TÜRKİYE ABD ARASINDA PARTNER ŞEHİR
PROJESİ DEVAM EDECEK..
Texas Türk Amerikan Ticaret Odası Başkanı Tarık Çelik; “Partner
şehir projesi ile sektörleri uyuşan illeri birbirine bağlıyoruz. Bu
çok önemli bir açılım ve devam edecek” dedi. NİLGÜN ATARÖZEL
11 Eylül 2013 Çarşamba - NİLGÜN ATAR'LA TURİZM AYNASI-2
Texas Türk Amerikan Ticaret Odası Başkanı Tarık Çelik ile
gerçekleştirdiğimiz röportajın ilk bölümünde hayatı, TTACC
faaliyetleri, iki ülke arasındaki iş hacmi ve yatırımları, turizm
değerlendirmelerine yer verdik.
www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=26115

Bu bölümde ise belediyeler, ticaret odaları ve üniversitelerin
ülkeler arasında yeni köprüler kurulmasında nasıl önemli roller
üstlendiğini görüyoruz sorularımıza verilen yanıtlardan.. Bu
açıdan anlatımlarda sunulan yol haritasının dikkatli okunması
gerekiyor. Türkiye ABD'den nasıl görünüyor sorularının yanıtları
da önemli..
İşte iki ülke arasında yatırım yapmak veya iş kurmak isteyenlere

tiyolar gibi pek çok başlıkta detaylarla renklenen sohbetimizden
satırbaşları:

TTACC bünyesinde Teksas'ta 6 ofisin açılması yapılan işlerin
potansiyeli açısından önemli bir gösterge..Bu konuda neler
anlatacaksınız?
2005 yılından bu yana TTACC bünyesinde şu ana kadar 2,500'ün
üzerinde Türk şirketi Texas ve çevresinde misafir edildi. . Birkaç
yüz de Amerikan şirketi Türkiye ye götürüldü. Şu an 400' e yakın
şirket bizim bölgemizden Türkiye ile ticaret yapıyor. Hedefimiz
bunları binli rakamlara taşımak. Texas da 6 şehirde şu an hizmet
verebilir hale geldik. Bunlar Houston, Auston, Dallas, College
Station, San Antonio, Midland-Odssey. Bu gelişmeler son 3-5
yılda gerçekleşti.
Bu sene Houston Belediye Başkanı ve buradaki ticareti temsil
eden en üst düzey yetkililer Ticaret odamız vasıtası ile Türkiye ye
götürüldü. Eylül ayında Fort Bend County yetkileri Türkiye
hazırlığı içindeler ve Çin'den sonra Türkiye yi ikinci hedef ülke

belirlediler. İstanbul Houston kardeş şehirliğine, Adana Houston
Partner şehir projesi eklendi. Şimdi Fort Bend County Adana ve
Kahramanmaraş ortaklıkları söz konusu. Sırada diğer iller var.
Özellikle sektörleri uyuşan illeri birbirine bağlıyoruz partner şehir
projesi ile. Bu çok önemli bir açılım ve devam edecek. Ciddi
rakamlarda Texas politikasını oluşturan insanlar Türkiye ye
götürüldü ve Türkiye yi daha iyi anlamaları sağlandı.
Kocaeli Sanayi Odası ile Match 4 Industry programını yine Eylül
için çalışıyoruz. Houston şehri bu sene ikinci kez Türkiye yi hem
politikacıları ve hem de şirketler olarak ziyaret edecek. Bunun da
hazırlıkları devam ediyor. Birçok şehirde çok büyük onlarca
Business forumlar organize edildi. Son 4 ayda Ekonomi ve
Sağlık Bakanlarımızı, Enerji Bakanlığı ve Türkiye Demir Çelik
yetkililerini Texas ta ağırladık. Ciddi bir hareketlilik var. Arzumuz
bu ofislerin daha da büyümesi. Bu konuda ben Türkiye deki tüm
ticaret kurumlarını bizimle işbirliği yapmaya çağırıyorum.

