, bizleri daha fazla doğal ortaklarınız olarak göreceğinizi 

düşünüyor ve işbirliklerimizi hızlandırmak üzere her türlü adımı atmaya hazır olduğumuzu 

dile getiriyoruz.  

 

Sayın Bakanlar, Değerli misafirler, 

Türkiye, pek çok G-20 ülkesini geride bırakan büyüme trendiyle emin adımlarla 

gelişmekte. Yargı, eğitim, işgücü piyasası, AR-GE, doğrudan yatırım ve dijitalleşme 

alanlarındaki reformist yapısıyla, her gün bir adım daha ileriye gidiyor. Son 15 yıldaki 

ortalama % 5,7 büyümesi, bu yılın 3. çeyreğinde % 11,1 ile rekor tazeledi. 

Biz büyürken, Cibuti’nin de bizimle birlikte büyümesini istiyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Sayın Bakanlar, Büyükelçiler ve toplantımızı teşrif 

eden İş Dünyası temsilcileri olmak üzere tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 

Nail Olpak 

DEİK Başkanı 

 


