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FERİT B.PARLAK/

DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi

2.3 trilyon dolara yükselen dış borç, 
İtalya’yı daha da zorlu günlerin bek-
lediğini gösteriyor…

Siyasetteki dalgalanmalar, AB’ye 
yönelik eleştiriler ve AB’den çıkışı 
destekleyenlerin güç kazanması ise 
daha zorlu günlerin fitilini ateşliyor…

Tüketimdeki azalışın yanı sıra, 
tasarruf oranında ki artış ise, alış-
kanlıkların değişmeye başladığını 
anlatıyor…

 * * *
İtalya’da, yanı başındaki İspanya 

ve Yunanistan’a göre ‘çalışma kül-
türü farkı’ olduğunu, son dört yılda 
İtalya’ya yaptığım yedi gezinin ardın-
dan, DÜNYA Gazetesi’ndeki yazıla-
rımda anlatmıştım…

Özetlersem…
İtalya’nın havalimanlarında ve 

caddelerinde sabahın altısında dahi 
hareket, trafik ve koşuşturma var… 

En yüksek dağların zirvesinin dahi 
değerlendirildiği ekili alanları var…

Kuzeyindeki Milano’nun da, göbe-
ğindeki Roma’nın da, güneyindeki 
Sardunya’nın Başkenti Cagliari’nin 
de en lüks semtlerinde dahi yerli, kü-
çük ve tasarrufl u arabaların ve mo-
tosikletlerin keskin sayısal üstünlü-
ğü var… 

Bu nedenle ciddi tüketimin yanın-
da, ciddi de tasarruf ve sermaye var…

Hatta resmi verilere göre 2017 yı-
lında İtalya, büyüme oranı ile AB ül-
keleri arasında ön sıralarda yer alır-
ken, tüketim sıralamasında en son sı-
ralarda yer alıyor…

2010 yılına göre İtalya’da ailele-
rin tüketim harcamaları yüzde 2 ora-
nında azalmış. İspanya’nın tüketimi 
‘stabil’ kalırken, Almanya yüzde 12.7, 
Fransa yüzde 10.2 ile tüketim artışın-
da başı çekiyor…

Kısacası İtalya’da, dünya ihracat 
sıralamasında ilk beşte olmanın tesa-
düf olmadığını gösteren her şey var…

Siyasi birlikteliğin olmaması ise 
İtalya’nın yokları arasında başı çekiyor…

Siyasi sıkıntılar nedeniyle sosyal 
yardımlarda son yıllarda artan po-
pülist politikalar da ekonomiye aşağı 
çekmeye yetiyor…

İtalya’nın yeniden eski günlerine 
dönmesi için siyasi çekişmeye son 
vermesi, birbiriyle çelişen yasalar-
dan kurtulması ve bankacılık, mali 
alanlar ve çalışma hayatında ciddi ya-
pısal reformlar yapması gerekiyor…

 * * *
AB’den çıkış gibi senaryoları kö-

pürtenlere ise İtalya’nın yeni Dışiş-
leri Bakanı Enzo Moavero Milanesi 
Türk Lirası’nda yaşanan gelişmeleri 
örnek vererek sesleniyor:

“İlk düşüncem, Akdeniz'in tica-
ri ve mali dengesi açısından kritik 
bir oyuncu da olan, önemli bir ülke 
Türkiye ile dayanışma göstermek-
tir. Böyle bir kriz durumu herkes için 
kötü bir haberdir ve hepimizin üze-
rine düşen yakınlığı göstermesini 
gerektirir.

Türkiye’de yaşananlar, bizim kı-
tamızı da ilgilendiren bir husus hak-
kında düşünmemizi sağlamalı.

Avrupa gibi sağlam bir bölgede, ya-
ni farklı devletler için güçlü bir ortak 
para birimi olan ve bir sorun yaşandı-
ğında bu devletlerarasında bir koru-
ma ağı oluşturma kapasitesine sahip 
bir bölgede yer almak bir avantaj.”

Milanesi’nin bu sözleri, İtalya’daki 
yeni hükümetin, Türkiye’ye bakışı ile 
ilgili de olumlu ipuçları veriyor…

FERIT B.PARLAK/ 

DÜNYA Newspaper 

Ankara Representative

Fore�gn debt, wh�ch rose to $ 2.33 tr�ll�on, 
shows that more challeng�ng days are 
wa�t�ng for even Italy..

Pol�t�cal fl uctuat�ons, cr�t�c�sm aga�nst 
the EU and the supporters of the ex�t from 
the EU are fuel�ng more d�ff �cult days…

In add�t�on to the decrease �n 
consumpt�on, the �ncrease �n sav�ng rate 
tells us that hab�ts have started to change…

 *  *  *
In the last 4 years, after 7 tr�ps to Italy, I 

told �n my art�cles �n the newspaper ‘DÜNYA’ 
that there �s a “d�ff erence of work�ng hab�t” 
�n Italy d�ff erent than �ts ne�ghbors Spa�n 
and Greece…

To summar�ze...
There �s movement, traff �c and hustle 

and bustle even at 6 am �n Italy’s a�rports 
and streets.

There are cult�vated areas where even 
the peaks of the h�ghest mounta�ns are 
used. 

There �s a sharp numer�cal advantage 
of domest�c, small and eff �c�ent cars and 
motorcycles even �n the most luxur�ous 
d�str�cts, �n Rome at the heart of Italy, �n 
M�lano �n the North,  �n Sard�n�a’s cap�tal, 
Cagl�ar�.

For th�s reason, bes�des ser�ous 
consumpt�on, there �s ser�ous sav�ngs and 
cap�tal.

In fact, accord�ng to off �c�al data, �n 
2017, Italy �s at the forefront among the EU 
countr�es w�th �ts growth rate, wh�le �t �s at 
the top of the l�st of consumpt�on.

Accord�ng to 2010, the consumpt�on 
expend�tures of the fam�l�es �n Italy 
decreased by 2 percent. Wh�le Spa�n’s 
consumpt�on rema�ns artış stable,, 
Germany �s the leader �n consumpt�on 
growth w�th 12.7% and France w�th 10.2% .

In short, there �s everyth�ng �n Italy that 
shows that be�ng �n the top 5 �n the world 
export rank�ng �s not a co�nc�dence.

The absence of pol�t�cal un�ty �s one of the 
def�c�ts of Italy…

Popul�st pol�c�es, wh�ch have �ncreased �n 
recent years due to pol�t�cal problems, are 
enough to br�ng down to the economy.

In order for Italy to revert back to �ts old 
days, �t needs to end pol�t�cal str�fe, get 
r�d of confl �ct�ng laws and make ser�ous 
structural reforms �n bank�ng, f�nanc�al 
f�elds and work�ng l�fe.

New government 
new expectations Yen� hükümet 

yen� beklent�ler…
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www.bonfiglioli.com

GÜÇ AKTARMA VE HAREKET KONTROLÜNDE
DÜNYA ÇAPINDA ÖNCÜYÜZ

Redüktörlü motorlar, tekerlek tahrik sistemleri,

planet redüktörler gibi birçok ürünümüz ve mekatronik

sistemlerindeki dünyanın en geniş ürün portföyü ile

endüstriyel süreçler, otomasyon, mobil ve yenilenebilir enerji

çözümlerimizle tüm talep ve ihtiyaçları karşılayabilecek

ürünler tasarlıyor, üretiyor ve kullanıma sunuyoruz.
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Sürdürülebilir büyümenin ana unsu-
runun sanayi, ihracatın odak nokta-
sının ise ileri teknolojili ürün üretimi 
olduğu artık geniş kitlelerce anlaşıl-
mış durumda. Dış ticarette rekabetin 
odak noktasını, ülkelerin sahip oldu-
ğu teknoloji kapasitesi oluşturuyor. 
Makine ve yazılım stratejik sektörler 
haline gelirken, gelişmiş ülkelerde ti-
caret büyük önem kazanıyor.

Küçük ve orta ölçekli firmaların 
temelini oluşturduğu ekonomisiyle 
İtalya, Avrupa Birliği’nin en önemli 

ticari merkezlerinden biri. İtalya’nın 
endüstriyel tarımdan güç alan eko-
nomisi, sanayide yaşanan hızlı dö-
nüşümden ciddi şekilde etkileniyor. 
Uluslararası rekabette geri kalma-
mak için ileri teknoloji yatırımlarını 
artıran ülke, lojistik açısından avan-
tajlar sağlayan konumunun da etki-
siyle Türkiye’nin makinecileri için 
birçok ticari fırsat barındırıyor.

İtalya’da bulunan 200’ün üzerinde-
ki sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 
firmalar, sahip oldukları know-how 
üstünlüğü ve yenilikçi yaklaşımla-
rıyla, uluslararası rekabette güçlü ko-
numdalar. Hedef pazarlarla ticari iliş-
kiler konusunda stratejik öneme sa-
hip olan bu firmalar, verimlilik odaklı 
yatırımları gereği her geçen yıl daha 
fazla makine ve ekipmana ihtiyaç du-
yuyor.

