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mik, girişimci, geleceğe odaklı, özgüvenli ve 
daha fazlasını başarma isteğiyle dolu. Türki-
ye 21. Yüzyılın önemli oyuncularından biri-
dir ve öyle kalacaktır. 

İsviçre ekonomisi ve Türk yatırımcılar 
için fırsatları kısaca aktarabilir misiniz?

Bildiğiniz üzere İsviçre (doğal güzelliğini bir 
tarafa bırakırsak) önemli tabii kaynakları ol-
mayan oldukça küçük bir ülke. Başlıca kay-
nağımız geçmişte olduğu gibi bugün de yük-
sek kaliteli iş gücümüz, rekabetçi üniversite-
lerimiz ve bizim araştırma ve geliştirme  ül-
kesi olduğumuz gerçeği! Son derece ihra-
cat odaklı bir ülkeyiz, yüksek katma değer-
li ürün ve hizmet ihracatında çok güçlüyüz. 
Bunlar Türk yatırımcısının ilgisini çekebilir. 
Ürün çeşitlerimiz Türk işadamları ve işka-
dınları için bir ilham kaynağı olmalıdır. Si-
nerji yaratılabilir. Tıp teknolojisi, biyotekno-
loji ve nanoteknoloji güçlü olduğumuz alan-
ların yalnızca bazıları. Türkiye’nin büyüyen 
ekonomisinde bunlar geleceğin piyasaları-
dır. İki ülkenin ticari konularda daha faz-

“İsviçre ve Türkiye arasında 
olağanüstü bir potansiyel var”

Monika Schmutz Kırgöz
İsviçre İstanbul Başkonsolosu

Türkiye ekonomisi ve Türk iş dünyası-
nın gelişmişliğini nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Birçok başka ülke gibi, Türk Ekonomisinin 
performansı benim ülkemi de son derece-
de etkilemektedir. Türkiye ekonomik bir 
mucize yaratmıştır. Bana sadece bu olağa-
nüstü başarıdan sorumlu herkesi tebrik et-
mek düşer. Türkiye’ye ilk gelişim 2000 yılın-
daydı. 2011 yılında yeniden geldiğimde çok 
farklı bir ülkeyle karşılaştım: Modern, dina-

Geçtiğimiz günlerde TOKKDER 
Genel Koordinatörü Selçuk 
Güven, İsviçre'nin İstanbul 
Başkonsoluğu'nu ziyaret etti. 
Ziyarete Türkiye'deki İsviçre 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Doğan Taşkent ve 
Dernek Direktörü Eda Akalın 
Hoşceylan katıldılar. İsviçre 
ve Türkiye arasındaki işbirliği 
fırsatlarının konuşulduğu 
ziyarette, TOKKDER'in kiralama 
sektöründe etik kurallar için 
adım atmasının önemli bir 
girişim olduğunu vurguladılar.
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la ortak girişim projelerinde bulunmalarını 
çok isterim!

İsviçreli yatırımcıların Türkiye’de faali-
yetleri konusunda bilgi alabilir miyiz?

İsviçre’nin en büyük şirketleri Türkiye’de 
temsil edilmektedir. Çoğunun bölge-
sel merkezleri burada bulunmaktadır ve 
İstanbul’dan Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya 
açılmaktadırlar. Bir örnek vermek gerekirse 
Nestle, Bursa yakınlarında kahvaltılık gev-
rek üretiyor ve bunları tüm MENA bölgesi-
ne pazarlıyor. İstanbul’da 250 İsviçre şirketi 
bulunmakta ve bunun haricinde 200 farklı 
İsviçre markası piyasada mevcuttur. Potan-
siyel inanılmaz. 

İsviçre’nin Türkiye’ye doğrudan yatırımı da 
çok önem taşıyor ve her sene artma eğili-
minde. 

Başkonsoluğunun faaliyetleri konusun-
da okurlarımızı bilgilendirebilir misiniz?

