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Malta-Türkiye İş Forumu 

17 Şubat 2017, Valletta 

Ömer Cihad Vardan – DEİK Başkanı 

 

Sayın Başbakanlarım; Sayın Bakanlar, 

Malta ve Türk İş Dünyasının Saygın Temsilcileri; 

Değerli Katılımcılar; 

Öncelikle hepinizi şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla 

selamlıyorum.  

Bugün Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın Malta’yı resmi ziyareti kapsamında Malta-

Türkiye İş Forumunu düzenlemiş bulunuyoruz. Bu vesileyle sözlerimin başında, toplantımıza 

teşrifleriniz için hepinize şükranlarımızı arz ediyorum.  

 

Malta’nın Saygıdeğer Başbakanı Joseph Muscat;  

Değerli Maltalı Katılımcılar;  

Bizler DEİK olarak Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yönlendirmek amacıyla 1986 

yılında kurulmuş ve Cumhurbaşkanımız tarafından akredite edilmiş bir kurumuz. 

Faaliyetlerimizi kurulduğumuz günden bu yana İş Konseyleri vasıtasıyla yürütüyoruz. Bugün 

134 İş Konseyimiz var ve bunun 127’si ülke bazında.  

2007 yılında kurulan Türkiye-Malta İş Konseyi de bunlardan biri. İş Konseyi Başkanımız Jak 

Eskinazi Bey, ekibiyle beraber ülkelerimiz arasında ticari ve sınai işbirliği ile ortak yatırımların 

arttırılması; üçüncü ülkelerde Türk-Malta işbirliği imkânlarının değerlendirilmesi amacıyla 

çalışmalarını sürdürüyor.  

Sayın Başbakanlarım;  

Kıymetli Katılımcılar;  

Bugünkü beraberliğimizin, biz iş dünyası açısından, ticaret ve yatırımları artırma çabalarının 

yanında bir başka önemi de var: O da Malta’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sürecinde bu  

 



 

 

 

 

toplantıyı yapıyor olmamız. O nedenle müsaadenizle ben konuşmamda Türkiye-AB 

ilişkilerine ve bunun biz iş dünyası açısından önemine değineceğim. 

Hatırlanacağı üzere, Türkiye, Aralık 1999’da gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet 

Başkanları Zirvesi’nde oybirliği ile  AB’ye aday ülke olarak kabul edildi.  

1963’de başlayan serüven, bu oylamayla birlikte Türkiye’nin AB adaylık sürecine dönüştü.  

Ardından, 2005 yılında resmi müzakerelerin başlaması ile önemli bir dönemeç daha 

alınırken, süreç henüz nihayete erdirilebilmiş değil. 

Maalesef geldiğimiz nokta, arzu ettiğimizden çok uzakta. 

33 müzakere faslından, sadece 16’sı müzakerelere açılabilmiş durumda.  

Birçok başlık bazı üye ülkeler ve AB Konseyi kararı sebebiyle blokeli halde.  

Ve sadece tek başlıkta müzakereler kapatıldı; o da maalesef geçici olarak.  

Bunlardan neden bahsediyorum? 

Çünkü bugün 2004 yılında AB üyesi olmuş; Dönem Başkanlığı görevini ilk kez devralmış 

Malta’nın başkentinde bulunuyoruz.  

Ve Türk iş dünyası temsilcileri olarak, her Dönem Başkanı ülkeden olduğu gibi, sizlerden 

beklentimiz, AB üyelik sürecimizde desteğinizi görmek.  

Gündemimizde, Türk iş dünyası olarak bizleri çok yakından ilgilendiren meseleler var.  

20 yılı aşkın bir süre önce başlayan Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin revizyonunda 

müzakerelere geçilmesine çok az kaldı.  

Muhtemelen sizlerin Dönem Başkanlığında bu müzakereler başlayacak.  

Ekonomi Bakanlığımız uzun süredir bu konuda titiz ve biz Türk iş dünyası temsilcilerini de 

kapsayan ciddi bir çalışma yürütüyor. 

Türk iş dünyası olarak beklentimiz, Gümrük Birliği’nin revizyonunda müzakerelere hemen 

başlanması ve sürecin kısa bir sürede, her iki tarafında endişelerini ve sorunlarını giderecek 

şekilde nihayete erdirilmesi.  



