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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN; 

Gana Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın John Dramani MAHAMA; 

Sayın Bakanlar;  

Sayın Başkanlar; 

Hanımefendiler; Beyefendiler; 

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

selamlıyorum. 

Bugün burada, Sayın Cumhurbaşkanımızın Gana Cumhuriyeti ziyareti münasebetiyle 

düzenlediğimiz İş Forumu’nda, her iki ülkenin çok değerli iş adamlarını bir araya 

getirmiş bulunuyoruz.  

Bu vesileyle sözlerimin başında, katılımlarıyla toplantımızı şereflendiren Sayın 

Cumhurbaşkanlarımıza, Sayın Bakanlarımıza ve siz değerli konuklarımıza 

şükranlarımızı arz ederim. 

Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin 2005 yılında başlattığı 

Afrika Açılımı’nda önemli bir dönemeci daha birlikte almış oluyoruz. 

Aktın Sahilleri’nin güzel ülkesi; 

Afrika bağımsızlığının sembol şehri Akra’ya  

5 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı seviyesindeki gerçekleştirilen bu ziyaret ile, ikili 

ilişkilerimizde yeni bir döneme  girmiş bulunuyoruz. 

Bizler de Türk iş dünyası olarak, Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinde de kendisine 

eşlik ediyor ve iki ülke işadamları arasında ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz.  

 

 

 



 

 

 

 

Saygıdeğer Cumhurbaşkanlarım;  

Değerli misafirler; 

Biz DEİK olarak, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkileriyle ilgili çalışmaları yapmak 

ile yetkilendirilmiş bir kurumuz.  

Ancak bizlerin gücü; 

Kurucu kurumlarımızdan, 

İş Konseylerimizden ve Üyelerimizden gelmekte.  

Kurucularımız, ülkemizin en büyük iş örgütlerinden oluşuyor.  

İş Konseylerimiz ve üyelerimiz, ülkemizin kendi sektörlerinde öncü iş adamlarını 

barındırıyor.  

123’ü ülke bazlı, toplam 130 İş Konseyimiz ile bizler, Türk özel sektörünün 

dinamizmini, tecrübesini, donanımını ve yatırım iştahını temsil ediyoruz.  

Bugün burada, DEİK bünyesinde birlikte çalışma mutluluğunu paylaştığım 

kardeşlerimle sizlerin huzurunuzdayım.  

Birkaçını sizlerle tanıştırmam gerekirse; 

 78 Ticaret ve Sanayi Odası, 60 Ticaret Odası, 12 Sanayi Odası, 2 Deniz Ticaret 

Odası ve 113 Ticaret Borsası aracılığı ile, Türkiye’deki tüm iş dünyasının kayıtlı 

bulunduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Başkan Yardımcısı ve aynı 

zamanda DEİK Başkan Yardımcımız Sayın Halim METE;  

 46.000’e yakın işletmeyi temsil eden 11.000’i aşan üyesi ile; Türkiye’de 1milyon 

600 bin kişiye istihdam sağlayan, 65 farklı ülkedeki toplamda 168 hizmet noktası 

ile ülkemizin yurtdışında en yaygın örgütlenmesine sahip olan Müstakil 

Sanayici ve İşadamları Derneği - MÜSİAD’ın Kıymetli Başkanı; aynı zamanda 

DEİK Başkan Yardımcımız Sayın Nail OLPAK; 

 Türk müteahhitlik sektörünün 64 yıllık kuruluşu Türkiye Müteahhitler Birliğinin 

Başkanı Sayın Mithat YENİGÜN; 

  Üye sayısı itibariyle Avrupa’nın en büyük Ticaret Odası konumunda olan 

İstanbul Ticaret Odası’nın Başkanı Sayın İbrahim ÇAĞLAR;  

 

 



 

 

 

 

 Bölgesel ve sektörel bazda faaliyet gösteren 61 İhracatçı Birliği ve 24 

ihracatçı sektörünü temsil eden Türkiye İhracatçılar Meclisi, TİM’in Başkan 

Yardımcısı, Sayın Süleyman KOCASERT; 

 Türkiye-Gana İş Konseyimizin Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın İsmail 

DOĞAN;  

 Ve işlerinde, sektörlerinde büyük başarılara imza atan, bugün Akra’da bu 

salonda birlikte olduğumuz, DEİK üyesi yüzlere iş insanı... 

Bizler Türk iş dünyası olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinde de kendisine 

eşlik ediyor ve Gana ile ticari ilişkilerimizin geliştirilmesinde katalizör rolü üsleniyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanlarım;  

Bakanlarım; 

Saygıdeğer Konuklar; 

Türk özel sektörü olarak, 

İstikrarlı ve demokratik yönetimi; 

Gelişen ekonomisi; 

Komşuları ile sürdürdüğü iyi ilişkileri ve 

Bölge barışına sağladığı katkılar ile aktif bir dış politika izleyen Gana’yı yakından takip 

ediyoruz. 

Bazı olumsuzluklara rağmen; 

Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz yüzde 19 artarak 400 milyon dolar seviyesine ulaştı.  

2015 yılında Gana,  

Sahraaltı Afrika’sında, Türkiye’nin en büyük 4. ticaret ortağı oldu.  

Gana’nın gelişen ekonomisi ve iki ülke liderleri arasındaki yüksek seviyeli ilişkilerin 

desteği ile ekonomik ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz. 

Bu çerçevede,  

Gana Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın John Dramani MAHAMA’nın önderlğinde 

devam eden ekonomik reformları yakından takip ediyor;  

Ülkeniz dış politikasında öne çıkan “ekonomik diplomasi” çabalarınızı destekliyoruz. 

 



 

 

 

 

Hiç şüphesiz ülkenizdeki bu yapısal dönüşüm, bizleri Gana pazarına yatırım yapmak 

için çok daha fazla motive etmekte; işbirliğimizi artırmaya dönük bizleri 

cesaretlendirmektedir.  

Az sonra bu salonda imzalayacağımız “Türkiye-Gana İş Konseyi Mutabakat Zaptı” ile 

de bunu perçinleyeceğimize inanıyorum.   

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha ileri seviyelere çıkabilmesi için, 

Türk şirketlerinin Gana’da karşılaştıkları vize sorununa, 

Doğrudan bankacılık, teminat mektubu temini, Gana gümrük mevzuatında yaşanan sık 

değişiklikler ve yüksek gümrük oranları gibi sorunlara çözüm konusunda sizlerden 

destek bekliyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanlarım; Saygıdeğer Katılımcılar; 

İnanıyorum ki,  

Bugün gerçekleştirdiğimiz İş Forumu, 

İş Konseyimizin bugün ve ileride yapacağı çalışmalar;  

İki ülke işadamları arasında oluşan sinerji;  

Ülkelerimiz arasındaki iş ve yatırım hacminin büyümesine katkı sağlayacaktır.  

Bu vesileyle sözlerimin son verirken, 

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.  

İş Forumumuzun ülkelerimiz adına hayırlı olmasını diliyor; 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 

 

 


