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İstanbul
Türkiye-Etiyopya İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı
Ömer Cihad Vardan – DEİK Başkanı
Ekselansları Etiyopya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Saygıdeğer
Hanımefendi;
Sayın Bakanlar;
Türk ve Etiyopya İş Dünyasının Kıymetli Temsilcileri;
Değerli Misafirler;
Öncelikle sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına, saygıyla
selamlıyorum.
Bu sabah bizlere zaman ayırıp, bu kahvaltıda birlikte oldukları için Sayın Cumhurbaşkanı ve
Saygıdeğer Hanımefendi ile Kıymetli Bakanlarımıza şükranlarımızı arz ediyor; ülkemize hoş
geldiniz diyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım; Sayın Bakanlarım;
Saygıdeğer Konuklar;
İş Konseyi Başkanımız Sayın Aykar biraz önce, Türkiye ve Etiyopya ticari ilişkilerini detaylı
bir şekilde anlattı. Hakikaten başta Ekonomi Bakanımız Sayın Zeybekci olmak üzere
hepimiz, Etiyopya’yı önemli bir partner olarak görüyoruz. Öyle ki, bırakın sadece mal alıp
satmayı, iş adamlarımız Etiyopya’da bugüne kadar çok önemli yatırımlar yaptılar ve yapmaya
devam ediyorlar.
Bir önceki İş Konseyi Başkanımız, Yusuf Bey’in Etiyopya’daki 8.000’e yakın kişiye iş imkanı
sağlayan tesisinden hemen her yerde örnek olarak bahsediyorum.
Bunu söylerken, Etiyopya’nın 100 milyonluk nüfusuyla ileriye dönük gelişme potansiyelini
insanların dikkatine getirmek istiyorum. Etiyopya’nın yatırımlar için güvenli bir bölge
olduğunu, yatırım yapanların hem kendilerine, hem de bölge halkına yarar sağladıklarını
söylemeye çalışıyorum.

Bugünkü toplantımızda ise, Etiyopya’da bundan sonra daha çok yatırım yapabilmek adına
mevcut durumu tekrar gözden geçirmek; yeni yatırım alanlarını keşfetmek ve hâlihazırda iş
yapan arkadaşlarımızın varsa sorunlarını dile getirmek arzusundayız. Sayın
Cumhurbaşkanının da bu ihtiyaçlarımıza cevap vereceği ümidindeyiz.
Sizlere bu birliktelik vesileyle 3 konudan daha bahsetmek istiyorum.
1. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu “Afrika Açılımı” kapsamında biz de
DEİK olarak hemen her ülkede İş Konseyi oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an TürkiyeEtiyopya İş Konseyi örneğinde olduğu gibi, 39 ülkede İş Konseyimiz oluşmuş
durumda. Dolayısıyla hazır ve kuvvetli bir network var ve bundan istifade edebilmenizi
ümit ediyoruz.
2. Geçtiğimiz Kasım ayının başında Sayın Ekonomi Bakanımızın başkanlığında
“Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu”nu gerçekleştirdik. Etiyopya’dan da oldukça
önemli bir heyetin katıldığı Zirvede yaklaşık 3.500 iş insanını bir araya getirdik.
Kısmet olursa bu çalışmamız devam edecek. Önümüzdeki senelerde yapılacak
olanlara iştirakinizin devamını arzu ediyoruz.
3. Önümüzdeki Nisan ayının sonunda da bu Foruma benzer bir çalışmayı, TürkiyeAfrika Tarım Forumu’nu Tarım Bakanlığımızla birlikte yapıyoruz. Burada da konu
sadece “tarım ve tarımla ilgili iş alanları”. Buna da tarımda oldukça güçlü olduğunu
bildiğimiz Etiyopya olarak katılımınız oldukça önemli. Bunu da not etmenizi ayrıca rica
ediyoruz.

Saygıdeğer Hazirun;
Sözlerimin sonunda; özel bir duygumuzu da paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanının
eşi, Saygıdeğer Hanımefendi’nin Türk iş dünyasına özellikle geçmişteki sıkıntılı günlerde
nasıl sahip çıktığını unutamayız. Bu bağlamda kabul buyururlarsa kendilerine ufak bir hediye
ile Türk özel sektörünü adına şükranlarımızı sunmak istiyoruz.
Bu vesileyle programımıza iştirakiniz için tekrar sizlere teşekkür ediyor; saygılarımı
sunuyorum.

