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“Avrasya İşadamları Forumu” Projesi, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
(EkoAvrasya) ve Tüm Karadeniz Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) 
tarafından, Kocaeli Valiliği, Gebze Belediyesi, Gebze Ticaret Odası, Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Kocaeli Sanayi Odası, Çayırova Belediyesi 
ve Uluslararası Karadeniz Hazar İşbirliği Vakfı’nın desteğiyle 12-15 Aralık 2013 
tarihleri arasında Gebze’de gerçekleştirildi.

S
on yıllarda Avrasya bölgesi ülkeleri ile Türkiye 
arasında artarak gelişen sosyal, kültürel ve 
siyasi ilişkiler, ekonomi ve ticaret alanlarına 
da yansıyor. Bölgeden birçok işadamı ve firma 
düzeyinde temsilci ülkemizde yatırım yapıyor; 

önemli ticari anlaşmalar imzalanıyor.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Tüm 
Karadeniz Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜKSİAD), 
Avrasyalı işadamlarını Kocaeli Valiliği, Gebze Belediyesi, 
Gebze Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
(MARKA), Kocaeli Sanayi Odası, Çayırova Belediyesi 
ve Uluslararası Karadeniz Hazar İşbirliği Vakfı’nın 
desteğiyle 12-15 Aralık 2013 tarihleri arasında 
Türkiye’nin sanayi üssü Gebze’de bir araya getirdi.

AVRASYA’NIN KALBİ GEBZE’DE ATTI

Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği(EkoAvrasya) ve Tüm 
Karadeniz Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (TÜKSİAD), Türkiye’nin 
sanayi üssü Gebze’de Avrasyalı 
işadamlarına ev sahipliği yaptı.
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İ
stanbul yolu üzerinde bulunan Gebze’de sanayi hızla 
büyümeye devam ediyor. Türkiye genelindeki 500 
büyük ölçekli fabrikanın yaklaşık yüzde 10’u burada 
bulunuyor.

 Son teknolojiyle donatılmış sanayi tesisleri, aynı 
sektördeki firmaların bir araya gelerek oluşturdukları 
organize sanayi bölgeleri ile Gebze, sadece ülkemizin değil 
yabancı sermayenin de tercih ettiği bölgelerden biri. 

Gebze, Marmara Bölgesi’nde Kocaeli iline bağlı olarak 
Anadolu’nun İstanbul’a ve Avrupa’ya bağlantı konumunda 
bulunan limanlar, havalimanı, devlet demir yolları ve E-5, 
TEM karayolları çevresinde kurulmuştur. Yolların doğu-batı 
yönünde olması nedeniyle kentsel alanı ve 
sanayisi bu doğrultuda gelişmiş bir sanayi 
bölgesidir.

Kentin, limanlara yakınlığının yanında 
E-5 ve TEM karayollarının birbirine çok 
yakın bir alanında kurulmuş olması, 
havalimanlarına ve demiryollarına 
yakınlığı, hem Avrupa’ya yapılacak 
ticarette hem de Anadolu, Orta Asya 
ve Orta Anadolu’ya geçiş için taşıma 
kolaylıkları sunması, Türkiye’nin en fazla 
kalkınmış üç büyük kentinin ortasında ve 
onlara yaklaşık olarak 45 dakika uzaklıkta 
olması da yatırımcıların dikkatlerini bu 
bölge üzerinde yoğunlaştırmasının temel 
nedenleri arasında bulunmaktadır.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), 
Gebze merkezine 7 km. mesafede 
10.370.000 m’lik planlanmış bir alanda, 1985 yılında 
Gebze ve civarında çarpık sanayileşmenin yol açtığı çevre 
kirliliğini önlemek, sanayiyi disipline etmek amacıyla, 
kredi kullanmadan, tamamen katılımcıların finansmanı ile 
kurulmuş  ve şu an itibariyle 85 firmada yaklaşık 9100 kişi 
istihdamı ile faaliyet göstermektedir. GOSB’da bulunan 
sanayi yatırımlarının  adet olarak %33’ü, yatırım tutarı 
olarak %65’i yabancı sermayeli, özellikle de çok uluslu 
büyük kuruluşlardır. Yurtiçi ve yurtdışı OSB’lere model olan 
GOSB da bugün itibari ile makine, kimya, otomotiv yan 
sanayi, optik, elektronik, sınai ve tıbbi gaz, gıda ve ambalaj 
ve bilişim sektöründe üretim yapan firmalar yer almaktadır.

