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DAKA, KOSGEB VE MUŞ TSO İŞBİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN “MUŞ-GÜRCİSTAN TİCARİ HEYET
GEZİSİ”

DAKA, Muş Ticaret&Sanayi Odası ve KOSGEB işbirliği ile 16-19 Nisan
2012 tarihlerinde Muş-Gürcistan Ticari Heyet Programı
gerçekleştirilmiştir. Ticari Heyet Programına Muş ilinden ağırlıklı inşaat
sektörü olmak üzere mobilya, gıda, medikal ürünler ve temizlik ürünleri
sektörlerinden 30 kişilik işadamı katılmıştır. Programın ana amacı olan
Muşlu işadamları ile Gürcü işadamlarının ikili görüşmelerde bulunması
faaliyeti 17 Nisan tarihinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Muş-
Gürcistan Ticari Heyet Programı kapsamında genel olarak:

17 Nisan 2012 tarihinde sabah programında Tiflis Ticaret Ateşeliği ve
Büyükelçiliği ziyaret edilerek, Gürcistan hakkında kısa bir bilgilendirme
yapılmıştır. Öğleden sonra ise gezinin asıl amacı olan ikili iş görüşmesi &
eşleştirme programı gerçekleştirilmiştir. 18 Nisan 2012 tarihinde sabah
programında Tiflis’te bulunan inşaat malzemeleri merkezi ve mobilya sitesi,
öğleden sonra ise gıda sektörü için bir et işleme fabrikası ziyaret edilmiş ve daha
sonra kısa bir şehir turu yapılmıştır. 19 Nisan tarihinde POTİ Serbest Bölgesi ve
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Batum Tiacret Ateşesi ile Batum Başkonsolosluğu ziyaret edilerek bilgi
alınmıştır, ayrıca Heyet katılımcılarımızdan Hamit Aslan’ın Batum’da bayisinin
açılışı yapılmıştır.

17 Nisan 2012

Tiflis Ticaret Ateşeliği Ziyareti (09.00-10.00): Tiflis Ticaret Ateşesi Ramazan
Yıldırım tarafından heyetimize soru cevap şeklinde bir bilgilendirme yapılmıştır.
Ramazan Yıldırım, Gürcistan ekonomisinin diğer bağımsız devletler topluluğu
ülkelerine kıyasla daha liberal olduğunu, 2003 yılında 250 milyon dolar olan
Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin 2011 yılında 1.5 milyar dolara
yükseldiğini, Türkiye’nin Gürcistan’ın birinci ticari partneri olduğunu,
Gürcistan’da 2011 yılında gerçekleştirilen toplam 7 milyar dolarlık ithalatın 1.2
milyar dolarlık kısmının Türkiye’den olduğunu ve 2011 yılında Gürcistan’ın
800 milyon dolarlık doğrudan yatırımının 80 milyonluk kısmının Türkiye
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tarafından yapıldığını belirtmiştir. Gürcistan’da KDV vergi oranının % 18, gelir
vergisinin % 20 ve birçok üründe gümrük vergisinin sıfır olduğunu belirtmiştir.
Gürcistan’da ihtiyaç duyulan sektörlerin başında inşaat sektörü (otoyollar-
HESler), tarımsal ürünler, inşaat malzemeleri, ambalaj-paketleme ve gıda işleme
sektörlerinin olduğunu ifade etmiştir. Ticaret Ateşesi ayrıca, Gürcistan’a ihracat
yapmanın en uygun yönteminin ofis&mağaza açmak olacağını belirterek bu
durumda Ekonomi Bakanlığı tarafından tanıtım ve kira destekleri verildiğini
belirtmiştir. Bir şirketin bu desteklerden yararlanabilmesi ve Gürcistan’da
ofis&mağaza açabilmesi için öncelikle Türkiye’de ihracatçı birliğine kayıtlı
olması, ihracatçı bir şirket olması, başvuruyu ticaret ateşeliğine yapması, en az
yüzde elli hissesinin kendisine ait olması gerektiğini ifade etmiştir. Gürcistan’da
yapılan ve yapılacak olan işlerde vergi kaçakçılığının önemli bir sorun olduğunu
yani Gürcistan’da nüfus baz alındığında Türkiye’den nerdeyse 10 kat fazla vergi
denetmenlerinin bulunduğunu ve işyerlerine gerçekleştirilen vergi
denetimlerinin çok sık olduğunu belirtmiş, vergi kaçakçılığı yapılmadığı
takdirde ve prosedürlere uyulduğu takdirde iyi iş ortamı olduğunu belirtmiştir..
Şirketlerin alacak davalarında sorunlar yaşayabildiklerini ve bazen
mahkemelerin iki ülke vatandaşlarına eşit mesafede olmadığından bahsetmiştir.
Gürcü ortakla çalışabilmenin risklerinden ve diğer risklerden bahsetmiştir:
hukuki riskler, yerel ortaklarla yaşanan sıkıntılar, icrai işlemlerde yaşanan
sıkıntılar, kamu görevlilerinin çok sık değişmesinden kaynaklanan sıkıntılar,
vergi sistemlerinin çok kısa ve yoruma açık olmasından kaynaklanan riskler. Bu
tür riskler nedeniyle bir müşavirlik firması ile çalışılmasının gerekli olduğunu
belirtmiş ve kendilerinin hazırlamış olduğu müşavirler listesini istedikleri
takdirde verebileceklerini belirtmiştir. Ramazan Yıldırım ayrıca, komünist
sistemden dönüşen bir ülke olması nedeniyle Gürcistan’da geleneksel devlet
yapısının olmadığını da belirtmiştir.
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İkili Görüşme & Eşleştirme Toplantısı (14.00-17.30):

