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Gine Cumhurbaşkanı Sayın Alpha CONDE,
Sayın Bakanlar,
Türkiye ve Gine İş dünyasının değerli temsilcileri,
Hanımefendiler, Beyefendiler,
Öncelikle sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) adına
saygıyla selamlıyorum.
Bugün Gine Cumhurbaşkanı Sayın Alpha CONDE’nin Türkiye ziyareti
vesilesiyle Türkiye-Gine İş Forumu’nu düzenlemiş bulunuyoruz.
Hepiniz forumumuza, İstanbul’a, Türkiye’ye hoş geldiniz.

Gine Cumhurbaşkanı Sayın Alpha CONDE,
Sizlerin de davetleriniz üzere, Mart ayında T.C. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 150 kişilik kalabalık bir işadamı heyeti
ile güzel ülkenizi ziyaret etmiştik.
Cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye'den gerçekleştirilen bu ilk ziyaret
sırasında Konakri’de bir iş forumu da düzenlemiştik.
Bu forumda Siz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın huzurlarında
DEİK ve Gine İşverenler ve Girişimciler Konfederasyonu (CPEG-Conseil
Patronal des Entreprises de Guinée) ile Türkiye-Gine İş Konseyi’nin
kuruluş anlaşmasını imzalamıştık.
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Bu forum sırasında ayrıca iki ülke arasında turizm, havacılık hizmetleri,
tıp ve sağlık hizmetleri, askeri eğitim, bilim, elektrik, maden ve
çevrenin korunması alalarında 9 anlaşma daha imzalanmıştı.
O günden bu yana, sizler birkaç defa daha Türkiye’ye geldiniz. Keza
dün de yine Ankara’daydınız ve bizler de Türkiye ve Gine arasında
değişik konularda işbirliklerini geliştirmek üzere, bir takım anlaşmaların
imzalanmasına şahit olduk.
Ve dün, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 250 Milyon dolara
çıkarılması hedefi konuldu.
Bu hızlı gelişmeler, Sizin ve Cumhurbaşkanımızın ilişkilere bakış açısı,
bize bu rakama rahatlıkla ulaşabileceğimizi net bir şekilde gösteriyor.
Dolayısıyla

bugün,

iş

insanlarımız,

bilhassa

ekibinizin

yapacağı

sunumlardan elde edecekleri bilgiler ve ikili iş görüşmeleri neticesinde
oluşturulan dostluklarla işleri geliştirmeye çalışacaklar.

Saygıdeğer Hazirun,
Biliyorsunuz, biz DEİK olarak 30 yıldır Türk özel sektörünün dış
ekonomik ilişkilerini yürütmeye çalışıyoruz. Bunu da iş konseylerimiz
vasıtasıyla yapıyoruz. Bugün 134 iş konseyimiz var ve bunların 127’si
ülke bazında. Yani 127 ülke ile direk temasımız bulunmakta.
Bunun bir anlamı daha var; o da; biz Türkiye-Gine İş Konseyini kurmakla
sadece iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmeye
çalışmayacağız, aynı zamanda bilhassa çevre ülkelerle ilişkileri de
geliştirmeye gayret göstereceğiz. İlaveten, bilhassa finans kaynakları
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açısından, zengin ülkelerden sizin ve çevre ülkelerdeki yatırımlar için
kaynak teminine de çalışacağız.
Bu kapsamda sizlere Kasım ayı başında yaptığımız bir etkinlikten daha
bahsetmek istiyorum.
2 Kasım’da İstanbul’da Türkiye - Afrika İş ve Ekonomi Forumu
düzenledik. Afrika kıtasındaki 45 ülkeden iş insanlarını burada bir araya
getirdik. Yaklaşık 3,500 kişinin toplandığı bu forumda binlerce ikili iş
görüşmesi gerçekleştirildi.
Görüleceği üzere, ülkemiz ve bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımızın
öncülüğünde, Afrika’nın tamamıyla ticaret ve yatırım ilişkilerini
geliştirmeye gayret ediyor.
Bu bağlamda, son 2 yıl içinde Afrika’da, 11’i Sayın Cumhurbaşkanımızla
birlikte olmak üzere, toplam 41 ülkeye ziyaret gerçekleştirdik ve bu
ülkelerde İş Forumları düzenledik.
Dün de bir heyetimiz Ekonomi Bakanımızın başkanlığında Etiyopya ve
Cibuti’ye gittiler. Ve bu çalışmalar devam edecek.
Bu vesileyle bir konunun daha altını çizmek istiyorum.
Afrika

kıtasında

bugün

milyonlarca

insanın

elektriğe

erişiminin

olmamasını insanlığın bir yüz karası olarak görüyoruz.
Aslında bu husus, yani Afrika’nın enerji açığı, yeni işbirliği imkânlarını
da beraberinde getiriyor.
DEİK olarak “Sahraaltı Afrika Enerji Yatırım Ortamı Değerlendirme
Projesini” başlattık.
Bu projemizi 2017 yılında Afrikalı ortaklarımızla uygulamaya sokacağız.
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Türkiye’nin

teknik

birikimi

kaynaklarını

değerlendirerek

ile

Afrika’nın

elektrik

yenilenebilir

üretimine

katkı

enerji

sağlamayı

hedefliyoruz.
Böylelikle

Afrika’da

yaşayan

insanların

refahının

ve

Afrika

ekonomilerinin rekabet gücü artacağını düşünüyoruz.
Bu bağlamda mevcut % 25 elektrifikasyon oranı ile ciddi elektrik erişimi
sorunu olan Gine’ye de enerji, özellikle yenilenebilir elektrik üretimi
yatırımlarını teşvik ediyoruz, edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanım,
Sözlerimin sonunda, size şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki, bu salonda
bulunan şirketlerimiz, müteahhitlik hizmetleri başta olmak üzere, gıda,
sağlık, tarım ve enerji yatırımları ile Gine’nin ekonomik kalkınmasına
her türlü desteği verebilir.
Dolayısıyla, Gine’nin altyapısına ilişkin sunumları ve Gineli iş heyeti ile
ikili iş görüşmelerini heyecanla bekliyoruz.
Bu vesileyle, iş forumumuzu şereflendirdiğiniz için Sayın Conde,
öncelikle sizlere ve tüm ekibinize şükranlarımızı sunuyor, forumun her
iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum.
Saygılarımla,
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