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İsviçre Ticaret Odas| Derneği
Başkanl Doğan Taşkent İsviçre Dış Ticaret ve Yat|rım

ofisi Direlİörü Mehmet
yıldırımlı

Yapalım'Çağrısı

Diinvanın en önemli finans merkezlerin-
den ve bazılarına göre de "kalnağ belir-

siz paranın güvenilir limanlaruıdan biri"
olarak tannan İsviçre, Tiirkiye de inova-

tif ve rekabetçi yöniinü öne çıkarmak için
kollan sıvadı. İsüçre Ticaret Odaş'nın 9

Aralık'ta İstanbul'da dibenleyeceğ rr'inci
İsvicre-fiirkive Ekonomik Forumu'nun
teması "İsviçİe'ye Yatırrm: Diinya Çapında
OvuncuOl."

"İsviçre İstanbul Başkonsolosu Monika

Schmuz 1619öz, İsüçre Ticaret Odası

Oerneğ naşlİanı Doğ-an Taşkentvg !şviçre
Dıs ficaretve yatınm ofisi Direktöni
lıılıhmet yıtdnmlı diizenledikleri sohbet

toplantsında "Drinya çapında oyuncu
olrn" h"defi".re odaklanan Tiirk şirketle-
rini İsviçre'ye yatnma davet ettiler.

Doğan Taşkent'e göre "I(iresel
İnovasyoı,-' ve 'Diinya Rekabetçilik 

]

İsviçre'den'Sizi Dünya
Çapında Oyuncu

İsvicre özellikle vüksek teknoloji alanındaki Jürk
,t"İİÜ'rİ Ür", ffi ijn aya aöıi m ax |ç l ıi ti l Xesl n e çağ ı ny

ğa..Türkiye,deknowhowdeğil,knowwhoönemıi',

endekslerinde beş yıldır birinci sırada yer

alan İsviçre özellikle yiiksekteknoloji aia-

nında önemli oyuncu olmayı hedefleyen
Tiirk şirketlerine eğtim sistemi ve Ar-Ge

alt yapısıyla büyiik olanaklar sunuyor,
'İiirkiye'deki girişimcilik (startup) orta-

mı.rrrı gelişmey" devam ettiğini söyleyen
Tasken1. " İlk dalga internet-mobil-oyun
ekseninde gelişti. Şu anda da hightech şir-

ketleri görmeye başladık. Bunlar, ulusla-

rarası arenada rekabet olabilecek yapıya

ve tela:ıolojiye sahip olsalar da, diinyada
tiirkiye'nin high-tech sektöriinde bir ismi

olmaöğndan'made in Turkey' dam-

easıvla kredibiliteleri çok düşiik oluyor,

TtirİCve'nin ihracatında high-tech iirı,in-

lerin İay yalnızca yiizde z. Yani diiırya

fiirkive dİn bir hightech şirketi çıka-
bileceğini pek düşiinmüyor. Ha]ı satsa-

ruz ya?a yat imaletseniz 'vay' diyecekler,

Su da dilÖkt satüşlarırıı, yani hayatta kahp

kalmamalarırıı etkiliyor ve bu şirketle-
rin Tiirkiye de hayatta kalmalan çok zor"

dedi.
Taşkent'e göre bu zorluğrın en öıç4

nedeni rtlrl<iye'deki ortamın beceri bazlı

değil, ilişkibazlıbir
pazar olması. BM
Genel SekreteriBanki
Moon'unfiakiye ziya-
retindeki "Tiirkiye de
lcıowhowdeğl,
knowwhoönemli"
seldindeki sözlerini
he bu görüşiinü desteklemek için
aktanyor.