Gürcistan tarafından inşaat, medikal ürünler, ticaret ve mobilya sektörlerinden
aşağıdaki temsilciler katılmıştır :

Şirket Temsilci

Bussiness Group Valencia şirketinden Zurab Agladze

EAC Bureau Regional Transcaucaisen şirketinden Giorgi Utmelidze

PSP şirketinden Kakha Panchulidze

Georgian Association of University Women Keti gagnidze
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Bussiness Group Müşek Gogelia

BLC Giorgi batlidze

ALPHA Tamar Gvazava

TURSA Pavdo Arcavisini

Nova Realty ltd Viktor Didishvili

Lilo Mall Giorgi Kvaratskhelia

Alliance Group Leasing Gvantsa Gvichici
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Holiday Inn Hotel toplantı salonunda gerçekleştirilen ikili görüşme öncesinde;
Türkiye Gürcistan Büyükelçisi Sn. Levent Murat Burhan, Gürcistan İşverenler
Birliği Başkanı Sn. Elguja Meladze ve ve Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Şihmus Sinecem açılış konuşmaları yapmışlardır. Toplantıya Gürcistan
tarafından yaklaşık 12 şirket temsilcisi katılmıştır. 7 tercümanın
görevlendirildiği ikili görüşmelerde Heyetimizden: tekstil alanında Murat
Güresmer, Keti Gagnidze ile görüşmüş olup, çocuk giyimi için piyasa
araştırması yapıp kendisine dönüleceği belirtilmiştir. İnşaat sektöründen
Muhittin Aytunç 4 kişi ile görüştüğünü, görüşmelerin iyi geçtiğini, ihracat
yapılabileceğini, iletişim bilgilerinin karşılıklı alındığını belirtmiştir. Temizlik
ürünleri alanında Hamit aslan 3 firma ile (Giorgi Batlize, Keti Gognidze ve
Zurab Phutkaradze) görüştüğünü, görüşmelerin olumlu geçtiğini, ürünlerinin
yeni olması ve henüz reklam-tanıtım vb. yapılmadığı için karşı tarafın biraz
temkinli olduğunu kendisine döneceklerini belirtmiştir. Ayrıca ortaklık teklifi
aldığını ve süpermarket temsilcisinin kendisine döneceklerini belirtmiştir. Gıda
sektöründen Eşref Çaptuğ 5 firma temsilcisi ile ( Kakha Panchulidze, Tamar
Givozova, Pavdo Archavisini) görüştüğünü, numune ve fiyat istediklerini ve
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kendisinin göndereceğini, ilerleyen zamanlarda Gürcistan’a tekrar gideceğini ve
iş yapma konusunda umutlu olduğunu belirtmiştir. İnşaat sektöründen Salih
Tekin iki firma ile (Viktor Didishvili ve Giorgi Kvaratskhelia) görüştüğünü,
iletişim bilgilerinin karşılıklı alındığını, tadilat talebi olduğunu ve birbirlerine
dönüleceğini belirtmiştir. İnşaat sektöründen Sait Bulak kendisinin de tadilat
talebi aldığını, Salih Tekin ile birlikte bahsi geçen iki firma ile görüştüğünü ve
olumlu geçtiğini belirtmiştir. Mobilya alanında Erdoğan Tuncer iki danışman
firma ile görüştüğünü ve olumlu geçtiğini belirtmiştir. Mobilya alanında Veysel
Sezigen, inşaat-yapı ve iç tasarım konularında 3-4 firma ile görüştüğünü,
heyetteki 4 mobilyacı ile birlikte ilerleyen zamanlarda Gürcistan dahil olmak
üzere 3-4 ülkeyi tekrara ziyaret edeceklerini belirtmiştir.

