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Benin İnceleme Gezisi, 18-22 Eylül 2016, Kotonu 

Türkiye-Benin iş Konseyi  Başkanı  Adnan Bostan,  18-22 Eylül 2016 tarihleri arasında Benin’e bir 

inceleme gezisi düzenlemiştir. Gezi kapsamında, Batı Afrika’nın en büyük pazarlarından olan 

Dantokpa pazarı ziyaret edilmiştir. Ülkedeki tüketimde Fransa, İtalya ve Hindistan’dan ithal edilen 

ürünlerin  ağırlıkta olduğu  görülmekte, Türkiye’den ihracata konu olabilecek potansiyel alanlar tespit 

edilmiştir.  

 

19 Eylül 2016 tarihinde,  Türkiye-Benin İş Konseyi’nin karşı kanat kuruluşu olan Benin Ticaret 

Odası’nda,  Oda Başkan Yardımcısı M. Yacoubou’nun ev sahipliğinde; T.C. Kotonu Büyükelçimiz Sayın 

Turgut Kural’in da katılımlarıyla ilk resmi ziyaret gerçekleşmiştir.  



 

 

Toplantı esnasında, Benin Ticaret Odası yetkili isimleri, 25 Kasım-10 Aralık 2016 tarihleri arasında 

Kotonu’da gerçekleşecek olan  Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) Bölgesel Entegrasyon 

Fuarı’na Türkiye’yi davet etmiştir. Yapılan ziyaret esnasında 2-3 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da  

gerçekleşecek olan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’na karşı kanadımız ve Benin iş dünyası davet 

edilmiştir. 

 



 

Toplantının devamında Büyükelçimiz Sn. Turgut Kural ve Konsey Başkanımız Sn. Adnan Bostan, Benin 

Ticaret Odası temsilcilerini 15 Temmuz süreciyle ilgili de bilgilendirmiştir.  

20 Eylül 2016 tarihinde turizm acentası sahibi olan ve bir yıl önce Türkiye’ye Benin’den bir iş heyeti 

getiren Olanma Ojukwu ile görüşme 

gerçekleştirilmiştir.  

Olanma Ojukwu bu yıl İzmir Fuarı’na 

yapmayı planladıkları iş gezisinin güvenlik 

gerekçesiyle iptal edildiğini açıklamıştır. 

Bunun akabinde Ojukwu, Türkiye’deki 

siyasi gelişmeler hakkında bilgilendirilmiş, 

güvenlik konusundaki kaygıları giderilmiş 

ve ileriki tarihlerde gerçekleşecek olan 

fuarlar hakkında bilgi verilerek katılımları 

desteklenmiştir. 

İkinci görüşme ise Yeniden Yapılandırma ve 

İyileştirme Ofisi’nde (BRMN) M. Kpohihoun ve diğer yetkililerle gerçekleşmiştir.  Söz konusu 

görüşmede,  Benin’in önde gelen sektörlerine dair bilgi alınıp, Türkiye-Benin arasında ne gibi 

ortaklıklar geliştirilebileceği istişare edilmiştir.  BRMN ile mesleki eğitim konusunda ortak projeler 

gerçekleştirilmesi, Benin sanayisinin gelişmesine katkı verilmesi ve özellikle paketleme sektörüne 

yatırım yapılması yönünde Türkiye’den beklentileri olduğunu ifade etmişlerdir. 

 

Aynı gün Kotonu’da yaşayan  Türk işadamı Şevket Güleryüz ile de bir görüşme yapılmıştır. 

Görüşme’de Benin’deki  iş dünyasının avantaj ve dezavantajları değerlendirilmiş, ikili ilişkilerin nasıl 

geliştirilebileceği hakkında karşılıklıngörüşler paylaşılmıştır. 

Bu yıl Benin’de altıncısı düzenlecek olan Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) Bölgesel 

Entegrasyon Fuarı (UEMOA) hakkında daha detaylı bilgi almak için organizasyon komitesi ile bir 

toplantı gerçekleştirilmiştir. Türk iş heyetinin gerçekleştireceği ziyaretin fuar tarihlerine denk 

getirilmesi durumunda,  iş heyetinin  yalnızca Benin pazarına değil, toplam sekiz Batı Afrika ülkesinin 



 

pazarına da erişme imkanı bulacağının önemine değinilmiş; stand, sponsorluk gibi teknik konular 

istişare edilmiştir. 

21 Eylül 2016 tarihinde, Benin Ticaret Odası, farklı 

sektörlerden 30 kadar üyesini davet ettiği bir 

toplantı tertip etmiştir. Bu toplantıda, Türkiye 

ekonomisi tanıtılmış, ardından Benin iş dünyasının 

beklentileri aktarılmıştır. Toplantıda aynı zamanda 

15 Temmuz süreci ve Türkiye’de alınan güvenlik 

tedbirleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.  

Toplantının ardından Serbest Ticaret Bölgesi 

Başkanı M. Ichola ile bir görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Başkan, Serbest Bölge’de 

sanayi  üretimini geliştirmek 

için Türkiye ile yapılabilecek 

ortaklıklar,  “outlet mağaza” 

kurulması, ithalat ve ihracatın 

artırılması ve bunlar için 

finansman bulunması gibi 

konularda görüş bildirmiştir.  

Son olarak Yatırım ve İhracatı 

Teşvik Ajansı (APIEX)’ndan M. 

Koukponou ziyaret edilmiştir. 

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi 

Forumu’na davet edilecek 

alım heyeti hakkında fikir 

alışverişi yapılmış, akabinde 

Kaju ve ananas alanındaki büyük ihracatçılar 

hakkında bilgi alınmıştır. APIEX, Serbest Ticaret 

Bölgesi’ne Türk yatırımcıları çekmek 



 

istediklerini ifade etmiştir. 

22 Eylül 2016 tarihinde organik ananas ve ananas suyu ihracatı yapan Benin’in önde gelen iş 

insanlarından Mme. Marcos ziyaret edilmiştir. Bahsekonu görüşmede; Türkiye’ye ananas ihraç etme, 

Türkiye’den paketleme teknolojisi ithal etme ve yatırım ortaklığı gibi hususlar ön plana çıkmıştır. 

Daha sonraki görüşme Büyükelçimizin de katılımıyla Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olan İş, Ekonomik ve 

Ticari İlişkiler Başkanlığı’nda gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında Türkiye-Benin KEK Toplantısına katılmış 

olan Başkan, Türkiye’yi yakından tanıdığını, ileride iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için 

elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etmiştir.  

 Ziyaretin son gününde, Benin Ticaret Odası’nda,  

Ticaret Odası temsilcileri ve Büyükelçimizin de 

katılımlarıyla öğle yemeği organizasyonu 

düzenlenmiştir. Ardından, restorasyonu yeni 

tamamlanan Büyükelçilik Binası ziyaret 

edilmiştir. 

 Ayrıca THY Benin Ülke Müdürü Tolgahan Akbaş 

ile havayollarının çalışmaları, Benin ve genel 

olarak Afrika pazarının durumu hakkında görüş 

alışverişinde bulunulmuştur. 


