
 

 

Türkiye – Togo Sanal Günü 

17 Ocak 2023, DEİK 

 

Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş, 

Togo Cumhuriyeti Yatırımların Teşviki Bakanı Rose Kayi 

Mivedor, 

Sayın Büyükelçilerimiz Esra Demir ve Muteber Kılıç, 

Togo Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn. Nathalie Bitho, 

Togo İşverenler Ulusal Konseyi Başkanı Coami Sedolo 

Tamegnon, 

Değerli Başkanlar, İş Konseyi Başkanımız Berna Akyıldız, 

İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

 

Sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK adına saygıyla selamlıyor, 

13 Ocak günü kutlanan Togo Kurtuluş Günü için tüm Togolu dostlarımızı 

tebrik ediyorum, 2023 yılının hepimize sağlıklı, huzurlu ve kazançlı günler 

getirmesini diliyorum. 

Türkiye ve Togo, iki dost ülke, ilişkilerimiz uluslararası toplantılar 

marjındaki temaslar çerçevesinde de olumlu ilerliyor. 

Ekonomik ilişkilerimize gelince, geçen yılki ticaret hacmimiz 240 

milyon $’ı aştı ancak biz bunu en kısa sürede 500 milyon $’a ulaştırmayı 



 

 

arzu ediyoruz. Birbirimizi daha yakından tanımalı ve ticaret ile yatırım 

ilişkilerimizi artırmalıyız. Devlet büyüklerimiz burada, bizlerle… Onlar 

önümüzü açacak, bizler de iş insanları olarak daha çok çalışacağız. 

Bu doğrultuda, ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesini 

sağlayacağını düşündüğüm birkaç konuyu dikkatinize sunmak isterim: 

 Yatırımların Teşviki ve Karşılıklı Korunması Anlaşması ve Çifte 

Vergilendirilmenin Önlenmesi Anlaşması gibi anlaşmalar, iki ülke 

arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için önemli, 

 Hususi pasaport hamillerine vize uygulamasının karşılıklı olarak 

kaldırılması bir başka başlığımız, 

 Batı Afrika’nın önemli limanlarından biri olan Lome limanının, 

AfCFTA kapsamında Türk şirketleri açısından Batı Afrika’ya 

açılan bir kapı olabileceği konusu da değerlendirilmesi gereken 

başlıklar arasında. 

 Bunlara ilaveten de, bilgi ve networkun özellikle günümüz 

dünyasında ne kadar önemli olduğu malum. DEİK ailemizin tüm 

dünyaya yayılmış 151 İş Konseyine ait networkünü de, Togolu 

dostlarımızla birlikte kullanmaya her zaman hazır olduğumuzu 

ifade etmek istiyorum. 

DEİK olarak, 47’si Afrika’da olmak üzere 151 İş Konseyimizle, 

ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için, Ticaret Bakanımızın destek 

ve koordinasyonundaki  “Ticari Diplomasi” çalışmalarımıza devam 

ediyoruz. 



 

 

Uyumlu bir şekilde çalışmaktan memnuniyet duyan Türkiye ve Togo 

iş dünyası temsilcileri olarak, bugünkü toplantımızın, hedeflerimizi 

gerçekleştirme noktasında önemli bir adım olacağına inanıyor; birazdan 

imzalanacak olan DEİK ile Togo İşverenler Konseyi arasındaki mutabakat 

zaptının hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu duygularla, başta Bakanlarımız ve Büyükelçilerimiz olmak üzere, 

programımıza katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar 

sunuyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


