
 

 

 
1.GÜN PROGRAM* 

UMMAN EKONOMİ VE SERBEST BÖLGELER YATIRIM ZİRVESİ  
21-22 Ekim 2019  

Umman Konferans ve Fuar Merkezi (Oman Convention & Exhibition Center), MASKAT, UMMAN 
SAAT Açıklama 

8:00 - 08:30 (30 DK) Kayıt ve Karşılama 
 

8:45 - 9:00 (15 DK) Resmi açılış konuşması: Ithraa (Devlet Yatırım ve İhracat Geliştirme 
Kurumu Başkanı), Sayın Bakan Yahya bin Said Al Jabri 
 

9:00 - 9:20 AM (20 DK) Resmi Ana konuşmacılar:  
Vazil Hudak, Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı 
Simon Penney, İngiliz Kraliyet Ailesi Orta Doğu, Pakistan ve Afganistan 
Ticaret Başkanı 
 

9:20 - 9:35 (15 DK) Sunum: Konferans Kurumsal Diplomasi Ortağı International School of 
Protocol and Diplomacy ; 
 
“Uzlaşma ve Yatırım Cazibesini arttırmak için Kurumsal Diplomasinin 
önemi ve etkisi” 
 
Ines Pires, Innovation in Diplomacy Network Başkanı, Eski Avrupa 
Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Umman Sultanlığı üstün hizmet 
madalyası sahibi. 
 
 

9:35 - 10:00 (20 DK) Anlaşmalar duyuruları, Proje MoU’ları, Dergi Lansmanı, Aile Fotoğrafı, 
Teşekkür Konuşması 
 

10:00 - 10:15 (15 DK) Kahve Arası ve Networking 
 

10:15 - 11:00 (45 DK) Panel 1: Yatırım karar sürecine etki eden faktörler  
Format: Moderator Sunumu / Açık Oturum / Soru&Cevap 



 
 
Konu:  
Lokasyon seçimi de dahil olmak üzere yatırım kararlarına yön veren 
faktörler, başarı için ana kriterlerdir ve her iş planının merkezinde yer 
almaktadır. Verimlilik ölçütleri, metrekare başına maliyet, lojistik 
bağlantılar ve daha geniş pazarlara erişim, yatırım için ana belirleyici 
etkenler olmakla birlikte makro ve jeopolitik koşullar da rol 
oynamaktadır. Bu faktörlerin genel karar mekanizması içindeki dengesi 
her bir yatırım için ayrı belirlenir. Bu panele katılarak; yatırımcıların, karar 
vericilerin, danışmanların ve finansçıların, yatırım tercih sürecinin nasıl 
işlediği ve Umman’ın başlıca sanayi bölgelerinin neden sizin için doğru 
yatırım yerleri olabileceği konusunda çeşitli görüşlerini dinleyeceksiniz. 
 
 

11:00 - 12:00 (60 DK) Önemli Yatırım Fırsatları 
 
Format: Panel formatında yapılacak konuşmalar ve video sunumları 
 
Konu: 
 
Umman Hükümeti’nin ekonomide çeşitlilik yaratma politikası altında 
odaklandığı 5 ana sektör yeni ekonomik fırsatlar yaratmıştır. Tarım ve 
balıkçılık sektörü, su ürünleri yetiştiriciliği (ileri teknolojili balıkçılık 
geliştirme) ve gıda işleme konusunda uluslararası deneyimi olan 
firmaları, ekonomik çeşitlilik kapsamında davet ediyor. Aynı zamanda 
Maskat, Salalah ve Duqm’daki lojistik gelişmeler, havaalanlarının 
büyütülmesi ve otellere yapılan yatırımlar, Umman Devleti’nin ulusal 
turizm stratejik hedefleriyle uyum içerisinde devam etmektedir. 2019 
devlet bütçesi, madencilik sektörü alanında, bir bakır madenciliği 
projesinin ruhsatlandırılması ve seramik fayans üretim tesis projesi 
planlaması gibi gelişmelere sahne oldu.  
Umman çeşitli alanlarda üretim tesislerine ev sahipliği yapmaktadır, 
bunlar arasında ağır ve hafif sanayi üretimleri mevcuttur. Sektör plastik, 
çelik, otomobil parçaları, petrokimya ve inşaat malzemelerine yapılacak 
yatırımlara açıktır. Bu panelde yatırım fırsatlarını ve  başlıca projeleri, 
doğrudan devlete ait yatırım kurumlarından, Tarım ve Balıkçılık 
Bakanlığı’ndan, devlet yatırım ve ihracat geliştirme kurumundan ve 
serbest bölgelerden öğrenebileceksiniz. 



