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Türkiye-Filistin İş Forumu  

29-30 Mayıs 2016, Kudüs, Ramallah, Nablus 

Ramallah Toplantısı 

Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) Türkiye-
Filistin İş Konseyi 
tarafından Ramallah, 
Kudüs ve Nablus 
şehirlerinde 
gerçekleştirilen ikili 
görüşmeler ve Türkiye-
Filistin CEO Yuvarlak Masa 
Toplantısı, 29-30 Mayıs 
2016 tarihlerinde 
Filistin’de gerçekleşti. 
Toplantıya, gayrimenkul, 
finans, tekstil, turizm, 
organizasyon, enerji, inşaat 
malzemeleri, gıda, tarım ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren 11 Türk iş adamı ile Filistin 
İş Dernekleri Federasyonu ve Filistin eski Ekonomi Bakanı Mazen Sinokrot, Filistin Kudüs İşleri 
Bakanı ve Kudüs Valisi Adnan Hüseyni ve  Filistin’den tekstil, enerji, gıda ve mühendislik 
sektörlerinde faaliyet gösteren 20 firma temsilcisi katıldı. 

29 Mayıs 2016 Tarihinde Ramallah’ta açılışı yapılan İş Forumu’na Filistin’den tekstil, enerji, 
gıda, mühendislik ve enerji sektörlerinde 20 firma ve kuruluş katıldı. Türkiye-Filistin İş 
Konseyi Başkanı Sayın Cemalettin Kerim açılış konuşmasında; yaklaşık 20 yıl önce kurulan 
Türkiye-Filistin İş Konseyi’nin bu boyutta gerçekleştirdiği ilk Filistin Ziyaretinde yer almanın 
heyecan verici olduğunu belirterek, resmi ticaret rakamlarının iki ülke arasındaki ticareti 
yansıtmadığına değinerek “Türkiye’nin Filistin’e ihracatı 80 milyon dolar olarak gözüküyor 
ancak kendi tecrübelerime dayanarak rahatlıkla 1,5 milyar dolarlık bir ihracatın var olduğunu 
söyleyebilirim, sadece demir-çelik sektöründe 90 milyon dolarlık bir ihracatın olduğunu 
biliyorum” dedi. Türkiye’nin sahip olduğu yüksek teknoloji ve endüstrisinin Cenin’deki 
serbest ticaret bölgesinin gelişimine katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Cemalettin 
Kerim, Gerçekleştirilen bu ziyaretin sadece bir başlangıç olduğuna değindi. Cemalettin Kerim 
Filistin’e resmi bir heyetle gelmek için çok zorlandıklarını ancak her şeye rağmen başarılı 
olduklarını belirterek söz konusu heyetin iki ülke özel sektörlerinin arasında bir köprü görevi 
görerek ileriye yönelik ciddi bir adım niteliğinde sayılması gerektiğini vurguladı. Filistin’in 
içinde bulunduğu esaretten ancak ziyaret ve ticaretlerle kurtulabileceğinin altını çizen 
Cemalettin Kerim Filistin’e sadece ihracat yapmak için değil, önümüzdeki günlerde Türk 
raflarında’da Filistin ürünlerini görebilmek ve Filistin’e hakettiği yatırımı çekebilmek amacıyla 
geldiklerini dile getirdi.  

T.C. Kudüs Ticaret Ataşesi Sayın Mehmet Aytek’de Filistin halkının tüm ihtiyaclarını Türk 
malları ile karşılayabildiğini ve ticaret istatistiklerinin gerçeği yansıtmamasının sebebinin tüm 
ithalatın İsrail üzerinden yapılması olduğunu ifade etti. piyasaya bakılarak gerçek rakamların 
istatistiklerden çok daha fazla olduğunun görülebileceğine dikkat çeken Mehmet Aytek 
Filistin’in ithalatının % 70’ini İsrail’den yaptığını ve bu ithalatın %58’inin İsrail malı olmadığına 
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değindi. Mehmet Aytek İsrail’in Filistin’in yaptığı doğrudan ithalatı uygulanan tarifelerle 
durdurmaya çalıştığını, buna karşılık Filistin otoritelerinin ve halkının İsrail mallarını boykot 
ettiklerini ifade ederek, bu durumda iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmenin çok daha 
fazla önem arz ettiğini ve heyet ziyaretleri vesilesiyle firmaların bir araya getirilmesine bu 
açıdan özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ticaret Ataşeliği olarak Flistinli iş adamlarını 
Türkiye’deki sektörel fuarlara göndererek bu konuda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını 
kaydeden Mehmet Aytek iş adamlarının uçak biletileri hariç tüm masraflarını Ekonomi 
Bakanlığı’nın üstlendiğini ifade ederek bunun duyurulması hususunda Filistin İş Dernekleri 
Federasyonu’nun desteklerini istediklerinin altını çizdi. 