Mak�ne �hracatında �lk dört
ülke arasında İtalya da var
Sektörümüz bu alandaki ticari fırsat-
ları yakından takip ediyor, kalite ve 
verimlilik esaslı ürünleri ve rekabet-
çi fiyatlarıyla Türkiye menşeli maki-

neler, İtalya’daki pazar payı artışını 
sürdürüyor. Makine ihracatımızda ilk 
dört ülke arasında yer alan İtalya’ya 
bu yıl Eylül ayı itibarıyla 634 milyon 
dolar makine ihracatı gerçekleştir-
dik. Klimalar ve soğutma makineleri, 
diğer yıkama ve kurutma makineleri 
ile başta traktör olmak üzere tarım ve 
ormancılıkta kullanılan makineler bu 
başarıda büyük rol oynadı. Tarım ve 
ormancılıkta kullanılan makinelerde, 
yılın ilk dokuz ayında öncek yılın aynı 
dönemine göre yaşanan yüzde 73.2’lik 
artış dikkat çekti.

EIMA fuarıyla yen�
�şb�rl�kler� gel�şt�receğ�z
Makine İhracatçıları Birliği, 
Türkiye’nin Makinecileri markasıy-
la ülkemizi ve sektörümüzü dünyanın 
her yerinde olduğu gibi İtalya’da da 
başarıyla temsil ediyor. Birliğimiz ka-
tıldığı tüm platformlarda sektörümüz 
adına yeni işbirlikleri geliştiriyor. Bu 
yıl da 7-11 Kasım tarihlerinde, EIMA 
Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda tanı-
tım faaliyetlerimizi gerçekleştirerek 
Türkiye menşeli makinelerin bilinir-

liğini arttırmak için çalışacağız.
EIMA küresel ölçekte 70 milyar do-

larlık hacimli satın alma gücünü bir 
araya getiren, sektör için önemli bir 
fuar. Tarım makineleri ihracatımızda 
ikinci sırada yer alan İtalya’da gerçek-
leşecek bu organizasyonla yeni pazar-
lara ulaşacak ve uluslararası ticaret-
ten aldığımız payı artırmaya devam 
edeceğiz. Sektörün tecrübe ve çalış-
kanlığı sayesinde, inanıyorum ki bu 
yılın sonunda tarım makineleri ihra-
catında 800 milyon dolar hedefimize 
rahatça ulaşacağız.

İtalyan sanayisi, rekabet gücünü 
Türk makineleriyle artırıyor

Makine İhracatçıları Birliği 
(MAİB) Başkanı

KUTLU KARAVELİOĞLU

KUTLU KARAVELİOĞLU/

The Chairman of Machinery 

Exporters’ Association (MAİB)

It �s now w�dely understood that the 
ma�n element of susta�nable growth �s 
the �ndustry and the focus of exports �s 
the product�on of h�gh-tech products. 
The focus of compet�t�on �n fore�gn trade 
�s the technology capac�ty of countr�es. 
Wh�le mach�nery and software become 
strateg�c sectors, trade �n developed 
countr�es �s ga�n�ng great �mportance.

Italy �s one of the most �mportant 
commerc�al centers of the European 
Un�on w�th �ts economy based on small 
and med�um s�zed compan�es. Italy’s 
economy ga�n�ng �ts strength from 
�ndustr�al agr�culture �s ser�ously be�ng 
aff ected by the rap�d transformat�on of 
�ndustry. The country ,wh�ch �ncreases 

�ts �nvestments �n advanced technology 
�n order not to fall back on �nternat�onal 
compet�t�on, conta�ns many commerc�al 
opportun�t�es for Turkey’s mach�nery 
w�th the eff ect of �ts locat�on prov�d�ng  
advantages �n terms of log�st�cs.

Compan�es operat�ng �n more than 
200 �ndustr�al areas �n Italy are strong 
�n �nternat�onal compet�t�on w�th the�r 
super�or�ty �n know-how and the�r 
�nnovat�ve approaches. These compan�es 
hav�ng strateg�c �mportance �n terms of 
commerc�al relat�ons w�th target markets 
need more mach�nery and equ�pment 
every year as a result of the�r eff �c�ency-
focused �nvestments.

Italy �s among the f�rst four 
countr�es �n mach�nery exports

Our sector �s closely follow�ng the 
commerc�al opportun�t�es �n th�s f�eld and 
Turk�sh-or�g�nated products cont�nue to 

�ncrease the�r market share �n Italy w�th 
qual�ty and eff �c�ency-based products 
and compet�t�ve pr�ces. As of September 
of th�s year we exported 634 m�ll�on 
dollars of mach�nery to Italy wh�ch �s 
among the f�rst four countr�es �n our 
mach�nery export. A�r cond�t�oners and 
refr�gerat�on mach�nes, other wash�ng 
and dry�ng mach�nes, agr�cultural and 
forestry mach�nery, espec�ally tractors, 
played a major role �n th�s success. 
Agr�culture and forestry mach�nery, the 
f�rst n�ne months of the year compared to 
the same per�od of the prev�ous year, the 
73.2 percent �ncrease was noted.

We w�ll develop new 
collaborat�ons w�th EIMA

Mach�ne Exporters Assoc�at�on, 
w�th �ts Turkey’s Mach�nery brand, by 
successfully represent our country and 

our �ndustry �n Italy as �t �s anywhere 
�n the world. Our assoc�at�on develops 
new collaborat�ons on behalf of our 
sector on all platforms �t part�c�pates. 
We w�ll perform promot�onal act�v�t�es 
to �ncrease the awareness of mach�nes 
or�g�nat�ng �n Turkey �n th�s year, between 
7-11 November, EIMA Agr�culture and 
L�vestock Fa�r. 

EIMA �s an �mportant trade fa�r for 
the sector, br�ng�ng together a global 
purchas�ng power of USD 70 b�ll�on. W�th 
th�s organ�zat�on, wh�ch w�ll take place �n 
Italy, wh�ch ranks second �n our export of 
agr�cultural mach�nery, we w�ll cont�nue 
to �ncrease our share of �nternat�onal 
trade. Thanks to the exper�ence and hard 
work of the sector, I bel�eve that at the 
end of th�s year we w�ll reach our target 
of 800 m�ll�on dollars �n the export of 
agr�cultural mach�nery.

Italian industry increases its competitiveness through Turkish machinery 
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Akdeniz ülkeleri arasında, ekono-
mik ilişkiler açısından İtalya’nın en 
çok önemsediği ülke Türkiye’dir. Yıl-
lar geçtikçe, ekonomik ilişkilerimiz 
esasen iki temel alan üzerinde odak-
landı. Bunlardan ilki karşılıklı tica-

ret hacmi. 2017 yılında 20 milyar do-
lara dayanan ticaret hacmi, İtalya’yı 
Türkiye’nin AB ülkeleri arasındaki 
en büyük ikinci ticari partneri ya-
parken genel sıralamada ise beşin-
ci büyük ticaret ortağı haline getir-
di. İki ülke arasındaki karşılıklı tica-
ret hacmi büyük ölçüde dengeli olup, 
neredeyse tüm üretim sektörlerinde 
kendini gösteriyor. Bu da ekonomik 
sistemlerin birbirine ne denli bağlı 
olduğunun kanıtı.

İtalyan ş�rketler, 60’lı yıllardan 
ber� Türk�ye’de yatırım yapıyor
İkinci sırada ise yatırımlar konusu 
geliyor. 60’lı yıllardan bu yana İtal-
yan şirketleri Türkiye’ye yatırım ya-
parak, her iki ülkenin de yararına ola-
cak iş imkanları oluşturup, yenilik ve 
zenginlik getirdi. Bu, bence ekono-
mik ilişkilerimizin en güçlü yanını 
meydana getiriyor. Zira bu ilişkilerin 
“kazan-kazan” ilkesine dayandığını 
gösteriyor. 

Örneğin, altyapı veya savunma sa-
nayii sektörlerini ele alacak olursak, 
yıllar içinde ortaya çıkan çok sayıdaki 

iş ortaklığından da anlaşılacağı üzere, 
iki müttefik ve dost ülkeye yakışan şe-
kilde İtalyan şirketleri Türk ortakla-
rıyla iş birliği yapmaya açık oldu. Ay-
nı şekilde son dönemlerde, İtalya’ya 
yapılan yeni Türk yatırımlarına da ta-
nık olmakta ve bu durumdan da ayrı-
ca memnuniyet duyuyoruz. 

AB �le yapılacak temaslar 
ekonom�ye �vme kazandırır 
Gelecek için temennimiz, 
Türkiye’nin son zamanlarda yaşanan 
ekonomik dalgalanmayı mümkün 
olan en kısa sürede aşmasıdır. Çün-
kü Türkiye ekonomisi sağlam temel-
lere dayanıyor ve olağanüstü bir po-
tansiyele sahip. Bence, İtalya ve Tür-
kiye arasındaki ekonomik ilişkileri 
daha da güçlendirmenin başlıca yo-
lu, Ankara’nın Avrupa Birliği ile da-
ha fazla bütünleşmesinden geçiyor. 
Bu bağlamda, AB ile Türkiye arasın-
daki Gümrük Birliği ekonomik iliş-
kiler bakımından kilit bir rol oynadı. 
Dolayısıyla orta vadede bu yönde ye-
ni adımların  atılabilmesi ekonomiye 
ivme kazandırır kanaatindeyim. 

