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TÜRKİYE-KÖRFEZ 2. İŞ VE YATIRIM FORUMU   

STRATEJİK EKONOMİK ORTAKLIĞA DOĞRU 

1-2 KASIM 2016 

GULF OTEL - BAHREYN KRALLIĞI 

31 Ekim 2016, Pazartesi 

 

 

İstanbul-Ankara-Bahreyn  

Bahreyn’e Varış ve Gümrük İşlemleri 

 
 Delegelerin Gulf Otel’e Transferi  

20:00-22:00 Akşam Yemeği – Yer:  

1 Kasım 2016, Salı 

09:00-10:00 Kayıt 

 

10:00-10:45 Açılış Oturumu: 

 Sn. Khalid Al Moayyed, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

 Sn. Ali Thunyan Al Ghanim, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Odalar 

Federasyonu Başkanı   

 Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan 

 Sn. Abdullatif Al Zayani, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Genel 

Sekreteri 

 Sn.Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı  

                                                  Hediye Töreni  

Fotoğraf Çekimi 

 

10:45-12:00 

 

1. Oturum 

Altyapı, Mega Projeler ve Teknik Müşavirlik 

Büyük altyapı projelerinin, lojistik yatırımlarla birlikte şehirler ile ülkelerin 

geleceği  ve bireylerin yaşam koşulları açısından hayati önemi vardır. . Meed 

Insight tarafından yayınlanan bir rapora göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 428 

milyar ABD Doları ve Suudi Arabistan’ın 417 milyar ABD Doları olmak üzere, 

Körfez İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkelerin,, toplam inşaat projelerinin toplamı değeri 

1 trilyon ABD Dolarının üzerindedir.   Öte yandan, Türkiye’nin 31 Müteahhitlik 

Firması “Dünya’nın en büyük 225 Uluslararası Müteahhidi” arasında yer almış ve 

Türkiye dünyada Çin’den sonra müteahhitlik sektöründe ikinci sırada yer 

almaktadır.  Her iki bölgedeki hızlı gelişmelere bağlı olarak, proje üreten firmalara 

olan talep,  en üst noktaya ulaşmıştır.   
 

Bu Oturum, gelecek nesiller için Bölgenin inşa edilmesi anlamına gelen, Bölgenin 

yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi fırsatını sunacaktır.   

 

 

http://www.bcci.bh/en/Default.aspx
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12:30-13:30 

 

Öğle Yemeği (Yer: Gulf Hotel) 

 

13:30-15:00 

 

 

Türk ve KİK Özel Sektör Temsilcileri İkili Görüşmeleri (B2B) 
 Teknik Müşavirlik 

 Gıda ve Tarım 

 Yenilenebilir Enerji 

 Enerji, Petrol ve 

Doğalgaz  

 Savunma Sanayi 

 Bankacılık, Finans ve 

Sigortacılık 

 Gayrimenkul 

 Franchising 

 

 Otomotiv ve Yedek Parça 

Sanayi 

 Kimyasallar 

 Kozmetik ve Temizlik 

Malzemeleri 

 İnşaat ve Altyapı 

 İnşaat Malzemeleri 

 Sağlık, İlaç ve Sağlık 

Ekipmanları 

 Bilgi Teknolojileri 

 Makine ve makine 

ekipmanları 

 Madencilik  

 Tekstil ve Giyim 

 Turizm 

 Ulaştırma ve Lojistik 

 Elektronik ve 

telekomünikasyon 

   

  
 

15:30-19:30 Serbest Zaman 
 

16:00-18:00 Saha  Ziyaretleri (Opsiyonel)  

 

20:00-22:00 Gala Yemeği (Yer: Gulf Hotel)  
 

 
 

2 Kasım 2016, Çarşamba 

  

10:00-11:15 Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog: Türk ve Körfez yatırımcı, ihracatçı ve 

ithalatçılar için fırsatlar ve karşılaşılan güçlükler  

2000 yılında 1,8 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacmi, küresel kriz öncesinde 

yıllık ortalama yüzde 33'lük bir büyüme ile 16,4 milyar dolara ulaşmıştır.  Bölge 

