
Ankaralı 
yatırımcı ilgisi
YURT dışından Ankara'lı yatırımcı
lara çağrı var... Geçtiğimiz günlerde 
Tahran'dan gelmişti bu çağrı... Gün 
geçtikçi artıyor bu çağrılar... Önceki 
gün de Sri lanka'dan geldi... Sri 
Lanka Ankara Büyükelçisi 
Pakeer Mohiden Amza 
ve beraberindeki heyet,
Ankara Sanayi Odası'nı * ^  
ziyaret etti...
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Ankara'lı 
yatırımcı ilgisi

Y
urt dışından Ankara'lı yatırımcılara 
çağrı var...

Geçtiğimiz günlerde Tahran'dan 
gelmişti bu çağrı...

Gün geçtikçi artıyor bu çağrılar...
Önceki gün de Sri lanka'dan geldi...
Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Pakeer 

Mohiden Amza ve beraberindeki heyet, 
Ankara Sanayi Odası'nı ziyaret etti...

Sri Lanka'daki yatırım imkanlarını 
anlatmak üzere AnkaralI sanayicilerle 
biraraya geldi...

Toplantıda önce Ankara Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz Cabbar
Ankara sanayisi 
ve ASO 1.
OSB başta 
olmak üzere 
Ankara'daki 
OSB'lerle ilgili 
genel bir bilgi 
verdi...

Cabbar, 
Ankara
sanayiinde önce 
çıkan sektörleri 
ve olası işbirliği 
noktalarını 
konuk
işadamlarına

anlattı...
Büyükelçi Pakeer Mohiden Amza ise iki 

ülke sanayicileri ile birlikte ekonomik ve 
ticari işbirliği yapmak istediklerini belirtti...

Amza, dedi ki;
■  Türkiye bizim çok önemli ticaret 

ortağımızdır...
■  İki ülke arasındaki ticaret hacmi 

istenilen düzeyde değil...
■  Ticaret hacmimiz 200 milyon dolar, 

bu ticaret hacmini 2020 yılana kadar 
500 milyon dolar seviyelerine çıkarmak 
istiyoruz...

■  İki ülke arasındaki ticaret çay 
egemenliği altında kalmıştır...

■  Bu ticareti çeşitlendirerek ticareti 
hacmini artırmayı planlıyoruz...

★ ★ ★
Büyükelçi Amza'nın anlattıkları Ankara 

için sevindirici...
Sri Lanka ekonomik ve siyasi anlamda 

istikrarlı bir ülke...
Sri Lanka, Hindistan ve Pakistan ile 

serbest ticaret anlaşması olan ender 
ülkelerden biri...

Bu sayede ürünleri bu ülkelere sıfır 
gümrük ile giriyor...

Çin Halk Cumhuriyeti ve Bangladeş 
ile de serbest ticaret anlaşmaları için 
çalışmaları devam ediyor...

Bu anlaşmaları da tamamladıkları 
takdirde Sri Lanka dünya nufusunun 
yüzde 40'ına hitap edebeilecek bir 
konuma gelecek...

★ ★ ★

Sri Lanka, ASO üyesi firmalarının da 
ülkelerinde yatırım yapmasını bekliyor...

Hadi bakalım Ankara'lı yatırımcılar...
Büyükelçi Amza kapıyı aralıyor...
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