İlişÜ bazlı ve l<oşelerin "büyıJk ağa-

rınsurlar şirketleri,
İsviçre'ye çekebiliyor.
Buradahadise sadece
'Paramı nerede koru-
maya ahnm?'değil,
al,ru anda stratejik
düşünüp iilkemiz-
dekiholdingmann-
ğru kırarak sınırların
dışına çıkabilmek
ve diinya oyrncusu
olabilmek."

isviçre'nin
"kiiçüciikboyrıyla"
kiresel ekonomideki
önem]i tilkelerden biri
olmasırıuriki önemli
nedenivar. Bunlardan
biri endüstriyle işbir-
liği halinde çok iyi iini-
versitelerin bulunduğu

J egitimsistemi,ikincisi
iseEilcı bir şekilde gerçekleştirilen Kime-
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lenmeler ve 3o telcıopark.

beylÖr tarafindan tunılduğu" bir pazarda

lıish-tech a]arundaki stamrp'lann öııle-

,iİi İrri.."'v" udrm atarak açabileceklerini
ifade ediyoİ. "İsviçre bıırada destek verebi-

lir. Ar-Ge'sinin bir kısmı İsviçre'de yapilabi

lir. Bir İsüçre şirketiyle ortaktk yapıiabila"
divor ve devam ediyor: "Bu durumda

ürtin, İsviçre tirtinü olarak piyasalara çıka-
bilir. Ama bunun için İsviçre'nin de ıirtirıe

birkatma değer eldemiş olması şn,
Yoksa buradİ bir pazarlama ofui açmakla

Ancak İwiçre'de de her yerde tel«I9-.

loj i gelişmiyor. Biyoteknoloj i alar.*d{
l.tirİelenmelerin Fransz tarafinda yani

Neuchatel ve Lozan böğelerinde oldu-

ğunu anlatıyor Taşkent. Finarıs ve sigorta,

Ö,]ıl. Zlirit , laç Basel civarırıda gelişirken,

mekanik aksamlar ve makineye Orta

İsvicre ev sahiplğ yapıyor. Belirli endüst-

rilerin belirli b-öğelerde gelişme neden]e-

rini anlatırken de blyoteknolojiyi haldonda

bilgi verivor: "Çoğu İsviçre saati Lozan ve

l'le"uchatel'den gelir. Çiinkii bu saatlerin

coğu mi]<roskop alunaa riretilen ince iirün-

l".?ir. Su ned"nle o bölgelerde bir beceri

haıuzu oluşmuştur. Böğedeki şehirler-
den Lozan'da EPFL adlı bir teknik ijniver-

site var. Diinyarun en iyi rz'nci iiniversitesi,
Yeni ienerasvon yarıi çok uzun yıllardır bu
hassİs iiretimi yİpan kişilerin çocuklan,
torunlan bu iiıııiversiteyle birlikte teknolo-
jiyi de birleştirince ortaya çok önemli bir
Hbbı cihaz endüstrisi çıktı. Bu tip krime-

lenmelerh böyle bir yaşam döngüsü de 
_

r,ar. Bir sonraki teknolojiye atlayabiliyorlar
eğer doğru teknoloji iireten kurum yanla-

.-aavsİ. Dtinyanın en iyi sekizinci tiniver-

sitesi blan zıirih Üniversitesi de benzer bir
etki yaraiyor çewesinde."

Baskonsolos Monika Schutz lörgöz
de sö)e gi_rip "Üniversitelerimizle gurur

duruyoİo;' diyor. isüçre Dış Ticaret ve.

\ annm ofisi Direktörü Mehmet yıldırırnh

Ğ, İsviçre'deki ız iiniversitenin "diinyanın
en il.i ı6o iirıiversitesi" arasında olduğrırıu
,oıİiivor. Yıldınmlı'ya göre aralarında

bu isolmaz. I(msebuna inarrmaz, Ama

bövİe bir admla yurt dşuıa açılabilirler, o

vti2den de 'isviçre'ye yaünm. yap, dtinl,a

capuıda oluncu o];diyonz, isiiçre aörıı
laıllanabilmek için böyle yapabi]irler"'

Taskent'in startup'lan davet ertigi

isvicİe. z mitvonlukniifusuna karşrı nbbi

.il",arlar, laç, 
"ano 

teknoloji ve bir o rek

noloii, finans ve sigortacılık alaıı-larırıda

kiiresel bir güç. Yani kendisini çokarı
kanıtlarrus. Beş yıldır ardı arduıa dtıniarurı

en inovatif ve rekabetçi ıilkesi sec_ilmesiniı

nedenidebu.
Doğan Taşkent, 2o14 istatistiklerine eöre

fiirkile'deki isüçre yatırırnlarırurı r:l
hşık Öhrak z,7 milyar isviçre fraıq,*, 

,

İsviçre'deki riirkiye yanrırnlanrun L,e ü,a_\

laşık soo milyon dolara ulaşngna üji*:
çekiyor. Tiirkiye'den Isüçre'i,e çeru. }::
İımlar olacağını öngören Ta__skçn1 {r ,c

devam ediyor: "Çiinkii ucuz Y*l :
ulaşrm, dı.inya piyasalanna gu\ en-:
liman İsüçrÖ Üerinden çıkabilme, , _;
tech işgücİine ulaşabilme imkarıJa: _ ;ı