Biz İstanbul ve İsviçre arasında bir köprü 
kurduk. Siyaset, kültür ve ekonomik alanlar-
da heyetlerimizi Türkiye’ye getirmekteyiz ve 
Türk vatandaşlarına İsviçre’yi tanımakta yar-
dımcı oluyoruz. Ülkemizi tanıtıyoruz, diğer 
taraftan İsviçre halkının buradaki inanılmaz 
gelişmelerden ve Türkiye’nin bölgedeki stra-
tejik rolünden haberdar olmasını sağlıyoruz. 
Kişisel olarak iki ülkeyi yakınlaştırma arzu-
sundayım, çünkü birbirimizi tamamladığı-
mızı ve çok uyumlu olduğumuzu düşünü-
yorum. 

Başkonsoluğunuz Türk iş adamlarına ne 
gibi hizmetler sunuyor?

İsviçre’de yatırım yapmak istedikleri takdir-
de kendilerine ortak bulma konusunda ve 
ideal yatırım yeri seçimi konusunda yardım-
cı olabiliyoruz. Ayrıca, şirketlerin İsviçre’nin 
her kantonunda bulunan ve çalışanlarının 
en az 4 dil konuştuğu yatırım teşvik ofisleri-
mizle iletişim kurmalarını sağlıyoruz.

Sizi tanıyabilir miyiz?

Memnuniyetle! En önemlisi, ben bir Türk 
Beyefendisiyle evliyim! Daha önce de belirt-
tiğim gibi İsviçre ve Türkiye mükemmel bir 
uyum içerisinde! Benim evliliğim bunun bir 
göstergesi! İki oğlumuz var, onlar Galatasa-
ray taraftarı. Ben ise tarafsız bir İsviçreliyim 
ve bir takımın taraftarı değilim! Türkiye’ye 
aşığım, Türk misafirperverliği beni çok et-
kiliyor ve emekliliğimde (yani sadece 20 yıl 
sonra) Türk Mutfağı konulu bir kitap yaz-
mak istiyorum. İsviçre ve Türkiye arasındaki 
olağanüstü potansiyelden söz etme imkânı 
tanıdığınız için sizlere teşekkür ederim. n

“Etik davranmak iş kültürünün 
bir parçası olmalı”

Doğan Taşkent:
Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Derneğinize göre, küresel ekonomide 
yaşanan gelişmeler Türkiye’yi nasıl 
etkiliyor?

Derneğimiz, İsviçre ve Türkiye arasında bir 
köprü görevini görerek, özellikle İsviçre’den 
ülkemize gelen şirketlere, ticaret odalarına 
ve politikacılara Türkiye’de destek veriyor. 

Avrupa’da yaşanan kriz İsviçreli şirketlerin 
doğal pazarı olan bu bölgede piyasanın kü-
çülmesine neden olduğundan, şirketler yeni 
pazar arayışına girdiler. Türkiye gelişen eko-

nomisiyle de büyüyen en yakın pazar konu-
munda. Son birkaç ayda ülkemize çok sayı-
da İsviçreli şirket ilgi gösterdi. Bu şirketlerin 
çoğunu KOBİ’ler oluşturuyor. KOBİ’lerin 
yeni pazarlara girme konusunda tedirgin ol-
duklarını biliyoruz. Bu dönemde ülkemize 
yönelmelerinin ardında Avrupa krizinin çok 
uzun sürmüş olması yatıyor. Bu konu öteki 
Avrupa ülkeleri içinde geçerlidir. Avrupa’da 
yaşanan kriz ülkemize daha çok yatırımı ge-
tiriyor.
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sinde 2.144 milyar CHF ithalat ve 768 mil-
yon CHF ihracat hacmi yakaladık. Türkiye 
İsviçre’den kimyasal maddeler, ilaç, makine, 
elektronik ekipman, saat ve mücevher ithal 
ederken, İsviçre’ye tekstil malzemeleri, tarım 
ve orman ürünleri, otomotiv, kimya ve me-
tal ürünleri ihraç etmektedir.  Bunun yanın-
da İsviçre 2.9 milyar CHF ile Türkiye direk 
yatırım yapan en büyük 10 ülkeden biridir.