Türkiye, İtalya’nın Akdeniz’de 
en çok önemsediği ülke konumunda  

LUIGI MATTIOLO/

The Ambassador of Italy to Turkey

Regard�ng econom�c relat�ons, Turkey �s the 
country Italy cares most among the Med�-
terranean countr�es. Over the years, our 
econom�c relat�ons have ma�nly focused on 
two key areas. The f�rst �s the mutual trade 
volume. The trade volume amount�ng $ 20 
b�ll�on �n 2017  made Italy Turkey’s second 
b�ggest trade partner �n the overall rank�ng 
among EU countr�es when brought �nto 
f�fth largest trad�ng partner. The mutual 
trade volume between the two countr�es �s 
largely balanced and man�fests �tself �n al-
most all product�on sectors. Th�s �s proof of 
how much econom�c systems are connected 
to each other.

Ital�an compan�es have been
�nvest�ng �n Turkey  s�nce 1960’s

The second �ssue �s the subject of 
�nvestments. S�nce 1960’s Ital�an compan�es 
have been �nvest�ng �n Turkey and these 
�nvestments brought both countr�es the 
benef�t of creat�ng jobs, �nnovat�on and 
wealth. Th�s, I th�nk, const�tutes the most 
powerful s�de of our econom�c relat�ons. 
For these relat�ons are based on w�n-w�n 
pr�nc�ple.

For example, �f we look at the 
�nfrastructure or defense �ndustry sectors, 
as ev�denced by the large number of 
partnersh�ps that have emerged over the 
years, Ital�an compan�es were open to 
cooperate w�th Turk�sh partners �n a way 
that su�ts both all�ed and fr�endly countr�es. 
S�m�larly, we have w�tnessed recent Turk�sh 
�nvestments �n Italy and we are also pleased 
w�th th�s s�tuat�on.

Contact w�th the EU
w�ll accelerate economy

Our hope for the future �s that, econom�c 
fl uctuat�ons that took place �n Turkey �n 
recent t�mes w�ll be overcome as soon as 
poss�ble. However, Turk�sh economy �s based 
on sol�d foundat�ons and has an outstand�ng 
potent�al. I th�nk  that the ma�n way to 
strengthen econom�c relat�ons between Italy 
and Turkey, passes through Ankara's further 
�ntegrat�on w�th the European Un�on.

In th�s context, the Customs Un�on 
between the EU and Turkey played a key role 
�n econom�c relat�ons. Therefore, I th�nk that 
new steps can be taken �n th�s d�rect�on �n the 
med�um term.

Turkey is the country Italy cares 
most in the Mediterranean

İtalya Büyükelçisi 
LUİGİ MATTİOLO
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Stratejik ortağımız olan İtalya; eko-
nomi, ticaret, güvenlik, savunma ve 
kültür gibi geniş bir yelpazede iş bir-
liği yaptığımız önemli bir partner ko-
numunda bulunuyor. Cumhurbaşka-
nımızın 4-5 Şubat 2018 tarihlerinde 
İtalya’ya yaptığı ziyaret iki ülke ara-
sındaki ticarete de dinamizim ka-
zandırdı. Bununla beraber 2017’de 
İtalya’ya ihracat bir önceki yıla kıyas-
la yüzde 11.8 artarak 8.4 milyar do-
lara, İtalya’dan ithalat ise yüzde 10.7 
artarak 11.3 milyar dolara yükseldi.  
Söz konusu rakamlar ışığında İtalya, 
Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 
üçüncü ülke, ithalatında ise beşin-
ci sırada yer alıyor. Bununla beraber 
henüz istenilen potansiyeli yakala-
yamayan iki ülke 30 milyar dolarlık 
ticaret hedefine yönelik sürdürülebi-
lir adımlar atıyor. 

Alternat�f �ş b�rl�ğ� mekan�zmaları
t�caret hacm�ndek� artışa etk� ed�yor
Türkiye ile İtalya arasında ekonomik 
ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi 
için alternatif mekanizmaların tesis 
edildiğini söyleyebiliriz. Hükümetler 
Arası Zirve, Ekonomi ve Ticaret Or-
tak Komitesi (JETCO) toplantıları, 
Türkiye-İtalya Forumu ve Türkiye-
İtalyan İş Forumu bu mekanizmala-
rın önde gelenlerini oluşturuyor. Bu 

toplantılarda alınan kararlardan kar-
şılıklı yatırımların artırılmasında 
daha fazla yararlanmak da mümkün. 
Örneğin, Türk Eximbank ile İtalyan 
İhracat Kredi-Sigorta Kurumu (SA-
CE) arasında karşılıklı yatırımların 
artırılmasına yönelik bir Mutabakat 
Zaptı, 2017 Şubat ayında düzenlenen 
JETCO Toplantısı marjında imza-
landı. Kurulacak ortak fondan halen 
yürütülen ortak projelere ilave ola-
rak, örneğin Afrika’da, Akdeniz hav-
zası ve bölgemizde acilen ihtiyaç du-
yulan altyapı projeleri bağlamında 
yararlanma imkanları mevcut. 

Türkiye Yatırım Destek ve Tanı-
tım Ajansı, Türkiye’nin sunduğu ya-
tırım fırsatlarını İtalyan iş dünyasına 
tanıtma ve yatırımcılara Türkiye’ye 
yapacakları yatırımın her aşamasın-
da destek sağlamak üzere çalışıyor. 
Benzer şekilde, İtalya Ticaret Ajansı 
(ICE) da ilk dış yatırım ofisini 2015 
yılı Ekim ayı başında İstanbul’da açtı. 

Türk ş�rketler�, İtalyan 
markaları satın alıyor
Öte yandan, Türk şirketlerinin İtal-
yan şirketleriyle ortaklıklar kurma-
ya, üçüncü ülkelerde birlikte iş yap-
maya ve İtalya’ya yatırım yapmaya 
olan ilgisinin her geçen gün arttığını 
görmekten memnuniyet duyuyoruz. 
İtalya’daki Türk yatırımlarında ağır-
lıklı olarak konaklama ve yiyecek hiz-
metleri, mobilya sanayii ve toptan ve 
perakende ticaret sektörleri öne çı-
kıyor. Son dönemde en ünlü İtalyan 
markaları şirketlerimiz tarafından 
satın alınıyor. İş insanlarımız Roma, 
Capri Adası ve Venedik gibi İtalya’nın 
turistik bölgelerinde önemli yatırım-
lar yapıyor. İtalyan limanlarında da 
birçok Türk şirketi faaliyet gösteri-
yor. Türk şirketleri Trieste Limanı-
nın Ro-Ro hatlarının ve birçok lima-
nın yolcu terminalleri işletmelerinde 
önemli roller üstleniyor. 

Üçüncü ülkelerde b�rl�kte 
faal�yet göster�leb�l�r 
Öte yandan, İtalyan firmaları da 
Türkiye’nin altyapı yatırımlarının 
gerçekleştirilmesinde önemli rol-
ler üstleniyor. İtalyan İnşaat Şirket-

leri Birliği’nce (ANCE) 2016 yılında 
hazırlanan bir raporda, İtalyan inşa-
at şirketlerinin uluslararası alanda 
sürdürdükleri projelerin değeri ba-
kımından ilk sırada yaklaşık 7.4 mil-
yar euro'luk projelerle ülkemiz yer 
alıyor. 

İtalyan ve Türk şirketlerinin üçün-
cü ülkelerde birlikte faaliyet göster-
me ve yatırım yapma potansiyelleri 
de yüksek. Esasen bugüne kadar Türk 
ve İtalyan şirketlerinin Moskova-
St. Petersburg otoyolu projesinde, 
Oman’daki karayolu inşaatı projele-
rinde, keza Varşova Metro hattının 
inşası projelerinde olduğu gibi üçün-
cü ülkelerde başarılı işbirlikleri ge-
liştirdiğini gördük. Bu örneklerin art-
ması için çaba harcıyoruz.

Tüm saydığımız i şbirliği alanları-
na ilaveten Türkiye ile İtalya, OECD, 
IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret 
Örgütü, Avrupa Yatırım ve Kalkın-
ma Bankası (EBRD), G20 gibi dün-
ya ekonomisinde büyük ağırlığı olan 
çok sayıda uluslararası ekonomik or-
ganizasyonun içinde üye olarak yer 
almaları nedeniyle, çok tarafl ı plat-
formlarda da yoğun iş birliği yürüten 
ülkeler arasında öne çıkıyor. 

Ticaret hacmindeki 30 milyar dolarlık 
hedef, kararlı adımlarla yakalanır 

MURAT SALİM ESENLİ /

Turkish Ambassador to Rome

Our strateg�c partner Italy �s an �mportant 
partner of our country w�th  a w�de range 
of cooperat�on �n economy, trade, secur�ty, 
defense and culture The v�s�t of our Pres�dent 
to Italy on 4-5 February 2018 also gave us 
dynam�sm �n trade between the two countr�es. 
However, �n 2017, exports to Italy �ncreased 
by 11.8 percent compared to the prev�ous 
year to 8.4 b�ll�on dollars, wh�le �mports from 
Italy �ncreased by 10.7 percent to $ 11.3 b�ll�on. 
Regard�ng the respect�ve f�gures Italy �s the 
Turkey’s th�rd b�ggest export�ng country, 
�t ranks f�fth on the �mport. However, the 
two countr�es, wh�ch have not yet reached 
the potent�al, are tak�ng susta�nable steps 
towards the $ 30 b�ll�on trade target.

