
 

 

 

DEİK/Türkiye-BAE İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı 

26 Nisan 2022, Dolmabahçe 

 

Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş, 

BAE Dış Ticaret Bakanı Sn. Thani Ahmed Al Zeyoudi, 

İş Dünyamızın Değerli Temsilcileri, 

Değerli Katılımcılar,  

 

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına 

saygıyla selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum. 

Geçtiğimiz ay Dubai’de BAE’li dostlarımızla dört sektör 

buluşmamızın ilk ayağı olan “BAE-Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik Alanında 

Ortaklıklar Yuvarlak Masa Toplantısı” vesilesiyle bir araya gelmiştik. 

Önümüzdeki sektörel toplantılarımız ise sırasıyla “Dijital Teknolojiler, 

‘’Türkiye’deki Yatırım Alanları’’, “Katılım Bankacılığı ve “3. Ülkelerde İş 

Birliği” üzerine olacak.  

Bugün ise, İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantımız dolayısıyla sizleri 

İstanbul’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Umuyorum ki, 

mevcut ekonomik ilişkilerimizi ve iş birliklerimizi daha ileri seviyelere 

taşımak için yeni adımlar atacağız. 



 

 

Birazdan Değerli Bakanlarımızın hitaplarının ardından, BAE’li kurum 

temsilcilerinin takdimleri ve sunumları olacak ve Türk firma temsilcilerimiz 

takdimlerini gerçekleştirecekler. 

Müsadelerinizle sözü öncelikle değerli misafirimiz BAE Dış Ticaret 

Bakanı Sayın Al Zeyoudi’ye bırakıyorum. 

… 

Sayın Bakana çok teşekkür ediyor şimdi ise sözü Ticaret Bakanımız 

Sayın Mehmet Muş’a bırakıyorum. 

… 

Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyor firma takdimlerimizden önce 

değerli misafirlerimizin kendilerini takdim etmeleri için sözü BAE’den gelen 

dostlarımıza bırakıyorum. 

… 

Efendim hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. 

Sayın Bakanlarımız, Değerli Misafirler, 

Ortadoğu, Körfez ve Afrika için önemli bir ticari ortağımız BAE ile 

aramızda 8 milyar $ seviyesinde bir ticaret hacmi bulunuyor. Ancak bu 

rakamı eski 15 Milyar $ seviyesine ve sonra da onun üstüne çıkarmak için 

birlikte çalışmamız, her iki ülkede yapılabilecek yatırımları 

değerlendirmemiz gerekiyor. İş insanlarımız burada ve hazır. 

Bu potansiyelimizi dost ülke BAE’de değerlendirmek için daha çok 

gayret göstermeliyiz. BAE, “UAE Vision 2040” programı çerçevesinde 

ekonomisinin sektörel çeşitliliğini arttırmak istiyor. Burada özellikle konut, 



 

 

ulaşım ve altyapıda ortaya çıkan ciddi fırsatları Türk iş dünyamız 

değerlendirmek istiyor. 

Diğer yandan BAE’li firmaların, bölgenin gelecek vaat eden ülkesi 

olan güzel Türkiye’mizdeki yatırımlarını daha da artırmalarını bekliyoruz. 

Bu noktada, sadece gayrimenkul ile sınırlı kalmayıp, başta enerji, sağlık, 

alt yapı, gıda, finans, kimya, otomotov ve dijital teknolojiler alanında 

yatırım niyetlerini biliyor, bu konuda her türlü iş birliğini gerçekleştirmekten 

mutlu olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bahse konu öncelikli sektörlerde 

önde gelen firmalarımız bugün burada ve ortaklıklar kurma konusunda 

istekli. 

Bizde verim ve kazanç alınmak isteniyorsa mutlaka emek ve çaba 

harcanmalı anlamına gelen “ekmeden biçilmez” diye bir atasözü vardır. 

Biz de, BAE’deki dostlarımızla iki ülke arasındaki ekonomik 

ilişkilerimizdeki verimi arttırmak üzere daha çok çaba göstereceğimize 

inanıyorum. 

Şimdi ise müsadeleriniz katılımcı firmalarımızı takdim etmek 

istiyorum. Bildiğiniz üzere çeşitli sektörlerden firmalarımızın yöneticileri 

aramızda. 

… 

Firma temsilcilerimize teşekkür ediyor, başta Ticaret Bakanımız Sn. 

Mehmet Muş ve BAE Dış Ticaret Bakanı Sn. Thani Ahmed Al Zeyoudi 

olmak üzere programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar 

sunuyorum. 

Nail OLPAK 



 

 

DEİK Başkanı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


