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Kore firmaları Çukurova’da yatırım arayışında
Güney Kore Büyükelçisi Yunsoo Cho, Adana’nın stratejik bakımdan son derece önemli bir konumda yer
aldığını ve bir enerji üssü olma yolunda hızla ilerlediğini belirtirken, Güney Koreli ve Türk işadamları arasında
yakınlaşma sağlanmasının her iki ülkenin yararına olacağını söyledi.
Güney Kore’nin en büyük firmalarının Türkiye’deki yetkilileriyle birlikte incelemelerde bulunmak üzere
geldiği Adana'da Ticaret Odası’nı ziyaret eden Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Yunsoo Cho, ATO Yönetim
Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Başkan Yardımcısı Mehmet Şahbaz ve Yönetim Kurulu üyeleriyle iki ülke arasındaki
ticaret ve işbirliği olanaklarının artırılabilmesine yönelik olarak görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaret sırasında konuşan Atila Menevşe, tekstil, elektronik ve makina sanayilerinde ülkemiz ile benzer
rekabet koşullara sahip olan Güney Kore’nin 1960’lar sonrasında izlediği ihracata dayalı büyüme modeliyle hızla
kalkındığını ve küresel ölçekli firmalarıyla tüm dünyayı ticari ağına almayı başaran örnek ve model bir ülke olarak
günümüzde dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 12. sıraya ulaşma başarısını gösterdiğini söyledi.
Türkiye ve Adana özelinde ihracat odaklı büyümenin gerekliliğine inandıklarını kaydeden Menevşe sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Bilindiği üzere ülkemizin 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolardır. Yani on yıl içinde ülkemiz dış ticaret
hacminin yüzde 300’ün üstünde artırılması hedeflenmektedir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için mevcut Avrupa ve
Ortadoğu ağırlıklı ticaretimizi tüm dünyayı kapsayacak şekilde genişletmeye çalışıyoruz. Odamız tarafından dış
ticaret ağımızı genişletmek ve yeni pazarlar ve müşteriler edinmek amacıyla dünyanın her yerine komite üyelerimizce
yurtdışı iş gezileri düzenlenmektedir. Güney Kore heyetinin bu ziyaretinin, Adana ile Güney Kore arasında kurulacak
ticaret köprüsünün ilk taşını oluşturmasını ve ticaret hacminin geliştirilebilmesine katkı sağlamasını diliyorum.”
Ülkemiz ile Güney Kore dış ticaret hacminin yaklaşık 6.5 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu,
ihracatımızın 500 milyon dolar ithalatımızın ise 6 milyar dolar olduğunu, Adana boyutunda ise ihracatımızın 2
milyon, ithalatımızın ise 100 milyon dolar dolayında gerçekleştiğini açıklayan Menevşe, “Adana özellikle tarım
ürünleri ve gıda üretimi bakımından oldukça gelişmiş bir şehirdir. Güney Kore ile ticaretimizi bu yönde
geliştirebiliriz. Ayrıca turizm yatırımı yapmak isteyecek olan Güney Koreli iş adamlarına tahsis edilebilecek sahil
arazilerimiz bulunmaktadır. Adana’nın istikbalde Antalya ve Muğla gibi turizm bölgesi olacağına inanıyoruz.
Adana ve Mersin havzası, maden yatakları, özellikle krom ve demir cevherleri bakımından son derece önemli
zenginliklere sahiptir. Güney Koreli yatırımcıları maden potansiyelimizi değerlendirmek, öncelikle de paslanmaz
çelik sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere Adana’ya bekliyoruz.
Öte yandan Adana özellikle BTC ve Kerkük Yumurtalık petrol hatlarıyla dünyanın en önemli petrol
üslerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Petrokimya endüstrisinde gelişmiş olan Güney Kore ile bu alanda
önemli işbirliği potansiyelimiz olduğunu değerlendiriyorum. Teşvikler, destekler, vergi muafiyetleri, serbest bölgeler,
organize sanayi bölgesi, iki büyük liman, kara, deniz, demiryolu bağlantıları ve uluslararası havalimanlarıyla Adana,
yatırım ve iş yapmak için Koreli dostlarımız için Türkiye’deki en uygun alandır. Bahsettiğim konular göz önüne
alınarak pazara girişin hızlanmasını ve Adana'yı hedef şehir seçmenizi istiyoruz. Çünkü Adana, Güney Kore için
Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına açılan anahtar şehir konumundadır. Oda olarak karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi
noktasında atılacak her adıma hazırız. Koreli işadamlarının da her türlü iş ve yatırım talebine gerek ortak bulma
noktasında gerekse destek hizmetleri bakımından cevap verebilecek potansiyele sahibiz” diye konuştu.
Kore halkının, Türk insanına ve Türk kültürüne büyük yakınlık duyduğunu bu durumun özellikle turizm
sektöründe kendisini hissettirdiğini, geçtiğimiz yıl Türkiye’ye gelen Güney Koreli turist sayısının 250 bini aştığını
ifade eren Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Yunsoo Cho da, Adana’nın stratejik bakımdan son derece önemli
bir konumda yer aldığını ve bir enerji üssü olma yolunda hızla ilerlediğini belirtirken şöyle konuştu:
“İncelemelerimiz sırasında Adana’nın beklediğimizin de ötesinde çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu
gördüm. Bu durum her iki ülkenin iş adamları açısından bir şans olabilir. İki ülke arasında işbirliği yapılacak çok
sayıda sektör bulunmaktadır ve öncelikle hangi alanlarda işbirliği yapacağımızı saptamamız gerekiyor. Güney Koreli
ve Türk iş adamları arasında yakınlaşmanın sağlanması için biz üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. Her iki ülkede
düzenlenecek forumlara iş adamlarının katılımları ve karşılıklı ticaret heyetleri organizasyonlarıyla kısa sürede önemli
yol alabileceğimize inanıyoruz.”
Konuşmaların ardından karşılıklı plaket ve hediye takdiminde bulunuldu.

