
İran, Makü'ye yatırıma çağırdı

Makü Serbest Ticaret Bölgesi’nin tanıtımı geçtiğimiz hafta Ankara’da yapıldı. Toplantıya ASO Başkanı 
Nurettin Özdebir. Makü Serbest Bölgesi YK. Başkanı ve CEO Hosain Forozan, Iran Ankara Büyükelçisi 
Mouhammad Ebrahim Taherian Fard, Türk Iran İş Konseyi Başkanı Bilgin Aygül’ün (Soldan sağa) katıldı.

ORTA ASYA'YA ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK
Türkiye- İran İş konseyi Başkanı firmalar için ciddi bir üretim üssü
Bilgin Aygül ise, İran ile daha önce olacak" dedi. Gerek Türkiye,
ortak sanayi bölgesi kurulması gerekse İran'ın 80 milyonluk
yönünde kararlar alındığını ancak buv nüfuslarıyla önemli bir pazar
fikrin hayata geçmediğini hatırlattı. olduğunun altını çizen Bilgin Aygül.
Makü Serbest'Bölg'esi’nin bu Pakistan. Hindistan. Afganistan
sorumluluğu üstleneceğini söyleyen ve diğer Orta Asya pazarlarına
Aygül, “ Makü Serbest Bölgesi ulaşım için de konumlarının güçlü
TürRiye ve İran için faaliyet gösteren olduğunu aktardı.

Makü Serbest Ticaret 
Bölgesi'nde, yatırımcılara 
yüzde yüz vergi 
muafiyeti uygulanacak. 
Ayrıca yatırım yapmak 
için yurtdışından 
getirilecek makinalar 
gümrüksüz olarak ülkeye 
getirilebilecek.

GÜL TAŞTI-ANKARA

İran'ın Türkiye ve Batılı ülkeler 
ile ekonomik ilişkilerini geliştir
mek amacıyla oluşturduğu proje
lerden biri olan “Makü Serbest Böl
gesi” tamamlandı. Türkiye sınırına 
40 kilometre uzaklıkta kurulacak 
olan bölgede iki ülke firmaları çe
şitli avantajlara sahip olarak faali
yet gösterebilecek. Makü Serbest 
Ticaret Bölgesi'nde, yatırımcılara 
yüzde yüz vergi muafiyeti uygula
nacak. Ayrıca yatırım yapmak için 
yurtdışından getirilecek makina
lar gümrüksüz olarak ülkeye geti
rilebilecek.

Vergi muafiyeti ve ucuz enerji
Makü Serbest Bölgesi’nin tanıtı
mıyla ilgili Ankara’da düzenlenen 
toplantıda konuşan, Makü Serbest 
Bölge koordinatörü Hüseyin Furu-

zan, Türkiye’nin tekstil sektöründe 
18 milyar dolarlık ihracat yaptığı
nı belirterek, “Çıkış ürünün fiyatı, 
Türkiye’deki enerji ve insan gücü
nün maliyetinden dolayı çok yük

sek. Bu da Türkiye’nin tekstil ihra
catı konusunda bir tehtid oluşturu
yor. Dolayısıyla İran’da hem enerji 
ucuz hem vergi muafiyeti var hem 
de insan gücü ucuz. Ortak üretim ile

dost Türkiye firmalarının maliyet
lerini düşürebiliriz” dedi.

Türkiye için de üretim yapılabilecek
Makü Serbest Bölgesi’nin, daha ön
ce İran ile ortak kurulması planla
nan OSB’nin işlevini yerine geti
receğini söyleyen Aygül, Türkiye 
sınırının hemen yanında bir il bü
yüklüğündeki 500 bin hektarlık 
alanın bir geçiş köprüsü görevi gö
receğini bildirdi. Makü'de sadece 
İran için değil, Türkiye için de üre
tim yapılacağını dile getiren Bilgin 
Aygül, “İki ülke arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşması’na rağmen güm
rük vergisi oranları yüksek. Özel
likle enerji yoğun alanlarda bura
da üretim yapüabilir” diye konuştu.