18 Nisan 2012

Tsereteli Str.İnşaat – Yapı Malzemeleri Alışveriş Merkezi Ziyareti (10.00-
12.00):
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İnşaat sektöründen katılımcılarımız toplam 4 adet tercüman eşliğinde alışveriş
merkezini gezmiş, modelleri ve fiyatları incelemiş ve bilgi almışlardır. 4 kişiden
oluşan mobilya sektör temsilcilerimiz ise Saba Mobilya Sitesini gezmişlerdir.

Mıtana Et İşleme Fabrikası Ziyareti (14.00-15.00):



14

Tüm heyet katılımcılarımız, Mita sucuk fabrikasına ziyarette bulunmuş ve şirket
müdüründen bilgi almışlardır. Tavuk eti ve domuz etinin karıştırılarak yapıldığı
sucuk üretiminde etin kesiminden başlanarak, karıştırılması, soğutulması,
işlenmesi ve paketlenmesi işlemlerinin el değmeden makinelerle yapıldığı
fabrikada işlemlerin tüm aşamaları hakkında gezilerek bilgi alınmıştır.

19 Nisan 2012

POTİ Serbest Bölgesi Ziyareti (13.30-14.30):
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Poti Serbest Sanayi Bölgesinin bulunduğu yer 150 yıl önce inşa edilmiş
Karadeniz’in büyük ve eski limanlarından olan Poti deniz limanının
yakınındadır. Liman kenti POTİ, Batı Gürcistan’da Karadeniz’in doğu sahilinde
bulunan bir şehirdir. 20. Yüzyılda önemli liman kenti ve sanayi merkezi
olmuştur. Poti limanı Karadeniz üzerinden Bulgaristan, Türkiye (Rize) ve Rus
limanları ile bağlıdır. Limana, Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya demiryolu
sistemleriyle bağlanmış olan Gürcistan demiryolu hizmet etmektedir. Gürcistan
Hükümetinin aktif desteği ile RAK Investment Authority (RAKIA) Şirketi, Ras
Al-Haim hükümeti, Birleşik Arap Emirleri, Poti şehrinde ultra modern seviyede
Serbest sanayi bölgesini kurmuştur. RAKIA’ya ait olan serbest sanayi bölgesi üç
kısımdan oluşmaktadır: ticaret ve hizmet kısmı, ağır sanayi ve küçük-orta
işletmeler ve üretim kısımları.
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2008 yılında kurulmuş olan serbest sanayi bölgesinde kayıtlı olan yatırım
şirketleri sayısı 1500’dir ve 2 yıl içerisinde ticaret hacmi 8 milyar dolara
ulaşmıştır. Serbest sanayi Bölgesinin toplam alanı 3.060.000 m2 dir. Serbest
Bölge maddi-teknik destek olarak; şose yolu, demiryolu ve uluslar arası
havaalanları ile Tiflis ve Batum’a bağlıdır. Temel sektör yatırımları: Üretim,
küçük-orta ölçekli işletmeler, depoda ve ambalajda muhafaza, ulaştırma ve
maddi-teknik destek, High-Tech endüstri, hammadde üretimi, saklama ve
ticaret, teknik hizmetler ve yeniden depolama.
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Poti SSB, arsa ve ofis kiralama, işletme için gerekli elektrik-doğalgaz enerjisine
ve şebekeden su sağlama, gelir vergisinden muafiyet, malların ithali ve ihracı
için kdv muafiyeti, ticari kısıtlama ve kotaların olmaması, Bölgede üretilen
malların gümrük vergilerinden muafiyeti ve çifte vergilendirmenin olmaması
gibi imkanlar sunmaktadır.