ülkelerinde görülen hızlı sanayileşme eğilimi, bu ülkelerle Türkiye arasında 

bölgesel ve küresel değer zinciri entegrasyonu gerçekleştirmek üzere girişimlerde 

bulunmak ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Türkiye ve Körfez İşbirliği Konseyi 

üyesi ülkeleri küresel piyasalardaetkin rol oynayan ülkeler olarak, ortak 

menfaatlere ve fırsatlara sahiptir. Bu durum, her iki tarafın da faydalanabileceği 

bir ortaklık için sağlam bir zemin hazırlamaktadır. Fakat olası bir iş ortaklığının 

sağlanması için iki tarafın da aşması gereken engeller bulunmaktadır. Her iki 

taraf da ekonomik işbirliğini güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amaçlı 

sağlam bir işbirliği oluşturulması hususunda gerekli adımları atmaya hazırdır. 

Bu panel bu konudaki fırsatlardan faydalanılması ve mevcut yatırım ortamını 

analiz ederken, zorlukların aşılması için bir yol bulunmasını amaçlamaktadır.  

 

 

 

http://www.bcci.bh/en/Default.aspx
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11:15-12:15 

(Parallel 

Oturumlar) 

2. Oturum 

Mali Hizmetler ve Proje Finansmanı  

Küresel finans krizleri,  ekonomik büyümeyi  olumsuz etkilerken,   uluslararası 

bankacılık ve finans sektörünün  ana aktörleri, değişen küresel ekonomi 

senaryolarına cevap verecek,  yeni eğilimler arayışına zorlanmıştır.   Dünya 

genelinde bankacılık ve finans sektörleri, yeni ürünler ve hizmetlere olan talebi 

arttırarak daha karmaşık olmaya meyillidir. Aslında, bu yalnızca ekonomik değil 

teknolojik değişikliklerin de doğrudan bir sonucudur. Bu Oturum bankacılık ve 

finans sektörlerinde ticaret serbestisi, sınır ötesi faaliyetlerin arttırılması ve yani 

pazarlara giriş açısından yeni fırsatlara değinecektir. 

 

3. Oturum 

Sağlık, İlaç ve Sağlık Ekipmanları 

Körfez İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkelerin sağlık sektörünün yıllık %12 artışla, 

2018 yılında 70 milyar $’a ulaşması beklenmektedir. Söz konusu ülkelerin 

hükümetleri, sağlık sektörünün sürekli gelişmesinde önemli bir rol oynamakta 

olup,  altyapılarının sürekli gelişimini sağlamak ve sağlık endüstrisinin 

uluslararası standartlara ulaşmasına yardımcı olmak için adımlar atmaktadır. 

Sağlık odaklı serbest bölgeler, devlet yardımları ve uygun krediler hastaneler ve 

ilgili sağlık hizmetlerinin Körfez İşbirliği Konseyi Üyesi ülkelerine ilgi 

göstermelerine yardımcı olacaktır. Yatırımdaki artış, özel sektör katılımcıları için 

cazip fırsatlar yaratacaktır. Körfez İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkelerdeki ilaç 

sektörü de,  aynı zamanda, yıllar içindeki demografik ve ekonomik faktörlere 

bağlı olarak gelişme göstermiştir. Hükümetler ortak yatırımları ş ve uluslararası 

ilaç şirketleri ile olan lisans anlaşmalarını desteklemektedir.  Sigorta tesirinin 

arttırılması sağlık harcamalarının artmasını sağlayacak ve sağlık sektörüne ilave 

özel yatırımlar çekecek ve sunulan hizmetlerde çeşitliliği sağlayacaktır.  

