RUSYA-TÜRKİYE İŞ DÜNYASI BULUŞMASI
8 NİSAN 2019, KREMLİN SARAYI MOSKOVA

Sayın Devlet Başkanlarım,
Sayın Bakanlarım, Büyükelçilerim,
İş Dünyasının Değerli Temsilcileri,
Önemli bir yerel seçimin ardından, işimize odaklanarak gerçekleştirdiğimiz bu önemli
ziyarette, sizleri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla selamlıyorum.
Tüm dünyaya yayılmış 145 İş Konseyiyle faaliyet gösteren DEİK olarak, İş Dünyası
temsilcilerimizin, ekonomik ilişkilerimizin gelişimiyle ilgili tespit ve önerilerini, toplantımız
öncesinde Sayın Bakanlarımız ve Cumhurbaşkanımıza arz etmiştik.
Öncelikle, Sayın Putin’in 2018’de açıkladığı, sağlıktan eğitime, altyapıdan bilim ve sanata
kadar, 12 ulusal proje olarak detaylandırılan Mayıs Kararnameleri, önümüzdeki 6 yıl için önemli
hedefler içeriyor ve iş dünyamız için büyük fırsatlar barındırıyor.
Bu kararnameler çerçevesindeki iş kollarında, hem birlikte çalışmamızın mümkün
olduğuna inanıyor, hem de bize pozitif ayrımcılık sağlanması açısından, Devlet Başkanlarımızın
desteklerini çok önemsiyorum.
İzninizle, Devlet Başkanlarımızın belirlediği 100 milyar $’lık ticaret hedefi doğrultusunda,
mevcut ticaretimizi dengeli bir şekilde 4 kat arttırmamızı kolaylaştıracak önerileri, ana
başlıklarıyla dile getirmek isterim.
* Yeni yatırımlar için alan ihtiyaçlarımızın karşılanması
* Rusya’da üretilmeyen hammadde ve parçalar için gümrük muafiyeti sağlanması
* Rusya’da üretilen ürünlerin Avrupa’ya ihracatının teşvik edilmesi
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* Konut yapım ve satışıyla ilgili uygulamada esneklikler sağlanması
* Avrupalı yatırımlara uygulanan Devlet Garantileri’nin Türk yatırımlarına da verilmesi
* Müteahhitlerimize, Moskova dışında da İş imkanlarının sağlanması
* Yapılarda, nitelikli cam ürünlerin kullanımının teşviki
* Tüm pasaportlar için 2015 yılı öncesi vize uygulamasına dönülmesi
* Doğalgaz ithalatçılarımızla Gazprom arasında devam eden tahkim süreci, indirim ve al
ya da öde konularında, dostane çözümler
* Türk Malı araçlara ve işlenmiş tarım ürünlerine, gümrük vergisinin sıfırlanması
* Sebze ve meyve ihracatımızda karantina prosedürünün optimize edilmesi
* Dahilde işleme rejimi kapsamında altın ve mücevher ticaretine imkan sağlanması
* Yerel para birimi kullanımında, direk future fiyatlanmasının oluşturulması
* Yatırımcılarımızın, lokal proje finansmanı ve işletme sermayesi kredilerine kolay
erişiminin sağlanması
* Lojistikte, ikili geçiş belgesi kotalarının yeterli miktarda arttırılması
* Direk Ro-Ro hattı tesis edilmesi, olarak sıralayabilirim.
Sayın Devlet Başkanlarımızın bu başlıklardaki destekleriyle, hedeflerimize daha güçlü bir
şekilde ulaşacağımıza inanıyor ve konuşmama Aleksandr Puşkin’in sözleriyle son vermek
istiyorum:
‘’Sevgi olmayan yerde, hakikat de olmaz’’
Dostluğumuzla birlikte, ticaret ve yatırım ilişkilerimizi daha da geliştirmek ümidiyle, Devlet
Başkanlarımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
Nail OLPAK
DEİK Başkanı
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