Gebze, bilimsel çalışmalar, hizmet iyileştirme ve teknik 
hizmet eğitimleri üzerinde de gelişme göstermekte olan 
kuruluşlara sahiptir. Gebze’de bulunan TSE, laboratuvar 
hizmetleri olarak kalibrasyon, deney, tahribatsız muayene 
hizmetleri, ürün ve hizmet yeri belgelendirme dallarında; 
TSE Uygunluk Belgesi, Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK), 
İthal Malların Belgelendirilmesi, Araç Proje Hizmetleri, 
Karayolları Atık Taşıma Belgesi, Hizmet Yeterlilik 

Belgelendirmesi(HYB), Laboratuar Yeterlilik Hizmetleri, 
Sistem Belgelendirme, TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim 
Sistemi, TS EN ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN 
ISO 22000 HACCP Yönetim Sistemi, TS 18001 OHSAS 
Yönetim Sistemi dallarında belgelendirme hizmetleri 
sunmaktadır.

1985 yılında kurulan TÜSSİDE, kamu ve özel sektör kurum 
ve kuruluşlarında görev yapan yönetici ve çalışanlarına 
yönelik olarak; liderlik, motivasyon, etkin iletişim, takım 
çalışması, üretim yönetimi, stratejik yönetim, teknoloji 
yönetimi, insan kaynakları ve performans yönetimi, temel 
kalite kavramları ve kurum kültürü, iyileştirme takımları ve 
teknik gibi konularda hizmet vermektedir.

Türkiye’deki iki yüksek teknoloji enstitüsünden biri olan 
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Kocaeli Üniversitesi 
Meslek Yüksek Okulu ilçe sınırlarında yer almaktadır. 
Ülkemizde 1992 yılında kurulan iki yüksek teknoloji 
enstitüsünden biri olan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
(GYTE), araştırma ve teknoloji üretimi öncelikli bir 
ihtisas üniversitesidir. Enstitü, uluslararası düzeyde bilim 
ve teknoloji üretiminde saygın bir yer edinen ve Türk 
Sanayisi’nin  küresel rekabet ortamı içinde iyi bir konuma 
gelmesine katkıda bulunan bir araştırma kurumu haline 
gelmeyi hedeflemektedir.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ise, Türkiye’nin 
küresel rekabet gücünün artırılmasına bilim ve teknolojiyi 
kullanarak katkıda bulunmaktadır. Bünyesinde, Bilişim 
Teknolojileri Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Yer ve Deniz 
Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Enstitüsü ve Teknoloji Serbest 
Bölgesi ve Teknopark İşletmeciliğini yürüten MARTEK 
A.Ş. bulunmaktadır. Endüstriyel kuruluşların, savunma 
kuruluşlarının, üniversitelerin ve kamu kuruluşlarının 
hizmetindedir.

TÜRKİYE’NİN SANAYİ ÜSSÜ: GEBZE

2
2 milyon metrekarelik bir coğrafyayı kapsayan 
ve 1 trilyon doların üzerinde resmi geliri 
bulunan Avrasya bölgesi ile Türkiye arasında 
özellikle son yıllarda ekonomik ve ticari 
ilişkilerin artırılması için önemli çalışmalar 

yürütülüyor. 

Son yıllara ait rakamlar, ticarette Avrasya ülkeleri ile 
Türkiye’nin önemli oranda açık verdiğini gösteriyor; 5 
milyar dolarlık ihracata karşı 17 milyar dolarlık ithalat 

gerçekleşiyor. İthalatta ağırlık, petrol ve doğalgazda. 
Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 47’si Rusya ile yapılıyor. 
Toplam ithalatımızın yüzde 75’i yine bu ülkeden. 

