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TOPLANTI
NOTU
Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK),
Transatlantic Talks serisinin
üçüncüsü olan “Bilateral
Opportunities for Local Hubs
During and Post Pandemics”
webinarını TAİK Başkanı
Mehmet Ali Yalçındağ, TAİK
Florida Başkanı Cuneyd Zapsu
ve Miami Belediye Başkanı
Francis X. Suarez’in katılımları
ile 21 Mayıs Perşembe günü
gerçekleştirdi.
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MEHMET ALI YALÇINDAG
TAIK Baskanı

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ yaptığı açılış konuşmasında Türkiye ve ABD
arasındaki ikili ilişkilerin önemine değindi. Türkiye’nin Miami ile daha güçlü ekonomik ve kültürel bağlar kurması hususunda karşılıklı diyalog yolu kurulmasından duyduğu memnuniyeti vurgulayan Yalçındağ, tüm dünyanın eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduğu bu dönemde dahi, Türkiye’nin başta
ABD ile olmak üzere dünya genelinde kurduğu tüm ikili ticari ilişkileri sürdürmesindeki başarısını dile getirdi.
Kamu ve özel sektör ortalıklıları konusunda Türkiye ile Miami’nin birlikte yol alabileceğine değinen TAİK Başkanı Yalçındağ, bunun koronavirüs sonrası ekonomileri yeniden inşa etmek açısında da gerekli olduğunu düşündüğünü belirtti.
Türkiye ile Miami’nin uluslararası turizm açısından dünya çapında tanınmış destinasyonlar olduğunu söyleyen Yalçındağ, Miami ve Antalya’nın turizme dayalı
benzer ekonomilere sahip olmasına ek bir de kardeş şehirler olduklarını hatırlattı. TAİK Başkanı konuşmasını; ekonomik, kültürel ve sosyal açıları ile çeşitli
ortaklık fırsatlarının mümkün olduğunu belirterek sonlandırdı.
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CUNEYD ZAPSU

FRANCIS X. SUAREZ

TAIK Florida Baskanı

Miami Belediye Baskanı

Kriz döneminde yöneticilik yapmanın zorluklarını ifade eden ifade eden TAİK
Florida Başkanı Cuneyd Zapsu, Miami Belediye Başkanının seçimleri yüzde 86
ile kazanmasının ne denli büyük bir başarı olduğunun altını çizdi. Zapsu’nun,
salgın sorası süreçte Miami’deki popülaritesinin geleceğine dair sorusuna Suarez; matematiksel olarak aldığı yüksek oyu korumanın zor olduğunu ama bunun
yönetilebilir olduğunu söyledi. “Bu aslında ilişkilerin yönetilmesi ile ilgili bir durum, içerdiği başka bir sihir yok.” diyen Suarez, bu süreçte çok şey öğrendiğini
de sözlerine ekledi.
20 milyon dolarlık finansal yardım konusunu dile getiren Suarez, şu anda finansal
olarak yeterli güçte olduklarını ama bu sürecin ne kadar süreceğini bilmediklerini ve krizin boyutuna göre durumun değişebileceğini belirtti.Vergilerin düşük ve
insanların güvende olmasının önemine vurgu yapan Belediye Başkanı, turizmin
en büyük gelirleri olduğunu dile getirdi.
TAİK Florida Başkanı Cuneyd Zapsu virüse rağmen ekonomik düzenin ve sosyal
hayatın devam etmesinin kendi içindeki zorluğunu hatırlatırken, Suarez Belediye
Başkanı olarak insanların güvenliğini sağlamanın yanında ekonominin geleceğini de düşünmenin zorluğuna dikkat çekti.
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Türk iş insanları için Miami’deki fırsatlara değinen Suarez, pandemi sonlandığında satın alma opsiyonunun değerlendirilmesinin iyi bir fikir olduğunu belirtti.
Ülke genelindeki kriz ve işsizlik havasına rağmen düşük vergi, verimli endüstriler,
elverişli iklim ve destekleyici yönetim anlayışı ile Miami’nin yatırıma çok uygun
olduğunu dile getiren Belediye Başkanı, Miami dünyadaki her şehir gibi etkilense de hızlı bir şekilde toparlanacaktır öngörüsünde bulundu.
Türkiye’ye dair de soruları yanıtlayan Suarez, yatırımların arttıkça insanların ülkeyi doğru bir şekilde tanımaya başlayacağına inandığını, doğrudan uçuşlar ile
insanların organik bir deneyim yaşamasının faydalı olacağını, yatırım ve etkileşimin Türkiye’ye dair yanlış algının değişmesini sağlayacağını ifade etti.
Miami’de en hızlı büyüyen endüstrilerin inşaat, turizm ve teknoloji olduğunu
söyleyen Suarez, girişimcilerin, başarılı teknoloji programcılarının ve start-upların bölgenin gücünü arttırdığını dile getirdi.
THY’nin uluslarası uçuşları Haziran’da açmayı planladığına değinen Zapsu, uçuşların yeniden başlaması durumunda Suarez’in planlarını sordu. Belediye Başkanı
Miami havalimanında uçuşların henüz başlamadığını fakat uluslararası havalimanının yakın zamanda her zamanki gibi dünyanın birçok farklı noktasından misafirleri ağırlamaya başlayacağına inandığını söyledi. Belediye Başkanı Suarez, bir
ay içinde yeniden planlamanın yapılacağını dile getirdi.
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Miami’ye yatırım yapma hususunda gelen soruyu yanıtlayan Belediye Başkanı
startup’ları destekleyeceklerini söyledi. Amerikan vatandaşı olmayan girişimcileri cesaretlendirmeye ve onlara bu doğrultuda yardımcı olmaya çalıştıklarını
dile getiren Suarez, Miami’nin zaten kozmopolit dünya vatandaşları ile dolu olduğunu dile getirdi. Güzel bir fikrin ve iş planının taraflarına ulaştığında analiz
ve geliştirme hususunda büyük mutlulukla destekleneceğini de belirten Suarez;
küçük şehirlerin, büyüklerle aynı kapasitede olmasa bile yatırım fırsatları sunduğunu söyleyerek, bazı bölgelerde iş yapmak daha zor olsa da bu tür konulara
dair gelebilecek tüm soruları konunun uzmanları ile memnuniyetle paylaşacağını
söyledi.
Amerika’daki ticari faaliyetleri ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan TAİK Florida Başkanı Cuneyd Zapsu, 1992’den beri fındık ihracatı yaptığını dile getirdi. O dönemde ABD’de fındığı yalnızca Doğu Sahillerindeki kısıtlı bir zümrenin bildiğini,fakat gelinen noktanın kendisi için mutluluk verici olduğunu belirtti.
TAİK Florida Başkanı Zapsu, kapanış konuşmasında pandemi sonrasında ABD’li
iş insanlarının Türkiye’yi ve özellikle İstanbul’u ziyaret etmelerini tavsiye ederken, Belediye Başkanı Suarez ise Türk yatırımcıların Miami’deki fırsatlara ilişkin
Entreprise Florida ve Beacon Council ile iletişim kurabileceğini söyledi.
Yaklaşık 1 saat süren webinara Türkiye ve ABD’den yaklaşık 100 iş dünyası temsilcisi katıldı.
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