Serbest Bölgede 1 parsel açık alan dahil 5000 m2’lik alanlardan oluşmaktadır,
ve en az 2500 m2lik kapalı alan kiralanabilmektedir. Her bir yapılı alanın
metrekaresi 45-50 dolar fiyatındadır. Şuan itibariyle Serbest Bölgede Türk
yatırımcı bulunmamaktadır.
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Heyet Katılımcılarından Hamit Aslan’ın” ASBİN Temizlik Ürünleri” Bayii
Açılış (15.00-16.30):

Muş’ta ASBİN Temizlik Ürünleri markasıyla imalat yapan Hamit Aslan kendi
girişimleri ile Batum’da bir bayii açmıştır. Bayisinin açılışını heyet ziyaretimize
denk getirmiştir.

Tüm katılımcılarımız için oldukça memnuniyet veren bir açılış
gerçekleştirilmiştir. Bayi, Batum’un merkezi bir yerindedir. Açılışa Batum
Ticaret Ateşesi Volkan Berker de katılmıştır.
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Batum Başkonsolosluğu Ziyareti (16.00-17.30):

Batum Başkonsolosu Engin Arıkan ve Batum Ticaret Ateşesi Volkan Berker
tarafından Heyetimize bilgi verilmiştir:

Başkonsolos Engin Arıkan, Batum’un Orta Asya ve Kafkasya’ya açılan transit
karayolu güzergâhı üzerinde, kara, hava ve demiryolu ağlarının kesiştiği bir
konumda, Türkiye sınırına 17 kilometre mesafede, hızla gelişen önemli bir
turistik şehir olduğunu belirtmiştir.

Arıkan ayrıca, Sarp Kara Hudut Kapısı, Poti ve Batum Limanları, Batum
Uluslararası Havalimanı ve Gürcistan’ın ikinci büyük şehri Kutaisi’nin görev
bölgelerinde yer almasından dolayı denizcilerimiz, balıkçılarımız, TIR
sürücülerimiz, iş adamlarımız ve turistik amaçla seyahat eden vatandaşlarımızın
başvurularının mesailerinde önemli bir yer tuttuğunu belirtmiştir.

Gürcistan’a kimlikle geçişin başlamasından bu yana ilişkilerin çok yoğun
olduğunu, 2012 yılı ilk 3 aylık göstergelere göre Sarp sınır kapısından giriş ve
çıkışların 950 bin olduğunu ve bu sayının geçen yıla göre (117 bin) yüzde 97
artışla gerçekleştiğini belirtmiştir. Batum ekonomisinin temelde turizme
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dayandığını, inşaat, mobilya, doğrama, pvc gibi sektörlere önemli derecede
ihtiyaç duyulduğunu ayrıca belirtmiştir.

Ticaret Ateşesi Volkan Berker, Acara Özerk Cumhuriyetinin 350 bin nüfusa
sahip olduğunu, kişi başı gelirin 3000 dolar civarında olduğunu, 2011 yılında
Türkiye ile ticaret hacminin 1 milyon dolar olduğunu belirtmiştir. Acara
Cumhuriyetinde 500 kayıtlı firmadan 200 tanesinin aktif olduğunu ve bunların
hemen hemen her sektörden olduğunu belirtmiştir.


