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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN; 

Fildişi Sahili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Alassane OUATTARA; 

Fildişi Sahili Cumhuriyeti Başbakanı Daniel Kablan DUNCAN; 

Sayın Bakanlar; Başkanlar; 

Hanımefendiler; Beyefendiler; 

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

selamlıyorum. 

Bugün burada, Sayın Cumhurbaşkanımızın Fildişi Sahili 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 Başbakan ve Bakanlarımıza ve siz değerli konuklarımıza 

şükranlarımızı arz ederim. 

 

Sayın Cumhurbaşkanı Ouattara,  

Geçtiğimiz yıl ülkemize yapmış olduğu ziyaret, ikili ilişkilerimizde yeni bir dönemin 

başlangıcı oldu.  

Bu ziyaretiniz sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız ile imzaladığınız anlaşmalar ile, 

ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin çok boyutlu ahdî yapısı tamamlandı.  

Bizler de geçen sene sizleri DEİK’te ağırlama şerefine nail olmuş ve Türk iş camiasının 

seçkin temsilcileri ile bir araya getirmiştik.  

Aynı zamanda, şirketlerimiz arasında kurumsal diyalog mekanizması görevini üslenen 

Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyimizin de temellerini de atmıştık.  

 



 

 

 

 

Şunu söyleyeyim; bu çabalar meyvesini hemen verdi: 

Ticaret hacmimiz 2015 yılında yüzde 17 artarak, 389 milyon ABD doları oldu. 

Hiç şüphesiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ziyareti ile 

ilişkilerimiz çok daha hızlı şekilde gelişecek ve ilerleyecek. Bugün DEİK üyesi birçok 

firmamız, Fildişi Sahili’ne yatırım yapmak için istiyor. Bu İş Forumu bunun en güzel 

göstergesi oldu.  

 

Sayın Cumhurbaşkanı OUATTARA; 

Sayın Başbakan DUNCAN; 

Ve Fildişi Sahili’nin kıymetli iş dünyası temsilcileri; 

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

görevlendirilmiş bir kurumuz. Bu alanda 1986 yılından bu yana çalışıyoruz… 

Kurucularımız; ülkemizin en büyük ve yaygın iş dünyası örgütleri;  

Üyelerimiz ise;  ülkemizin en müstesna iş insanları. 

Bugün aramızda kurucu kurumlarımızdan bazılarının Başkanları ve üst düzey 

yöneticileri ile birlikteyiz.  

Sizlerle birkaçını tanıştırmak isterim: 

 Türkiye’de tüm iş dünyasının kayıtlı bulunduğu Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin Başkan Yardımcısı; aynı zamanda DEİK Başkan Yardımcımız Sayın 

Halim METE Beyefendi; 

 

 Yurtdışında 65 farklı ülkede,168 nokta ile hizmet veren ve bu sabah Fildişi Sahili 

Temsilciliği’nin resmi açılışını yaptığımız, 11 bini aşkın üyeli Müstakil Sanayici 

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

Başkan Yardımcımız Sayın Nail OLPAK Kardeşim; 

 

 Türk ihracatçısının çatı örgütü, Türkiye İhracatçılar Meclisi, TİM’in Başkan 

Yardımcısı, Sayın Süleyman KOCASERT Beyefendi;  

 

 



 

 

 

 

 

 Üye sayısı ile Dünyanın ve Avrupa’nın en büyük ticaret odalarından biri olan 

İstanbul Ticaret Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim ÇAĞLAR 

Beyefendi;  

 

 Türk inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil eden; Türk müteahhitlik 

sektörünün 64 yıllık çatı kuruluşu, Türk Müteahhitler Birliği’nin Başkanı Sayın 

Mithat YENİGÜN Beyefendi. 

 

 İş Konseyi Başkanımız Halit İNCİ Bey, 

 

 Ve Başkanlarımız gibi, kendi işlerinde büyük başarılara imza atan DEİK üyesi 

yüzlere iş insanımız... 

Bu arkadaşlarımız, bütün sektörlerde faaliyet gösteren ve milyonları istihdam eden 

firmaları temsil ediyorlar.  

Ve ayrıca, tüm bu kardeşlerimiz, aynı zamanda, ülkemizin dış ekonomik ilişkilerine yön 

veren DEİK’in Yönetim Kurulu’nda ve İş Konseylerimizin Yürütme Kurullarında vazife 

alıyorlar.  

Gördüğünüz üzere Türk iş dünyası olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinde 

kendisine eşlik ediyor ve iki ülke işadamları arasında ilişkilerimizi geliştirmeye gayret 

ediyoruz. 

 

Sayın Cumhurbaşkanlarım;  

Az önce ifade ettiğim üzere, temelleri sadece bir yıl önce atılan Türkiye-Fildişi Sahili İş 

Konseyimiz, DEİK bünyesindeki 130 İş Konseyinden sadece bir tanesi.  

Yakın coğrafyanızda, Gana, Nijer, Gine, Nijerya ve Benin’de İş Konseylerimiz mevcut. 

Eğer bu İş Konseylerimizi birlikte, koordinasyon halinde çalıştırabilirsek, sadece 

ülkelerimiz arasında değil, çevre ülkelerle de iş yapabilir hale gelebiliriz.   

Çünkü bizler Fildişi Sahili’ni,  

Batı Afrika'ya giriş kapısı olarak görüyoruz.  

Zengin doğal kaynaklarınız; 

 



 

 

 

 

10 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacminiz; 

Sanayi, finansal, ulaştırma altyapınız ile Fildişi Sahili’ni, 

Ülkemizin Afrika açılımının önemli merkezlerinden birisi olarak değerlendiriyoruz.  

Bu yüzden Türk iş dünyası olarak; 

Dost ülke Fildişi Sahili ile tüm seviyelerde daha etkin işbirliği kurmak istiyoruz. 

Bu çerçevede iki ülke arasında yatırımların canlanması için; 

Vize süreçlerinin kolaylaştırılmasını ve 

Yatırımcının korunması için, Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Yatırımların Karşılıklı 

Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının imzalanarak yürürlüğe girmesini sizlerden talep 

ediyoruz.  

 

Sayın Cumhurbaşkanlarım; Saygıdeğer Katılımcılar; 

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

akabinde Fildişi Sahili Yatırım Ajansı (CEPICI) ile Türkiye Yatırım ve Tanıtım Ajansı 

(ISPAT) arasında imzalanacak işbirliği anlaşması 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 Başbakan ve Bakanlarımıza;  

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

Forumumuzun ülkelerimiz adına hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılarımı 

sunuyorum. 

 

 


