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Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Lütfi Elvan; 

Kardeş ülke Somali Başbakanı Sayın Ömer Abdiraşid Ali Şarmarke; 

Her iki kardeş ülkenin değerli işadamları; 

Saygıdeğer Katılımcılar; 

Öncelikle sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına saygıyla selamlıyorum. 

Hepiniz, ‘Somali’nin Dostları’ konferansı kapsamında düzenlendiğimiz Çalışma Yemeğine 

hoş geldiniz. 

Bugün, ülkelerimiz adına oldukça özel bir günü ifa etmek üzere bir aradayız.  

Niçin özel? 

Hatırlanacağı üzere, 2011 yılında dönemin Başbakanı, bugünkü Cumhurbaşkanımızla, 

birlikte, herkesin farklı amaçlar güderek Somali’yi yalnızlığa terk ettiği bir dönemde,   biz 

Türkiye vatandaşları olarak o günkü hali görmüş ve elimizden ne gelirse kardeşlerimize 

yapalım demiştik.  

Bütün bu faaliyetler o günden bu güne artarak devam etti ve hala devam ediyor. Hepimiz, 

Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bu ilişkileri daha derinleştirmeye çalışıyoruz. 

Bu bağlamda bizler Somali’ye sadece iktisadi menfaatlerimiz çerçevesinde bakmıyor; insani 

açıdan ortak geleceğimiz olarak görüyoruz. 

Türkiye, bir yandan Somali’lerin refahı için yol, havalimanı, hastane inşa ederek sosyal 

dokuyu yeniden oluştururken, diğer yandan da siyasi çözümün taşlarını döşeme gayreti 

içerisinde.  

İnsani yardımları, yatırım ve dış ticaret faaliyetleri ile eş zamanlı ve eş güdümlü olarak 

yürütülmesini sağlayarak, Somali’nin kalkınmasına katkı sağlıyoruz.  

 

 



 

 

 

 

Saygıdeğer Katılımcılar, 

Somali’ye duyduğumuz özel ilginin yanı sıra, zaten Türk özel sektörü olarak, güçlü tarihi ve 

kardeşlik bağlarımız bulunan Afrika ile ilişkilerimizi güçlendirmek, bizim stratejik hedefimizden 

biri.  

Afrika’nın küresel sisteme entegrasyonu, dünya ekonomik düzeni içinde hak ettiği yeri alması 

Türk özel sektörünün ortak arzusu. 

Bizler Afrika’yı bir mücadele alanı olarak değil, ortak geleceğimiz olarak görüyoruz.  

İşte bu bağlamda, Somali ile olan ilişkilerimiz ve gelişmesi, bunun en güzel örneğidir. Bu 

ilişkilerde herhangi bir art niyet yoktur. Yardımlaşma vardır, eksik, ihtiyaç giderme vardır, 

dürüstlük vardır, sonunda bu kardeşlikle ortaya çıkan ticari münasebetlerin gelişmesi vardır. 

Bunun en somut göstergesi, geçmişte sınırlı olan ticaretimizde şahit olduğumuz ciddi artış: 

Afrika ile karşılıklı ticaret hacmimiz 2000 yılında 4 milyar dolar iken, 2015 yılı sonunda 19,4 

milyar dolar seviyesine çıktı.  

Saygıdeğer Hazirun; 

Türk özel sektörünün dünyaya açılan kapısı DEİK çatısı altında faaliyet gösteren 130 İş 

Konseyimizden biri olan Türkiye-Somali İş Konseyi, işte az önce bahsettiğimiz hedefleri 

hayata geçirmek için var gücüyle çalışıyor. 

Konseyimizin değerli üyeleri bu akşam bu salondalar. 

İş adamları olarak Somali’de barışın ve devletin inşası için her zaman kardeşlerimizin 

yanında olacağız.   

Somali’nin geleceğini hep birlikte şekillendirecek ve şekillendirdiğimiz bu geleceği birlikte 

yaşayarak göreceğiz. 

Bunun için Somali’nin sahip olduğu kaynakların ekonomiye kazandırılmasına her türlü katkıyı 

vermeye hazırız. 

Bu vesileyle teşrifleriniz için tekrar teşekkür eder, İstanbul’da, sizleri ağırlamaktan büyük 

şeref duyduğumuzu bir kez daha ifade ederek, hepinize saygılarımı sunarım. 

 

 


