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1. Filistin, Türkiye ve İsrail arasında “Ekonomik İşbirliği için Ankara
Forumu” yedinci toplantısını Ankara’da 13 Kasım 2007’de düzenlemiştir.
Forum katılımcıları, özel sektörü temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği, İsrail İmalatçılar Birliği ve Filistin Ticaret, Sanayi ve Ziraat
Odaları Federasyonu’ndan oluşmaktadır.
2. Forum üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah
Gül’e, Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Sayın Mahmud Abbas’a ve İsrail
Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Shimon Peres’e şükranlarını sundular. Üç
cumhurbaşkanı Forum faaliyetlerinin başarılı bir şekilde sürdürülmesi
hususundaki desteklerini belirttiler.
3. Forum üyeleri, Batı Şeria’daki endüstri bölgesi projesi konusunda
ilerleme kaydetmek üzere önümüzdeki dönemde atılması gereken
adımları ve cumhurbaşkanlarının kısa ve orta vadede verebilecekleri
destek ve yardımları tartıştılar. Forum üyeleri aşağıdaki maddeleri daha
çabuk ilerleme sağlamak için çok önemli olarak tanımladı ve üç
cumhurbaşkanının bu alanlarda desteklerini istediler.
a. Ankara Forumu Batı Şeria’daki ilk endüstri bölgesi projesini
Tarkumya bölgesinde Filistin yönetimi tarafından belirtilen
alanda yapmaya karar verdi.
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b. İmtiyaz sözleşmesinin imzalanması ve TOBB-BİS şirketine
geliştirici ve işletici statüsünün verilmesi. TOBB-BIS fizibilite
incelemesini bitirecektir ve bir endüstri bölgesi/serbest bölge
geliştirici ve işletici olarak operasyonlar geliştirmek üzere bir lisans
edinmek için Filistin Yönetimine başvuracaktır. Buna paralel
olarak, imtiyaz sözleşmesi TOBB-BIS şirketinin geliştirip işleteceği
endüstri bölgesinin çerçevesini çizecektir ve orda faaliyet
gösterecek şirketlere, işletici olan kurumsal/düzenleyici çerçevesine
sağlayacak ve işletici şirkete “tek durak ofis” statüsü verilmesini
sağlayacaktır.
c. İsrail Hükümetiyle güvenlik ve mal geçişlerine dair protokolün
imzalanması. Endüstri bölgesindeki yatırımcılara etkili hareket ve
ulaşım kabiliyeti sağlayacak olan yazılı bir protokolün imzalanması
elzemdir. Protokol, işleyiş biçiminin oluşturulmasından ve üçlü
güvenlik işbirliği ile gümrük uygulamalarının kesinleşmesinden
sonra yürürlüğe girecektir.
d. Altyapı hizmetlerinin temini ve İsrail altyapısının kullanımı.
Projenin önemli parçalarından biri, bölge altyapısının ana altyapı
alterleriyle birleştirmesini içermektedir. Bölgenin elektrik ve su
altyapısının İsrail altyapısına bağlanması ve bu hizmetlerinin
alımıyla ilgili ajanslarla müzakerelerin sübvanse edilmiş fiyatlar
üzerinden tamamlanması planlanmaktadır.
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e. Yatırım tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi. TOBB-BIS şirketi,
Türkiye’den yatırımcıları, Filistin bölgelerinde yatırım yapmaya
çekmeyi amaçlamaktadır. Türk yatırımcılar, küresel rekabette
kendilerini daha iyi konumlandırabilmek için, yakın zamanda
Türkiye’nin daha geniş bölgesindeki yatırım imkanlarına büyük ilgi
göstermiştir. Türk yatırımcılar, aynı zamanda Filistin bölgelerine de
yatırım yapmaya yüksek düzeyde ilgi göstermekle birlikte; bu tarz
yatırımları, ABD ve Arap pazarlarına ulaşmak için iyi bir araç ve
kurumsal sosyal sorumluluk programlarının bir parçası olarak ele
almaktadır. Projenin ilk safhasında, Türk ve Filistinli ihracatçıların
yatırımları, kavram ve projenin operasyonel ve başarılı
olabileceğini göstermek için gerekli, kritik yatırımcı kitlesine
ulaşmaya katkı sağlayabilirler. Kritik kitleye ulaştıktan sonra, proje
diğer ülkelerden yatırımcı çekmeyi amaçlayacaktır.
4. Forum üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB), yedinci Forum
Toplantısına ev sahipliği yapan TOBB Üniversitesi’ne ve TEPAV’a
misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ettiler.
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