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3. Ankara Forumu Ortak Açıklaması
20-21 Eylül 2005
Filistin, İsrail ve Türkiye iş dünyası temsilsici kuruluşları bir araya getiren Ankara
Forumu üçüncü toplantısı, 20-21 Eylül 2005 tarihlerinde İstanbul’da
gerçekleştirilmiştir.
Forum, Filistin Serbest Sanayi Bölgesi’nin (Erez Sanayi Bölgesi) yeniden
canlandırılması ve turizm çalışma gruplarının çalışmalarını tartışmıştır. KOBİ’lerin
geliştirilmesi, finansman kaynaklarına erişim, özellikle müteahhitlik sektörü olmak
üzere gelecekteki iş imkanları tartışılan konular arasında yer almıştır.
Forum katılımcıları, her iki tarafı da Geri Çekilme Planı’nın başarıyla
tamamlanmasından dolayı kutlamışlardır. Ekonomik konular ve Gazze bölgesinde
istihdam yaratma konuları başarıyla başlayan bu sürecin devam ettirilebilmesi için
mutlaka ele alınması gereken önemli konular olarak belirlenmiştir. Ankara Forum’u
kapsamında kurulacak bir şirket vasıtası ile Filistin Serbest Sanayi Bölgesi’nin
yeniden canlandırılmasında rol alarak bu sürece katkıda bulunma isteği, Forum
katılımcıları tarafından özellikle vurgulanmıştır. TOBB ve Filistin Ticaret, Sanayi ve
Tarım Odaları Federasyonu’nun bu konuda gösterdikleri çabalar tüm Forum
katılımcıları tarafından takdir edilmiştir.
Üç ülke heyetleri aşağıdaki konular üzerinde anlaşmıştır:
- Filistin Yönetimi’nin Erez Sanayi Bölgesi’ni Serbest Bölge’ye
dönüştürme fikri, doğu yönde atılan bir adımdır.
- Filistin Sanayi Serbest Bölgesi (Erez Sanayi Bölgesi)’nin
yeniden canlandırılması projesiyle ilgili olarak, ilgili
hükümetler arasında, projenin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç
duyulan hususların yer verileceği genel anlayışa ilişkin
mutabakat zaptları imzalanmalıdır.
- Mutabakat Zapıtları, projenin Ankara Forumu tarafından
sahiplenildiğini vurgulayacak ve böylelikle yatırımcılar için
güvenlerinin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle,
mutabakat zapıtlarının en kısa sürede sonuçlandırılması
gerekmektedir.
- Yatırım garanti araçları çok önemlidir. Bu kapsamda, MIGA ve
OPIG’in yatırım garanti imkanları zikredilmiştir.
- Yatırım promosyon faaliyetlerinin bir an önce başlatılması çok
önemlidir. Forum, Türk firmalarının Filistin Serbest Sanayi
Bölgesi’nde yatırım yapmaları için çağrıda bulunmuştur.
Filistin Yatırım Teşvik İdaresi (PIPA)’nın bu konudaki
yardımlarının önemi vurgulanmıştır.
- Filistin Sanayi Serbest Bölgesi (Erez Sanayi Bölgesi)’ne etkin
ve öngörülebilir mal akışının sağlanması çok önemlidir.
- Filistin Serbest Sanayi Bölgesi’nde kamu altyapı hizmetlerinin
sağlanmasının önemi vurgulamıştır.
- İlgili ülkelerle irtibatı sağlamak üzere, Sanayi Bölgesi içinde
düzenleyici bir koordinasyon biriminin kurulmasının önemine
dikkat çekilmiştir.
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Filistin firmalarının KOBİ yapısı göz önünde bulundurularak
KOBİ gelişimi ve bankacılık sektörünü de içerecek şekilde
KOBİ’lerin finasman kaynaklarına erişimi konularını kapsayan
bir projenin başlatılması kararlaştırılmıştır. Batı Şeria’daki
SME’ler üzerinde özellikle durulması gerektiği belirtilmiştir.
- İlk etapta, Filistin Serbest Sanayi Bölgesi’ndeki Filistin
firmalarına destek verecek bir proje geliştirilebilir. Bu şirketler
ile ilgili olarak iş geliştirme ve finans kaynaklarına erişim, en
temel konular olarak belirlenmiştir.
- Filistin, İsrail ve Türk KOBİ’leri arasında deneyim paylaşımını
kapsayan projeler geliştirilerek uygulanmalıdır. Üçlü işbirliği
olanakları, Sekreterya tarafından araştırılacaktır.
- Her üç ülkedeki kamu-özel sektör diyaloğunu geliştirmek için
üçlü politika araştırma ağının kurulmasının önemi
vurgulanmıştır. Erez Sanayi Bölgesi Çalışma Grubu
Sekreteryası, olası işbirliği alternatiflerini araştırmalıdır.
- ABD pazarına ihracat konusundaki Ürdün deneyiminden
yararlanılması konusu Forumun dikaktine sunulmuştur.
- İlişki kesme süreci sonrasında, ABD ve Arap ülkelerinin Filistin
Bölgesinin STA statüsünün devamı, yatırım promosyonu için
önemlidir.
- Turizm alanında iyi işleyen üçlü işbirliğinin tesis edilebilmesi
için, Filistin turizm sektöründe kapasite inşaası önemlidir.
Kapasite inşaası, Türkiye’de veya İsrail’de düzenlenecek turizm
eğitim programlarını kapsamalıdır.
- Turizm konusundaki gelişmeler, (1) finansman ihtiyacı olan
konular, (2) sadece iyi niyet gerektiren konular, (3) Tüm bu
konular hükümetlerin desteğini gerektirmektedir. Sekreterya,
sonuçları bir sonraki Ankara Forum’unda açıklanacak bir
politika araştırma çalışması gerçekleştirilmesi için girişimlerde
bulunmalıdır.
4. Heyetler Ankara Forumuna olan bağlılık ve desteklerini tekrarlayarak, Forumun dördüncü
toplantısının Kasım ayında Tel Aviv’de gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.
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