
 

 

 

 
 

 

TÜRKİYE – UMMAN İŞ KONSEYİ BAŞKANI 

SAYIN ORHAN GÜNER’İN MUSKAT 

ZİYARETİ TEMASLARI 
 

(13-17 Şubat 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vefa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner’in DEİK Türkiye Umman İş  Konseyi Başkanı 

seçilmesinden sonra Sayın Umman  Büyükelçimiz Atılay Ersan Beyefendiyle yaptığı telefon görüşmesi 

sonucu kendilerinin kabulleriyle 13-17 Şubat 2018 tarihleri için bu ziyaret planlandı. 

DEİK Türkiye Umman İş Konseyi  Başkanı  Orhan Güner ve Vefa Holding Ticari Koordinatörü Nezih 

Yaman’ın katılımlarıyla resmi olmayan bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi.  

14 Şubat  Çarşamba günü ilk olarak,  Sayın Büyükelçimiz Atılay Ersan, Ticaret Müşavirimiz Murat 

Göğüş ,  Orhan Güner,   Nezih Yaman, Umman İş Konseyi  Eş Başkanı Salim Abdullah Al Rawas’ı ve 

STFA Başkan Yardımcısı Recep Çimen’i Büyükelçilik binasında kabul etti. 

 

 

Büyükelçimiz Umman’da yapılabilecek çalışmalar hakkında genel hatlarıyla bilgi verdi. Gelecek 

çalışma döneminde dikkat edilmesi gereken noktaları, Umman Devleti’nin Kalkınma Planında önemi 

vurgulanan belli başlı  sektörler hakkında bilgi verdi ve tavsiyelerini iletti.  Bu sektörler temel olarak; 

Balıkçılık, Turizm, Madencilik, Lojistik ve İmalat olarak sıralandı. Büyükelçi, Umman’da petrole dayalı 

bir ekonomi olduğunu,  Petrol fiyatlarındaki değişikliklerin ülke ekonomisini önemli ölçüde 

etkilediğini, bu nedenle ekonomiyi diğer sektörlerle çeşitlendirmek gerektiğini  belirtti. 

Büyükelçimiz Sayın Atılay Ersan Beyefendi’nin tavsiyelerinden bazıları: 

- Duqm bölgesi yeniden imar ediliyor. Proje kapsamında sanayi binaları, oteller ve konut 

inşaatları bulunmaktadır. Bu çerçevede öncelikli olarak Duqm Serbest Bölgesi Başkanı Al-

Cabri ile görüşülmesi. 

- Umman’ın coğrafi konumundan kaynaklanan ve Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan 

Serbest Ticaret Anlaşması’nın getireceği fırsatların değerlendirilmesi. 

- Umman ekonomisi petrol ve doğalgaza dayandığından Petrol ve Doğalgaz Bakanı ile 

görüşülmesi. 

- Balık yönünden zengin bir denize sahip olmasından dolayı balıkçılık konusuna odaklanan 

firmaların Umman’ı ziyaret etmesi, 

- İşadamlarının karşılıklı ziyaretlerinin artırılması,  ziyaretlerin düzenli olması. 

- Türk işadamlarının Ummanlı işadamlarının iş yapış süreçlerine uyum sağlamaları. 



 

 

Orhan Güner  iş yaptıkları sektörü ve kendi kurumlarını tanıttı. DEİK Umman Türkiye İş Konseyi 

Başkanı  olarak tüm iş kollarının burada aktif bir çalışma ortamı bulması için doğru analizlerin 

yapılması gerektiğini vurguladı. Buna göre de ilgili firmaların burada ikili görüşmeleri yapmalarının 

sağlanması için çalışacaklarını belirtti.  DEİK başkanı olarak yıllara göre değişkenlik gösteren ve şu 

anda 300 milyon dolar civarı olan ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak için çalışmalar 

yapacaklarını bildirdi. Orhan Güner ayrıca, Türk firmaların ticaret hacmini artırmak için daha çok 

temsil edilmesi  gerektiğini  vurguladı. 

