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TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İŞ FIRSATLARI TOPLANTISI 
 14 Nisan 2016, İstanbul   

Ömer Cihad Vardan – DEİK Başkanı 
 

Sayın Bakanım; 

Suudi Arabistan Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Taufiq Bin Fawzan Al Rabiah; 

DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Eş Başkanları Değerli Dostlarım Sayın Mazan 

Rajab ve Sayın Yusuf Cevahir; 

Türkiye ve Suudi Arabistan iş çevrelerinin seçkin temsilcileri; 

Hanımefendiler, Beyefendiler;  

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Saud’un, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 13. 

Zirvesi çerçevesinde ülkemize gerçekleştirdikleri ziyareti vesilesiyle düzenlediğimiz “Türkiye-

Suudi Arabistan İş Fırsatları Toplantısı’na” hepiniz hoş geldiniz; sefalar getirdiniz.  

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, DEİK adına saygıyla selamlıyorum.  

Değerli Dostlarım; 

Bugün, bu çatı altında, Suudi Dostlarımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum.  

İstanbul’umuz tarihi günlerini yaşıyor: 

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 13. Zirvesi’ne, rekor sayıda, 30'dan fazla devlet ve hükümet 

başkanı katılıyor. 

Bu Zirve çok farklı bir Zirve olacak.  

Çünkü Teşkilat’ın 10 yıllık yol haritası mahiyetindeki 2025 Stratejik Eylem Programı, 

liderlerimiz tarafından karar bağlanacak.  

Öncelikle Zirve’nin, İslam ülkelerimiz arasında adalet ve barış için birlik ve dayanışmayı 

güçlendirmesini temenni ediyorum. 

 

Sayın Bakanlarım; 

Değerli Katılımcılar; 

Türkiye ve Suudi Arabistan küresel siyaset yapım merkezi haline gelen G20 Platformunda, 

İslam ümmetini temsil eden iki dev ekonomi. 



 

 

 

 

Arap Dünyasının en büyük ekonomisi Suudi Arabistan ile ekonomik ve siyasi ilişkilerimizde 

önemli mesafe kat ettik.   

Ancak sadece ülkeniz ile değil, Bölge ülkeleriyle de dış ticaret ve yatırım anlamında 

önümüzde büyük bir potansiyel var.  

Bizler DEİK olarak, Türk özel sektörünün bölge ülkeleriyle ilişkilerini her alanda geliştirilmek; 

Karşılıklı ekonomik bağımlılık yaratarak, bölgesel istikrar, güvenlik ve refahın yayılmasına 

katkıda bulunmayı hedefliyoruz.  

Çünkü biliyoruz ki, huzurun olduğu yerde istikrar olur. 

İstikrarın olduğu yerde de zenginlik. 

İşte bizler bu zenginliği birlikte yaratmak istiyoruz.   

Peki ama biz kimiz? 

Sayın Bakanım bizler; 1986 yılında Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek 

üzere kurulmuş bir kurumuz.  

Başta TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD olmak üzere ülkemizin en prestijli ve büyük iş örgütleri, 

bizim kurucu kuruluşlarımız. 

30 yıldır İş Konseylerimiz vasıtasıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz.  

Şu an 124’ü ülke bazlı, 131 İş Konseyi’miz var. Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi de 

bunlardan sadece bir tanesi.  

Bu İş Konseyimiz vasıtasıyla, bugün de burada, ülkenizle iş ilişkisi olan, iş ve yatırım 

yapmayı arzulayan Türk şirketlerinin değerli temsilcileri ile birliktesiniz. 

Sayın Bakanlarım; 

Saygıdeğer Konuklar;  

Küresel mali kriz sonrası dönem, üretime dayalı olmayan ekonomik bir modelin, orta ve uzun 

vadede toplumları sıkıntıya soktuğunu açık şekilde gösterdi. 

Petrol fiyatlarının düşük seyrettiği, finansman maliyetlerinin arttığı bir dönemde, alt ve üst 

yapı projelerini hayata geçirmek için Kamu-Özel Sektör işbirliği modellerinin uygulanması 

gerekiyor. 

 



 

 

 

 

Bu alanda derin bilgi, deneyim ve tecrübeye sahip olan bizler, sizlere her türlü desteği 

vermeye hazırız.   

Bizlerin işbirliklerimizi daha fazla artırmamız gerekiyor. 

Bunun için de bizleri zorlayan iki konuyu dikkatlerinize sunmak isterim: 

İlk olarak Türk işadamlarının vize konusunda yaşadığı zorluklar.  

Ülkeniz ile iş yapmak isteyen Türk işadamlarının vize sıkıntısı yaşaması, bizleri derinden 

yaralıyor.  

İki dost ülkenin iş adamları arasında vizenin, yani kağıttan duvarların kalkmasını istiyoruz.    

İkinci mevzu ise, Türkiye ve Körfez İşbirliği Konseyi arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 

müzakereleri.   

Sizlerden Körfez ülkeleriyle Serbest Ticaret Anlaşması imzalaması yönündeki çabamızı 

desteklemenizi istiyoruz.  

Sayın Bakanlarım; 

Değerli Katılımcılar;   

Sözlerimin sonunda, bugün toplantımıza teşrifleri için öncelikle Sayın Bakanlarım sizlere; 

Ve bizleri yalnız bırakmayan değerli iş adamlarımıza teşekkür ediyor; 

Toplantımızın her iki ülke için de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.  

 

 

  

 


