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lsviçre Ticaret Odası'nın

Başkonsolos Kırgöz, İsviçre'de
finans sektörUntin çok büytik
bir değişime doğru gittiğini
anlatıyor. Son yıllarda İsviçre'nin
şeffaflaşma yolunda attığı İdımlai
bu ülkeyivergi kaçıranlarln, kara 

'

para aklayanların birinci tercihi
olmaktan çoktan çıkarmış.''İsviçre
bu konuda beyaz|şmak İstiyor'i
diyen Monika SChmuk Kırgö4,
şöyledevam ediyor: ,

"8iz illegalyoliapara ,:,

transferininfinansm*kezj,..,]',
olmak istemiyoruz, keza son
zarnaniarda sıklıkia bahsediien .- l,
terörizmin finansmanında, vergi
kaçakçılığında da herhanği blİ

değil, OECD'nin,'uluslararası
kamuoyunun'kaygılaiı da bu .

yöhde." 'ıBugün elimİzde bir=,
, bavtıJ parayla Zürihteki bk'İsviçre

bankastna geJsçk,,Parayı kabul'
etmezler mi?" diye soruyor ve şu
yanıil alıyoruz:.

,,l(AMT[jil4AK GEREKL|,
' "Öyİe para yatlrıİmaz. Parayı

ımeşru yoliaĞn kazandığınızı ve
ver$isin in ödendiğini kanıtlamak,
;orundiısı nız. Belki. l,S'tr 5 yıidı ıı
b<lyle bir şey yok."

' . iisviçre. bankalarının gizlilikten'
v.azgeçmgsi ü ikenizden para

Ticaret ve Yatırım ofisi Dire[torü isri.i", tızeııikıe yüksek ieknoıo;ı o",], İ}İ}İİ;Jrj;l§r?l,ŞJİŞ:Mehmet Yıldırımlı, düzenledikleri alanında önemli ;r;;;;-;l;"/ bu jirketlerın Türkiye,de hayattasohbet toplantısında "dünya hedefleyen Turk şiıketlerine eğitim kalmaları çok zor,, dedi.ÇaPında oyuncu olma hedefi"ne sistemi,ve Ar-Ge uıtv"p,rİvLİrytk Taşkent,e göre bu zorluğunodaklanan Türk şirketlerini olanakla, ,unuyor.' '-r'-'l'* 
en önemli nedeni Türkiye,dekilsviçre'ye yatlrlma davet etti, Türkiye'deki girişimcilik ortamln beceri bazlı değil ilişkiDünYanın en önemli finans (start up) ortam|nın gelişmeye bazlı birpazar olması, BM Genelmerkezlerinden ve bazılarına j"rrr,LttiĞini ,.ıyİuf"n'İ"İ("",, Sekreteri Ban Ki_Mun,un Türkiyegöre de "kaYnağı belİrsİz Paranın "iık o"ıg, İ".I;9İr.bİı-.İr" ziyaretindeki ,,Türkiye,de knowgüvenİlir ıİmanlarından blri" olarak ekseninie gelişti.,şu ;;;, l; how değil, know who önemli,,tanlnan isviÇre, TürkiYe'de inovatif r,İğn-İ".n3i,,t9İı"rİğ*r*y" şeı<ıına&i'st»ıerinide bu görüşünüve rekabetçi Yönünü öne çıkarmat nJşıaaıt. tirnıur, ,ıİ;İu;r*i"",, jesteklemek için aktarıyor.iÇin harekete geÇti, arenada r"tunutledenİl".uk yrp,yu --İİlşkl 

;;;l, ve kcışelerin ,,büyük
Doğan TaŞkent'e göre ve teknolojiye ,"nıp oırrlrl j, ağablyler tarafından tutulduğu,,"KÜresel inovasYon" ve "Dünya d;"y;j" rl;İıtv";rİ n,8h:; bir pazarda high-tech alanındakiRekabetÇilik" endekslerinde sektorunde urİrmi oır?j,!İİa"n start up,ların önlerini isviçre,ye

şüyiıriJt].v.e.tjyoİ.;korıu. Ciğffi

adım atarak açabilecekleİini ifade
ediyor. "İsviçre burada destek
verebilir. Ar-Ge'sinin bir kısmı
İsviçre'de yapılabitir. Bir İsvi|re
şirketiyle ortaklık yapılabilir'' diyor
l aşkent; 2014 istatistiklerine göre,
Türkiye'deki İsviçre yatırımlarının
2.7 milyar İsviçre Frangırna,
lsviçre'deki Türkiye yatİrımların ın
ise yak|aşık 500 milyon dolara
uIaşığına dikkat çekiyor. Taşkent,
Çünkü ucuz krediye ulaşım,
dünya piyasalarına gtlvenilir liman
|sviçre üzerinden çıkabilme, high-

gibi unsurlar şirketleri İsviçre'ye
çekebiliyor" diyor.

, 3-4 yıl içerisinde paranızı . :

saklayabilecekdurumda i, .

o|mayacaksın ız, .Yaürırniarı

kaybedecek misiniz, para
kaçışı olur mu?'diye sordunuz,

.,bankacıları nrız ve yöneüciityirniİ
isviçie'nin önemli bir. kavbı '

olmayacağını düşünüyor. Böyle
bir durumda kayıp en fazla

vatandaşlarının İsviçre'deki
hesaplarıyla ilgili fazla bir
yorurn yapmıyof. Ancak küresei
çapta4 {ilyıın doİarlık varlığı ,

yöneten iwiçreii bankaiarın Türk .

müşterilerini gizii|.ikle' ilg.il i yçni
döneRı kon tısuıda uzunca şüı:edi ı.