Orhan Güner, işbirliği çerçevesinde yapılması gerekenlere dikkat çekti: 

- Öncelikle Türkiye Umman İş Konseyi üye sayısı 20’ye çıkarılmalı. 

- İş Konseyi üyeleri Umman ile ekonomik ilişkilerde elde ettikleri bilgileri diğer üyeler ile de 

paylaşmalı.  Bununla birlikte şu anda var olan altyapı müteahhitlik hizmetlerinin hacmi 

daha da artırılmalı. Ayrıca, üstyapı taahhüt işlerine girilmeli. Devamında Türk firmaları 

özellikle imalat sektörü için altyapı işleri ile birlikte serbest sanayi bölgelerindeki altyapı 

olanaklarından yararlanılmalı.  

- Şu anda Türkiye’nin Amerika’ya gönderdiği çelik ihracatında %80’lere varan yüksek 

vergiler mevcut. Bu yol Umman üzerinden gerçekleştirilebilir.  Daha sonra  diğer tüketim 

ürünlerine  de yoğunlaşılabilir. 

- İş konseyi Petrol Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Bakanı, Tarım ve Balıkçılık Bakanı ile 

görüşme organize etmelidir.  

- Umman’da hızlı tüketim alanında hangi Türk firmaları var; bunlar araştırılmalı. 

- Gıda sektörü üzerine çalışmalar yapılmalı. 

- Gıda ve dekorasyon sektörlerinde Maskattaki fuarlara katılmalı. 

- Türkiye’den taze sebze ve meyve gibi kalemlerin getirilmesi konuları araştırılmalı. Türk 

Hava Kargo ile çalışılmalı.  

- Umman’daki iş fırsatları diğer Türk firmalarına duyurulmalı. 

- Türkiye’de yapılacak görüşmeler boyunca Fabrika ziyaretleri gerçekleştirilmeli. 

Bu konuda Türkiye Umman İş Konseyi’ne büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti.  

Türkiye-Umman İş Konseyi Eş Başkanı Al Rawas Umman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Qais 

Mohammed Al Yousef ile bir tanışma ziyareti organize etti. Qais göreve yeni geldiğini, kendisini 

ziyaret eden ilk yabancı heyet olduğumuzu memnuniyetle bildirdi.  



 

 

Büyükelçimiz Sayın Atılay Ersan, Kançılarya’da akşam yemeği daveti organize etti. Yemekte  Murat 

Göğüş, Salim Abdullah Al Rawas, Türkiye’de yatırımı olan Umman’ın önde gelen iş adamlarından  

Muhammed Barwani, Orhan Güner, Recep Çimen ve Nezih Yaman bulundular. 

15 Şubat Perşembe günü  Al Rawas  Sanayi ve Endüstri bölgelerinin CEO’su  Hilal Hamad Al-Ahasani 

ile görüşme organize etti. Al-Ahasani  yaptıkları işler hakkında genel bilgi verdi. İkili vergi 

anlaşmalarının imalat sanayisini teşvik ettiğini belirtti ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaptıkları 

Serbest Ticaret Anlaşmasını anlattı. Türk Sanayicilerini Umman’da  görmenin kendileri için çok önemli 

olduğunu vurguladı.  

Daha sonra Al Rawas  Orhan Güner’i , kendi sanayi işletmesi olan “Kunooz Marble” tesislerine 

götürdü. Firmanın Türk Genel Müdürü Mehmet Günaydın burada yapılan iş, mermer sektörü 

hakkında bilgi verdi, fabrikayı gezdirdi. 

 

Al Rawas ayrıca, MB Holding grup şirketlerinden United Engineering Services şirketinin CEO’su Said Al 

Maskari ile görüşme organize etti.  Al Maskari, şirketleri, fabrikada yaptıkları imalat hakkında kısa bir 



 

bilgi verdi. Ayrıca ekonomik olması durumunda gereken hammaddeleri Türkiye’den 

getirebileceklerini belirtti.  Orhan Güner, bu konuda hızlıca bir çalışma başlatacaklarını bildirdi. Bunun 

üzerine Al Maskari  ithal ettikleri kalemleri bildireceklerini ve ekonomik olması halinde senelik 100 

milyon dolar gibi bir rakamın kendi grupları tarafından satın almasının yapılabileceğini bildirdi. 