TOKKDER kiralama sektörüne yönelik 
olarak “Etik Kurallar”ı geliştirdi.  İs 
yaşamında “Etik Kuralları” nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Etik kurallar, uyumlu ve sağlıklı bir serbest 
piyasanın oluşabilmesi için gereklidir. Etik 
davranmak iş kültürünün ve şirket kültürü-
nün bir parçası olmalıdır. Şirket kültürü pat-
ron olmadığı zaman çalışanların tavırlarıdır.  
Bunu iş ortamına taşıdığımızda da kontrol 
eden müessese olamadığı zaman piyasanın 
davranış halidir. 

Piyasa kurallara uymamayi değil de daha 
çok yakalanmayı ayıp gördüğü için bu etik 
kuralların ülkemizde içselmesi zaman ala-
caktır. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. 
TOKKDER’in bu konuda adım atması çok 
önemlidir, umarım önümüzdeki nesiller 
bunu içselleştirebilecektir. n

liği Anlaşması’ ile geçen sene imzalanan 1 
Ocak 2013’de yürürlüğe girecek ‘Çifte Vergi-
lendirmenin Önlenmesi Anlaşması’ önemli 
dönüm noktalarıdır. 

2008 ve 2009 daha yaşanan kriz haricinde 
senelerdin büyümekte olan iki ülke arası it-
halat ve ihracatımız, 2013’de yeni kanunun 
yürürlüğe girmesiyle daha büyük bir ivme 
kazandıracağını öngörüyoruz. 2012 sene-

Türkiye ve İsviçre arasındaki ekonomik 
ilişkilerin kısa bir özetini yapabilir 
misiniz?

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre arasında-
ki ekonomik ilişkiler 1930’da yapılan tica-
ri anlaşma ile başlar, 1988 senesinde imza-
lanan ‘Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko-
runması Anlaşması’, 1991 senesinde imzala-
nan ‘Türkiye-EFTA Serbest Ticaret ve İşbir-

DOĞAN TAŞKENT

1993 yılında Eidgenösische Technische Hochschule Zürich (ETH) Elektrik Mühendis-
liği Fakültesi’nden mezun olmasının ardından, Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) ve Polytechnic University of New York üniversitelerinde yüksek lisans progra-
mına girdi ve Elektrofizik ve Teknoloji MBA konularında yüksek lisans derecesi alarak 
mezun oldu. 1998-2005 yillarinda Lucent Technologies Bell Laboratories’de (New Jer-
sey) fiberoptik ağ sistemleri grubunda Ar-Ge mühendisi, uzman danışman ve uzman 
eğitimci olarak görev aldı. Bu süre zarfında Verizon, BT, Telia, Deutsche Telekom, Glo-
bal Crossing, Qwest, ve UPC şirketlerinin değisik kıtalardaki elektro-optik ağ altya-
pılarının kurulmasını üstlendi.  New York’taki Lucent Worldwide Services grubunda 
‘Knowledge Management’, ‘Competency Management’ ve ‘Telekom Teknolojileri’ alan-
larında danışmanlık yaptı. 2006 senesinden bu yana Türkiye’de telekomünikasyon, ye-
nilenebilir enerji ve şirket yapılandırma danışmanı olarak çalışmaktadır.  2010 senesin-
de beri Genel Sekreterliğini yürüttügü İsviçre Ticaret Odası’nın 2012’den itibaren baş-
kanlığını üstlenmiştir.

TOKKDER Genel Koordinatörü Selçuk Güven, İsviçre’nin İstanbul Başkonsolosu Monika 
Schmutz Kırgöz, Türkiye’deki İsviçre Ticaret Odası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doğan 

Taşkent ve Türkiye’deki İsviçre Ticaret Odası Derneği Direktörü Eda Akalın Hoşceylan
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Türkiye’deki İsviçre Ticaret Odası 
Derneği’ni kısaca okurlarımıza 
tanıtabilir misiniz?