Avrasya bölgesinden özellikle imalat konusunda ciddi 
talep geliyor. Tekstil, gıda üretim ve işlemesi, tarıma dayalı 
işletmeler, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya ve makina talep 
gelen en önemli sektörler. Ayrıca Türk inşaat firmaları 
bölgede oldukça aktif durumdalar. Mevcut potansiyeli ile 
Avrasya bölgesi Türkiye için önemli bir pazar...

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR: AVRASYA
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eden EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, 
“Avrasya İşadamları Forumu’na başta Azerbaycan olmak 
üzere Afganistan, Arnavutluk,  Belarus, Bosna - Hersek, 
Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, 
KKTC, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Moldova, 
Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu 

(Başkurdistan, Dağıstan, Tataristan), Tacikistan, 
Türkmenistan, Ukrayna, Yunanistan ve Türkiye’den 
işadamları, bürokratlar, büyükelçiler, milletvekilleri, ticaret 
ve sanayi oda başkanları ve üst düzey yetkililer katılacak. 
Ülkemizi yurtdışından gelen konuklarımıza doğru şekilde 
tanıtırsak bizler için önemli bir başarı olacaktır” dedi.

TÜKSİAD Genel Başkanı Gültekin Şenel “Avrasya 
İşadamları Forumu’nda 30 ülkeden 300’e yakın işadamını 
misafir edeceğiz”

TÜKSİAD Genel Başkanı Gültekin Şenel yaptığı 
açıklamada “Gebze’de uluslararası bir organizasyonun 

startını vermiş bulunuyoruz. Avrasya 
Ekonomik İlişkiler Derneği ile birlikte 
yapacağımız Avrasya İşadamları 
Forumu’nda 30 ülkeden 300’e 
yakın işadamını misafir edeceğiz. 
Sadece işadamları değil bakanlar, 
milletvekilleri, büyükelçiler de Forum’a 
katılacaklar” dedi.

EkoAvrasya Yönetim Kurulu Üyesi 
Yeşim Özcan “Forum’a davet 
gönderilen tüm ülkelerden çok güzel 
dönüşler alıyoruz”

Forum programı hakkında bilgi 
veren EkoAvrasya Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Forum’un basın ve iletişim 
sorumlusu Yeşim Özcan da şunlara 

değindi: “Forum’a davet gönderilen tüm ülkelerden 
çok güzel dönüşler alıyoruz. Forum’un medya ve basın 
sponsorları arasında EkoAvrasya Dergisi, Azerbaycan’ın 
ekonomi dergilerinden Ekolife ile TRT Avaz, Kanal Avrupa 
ve Türkmeneli Televizyonu yer alıyor. Destekleri için 
kendilerine çok teşekkür ediyoruz”

“A
vrasya İşadamları Forumu” nun 
hazırlıkları kapsamında Özbekistan, 
Türkmenistan ve Kosova’nın Ankara 
büyükelçileri ziyaret edildi. EkoAvrasya 
Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, 

Yönetim Kurulu Üyesi ve EkoAvrasya Dergisi Editörü Yeşim 
Özcan, TÜKSİAD Genel Başkanı Gültekin Şenel, Başkan 
Yardımcısı İlyaz Özdemir ve Genel Sekreter Ercan Aslan’ın 
katıldığı ziyaretler kapsamında büyükelçilerin davet 
mektupları takdim edildi. 

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ulfat 
Kadirov, “Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin daha da üst 
seviyelere taşınmasında sadece bürokrat ve siyasetçilerin 
diyalogları yeterli değil,  bu tür çalışmalara da destek 
olmalıyız”

“Özbekistan’da iş yapan çok sayıda Türk firması ve işadamı 
var, bu Forum ile Gebze’de yeni projeler, anlaşmalar 
hayata geçirilecektir. Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin 
daha da üst seviyelere taşınmasında sadece bürokrat ve 
siyasetçilerin diyalogları yeterli değil,  bu tür çalışmalara 
da destek olmalıyız” diyen Özbekistan Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Ulfat Kadirov, “İki derneğin yöneticilerini bu 
başarılı projeden dolayı kutluyorum’’ dedi.

Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ata 
Serdarov, “Bizler kökleri aynı geçmişe dayanan, kardeş 
devletleriz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkmenistan 
Ankara Büyükelçisi Ata Serdarov, “Bizler kökleri aynı 
geçmişe dayanan, kardeş devletleriz. Özellikle ekonomik 
ve ticari alanlarda işbirlikleri yaparak birbirimize destek 
olmalıyız. Bu anlamda gerçekleştireceğiniz Forum için 
şimdiden sizleri kutluyorum” dedi. 

Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu, 
“Bizler de orada olmaktan büyük mutluluk duyacağız”

Son yıllarda iki ülke arasında gerek kültürel gerekse 
ekonomik alanlarda çok ciddi bir yol katedildiğine 
dikkat çeken Kosova Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu, 
“Avrasya İşadamları Forumu kapsamında ülkemizden 
gelecek işadamlarının Gebze’de verimli bir ziyaret 
gerçekleştireceklerine inanıyorum. Bizler de orada olmaktan 
büyük mutluluk duyacağız” dedi.  

EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, 
“Ülkemizi yurtdışından gelen konuklarımıza doğru şekilde 
tanıtırsak bizler için önemli bir başarı olacaktır”

Avrasya İşadamları Forumu’nun sadece ekonomik anlamda 
bir katma değer sağlamayacağını, ayrıca bu organizasyon 
ile genelde Türkiye’nin, özelde ise Kocaeli ve Gebze’nin 
tanıtımına da katkı sağlayacaklarına inandıklarını ifade 

AVRASYA İŞADAMLARI FORUMU HAZIRLIKLARI 
KAPSAMINDA BÜYÜKELÇİLİKLER ZİYARET EDİLDİ

Özbekistan, Türkmenistan ve Kosova’nın 
Ankara büyükelçileri ziyaret edildi.
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A
vrasya İşadamları Forumu basın  toplantısı 
Gebze’de yapıldı. Toplantıya, EkoAvrasya 
Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, 
TÜKSİAD Başkanı Gültekin Şenel, Gebze 
Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Gebze 

Belediye Başkanı Adnan Köşker katıldı. 

Toplantıda konuşan TÜKSİAD Başkanı Gültekin Şenel, 
“4 ay önce başladığımız bu çalışmada, Gebze’nin sanayi 
potansiyeli, üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği ortaya 
çıkarılacak. Avrasya İşadamları Formu’nun Gebze’de 
düzenlenmesi noktasında hemfikir olduk. Bugün geldiğimiz 
noktada 30 ülkeden 300 işadamı ağırlayacağız” ifadelerini 
kullandı.  

Avrasya’nın 30 ülkesinden 300 işadamını burada misafir 
etmenin heyecanı içerisindeyiz” diyen EkoAvrasya 
Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, “4 aydan beri 
hazırlıklarımı devam ediyor ve bugünde bu projeye 
start vermiş bulunuyoruz. Bu süreç içerisinde bizlerden 
desteklerini esirgemeyen Gebze Belediye Başkanımız 
Adnan Köşker’e ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler 
ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde 
konuştu.  

Toplantıya katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 
ise, «Gebze Belediye Başkanı olarak bizim yapabildiğimiz 
konular bellidir. Yeni hizmetlerle birlikte ayrıca sosyal 
kültürel hizmetler ve sanayicilerin içeride dışarıda 
yaptıklarına yardımcı oluyor ve destek oluyoruz. TÜKSİAD 
inanıyorum ki, bu organizasyonla beraber Gebze’ye bir 
ivme kazandıracaktır. Buradaki işadamlarımıza cesaret 
verecektir. Artık komşuluklar, arkadaşlıklar başlayacaktır. 
İnşallah hayırlara vesile olur. Biz de önemsiyoruz. O gün 
elimizden geldiği kadarıyla her türlü desteği vereceğiz” 

dedi.  

