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1. “Filistin, İsrail ve Türkiye Arasında Ekonomik İşbirliği İçin Ankara Forumu”
dördüncü toplantısını 15 Ocak 2007 tarihinde Tel Aviv’de gerçekleştirmiştir.
2. Forum katılımcıları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İsrail İmalatçılar
Birliği ve Filistin Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odaları Federasyonu temsilcisi özel
sektör yetkililerinden oluşmuştur.
3. Katılımcılar, Gazzeli özel sektör yetkililerinin Forum’a
katılamamalarından dolayı duydukları üzüntüyü dile getirmişlerdir.
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4. Katılımcılar, Eylül 2005’den bu yana ilk defa tekrar toplanabildikleri için
duydukları mutluluğu dile getirmiş, olumsuz siyasi ve askeri nedenler sonucu
verilen uzun bir ara sonrasında Forum’un tekrar toplanabilmesini, iş dünyası
kuruluşlarının barışçıl bir çözüme ulaşma yönündeki güçlü isteklerinin bir
göstergesi olarak algıladıklarını vurgulamışlardır.
5. Forum katılımcıları, İsrail ve Filistin arasındaki sınırlı iletişim kanalları nedeniyle,
iki ülkenin özel sektörleri arasındaki diyaloğun önemine dikkat çekmişlerdir.
6. Barış sürecini canlandırmak için, gelecekle ilgili olumlu bekleyişleri arttırmanın
ve iki toplumda da büyüyen umutsuzluk hissini azaltmanın önemi vurgulanmıştır.
7. Katılımcılar, Türk özel sektörünün barış sürecine katkısını sağlayacak ve etkili bir
üçüncü taraf müdahelesine örnek teşkil edebilecek olan eski adıyla Erez, yeni
adıyla Filistin Serbest Sanayi Bölgesi’nin Yeniden Canlandırılması Projesi
(PIFZ)’nin önemine dikkat çekmişlerdir.
8. Forum üyeleri, Ankara Forumu’nu kurumsallaştırmanın ve birkaç somut proje,
girişim ve program üzerinde yoğunlaşmanın gereğine değinmişlerdir.
9. Üç delegasyon, aşağıdaki prensipler ve konular üzerinde anlaşma sağlamışlardır:
a. Samimi bir diyalog ortamı, özel sektörün gelişiminin önündeki engellerin
çözülmesini sağlayan ana etkendir.
b. Ankara Forumu bir diyalog ve proje uygulama mekanizması olarak iki
taraf arasındaki güvenin tesisine katkı sağlamıştır. Forum’un örnek projesi
olan Filistin Serbest Sanayi Bölgesi’nin (PIFZ) Yeniden Canlandırılması
Projesi, Ocak 2006’da Türkiye-İsrail ve Türkiye-Filistin arasındaki ikili
mutabakat metinlerinin de imzalanması ile doruğa ulaşan üçlü politik
desteğin oluşumunu sağlamıştır.

c. PIFZ Projesi, bugünkü çok taraflı sınır geçişleri ile ilgili tartışmaları
tamamlayıcı niteliktedir.
d. Proje, güvenlik, malların ve kişilerin öngörülebilir bir şekilde dolaşımının
sağlanması gibi konularla ilgili çözüm çabalarının bir parçası olarak kabul
edilmektedir. Proje, 2007’nin ilk yarısı itibariyle uygulama aşamasına
ulaşmaktadır. Bu nedenle, TOBB-BIS için en kısa zamanda bir
koordinasyon ofisinin açılması önem arzetmektedir.
e. Proje, TOBB-BIS ile Filistin Ulusal Yönetimi arasında imzalanacak bir
imtiyaz sözleşmesi ve Türkiye ile İsrail arasında imzalanacak “Güvenlik
ve Ticaret Protokolü” ile hayata geçirilecektir. Ankara Forumu, bu süreç
boyunca gerekli olan desteği sağlayacaktır.
f. Ankara Forumu, gelecekte özel sektör tarafından geliştirilen ve bölgedeki
barış sürecine katkı sağlayabilecek somut projeler üzerine
yoğunlaşmalıdır.
g. Ankara Forumu, KOBİ’lerin geliştirilmesi, beceri geliştirme eğitimi,
ticaretin kolaylaştırılması gibi PIFZ Projesi’ni tamamlayıcı nitelikteki
projeler üzerinde yoğunlaşmalıdır. Bu temel noktalar ile ilgili olarak
arkaplan ve pre-fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Potansiyel
olarak uygulanabilir görünen projeler için detaylı proje dokümanları
hazırlanmalı ve projeler en kısa zaman içerisinde hayata geçirilmelidir.
h. Ankara Forumu için daimi bir sekreteryanın oluşturulması, yukarıdaki
hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacak, Forum’un verimliliğini arttıran
bir faktör olacaktır.
10. Ankara Forumu’nun bir sonraki toplantısı, en kısa zamanda, tercihen 2007’nin ilk
yarısında, Ankara’da yapılacaktır.