Adana ve Houston Partner şehir projesi nasıl başladı ve son
durum nedir?
Adana ve Houston muhtemelen Türkiye adına bir ilk uygulama ile
partner şehir yani ortak şehir oldu. Amaç sektörel alanlarda
belediyelerin ve ticaret odalarının öncülüğünde belirlenen

endüstriler üzerinde proje ve iş birliktelikleri oluşturmak ve
bunları eğitim ve kültürel projelerle desteklemek. Adana ve
Houston ortak çalışmalar için enerji ve sağlık alanında iki ana
sektörü belirledi. Bu konularda ticaret odaları belediye iş
birliktelikleri ile şirketleri buluşturup ortak proje ve çalıştaylar
oluşturmak hedefleniyor.
Adana ilk kez geçen Nisan ayında Belediye başkanı eşliğinde
işadamları ile Houston' a geldi ve protokol imzalandı. Akabinde
Haziran ayında biz buradan bir grubu Adana ve
Kahramanmaraş'a götürdük. Sonra Adana petrokimya alanında
birkaç şirket gönderdi. Biz de Eylül ve Ekim aylarında iki ayrı
belediye ve işadamları grubu ile bölgeyi ziyaret planladık. Geçen
gelişimizde Houston daki en büyük üniversite olan Houston
Üniversitesi yetkililerini Çukurova Üniversitesi ile görüştürdük.
Başta Rektör Mustafa bey olmak üzere çok güzel karşıladılar ve
verimli görüşmeler oldu. İki hafta sonra Temmuz başında
Çukurova ikinci toplantı için Houston' gelip üniversite yetkilileri
ile yeniden görüştü.
Eylül ayında son görüşme ile iki üniversite arasında bir anlaşma
imzalanması hedeflendi. Bu çok önemli bir gelişme çünkü
üniversitelerle şirketlerin el ele yürümesi lazım. İki şehrin ticaret
odalarının da bir ortaklık anlaşması yapmasını arzu ediyoruz. Bu
da ortak çalışma zemini adına çok önemli bir gelişme olacak
Kasım ayında Türkiye'nin en yetenekli müzikoloji dalındaki
isimlerinden biri olan Dr. Evren Kutlay Texas da bir kaç program
için davet edildi. Adana geçen sene Houston da başlayan
Houston Türk Film Festivali'ne ortak olmak istiyor. 16 Eylül de
buradan bir heyetle 20. Altın Koza film festivalinde olacağız. Şu
an ortak bir web sitesi çalışılıyor ve gerek Adana ve gerek
Houston vatandaşları bu imkanlardan ücretsiz
yararlanabilecekler.
Orta öğretim kurumlarımızın da işbirliği içine girip projeler

üretmesini, turizm ve kültür dernek ve şirketlerinin de benzeri
çalışmaları yapmaları arzumuz ve önümüzdeki günlerde bu
konulara da eğilme sansımız olacaktır. Yani anlayacağınız güzel
bir proje başladı; Adana ile ve tüm illere örnek olacak bir çalışma
içine girildi. Bu vesile ile ben Adana yı başta belediye başkanı
olarak bu vizyona ortak oldukları için tebrik ediyorum.
TTACC Başkanı olarak kısa ve uzun vadede hedefleriniz nedir?
Kisa vadeli hedefimiz ticareti iki yılda iki katına çıkaracak proje
ve organizeler gerçekleştirmek, Bunun için ciddi sayıda
Amerikan şirketlerini Türkiye ye ve Türk şirketlerini Amerika ya
taşımak istiyoruz. Özellikle Enerji, Sağlık, Petrokimya, tarım,
havacılık ve uçak sanayi, İnşaat, demir çelik, pamuk tekstil,
makina ve yiyecek sektörleri önceliklerimiz. Bu konularda ortak
projeler ve yatırımlar oluşsun istiyoruz. Bunun alta yapısını
oluşturacak programlara ağırlık vereceğiz. Bu sektörlerde yeni
forumlar ve zirveleri oluşturmayı planlıyoruz.
Bir de üniversitelerden ciddi manada stajyer bünyemizde
çalıştırarak Amerikalı öğrencilerin mezun olmadan önce ve sonra
Türkiye yi ekonomik olarak tanımalarını sağlıyoruz. İki senedir
externship program ile Amerikalı öğrencilerin Türk şirketlerinde
staj yapabilmesi projelerine başladık. Bu konuda çok başarılı
çalışmalar gelecek. Özellikle üst seviyedeki (senior level)
idarecileri değişik şirketlerden toparlayıp erken yıllarda Türkiye
yi tanımalarını hedefliyoruz. Bu konuda da çok başarılı
çalışmalar yapıldı şu ana kadar.
ABD'de yatırım yapmak, iş kurmak isteyenlere önerileriniz veya
mesajınız var mı?
Amerika ya bilgili gelmek çok önemli. Ben Avrupa ile sorunsuz
ticaret yapan her şirketimizin biraz gayret ederek Amerika ile
ticaret yapabileceğine inanıyorum. Sadece biraz çalışmak, vakit
harcamak ve alanları doğru belirlemek ve bilgili başlamak çok

