Hazırlayan: Ahmet TOPRAK
İzmir Ticaret Odası

II. İZMİR – BENİN İŞ FORUMU VE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ
İlki geçtiğimiz yıl Benin’in başkenti Cotonou’da gerçekleştirilen “İzmir – Benin İş Forumu”nun
ikincisi Odamız ev sahipliğinde 03.09.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açılışında konuşan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş; Benin
Cumhurbaşkanı Boni Yayi’yi 2013 yılında İzmir’de ağırladıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı
Yayi’nin daveti üzerine üyelerimizden oluşan kalabalık bir heyet ile THY’nın ilk seferi ile Benin’e
gittik. Burada düzenlediğimiz iş forumunda son derece verimli görüşmeler yaptık” demiştir. Oda
olarak sadece Benin ile değil 3. bin yılın potansiyel kıtası Afrika ile uzun yıllardır yakın ilişki içinde
olduklarını ifade eden Demirtaş: “Afrika’nın bizlere sunduğu fırsatların farkındayız. Benin de, Batı
Afrika’da istikrar sahibi, özel önem verdiğimiz, dost bir ülke. Aynı zamanda Batı Afrika’ya giriş
kapısı. Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi olması, 340 milyon nüfuslu ve
750 milyar dolar ekonomik hacme sahip bir pazara doğrudan erişim imkanı sunuyor. Ülkelerimiz
arasındaki ticaret hacmi son 6 yılda yaklaşık 4 kat arttı. 2008 yılında 27.6 milyon dolar olan ticaret
hacmimiz, 2014 yılında 101.1 milyon dolara ulaştı. Ticaretimizin katlanarak artması sevindirici.
İşbirliği alanlarımız sınırsız. Gıda ürünleri, kanatlı hayvanlar, balıkçılık, inşaat malzemeleri, demirçelik, tarım ürünleri, pamuk ve tekstil ürünleri bunlardan bazıları. Devletlerimiz arasında, ticaretten
tarıma, kültürden teknolojiye birçok alanda imzalanmış anlaşma mevcut. Ülkemiz, TİKA Projeleri
ile Benin’e desteğini devamlı olarak sürdürüyor. Pamuk yetiştiriciliği kapsamında teknik uzmanların
eğitimi, çömlekçilerin eğitimi, Karimama şehrindeki sağlık ocağına ambulans ve tıbbi ekipman
tahsisi TİKA’nın Benin’e yönelik uyguladığı projelerden yalnızca bazıları. Geçtiğimiz yıldan beri
THY’nin direkt seferleri de var. Şimdi en büyük beklentimiz iş adamlarımız için Benin
Cumhurbaşkanı’nın daha önce belirttiği vize muafiyetinin hayata geçmesi. Bu ilişkilerimizi çok
daha hızlı geliştirecektir” demiştir.
Benin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Jean-Baptiste Satchivi de yaptığı konuşmada, Benin olarak
kısa zamanda büyüme hedeflediklerini, bu hedefte İzmir ve Türkiye’nin çok büyük öneme sahip
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olduğunu söylemiştir. İzmirli yatırımcıları Benin’e beklediklerini söyleyen Satchivi,” 3 sene önce
başladığımız işi devam ettirmek için buraya geldik. Ekrem bey ile çok iyi anlaşıyoruz. ileride çok iyi
işler yapacağız. Bu sıcak karşılamanız için çok teşekkür ederim. Bu görüşme bizim sıcak
ilişkilerimizin göstergesidir. İzmir’de 2015 yılında 30’a yakın ekonomik organizasyon düzenleniyor.
Bunlardan en önemlisi İzmir Enternasyonal Fuarı. Bu fuar Türkiye’nin ihracat beşiği olacaktır. Bu
alanda birçok etkinlik düzenlenmektedir. Fuarda gıda ve gıda teknolojilileri, bilgisayar teknolojileri
gibi ürünler var. Bunların hepsine bizim ihtiyacımız var” diye konuşmuştur.
Satchivi, sözlerini; “İzmir ve Türkiye turizmde çok önemli bir yer. Türkiye dünyada 6. en büyük
destinasyondur. Biz Türkiye’ye turizm yolunda eğitim almaya geliyoruz. Burada ülkemizdeki
turizmi nasıl geliştirebiliriz onu öğreniyoruz. Türkiye bizim için önemli bir okul. Burada önemli
olan Türk yatırımcılarını Benin’e çağırmaktır. Türk tarımında, pamukta, madende, yenilebilir
enerjide, lojistikte çok büyük ihtiyaçlarımız var. Türkiye’deki yatırımcıları Benin’e bekliyoruz” diye
devam etmiştir.
Benin Ankara Büyükelçisi Moïse Kerekou da vize muafiyeti için çalıştıklarını, bu dönemde Odamız
üyesi işadamlarının ziyaretlerinde her türlü işbirliğini kolaylığı da göstereceklerini belirtirken,
Türkiye’nin Benin Büyükelçiliği’nden vize verme süresinin bir aya kadar ulaştığını belirterek bunun
kısaltılmasını istemiştir.