Türkiye’deki İsviçre Ticaret Odası Derne-
ği, İsviçre ile Türkiye arasındaki ticari köp-
rü ve iletişim merkezi olma misyonunu üst-
lenmek amacıyla 1984 yılında kurulmuş, kar 
amacı gütmeyen bir kuruluştur. Odamızın 
İsviçre’den ve Türkiye’den toplam 130 üyesi 
vardır. Üyelerimiz, imalat, ticaret ve hizmet 
sektörlerinin her alanında, özellikle de ilaç, 
kimyevi madde, otelcilik, bankacılık, huku-
ki danışmanlık, saat, makine parçaları mü-
messilliği konularında faaliyet gösterirler. 
Her birinin her iki ülkede geniş iş tecrübe-
leri vardır ve büyük bir ilişkiler ağı oluştur-
maktadırlar. 

Derneğin faaliyet alanları, Türkiye ile İsviçre 
arasındaki ticari ilişkilerin teşviki, her iki ül-
kede sermaye yatırımları ile ihracat ve itha-
lat için etkili bir tanıtım ve iletişimin yürü-
tülmesi, karşılıklı kararların tanıtılması, eko-
nomi hakkında raporların verilmesi, ekono-
mik, ticari ve hukuki bilgilerin verilmesi gibi 
hizmetleri kapsamaktadır.

Odamız bu faaliyetlerini yürütürken İsviç-
re Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolos-
luğu ile yakın bir işbirliği halindedir. Ayrı-
ca, Odamız Türkiye ve İsviçre’deki mesle-
ki birlikler, organizasyonlar ve ticaret oda-
ları temsilcileri ile yakın temas içerisinde-
dir. Türkiye’de İTO, DEİK, YASED gibi ku-
ruluşlar ile İsviçre’de İsviçre ticaretinin teş-
viki amacıyla oluşturulmuş olan Osec Busi-
ness Network, SECO ve bütün İsviçre Tica-
ret Odalarının bağlı bulunduğu Swisscham 
organizasyonları ile işbirliği halindedir.

Osmanlı döneminde İsviçre ile ikili ilişkiler 
1898 yılında Cenevre’de bir konsolosluk açıl-

“Üyelerimiz her iki ülkede büyük 
bir ilişkiler ağı oluşturuyor”

Eda Akalın Hoşceylan
Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği Direktörü 

ması ile başlamış ve Türkiye-İsviçre ikili iliş-
kileri 1925 tarihli “Dostluk Anlaşması” te-
melinde devam etmiştir.

Türkiye ile İsviçre arasında geçmişi yüz yıla 
dayanan ilişkilerin varlığına rağmen dev-
let başkanı seviyesinde ziyaretler, ancak son 
yıllarda gerçekleşmeye başladı. İsviçre Kon-
federasyonu Başkanı Pascal Couchepin’in 
2008 yılında Türkiye’ye gelmesinden iki yıl 
sonra Cumhurbaşkanı Gül de, İsviçre’yi zi-
yaret ederek ikili ilişkilere yeni bir ivme ka-

zandırdı. Günümüzde artarak devan eden 
ziyaretler Türkiye ile İsviçre arasındaki ticari 
ve ekonomik ilişkilere dair verilere de olum-
lu yansımıştır ve tüm dünyanın ekonomik 
krizle mücadele ettiği bir dönemde iki ülke 
arasında ticari ve ekonomik ilişkileri güçlü 
şekilde sürmektedir.

Odamız da iki ülke arasındaki bu güçlü iliş-
kilere yardımcı olabilmek için köprü görevi-
ni üstlenmiştir.
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Odadaki göreviniz hakkında okurlarımı-
zı bilgilendirebilir misiniz?

Nisan 2012 tarihinde Direktör olarak 
Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası’nda görevi-
me başladım. Daha önce çalıştığım kurum 
ve kuruluşlarda edindiğim bilgi ve tecrübe-
leri Odamızı geliştirmek adına kullanıyo-
rum. 