“Vergi ve tahakkuk oranlarının en yüksek olduğu 
bölgedeyiz” diyen Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail 
Çiler ise, “45 ilden büyük, yatırımcıların gözbebeği olan 
bir bölgedeyiz. Bu açıdan baktığımızda bölgemizin ülke 
ekonomisine sağladığı payı son derece ağırlıklı olduğunu 
görüyoruz. Gebze Ticaret Odası olarak temennimiz 
bu oranların gün geçtikçe artmasıdır. Bu tür forumlar 
sayesinde çok yakın dostluklar kuracaksınız. Başka bir 
ülkeye gittiğinizde sizin yanınıza gelecek bir dostunuz 
olacak. Ayrıca ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacak.” 
dedi. 

AVRASYA İŞADAMLARI FORUMU
BASIN TOPLANTISI GEBZE’DE YAPILDI

“A
vrasya İşadamları Forumu” na 
Azerbaycan, Afganistan, Arnavutluk, 
Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, 
Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, 
Makedonya, Moldova, Özbekistan, 

Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu (Başkurdistan, 
Dağıstan, Tataristan), Ukrayna, Yunanistan, Güney Afrika, 
Nijerya, Karadağ, Lübnan ve Türkiye’den 300’e yakın  
işadamı katıldı. 

“30 ÜLKE 300 İŞADAMI”
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DOPDOLU BİR FORUM PROGRAMI GÜLTEKİN ŞENEL:
“GEBZE 30 ÜLKEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN

BİR KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR”

HİKMET EREN:
“TÜRKİYE AVRASYA COĞRAFYASINDA

ENERJİNİN MERKEZ BÖLGESİ”

G
ebze Belediyesi Kent Meydanı Kongre 
Salonu’nda yapılan açılış törenine Özerk 
Gagavuzya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Mihail Formuzal, Makedonya Devlet Bakanı 
Hadi Nezir, Kosova Kamu Yönetim Bakanı 

Mahir Yağcılar, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Vekili 
Ahmad Dost Hoseini, Romanya Parlamentosu Senatörü 
Marian Vasiliev, Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, 

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Janseyit Tüymebayev, 
Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Fatih 
Akbulut, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, 
TÜKSİAD Genel Sekreteri Gültekin Şenel ve çok sayıda 
sanayici ve işadamı katıldı.

T
ÜKSİAD Genel Başkanı 
Gültekin Şenel, yaptığı 
konuşmada  Gebze’nin, 
bünyesinde 13 organize 
sanayi bölgesini barındıran 

Kocaeli ve ülkenin en önemli sanayi 
bölgesi Gebze’yi ve Türkiye’yi 
dünyanın 30 ülkesinden gelmiş birçok 
işadamı ve sanayiciye tanıtmanın 
yanısıra 30 ülkenin birbirine 
bağlanması için köprü vazifesi 
gördüklerini kaydetti. 

Gültekin, 30 milyar dolarlık cari 
açığın giderilmesi konusunda ülkeler 
arasında işbirliğinin geliştirilmesinde 
bir takım protokollerin imzalanması 
noktasında forumun çok önemli 
olacağını düşündüğünü kaydetti.

E
koAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Eren Forum’un açılışı 
sırasında yaptığı konuşmada Avrasya 
coğrafyasının enerjinin merkez 
bölgesi olduğunu vurgulayarak, 

Türkiye’nin bu bölge ülkeleriyle sosyal, kültürel 
ve ekonomik olarak çok ciddi manada işbirliği 
sağladığını söyledi.