Alternat�ve cooperat�on mechan�sms
aff ect �ncrease �n trade volume 

We can say that alternat�ve mechan�sms 
for the development of econom�c and trade 
cooperat�on between Turkey and Italy have 
been establ�shed. 

Intergovernmental Summ�t, Jo�nt Econom�c 
and Trade Comm�ttee (JETCO) meet�ng, 
Turkey-Italy Forum and the Turkey-Ital�an 
Bus�ness Forum are some of  these mechan�sm. 
It �s also poss�ble to benef�t from the dec�s�ons 
taken �n these meet�ngs to �ncrease mutual 
�nvestments. For example, a Memorandum 
of Understand�ng on �ncreas�ng mutual 
�nvestments between Turk Ex�mbank and the 
Ital�an Export Cred�t-Insurance Agency (SACE) 
was s�gned at the marg�n of the JETCO Meet�ng 
held �n February 2017. In add�t�on to the jo�nt 
projects, wh�ch are st�ll be�ng carr�ed out by 
the common fund, there are opportun�t�es to 
benef�t �n the context of �nfrastructure projects 
wh�ch are needed �n Afr�ca, Med�terranean 
bas�n and our reg�on urgently.

Investment Support and Promot�on Agency 
of Turkey to promote bus�ness and �nvestment 
opportun�t�es presented to Ital�an �nvestors 
try�ng to prov�de support at every stage of the 
�nvestment to be made �n Turkey. S�m�larly, 
the Ital�an Trade Agency (ICE) opened �ts 
f�rst fore�gn �nvestment off �ce �n Istanbul �n 
early October 2015. On the other hand, we 
are pleased to see that the �nterest of Turk�sh 
compan�es �n establ�sh�ng partnersh�ps w�th 
Ital�an compan�es, mak�ng bus�ness �n th�rd 
countr�es and �nvest�ng �n Italy �s �ncreas�ng 
day by day.

$ 30 billion target in trade 
volume could be reached with 
decisive steps

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi

MURAT SALİM ESENLİ
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Türkiye ile İtalya arasındaki ekono-
mik ilişkilerin her iki ülkenin ekono-
mik gücünü ve dinamizmini yansıttı-
ğını söyleyebiliriz. Farklı bir ifadeyle 
ülkeler arasında ekonomik ve tica-
ri ilişkiler uyum ve senkronizasyon 
içinde. İtalya, Türkiye’nin Almanya 
ve Rusya’dan sonra en büyük üçüncü 
ticaret ortağı ve Türkiye’nin ihraca-
tında bazen değişiklikler olsa da İtal-
ya uzun yıllardır ilk beş ülke arasın-
da yer alıyor. İtalya için Türkiye ise 
Çin, Rusya veya Brezilya’dan çok da-
ha önemli bir yatırım ve ticaret ortağı 
durumundadır. Türkiye’nin İtalya’ya 

yakın olması ve komşu olduğu pazar-
lara girebilmek için önemli bir mer-
kez oluşturması bunun başlıca ne-
denleri arasında yer alıyor. 

İk�l� t�caret hacm� arttı 
2017 yılında yaklaşık 20 milyar dolar 
tutarında gerçekleşen ve 2016 yılına 
oranla yüzde 22’lik  artış gösteren ikili 
ticaret hacminin ve karşılıklı yatırım-
ların önümüzdeki dönemde de arta-
rak ve çeşitlenerek, dengeli bir şekil-
de gelişeceğini ümit ediyoruz. Bunun 
yanı sıra iki ülkede de ticari alanda 
henüz kullanılmayan rezerv potansi-
yel bulunuyor. İtalyan firmalarının, 
Türkiye’de biyomedikal, altyapı ve ye-
nilenebilir enerji başta olmak üzere 
pek çok alanda iş birliği bulunuyor. 
Gelecek dönem için de Türk firma-
ları ile ortak yatırım yapma planları 
olduğunu ve hatta KOBİ’ler arasında 
iş birliklerinin kurulabileceğini bili-
yoruz. 

Bununla birlikte son 15 yılda savun-
ma sanayiinde iki ülkenin ortaklık-
larından ve NATO çatısı altındaki iş 
birliklerinden doğan kapsamlı proje-
ler göz önüne alındığında önemli ba-
şarı hikayelerine imza atıldığını görü-
yoruz. İki ülke arasındaki bu iş birliği, 
şu anda üçüncü ülke satışları açısın-

dan da kayda değr fırsatlar sunuyor. 
DEİK Türkiye-İtalya İş Konse-

yi olarak, odağımız iki ülke iş dünya-
sının birbiriyle ticaret yapmasının 
önünü açmak, karşılıklı yatırım ola-
nakları konusunda farkındalık sağla-
maktır. Etkinliklerimiz kapsamında 
halihazırda yatırımcı olan büyük fir-
maların aynı masa etrafında bir araya 
gelerek ticaretin gelişmesi için yapıl-
ması gerekenleri konuşabildiği top-
lantılardan, çeşitli sektörlerde KO-
Bİ’lerin ikili görüşmeler yaptıkları ve 
iki ülkenin ticari mevzuatı hakkında 
bilgi verildiği küçük toplantılara ka-
dar çok sayıda sektör ve farklı büyük-
lükteki firmaya hitap eden platform-
lar oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu 
etkinlikleri yaparken çeşitli iş dün-
yası ve kamu kuruluşları ile de işbir-
liği halindeyiz. Son bir yılda Bologna 
ve Milano’ya farklı sektörlerde başa-
rılı iş dünyası heyetleri ziyareti orga-
nize ettiğimiz İtalyan Ticaret Derne-
ği (ICE), her iki ülkedeki diplomatik 
misyon temsilcileri, karşı kanadımız-
daki iş birliği kuruluşumuz Confin-
dustria İş Konseyi bizlerin amaçla-
rımıza ulaşmada başlıca partnerleri-
miz arasında yer aldı. 

Öte yandan global pazarda 
İtalya’nın marka gücü öne çıkıyor. 

Son dönemde pek çok Türk şirketi 
İtalya’dan şirket ve marka satın alarak 
işlerini büyütme yoluna gitti. Edilcu-
oghi, Edilgres ve Campani markaları-
nı bünyesinde barındıran Fincuoghi 
seramik şirketi, tüketici elektroniği 
üreticisi Dikom, banyo markası IS-
VEA, ayakkabı üreticisi Lumberjack, 
150 yıllık çikolata üreticisi Pernigot-
ti, tasarım şirketi Bertone, turizm ala-
nında Capri Palas ve San Clemente 
otelleri son dönemde Türk girişim-
ciler tarafından satın alınan İtalyan 
şirketleri. 

İki ülke özel sektörleri arasında 
özellikle tekstil-konfeksiyon, deri, 
makine imalat, gıda işleme, kimyasal, 
seramik, ilaç, ambalaj, madencilik, 
mobilya, otomotiv-otomotiv yan sa-
nayi, beyaz eşya yan sanayi, mücevhe-
rat, altyapı-taahhüt, enerji, çevre, sa-
vunma, sağlık, finans ve turizm alan-
larında iş birliği imkanları yüksek. 
Örneğin, savunma sanayii alanında 
özellikle mühendislik kabiliyeti olan 
KOBİ’ler arasında işbirliği fırsatla-
rı doğabiliyor. Özellikle yenilenebilir 
enerji ve makine sektörleri gibi he-
nüz hak ettiği noktada olmayan ba-
zı potansiyel sektörlerin de devreye 
girmesiyle iki ülke arasındaki ticaret 
hacmi daha da artabilir. 

İtalyan fi rmaların ortak yatırım 
planlarında KOBİ iş birlikleri de var

ZEYNEP BODUR OKYAY/

DEIK / President of Turkey-Italy 

Business Council

We can say that econom�c relat�ons between 
Turkey and Italy both countr�es refl ects the 
econom�c strength and dynam�sm. In other 
words, econom�c and commerc�al relat�ons 
between countr�es are �n harmony and 
synchron�zat�on. Italy �s the th�rd largest trad�ng 
partner after Russ�a and Germany and even 
though Turkey’s export somet�mes changes, 
Italy has been among the top f�ve countr�es 
for many years. For Italy, Turkey �s much more 
�mportant than Ch�na, Russ�a or Braz�l �n terms of 
be�ng an �nvestment and trade partner. Turkey’s 
prox�m�ty to Italy and �ts central pos�t�on to ga�n 
access to the ne�ghbour�ng markets are the ma�n 

factors of th�s. 
We hope that the b�lateral trade volume 

and mutual �nvestments, wh�ch amounted to 
approx�mately 20 b�ll�on dollars �n 2017 and 
�ncreased by 22 percent compared to 2016, w�ll 
�ncrease and d�vers�fy �n the com�ng per�od �n a 
balanced manner. In add�t�on, both countr�es 
have potent�al reserves not yet used �n the 
commerc�al area. Ital�an compan�es, Turkey, 
b�omed�cal, there are many areas of cooperat�on, 
espec�ally �n �nfrastructure and renewable 
energy. We know that there are plans for jo�nt 
�nvestments w�th Turk�sh f�rms for the com�ng 
per�od and that even cooperat�on between SMEs 
can be establ�shed. Ital�an compan�es have much 
cooperat�on �n Turkey, espec�ally �n the sectors 
such as b�omed�cal, �nfrastructure, renewable 
energy. We know that there are plans for jo�nt 

�nvestments w�th Turk�sh f�rms for the com�ng 
per�od and that even cooperat�on between SMEs 
can be establ�shed.

