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‹srail Cumhurbaﬂkan›
ﬁimon Peres ve
TOBB Baﬂkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu.

Bat› ﬁeria Cenin’de 10 y›ll›k
organize sanayi projesine
Türk iﬂ adamlar› el at›yor
Filistin’de, TOBB ile ‹srail ve Filistinli iﬂ adamlar›
arabuluculu¤unda gerçekleﬂtirilmesi öngörülen
projeler, uzun bir bekleyiﬂin ard›ndan yeniden
canlanma e¤ilimine girdi. Siyasetteki geliﬂmelere
ra¤men üç taraf›n çal›ﬂmalar› sessiz sedas›z
sürerken, 10 y›ld›r sürüncemedeki Cenin organize
sanayi projesinin bir an önce hayata geçirilmesi
taraflar›n ortak arzusu…
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve TOBB
Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Halim
Mete, 13-14 Ekim’de yap›lacak Eurochambers Genel Kurulu öncesi, Tel Aviv’de “Eurochambers”›n AB d›ﬂ› üyeler toplant›s›na kat›ld›. TOBB
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve TOBB Yönetim
Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Halim Mete, ‹srail Cumhurbaﬂkan› ﬁimon Peres taraf›ndan Kudüs’te Cumhurbaﬂkanl›¤›’nda kabul edildi. Burada yap›lan görüﬂme gayet s›cak bir atmosferde gerçekleﬂti ve Peres, Filistin Yönetimi ekonomisinin güçlendirilmesi
için çaba gösterdiklerini belirtip, bunun da gözle görülebilir bir durumda oldu¤unu ifade etti. Peres,
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TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Filistin Yönetimi Ulusal Ekonomi Bakan› Besim Huri Nasr ve
TOBB Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Halim Mete.

TOBB Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Halim Mete,
‹srail Cumhurbaﬂkan› ﬁimon Peres ve TOBB Baﬂkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu.

ekonominin siyasetin yerine ve önüne geçmeyece¤ini, ancak siyasete yard›mc› olaca¤›n› belirtti.
‹srail Cumhurbaﬂkan› ﬁimon Peres, Türk taraf›ndan Bat› ﬁeria’n›n Cenin kentindeki organize sanayi projesini üstlenmelerini istedi, bunu hem kendi
hem de ‹srail Hükümeti ad›na söyledi¤ini vurgulad›.
‹srail Cumhurbaﬂkan›, Türkiye ve ‹srail’in, hem demokratik hem de piyasa ekonomisine ba¤l› ülkeler
olarak, Orta Do¤u’daki di¤er ülkelerden ayr›ld›klar›na da iﬂaret etti.
TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu da Peres’e Türkiye ile ‹srail’in iliﬂkilerindeki geliﬂmenin
hem iki ülkenin hem de bölgenin yarar›na olaca¤›n›
söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, Cenin’de yaklaﬂ›k 10 bin Filistinliyi iﬂ sahibi yapacak projenin bar›ﬂ için de
önemli oldu¤unu belirtip, bu konuda verdi¤i destekten ötürü Peres’e teﬂekkür etti.
‹srail Baﬂbakan Yard›mc›s› ve Bölgesel Kalk›nmadan Sorumlu Devlet Bakan› Silvan ﬁalom ile yap›lan görüﬂmede de ﬁalom, Filistinlilerle ekonomik bar›ﬂa önem verdiklerini ve buna gerçek bir anlam kazand›rmak istediklerini belirtip, bu do¤rultuda projeler üzerinde durduklar›n› anlatt›. ﬁalom, Cenin
projesine önem verdiklerini ve k›sa sürede sonuç vermesini umduklar›n› söyledi. ﬁalom’un verdi¤i bilgiye
göre ‹srail, bölgenin elektrik ve su benzeri altyap› sorunlar›n› çözmek için çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.

CEN‹N PROJES‹ NED‹R?
Cenin'de bir organize sanayi bölgesi kurulmas›n›n geçmiﬂi 10 y›l kadar önceye gidiyor. 1999 y›l›
ﬁubat’›nda ‹srail hükümeti ile Filistin Ulusal Yönetimi aras›nda sürdürülen görüﬂmelerin bir sonucu olarak, bölgede bar›ﬂ› güçlendirmek için sanayi bölgesi-

TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‹srail Baﬂbakan Yard›mc›s› ve Bölgesel Kalk›nmadan Sorumlu
Devlet Bakan› Silvan ﬁalom ve TOBB Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Halim Mete.

nin kurulmas›nda mutab›k kal›nm›ﬂ, Almanya’n›n da sa¤lad›¤› mali yard›mla hayata geçirilmesi öngörülen projenin temeli, dönemin Almanya Cumhurbaﬂkan› Jonannes Rau taraf›ndan ortaya konmuﬂtu. Ancak, 2000 y›l› intifadas›n›n baﬂlamas›yla proje durmuﬂtu. Daha önce Türkiye, ‹srail ve Filistinli iﬂ adamlar›n›n ortaklaﬂa gerçekleﬂtirmeyi düﬂündükleri,
El Halil Tarkumiye’deki projenin arazi sorunlar› ise bir türlü çözülememiﬂti.

F‹L‹ST‹N EKONOM‹K ‹ﬁB‹RL‹⁄‹N‹N DAHA ‹LER‹ GÖTÜRÜLMES‹N‹ ‹ST‹YOR
TOBB heyeti, Bat› ﬁeria Ramallah’ta da Filistin Yönetimi Ulusal Ekonomi Bakan› Besim Huri Nasr ve bakanl›k üst düzey yetkilileriyle Filistin ekonomisinin geliﬂtirilmesine
yönelik projeleri ele ald›. Nasr, Türkiye ile Filistin aras›ndaki mevcut iliﬂkileri daha ileri götürmek istediklerini ifade etti. Cenin’de yaklaﬂ›k 10 y›l kadar önce Almanlarla baﬂlat›lan
projenin bir an önce yap›lmas›n› istediklerini söyleyen Nasr, yeni y›ldan önce projeyi baﬂlatmak istediklerini ve bu konuda önceli¤in Türk taraf›nda oldu¤unu da ifade etti.
Kudüs’ün Filistin için önemini dile getiren Nasr, burada da projelerin gündemde oldu¤unu anlatt›.
Filistinli Bakan, Bat› ﬁeria’da yol engellemelerinin, Kudüs’ün Filistinlilere kapat›lmas›n›n ve Gazze ﬁeridi’ne uygulanan kuﬂatman›n kald›r›lmas› gere¤ini vurgularken, Filistin’e yat›r›m için bir uluslararas› konferans düzenleyeceklerini de belirtti. Ayr›ca TOBB’un
üniversitesi ETÜ ile Ramallah’taki Bir Zeit Üniversitesi aras›nda bir iﬂbirli¤i protokolü imzalanmas› da öngörülüyor. Böylece Filistinli ö¤rencilere, TOBB Üniversitesi ETÜ’de bir
süre e¤itim yapma ve ayn› zamanda iﬂ yerlerinde staj imkân› sa¤lanmas› hedefleniyor.
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