 
 
 

12:00 - 12;15 (15 DK) Kahve arası ve Networking 
 

12:15 - 13:00 (45 DK) Örnek Yatırımlar 
 
Format: Bölgelere halihazırda yatırım yapmış firmaların kendi başarı 
hikayeleri ve yatırım süreçlerini paylaştıkları sunumlar 
 
Duqm 
 
Khazaen 
 
Sohar  
 
Salalah 
 
Konu:  
 
Bu oturum, sürecin çeşitli aşamalarında tecrübesi sahibi olmuş yatırımcı 
şirketlerin üst düzey yöneticilerinden, deneyimlerini dinleme fırsatı 
sunuyor. Konuşmacılar arasında yatırıma yeni başlamış olanlar ve uzun 
zamandır Umman’da karlı yatırımları olan şirketler bulunmaktadır. 
Yatırım sürecinde karşılaşılacak zorlukları, dönüm noktalarını ve yatırım 
sürecinde edindikleri tecrübeleri kendilerinden dinleyebileceksiniz. 
 

 



 
13:00  - 13:45 (45 DK) Lojistik, Altyapı ve Dijital Dönüşüm 

Format: Moderator Sunumu / Açık Oturum / Soru&Cevap  
 
 
Konu:  
“Agility Gelişmekte Olan Piyasalar Lojistik Endeksi’ne” göre Umman 
dünya sıralamasında 12inci,  temel iş prensipleri endeksine göre de 
4üncü sırada bulunmaktadır.  2015-2020 yılları arasında kalkınma 
projeleri için tahsis edilen yaklaşık 80 milyar dolarlık kamu fonu ile 
birlikte havaalanlarından, karayolu ve liman altyapısına kadar olan lojistik 
tedarik zinciri yatırımları bu sıralamada etkili olmuştur. Bu oturumda, 
Umman’ın nakliye ve lojistik altyapısının işletme gereksinimlerinizi 
desteklemek için sunduğu donanımı  ve dijital teknolojilerin Umman’ın 
endüstriyel rekabetini artırmadaki etkisini ve lojistik sektörünün 
şekillenmesine olan katkısını dinleyebilirsiniz. 
 

13:45 - 14:30 (45 DK) Öğle Yemeği (Açık büfe) 
 

14:30 - 18:00 (3:30DK) ÖZEL ANLAŞMA ODALARI: 
Ön rezervasyon başvurularını tarafımıza ileten katılımcı firmalar ve 
heyetler için; Umman sanayii ve serbest bölgeleri, Ithraa ( Devlet yatırım 
ve ihracat geliştirme kurumu), Ticaret ve Sanayi Odası, kamu ve özel 
yatırım şirketleri ve ana sponsorlarımıza ayrılmış toplantı odalarında 
birebir özel görüşmeler organize edilecektir. Oturumlar ön rezervasyonla 
yapılacak olup, görüşmenin içeriğine bağlı olarak 15-30 dakika sürecektir. 
 
 

14:30 - 18:00  (3:30 DK) UMMAN ULUSLARARASI B2B FORUMU 
 
Umman Ekonomi ve Serbest Bölgeler Yatırım Zirvesi kapsamında, 
Umman Uluslararası b2b Forumu ilk kez Maskat’ta 
gerçekleşecektir. Umman Uluslararası b2b Forumu çeşitli 
sektörlerden Umman şirketleriyle dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 
şirketleri buluşturacak birebir görüşmelere ev sahipliği yapacak. 
Doğrudan yatırım ve iş anlaşmalarının hedeflendiği b2b 
görüşmelerde Ummanlı şirketler, bölgesel ve uluslararası 



 
tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar ve müşterilerle bir araya gelerek 
çeşitli sektörlerdeki iş ve bağlantı fırsatlarını değerlendirecekler.  
 
Katılımcıları ne bekliyor?  
- Uluslararası firmalarla iş yapmak isteyen, önceden belirlenmiş 
Umman şirketleriyle görüşmeler  
- Profesyonel ekibimiz tarafından size uygun iş fırsatları ve 
projelerin belirlenmesi ve böylelikle b2b görüşmelerde maksimum 
verimin sağlanması 
- Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Doğu ve Sahra altı Afrika, ve Güney 
Asya’da büyümek isteyen şirketlerle görüşmeler 
- Gıda ve tarım, inşaat ve altyapı, lojistik, enerji, sağlık ve diğer 
sektörlerin öncü şirketleriyle tanışma fırsatı  

 

 

2.GÜN PROGRAM* 

Zaman Tanım 
  

Bölge Ziyaretleri: 
 
Katılımcılar etkinlik öncesinde ziyaret etmek istedikleri serbest bölgeyi / 
ekonomik bölgeyi / sanayi bölgesini belirlemek için bir form alacaklar. Özel 
bölge ziyaretleri aşağıdaki yerlerin tümüne veya bir kısmına yapılacaktır: 
 
 Sohar, Duqm, Salalah, Rusayl, Khazaen  
 

 

 

*Programda değişiklik olabilir. 