Filistin İş Dernekleri Federasyonu Başkanı Samir Zreiq; Türk Heyetine Filistin’e gelmek için 
tüm prosedürlere göğüs gererek gösterdikleri ısrarcı tavırlarından dolayı teşekkür ettiğini ve 
gurur duyduğunu dile getirerek, Filistin’e gelen Türk ürünlerinin kalitesinin yüksek ancak 
fiyatının muadillerine göre düşük olduğunu kaydederek bu sebeple Türk ürünlerine ihtiyaçları 
olduğunu belirtti. Filistin’in yeni ürettiği “Made in Palestine” bandrollü ürünlerin Türkiye’ye 

satılmasının da kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Samir Zreiq Türkiye ile Filistin 
arasındaki ikili ilişkilerin ticaretten stratejik safhaya taşımak istediklerini ve farklı sektörlerde 
tecrübe kazanmak adına Türkiye’nin yardımına ihtiyaçları olduğunu belirtti. 

Toplantıya katılan Filistin Yatırım Teşvik Ajansı (PIPA) Direktörü Raed Shahwan’ın Filistin’deki 
yatırım ortamı ile ilgili gerçekleştirdiği Türkçe sunumun ardından ikili görüşmeler 
gerçekleştirildi.  

(Filistin yatırım ortamı ile ilgili ayrıntılı bilgi için: www.pipa.ps,  

PIPA Türkçe tanıtım filmi için:     

https://docs.google.com/uc?id=0ByAuWIAIoz8Dbk5VVFJsMkVoSTA&export=download) 

  

www.pipa.ps
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Kudüs Resepsiyonu 

Ramallah’daki toplantının 
ardından Filistin Eski 
Ekonomi Bakanı Mazen 
Sinokrot ile Filistin Kudüs 
İşleri Bakanı ve Kudüs Valisi 
Adnan Hüseyni tarafından 
Türk Heyeti’nin onuruna 
Kudüs’te verilen 
resepsiyona T.C. Kudüs 
Başkonsolosu Sayın Mustafa 
Sarnıç da katılım sağladı. 
Toplantıda konuşan Mazen 
Sinokrot; 2 ay önce 
Türkiye’yi ziyaret ederek 
başlattıkları hareketin 
bugün burada büyüyerek 
devam ettiğini ve büyük bir 
umut içinde olduklarını söyleyerek Türk Heyetlerinin Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmelerinin 
Filistin halkına maddi ve manevi güç kattığını sözlerine ekledi.  

T.C Kudüs Başkonsolosu Sayın Mustafa Sarnıç; İstanbul’dan sonra Filistin’de 
gerçekleştirdikleri bu toplantılar ile iki ülke arasındaki ilişkileri kuvvetlendiren DEİK Türkiye-
Filistin İş Konseyini tebrik ederek ilişkilerin daha da artarak devam ettirilmesini temenni 
ettiğini belirtti. Başkonsolos Mustafa Sarnıç Türkiye’den STK ve Kamu özelinde Filistin’e 400 
milyon dolar yardım yapıldığını dile getirerek özel sektörün vereceği destek ile Filistin’de 
kalıcı bir iş adamı varlığı sağlanarak sorunların aşılabileceğini vurguladı. Kudüs’te 
gerçekleştirilen resepsiyonda Kudüs Arap Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kudüslü İş Adamları ile 
İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı sektörel çalıştaylara DEİK Türkiye-Filistin İş 
Konseyinden destek verilmesi kararı alındı. Filistin’de tekrar edilmesi planlanan DEİK Türkiye-

Filistin CEO Yuvarlak Masa Toplantıları 
ile ilgili olarak Kudüslü esnafın ve 
sanayicinin de desteğinin sağlanacağı 
garantisini veren Yönetim Kurulu Üyesi 
Hijazi Rishiq, ciddi bir İsrail ambargosu 
ve baskısı altında olduğu için 
çalışmalarına Kudüs dışından devam 
etmek zorunda kalan ve 100 yıllık 
tarihe sahip odanın faaliyetlerinin 
devam edebilmesi ve Kudüslü iş 
adamlarına faydalı olabilmesi için 
DEİK’in  ve Türk İş Adamları’nın 
desteğine ihtiyaç duyduklarını dile 
getirdi. 
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Nablus Toplantısı 

30 Mayıs 2016 Tarihinde Nablus Ticaret 
Odası ve Filistin İş Dernekleri 
Federasyonu’nun ev sahipliğinde 
Nablus’ta gerçekleştirilen toplantıya 30 
Filistin’li İş Adamı ile birlikte Nablus Vali 
Yardımcısı Sayın Anan Al Attiri de katıldı. 
İkili görüşmeler gerçekleştiren firmalar 
gıda, tekstil ve mobilya sektöründe 
anlaşmalar gerçekleştirdi. Toplatıda 
Filistin’de Türk ve Filistinli firmaların 
ortaklığı ile kurulması planlanan ve 
Filistin’in yaşadığı enerji problemine 
çözüm getirmesi öngörülen solar panel 
fabrikası ile ilgili ilk görüşmeler 
gerçekleştirildi. Gerekli izinlerin alındığı 
fabrika ile ilgili Türk firmalarından yatırım 

gerçekleştirileceği bilgisi alındı. Bununla 
beraber İstanbul ve Nablus’ta yapılması planlanan Türk ve Filistin sektörel fuarları ile ilgili 
görüşmeler gerçekleştirildi. 


