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Her zorluk fırsatları da beraberinde getiriyor 
 

Ahmed Bin Sulayem, İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı, DMCC 

 
 
DMCC'nin Emirates'in ilk altın külçe sikkesini piyasaya sürmesinden bu yana sekiz yıldan biraz 
fazla zaman geçti. Bir yüzüne Cumhurbaşkanı, Ekselansları Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın 
bir portresi nakşedilmiş sikkenin arka yüzünde ülkemizin tutkularının bir kanıtı ve bugün en 
tanınmış simgelerinden birisi olan Burj Khalifa yer alıyor. 
 
O tarihten bu yana DMCC, bir yüzünde BAE Başkan Yardımcısı ve Başbakanı ve Dubai 
Hükümdarı Ekselansları Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum ve diğer yüzünde Dubai ile 
eşanlamlı hale gelen Palm Jumeirah Adası simgesini içeren ikinci bir madeni sikkeyi piyasaya 
sürdü. DMCC'nin Dubai İyi Teslimat (DGD) standardının akredite bir üyesi olan İsviçre rafinerisi 
Argor-Heraeus tarafından basılan her iki sikke de %99,99 (24 ayar) olarak sertifikalandırılmış ve 
Dubai'nin dünyanın en büyük altın ticaret merkezlerinden biri haline yükselişine damgasını 
vururken ülkemizin vizyoner liderliğini kutlamak için tasarlanmış ve piyasaya sürülmüştür. 
Kesinlikle icradan sorumlu yönetim kurulu başkanı olarak, altının kalkınmamızda oynadığı 
önemli rolden ve Dubai'yi bu değerli metal için gerçek bir küresel merkez haline getirmeye 
yardım eden herkese derin takdir duygularımdan bahsetmeden DMCC'nin hikâyesini 
anlatamazdım. 
 
Bugün, daha büyük bir küresel krizin bir parçası olarak birlikte ayaktayız, ancak her zorluk 
fırsatları da beraberinde getirir. Altın iki buçuk bin yılı aşkın bir süredir değerli bir mal olarak 
görülse de, ekonomik dalgalanma dönemlerinde kurumlar için çok daha yakın bir zamanda 
stratejik bir yatırım haline gelmiştir ve özel tüketiciler uzun zamandır altın takılara yatırım 
yapabilmişken, modern külçe sikke basımına ancak 1967'de Güney Afrika Krugerrand ile 
başlanmıştır. 
 
Bu zamandan beri, birçok ülke her biri ayar ve ağırlık bakımından değişen kendi külçe paralarını 
yayınlamıştır, ancak her biri bireylere yatırım yapma ve ciddi piyasa dalgalanması durumunda 
riski azaltma fırsatı sunmaktadır. Ulusal külçe sikkelerinin her biri ortak bir simgenin arkasında 
birleşmiş olarak Çin'in Altın Panda, Avusturya'nın Viyana Filarmoni veya Kanada'nın Akçaağaç 
Yaprağı gibi önemli imgeler olan Burj Khalifa veya Palm Jumeirah Adası simgelerini 
içermektedir. Her durumda, vatandaşlara yatırım yapma fırsatı verilmiş, böylece süreç içinde 
kendi ülkelerini desteklerken onların yatırımlarını çeşitlendirmiştir. 
 
BAE'nin yerleşik nüfusu Emirlik’ten olmasa da, bu ülkeyi evi olarak adlandıracak kadar uzun 
süre yaşayan tüm yabancıların sınırsız ve tüm milliyetlerin ve dinlerin uyumlu bir şekilde 
yaşayabileceği bir topluma inanan bir halk olarak bizimle birleştiğine inanıyorum. Abu Dabi 
Veliaht Prensi ve BAE Silahlı Kuvvetler Başkumandanı Ekselansları Şeyh Muhammed bin 
Zayed Al Nahyan tarafından salgının başlangıcında paylaşılan düşünceyi tekrar 
seslendirebilirsem, “Diliyoruz ki ve ben kişisel olarak diliyorum ki BAE'de ikamet eden kişiler 
burasını ikinci evleri olduğunu hissetsinler.”  
 
Mevcut iklim göz korkutucu görünse de, BAE Altın Külçe Sikkeleri bu belirsizlik döneminde zor 
kazanılmış servetlerini korumak isteyen herkes için erişilebilir bir yatırımdır. Ayrıca, ulusal 
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bankalarımızı, bireysel yatırımcıların BAE Altın Külçe Sikkeleri bankalarında tutmaları böylece 
daha güvenli ve daha erişilebilir hale getirmeleri için bir yol bulmaya çağırıyorum. 
 
Son zamanlarda yaşanan zorluklar nedeniyle bu yıl ilk kez Ramazan Bayramı münasebetiyle 
sarayı ziyaret etme ve Ekselansları Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum'a saygılarımı 
sunma geleneğini yerine getiremedim; bunun yerine umarım bu akşam Burj Khalifa üzerine 
yapılacak projeksiyon, bu zorlu zamanlarda BAE Hükümeti'nin hızlı müdahalesi, kapsamlı 
desteği ve vizyoner liderliği için ulusal takdirimizin bir göstergesi olacaktır. 
 
DMCC adına, herkesin Ramazan Bayramını kutlamak ve evde kalmalarını, güvende kalmalarını 
dilemek istiyorum. 
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