Öğleden sonra, Sayın ticari ateşemiz  Murat Göğüş  ile Umman’da ticaret hacminin artırılması 

konusunda yol haritası çıkarılması konuları görüşüldü.  Kendisi, Umman’ın ithal ettiği kalemlerle ilgili 

bilgilendirme yaptı. 

Orhan Güner görüşmelerine  Free Zone Watch şirketi CEO’su Banu Şenel ile devam etti. Şenel, 

Serbest Bölgeler hakkında bilgi verdi. Nisan ayında Maskat’ta organize edilecek İş Konseyi toplantısına 

Türk İş adamlarının katılımının teşvik edilmesini talep etti. 

 Al Rawas  Umman Geleneksel Yemekleri sunulan restoranda akşam organize etti. Yemeğe  Murat 

Göğüş ,  Mohammed Al Rawas, MB Holding CEO’su Muhammed Barwani, Alarko İnşaat Genel Müdür 

Yardımcısı Bülent Çalışkan, STFA Başkan Yardımcı Recep Çimen, Kunooz Holding CEO’su Dean 

Cunningham katıldı. 

 

 

 16 Şubat Cuma günü  Hussain Al Sawaei ile Umman’ın tarihi turistik noktalarından biri olan ve 

Frankisense satılan Matrah Çarşısı gezildi. 

Yerel süper marketlerden birine girildi. Fiyatlar ve kalite gözlemlenmeye çalışıldı. Meyve ve sebze 

özelinde Dünya’dan birçok noktadan ithalat varken Türkiye’den çok az ürünün olduğu tespit edildi. 

Turizm için geliştirilen Shangrila Otelinin de bulunduğu bölge ziyaret edildi. 

Muskatta en hareketli alışveriş merkezlerinden  biri gezildi. Notlar alındı.  

Akşam, Al Alamana Yapı Ürünleri’nin Genel Müdürü  R. Murali  ile toplantı gerçekleştirildi. Görüşme 

çok verimli oldu. Kendisi  Seramik, Zemin Kaplama Malzemeleri, Çelik Levhalar, Mutfak Ekipmanları 

gibi malzemelere ilgi duyduklarını belirtti. Görüşmeler için R. Murali’ye Mart ayının başında 

Türkiye’de üç günlük  seyahat organize edildi. 



 

Al Rawas ile Cuma akşamı yaklaşık 3 saatlik toplantı gerçekleştirildi. Nisan ayı için Maskatta Konsey 

toplantısının tarihleri belirlendi. 7-10 Nisan 2018 tarihlerinin DEİK Merkezinin onayına sunulacağını 

bildirdiler. Umman tarafının ziyaretinin Kurban Bayramı sonrası Eylül ayında yapılması noktasında 

prensip kararı alındı. İki Eş Başkan iki ülke arasındaki ticaret hacminin yükselmesi için ilk işbirliğinin 

kendilerinin yapmasına karar verdiler. Umman’da ön üretimli yapılar hakkında beraber ortak iş 

yapma konusunda anlaştılar. Mart ayı içerisinde  Muhammed Al  Rawas  Türkiye’ye gelecek.  bir hafta 

boyunca çeşitli sunumlar ve şantiye gezileriyle ön üretimli yapılar tanıtılacak. Ayrıca, İş Konseyi 

seyahatlerini yılda iki kezle sınırlandırmayıp, iki tarafın iş adamlarının daha fazla karşılıklı ziyaretler 

yapması noktasında mutabık kalındı. 

17 Şubat Cumartesi Al Rawas Şirketlerinde Kunooz Marble Genel Müdürü Mehmet Günaydın ve STFA 

Genel Başkan yardımcısı Recep Çimen ile yapılan kahvaltıdan sonra ziyaret sona erdi. 

 