'İsviçre'de Finans
sistemi Daha da
Şeffaflaşacak' 3'1

Mehmet Erdoğan
E|gin'e Konuştu;
Richard L. Morningstar
32
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po]iteknilderin de bulunduğu bu iinir,er-
siteler endüstriyle işbirliğ yiptıi<Jan için
ls.uçre novasyonda Ve rekabetçilike
dünya birincisi.

Hem Taşkent, hem de Yı]duıml "HIch
tech üriin üretiyorsanız, hightech martne
lerle çalışmalısınız. Bunun İçin high-tech

lekn_ı:yen]er 
gerelciyor" diyor ve Ökfiyor-

lar: "Bu ür elemanlar da meslek liseİerin-
den çıloyor. İsüçre deki yatırırrıJarda bu
konuda hiç sılonb çekilmez..'

Yıldınm İsüçre'de gençlerin yüzde
30'unun ijniversitelerden, yüzde 7o.inin
de meslek liselerinden mezun olduğunu
belirterek "Biz çocuklarımızı .Mut]aka
üniversite diploması almalısın' diye zor-
|amayız" diyor ve devam ediyor: lBu

lr.T!l".]dni^iylg, nirk, Çin ya da Brezilya
kli]tüü arasındaki farkı gösteriyor. Bu
bir Germanik gelenek. T\irk şirİ<etleri bu
eğtim nedeniyle çalıştıracak ara e]eman
bulrnal<ta zorlanmayacaklar. Bu neden-
lerle.de_ tel«ıolojik startup'ların İsüçre
iizerinden dünyaya açılnalarırıı bir'
imk6n olarak görüyor ve bunun üzerine
çaişıyoruz."

'lsviçre'de Finans Sistemi Daha da Şeffaflaşacak'
RUhi Sanyer

ladılar bile. Buna göre anlaşmanın
yürürlüğe girmesinden sonra İsvicre
bankaları iIgili ülkelerin talebi ju-
rumunda vatandaşların kendilerin-
deki paralarıyla iIgili bilgiyi vermek
zorunda. Bugünkü uygulamada ise

Isüçre önemli gördüğü bazı üikeler-
deki bilim konsoloslukları vasıtasıvla o
ülkelerde projeler yaratmayı hedehiyor.
_Çalışan sayrları ızilezo arasında değşen
bu konsoloslu]darın kurulmurrn" ıo]rı
sene önce başlanmış. Şimdilik Çin'de,
Boston'da, San Francisco'da, Rİo de
Janeiro'da, Hindistan'da ve Singapur'da
bi]im konsoloslukları var. Aralaıında
Türkiye'nin de bulunduğu birkaç ülkede
daha bilim konsolosluğulcurulmİsı plan-
lanıyormuş. YıIdırımlı;ya''Ne yapıylr
bilim konsoloslukları?'' diye rorryo.
ve ş.u yanrtı alıyoruz: '.Bunlar ne yapl-
yorlar? İsviçre'nin beyinleriyle, oı.iİl."-
deki beyinleri biraraya getirİp orada
proJe yaratmak. Sırf Business to Business
değil, daha çok Academia to Business va
da Academia to Academia.'

Mehmet Yıldırımlı, Türkiye'ye gel-
meden önce Şanghay'daki bilim lİon
solosluğunda üçyl çalışmış. Göreü
sırasında Zürih Üniversİtesİ, Pekin
ve Şanghay'daki üniversite]erle ortak
mjmari proje yapmış. '.EXPO zamanıydı,
bütün EXPO'ya bir proje olarak çalışıİdı.
Diğer proje ise İsviçre firmasına aitti.
Çin deki üniversiteyle beraber yürütü-
len bir.projeydi, bir ürün yaratmaya çalı-
şıldı" diyor.

