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Ürdün-Türkiye İş Forumu 

27 Mart 2016, Akabe 

Açış Konuşması 

 

Türkiye Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu; 

Ürdün Başbakanı Sayın Abdullah Ensour; 

Türkiye ve Ürdün İş Dünyasının Saygıdeğer Temsilcileri; 

Değerli Basın Mensupları; 

Hanımefendiler, Beyefendiler; 

Türkiye Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun ziyareti kapsamında, Ürdün’ün yeni cazibe 
merkezi Akabe’de düzenlediğimiz  Türkiye-Ürdün İş Forumu’nda sizlere birlikte olmaktan 
büyük bir mutluluk duyuyorum. 

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

Türk iş adamları olarak Ürdün’ün eşsiz liman şehri, Kızıldeniz’in incisi, Doğu Afrika 
jeopolitiğinin önemli üssü Akabe’de bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Katılımları ile İş Forumumuzu onurlandıran Sayın Başbakanlarımıza da ayrıca teşekkür 
ediyorum.  

Bu güzel şehir sadece bir liman ve turizm kenti olmanın ötesinde bir üretim kenti olma 
yolunda da emin adımlarla ilerliyor. 

Bugün Akabe Sanayi Bölgesi’ne gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında bunu birebir görme 
şansını yakaladık ve Akabe’nin 2015 yılında, Financial Times tarafından, “dünyadaki sanayi 
tesisleri sıralamasında yabancı sermaye çekme kapasitesi” bakımından neden birinci sırada 
yer aldığını, kendi gözlerimizle de görmüş olduk.  

 

Sayın Başbakanlarım; 

Bizler, DEİK olarak, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerine yön vermek ile 
görevlendirilmiş bir kurumuz.  

Bu alanda 1986 yılından beri çalışıyoruz. 

Gücümüzü; 

Kurucu kurumlarımızdan, 

İş Konseylerimizden ve Üyelerimizden alıyoruz.  

Kurucularımız, ülkemizin en büyük iş örgütleri.  

İş Konseylerimiz ve üyelerimiz, ülkemizin kendi sektörlerinde öncü iş insanlarından oluşuyor.  

123’ü ülke bazlı, toplam 130 İş Konseyimiz ile bizler,  

Türk özel sektörünün dinamizmini, tecrübesini ve yatırım iştahını temsil ediyoruz.  

 

 

 



 

 

 

 

Sayın Başbakanlar;  

Değerli Katılımcılar; 

Biz Türk işadamları için Ürdün çok önemli bir ülke.  

ABD ile serbest ticaret anlaşması olan; 

Arap Ülkeleri Serbest Ticaret Bölgesi üyesi olan Ürdün, 

ekonomik ilişkilerimiz için kritik bir bölge ülkesi.  

2009 yılında ülkelerimiz arasında vizelerin kaldırılması; 

2011 yılında Türkiye ve Ürdün arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe 
girmesi ve; 

2013 yılında Amman’ın ardından THY’nin Akabe seferlerine başlaması ile, 

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazanmasında önemli bir rol oynadı.  

Ticaret hacmimiz 2015 yılında 1 milyar Dolar seviyesine kadar çıktı. 

Müteahhitlik şirketlerimiz 2000’li yıllardan bu yana Ürdün’de 2,4 milyar Dolar civarında iş 
üstlendi. 

 

Sayın Başbakanlarım; 

Değerli Katılımcılar; 

Bizler Türkiye ve Ürdün iş dünyaları olarak,  

iki ülke arasında ilişkilerimizi derinleştirmek ve çeşitlendirmek istesek te,  

Dünyanın en sorunlu bölgesine olan komşuluğumuz sebebiyle ilişkilerimiz olumsuz 
etkileniyor.  

Suriye’ye komşu iki ülke olarak,  

Suriye’de yıllardır yaşanan sorunların insani, siyasi, ekonomik ve ticari etkilerini çok 
derinden hissediyoruz.  

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği rakamlarına göre; 

Mart 2016 tarihi itibariyle 

Türkiye, 2,7 milyon Suriye vatandaşına, 

Ürdün, 640 bin Suriye vatandaşına ev sahipliği yapıyor.  

Türkiye’de kilometre kare başına 3 Suriyeli mülteci düşerken (3.4), 

Ürdün’de bu rakam 7 (7.1). 

Bu rakamlar itibariyle;  

Türkiye, dünyada en çok Suriyeli mülteciyi barındıran ülkesi olurken, 

Ürdün, Lübnan’ın ardından kilometre kare başına en fazla Suriyeli mülteciyi barındıran 
ülkesi konumunda. 

Hal böyle olunca,  

Suriyeli göçmenler çerçevesinde büyüyen trajedinin insani boyutunu en iyi anlayan iki ülke 
durumdayız.  



 

 

 

 

 

Bir yandan bölgesel istikrar ve barış için çalışırken, 

Diğer yandan da bölgemizdeki olayların maliyetini birlikte üstleniyoruz. 

İnsani boyut kadar, yaşanan bu trajediden ticaretimiz de olumsuz etkileniyor: 

Ülkelerimiz arasında kara bağlantısı kesildi. 

Burada oluşan kayıplarımızı telafi edebilmek için alternatif taşımacılık güzergâhları üzerinde 
çalışmamız gerekiyor. 

Bu bağlamda İskenderun’dan Akabe’ye RO-RO seferleri başlatılmasını, her iki ülke iş 
dünyaları olarak talep ediyoruz. 

 

Sayın Başbakanlarım;  

Değerli Katılımcılar; 

Konuşmama son verirken, 

Değerli vakitlerinizi ayırıp toplantımıza katılarak, bizlere vermiş olduğunuz desteğiniz için, 

İki ülke iş dünyaları adına bir kez daha sizlere şükranlarımı sunuyorum. 

İş Forumumuzun ülkelerimiz adına hayırlı olmasını diliyor; 

Hepinize saygıyla selamlıyorum. 

 

 

 


