
 

 

                                                                                                                                          22 Kasım 2017 
                                                                                                                                 İstanbul 

 

Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu 

 

TC Ekonomi Bakanı Sn Nihat Zeybekci, 

Suudi Arabistan Yat. ve Tic. Bkn Sn Majid Abdullah Alkasabi, 

Suud İş Konseyi Başkan Yardımcısı Sn Ziyad Farisi, 

Türk ve Suud İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu’na katılımıyla bizleri onurlandıran, 

başta Sayın Bakanlarımız olmak üzere, tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, sizleri, şahsım 

ve DEİK adına saygıyla selamlıyorum. 

Coğrafyamızdaki tüm ülkeler kardeşimiz ve kadim dostlarımız. Ama, uzun bir 

süredir, binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere ev sahipliği yapan bu coğrafyada, kan ve 

gözyaşı, üzüntü kol geziyor. 

Bu sorunları aşmamız için yapılması gereken ise: diyalog mekanizmalarını doğru 

ve etkin kullanmak. Siyasi dinamikleri bir kenara bırakarak, İş dünyası olarak görevimiz ise, 

hem ticaret yatırım ve  işbirliklerimizi arttırarak, hem de birbirimizden aldığımız güçle, üçüncü 

ülkelerde de ortaklıklar geliştirerek, farklılıklarımız yerine, birlikteliklerimizi ön plana çıkarmak. 

İşlerimizi geliştirmek.  

Çok güzel bir Arap atasözü var: “Dostunun kim olduğunu, bir dosta ihtiyacın 

olduğunda anlarsın.” Bu sözden ilham alıp, mevcut dostluklarımızı, bırakın kaybetme 

hatasına düşmeyi, her alanda daha da geliştirmek, öncelikli görevimiz. 

DEİK olarak, birçok ortak yönü bulunan, geçmişi çok eskiye dayanan ve bir tarağın 

dişleri gibi birbiriyle iç içe geçen Türk-Suud kardeşliğinin, ekonomi ve ticaret alanlarında 

daha da güzel örneklerle, adeta bir marka olmasını istiyoruz.  

Bu konuda, her iki ülkenin Devlet Başkanları başta olmak üzere, Bakanlarımızın ve 

yöneticilerin de ortak bir iradeyi paylaştığını görüyoruz. İş dünyası temsilcileri olarak bizlerin 

yapması gereken de, bu ortak iradeyi doğru ve etkin kullanmaktır. 

 

 

 



 

 

 

 

Sayın Bakanlarım, 

Ülkelerimiz, hızla gelişiyor. 

Bugün Suudi Arabistan, sadece fosile dayalı enerji kaynakları ile değil, savunma, 

teknoloji, inovasyon ve çevreci teknolojileri her alanda hayata geçirmeyi hedefleyen vizyonu 

ve mega şehir projeleri ile dikkatleri üzerine çeken bir ülke. 

 

Türkiye ise, ekonomik büyüme tahminleri uluslararası kuruluşlar tarafından 

neredeyse her hafta yukarı yönde revize edilen; bir çok uluslararası firmanın Afrika’daki, 

Ortadoğu’daki, Orta Asya’daki, hatta Avrupa’daki yatırımlarını ve operasyonlarını yönettiği, 

yönlendirdiği ve ortaklıklar kurduğu bir ülke.  

  

Bu noktada, Suudi Arabistan’da 2018 ve 2019 yıllarında inşası planlanan mega 

şehir projelerinin, 1976 yılından bu yana, bu dost ülkede 18 milyar $’lık proje gerçekleştirmiş 

Türk yatırımcılara ve girişimcilerine daha iyi tanıtılması ve pozitif bir ayrıştırma ile önlerinin 

açılması çok önemli.  

 

Biliyorsunuz, kamu özel sektör birlikteliğiyle, nasıl ve hangi büyüklükte projeler 

geliştirebileceği ve bu projelerin nasıl hayata geçirebileceği konusunda, Türkiye olarak son 

10 yılda, önemli başarılara imza attık. Bilhassa ulaştırma, iletişim ve sağlık alanlarında 

oluşan bu kapasite ve tecrübemizi, Suud’lu dostlarımızla, çok daha ileri noktalara götürmeye 

hazırız.  

 

Bu çerçevede, 2003 yılında kurulan DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyimiz, 

karşı kanat kuruluşu Suudi Arabistan Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi ve Başkanları, 

değerli dostum Mazen Rajab ile beraber, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor ve 

devam edecek. 

 

Bu vesileyle, hava koşulları nedeniyle, uçağı havalandıktan sonra geri dönmek 

zorunda kaldığı için aramızda olamayan Sn Mazan Rajab’ın selam ve üzüntülerini sizlerle 

paylaşmak istiyorum. 

 

Özel sektör olarak, sorumluluğumuzun farkındayız. Devlet büyüklerimizin desteğine 

de, her zamanki gibi ihtiyaç duyuyoruz.  

 



 

 

 

 

İlk olarak, basit gibi görünse de, Türk iş insanlarının ödediği vize bedeli. Bir Türk 

işadamı, iki yıllık ticari vizeye 2.500 $ ödemektedir, makul bir seviyeye çekilmesini talep 

ediyoruz.  

İkinci mevzu ise, herkesin malumu olan, çalışma izinleri konusunda karşılaşılan 

sorunlar. Eminim, karşılıklı ortak irade ile, sorunlar aşılır, zorluklar kolaylık haline gelir.  

Sözlerime son verirken, İş ve Yatırım Formumuzun, ilişkilerimizin daha da 

gelişmesine katkıda bulunmasını temenni ediyor; programımımıza destekleri için İş 

Konseyimiz ve karşı kanat kuruluşumuza ve katılımınız için başta Sayın Bakanlarımız olmak 

üzere, herkese teşekkür ediyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Nail Olpak 

DEİK Başkanı 

  