Gebze’nin Türkiye’nin sanayi üssü haline 
gelmiş, onlarca yüzlerce fabrikası ve yatırımıyla 
dünya pazarına açılan bir bölge olduğuna 
dikkat çeken Eren, “Biz Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği olarak bu büyük pazarın büyük 
aktörlerini Gebze’de buluşturabilmenin hayalini 
kuruyorduk. Bugün 12 Aralık 2013 tarihinde bu 
hayali burada gerçekleştirdik. Bugün yaklaşık 
30 ülkeden 300 işadamını Gebze Belediyesi’nin 
kültür merkezinde bir araya getirme fırsatı 
bulduk.” dedi.
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A
vrasya İşadamları Forumu kapsamında 
Gebze’ye gelen Kosova Kamu Yönetim 
Bakanı Mahir Yağcılar Forum’un açılışında 
bir konuşma yaptı. 

Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğuna 
dikkat çeken Kosova Kamu Yönetim Bakanı Mahir 

Yağcılar  yaptığı konuşmasında  işbirlik ve ortaklık 
kurma konusunda Türkiye’ye güvendiklerini ifade etti. 
“Kosova’dan geliyorum ve bir bakan olarak devletimizin 
kalkınması, güçlenmesi ilk işimiz. Türkiye’nin başarısı 
bizim başarımız” diyen Yağcılar, işbirliği alanında yaşanan 
eksikleri kapatmak için daha fazla bir araya gelinmesi 
gerektiğine vurgu yaptı. F

orum’un açılışında bir konuşma yapan Özerk 
Gagavuzya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mihail 
Formuzal, Türk işadamlarını yatırım yapmak 
için Gagavuzya’ya davet etti. Gagavuzya’da 
işadamlarına büyük destek verdiklerini ifade 

eden Formuzal,” Gagavuzya’ya işadamlarını bekliyoruz. 
Ülkemizde sanayi üretimi yapacak sanayiciler beş yıl vergi 
ödemeyecekler. Bizim kan kardeşlerimiz Türkiye’de... 
Bizi unutmayınız. Türkiye dinamik ve gelişen bir ülke. 
Ekonomisi çok güçlü. Biz küçük bir ülkeyiz ve politik 
süreçleri etkileyemiyoruz. Şu an Avrupa birliği kendi 
ihracatından fazla üretim yapıyor. Bunu satmak için başka 
pazarlar arıyor. Türk dünyası bu anlamda çok dikkatli 
olmalı. Ortak çıkarlarımızı birleştirmeliyiz”dedi.

MAHİR YAĞCILAR:
“TÜRKİYE’NİN BAŞARISI BİZİM BAŞARIMIZ”

MİHAİL FORMUZAL:
“GAGAVUZYA’YA İŞADAMLARINI BEKLİYORUZ”

“Ülkemizde sanayi üretimi yapacak 
sanayiciler beş yıl vergi ödemeyecekler.”
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B
u coğrafyanın 
daha çok ve daha 
fazla işbirliğine 
açık potansiyeli 
olduğunu 

belirten Kocaeli Valisi Ercan 
Topaca,” Komşularımızla 
aslında çok uzak değiliz. 
Aramızda sadece coğrafi 
yakınlık yok. Aynı 
zamanda tarihten gelen bir 
yakınlığımız da var. Ama 
bunlar yeterli değil. Bizler 
her türlü alışverişe açığız. “ 
dedi.

K
ocaeli 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu 

da yaptığı konuşmada 
Kocaeli’nde ve özellikle 
Gebze bölgesinde 
Bilişim Vadisi arge 
çalışmalarına dikkat çekti. 
Önemli projeler hayata 
geçirdiklerini belirten 
Karaosmanoğlu, “Yerel 
yöneticilerin işadamlarının 
önün açacak çalışmalar 
yapması çok önemlidir. Biz, 
tüm işadamlarını başımızın 
tacı olarak görüyoruz. 
Ülkeler arasında ticaretimiz, 
kardeşliğimiz daha da 
artacak” dedi. 

