
 

 

                                                                                                                                             2 Kasım 2017 
                                                                                                                          Roma, İtalya 

 

Ekonomi Bakanlarımızın katılımıyla, 

İTALYA-TÜRKİYE YUVARLAK MASA TOPLANTISI 

AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın Başkan, İş Konseyi Başkanı, 

İtalyan ve Türk İş Dünyalarının Kıymetli Temsilcileri; 

 1990 yılından bugüne kadar, Karşı Kanat Kuruluşumuz Confindustria ile birlikte 

gerçekleştirdiğimiz Yuvarlak Masa Toplantısında, sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler 

Kurulu – DEİK adına saygıyla selamlıyorum.  

 Değerli Konuklar;  

 Bir açılış konuşması çerçevesinde, kısa bir değerlendirme yapacağım. 

 Sadece ekonomik, siyasi ve stratejik olarak değil, sosyal yapıları, vizyonları ve 

hedefleri de birbirine çok benzeyen ve birbirini tamamlayan iki ülkenin ve alt yapısı sağlam iki 

İş konseyinin üyeleri olarak bir aradayız.  

 Osmanlı İmparatorluğunu Batılı tarzda müzikle tanıştıran; bestelediği Mahmudiye 

Marşı 11 yıl, Mecidiye Marşı ise 22 yıl İmparatorluğun ulusal marşı olarak çalınan Guisseppe 

Donizetti’den, bizim tanıdığımız ismiyle Donizetti Paşa’dan başlayıp, dünyanın sayılı 

operalarından La Scala’da Anadolu’nun sesini yarım yüzyıla yakın yankılandıran, La Diva 

Turca lakaplı Leyla Gencer’e uzanan ortak bir mirasın paydaşlarıyız.  

 Akdenizli olmanın; Avrupalı olmanın; benzer DNA’ları taşımanın bizleri yakınlaştırdığı 

ülkeleriz.  

 İtalya, 35.000 Türk kökenli vatandaşımıza ev sahipliği yapıyor ve İtalya’nın 2017 ve 

2018 yılları için Türkiye’yi ‘Hedef Ülke’ olarak belirlemesini çok önemsiyoruz.  

 Ancak, ikili ticaretimiz düşüş eğiliminde. Bu kadar ortak yönü olan iki ülkenin iş 

dünyası temsilcileri olarak, ikili ticaretimizi arttırmak da, bize düşüyor.  

 Bu salonda, iki ülkede iş yapan firmalarımızın temsilcileri var ve biraz sonra 

toplantımıza katılacak olan Ekonomi Bakanlarımızın, sorun veya önerilerimizi bizzat 

dinleyecek olmalarını önemsiyor ve kısa zamanda sonuç almayı ümit ediyorum.  

 

 

  



 

 

 

Saygıdeğer Katılımcılar;  

 Belki çok klasik bir cümle ama, ilişkilerimizin sadece ülkelerimiz arasında ve Avrupa 

ile sınırlı kalmaması, üçüncü ülkelerde de ortak iş yapmamız gerekiyor.  

 Pek çok ülke, Afrika’daki, Ortadoğu’daki, Orta Asya’daki, hatta Avrupadaki 

yatırımlarını, operasyonlarını Türkiye üzerinden yönetiyor, yönlendiriyor ve Türkiye ile ortaklık 

kuruyor.  

 Çünkü, Türk iş dünyası olarak bu coğrafyalarda önemli bir bilgi ve deneyime sahibiz.  

 Elimizde imkanlar da var.  

 Ortak PPP projelerinin finansmanı konusunda SACE ve Eximbank’ın imzalamış 

oldukları Mutabakat Zaptı mevcut. 

 1990 yılında kurulan DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi, 27 yıldır, Confindustria ile verimli 

bir işbirliği içerisinde. 

 Bunlardan, daha çok yararlanmalıyız.  

 Kıymetli Konuklar; 

 Bir iki cümle de, Ülkemizin AB üyelik süreci ve bizi yakından ilgilendiren Gümrük 

Birliğine ilişkin konuşmak istiyorum.  

 21 yıl önce başlayan Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin revizyonunda müzakerelere 

geçilmesine çok az kaldı.  

 Ekonomi Bakanlığımız uzun süredir  titiz bir çalışma yürütüyor. 

 Türk iş dünyası olarak arzumuz; Gümrük Birliği’nin revizyonunda müzakerelere 

hemen başlanması ve sürecin kısa bir süre içinde, üyelik sürecine ilişkin tablodan 

etkilenmeden, endişe ve sorunları giderecek şekilde nihayete erdirilmesidir.  

 Bu çerçevede; taşıma kotaları, sürücü vizeleri, Türk vatandaşlarına yönelik usandırıcı 

vize uygulamaları gibi, kronikleşmiş sorunlara da, bir an önce kalıcı çözümler bulunmalı.  

 Bu noktada, Avrupa’daki en güçlü ticari ortağımız İtalya’nın ve siz kıymetli İtalyan iş 

dünyası temsilcilerinin daha fazla desteğini talep ediyoruz.  

 Sözlerime son verirken, katılımlarınız için teşekkür ediyor; toplantımızın ülkelerimize 

yarar getirmesini diliyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı  