önemli. Bir de burada eğer yatırım düşünenler varsa iyi bir
Amerikalı ortak bulmaları çok çok önemli. Biz aynı şeyi Türkiye
ye yatırım için gidecek Amerikalı şirketlere de öneriyoruz.
Özellikle demir çelik de, Petro kimya da, pamuk ve inşaat
konularında bir yoğunlaşma var son bir yıldır. Şunu bilelim ki
Amerika'nın ihracatının ve ithalatının hala yüzde 80 ve üzerindeki
kısmını küçük ve orta ölçekli şirketler yapıyor. Bu nedenle
Amerika da her şirket milyar dolarlık değil. Bu nedenle şirketlerin
her aşamada bizimle görüşerek doğru yol almalarını öneriyorum
her ülke içinde.
ABD'den baktığınızda...son yıllarda ekonomik, politik, siyasi ve
her anlamda nasıl bir Türkiye görüyorsunuz?
Türkiye'nin son 10 yılda Amerika daki imajı olumlu olarak çok
değişti. Bu olumlu imajın etkilerini gururla her zaman yaşadık.
Gezi olayları, Suriye sıkıntısı son dönemde Türkiye nin imajına
ciddi sıkıntı verdi. Türkiye iç meselelerini biran önce halletmesi
ve daha demokratik bir Türkiye konusunda başta Anayasa olmak
üzere daha somut adımlar atması lazım. Türkiye Amerika
dostluğunu daha isabetli kullanması ve Amerika ile ilişkilerini her
zaman sıcak tutması lazım kanaatindeyim. Çünkü Amerikan Türk
ortaklığı çok güzel bir business model ve Türkiye çok az
kullanıyor bu kadim dostluğu. Amerikalıların Türkiye yi daha iyi
tanımasına yönelik eğitici ve öğretici program, tur ve projelere
ciddi ağırlık verilmesi lazım.
Ülkenin yapay gündemlerle meşgul edilmemesi ve özellikle inanç
ile konular hiç bir şekilde siyaset gündemine gelmemesi ve
Türkiye'nin o güzel mozaik yapısının kıymetinin bilinmesi lazım.
Demokratik açılım denen ve sürekli konuşulan şeylerin içinin
doldurulması ve kısa sürede herkesin kendini eşit hissettiği bir
devlet politikası pratiğe dökülmesi gerekiyor. Çünkü ticaret her
zaman yerleşik demokrasileri tercih eder. Herkese ülkede onurlu
bir vatandaş olarak yaşayacak bir ortam ve alt yapı sağlanması
lazım. Benim Türkiye de gördüğüm en büyük eksiklik eğitim

reformu ve bilinçli vatandaş yetiştirilmesinin temini. Dizilerle
yetişen bir gençlikten, çağın gereği bir eğitim ve zengin kültür
programları ile yetişen bir gençliğe dönüştürülmesi çok önemli
diye düşünüyorum.