ERCAN TOPACA:
“KOMŞULARIMIZLA ASLINDA ÇOK UZAK DEĞİLİZ”

İBRAHİM KARAOSMANOĞLU:
“TÜM İŞADAMLARI BAŞIMIZIN TACI”

HADİ NEZİR:
“MAKENDOYA’DA 100’ÜN ÜZERİNDE TÜRK ŞİRKET 

BULUNUYOR”

A
çılışa katılan Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir Türk sanayici 
ve işadamlarını Makedonya’da görmek istediklerini ifade etti. 
Balkanların çok hassas bir bölge olduğuna vurgu yapan Nezir, “ 
Makedonya birçok ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzalamıştır. 
Hükümetimizin verdiği yerler 10 yıl vergiden muaf. Tüm Avrupa 

ülkeleri ile sıfır gümrükle ihracat yapabilirsiniz. Makedonya’da 100’ün 
üzerinde Türk şirketi bulunuyor. 2014 yılında daha da fazla Türk firmanın 
Makedonya’da yatırım yapmasını istiyoruz” dedi.

 “2014 yılında daha da fazla 
Türk firmanın Makedonya’da 
yatırım yapmasını istiyoruz”
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“B
ugün Gebze’de 
önemli misafirler 
var. Biz de onları 
ağırlamaya 
çalışıyoruz. Bizi 

sevindiren şu: Gidemediğimiz 
coğrafyadan insanların burada 
olduğu...” diyen Gebze Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler 

sözlerine şöyle devam etti:  “İşadamı 
dünyanın neresinde olursa olsun 
işadamı üretken insan ülkesine 
bulunduğu bölgeye katma değer 
yaratan insan olduğu gibi sosyal 
gelişmelerin de öncüleridir. Onun için 
bu işadamlarının önünü açmak lazım...
Türkiye’nin başkenti Ankara. Bunu 
kabul etmek lazım, fakat sanayinin 
başkenti Kocaeli’dir. Kocaeli’nin 
kalbi de gerçekten Gebze’dir. Neden 
Gebze’dir? Tanımı yapılmış 13 tane 
Organize Sanayi Bölgesi var bu 
bölgede, şu anda bir kısmı faaliyete 

geçmemiş olsa bile onlar daha yeni 
yaşam alanı oluşturmaya çalışıyor. 
65 bin çalışan var sadece... Daha 
diğerleri faaliyete geçtiğinde 115 bin 
125 binden konuşacağız. Türkiye’deki 
ilk 500 firmaya bakıyorsunuz 64 
tanesi Gebze’de. Yabancı firmalara 
bakıyorsunuz 54 farklı ülkeden 300’ün 
üzerinde firma sayısı var. Diğer 
taraftan bakıyorsunuz coğrafi konum 
olarak sadece 13 limanın olduğu 137 
antredeponun bulunduğu hava, demir, 
karayollarının kesiştiği bir bölge, lojistik 
açısından çok önemli bir bölge....”

F
orum’un açılış töreninde 
yaptığı konuşmada Gebze’nin 
bir sanayi üssü olduğuna 
dikkat çeken   Gebze Belediye 
Başkanı Adnan Köşker, 

“Gebze Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
ve gelişen bir şehridir. Avrasya’nın 
30 değişik ülkesinden şehrimize 

gelen işadamlarını; Avrasya’nın tam 
kalbinde; iki kıtanın geçiş noktasında 
bulunan Gebze’mizde ağırlamaktan 
büyük mutluluk duyuyorum” dedi.  
Köşker konuşmasının devamında 
şunları söyledi: “Gebze, başta organize 
sanayi bölgeleri olmak üzere 2.300 
adet orta ve büyük ölçekli sanayi 
kuruluşu ile sadece Türkiye’nin değil, 
Avrasya bölgesinin de en büyük sanayi 
merkezlerinden biridir. Avrasya 
İşadamları Forumu, inanıyorum 
ki, Türkiye ile Avrasya ülkeleri 
arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere 
yeni bir perspektif kazandıracaktır. 
Ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni 
imkanlar ve yeni fırsatlar doğacak, 

