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16万いいね！

Garanti Bankası, KOSGEB ve 
ile Türkiye Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeler, Serbest 
Meslek Mensupl...

9 ilde girişimciyi eğitecek KOSGEB’in 70 bin 
liral...

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) 
Uluslararası Havalimanı Üst 
Yöneticisi Gökhan Buğday, 
2015 yılında...

Sabiha Gökçen 2015'de ikinci pistin 
açılmasını bek...
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Özbekistan’da yatırımı bulunan Türk 
firmaları şu sıralar adeta diken üzerinde. 
Onlarca firmaya el konulurken, sahiplerinin 
bazıları aylarca tutuklu kaldıktan sonra 
sınırdışı edildi. Türkiye’ye dönen şirket 
sahipleri, can güvenlikleri olmadığı 
gerekçesi ile bir daha Özbekistan’a 
gidemediklerini söylüyor. Özbekistan 
cezaevlerinde 50 kadar Türk bulunuyor.

Bu ülkede 4 AVM, 18 şirket ve 50 milyon dolarını 
bıraktı, ceketini alıp çıkabildi

Özbekistan’da benzer durum içinde olan firma sayısı 60 olarak ifade ediliyor. 

Artvinli Vahit Güneş ve kardeşleri Türkiye’deki yatırımlarından sonra 2003’te 

Özbekistan’da da yatırım yapmaya başladı. 7-8 yıl içinde Özbekistan’daki işlerini önemli 

bir noktaya taşıyan Vahit Güneş’in başında bulunduğu Turkuaz Grup, bu ülkede çeşitli 

alanlarda 18 şirket kurdu, 4 AVM açtı, bin 200 kişi çalıştırd.

Özbekistan’da 9 aya yakın tek bir hücrede tutulması olayını “Özbekistan’da 
cehennemi yaşadım” sözleri ile dile getiren Güneş yaşadıklarını şöyle ifade etti: “2 

Mart 2011 günü, saat 10.30 sıralarında AVM’de bulunduğum sırada 300 kadar silahlı- 

maskeli kişi AVM’nin etrafını sardı. Bir anda neye uğradığımızı şaşırdık. Beni ofisimde 

tuttular. Başımda 50 kadar silahlı kişi 

bulunuyordu. 7-8 gün beni ofiste tuttular.  

Ben içerde ofiste tutulduğum sırda AVM’yi 

yağmaladılar. AVM’nin kapısına getirilen 

kamyonlarla yağmalama yapıldı. Tutuklanmam 

için bir kılıf uydurduktan sonra cezaevine 

konuldum. 9 aya yakın tek başıma bir hücrede 

tutuldum. Konulduğum yer istihbaratın 

denetimindeydi.  O kadar acı şeyler yaşadım ki… En son kardeşim 700 bin dolar fidye ödeyerek çıkabildim. 

Özbekistan’daki 4 AVM’miz, 18 şirketimiz gitti. Zararımız en az 50 milyon dolar. Bin 200 çalışanımız vardı bütün hepsini kaybettik. Mal 

varlığımız gittiği gibi canımız da gidiyordu. Cezaevinde sahip olduğum eşyaları, cep telefonumu bile alamadan Özbekistan’dan çıktım. 

O ülkede onca malvarlığım olmasına ceketimi alıp çıkabildim.”

Vahit Güneş, kendilerine yönelik suçlamaların el koyma gerekçelerinin, 'vergi kaçırma ve dini yayın bulundurma' şeklinde ifade 

edildiğini söyleyerek “Bize yönelik operasyon için bahane aradılar. Grubumuza ait şirketlerin tümünde yapılan incelemelerde suç 

unsuruna rastlanmadı. Sadece gümrük antreposunda ve depolarda 60 bin dolar değerindeki malın evraksız olduğunu iddia etiler” 

şekline konuştu.

Vahit Güneş şimdilerde el konulan malvarlığını kurtarmak için Tahkim Davası açmaya hazırlanıyor. 

25 milyon dolarlık zarar oluştu

Federal Group bünyesindeki Federal Elektrik yöneticisi Asım Kayan da, geçtiğimiz yıl tutuklu kalan bir diğer isim. 365 gün boyunca 

tutuklu kaldığını söyleyen Kayan “Federal Elektrik olarak Özbekistan Devleti ile ortak bir şirket kurduk. Doğalgaz sayaçlarının satışını 

yapıyorduk. 