Odamız üyeleri için yılda, yaklaşık 30 adet 
öğle yemekli ve sabah kahvaltılı seminerler, 
üst düzey konuşmacıların katıldığı kokteyl 
resepsiyonları, tanışma toplantıları, her yıl 
düzenlenen İsviçre Türkiye Ekonomik Fo-
rum, yılsonu partisi gibi aktiviteler sunmak-
tadır. Odamızın aynı zamanda iki ayda bir 
yayınladığı E-Bülteni’nde İsviçre ve Türkiye 
hakkında güncel haberlere, üyelerimizden 
haberler ve etkinliklerimiz hakkında bilgile-
re yer verilmektedir.

Derneğiniz Türk iş adamlarına hangi 
imkânları ve işbirliği fırsatlarını sunu-
yor?

Odamız üyelerini birbirleri ile tanıştırarak 
yeni ticari işbirlikleri kurmalarına öncülük 
etmek amacı ile kokteyl, toplantı ve yemek-
ler düzenlemektedir. Üyelerimizin taleple-
rini, önerilerini, sorunlarını bu etkinlikler-
de dinlemekte ve oluşabilecek ticari işbirlik-
lerine öncülük etmekteyiz.Bu nedenle oda-
mız iki ülke arasında iş yapmak veya mevcut 
iş ilişkilerini geliştirmek isteyen firmalar açı-
sından büyük avantajlar sunmaktadır. 

Türkiye’de iş yapan İsviçreli yatırımcıla-
ra hangi hizmetleri sunuyorsunuz?

Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası olarak 
İsviçre’den gelen heyetler ile birebir görüş-
mekte ve Odamız hakkında detaylı bilgi ver-
mekteyiz. Gerektiği zaman bu firmaları üye-
lerimiz ile tanıştırmakta ve Türkiye ile uzun 
vadede çalışmak isteyen firmaları üyeliğe 
davet etmekteyiz.

İsviçre’den gelen heyetler için sektörlerine 
göre Türkiye hakkında bilgi verecek özel ko-
nuşmacılar davet etmekteyiz. Böylelikle her 
iki ülkenin temsilcileri bir araya gelerek si-
nerji yaratmaktadır. İş dünyasına ve her iki 
ülkenin ticari gelişimine büyük fayda sağla-
maktadır.

Bu yıl Kurumsal Ar-Ge ve Inovasyon konulu 
8. İsviçre Türkiye Forumu’nu İstanbul Tica-
ret Odası’nda 22 Kasım 2012 tarihinde ger-
çekleştireceğiz. Forum çerçevesinde düzen-
lenecek değişik panellerde, iki ülkenin res-

mi ve özel kuruluşlarının temsilcileri, gü-
nümüzde ülkelerin gelişiminde ana unsur-
lardan biri olan inovasyon konusunda bilgi 
ve tecrübelerini paylaşacaklardır. Türkiye ve 
İsviçre’den devlet yetkilileri ile her iki ülke-
nin çeşitli üniversitelerinden ve özel sektö-
ründen temsilciler konuşmacı olarak katıla-
caklardır. Oda olarak amacımız, İsviçre’nin 
Türkiye’deki araştırma ve geliştirme faali-
yetlerine artan ilgisi ve  işbirliği olanakları-
nı araştırmaya yönelik çalışmalarına bu vesi-
le ile katkıda bulunmaktır.

İsviçre’nin ülkemiz iş dünyasına model 
olabilecek örneklerinden söz edebilir 
misiniz?

Biraz önce bahsettiğim Kurumsal Ar-Ge ve 
Inovasyon konulu 8. İsviçre Türkiye Forumu 
aslında tamamen bu sorunuza cevaptır. İs-
viçreli şirketlerin başarısı ve İsviçre eko sis-
teminin verimliliği her sene Global Inovas-
yon Indeksi (GII) tarafından ölçülüyor. Glo-
bal Inovasyon Indeksi 2012 sıralamasında 
İsviçre 1. ve Türkiye 74. sırada yer almakta-
dır. Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği, 
bir platform oluşturarak her iki ülkeden eko 
sistem ile ilgili doğru kişileri bir araya getire-
rek iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeyi 
ve 2023 Planına katkı sağlamayı hedefliyor. 

