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MAKE DoNYA CU M H U R iYETi AN KARA BÜYÜ KE LÇisi ııı i ııı o oaııı ızR
Z|YARET RAPORU

27 Temmuz 2015

MakedonYa CumhuriYeti Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Makedonya Yabancı Yatürımlar ve ihracatı
Destekleme Ajansl Ege Bölge Yetki|isi Alev Süleyman vs Aydün Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma
Derneği BaŞkanI Tuncay olgun 27 Temmuz 2016 Tarihinde AYso Yönetim Kurulu Başkanl Mehmet Yunus şahin,
i makamInda ziyaret etmiştir.

ziyarette, AYso Yönetim l(urulu Başkan Yardlmclla rl salih Fahlioğullarıve Merve Alpargun Altlntaş ile Makedonya,
da yatlnm yapan Kaltun Madencilik Farma5l yetkilisi Mert Aydln da hazIr bulunmuştur.

ziyarette Aydln sanavi yaplsl hakkında Büyükelçisi zvonko Mucunski'bilgi verilmiştir. YKB Şahin, ,,ilimiz ve
bölgemiz yer|i ve yabancı yatlr|mcllar için önemli flrsatlar sunan cazip yerlerdir. Türk Milletinİn ve Türk
sanayicisinin iıadesi ve demokrasiye olan inanclnI zor günlerdeki birlik ve beraberlik ruhunu, 15 Temmuz da tüm
dünYa gördü. Önümüzdeki dönemde; Türk insanının müteşebbis özelliği i|e ekonomik alanda yapılacak yeni
planlamalar ve destekler sayesinde, özellikle Ülkemize yakın, yaşadığımız bu dönemde ülkemize destek veren,
ortak tarihimiz olan ülkeler ile ticaretin çok daha hızlı bir şekilde gelişeceğine inanıyoruz" diye konuşmuştur.

MakedonYa Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisa Zvonko Mucunski, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı Türkiye
Cumhuriyeti Devletine ilk desteği veren ülkelerin arasında Makedonya cumhuriyeti'nin olduğunu, demokratik
olarak seÇilmiŞ Hükümete karşlyapllan bu hareketin, en klsa zamanda Türk Mill€tinin kararlıve güçlü iradesinin
siyasi irade ile birleşerek bertaraf edildiğini, Türkiye cumhuriyeti' nin ne kadar büyük bir devlet olduğunun
görüld üğünü ifade etmiştir.

Tarihsel geÇmiŞive ortak değerleri olan Türkiye ve Makedonya araslndaki ticaret 2015 de 450 milyon Euro, 2016
ilk 5 aYda 190 MilYon Euro olarak gerçekleştiğini, bu rakamlarla, Türkiye'nin Makedonya'nın dış ticaretinde 8'nci,
Yatırımlarında 4'ncü ülke olduğunu, aslında 1. Sırada olması gefektiğinl, bu ziyaretlerin amacının da ortak
ÇalıŞmalar planlayarak karşlllkll ticareti gelişt|rmek olduğunu belirten Mucunski, "Avrupa'da en düşük vergi
uygulayan ülkeyiz. Sanayi bölgelerimizde arazinin metrekaresi 1euro, serbest bölgelerimizde kira 10 euro.
Nitelikli ve ucuz iŞgücüne sahib|z, yat|rım için doğru ülkeyiz. Türk şirket|eri Makedonya'nın imzaladığı serbest
ticaret anlaŞmalaİl sayesinde 650 milyonluk pazara Makedonya ile ulaşabili.ler, diğer ülkelerde ortak proieler
YaPabilirler. Özellikle İstanbul, İzmir ve Aydın önem verdiğimiz iller arasında, iki ü|ke arasında tarihi ve kültürel
yakınllk var. Makedonya' dan Türkiye ye gelmiş yaklaşlk 4 milyon göçmen bulunuyor. Makedonya 'da nüfusun
Yüzde 4'ü Türk kökenIivatandaşlarımız oluşturuyor. Her ikitarafı iyi tanıyan önemli kademelerde çalışanları ve
yatlrlmcllarl kullanarak çok daha kuwetli ilişkiler geliştirebiliriz. Bende 3 aydlr görevdeyim ve Türkiye de kendi
evimdeYmiŞ gibi hissediyorum. Güven mektubumu sunduğumda Cumhurbaşkanı Erdoğan bu rakamların daha da
yukarı Çıkarılması iÇin odalarla işbirliğinin güç16ndirilmesini önerdi. sadece Mayls ayında Makedonya'yı 22 bin
Tğrk ziyaret etti. Bizim nüfusumuza göre bu büyük bir rakam. Bu yüzden 2015'de gerçekleştirdiğiniz seyahat gibi,
yeni programlar ile Makedonya' da Başbakan Ve Bakanllk düzeyind€ görüşmelerin yapllacağl ziyaretler
PlanlayabiIiriz. Aydın-Makedonya arasındaki ekonomik süreci hızlandırmak için elimizden geleniyapmaya hazırız"
demiştir.

ziyaret Karşlllkll olarak işbirliğinden duyulacak memnuniyetin paylaşılmast ile sona ermiştir.