TURGÖN ile TTACC işbirliği konusunda neler yapabiliriz? Yurtiçi

ve Yurtdışındaki 4600 turizm profesyoneli üyemizin TTACC
etkinliklerinden, duyurularından, yatırım fırsatlarından
yararlanması, işbirliği ve danışmanlık alması konusunda neler
yapabiliriz?
TURGÖN yeni tanışmış olmak benim bir eksikliğim. Bu nedenle
somut üretilebilecek turizm projelerinin Texas ayağı konusunda
biz elimizde geleni yaparız. Bir gerçek var ki Amerikalılar
ülkemizi yeterince tanımıyor. Bu nedenle kültür ataşelikleri ile
işbirliği halinde eyalet eyalet turizm agenta ve dernekleri ile
oturup master planlar çalışılması ve ona göre bir marketing
stratejisi belirlenmesi kanaatindeyim. Sizin vasıtanızla
okuyucularınıza ve profesyonellere ve şirketlere mesajım şudur:
Lütfen bizimle irtibat kurarak Amerika da ticari imkanları
keşfetsinler ve hem kendilerine hem dünya insanlarına
kazandırsınlar.
Zaman ayırdınız ve dolu dolu geçen iş yaşamınızı bizlerle
paylaştınız. ABD ile ticari bağlantı kurmak isteyenlere önemli
bilgiler aktardınız. Bu güzel sohbet için teşekkürler.. Son olarak
neler söyleyeceksiniz.?
Bana bu imkanı verdiğiniz için çok müteşekkirim. Benim 16 yıllık
Amerika hayatımın özeti oldu bu röportaj.. Gerek ticaret, gerek
eğitim, kültür ve gerek turizm adına Amerika da daha çok
yapılacak şey var. Amerika şirketi olma bir ayrıcalık ve bütün
dünya için bir açılım. Türk şirketleri çok cesur ve atak. Amerikan
şirketlerinde ciddi know how ve finans var. Dolayısıyla Türk
Amerikan şirket ve proje ortaklıkları her kesime fayda
getirecektir. Bu nedenle Amerika Türkiye işbirliği için herkesi
daha çok gayret etmeye davet etmek isterim. Özellikle Amerika
da yaşayan Türklerin daha çok toplum içine girmelerini ve
Amerikan toplumunu tanımalarını, en az Türkler kadar Amerikalı
arkadaşlarının da olmasını çok önemsiyorum. Çok teşekkür
ederim.
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Türkiye - ABD Ekonomik Ortaklık Komisyonu 10.
Toplantısı Ortak Açıklaması, 23 Mayıs 2013, Ankara
Başkent Ankara'da 23 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-ABD Ekonomik
Ortaklık Komisyonu (EOK) 10. toplantısı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti ve
Amerika Birleşik Devletleri tarafından yayımlanan ortak bildiri metni aşağıdadır:
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
temsilcileri, Türkiye-ABD Ekonomik Ortaklık Komisyonu’nun (EOK) 10. toplantısı
için 23 Mayıs 2013 tarihinde bir araya gelmişlerdir. EOK, Türkiye-ABD Ekonomik ve
Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesinde (ETSİÇ) ana hatlarıyla belirtildiği üzere,

Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi için ortak
çabalarımızın önemli bir unsurudur. Toplantı, ülkelerimiz arasında ticaret ve
yatırımı geliştirmeye olan bağlılığımızı yansıtmaktadır.
EOK’nın 10. toplantısında, ortak ticari fırsatların teşviki için yeni yolların
araştırılması, yeniliklere ilişkin belirli işbirliği alanlarının geliştirilmesi ve
şirketlerarası ilişkilerin pekiştirilmesi üzerinde durulmuştur. İki ülkenin temsilcileri
ticaret, yatırım ve sektörel işbirliği gibi geniş bir yelpazenin yanı sıra aşağıdaki
konuları da ele almışlardır:
 Enerji verimliliği de dâhil olmak üzere, enerji sektörü ve çeşitli enerji

üretimi teknolojilerinde gelişmiş işbirliği fırsatları. Heyetler, ABD özel
sektörünü Türkiye'nin enerji sektöründe yatırım yapmaya teşvik etme ve
Türkiye'nin enerji kuruluşlarıyla ABD Hükümetinin bağlantılarını güçlendirme
çabalarını ele almışlardır. Enerji faaliyetlerine ilişkin işbirliğinin başarılı olduğu ve
ikili Enerji Çalışma Grubunun gelecekte düzenli toplantılarla enerji ile ilgili
görüşmeleri devam ettirmesinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine
varılmıştır.

 Altyapının

geliştirilmesinin teşvikine yönelik. Heyetler ulaşım, bilgi
teknolojileri ve haberleşmeye ağırlık vererek, altyapı sektöründe işbirliğini
geliştirmenin yollarını araştırmışlardır.

