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Sayın Cumhurbaşkanım; 

Kenya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Uhuru Kenyatta; 

Sayın Bakanlar; Başkanlar; 

Türkiye ve Kenya’nın çok kıymetli iş adamları ; 

Öncelikle Sizleri, şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına, saygıyla 

selamlıyorum. 

Bugün burada, Cumhurbaşkanımızın Kenya Cumhuriyeti ziyareti münasebetiyle 

düzenlediğimiz İş Forumu’nda, iki ülkenin çok kıymetli iş adamlarını bir araya getirmiş 

bulunuyoruz.  

Bu vesileyle sözlerimin başında, katılımlarıyla toplantımızı şereflendiren Sayın 

Cumhurbaşkanlarımıza, Bakanlarımıza ve siz değerli konuklarımıza şükranlarımızı arz 

ederim. 

Sayın Cumhurbaşkanı Kenyatta,  

2014 yılında ülkemize yapmış olduğunuz ziyaret, ikili ilişkilerimizde yeni bir dönemin 

başlangıcı oldu.  

Bizler de bu ziyarette DEİK olarak bir İş Forumu düzenlemiştik. 

Burada Türkiye-Kenya İş Konseyimizin de temellerini de atmıştık.  

Bugün ise, DEİK ve Kenya Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanacak olan 

Mutabakat Zaptı ile İş Konseyimizin kuruluş süreci tamamlanmış olacağız. 

Sayın Cumhurbaşkanlarım; 

Saygıdeğer Konuklar;  

Bizler, DEİK olarak, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerine yön vermek ile 

görevlendirilmiş bir kurumuz.  



 

 

 

 

Bu alanda 1986 yılından bu yana, 30 yıldır çalışıyoruz… 

Üyelerimiz ise;  ülkemizin en müstesna iş insanları. 

Kurucu kurumlarımız, ki Başkanları bugün burada, ülkemizin en büyük ve yaygın iş 

dünyası örgütleri. 

 Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Başkanı Sayın Mehmet Büyükeşi;  

 MÜSİAD’ın Başkanı Sayın Nail OLPAK Kardeşim; 

 Türk Müteahhitler Birliği’nin Başkanı Sayın Mithat YENİGÜN; 

 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın İbrahim ÇAĞLAR Beyefendi;  

 İş Konseyi Başkanımız Sayın Kemal KOLOĞLU;  

Bu arkadaşlarımız, bütün sektörlerde faaliyet gösteren ve milyonları istihdam eden 

firmaları temsil ediyorlar.  

Gördüğünüz üzere Türk iş dünyası olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinde 

kendisine eşlik ediyor ve Türk ve Kenya iş dünyaları arasında ilişkilerimizi geliştirmeye 

gayret ediyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanlarım;  

Az önce ifade ettiğim üzere, temelleri sadece iki yıl önce atılan Türkiye-Kenya İş 

Konseyimiz, DEİK bünyesindeki 133 İş Konseyinden sadece bir tanesi.  

Afrika ile ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi için, 53 Afrika ülkesinin 33’ü ile ikili İş 

Konseyimiz var.    

Kenya, stratejik bir havza olma özelliği hızla artan Kızıldeniz ve Doğu Afrika’daki 

konumu ile bölgede istikrar için önemli bir ülke.  

Bizler, Kenya’nın öncülük ettiği Doğu Afrika’daki entegrasyon çabaları bölgede 

istikrarın sağlanması ve bölgenin zenginleşmesi için son derece anlamlı olduğunu 

düşünüyoruz.  

Bu bölgesel bütünleşme ile Kenya’nın bölgenin merkezi haline gelmesini ve 

önümüzdeki dönemdeki büyüme performansı daha da artıracağını ümit ediyoruz.  

Bu yüzden Türk iş dünyası olarak; 

Kenya ile tüm seviyelerde daha etkin işbirliği kurmak istiyoruz. 

Bu çerçevede iki ülke arasında yatırımların canlanmasında; 



 

 

 

 

Nairobi ve Mombasa doğrudan uçuşlarını bir fırsat olarak görüyoruz. 

Ülke liderlerimiz arasındaki sıcak ve samimi ilişkiyi de bir fırsat olarak düşünüyoruz. . 

İş adamları olarak bu fırsatlardan yararlanma çağrısı yapmak istiyorum.  

Sayın Cumhurbaşkanlarım; Saygıdeğer Katılımcılar; 

İnanıyorum ki, İş Konseyimizin çalışmaları; bugün gerçekleştirdiğimiz İş Forumu ve 

akabinde kurumlarımız arasında imzalanacak Mutabakat Zaptı ile iki ülke işadamları 

arasında oluşacak sinerji, ülkelerimiz arasındaki iş ve yatırım hacminin büyümesine 

katkı sağlayacak.  

Bu vesileyle sözlerimin sonunda, İş Forumumuza katılarak bizleri şereflendirdiğiniz 

için başta  

Sayın Cumhurbaşkanlarım; Zat-ı Alilerinize;  

Saygıdeğer Bakanlarımıza;  

Ve her iki ülkenin iş dünyası temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.  

Forumumuzun ülkelerimiz adına hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılarımı 

sunuyorum. 

 