 

12:15-13:45 

 

Öğle Yemeği 

13:45-14:45 

 (Parallel 

Sessions) 

4. Oturum 

Yenilenebilir ve Yenilenmeyen Enerji, Petrol ve Doğalgaz 

Gelişen teknoloji ve artan dünya nüfusuna paralel olarak, yenilenebilir enerjiye 

olan ihtiyaç dünya ekonomisinin en önemli zorluklarından biri haline gelmiş  ve 

bu artan ihtiyaç bizi yenilikçi çözümler bulmaya, temiz ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarını çeşitlendirmeye itmektedir. Aynı zamanda, son küresel krizler 

açısından, enerji kaynaklarına sahip olmak rekabet edebilme gücü açısından  son 

derece önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede, yakın gelecekte artan enerji talebi, 

insan refahı için bizi temiz alternatif enerji kaynakları aramaya itmektedir. 

Sanayileşmenin gelişimini göz önünde tutarak, bu panel sürdürülebilir kalkınmayı 

sağlamak için temiz ve çeşitli enerji kaynakları temin etme konusunda fırsatları ve 

zorlukları ele almayı amaçlamaktadır.  

http://www.bcci.bh/en/Default.aspx
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5. Oturum 

Tarım, Gıda ve Gıda Güvenliği  

Küresel ısınma insanlık için en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş 

olması nedeniyle,  tarımsal üretkenlik  hükümetlerin gündemlerinde daha da 

önemli bir yer edinmiştir. Artan nüfuslar için güvenli, yeterli ve besleyici gıda 

maddeleri arzı ihtiyacı,  karar alıcılar için en büyük zorluklardan biridir.  Bu 

Oturum,  tarım ve gıda sektöründe öncüleri, yerel, bölgesel ve uluslararası 

hissedarları ve ilgili kuruluşları bu sektörde önemli konuları, zorlukları ve 

fırsatları tartışmak üzere aynı platformda bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.  

 

 

14:45-15:45 

 

6. Oturum 

Ulaştırma ve Lojistik  

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi bölgesi lojistik bir merkez olarak önemini 

arttırmaktadır. Petrol ve doğalgaz altyapı ve ticareti, , Bölgede lojistik sektörüne  

katkıda sağlayan ana unsurlardır. Ulusal ve uluslararası ticarette gelecekte 

yaşanacak büyüme,  Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin ana ulaşım ve 

lojistik merkez olma konusundaki pozitif görünümünü geliştirecektir. Havacılık 

sektöründe de Bölgenin coğrafi konumunun sağladığı avantajından 

faydalanmaktadır. Bölge, merkezi bir havacılık merkezi ve doğu ile batı dünyası 

arasında bir köprü olarak öne çıkmaktadır. ve. Asya, Avrupa ve Afrika arasında 

gelişen ticari ilişkilerin büyüklüğünden yararlanarak,  Bölge havaalanları, 

önemlü hacimde transit hava trafiği ve kargo yoğunluğunu yönetmektedir. Tüm 

Körfez Ülkeleri,  havaalanlarını ve altyapılarını geliştirme yönünde planlar 

uygulamakta, havaalanı projelerine toplamda 50 milyar $ harcamayı 

planlamaktadır. . Orta Doğu’da hava yolcusu ve hava kargo trafiğindeki 

gelişmenin diğer bütün bölgelerden daha üstün olması muhtemeldir. Körfez Arap 

Ülkeleri İşbirliği Konseyi altyapı projelerine harcanacak toplam miktar, 2020 

yılına  kadar yıllık 106 milyar $ olacaktır. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi 

ülkeleri de liman altyapısının geliştirilmesi için 36 milyar $ ayırmaktadır. 

Projeler yeni limanlar ve serbest bölgelerin inşası ve var olan kapasitelerin 

genişletilmesini içermektedir.  

 

15:45-16:15 Kapanış Oturumu ve Deklarasyon 

 

 Sn. Khalid Al Moayyed, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

 Sn. Ali Thunyan Al Ghanim, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi 

Odalar Federasyonu Başkanı   

 

 Havaalanı – Otel Transferi 

Bahreyn – Ankara – İstanbul  

 

http://www.bcci.bh/en/Default.aspx

