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TÜRKİYE-KATAR İŞ FORUMU 
28 Nisan 2016, Doha-KATAR 

Ömer Cihad Vardan – DEİK Başkanı 
 

Sayın Başbakanım;  

Katar Başbakanı Sayın Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Al Thani; 

Sayın Başbakan Yardımcım ve Bakanlarım; 

Türkiye ve Katar İş Dünyalarının Saygıdeğer Temsilcileri; 

Hanımefendiler, Beyefendiler; 

Öncelikle sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına saygıyla selamlıyor; 

bugün bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere şükranlarımı arz ediyorum. 

Başbakanımızın Katar ziyareti vesilesiyle Körfez Bölgesinde istikrarın başkenti Doha’da, 

düzenlediğimiz DEİK Türkiye-Katar İş Forumu’na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 

Katar Başbakanı Sayın Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Al Thani; 

Katarlı İşadamı Kardeşlerim; 

Bizler Katar'ı, birçok ortak değeri paylaştığımız, kültür coğrafyamızın aktif bir parçası olarak 

görüyoruz.  

Bizler, Körfez bölgesinde kapsamlı projeler ile hızlı atılımlar gerçekleştiren ülkenizi yakından 

takip ediyor ve işbirliğimizin güçlenmesini istiyoruz.  

Bizler, çok geniş bir yelpazeyi kapsayan işbirliği alanlarını, somut projelerle ortak kazançlara 

dönüştürmeyi arzu ediyoruz. 

İşte bu yüzden Sayın Başbakanımızın Katar ziyaretine, DEİK olarak önemli bir iş adamı 

heyeti ile eşlik ediyoruz.  

Peki ama biz kimiz? 

Saygıdeğer Konuklar; 

Biz,1986 yılında Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek üzere kurulmuş ve 

yetkilendirilmiş kurumuz.  

 

 



 

 

 

 

Başta TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, TMB olmak üzere, aklınıza gelebilecek ülkemizin en 

prestijli ve büyük iş örgütleri, DEİK’in kurucu kuruluşları.  

Biz, faaliyetlerimizi 30 yıldır İş Konseyleri vasıtasıyla yürütüyoruz. Bugün dünya genelinde 

toplam 131 İş Konseyi’miz var. Türkiye-Katar İş Konseyi de bunlardan sadece bir tanesi.  

İş Konseyimiz ki, kıymetli Başkanları Sayın Ethem Sancak Beyefendi de bugün aramızdalar, 

iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek ve artırmak için çalışıyor.  

Ayrıca bugün bu salonda, Katar ile iş ilişkisi olan, Katar ile iş ve yatırım yapan ve yapmayı 

arzulayan işadamlarımızla beraberiz. 

Hiç şüphesiz; Siz Başbakanlarımızın bu Foruma katılımı ve iş dünyasına yakın ilgileri bizim 

için çok önemli, cesaret verici.  

Bu sabah Sayın Başbakanımız; Başbakan Yardımcımız ve Bakanlarımız, DEİK heyeti ile bir 

araya geldi. DEİK heyetindeki işadamlarımız kendilerini, Katar’daki projelerini, potansiyel 

yatırımlarını, sıkıntılarını ve sorunlarını doğrudan Sayın Başbakanımıza ve Bakanlarımıza 

iletme fırsatını yakaladı. Bizler de bunları DEİK olarak derleyip Sayın Başbakanımıza ilettik. 

DEİK olarak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımıza eşlik ettiğimiz tüm 

ziyaretlerde bu samimi sohbet toplantılarını gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Çünkü 

biliyoruz ki Devletimiz ile işadamlarımız arasındaki ilişki ne kadar doğrudan ve ne kadar sıkı 

olursa, işadamımız kazanır; ülkemiz kazanır. 

Sayın Başbakanlarım; 

Değerli Katılımcılar; 

Avrupa ile Asya arasındaki en büyük serbest piyasa ekonomisi ve üretim gücü olan Türkiye 

ile Katar arasında ikili ilişkilerde son 10 yılda kat ettiğimiz mesafe, eşine az rastlanır nitelikte. 

Ticaret hacmimiz, küresel kriz sonrası dönemde düşük büyüme ve bölgemizdeki jeopolitik 

karışıklıklara rağmen artma eğilimini sürdürdü; sürdürüyor. 

Müteahhitlerimiz, Katar’da 2022 Dünya Kupası için gerekli tesisleri inşa ederken; Katar 

yatırım fonları, Türkiye’de stratejik satın almalar yapıyor ve yatırımlarını çeşitlendiriyor. 

Bugün sadece İstanbul–Doha arasında değil, Ankara ile Doha arasında bile doğrudan uçak 

seferleri var. Bu, ikili ilişkilerimizde ulaşmış olduğumuz seviyeyi en iyi şekilde gözler önüne 

seriyor. 

 



 

 

 

 

Kıymetli Konuklar;  

Bizler DEİK olarak, Türk inşaat sektörünün Katar’daki etkinliğinin  her geçen gün arttığını, iki 

ülke arasındaki kültürel iş birliğinin iyi noktalara geldiğini görünce, onurlanıyor, 

gururlanıyoruz.  

Uzun yıllardır inşa ettiğimiz bu birlikteliği, yeni yatırımlar ile, yeni iş imkanları ile, yeni fırsatlar 

ile perçinlemek istiyoruz.  

Yalnız müteahhitlik değil; gayrimenkul, enerji, mali piyasalar, perakende, turizm, lojistik ve 

bilgi teknolojileri sektörlerinde,  karşılıklı ilişkilerimizi artırmayı arzu ediyoruz. 

Bu vesileyle Katarlı iş adamlarını ülkemize; Türk iş adamlarımızı da Katar’a davet ediyoruz.  

Bunun bir başka boyutu daha var, o da; her iki ülke işadamlarının sadece Türkiye veya 

Katar’da değil, aynı zamanda üçüncü ülkelerde de birlikte iş yapabilmeleri imkânı. 

Bu bağlamda sizleri; bizim dünya genelindeki 131 İş Konseyimizden oluşan ağımızdan 

istifade etmeye de çağırıyoruz. Gelin birlikte Afrika’da; Asya-Pasifik’te; Güney Amerika’da iş 

kovalayalım. 

Sayın Başbakanlarım; Değerli Kardeşlerim; 

Sözlerime son verirken, Türkiye-Katar İş Forumumuzun, ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine, 

işbirliğimizin çok boyutlu ortaklık düzeyine çıkarılmasına katkıda bulunacağına olan inancımı 

yinelemek istiyorum. Bu vesileyle Sizlere bir kez daha teşekkür ediyor, İş Forumu’muzun her 

iki ülke için hayırlar getirmesini diliyorum.  


