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Benin Cumhurbaşkanı Ekselansları Thomas Boni Yayi; 

Sizleri daha önce 2013 yılı Aralık ayında DEİK olarak İstanbul'da 

ağırlamıştık.  

Benim bildiğim kadarıyla bu Türkiye'ye 6. ziyaretiniz. 

Türkiye'yi en sık ziyaret eden dost ülke devlet başkanlarından birisiniz. 

İstanbul’a bir kez daha hoş geldiniz. 

 

Bizlere vakit ayırdığınız için ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. 

Bu sefer sizleri DEİK binasında, yani işin mutfağında ağırlamaktan da büyük 

bir mutluluk duyuyoruz. 

 

Sizleri 2013 Yılında DEİK olarak İstanbul’da ağırlamamızdan sonra Türkiye-

Benin ilişkilerinde 3 önemli gelişme oldu: 

(1) Benin’in Ankara Büyükelçiliği 2013 Eylül ayında; Kotonu’daki 

Türk Büyükelçiliği ise 2014 Kasım ayında faaliyete geçti. 

(2) THY’nin doğrudan Kotonu seferleri, 23 Haziran 2014 tarihinden 

itibaren haftada 4 frekans Abidjan seferleri ile birlikte üçgen sefer 

uygulanacak şekilde başladı. 



(3) Türkiye-Benin İş Konseyi Kuruluş Anlaşması ise, Benin Ticaret ve 

Sanayi Odası'nın (CCIB) ile DEİK arasında Eylül 2015 tarihinde 

İstanbul'da imzalandı.  

 

Sayın Cumhurbaşkanım; 

Malumlarınız olduğu üzere DEİK, iş konseyleri üzerinden Türk özel 

sektörünü temsil ediyor ve iş adamlarımıza hizmet üretiyor. 

DEİK Bünyesinde faaliyet gösteren 130 iş konseyimiz mevcut. 

Türk özel sektörü olarak güçlü tarihi ve kardeşlik bağlarımız bulunan Afrika 

kıtası ile ilişkilerimizi güçlendirmek, hem ülkemizin, hem de DEİK’in 

stratejik hedefleri arasında. 

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. 

Afrika ile karşılıklı ticaret hacmimiz 2000 yılında 4 milyar ABD doları iken, 

2015 yılı sonunda 17,5 milyar ABD doları seviyesine ulaşmış durumda 

(12,4 milyar $ ihracat -  5,1 milyar $ ithalat). 

Bu noktada Benin bizler için ayrı bir öneme sahip.   

 

Sizlerin liderliğinde, Benin’in demokratik yönetimi, istikrarı ve uluslararası 

barışı koruma operasyonlarında üstlendiği yapıcı rolü, bu sayede de artan 

uluslararası itibarını yakından takip ediyoruz. 

Türk özel sektörü olarak dost ülke Benin ile tüm seviyelerde etkin 

işbirliğimizi ilerletmek istiyoruz. 



İkili ticaretimiz sınırlı olmasına rağmen, 2015 yılında 82 milyon ABD doları 

seviyesine ulaştı (2,9 milyon $ ithalat - 79,9 milyon $ ihracat). 

Ancak bizler ekonomik ilişkilerimizi, sadece ikili ticaret olarak görmüyoruz.  

 

Dost ülke Benin ile birçok alanda ortak projeleri hayata geçirmeyi 

arzuluyoruz . 

Uygun koşullar sağlandığı takdirde, Benin’de yatırımlar yapmaya, Benin’in 

ekonomik kalkınması için gerekli inşaat ve altyapı projelerini üstlenmeye 

hazırdır. 

Bu çerçevede iki ülke arasında “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunması” ve “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi” anlaşmalarının 

ivedilikle imzalanması, yatırım ilişkilerimizin canlanması için özel önem 

taşımaktadır. 

Bu anlaşmalar ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin yasal alt yapısı 

tamamlanmış olacaktır.  

 

Benin’in kalkınması için Zat-ı Alinizin çabalarını yakından takip ediyoruz; 

Bizler her türlü desteği sizlere vermeye hazırız.  

Ülkenizin imarına, kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak işadamları 

bugün, bu salonda. Az sonra kendilerini sizlere takdim edecekler. 

Ben burada sözlerime son vermek istiyorum.  

Ortak gelecek için dayanışma ve işbirliği dileklerimi yenileyerek, tekrar 

İstanbul’a ‘hoş geldiniz’ demek istiyorum.  

 


