
 

 

Türkiye-İspanya JETCO II. Dönem Toplantısı Kapsamında 

Yuvarlak Masa Toplantısı 

13 Mayıs 2022, Madrid 

 

Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş, 

İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Sn. Reyes Maroto 

Illera (Reyes Maroto İyyera), 

Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanımız Sn. Zeynel Abidin 

Erdem, 

İspanyaTicaret Odası CEO’su Sn. Inmaculada Riera 

(İnmakulada Riyera), 

İspanya İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (CEOE) 

International Başkanı Sn. Marta Blanco (Marta Blanko), 

İş Dünyamızın Değerli Temsilcileri, 

Değerli Katılımcılar,  

 

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına 

İspanya’nın başkenti; siyasi, ekonomik ve kültür merkezi olan Madrid’de 

saygıyla selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum. 

İspanya ülkemizin önemli ticari ortaklarından ve Türkiye’ye 

doğrudan yatırım yapan başlıca AB ülkeleri arasında yer alıyor. İkili 



 

 

ilişkilerimiz özellikle ikili zirvelerin ilkinin gerçekleşmiş olduğu 2009’dan bu 

yana ivme kazandı ve Covid-19 süreci bizleri daha da yakınlaştırdı. 

Bu güzel ülke ayrıca, birçok AB ülkesinden farklı olarak AB üyeliği 

dahil Türkiye’ye birçok hususta destek veren ve bu konuda devlet 

politikasına sahip olduğu anlaşılan bir ülke… 

İspanyol dostlarımızla en son 23 Temmuz 2020’de Türkiye-İspanya 

1. Dönem JETCO toplantısı vesilesiyle Türkiye-İspanya Sanal İş 

Forumumuzu gerçekleştirmiştik. Bugün gerçekleştirdiğimiz JETCO’nun 

ardından gerçekleştirdiğimiz toplantımızda da, mevcut ekonomik 

ilişkilerimizi ve iş birliklerimizi daha ileri seviyelere taşımak için yeni 

adımlar atacağız. 

 

Sayın Bakanlarım, Değerli Misafirler, 

Türkiye’de 726 İspanyol firmanın 7.7 milyar $ yatırımları mevcut. 

Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacmimizin son 5 yıllık ortalama 

büyüme oranı %8.9. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 15 milyar $’ın üzerinde 

gerçekleşti. Bu rakamı el ele vererek, daha üst seviyelere çıkarmamız 

mümkün. İş insanlarımız burada ve hazır. 

 İspanya’nın AB içerisinde lobi gücü bulunduğu değerlendirildiğinde 

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi hususunda İspanyol 

tarafının da desteğinin daha güçlü bir şekilde alınması katkı 

sağlayacaktır.   

 İspanya’nın Castellon, Aragon, Bask gibi endüstriyel bakımdan 

gelişmiş bölgeleri ile ülkemiz arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin 



 

 

geliştirilmesine yönelik bölgesel çalışmaların yapılması önem arz 

ediyor. 

 Sektör kuruluşlarının desteğiyle İspanyol turizm yatırımcılarının ve 

firmalarının Türkiye’de yatırım ve iş birliklerinin artırılması teşvik 

edilmeli. 

 Türk taşımacıların, bilhassa karayolu taşımacılarının vize 

sorunlarının çözümü, ülkemizin ihracatına ve İspanya ile olan ikili 

ticaretimize önemli katkı sağlayacaktır.  

 

 Yurt dışı pazarlardaki başarılarını çok farklı coğrafyalarda 

kanıtlanmış olan İspanyol ve Türk müteahhitlik firmalarının farklı 

bölgelerdeki bu başarılarını karşılıklı iş birliği ile güçlendirmeleri de 

son derece önem atfettiğimiz bir  diğer husus. İspanyol müteahhitlik 

firmalarının Latin Amerika ve Avrupa ülkelerindeki önemli 

projelerden edindikleri deneyimleri, Türk müteahhitlerimizin 

Ortadoğu, Afrika ve BDT ülkelerindeki tecrübeleri ile birleştirmeleri 

suretiyle yeni pazarlara açılabilmemiz  her iki ülkeye de güç 

katacaktır. 

 

 Havacılık ve savunma sanayinde Türk ve İspanyol iş birliği de 

geliştirilebilir. 

 

Sözlerimi, bir İspanyol atasözü ile tamamlamak isterim. “A quien 

buen árbol se arrima, buena sombra le cobija” (A kien buen arbol se 

arrima, buena sombra le kobiha). “İyi bir ağaç kime sarılırsa, ona 

güzel bir gölge verir” anlamına geliyor. 



 

 

Biz de, İspanyol dostlarımızla birbirimize sarılarak, güç veriyor; 

ticaret ve yatırım ilişkilerimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz. 

Bu duygularla, başta Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ve İspanya 

Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Sn. Reyes Maroto Illera (Reyes Maroto 

İyyera) olmak üzere programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 

saygılar sunuyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 
 


