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2022 / 422 

Sayın üyemiz, 

 

T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 

04/10/2022 tarih 7-2975 sayılı yazıda; 

 

2 milyar dolar cirosu ile Sudan’ın en büyük özel sektör aktörü konumunda olan ve 

gıda, tarım, madencilik, enerji, petrokimya, sağlık, inşaat, otomotiv, iş makineleri, eğitim ve 

turizm gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteren “DAL Holding” Yönetim Kurulu Başkanı 

Osama DAOUD’un Hartum’un Büyükelçimizle bir görüşme gerçekleştirdiği, görüşmede 

bahse konu Holding’in, Türkiye’de ofis ve lojistik tesislerin açılması da dâhil olmak üzere 

ülkemizle ticaret ve yatırım alanındaki işbirliği potansiyelinden daha fazla yararlanmayı arzu 

ettiklerinin, hâlihazırda büyük ölçüde BAE (Dubai) gibi üçüncü ülkeler üzerinden yapılmakta 

olan ticarete daha doğrudan bir nitelik kazandırmada fayda gördüklerinin, ülkemizden 

yaş/kuru meyve-sebze ithalatına ilgi duyduklarının, şirketin gündeminde olan Sudan'da otel, 

liman, karayolu ve toplu konut gibi inşaat projelerinde Türk şirketleriyle ortaklık kurmak 

istediklerinin ve uzun vadede yeni pazarlara açılma planlarında Türkiye’yi bir bölgesel 

merkez olarak kullanmayı tasavvur ettiklerinin bildirildiği ifade edilmektedir.  

 

Söz konusu yazıda devamla, DAOUD’un yakın zamanda (30 Ekim – 3 Kasım 2022) 

firma üst yönetimi ile beraber ülkemizi ziyaret ederek kamu ve özel sektör temsilcileri ile 

temaslarda bulunmayı arzu ettiği ve anılan ziyaret programının kapsayacağı şehirlerin henüz 

belirli olmadığından, programın ihracatçılarımızdan gelecek talep doğrultusunda şekilleneceği 

belirtilmekte olup, bu kapsamda DAL Holding Yönetim Kurulu ile görüşme talep eden 

ihracatçılarımızın en geç 07 Ekim 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel 

Sekreterliğimiz ile irtibata geçmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.  

 

e-imzalıdır  

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a.  

Şube Müdürü  

 

Ek: Davet Yazısı (1 sayfa) 
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