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Saygıdeğer Bakanlarım; 

Türk ve İtalyan İş Dünyalarının Kıymetli Temsilcileri; 
Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla selamlıyorum. 
 
Türkiye-İtalya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi’nin (JETCO) Birinci Dönem Toplantısı 
kapsamında düzenlenen kapanış oturumuna hoş geldiniz; sefalar getirdiniz. 
 
Saygıdeğer Bakanlarım; Kıymetli Katılımcılar;  
Hepimiz Türkiye ve İtalya’nın, sadece ekonomik ve ticari olarak değil; siyasi, stratejik ve tarihi 
olarak da birbirine çok yakın ülkeler olduğunu biliyoruz. 
 
Ayrıca, ekonomilerimiz, kültürlerimiz, sosyal yapılarımız, vizyon ve hedeflerimiz, birbirine çok 
benziyor; bunun ötesinde Türkiye ve İtalya birbirlerini tamamlayan ülkeler.  
 
Akdenizli olmanın; Avrupalı olmanın; benzer DNA’ları taşımanın bizleri yakınlaştırdığı 
ülkeler.  
 
‘Türk vatandaşlarının en çok yaşamak istediği şehirler’ listesinde, Milano’nun bir 
numarada yer almasına şaşırmamak gerekiyor.  
 
Daha bu haftasonu bir gazetede, İtalya-Avusturya sınırında bulunan İtalya köyü, Moena, ile 
ilgili bir haber çalışması vardı.  
 
Moena köyü ilginç bir hikâyeye sahip:  
 
Bundan tam 323 yıl önce, Viyana Kuşatması sonrasında, İtalya’daki bu küçük köye sığınan 
Hasan isimli bir Yeniçeri askeri, köylüler tarafından tedavi edilir. İyileşince de köyden bir 
kişiyle evlenip, buraya yerleşmeye karar verir. Köylüler askere El Turco derler.  
 
El Turco, kendini ve  Türk adetlerini bu yörenin insanlarına öyle sevdirir ki, ölümünden sonra 
bile bu Türk gelenekleri köyde yaşatılır. Hem de bugün bile.  
 
Ve bugün İtalya, 35.000’nin üzerinde Türk kökenli vatandaşımıza ev sahipliği yapan bir 
ülke.  
 
Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından ise, tam bir uyum ve senkronizasyon içerisinde 
bulunduğumuz bir ülke.  
 
Ancak üzülerek görüyoruz ki, ikili ticaretimiz düşüş eğiliminde.  
 
2011 yılında neredeyse 21,5 milyon ABD Doları olan ikili ticaret hacmi, önce 19 milyon ABD 
Doları seviyesine, sonrasında ise 17 milyon ABD Doları seviyesine gerilemiş durumda 
(2016).   



 

 

 
 
 
Bu kadar ortak yönü olan iki ülkenin iş dünyası temsilcileri olarak bizlerin bu hacmi, hızla 
büyütmesi gerekiyor.  
 
Bu kapsamda, İtalya’nın 2017 ve 2018 yılları için Türkiye’yi ‘Hedef Ülke’ olarak belirlemiş 
olmasını çok önemli buluyoruz.  
 
Hele ki, 2017 ve 2018 yılları içerisinde enerji, tarım, otomotiv, gıda gibi ‘geleneksel’ 
sektörlerin yanısıra, start-up’lar, akıllı ve inovatif teknolojiler, yenilenebilir enerji gibi 
yüksek katma değere sahip alanlarda fırsatların karşılıklı değerlendirilecek olması, bizleri 
memnun ediyor. 
 
Saygıdeğer Bakanlarım; 
Değerli Katılımcılar;  
 
İki ülke arasındaki işbirliğimizin sadece ülkelerimizle ve sadece Avrupa ile sınırlı kalmaması 
gerekiyor.  
 
Az önce İş Konseyi Başkanımızın da ifade ettiği üzere, bizlerin üçüncü ülkelerde ortak iş 
kovalaması ve iş yapması gerekiyor.  
 
Artık Türkiye yatırımlar için önemli bir geçiş ülkesi. 
 
Pek çok ülke, Afrika’daki, Ortadoğu’daki, Orta Asya’daki yatırımlarını, operasyonlarını 
Türkiye üzerinden yönetiyor ve Türkiye ile ortaklık kuruyor.  
 
Çünkü bizler Türk iş dünyası olarak bu coğrafyalarda önemli bir bilgi ve deneyime sahibiz.  
 
‘Kiminle ve nasıl iş yapılır? Hangi yatırım ve sektör karlıdır?’ sorularının cevaplarını iyi 
biliyoruz.  
 
Bu bölgelerdeki sanayi mallarını biz tedarik ediyor; bu malları Türk tırları ile taşıyoruz.  
 
Sizleri bu bilgimizi, deneyimimizi ve tecrübemizi paylaşmaya davet ediyoruz.  
 
Ben eminim ki Türk ve İtalyan iş insanları, ortak projeler ile mevcut işlerin çok daha 
büyüklerini yapabilirler.  
 
Ve elbette ülkemizin AB üyelik süreci ve bu çerçevede biz iş dünyalarını çok ama çok 
yakından ilgilendiren Gümrük Birliği’nin güncellenme ve derinleştirilmesi meselesi.  
 
1996’da başlayan Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin revizyonunda müzakerelere geçilmesine çok 
az kaldı.  
 
Geçen hafta Sayın Başbakanımız ve Ekonomi Bakanımız ile AB Dönem Başkanı Malta’nın 
başkentindeydik.  
 
Malta’nın, AB Konseyi Dönem Başkanlığında müzakerelere başlamaya kararlı olduğunu 
duymak bizleri çok memnun etti.  
 
Ekonomi Bakanlığımız uzun süredir biz Türk iş dünyası temsilcilerini de kapsayan ciddi ve 
titiz bir çalışma yürütüyor bu alanda. 
 



 

 

 
 
 
Türk iş dünyası olarak arzumuz; Gümrük Birliği’nin revizyonunda müzakerelere hemen 
başlanması ve sürecin kısa bir süre içinde, her iki tarafın da endişelerini ve sorunlarını 
giderecek şekilde nihayete erdirilmesi.  
 
Bu çerçevede taşıma kotaları, sürücü vizeleri, Türk vatandaşlarına yönelik haksız vize 
uygulamaları gibi, kronikleşmiş sorunlara da bir an önce kalıcı çözüm bulunması. 
 
Bu noktada, Avrupa’daki en güçlü ticari ve ekonomik ortağımız İtalya’nın desteğini talep 
ediyoruz.  
 
Saygıdeğer Bakanlarım; Saygıdeğer Katılımcılar;  
 
Sözlerimin sonunda, toplantımıza teşrifleriniz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. 
 
Ayrıca kurulduğu günden bu yana, sürdürülebilir ve düzeyli bir ilişki içerisinde olduğumuz, 
Confindustria’ya ve İtalyan Ticaret Ajansı’na, toplantımızın düzenlemesinde göstermiş 
oldukları ilgi ve destekten ötürü teşekkür ediyorum.  
 
Toplantımızın her iki ülkeye de yarar getirmesi temennisiyle, saygılar sunuyorum.  
 
 
 

 