Türkiye’ye gelmek üzere olduğum sırada havaalanında alındım. 365 gün boyunca tutuklu kaldım. Suçlamada gerekçe 'gaz sayaçlarını 

pahalı sattığımız' yönünde oldu. Tabi bu bir bahane. Oraya yatırım için Türkiye'de ciddi hazırlıklar yapmıştık. Federal Elektrik olarak 20

-25 milyon dolar zararımız oluştu. Ben tutuklu olduğum süreçte, diğer çalışanlarımız da dönmek durumunda kaldı. Şirket kapalı 

durumda” bilgisini verdi.

300 dolarlık fiş için fabrikaya el konuldu

Özbekistan’da 120 kişinin çalıştığı tekstil atölyesi ve satış mağazası bulunan Levent Karabayır ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “2006 

yılında 200 bin dolarlık bir yatırım yaptık. Tekstil ürünleri üretiyorduk. Bir yanda da ürünleri mağazada satıyorduk. Benim Türkiye’de 

bulunduğum 15 Aralık 2010 günü önce mağazaya gelmişler, daha sonra fabrikaya gitmişler. Gerekçe ise mağazada fiş kesilmemesi… 

Fiş kesilmeyen ürün tutarı ise toplasanız 300 dolar değil. Tabi fiş olayı bahane… Bize orada yüklü bir ceza kesildi. Cezayı ödedim. 

Benim Özbekistan’a girişim yasaklandı. Mağazayı kapattık. Oradaki bazı dostlar aracılığı ile kurtulduk. Ama orada başımıza neler geldi 

bir biz biliyoruz. Fabrikamın başında ise Özbek bir müdür bulunuyor. Fabrikamı onlar işletiyor. Gidemediğim için fabrikamı da 

alamıyorum. El koyma olayları 2010’un sonunda başladı. En son dün (önceki gün) 4 firmaya daha el konulmuş” bilgisini verdi.

Müşteri bulunsa satıp gelecekler

PLANET EKONOMİ SPOR KELEBEK KÜLTÜR - SANAT YAZARLAR WEBTV SAĞLIK TEKNOLOJİ DİĞER
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Tarihin en büyük keşfi gerçekleşti. Tam 300 milyon yıllık ve daha eskisi yok. 

Kimi şirket sahipleri ise adlarının yazılmasını istemiyor. Gerekçe ise halen Özbekistan’da tutuklu personellerinin bulunması ve 

işyerlerinin bulunması… Adının yazılmasını istemeyen bir şirket sahibi iki personelinin 1.5 yıldan bu yana tutuklu odlunu ifade etti. 

“Biz ne yaptık da bütün bunlar başımıza geldi” diyen aynı kaynak: “Ekonomik olarak çöktüm. Özbekistan’daki üretim yerimiz durma 

noktasında. Tutuklu çalışanlarımın ailelerin bakmak durumundayım. Ben kendim de Özbekistan’a gidemiyorum. Malımızı canımızı nasıl 

kurtaracağız bilmiyorum. Ben Özbekistan'a hayatımı verdim. Şimdi hepsi gitti. Burada da borç içindeyim. Ve üstelik damgalanmak ayrı 

bir zulüm… Şuan Özbekistan’dan bir çok firma malını satıp gelmek istiyor. Ancak müşteri bulamıyor.” Dedi.

Ceketimi bile alamadın çıktım

Bir başka firma sahibi ise şunları söyledi: “Orada tutuklu olan personelim var; onları kurtarmaya çalışıyoruz. Size şu kadarını 

söyleyeyim. Orada ceketimi bile alamadın çıktım. Eşyalarım dahi orada. Ki biz 'Özbekistan’ın Koç’u olarak anılıyorduk. Şimdi burada 

garibanları oynuyoruz. Üstelik Türkiye’de aldığımız malların da borçları da sırtımıza bindi. El konulan mallarımızı kurtarmamız uzak bir 

ihtimal…”

dgokce@hurriyet.com.tr

 

Tavsiye et
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Osman D 19/04/2012 - 22:36

Türki Cumhuriyetler vay şöyle dost, böyle bizden diyenler görsünler. Nasılmış. Bir kere hukuk ve demokrasinin yerleşmediği hiç bir ülkede yatırım 

yapılmaz. İster ondan, ister bundan olsun. Yaparsanız da sonu böyle olur işte. 

42 8

Burak Ahmet 19/04/2012 - 22:35

Vallahi o coğrafyada 20 sene çalıştım. Bana kardeşim, soydaşım, dindaşım...gibi kelimelerle yaklaşana hep şüphe duydum. 

Kazakistan,Özbekistan,Türkmenistan,Kırgızistan,Tacikistan ve en acısı Azerbaycan'la politik olarak kardeş olmadığımızın en basit göstergesi ise 

Kıbrıs'tır. 

56 7

power gate 19/04/2012 - 22:05

Ticaret bu. Başka ülkelere yatırım yaparken risk mevcut. Kendi ülkene yatırım yapsaydın. 

