
 

 

Türkiye-Cibuti İş ve Yatırım Toplantısı 

10 Ocak 2023, DEİK 

 

Cibuti Ekonomi ve Maliye Bakanı Sn. Ilyas Moussa Dawaleh, 

Cibuti Ticaret ve Turizm Bakanı Sn. Mohamed Warsama Dirieh, 

Cibuti Dijital Ekonomi ve İnovasyondan Sorumlu Bakan 

Yardımcısı Sn. Mariam Hamadou Ali, 

Cibuti Yatırım Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Sn. Safia 

Mohamed Ali,  

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Sn. Mustafa 

Tuzcu, 

Türkiye Cumhuriyeti Cibuti Büyükelçisi Sn. Cenk Uraz, 

Cibuti Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sn. Aden Houssein 

Abdillahi, 

Cibuti Ticaret Odası Başkanı Sn. Youssouf Moussa Dawaleh, 

İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

 

Sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK adına saygıyla selamlıyor; 

Cibuti’den gelen misafirlerimizi ülkemizde ağırlamaktan mutluluk 

duyuyorum. 



 

 

İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler her geçen yıl 

gelişiyor. İlişkilerimizdeki bu eğilim ekonomik alanda da kendini 

hissettiriyor. İki ülke dış ticaret hacmi 2022 yılında 530 milyon $ olarak 

gerçekleşti. Hedefimiz bu rakamı dengeli bir şekilde artırmak olmalı. 

Ayrıca Cibuti’de biz Türk iş insanlarına ayrılan Özel Ekonomik Bölge’yi en 

kısa sürede faaliyete geçirmek de önemli hedeflerimizden. Devlet 

büyüklerimiz burada, bizlerle… Onlar önümüzü açacak, bizler de iş 

insanları olarak daha çok çalışacağız. 

Bu süreçte, önümüzü daha hızlı açacağına inandığımız birkaç 

hususu dile getirmek isterim. 

 İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bu bağlamda 

potansiyel iş fırsatlarının değerlendirilmesi önem arz ediyor. 

 İki ülke arasında bordo pasaport hamillerine vizelerin kaldırılması 

Türk özel sektörünün beklentisi dahilinde.  

 Türkiye nasıl doğu ile batı arasında bir köprü vazifesi görerek 

stratejik bir konuma sahipse Cibuti de Aden körfezi ile Kızıldeniz’i 

bağlayan noktada bulunmasıyla stratejik bir konuma sahip. Bu 

konumuyla ticari ve lojistik merkez diyebiliriz. İş dünyamızın bu 

durumu değerlendireceğini umuyorum. 

 Liman ve altyapı yatırımlarının artmasıyla ülkenin modernizasyon 

sürecine girmesi sürecinde Türk iş dünyası önemli rol oynayabilir.  

 Geniş jeotermal enerji potansiyeli bulunan Cibuti ile bu alanda iş 

birlikleri gerçekleştirilebilir. 



 

 

 Bunun yanında, bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesi iki ülke 

ticaret ve yatırım ilişkilerine önemli katkı sağlayacaktır. 

 Bunlara ilaveten de, bilgi ve networkun özellikle günümüz 

dünyasında ne kadar önemli olduğu malum. DEİK ailemizin tüm 

dünyaya yayılmış 151 İş Konseyine ait networkünü, Cibutili 

dostlarımızla birlikte kullanmaya her zaman hazırız. 

Sözlerimi bir Cibuti atasözüyle bitireceğim. Dostlarımız, “Hedefi 

olan insan yorulmaz” diyor. 

Çalışmaktan asla yorulmayan Türkiye ve Cibuti iş dünyası 

temsilcileri olarak, bugünkü toplantımızın, hedeflerimizi gerçekleştirme 

noktasında önemli bir adım olacağına inanıyorum. 

Bu duygularla, başta Bakan, Bakan Yardımcısı ve Büyükelçilerimiz 

olmak üzere ve programımıza katılan ve emeği geçen herkese teşekkür 

ediyor, saygılar sunuyorum. 

 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


