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BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ-TÜRKİYE İŞ FORUMU
23 Kasım 2021, Dubai

BAE Dış Ticaret Bakanı Sn. Dr. Thani Ahmed Al Zeyoudi,
Ticaret Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muş,
BAE Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FCCI) Başkanı Sn.
Abdullah Mohamed Al Mazrouei,
TİM Başkanı İsmail Gülle, ve TMB Başkanı Erdal Eren, İş Konseyi
Başkanımız Tevfik Öz,
İş Dünyamızın Değerli Temsilcileri,
Değerli Katılımcılar,

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla
selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum.
Sözlerimin başında, gelecek ayın 2’sinde gerçekleşecek olan BAE’nin
bağımsızlığının 50. yıl dönümünü şimdiden kutluyorum.
Bir aradan sonra, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki dostlarımızla böyle bir
organizasyonda, modern yapısıyla dünya çapında ön plana çıkan Dubai’de
bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. İnanıyorum ki, bu dost
ziyaretinde

gerçekleştirdiğimiz

ekonomik

ilişkilerimizi

geliştirmeyi

amaçlayan iş forumumuzda, B2B görüşmelerimiz ile tüm toplantılarımızla,
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yatırım ve ticari iş birliklerimize yenilerini ekleyerek, iş dünyamıza yeni
alanlar açacağız.
Program çerçevesindeki 10. Dönem KEK imza töreni vesilesiyle, karşı
kanat kuruluşumuz olan BAE Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ile
aramızdaki MoU’nun kapsamını genişleten bir anlaşmaya da imza
atacağız.
Evet, Ortadoğu, Körfez ve Afrika için önemli bir ticari ortağımız BAE
ile aramızda 8 milyar $ eviyesinde bir ticaret hacmi bulunuyor. BAE’nin
ithalatında aldığımız pay önceki iki yılda %1,3 seviyesindeydi. 2020 yılında
payımız

%1,6’ya

yükseldi.

Ancak

bu

rakamın

yeterli

olduğunu

düşünmüyorum ve en kısa zamanda dengeli bir şekilde yükseltmemiz
gerektiğine inanıyorum. Bunu gerçekleştirmek için liderlerimizin de
desteğiyle, en büyük sorumluluk bizlere, iş dünyasına düşüyor.
Bu noktada, kısaca iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerimizi
geliştirmek için;
 BAE, “Abu Dhabi Vision 2040” programı çerçevesinde ekonomisinin
sektörel çeşitliliğini arttırmak istiyor. Burada özellikle konut, ulaşım ve
altyapıda

ortaya

çıkan

ciddi

fırsatları

Türk

iş

dünyamızın

değerlendireceğini umuyor ve bunu yaparken, tüm dünyada çok
başarılı projelere imza atarak gururumuz olan Türk Firmalarına
rekabet şartları içerisinde pozitif ayrımcılık yapılmasını arzu ediyorum.
 Finans&bankacılık,

fintech,

e-ticaret,

enerji&yenilenebilir

enerji,

tarım&gıda güvenliği, sanayi, ileri teknoloji&inovasyon, turizm, lojistik
(gümrük ve ulaşım) alanlarında iş birliğini çok daha hızlı ve çok daha
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fazla

arttırmamız

gerektiğine

ve

bunun

mümkün
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olduğuna

inanıyorum..
 2020’de BAE’nin Türkiye’ye yatırım stoğu 4,8 milyar $ civarında ve
ülkemizde 547 adet BAE sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. BAE’li
firmalarının da, bölgenin lider ve gelecek vaat eden ülkesi olan güzel
Türkiye’mizdeki yatırımlarını daha da artırmalarını bekliyoruz.
 BAE ile, başta Afrika olmak üzere 3. ülkelerde iş birliği yapmaya hazır
olduğumuzu da özellikle ifade etmek istiyorum.
8. yüzyıldan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri edebiyatını ve genel
olarak Arap şiir tarzını büyük ölçüde etkileyen Halil bin Ahmed, “Kalpler
arasında yakınlık olmadıktan sonra, dostların evleri yakın olsa neye
yarar?” diyor.
Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki dostlarımızla aramızdaki yakınlıktan
aldığımız destekle, karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızı güçlendirmek için
daha fazla çalışacağız.
Bu

duygularla,

programımızı

katılımlarıyla

şereflendiren

başta

Bakanlarımız olmak üzere, iş dünyası temsilcilerimize ve emeği geçen
herkese, bu programları gerçekleştirmemizi katkılarıyla mümkün olan
sponsorlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, saygılar
sunuyorum
Nail OLPAK
DEİK Başkanı