Tak�ng �nto cons�derat�on the comprehens�ve 
projects �n the past 15 years, from the jo�nt 
projects of the two countr�es �n the defense 
�ndustry to the cooperat�on under the NATO roof, 
we cons�der that �mportant success stor�es have 
been s�gned. Th�s cooperat�on between the two 
countr�es off ers s�gn�f�cant opportun�t�es for 
th�rd country sales.

As Turkey-Italy Bus�ness Counc�l of DEIK, 
our focus �s to pave the way for �ncreas�ng 
trade between two countr�es  and  �s to 
prov�de awareness about mutual �nvestment 
opportun�t�es. W�th�n the scope of our act�v�t�es, 
We str�ve to create platforms that address a 
large number of sectors and compan�es of 

var�ous s�zes rang�ng from meet�ngs where 
large compan�es that are already �nvestors 
are able to come together around the same 
table to talk about what needs to be done for 
the development of trade, to small meet�ngs 
where SMEs �n var�ous sectors make b�lateral 
meet�ngs and where �nformat�on on commerc�al 
leg�slat�on of the two countr�es �s g�ven. We are 
cooperat�ng w�th var�ous bus�ness and publ�c 
organ�zat�ons �n do�ng these act�v�t�es. The 
Ital�an Trade Assoc�at�on (ICE), where we have 
organ�zed a very successful bus�ness delegat�on 
v�s�t to Bologna and M�lan �n d�ff erent sectors, 
the representat�ves of d�plomat�c m�ss�ons 
�n both countr�es, the Conf�ndustr�a Bus�ness 
Counc�l �n our counter-w�ng, our Conf�ndustr�a 
Bus�ness Counc�l are our most �mportant 
partners �n ach�ev�ng our goals.

In joint investment plans of Italian companies collaborations with SME’s are included

DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı 

ZEYNEP BODUR OKYAY
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Türkiye’de İtalyan Ticaret Odası, 1885 
yılında Türk ve İtalyan iş insanlarınca 
kuruldu. Merkezi İstanbul’da olmak-
la beraber Ankara Büyükelçiliği’nde 
de şubesi bulunan odamız, 1973 yılın-
da İtalyan hükümeti tarafından resmi 
olarak tanındı. Bugüne kadar  İtalya 
ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri 
geliştirme ve güçlendirmeye yönelik 
sayısız faaliyet gerçekleştirdik. Ayrı-
ca her iki pazarda ticari ilişkilere baş-
lamak ya da bu ilişkileri güçlendirmek 
isteyen şirket ve kurumları destekli-
yoruz.

Yen� ş�rketlere, kurulma 
aşamasında destek ver�yoruz 
Türkiye’de İtalyan Ticaret Odası, yap-
tığı yayınlar ve aylık bültenler aracı-
lığıyla her iki ülke için faydalı olabi-
lecek sektör, fuar, etkinlik, gümrük 
işlemleri, tüzük ve yönetmelikler, 
uluslararası ihaleler, pazar araştır-
maları ve iş fırsatları hakkında bilgiler 
sunuyor. Yeni şirketlerin kurulması-
na destek vererek, ticari ve endüstri-
yel ortak bulma aşamasında yardım-
cı oluyor. Bu anlamda yıl içinde hem 
Türkiye hem de İtalya’da gerçekleşti-
rilen organizasyonlar, yapılan kurum-
sal ziyaretler ve ülke sunumları her iki 
ülkenin daha iyi tanınmasında ve eko-
nomik ilişkilerin artmasında önemli 
rol oynuyor. 

Öte yandan, gerek Türkiye gerekse 
İtalya’da düzenlenen çeşitli sektör fu-
arlarına katılımcı, satın alma heyeti ve 
ziyaretçi promosyon aktiviteleri yapı-
lıyor. Ayrıca yılda yaklaşık bin Türk ve 
İtalyan talebini yanıtlamak, firmalara 
hukuki, ticari ve gümrük alanlarında 
yardımcı olmak,gerektiğinde tercü-
manlık hizmeti vermek de yapılan di-
ğer faaliyetler arasında yer alıyor. 

Bununla beraber iki ülke arasındaki 
ticaret hacmi, potansiyeli yansıtma-
maktadır. İtalya’nın sahip olduğu sa-
nayi ve teknolojik birikim Türkiye’de 
bazı sektörlerde tamamlayıcı rol 
oynuyor. Bu çerçevede Türkiye ve 
İtalya’nın birbirini daha fazla tanıma-
sına ve yakın işbirliğine geçmesine ih-
tiyaç var. Türkiye’de mevcut İtalyan 
yatırımları ağırlıklı olarak otomotiv, 
bankacılık, beyaz eşya, tekstil, ilaç ve 
gıda ve enerji sektörlerinden oluşu-
yor. İtalyan üreticilerin Türkiye üze-
rinden Ortadoğu ve Yakın Asya ülke-
lerine ulaşabilmeleri için Türkiye ide-
al bir merkez konumunda bulunuyor. 
Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa pazarında 
daha güçlü ve aktif bir rol oynaması-
nı sağlayabilecek merkez ülke İtalya 
olarak gözüküyor. Bu çerçevede sek-
tör ayrımı yapılmaksızın geniş bir yel-
pazede karşılıklı yatırım ve ticari iliş-
kilere ihtiyaç var.

Türkiye’de yapılacak olan İtalyan 

yatırımlarının finansmanı konusun-
da SIMEST ve SACE Finans Kamu 
Kuruluşları İtalyan firmalara düşük 
faizli ve uzun vadeli kredi imkanı su-
nuyor. Ayrıca, yatırım kararı ve uygu-
laması aşamasında odamız özellikle 
KOBİ ölçeğindeki İtalyan yatırımcıla-
ra tam destek veriyor.

İtalya’nın içinde bulunduğu mevcut 
ekonomik iyileşme göz önüne alındı-
ğında Avrupa pazarına açılmak iste-
yen Türk firmalar için İtalya hem çe-
şitlilik hem de finansman açısından 
kayda değer imkanlar sunuyor. Bu 
çerçevede yakın geçmişte seramik, 
çikolata, ayakkabı ve turizm-otelcilik 
alanlarında Türk firmaları İtalya’da 
yatırımlar yaptı. Gerek lojistik avan-
tajlar ve gerekse İtalya’daki mevcut 
fırsat ortamı Türk yatırımcılar için 
kayda değer bir cazibe kaynağı olarak 
görülüyor.  Odamız bu çerçevede Türk 
yatırımcılara İtalya’da yatırım yapa-
bilmeleri için gerekli hizmet ve deste-
ği vermeye hazır.

Tarihsel deneyim ve bu süreçte her 
iki ülkede oluşturulan network, yakla-
şık 700 aktif üye, sektör dernek ve bir-
likleri ile olan yakın işbirliği, Odamızı 
ön plana çıkaran gerçek değerlerdir. 
Söz konusu deneyim, bilgi bankaları 
ve güçlü network, bizlerle temasa ge-
çen firmalara hızlı ve güvenilir bilgi 
teminini mümkün kılıyor. 

İki ülkenin birbirini daha iyi tanıması 
ticaret hacminin artmasını sağlar

LIVIO MANZINI /

Chairman of the Italian Chamber of 

Commerce 

Ital�an Chamber of Commerce �n Turkey, 
was founded �n 1885 by Turk�sh and Ital�an 
bus�ness persons. In 1973, our chamber, located 
�n Istanbul but has a branch �n the Embassy 
to Ankara,  was off �c�ally recogn�zed by the 
Ital�an government. So far, we have carr�ed out 
numerous act�v�t�es to strengthen and develop 
commerc�al relat�ons between Italy and Turkey. 
We also support compan�es and �nst�tut�ons that 
want to start or strengthen commerc�al relat�ons 
�n both markets.

Through �ts publ�cat�ons and monthly 
bullet�ns Ital�an Chamber of Commerce �n Turkey 
has been prov�d�ng �nformat�on about sectors, 
fa�rs, events, customs procedures, regulat�ons 
and regulat�ons, �nternat�onal tenders, market 
research and bus�ness opportun�t�es that may 
be benef�c�al for both countr�es. It supports the 
establ�shment of new compan�es and helps �n 
f�nd�ng commerc�al and �ndustr�al partners. 
In th�s sense the organ�zat�ons held both �n 
Turkey and �n Italy, corporate v�s�ts and country 
presentat�ons play an �mportant role �n better 
recogn�t�on of both countr�es and econom�c 
relat�ons. 

On the other hand, part�c�pant, purchas�ng 
delegat�on and v�s�tor promot�on act�v�t�es are 
organ�zed to the exh�b�t�ons of d�ff erent sector 
held both �n Italy and Turkey. Moreover, to 
answer about a thousand Turk�sh and Ital�an 
demands per year, to ass�st f�rms �n legal, 
commerc�al and customs f�elds and to prov�de 
translat�on serv�ces when necessary are among 
other serv�ces. 

