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GANA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ VE GANA KUMASİ BELEDİYE BAŞKANI’NIN ODAMIZI
ZİYARETİ
Gana Ankara Büyükelçisi Salma Frances Manceel Egala, Gana Kumasi Belediye Başkanı Osei Assibey
Antwi ve beraberlerindeki heyet 30 Ocak 2018 tarihinde Odamızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu
Başkanımız Ekrem Demirtaş ile görüşmüştür. Görüşmeye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Cüneyt
Güleç, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Bekir Şahiner, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Filiz Avcı Belet ve
Müjdat Yavuz ile Odamız İşkadınları Konseyi Başkanı, Gambiya Fahri Konsolosu, Asuman Nardalı da
katılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanımız konuşmasına 2013 yılında 20 kişilik bir heyet ile Gana’yı ziyaret ettiğini, bu
ziyaret kapsamında Gana Cumhurbaşkanı, Gana Dışişleri Bakanı ve Gana Ticaret ve Sanayi Bakanı ile
görüşmeler gerçekleştirdiğini, aynı zamanda Gana Ticaret ve Sanayi Odası ile bir “kardeş oda”
anlaşması imzaladıklarını belirterek başlamıştır.
Büyükelçi Egala, Gana’nın kuruluşunun ardından ilk ilişki kurduğu ülkelerden biri olması nedeni ile
Türkiye’nin Gana için önemli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. 2011 yılında dönemin Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün, 2013 yılında Gana eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahana’nın ve son olarak 2016
yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki ülke arasında karşılıklı diplomatik ziyaretlerde
bulunduğunu, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin en üst düzeyde sürdüğünü belirtmiştir.
İki ülke arasında imzalanmış birçok anlaşma olduğuna değinen Büyükelçi, karşılıklı ticaret ve yatırım
olanaklarının arttırması adına bu anlaşmaların faal olarak uygulanması için çalıştıklarını dile getirmiştir.
Ülkesini tanıtırken, Batı Afrika’nın en güvenli ülkesi olduğunu, savaş geçmişi olmayan demokratik bir
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yapıya sahip olduklarını ve seçim yolu ile hükümetlerini belirlediklerini açıklamıştır. Gana’da yapılan
yatırımların hükümet tarafından bizzat ve kanunla korunduğunu, 10 yıl boyunca vergi muafiyeti ve
yapılan üretimin % 70’ini ihraç etme imkânı tanındığını sözlerine eklemiştir.
Gana’nın neredeyse her konuda yatırıma ihtiyacı olan yeni bir ülke olduğunu dile getiren Büyükelçi,
ülkesinin kapılarının tüm dünyaya açık olduğunu ancak özellikle Türkiye’nin gelmesini istediklerini, Gana
halkının Türkiye hakkında hem ülke hem de çalışma disiplini olarak pozitif algıya sahip olduğunu
belirtmiştir.
Büyükelçi, Türkiye’ye ilk kez 4 sene önce geldiğini, İzmir’i de ziyaret ettiğini ve ülkemizi çok beğenip
aşık olduğunu dile getirmiştir. Türkçe öğrenme konusunda da istekli olduğunu belirten Büyükelçi, Gana
Büyükelçisi görevini hayal bile edemediğini ve görevinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etmiş,
gezdiği her yerde Türkleri anlattığını, iki ülkenin elele iş yapmasına çok önem verdiklerini ve ülkemizi
örnek aldıklarını belirtmiştir.
Kumasi Belediye Başkanı Osei Assibey Antwi, Kumasi’nin Gana’nın ikinci en büyük şehri olduğunu ve
345 yıllık tarihi ile Gana’dan bile eski bir tarihe sahip olduğunu belirterek sözlerine başlamıştır. Batı
Afrika’nın ticaret merkezi konumunda bulunduklarını ve birçok iş imkanına sahip olduklarını, metro
inşası, havaalanı modernizasyonu ve teknoloji parkları kurulumu gibi projeler üzerinde çalıştıklarını
açıklamıştır. Aynı zamanda şehirlerinin 3 milyon nüfusa sahip olduğunu ancak ticaret amaçlı giriş çıkış
yapan 1.7 milyon kişi olduğunu bu sebeple hizmet sektöründe de, özellikle oteller, yatırıma ihtiyaç
duyduklarını belirtmiştir.
Belediye Başkanı 2009 yılından bu yana 7 kez Türkiye’yi ziyaret ettiğini, Türk kalitesini bildiğini ve
Türkiye’den her alanda yatırım beklediklerini sözlerine eklemiştir. Gana’nın Afrika’nın ikinci büyük altın
üreticisi olduğunu, aynı zamanda elmas, manganez, boksit ve alüminyuma da sahip olduklarını, ancak
bu kaynakları işleyemediklerini açıklamıştır. Kumasi’nin Gana’daki bütün kakaonun toplandığı ve ihraç
edildiği merkez olduğunu, Gana’nın Afrika’nın ikinci en büyük kakao üreticisi ülke konumunda olduğunu
ve ellerindeki bu kakaoyu işleyecek firmaları beklediklerini belirtmiştir.
Büyükelçi, Gana’da üniversiteye kadar eğitimin ücretsiz olduğunu, yatırımların devlet güvencesinde
olduğunu, yatırımcıların 10 yıl süre ile vergiden muaf olduğunu ve herhangi bir güvenlik sorunu
olmadığını sıralayarak Türk yatırımcıları Gana’ya beklediklerini ifade etmiştir. Madencilik, kakao işleme,
kereste işleme, mobilya yapımı ve eğitim alanlarında işbirlikleri kurulabileceğini belirtmiştir. İki ülke
üniversiteleri arasında da işbirlikleri kurulabileceğini, örneğin Türkiye’nin Gana’da İslami bir üniversite
kurabileceğini sözlerine eklemiştir.