- Ruhi Sanyer
Sözün Özü: İsviçre. Türkiye deki high-tech
startup'iarı için ideal bir ülke.

Başkonsolos Monika Schmutz
Kırgöz, İsviçre'de finans sektörünün
çok büyük bir değişime doğru gitti-
gini anlatıyor. Son yı|larda İsviçre'nin
şeffaflaşma yolunda attığı adımlar, bu
ülkeyi vergi kaçıranların ve kara para
aklayanların birinci tercihi olmaktan
çoktan çıkarmış. ''İsviçre bu konuda
beyazlaşmak istiyor'' diyen Monika
Schmutz Kırgöz şöyle devam edivor:
"Biz illegal yolla para transferİnin
finans merkezi olmak istemivoruz.
keza son zamanlarda sıklıkla bah-
sedilen terörizmin finansmanında
ve vergi kaçakçılığında da herhanoi
bir rol üstlenmek istemiyoruz. B"u
korı_u sadece İsviçre'den ibaret değil,
OECD'nin, uluslararası kamuoyunun
kaygıları da bu yönde.''

"Bugün elimizde bir bavul parayla
Zürih'teki bir İsviçre bankasına
gelsek, paray kabul etmezler mi?''
diye soruyor ve şu yanıtı alıyoruz:
"Oyle para yalırlmaz. Parayı meşru
yollardan kazandığınızı ve vergisinin
ödendiğini kanıtIamak zorundasınız. 

İ

Belki 10-15 yıldır böyle bir şey yok.'' 
İ

Atıf yaptığı OECD düzenlemesi-
ne göre üye ülkeler 2017 yılı başında
yürürlüğe girecek Otomatik Bilgi A|ış-
verişi (Automatlc Exchange of lnfoİ-
mation) anlaşmasını imzalamava bas-

benzer bir taIebin karşılanması için
hem ilgili ülkenin. hem de İsviİre
mahkemelerinin benzer bir ka'rar

1 vermesi gerekiyor.
"lsviçre bankalarının gizlilikten vaz-

geçmesi ülkenizden para kaçışına
neden olmaz mı?'' sorusuna ise

] güvenli şekilde şu yanıtı veriyor:
1 "Eğer bankacılarla konuşursanız,

üç-dört yıl içerisinde paranızı sakla-
yabilecek durumda olmayacaksınız.
Yatırımları kaybedecek mİsiniz, para
kaçışı olur mu diye sordunuz, banka-
clarımz, varlık yönetiminden sorumlu
yöneticilerimiz İsviçre'nin önemli bir
kaybı olmayacağını düşünüyor. Böyle
bir durumda kayıp en f azla ytizde 10
olur. Çünkü İsviçre bankacı|İk sistemi
olarak en iyi hizmeti biz sunuyoruz.''

Başkonsolos Monika Schmutz
Kırgöz Türk vatandaşlarının İsviçre
bankalarındaki hesaplarıyla ilgili f İzla
bir yorum yapmıyor. Ancak küresel
çapIa 4 trilyon dolarlık varlığı yöneten
lsviçreli bankaların Türk müsterileri-
ni gizlilikle ilgili yeni donem konu-
sunda uzunca süredir bilgilendirme-
ye başladıkIarı görülüyor. Nitekim
Otomatik Bilgi Alışverişi hakkında
bilgi vermek için Union Bancaire
Priv6e adlı bankanın 2015'te düzen-
lediği seminere 2O'si banka müsteri-
siolmak üzere 1OO kişikatılmış. bnü-
müzdeki günlerde bu seminerlerin
ikincisi düzenlenecekmiş.

201 4 istatistiklerine göre, Türki-
ye'deki İsviçre yatırımlİrı yaklaşık
olarak 2,7 milyar İsviçre frangına,
lsviçre'deki Türkiye yatırımları ise
yaklaşık 500 milyon dolara ulaşmış.
Monika Schmutz Kırgöz''İsviçİe'de
daha yapı|acak birçok yatırım ve
dünyaya gelmeyi bekleyen daha nice
iş oıtaklığı var" diyor.