However, the trade volume between the two 
countr�es does not refl ect the potent�al. �ndustr�al 
and technolog�cal know-how owned by Italy 
plays a complementary role �n some sectors �n 
Turkey. In th�s context, Turkey and Italy needed 
to pass to each other more recogn�t�on and close 
cooperat�on. ava�lable �n Ital�an �nvestments �n 
Turkey ma�nly automot�ve, bank�ng, household 
appl�ances, text�le, pharmaceut�cal and food 
and �s composed of the energy sector. Ital�an 
producers to have access through Turkey to the 
M�ddle East and As�an countr�es are �n an �deal 
central locat�on near Turkey. Moreover, Turkey’s 
European market seems to be more powerful 
and can prov�de the core countr�es play an act�ve 
role �n Italy. W�th�n th�s framework, a w�de range 
of mutual �nvestment and commerc�al relat�ons 
�s needed w�thout d�st�nct�on of the sector.

If the two countries know
each other better, trade
volume will increase

İtalyan Ticaret Odası Başkanı 

LİVİO MANZİNİ
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İtalya 2017 verilerine göre; Çin, Al-
manya, Rusya ve ABD’den sonra 
Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı be-
şinci ülke konumunda bulunuyor. 
İhracatımız da ise Almanya, İngilte-
re, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve 
ABD’nin ardından altıncı sırada yer 
alıyor. İtalya, aynı zamanda Türki-
ye’deki en büyük beşinci yabancı ya-
tırımcı konumunda bulunuyor. İtalya 
ile ekonomik, ticari, kültürel ve sos-
yal ilişkilerimiz gün geçtikçe artıyor. 

Türkiye’nin ihracatın artırılma-
sı açısından uzun zamandır devam 
eden Ür-Ge projeleri doğru bir yön-
teme işaret ediyor. İtalyan Büyükel-
çiliği, konsolosluklar ve odamız gibi 

İtalya’ya bağlı kurumlar da ikili ti-
caretin artırılması amacına yönelik 
birçok çalışma yapıyor. Ayrıca Mi-
lano Başkonsolosluğu’nun Ticari 
Ataşeliği de yaptığı çalışmalarla iki 
ülke arasındaki ticareti destekliyor. 
İtalyan yatırımcılara Türkiye’de 
yıllardır bulunan doğru örnekleri 
göstermeli, daha çok yabancı yatı-
rımcı çekebilecek fırsatları İtalyan 
firmalarına doğru şekilde açıklaya-
bilmeliyiz.

İzmir İtalyan Ticaret Odası, 1994 
yılından beri faaliyet gösteriyor. 
1997 yılında ise resmi olarak İtalyan 
Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tara-
fından tanındı. Halihazırda 54 ülke-

de bulunan 79 İtalyan Ticaret Odası 
arasında Avrupa Bölgesi’ndeki yeri-
ni aldı. Ayrıca ISO belgesi olan Tür-
kiye’deki tek odayız.  Uzun yıllardan 
beri oda üyelerimize ve bize soru-
lar soran tüm diğer firmalara destek 
vermeye çalışıyoruz. Ayrıca alım he-
yeti organizasyonları, ikili görüşme-
ler organizasyonları, workshoplar, 
teknik seminerler, fuarlara ziyaretçi 
heyeti organizasyonları yapıyor ve 
basında tanıtım hizmetleri de veri-
yoruz. Bunların dışında gerçek İtal-
yan restoranlarını İtalya’daki Odalar 
Birliği (Unioncamere) tarafından ta-
nınmış ‘Ospitalita’ Italiana’ belgesi 
ile ödüllendiriyoruz.

Uzun yıllardır 30 farklı sektörde 
organizasyonlarımız oldu. İtalya ve 
Türkiye’deki birçok oda, kurum ve 
kuruluş ile işbirliği yaptık.Son dö-
nemde ise Türk firmaların ihraca-
tının artırılması amacıyla Ekonomi 
Bakanlığı Ür-Ge Projelerine odak-
landık. Ege İhracatçı Birlikleri, İs-
tanbul İhracatçı Birlikleri, Şanlıurfa 
Organize Sanayi Bölgesi gibi kurum-
lara İtalya’da gerçekleştirdiğimiz 
mermer, gıda ve tekstil sektörlerin-
de Ür-Ge projelerimiz oldu. Bunlar 
genel olarak Türk firmaların geri dö-
nüşlerde hedefine ulaştığı, İtalya’da 
ses getiren organizasyonlar oldu. 
Birçok kurumdan da talepler gelme-
ye devam ediyor. Bizim de amacımız, 
Türk firmalarını direk olarak alıcı 
İtalyan firmaları ile görüştürebilmek 
ve ihracat rakamlarını artırabilmek. 

Son olarak İtalya’da yatırım yap-
mak, birçok sektör için Avrupa paza-
rına girişte en doğru yerde konum-
lanmak anlamına geliyor. Dolayısıyla 
İtalya’da yatırım yapma konusunda 
dönem dönem firmaları destekleyen 
seminerler düzenliyoruz. İtalya’da 
irtibat bürosu veya şube açmak, şir-
ket kurmak ya da gayrimenkul satın 
almak isteyen tüm firmalar odamız 
ile bağlantıya geçebilir.

İtalya’ya ihracatın artırılması için 
Ür-Ge projelerine ağırlık verdik

PIETRO ALBA/

Chairman of Italian Chamber of 

Commerce in İzmir

Accord�ng to data �n 2017; Italy �s f�fth country 
Turkey �mports most after Ch�na, Germany, 
Russ�a and the Un�ted States. Our exports are 
�n s�xth place after Germany, Un�ted K�ngdom, 
Un�ted Arab Em�rates, Iraq and the USA. Italy 
also �s the f�fth largest fore�gn �nvestor �n Turkey. 
Our econom�c, commerc�al, cultural and soc�al 
relat�ons w�th Italy are �ncreas�ng day by day.

 
We need to expla�n opportun�t�es 
�n Turkeyto Ital�an �nvestors more

UR & D projects ongo�ng �n Turkey for a long 
t�me �n terms of �ncreas�ng exports address a 
correct po�nt. Ital�an Embassy, consulates and 

�nst�tut�ons l�nked w�th Italy are cont�nu�ng 
many projects a�med at �ncreas�ng b�lateral 
trade. In add�t�on, the Commerc�al Off �ce 
of the Consulate General of M�lan supports 
the trade between the two countr�es. We 
should be able to expla�n to Ital�an compan�es 
correctly the r�ght examples hav�ng operated 
�n Turkey for a long t�me and should show 
opportun�t�es that can attract more fore�gn 
�nvestors. 

Izm�r Ital�an Chamber of Commerce has 
been operat�ng s�nce 1994. In 1997, he was 
off �c�ally recogn�zed by the Ital�an M�n�stry 
of Econom�c Development. Among 79 Ital�an 
Chambers of Commerce currently �n 54 
countr�es, �t has taken �ts place �n the European 
Reg�on. We are also the only chamber �n 
Turkey, wh�ch has ISO cert�f�cate. For many 

years we have been try�ng to support our 
members and all other compan�es who ask 
us quest�ons. In add�t�on, the organ�zat�on of 
purchas�ng delegat�ons, b�lateral meet�ngs, 
workshops, techn�cal sem�nars, fa�rs of 
v�s�tors are done �n the organ�zat�on of 
the delegat�ons and also prov�de publ�c�ty 
serv�ces �n the press. Apart from these, we are 
reward�ng the real Ital�an restaurants w�th the 
cam Osp�tal�ta ‘Ital�ana ı cert�f�cate, wh�ch �s 
recogn�zed by Un�oncamere �n Italy.

We have had organ�zat�ons �n 30 d�ff erent 
sectors for many years. We made cooperat�ons 
w�th many chambers, �nst�tut�ons and 
organ�zat�ons both �n Turkey and Italy. 
Recently, �n order to �ncrease the export 
of Turk�sh compan�es, we focused on the 
M�n�stry of Economy UR-GE Projects. We have 

UR-GE projects �n marble, food and text�le 
sectors that we real�zed �n Italy for Aegean 
Exporters ‘Assoc�at�ons, Istanbul Exporters’ 
Assoc�at�ons, Sanl�urfa Organ�zed Industr�al 
Zone. These are the events that have attracted 
the attent�on of Turk�sh compan�es �n Italy. 
Cla�ms from many �nst�tut�ons cont�nue to 
come. Our a�m �s to be able to talk Turk�sh 
compan�es d�rectly w�th the Ital�an compan�es 
and �ncrease the�r export f�gures.

Last but not least, �nvest�ng �n Italy means 
be�ng �n the r�ght place �n the European 
market for many sectors. Therefore, we are 
organ�z�ng sem�nars that support compan�es 
per�od�cally. In Italy, you can contact any of 
our compan�es who want to open a l�a�son 
off �ce or branch, establ�sh a company or buy 
real estate.

