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TOPLANTI TUTANAK NOTLARI
İKA Kalkınma Kurulu "Sanayi, Ticaret ve Lojistik Komisyonu”nun üçüncü toplantısı, 15.09.2014
tarihinde Ajans Gaziantep Hizmet Binası'nda "Irak'taki Son Gelişmelerin Bölgeye Olan Etkileri"
gündemi ile gerçekleştirilmiştir. Komisyon Başkanı Sn. Necati BİNİCİ tarafından gerçekleştirilen
açılış konuşmasının ardından açık oturuma geçilmiştir. Söz konusu oturumda katılımcılar
tarafından, TRC1 Bölgesi'nin Orta Doğu ülkeleri ile olan dış ticaret ilişkileri konusunda fikir
alışverişinde bulunulmuş, komisyonun bu konuda neler yapabileceği tartışılmıştır. Bu
kapsamda, ifade edilen görüş ve öneriler aşağıda yer almaktadır.
Orta Doğu ve Yeni Pazarlar: Orta Doğu ülkelerinde özellikle Irak ve Suriye'de yaşanan
sıkıntıların bölge ekonomisini olumsuz etkilediği ifade edilerek bu durumun çözülmesi
amacıyla, bölgede ''oyun kurucu'' pozisyonunda olmanın gerekliliği üzerinde durulmuş
ve küresel ölçekte yaşanacak krizlere hazırlıklı olmak amacıyla yeni pazarlar bulmanın
önemi vurgulanmıştır. Bununla birlikte, Orta Doğu'ya yapılan ihracatın bölgeye kısa
vadede yarar getireceği fakat uzun vadede, bölgede yaşanacak sıkıntıların ihracata
bağımlı bölge ekonomisini son derece olumsuz etkileyeceği belirtilmiştir. Bu sebeple,
bölgede üretim yapan firmaların yaşanan istikrarsızlıktan önemli derecede
etkilenmemesi için özel stratejilerin geliştirilmesi ve bir takım önlemlerin alınması
gerektiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, dünya pazarında sürekli yer almak için sanayi ve
üretimde inovasyon kapasitenin artırılması ve markalaşmanın sağlanması, alternatif
pazarların keşfedilmesi ve yabancı yatırımcıların bölgeye çekilmesi gerektiğinin altı
çizilmiştir.
Alternatif Sektör=Turizm: Ülkemizde, özellikle 1980'li yıllardan sonra ''bacasız sanayi''
olarak adlandırılan turizm sektöründe önemli yatırımların gerçekleştiği ve bu
yatırımlarla birlikte gelen turist sayısında ve turizm gelirlerinde önemli bir artış
gözlendiği belirtilmiştir. Fakat, bölgemizin Orta Doğu ile olan sınır ilişkisi sebebiyle
sektörün olumsuz etkilediği ve bu nedenle, havayolu şirketleri ile anlaşmalar yapılarak
bir gelir modelinin kurulması ile birlikte bölgeye daha çok turist çekilebileceği ifade
edilmiştir.
Yeni Gelişmeler: TOBB Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yapan Türkiye Ekonomi
Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)' ın önemli çalışmalar yaptığı ve bu kurumlarla
işbirliği içerisinde olmanın fayda getireceği belirtilerek TEPAV'ın, ''81 İlde 81 Akademik
Danışman Projesi'' ile ülkedeki her ilde danışmanlık hizmeti vermenin planladığı ve ilçe
düzeyinde dahi gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine yönelik detaylı çalışmaların

yapıldığı ifade edilmiştir. Bununla birlikte, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'
nın ülkemizde, İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü ofisini Gaziantep'te açtığı ve
bölgedeki ticari faaliyetlere hareket kazandıracak olan bu kurumun, girişimcilere
danışmanlık ve kredi hizmeti vereceği duyurulmuştur. Ek olarak, Dünya Bankası
tarafından yürütülen ''Rekabetçi Şehirler Bilgi Tabanı (CCKB) Projesi'' kapsamında
Gaziantep'in, rekabetçi şehir olarak belirlendiği ve bunun önemli bir fırsat olduğu
belirtilmiştir.
Son olarak, diğer Kalkınma Kurulu komisyonlarında olduğu gibi Sanayi, Ticaret ve Lojistik
Komisyonu'nda da yapılan toplantılar sonucu ortaya çıkan çözüm önerilerinin proje haline
getirilebileceği dile getirilmiştir.

KARARLAR
Toplantı sonucunda;
Bir sonraki toplantının "Irak'taki son gelişmelerin bölge sanayine olan etkileri'' gündemi
doğrultusunda gerçekleştirilmesine ve Ajans tarafından bölge ihracat verilerinin sektörel
bazda derlenerek komisyon üyelerine bir sunum yapılmasına,
Gaziantep Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi
(TargeT)'nin bir sonraki toplantıya davet edilmesiyle birlikte toplantının, 22.10.2014
Çarşamba günü Gaziantep Üniversitesi Teknokent'te yapılmasına,
karar verilmiştir.
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