49 25

harun karakas 19/04/2012 - 19:55

Uydur uydur gitsin, din kardesiymis, kan kardesiymis,sut kardesiymis bilmem ne kardesiymis.Insanin sadece ayni ana ve babadan olan kardesidir, gerisi 

laf ola beri gele. 

124 10

deniz kaya 19/04/2012 - 19:39

FAZLA PARA HER ZAMAN HUZUR GETİRMEZ ARKADAŞ. 
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Ay Sonlarıyla Barışın!

Anyoption ile %71' e varan Kâr!
Paranızı Đkiye Katlayın!
www.anyoption.com

Merakınızı GĐDERĐN..

Siz Yokken Evinizde Ofisinizde 
Neler Oluyor BĐLMEK Đstemezmisiniz.
www.gizlikameradunyasi.net

DÜNYA'NIN NAKLĐYE SĐTESi

30.000 'eYakın Üye Nakliyeci Sayısı
Fabrika/Üretici Đthalatçı Üyesiyle
www.nakliyerehberim.com

 

Reklam için 

Kişisel Ürünler

e-posta arşive ekle yazdır
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V-PILLS Türkiye

Erkeklere Özel Gıda Takviyesi
12-Taksit Kapıda Ödeme 0216 4052525
www.vpillss.com

Erkeklere Özel

Heyecanı BOL UZUN Geceler Đçin.
GÜÇ Kontrol Güven.Aradğınız Her Şey
www.orviaxanabayi.com

Vpills Alın Kapıda Ödeyin

Amerika'dan ithal V-pills
kullanmak için.0212 660 60 80
www.VPillsAnaBayi.com

Kapıda Kartınızla Ödeyin

216 4052527 ABD'den Đthal Beylere
Özel Gıda Takviyesi 12 Taksitle
www.v-pillsmarket.com

Diğer Haberler Tüm EKONOMİ haberleri için tıklayın... 

Trump Avrupa’daki ilk kapısını açtı İstanbul’un yeni cazibe merkezi oldu 2B’de ödeme süresi kısaldı hedef 20 milyar liraya çıktı

Akıllı sayaçla 8.4 milyon liralık kaçak tespit edildi 3 yılda 270 milyon TL yatıracak 2 milyar lira ciroya ulaşacak

TVPLus’la filmi 2 liradan, maçı 5.90 liradan satacak 325 milyon dolarlık krediyi reel sektör için kullanacak

17 milyon yolcuya ulaşacak paralel pistle kapasite iki katına çıkacak 400 milyon liralık hacim ile 45 ilde 700 salona ulaşacak

9 ilde girişimciyi eğitecek KOSGEB’in 70 bin liralık kredisine teminat verecek Sabiha Gökçen 2015'de ikinci pistin açılmasını bekliyor

84 ülkeden 2 bin kadın İstanbul'da buluştu Yumurta ihracatı rekora koşuyor

Pepee’nin dergisi 432 bin sattı, tek sayıda TRT 37 bin lira kazandı İşyerine zorunlu sigorta geliyor

Banka çalışanlarının sayısı ilk çeyrekte yüzde 1 arttı 10 zengin isim Boğaz'da yalı arıyor

İki büyük şirket satışında sona gelindi AB dağılırsa biz de çakılırız

Bankacılık krizi ekonomi için büyük tahribat olur 'Türkiye'ye borcumu ödeme zamanı geldi'

Türkiye 10-10-10’u sürdüremez Asıl bedeli İsrail ödüyor

Türkiye kavşaktan çıktı şimdi gaza basma zamanı Piyasada taş üstünde taş kalmazdı

Altının geleceği tek bir kuruma bağlı Parası olmayan girişimcilere destek olacak

Kredi tedbirleri gerçekçi olmalı Bizim sektörde işsizlik olmaz

En ciddi problemi tartışmıyoruz Avrupalı işadamları akın akın Anadolu'ya geliyor

Enerjide son sözü Türkler söylemeli Dikkat... Para muslukları kapanıyor

Döviz kurunun ihracata etkisi yüksek değil Çin nükleer tesis planlarını askıya aldı

Dünya Çin'in ekonomik gücünden korkmalı mı? Japon hisseleri nükleer rahatlamayla sert yükseldi

Milyarder Buffett: 'Japonya için alım fırsatı' G7'nin müdahale kararı, yenin yükselişini frenledi

JP Morgan 20 milyar dolarla kendi rekorunu kırdı İflas eden bankaların ABD'ye zararı 9 milyar dolar

Pimco, ABD Hazine tahvillerinin hepsini sattı Japonya’daki felaket küresel ekonomik toparlanma için risk
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