tüm tarafların yararına yeni ticari 
bağlantılar kurulacaktır. Ülkelerimiz 
arasındaki ekonomik ve ticari 
ilişkilerimiz, Kazan-Kazan prensibi 
doğrultusunda gelişecek ve inşallah 
meyvelerini verecektir. Tek taraflı 
değil; hep birlikte kazanacağız, hep 
birlikte kalkınacağız. Ülkelerimiz 
arasındaki ticaret, halklarımızın 
refahını geliştirmekle kalmayacak, 
kültürel ilişkilerin ve dostlukların 
gelişmesine ve dünya barışına da 
katkı sağlayacaktır. Huzurlarınızda 
emeği geçenlere bir kez daha teşekkür 
ediyorum.Tüm işadamlarımıza verimli 
ve hayırlı görüşmeler diliyor, Forumun 
başarılı geçmesini temenni ediyorum.”

NAİL ÇİLER:
“KOCAELİ’NİN KALBİ GERÇEKTEN GEBZE’DİR...”

ADNAN KÖŞKER:
“SANAYİ ÜSSÜ GEBZE”

“Türkiye’deki ilk 500 firmaya 
bakıyorsunuz 64 tanesi 
Gebze’de.”

“Avrasya İşadamları 
Forumu, inanıyorum ki, 
Türkiye ile Avrasya ülkeleri 
arasındaki ekonomik ve ticari 
ilişkilere yeni bir perspektif 
kazandıracaktır.”
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P
rogram kapsamında düzenlenen gala yemeği  T.C. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün 
de katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 
Türkiye’nin en çok önem verdiği bölgelerin 

başında, Karadeniz Havzası’nın geldiğini belirterek, “Bu 
bölge sahip olduğu konum itibariyle ticaret, ulaştırma ve 
enerji koridorları açısından stratejik bir öneme sahiptir” 

dedi. 30’ya yakın ülkeden 300 iş adamının katıldığı 
forumun, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilere çok büyük 
ivme kazandıracağına inandığını belirten Ergün, sivil 
diplomasinin çok daha önem kazandığını vurguladı.

Küresel kriz sonrasında ülkeler arasındaki ikili ve çok taraflı 
iş birliği çalışmalarının ne kadar büyük bir değer taşıdığının 
görüldüğünü bildiren Ergün, küreselleşme sürecinin etkisiyle 
artık tüm dünyanın ortak kaderi paylaştığının altını çizdi.

NİHAT ERGÜN:
“KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN ETKİSİYLE ARTIK TÜM DÜNYA 

ORTAK KADERİ PAYLAŞIYOR”

A
vrasya İşadamları Forumu kapsamında 
gerçekleştirilen açılış töreninin ardından başta 
Türkiye, Kazakistan, Romanya ve İran olmak 
üzere katılımcılar “ülke sunumları” yaptılar.

Forum kapsamında bir konuşma yapan 
Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. 

Dr. Janseyit Tüymebayev,  Kazakistan-Türkiye 
ilişkilerinin canlanmasında  özellikle Türkiye’de 
çeşitli kuruluşların  çok çalıştığına dikkat çekti. 
Tüymebayev,” bugün Gebze’de yapılan Avrasya 
İşadamları Forumu’nda Kazakistan’dan gelen 
işadamlarımız ile Türk işadamlarının önemli 
işbirliklerine imza atmasını ümit ediyorum” dedi. 

FORUM KAPSAMINDA
ÜLKE SUNUMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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P
rogram kapsamında ticari ve ekonomik 
faaliyetler, yatırım imkanları, bölgede yatırım 
teşvikleri  ve sektör  sunumları ile ikili görüşmeler 
gerçekleştirildi. İşadamları özellikle ithalat, 
ihracat, dış ticaret, gıda, oto-yedek parça, plastik 

ürünler, mobilya, arıtma, boya, vernik ve yan ürünler ile 
madencilik ve turizm alanlarında görüşmeler gerçekleştirdi. 

Program kapsamında katılımcılar ayrıca  firma ve fabrika 
ziyaretleri yaptılar. 

PROGRAM KAPSAMINDA İKİLİ GÖRÜŞME VE
FABRİKA ZİYARETLERİ YAPILDI
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