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Türkiye-İtalya JETCO Anlaşması ve İş Forumu
10 Aralık 2020, 13.00
Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan,
İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio,
Türkiye ve İtalya İş Dünyasının Değerli Temsilcileri,
Değerli Basın Mensupları,
Sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK Başkanı olarak saygıyla
selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum.
Öncelikle, 2. Dönem JETCO protokolü hayırlı olsun diyor ve
mutabakat zaptımız ve gelecek iş birliğimiz için İtalyan Ticaret ve Tanıtım
Ajansı (ITA-ICE) (İçe)’ye ve CONFINDUSTRIA’ya ve DEİK Türkiye-İtalya İş
Konseyimize teşekkür ediyorum.
Covid-19 ile birlikte, yeni kavramlar hayatımıza girdi.
Dijital teknolojiler ve yapay zeka hayatımızda, düşündüğümüzden
daha fazla ve daha hızlı şekilde yer aldı.
Globalleşme yanında glokalleşmeyi de konuşmaya başladık.
Rekabetçilikte, ölçek ekonomisinin tek kaynağa bağlı olmanın
risklerini de getirdiğini ve kaynak çeşitliğinin önemini daha net anladık.
Lojistikte, uzaklık ve yakınlık kavramlarının yanında “ulaşılabilirlik”
kavramı ortaya çıktı. Tedarik Zinciri kavramı daha önemli hale geldi.
Ve son kavram da “güven” kelimesi. Ülke, firma ya da sektör ayırımı
yapmadan, tedarik zincirini kopartmadan ayakta kalanlar ve muhataplarına
güven duygusunu daha iyi verebilenler sürecin kazananları olacak.
İkili ticaretimizin daha da güçlenmesini sağlayacağını düşündüğüm 3
maddeyi dikkatinize sunmak isterim:
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destekçimizden, teşekkür ediyoruz. Bu konunun acil bir şekilde
sonuçlandırılmasını arzu ettiğimiz süreçte, bugün toplanan AB’nin
gündeminde Türkiye’ye yönelik yaptırım söylemlerinin olmasından ise
endişe duyuyoruz.
 İkili ticaret yanında, Müteahhitlik sektöründe İtalyan dostlarımızla
başta Orta Asya, Afrika ve Balkanlar olmak üzere 3. ülkelerde, ortak
projeler gerçekleştirmek istiyoruz. SACE ve benim de YK Üyesi
olduğum Türk Eximbank arasında iş birliği mevcut. Bu altyapıyı somut
projelerle desteklememiz lazım.
 Bir başka başlık Yeşil Mutabakat, yani Green Deal… Yeni nesil
korumacı önlemlere sebebiyet vermeyecek şekilde, yeşil mutabakatı
prensipte destekliyoruz. Green Deal Mevzuatı oluştururken, kararların
sonuçlarından etkilenecek olan, ama AB dışında kalan Türkiye gibi
ülkelerin göz ardı edilmemesi çok önemli.
Konuşmamı bir İtalyan atasözüyle sonlandırmak istiyorum. İtalyan
dostlarımız, “Dopo la pioggia, arriva il sole” (Dopo la piyoca, arriva il
soole) diyor. Yani, “Yağmurlu zamanların ardından daima gün ışığı
doğar.” anlamına geliyor.
Zorlu zamanlarda vazgeçmek ve hayatı durdurmak yerine, ardından
gelecek güzelliklere ve fırsatlara odaklanan iş dünyası temsilcileri olarak;
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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