 

 

 

 

Bu çerçevede taşıma kotaları, sürücü vizeleri, Türk vatandaşlarına yönelik haksız vize 

uygulamaları gibi artık kronikleşmiş sorunlara da bir an önce kalıcı çözüm bulunmasını 

sizlerden talep ediyoruz. 

Kıymetli Konuklar; 

Elbette AB Dönem Başkanı Malta’dan bir diğer beklentimiz ülkemizin AB üyelik süreci ve 

teknik müzakereleri ile ilgili.  

Türk iş dünyası olarak bizler, artık, her Dönem Başkanlığı’nda açılan bir müzakere 

faslıyla yetinmek istemiyoruz! 

Az önce ifade ettiğim üzere, teknik müzakerelerdeki durumumuz iç açıcı değil. Bizler, dost 

ülke Malta’nın Dönem Başkanlığı’nda birkaç fasılda müzakerelere başlamayı ve açılmış bazı 

başlıklarda müzakerelerin kapatılmasını talep ediyoruz.  

Son olarak yasadışı göç ve göçmen sorunu. Zannediyorum ki, ülkemizin karşı karşıya 

olduğu göçmen krizini en iyi anlayan ülkelerin başında Malta geliyor.  

Coğrafi olarak Akdeniz’in, haliyle de yasadışı göç yollarının tam ortasında bulunan Malta ile 

Türkiye, ortak bir kaderi paylaşıyor.  

Bu konuda Dönem Başkanlığınızın, Türkiye ve AB arasında geçen sene varılan 

anlaşmaya sadık kalacak şekilde çalışmaları hızlandırmasını bekliyoruz.   

Sayın Başbakanlarım; 

Kıymetli Katılımcılar; 

Elbette bir yandan ülkemizin AB üyelik sürecine ivme kazandırmak için çalışırken, bir yandan 

da ülkelerimiz arasındaki potansiyeli gün ışığına çıkartmamız gerekiyor.  

İkili ticaretimizin maalesef arzu ettiğimizden çok uzakta (2016 - 277 milyon ABD Doları).  

Malta’daki Türk yatırımları, 2002-Eylül 2016 dönemi itibarıyla 1 milyar 237 milyon ABD Doları 

seviyesindeyken; Türkiye’deki Malta yatırımlarına baktığımız zaman, rakamın neredeyse 5’te 

1 olduğunu üzülerek görüyoruz  (218 milyon ABD Doları).  

Bu da bizlere, ekonomilerimiz arasında yeni işbirliği imkânlarını birlikte keşfetmemiz 

gerektiğini hatırlatıyor. 



 

 

 

 

Bankacılık, liman işletmeciliği, turizm gibi sektörlerde çok daha hırslı, çok daha iştahlı 

olmalıyız. 

Ancak farklı sektörlerin de ilgi alanımızda tutmalıyız. 

Örneğin Malta, bilgi teknolojileri alanında capcanlı bir ülke. Öyle ki Avrupa Komisyonu’nun 

kendi hazırladığı Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi’ne göre Malta, 28 üyeli AB’de bilgi 

teknolojileri alanında 11’nci sırada yer alıyor.  

Ülkede sayıları giderek artan startup’lar, kuluçka ve inovasyon merkezleri, bu sektörde 

faaliyet gösteren ve bu alanlara ilgi duyan Türk yatırımcısı ve girişimcisinin de radarında 

bulunmalı.  

İnanıyorum ki, İş Forumumuz kapsamında az sonra gerçekleştireceğimiz sunumlar ve 

sonrasında yapılacak B2B görüşmelerde Türk ve Maltalı iş insanları birbirlerini daha 

yakından tanıma ve ortaklık kurmak için ilk adımı atma imkanı bulurlar.  

Sayın Başbakanlarım; 

Kıymetli Katılımcılar; 

Sözlerime son verirken, İş Forumumuza katılarak, bizleri onurlandırdığınız için; 

Öncelikle Başbakanlarım sizlere; Değerli Bakanlarımıza; 

Ardından Türkiye ve Malta’nın saygıdeğer iş adamlarına bir kez daha teşekkür ediyor; 

toplantımızın ikili ilişkilerimizde önemli bir kapı açmasını temenni ediyorum.  

 