To increase exports to Italywe focused on Ur-Ge projects

İzmir İtalyan Ticaret Odası Başkanı

PİETRO ALBA 
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İtalya, Türk yatırımcısı için birçok 
avantaj teşkil ediyor. Türk ve İtal-
yan ekonomileri son derece enteg-
re ve her iki ülkede de birçok sektö-
rün uzun yıllara dayanan iş ve ticaret 
ilişkisi mevcut. Türk iş insanları ve 
şirketleri İtalya’yı ve İtalyan usulü iş 
yapmayı yakından tanıyor. Bununla 
birlikte iki ülkeden de birçok firma, 
aynı değer zincirinin üzerinde bulu-
nuyor. Türk şirketleri birçok İtalyan 
şirketin ya müşterisi ya da tedarikçi-
si konumunda. Bu durum değer zin-
ciri üzerine yatırım yapmak isteyen 
Türk şirketleri için İtalya’yı birincil 
istikamet yapıyor. 

Genova ve Tr�este l�manlarına
yönel�k yatırımlar artıyor 
Öte yandan kendi sektöründe bü-
yümek isteyen Türk şirketleri için 
de İtalya’nın cazibesini görüyoruz. 
İtalya’nın Genova ve Trieste liman-
ları ile Avrupa’ya ihracatta bir kapı 
görevi gören konumu Avrupa paza-
rına erişimini arttırmak isteyen ve 
lojistik merkez oluşturmak isteyen 
Türk şirketleri için eşsiz bir konum 
sunuyuor. Bu limanlar Türkiye’den 
Avrupa’ya olan ihracatta zaten 
önemli bir yer teşkil ediyor. Türk lo-
jistik ve liman işletmesi şirketlerinin 
buralara son yıllarda yatırım yaptık-
larını da görüyoruz. Bunun ötesinden 

İtalya’nın ülke markası, ihracat kabi-
liyeti, sektörel teknik bilgi birikimi 
Türk şirketlerine sundukları değeri 
geliştirmek için kayda değer fırsatlar 
sunuyor. 

Ayrıca son yıllarda Türkiye’den 
İtalya’ya olan yatırımın arttığını göz-
lemliyoruz. Geçen yıllarda bazı yük-
sek profilli satın almaların Şişecam 
ve Kastamonu Entegre gibi büyük 
Türk uluslararası şirketler tarafın-
dan yapıldığını gördük. Şüphesiz ki 
bunlar küresel ve bölgesel büyüme 
hedefl eyen şirketler olup, İtalya’nın 
kayda değer fırsatlar sunduğu şirket-
ler arasında yer alıyor. Bu tip ulusla-
rarası şirketlerin talep eğilimlerinin 
devam edeceğini düşünüyoruz.

Türkiye’den yatırım çekmek, İtal-
yan devletinin amaçları arasında yer 
alıyor. İtalya’nın İstanbul’da Türk ya-
tırımcılara destek olmak, teşvik ve 
yatırım fırsatları konusunda bilgi-
lendirmek için tahsis ettiği bir yatı-
rım masası bulunuyor. Bu masa aynı 
zamanda Türk şirketlerin idari, bü-
rokratik işlemlerini hızlandırıp, iş 
yüklerinin azaltılmasına yardımcı 
olup, hatta yerelden tutun merkezi 
hükümet ve bakanlık seviyesine ka-
dar tek kontak noktası olarak hareket 
edebiliyor. 

ITA, İtalya hükümetine bağlı bir 
kuruluş olup, 67 ülkede, 79 ofisiyle fa-
aliyet gösteriyor. Amacı, İtalya ile di-
ğer ülkeler arasında ticari ilişkileri 
geliştirmek, sanayi iş birliğini ve yatı-

rımları desteklemektir. 1986 yılından 
beri aktif olan İstanbul ofisi, aynı za-
manda  İtalya Başkonsolosluğu’nun 
Ticari İlişkileri Geliştirme Birimi’dir. 
Faaliyetleri arasında, İtalya’da ger-
çekleşen ticari fuarlara Türkiye’den 
satın alma delegasyonlarının ziyare-
ti, (2017 yılında toplam 37 fuar ziya-
reti kapsamında yaklaşık 162 kişi da-
vet ve misafir edilmiştir) Türkiye’de 
gerçekleşen belli başlı fuarlarda ül-
ke katılımları , İtalya ve Türkiye’de 
workshop ve seminerler organizas-
yonu yer almaktadır. Ayrıca ITA bün-
yesinde  İtalya’da yatırım yapmak is-
teyen Türk firmalarına destek veren 
Doğrudan Yatırımlar Birimi faaliyet 
göstermektedir.  

İtalya ile Türkiye arasındaki eko-
nomik-ticari ilişkiler oldukça olum-
lu ve köklüdür. Bin 400 İtalyan fir-
manın mevcudiyeti ve İtalya-Türki-
ye arasında 2017 yılında kaydedilen 
19.8 milyar dolar dış ticaret hacmi 
de Türkiye’nin  İtalyan firmaları için 
teşkil ettiği önemin birer gösterge-
si niteliğinde. Türkiye’nin İtalya’ya 
ihraç ettiği başlıca ürünleri otomo-
tiv, traktör ve yedek parçaları, demir 
ve çelik, makine, özel amaçlı maki-
ne,   elektrik ve elektronik cihazlar 
ve  meyve oluşturuyor. Diğer yandan 
İtalya’da  ithal edilen başlıca ürün-
ler ise makine ve mekanik, otomo-
tiv, traktör ve yedek parçaları, plastik 
maddeler, yakıtlar ve mineral yağlar, 
özel amaçlı makinelerdir.

İtalya, Türk şirketlere gelişme 
için önemli fırsatlar sunuyor

ANIELLO MUSELLA /

Chairman of  Italian 

Trade & Investment Agency  

Italy has many advantages for Turk�sh 
�nvestors. The Turk�sh and Ital�an econom�es 
are h�ghly �ntegrated, and many sectors have 
long-stand�ng bus�ness and trade relat�ons �n 
both countr�es. Turk�sh bus�ness people and 
compan�es know how to do bus�ness �n Italy 
and Italy. However, many compan�es from 
both countr�es are on the same value cha�n. 
Turk�sh compan�es are e�ther customers or 
suppl�ers of many Ital�an compan�es. Th�s 
makes Italy the pr�mary dest�nat�on for 
Turk�sh compan�es that want to �nvest on the 
value cha�n.

 
 Investments address�ng Genoa 
and Tr�este portsare �ncreas�ng

On the other hand, we see the 
attract�veness of Italy for Turk�sh compan�es 
that want to grow �n the�r sector. The pos�t�on 
of Italy as a gateway for exports to Europe 
and the ports of Genoa and Tr�este off ers a 
un�que pos�t�on for Turk�sh compan�es who 
want to �ncrease the�r access to the European 
market and want to create a log�st�cs center. 
These ports are already const�tutes an 
�mportant place �n exports from Turkey to 
Europe. We see that Turk�sh log�st�cs and 
port management compan�es have �nvested 
�n these areas �n recent years. Beyond th�s, 
Italy’s country brand, export capab�l�ty and 
sectoral techn�cal know-how off er s�gn�f�cant 
opportun�t�es to �mprove the value they off er 
to Turk�sh compan�es.

ITA �s a subs�d�ary of the Ital�an 
government and operates �n 67 countr�es 
w�th 79 off �ces. Its a�m �s to develop trade 
relat�ons between Italy and other countr�es, 
to support �ndustr�al cooperat�on and 
�nvestments. The Istanbul off �ce, wh�ch has 
been act�ve s�nce 1986, �s also the Commerc�al 
Relat�ons Development Un�t of the Consulate 
General of Italy. Among the act�v�t�es, v�s�t 
the actual trade fa�rs delegat�on buy�ng from 
Turkey, Italy, (�nv�ted about 162 people, part 
of h�s v�s�t a total of 37 fa�rs �n 2017 and has 
been a guest) major countr�es, part�c�pat�on 
�n trade fa�rs held �n Turkey, Italy and 
workshops and �n Turkey organ�zat�on of 
sem�nars. In add�t�on, ITA operates w�th the 
D�rect Investments Un�t, wh�ch prov�des 
support to Turk�sh compan�es that want to 
�nvest �n Italy.

Italy is off erring great 
opportunities to Turkish 
companies

İtalyan Dış Ticaret ve 
Tanıtım Ajansı (ITA) Başkanı 

ANİELLO MUSELLA
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Türkiye ilaç pazarına 2008 yılında 
Yeni İlaç’ı (Kuruluşu 1927) satın ala-
rak giren Recordati Grup, ardından 
ikinci bir yatırım yaparak 2011 yılın-
da bir diğer Türk ilaç firması Dr. F. 
Frik’i satın aldı. Başta üroloji ve kar-
diyoloji alanlarında olmak üzere bir-
çok terapötik alanda faaliyet gösteren 
Recordati, Türkiye ilaç pazarına gir-
diği 2008 yılından bu yana gerek kutu 
satışı gerek ciroda istikrarlı bir büyü-
me gösteriyor. 

Recordati Grup, 2016 yılına kadar 
İstanbul Esenyurt’ta bulunan üretim 
tesisinde GMP kurallarına uygun ola-
rak granül efervesan, süspansiyon, 
emülsiyon, şurup, pomat, krem, tab-
let, draje, toz, poşet, kapsül ve mikro-
pellet formlarında olmak üzere yıl-

lık 40 milyon kutuyu bulan 70 farklı 
ilaç üretimi yaptı ve uzun yıllar çeşitli 
yerli ve yabancı ilaç şirketlerine fason 
hizmeti verdi. 