 Girişimcilik ve yeniliğin teşvik edilmesi, şirketlerarası bağlantıların

artırılması ve çeşitli konularda işbirliği alanlarının genişletilmesi.
Heyetler, hızla büyüyen sektörlerde girişimcilik ve şirketlerarası bağlantıları
geliştirmek için devam eden çabalar da dâhil olmak üzere, inovasyon gündemi
hakkında görüşmüşlerdir. Heyetler, Küresel Girişimcilik Programı (GEP) ve Yeni
Bir Başlangıç için Ortaklar (PNB) ile işbirliğinin yanı sıra, KOBİ'lere ilişkin
işbirliğini devam ettirme konusunda mutabakata varmışlardır. Fikri mülkiyet
haklarına saygının, inovasyon ve girişimcilik eko-sisteminin geliştirilmesinde kritik
bir husus olduğu konusunda geniş bir mutabakata da varmışlardır. ABD tarafı,
Türkiye'de fikri mülkiyet haklarının (FMH) korunmasını geliştirecek olan ve Türk
Patent Enstitüsü tarafından hazırlanan Türk Patent Kanunu’nda yapılan
değişikliklerin önemine işaret etmiştir.

 İstanbul’un bir Uluslararası Finans Merkezi (İFM) olarak geliştirilmesi

için birlikte çalışmaya yönelik atılacak müteakip adımlara ilişkin
görüşme. Heyetler, Türkiye’nin İstanbul Finans Merkezi eylem planında kaydettiği
ilerlemeyi gözden geçirmişler ve Türkiye’yi finansal sektörde yabancı yatırım için
daha çekici hale getirmeye yönelik tedbirlere ilişkin ileri ve potansiyel belirli işbirliği
alanlarını ele almışlardır.

 Başta Kuzey Afrika ve Sahraaltı Afrika ülkeleri olmak üzere, üçüncü

ülkelerde, ekonomik kalkınmanın desteklenmesi taahhüdü. Heyetler,
Kuzey Afrika’daki geçiş sürecinde bulunan ülkeleri desteklemeye yönelik mevcut
çabaları ele almışlardır. Heyetler ayrıca, üçüncü ülkelerdeki Türk ve Amerikan
şirketleri arasında özel sektör ortaklıkları sağlamanın yollarının üzerinde

durmuşlardır. Amerika Birleşik Devletleri, Geçiş Sürecinde Bulunan Arap Ülkeleri
için Deauville Ortaklığına Türkiye’nin bölgesel bir ortak olarak katılımından
duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.
 Beşeri tıbbi ürünlerde ticaret ve yatırımın genişletilmesine yönelik

görüşme. Heyetler, hızla büyüyen ve yeniliğe dayalı bir sektör olan ilaç
endüstrisine ilişkin ikili ticaret ve yatırımı artırmaya yönelik adımlardaki ilerlemeyi
gözden geçirmişlerdir.

 Tarım ürünlerinde ikili ticaretin artırılmasını teşvik eden politikaları

geliştirmenin önemi.Heyetler tarımsal ticareti daha da geliştirmenin yollarını ele
almışlardır.

Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı
Büyükelçi Mehmet T. Gücük başkanlık etmiştir. Heyet, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı;
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu;
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı; Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türk Eximbank
temsilcilerinden oluşmuştur.
Amerika Birleşik Devletleri heyetine Ekonomi ve Ticaretten sorumlu Dışişleri Bakan
Yardımcısı Jose W. Fernandez başkanlık etmiştir. Heyet Dışişleri, Tarım, Ticaret ve
Enerji Bakanlıkları ile ABD Ticaret Temsilcisi Ofisi yetkililerinden oluşmuştur.
EOK’nın yılda iki kez toplanma kararı doğrultusunda ve Türk-Amerikan ekonomik
ilişkilerindeki ivmeyi devam ettirmeye yönelik karşılıklı iradeyle uyumlu olarak, iki
tarafın heyetleri bu yıl içinde bilahare Vaşington’da bir kez daha bir araya gelme
hususunda mutabık kalmışlardır.