İsviçre dünyanın ve Avrupa’nın en gelişmiş 
ülkelerinden biri olarak ülkemize her zaman 
model olabilecek bir ülke konumundadır. 
Birçok İsviçre firması ülkemize gelerek ya-
tırım yapmaya hatta şirket birleşmeleri yap-
maktadır. Geçen hafta da bir Türk ve İsviçre-
li firma evliliğine şahit olduk.

TOKKDER gönüllü bir kuruluş olarak Etik 
Kurallarla ilgili konularda üyeleriyle, ki-
ralama müşterileri arasında yaşanan bir 
problem olursa devreye girmekte ve çö-
züm konusunda müşterilere yardım-
cı olmaktadır. Bu konuda bir araç kirala-
ma müşterisi olarak ne düşünürsünüz? 
TOKKDER üyelerini tercih etmenizde bir 
etken olur mu?

Oto kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında 
birleştirmek amacıyla kurulan TOKKDER 
biz müşterilerin haklarını koruyan, hizmet 
kalitesini arttıran sektör adına çok önemli 
bir kuruluştur. Her yıl İsviçre’den gelen bir-
çok heyet için çoğunlukla VIP düzeyinde 
araç kiralıyoruz. Oda olarak hizmet kalitesi-
ni yüksek tutmak bizler için çok önemli. Bu 
nedenle, TOKKDER Derneği’nin varlığı ve 
katkısı Odamız için önem arz etmektedir.n

EDA AKALIN HOŞCEYLAN

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldum. 
Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi 
üzerine yaptım. Eğitim sürecinden sonra 2002 yılında profesyonel kariyerime Ceylan 
InterContinental İstanbul Otel’inde İnsan Kaynakları ve Eğitim bölümünde başladım. 
Bu görevimden sonra Tayland Kraliyet Hükümeti’nin Ticaret Bakanlığı’na bağlı İhra-
catı Geliştirme Bölümü’nün temsilcilik ofisi olan Tayland Ticaret Merkezi-İstanbul’da 
4 yıl çalıştım. Bilgi ve veri analizi, yerel ve uluslararası fuarlara katılım, yerel firmala-
rı ziyaret, ticari soruşturmaları cevaplama (Türk ve Taylandlı firmalar), iş toplantıları 
düzenlemek, pazar  araştırması yapmak gibi konulardan sorumlu oldum. Ayrıca, tica-
ri heyetler ve Tayland’a iş gezileri organize ettim.
Sonrasında, Türkiye’de İngiliz Ticaret Odasında çalışmaya Haziran 2007’de Projeler 
Geliştirme & Pazarlama Müdürü olarak başladım. Haziran 2008’e kadar bu görevime 
devam ettim; Ağustos 2008’de Genel Sekreter olarak atandım. İngiltere ve Türkiye ara-
sındaki ticari ve ekonomik gelişmeler ile ilgili çalışmalarım oldu. Mart 2012 tarihinde 
bu görevimden ayrılarak Nisan 2012 tarihinde Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği 
Direktörü olarak göreve başladım. 1976’da İstanbul’da doğdum. Evliyim.

“Kurumsal Ar-Ge ve Inovasyon” 
konulu 8. İsviçre Türkiye Forumu, 
İstanbul Ticaret Odası’nda 
22 Kasım 2012 tarihinde 
gerçekleştirilecek. İki ülkenin 
resmi ve özel kuruluşlarının 
temsilcileri, Forum çerçevesinde 
düzenlenecek değişik panellerde, 
günümüzde ülkelerin gelişiminde 
ana unsurlardan biri olan 
inovasyon konusunda bilgi ve 
tecrübelerini paylaşacaklar.


