
DEİK Türkiye İran İş Konseyi iş birliğiyle 
düzenlenen toplantıda, İran’dan AnkaralI 
sanayicilere serbest bölgede yatınm teklifi geldi

ANKARA Sanayi Odası, İran 
Büyükelçiliği ve DEİK Tür
kiye İran İş Konseyi işbirliğiyle 
düzenlenen “İran Makü Serbest 
Ekonomi Bölgesi Tanıtım Top
lantısı” Sheraton Otel’de ger
çekleştirildi. Toplantıya ASO 
Başkanı Nurettin özdebir, İran 
Ankara Büyükelçisi Mouham- 
mad Ebrahim Taherian Fard, 
Makü Serbest Ticari Bölgesi 
Genel Müdürü Hüseyn Furuzan 
ve çok sayıda ASO üyesi sana
yici katıldı.

ASO Başkanı özdebir, 
İran’ın, ülkemizin önemli tica
ret partnerlerinden biri oldu
ğuna işaret ederek, bunun daha 
da geliştirilmesi gerektiğini söy
ledi. Özdebir, “İki ülke binlerce 
yılı bulan bir dostluk ve kar
deşlik ilişkisine sahip. Ancak 
bu durum  ticari ilişkilere yete
rince yansımıyor. Her iki ülke 
de 80 milyonluk genç nüfusuyla 
önemli bir pazar haline geldi.
Bu anlamda önemli bir iş potan
siyeli taşımaktadır. İran enerji 
kaynağı üreticisi olduğu için 
yatırımcılara gayet ucuz enerji 
imkanları sunmaktadır. Ayrıca 
500 bin hektar üzerine kuru
lan Makü Serbest Bölgesi Tür

kiye sınırına yakınlığıyla her iki 
ülke için de firmalar açısından 
önemli bir üretim üssü potansi
yeli taşımaktadır” dedi.

Türkiye ile İran arasındaki 
ticaret hacmi hedefinin 30 mil
yar dolar olduğunu söyleyen 
Özdebir, “Bu hedefe ulaşabil
mek içinde daha fazla iş birliği, 
daha fazla ticaret ve daha fazla 
karşılıklı yatırımlar yapmalıyız” 
diye konuştu.

YATIRIMCILARA KOLAYLIK
İran Ankara Büyükelçisi 

Mouhammad Ebrahim Tahe
rian Fard ise “İran ile Türkiye 
arasındaki ilişkiler, ekonomik 
anlamda günden güne gelişi
yor. İran çok büyük bir pazar 
ve sanayiciler için getirisi çok 
büyük. Hükümetimiz, Türk 
yatırımcılara her türlü kolaylığı 
sağlıyor” dedi. Makü Serbest 
Ticari Bölgesi Genel Müdürü 
Hüseyn Furuzan ise Bölge’nin 
önemli avantajlarının olduğunu 
dile getirdi. Furuzan, “özel
likle yatınm  yapacaklara 20 yıl
lık vergi muafiyeti, makinelerin 
gümrüksüz girişi, ucuz enerji ve 
ucuz işgücü olarak yatırım yap
mak için cazip yer” dedi.

DEİK Türkiye-lran İş Konseyi tarafından 
düzenlenen toplantıda İranlı yetkililer, 
ülkelerinde orta yaş grubunun büyük bir 
pazar olduğunu belirterek, Türk tekstilcile
ri İran'a davet etti. Toplantı için Türkiye'ye 
gelen Maku Serbest Bölge Başkanı Hü
seyin Forazan, bölgedeki yatırım fırsatları 
hakkında bilgi verirken, İran'da özellikle 
Türk tekstilcilerin moda ve makine tekno
lojilerine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

KARAKUŞ: KADIN 
GİYİMİNDE KUVVETLİYİZ
Yönetim  kurulu üyeleriyle birlikte Baş- 

kentli hazır giyimcileri temsilen toplantıya 
katılan Ankara Giyim Sanayicileri Derneği

(AGSD) Başkanı Canip Karakuş, Ankara 
hazır giyim sektörünün kadın giyim inde 
çok güçlü olduğunu, bu gücü İran pazarın
da da kullanmak istediklerini bildirdi. İranlı 
yetkililere, Maku Serbest Bölgeyi ziyaret 
etm ek isteklerini bildiren Başkan Karakuş, 
iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliş
mesine katkıda bulunm aktan mutluluk 
duyacaklarını söyledi. Maku Serbest Bölge 
Başkanı Hüseyin Forazan da Başkentli teks
tilcileri ağırlamaktan m utluluk duyacakla
rını vurguladı. 70 milyon nüfuslu İran'da 
hazır giyim ihtiyacının fazla olduğunun 
altını çizen Forazan, "Özellikle 38-40 yaş 
aralığındaki vatandaşlarımız için Türk hazır 
giyimciler üretim  yapabilir" dedi.

İran’dan AnkaralI sanayicilere 
yatırım daveti

‘Iran, Türk hazır giyim 
sektörü için iyi bir pazar’