Çerkezköy’de 45 b�n metrekarel�k 
alan üzer�ne b�r tes�s kurdu 
Yeni üretim tesisi hakkında detaylı 
bilgiler veren İsmail Yormaz, tesisin 
toplam 45 bin metrekarelik bir alan 
üzerine kurulduğunu iletti. Burada 
üretim, depolama, sevkiyat, ofis alan-
ları, enerji santrali, sıvı-katı atık arıt-
ma merkeziyle toplamda 18 bin met-
rekarelik kapalı alana sahip oldukları 
bilgisini veren Yormaz, “Tesis, çeşit-
li tedavi alanlarında pazara yılda 80 
milyon kutu ilaç sunma kapasitesine 
sahip olmanın yanı sıra katı, yarı katı 

ve sıvı formdaki ilaçların fason üre-
timi için de yeterli kapasiteye sahip. 
Halen iki firma için 15 milyon kutuyu 
bulan 20 farklı ürünün fason üretimi 
de yapılıyor” dedi.

Öte yandan Recordati İlaç üretim 
tesisinin, 2016 yılının Mart ayında 
‘İyi Üretim Uygulaması (GMP)’ ser-
tifikasını aldığını anımsatan Yormaz, 
şöyle devam etti: “Söz konusu yatırım; 
Recordati İlaç’ın Türkiye’deki üretim 
hacmini artırmakla kalmayıp aynı za-
manda hem artan talebin karşılan-
masını sağlayacak hem de AB, Rusya, 
Orta Asya, Kafk aslar ve çevre bölge-
lerdeki pazarlara daha fazla ürün ih-
raç etmesine imkan sağlayacak. İhra-
cat hedefl erimize uygun olarak, GMP 
sertifikası almak üzere hem AB hem 

de Rusya sağlık otoritesine gerekli 
başvuru yapıldı ve bu süreç halen de-
vam ediyor.”  Bugün itibarıyla Türkiye 
pazarında 67 formda, 39 ayrı ürün ile 
faaliyet gösteren Recordati İlaç, 2017 
yılı IMS verilerine göre kutuda 17’nci, 
ciroda ise 24’üncü sırada yer alıyor. 
Şirket bünyesinde halihazırda 760 ki-
şi istihdam ediliyor. 

Tek�rdağ Çerkezköy OSB’de 50 m�lyon dolarlık b�r yatırım gerçekleşt�ren Recordat� İlaç, 
bu yatırım �le Türk�ye’dek� üret�m hacm�n� artırmanın yanı sıra AB, Rusya, Orta Asya, 
Kafkaslar ve çevre bölgelerdek� pazarlara �hracatını artıracak. Recordat� Grup Başkan 
Yardımcısı ve Güneydoğu Ülkeler� Bölge D�rektörü Dr. İsma�l Yormaz, Türk�ye’dek� 
üret�m kapas�teler�n�  artırmak adına Mayıs 2014’te Tek�rdağ Çerkezköy OSB’de temel� 

atılan yen� üret�m tes�s� �ç�n 50 m�lyon dolar yatırım gerçekleşt�r�ld�ğ�n� anımsatarak, “Bu yatırım 
�le Recordat� Grup, 2008 yılından bu yana Türk�ye pazarına toplamda 255 m�lyon dolarlık yatırım 
yapmış oldu” ded�. 

Recordat�, yen� fabr�ka yatırımı 
�le Türk�ye’den �hracat yapacak

Real�zed an �nvestment of 50 m�ll�on dollars 
�n Çerkezköy OSB �n Tek�rdağ, Recordat� 
Pharmaceut�cals w�ll �ncrease the product�on 
volume �n Turkey as well as �ncrease exports 
to EU, Russ�a, Central As�a Caucasus and 
surround�ng reg�ons’ markets w�th th�s 
�nvestment. Rem�nd�ng that �n order  to 
�ncrease product�on capac�ty �n Turkey they 
la�d the foundat�on of a new manufactur�ng 
plant amount�ng $ 50 m�ll�on �n May 2014 �n 
Tek�rdağ Çerkezköy OSB, Recordat� Group 
V�ce Pres�dent and Reg�onal D�rector for 
Southeastern Countr�es Isma�l Yormaz sa�d, 
“W�th th�s �nvestment Recordat� Group has 
been �nvested a total of 255 m�ll�on dollars 
s�nce 2008 �n Turk�sh market”

Entered the Turk�sh pharmaceut�cal 
market �n 2008 by purchas�ng the Yen� 
İlaç (founded �n 1927), Recordat� Group 

made a second �nvestment �n 2011 through 
purchas�ng another Turk�sh pharmaceut�cal 
company Dr. F. Fr�k. Ma�nly operat�ng �n many 
therapeut�c areas, �nclud�ng urology and 
card�ology f�eld, Recordat� has been reach�ng 
a steady growth �n terms of both un�t sales 
and turnover  s�nce 2008 when �t entered 
the Turk�sh pharmaceut�cal market. In �ts 
product�on fac�l�t�es �n Istanbul Esenyurt unt�l 
2016, Recordat� Group had been produced 
70 d�ff erent pharmaceut�cals w�th a capac�ty 
of 40 m�ll�on boxes per year �nclud�ng 
granular eff ervescent, suspens�on, emuls�on, 
syrup, pomade, cream, tablet, dragee, 
powder, sachet, capsule and m�cropellet �n 
accordance w�th GMP rules and for many 
years has prov�ded outsourc�ng serv�ces to 
var�ous domest�c and fore�gn pharmaceut�cal 
compan�es.

İsma�l Yormaz, who gave deta�led �nformat�on 
about the new product�on fac�l�ty, stated that the 
fac�l�ty was bu�lt on a total area of 45 thousand 
square meters. Inform�ng that they have a total 
closed area of 18 thousand square meters w�th 
product�on, storage, sh�pp�ng, off �ce areas, 
power plant, l�qu�d-sol�d waste treatment 
center, Yormaz added, “The fac�l�ty has the 
capac�ty to supply 80 m�ll�on un�ts of med�c�nes 
per year �n var�ous treatment areas, as well as 
suff �c�ent capac�ty for the subcontract�ng of 
sol�d, sem�-sol�d and l�qu�d drugs. Currently, 
for 2 d�ff erent compan�es 20 subcontract�ng 
products have been manufactured that reached 
15 m�ll�on boxes.”

On the other hand, Rem�nd�ng that �n March 
2016, the Recordat� Pharma product�on fac�l�ty 
rece�ved the Good Manufactur�ng Pract�ce 
(GMP)  cert�f�cate, Yormaz cont�nued:

“These �nvestments w�ll not only �ncrease 
the product�on volume of Recordat� 
Pharmaceut�cals �n Turkey at the same t�me, 
�t would both help to meet the grow�ng 
demand and enable to export more products 
to the EU, Russ�a, Central As�a, the Caucasus 
and surround�ng reg�ons’ markets. For th�s 
purpose, the necessary appl�cat�on has been 
made to the Russ�an health author�ty to 
obta�n GMP cert�f�cat�on, and superv�s�on �s 
expected �n the com�ng per�od. In the same 
way, we are st�ll work�ng on gett�ng the 
EU GMP cert�f�cate.” As of today operat�ng 
�n Turk�sh market w�th 67 forms and 39 
separate �tems, Recordat� Pharmaceut�cals �s 
ranked 17th �n the un�t sales and 24th �n the 
turnover accord�ng to the IMS data of 2017. 
760 people are currently employed w�th�n 
the company.  

Advertor�al

Recordati will export from Turkey through its new factory investment
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Haluk Yıldız, 2017 yılı itibarıyla yıllık 
2.4 milyon metreküp MDF, 2.6 mil-
yon metreküp yonga levha, 70 mil-
yon mekreküp laminat parke ile top-
lamda 5 milyon metreküp ağaç bazlı 
panel üretim kapasitesine sahip ol-
duklarını söyledi. Yıldız, “2017 yılın-
da 550 milyon doları yurtdışı faali-
yetlerinden kaynaklı olmak üzere 1.3 
milyar dolar ciro gerçekleştiren şir-
ket, 2016 yılında yüzde 10, 2017 yı-
lında ise USD bazında yüzde 13 bü-
yüdü. Bu yıl ise yüzde 20’lik büyüme 
hedefl iyoruz” dedi. İtalya’nın üçün-
cü büyük yonga levha üreticisi Grup-
po Trombini’nin iki ayrı yonga levha 
tesisi bulunduğu bilgisini veren Yıl-
dız, “Pomposa’da bulunan tesis, yılda 
480 bin metreküp, Frossasco’da bu-
lunan tesis ise yılda 320 bin metre-
küp kapasite ile toplamda yıllık 800 
bin metreküp kapasiteye sahip” dedi. 

“İk� ülke arasındak� poz�t�f  
�l�şk�ler pazar payını artırır”
İtalya’daki mal ve hizmetler pazarın-
da Türk ürünlerinin payını artırmak 
için pozitif ilişkiler kurulması gerek-
tiğine dikkat çeken Haluk Yıldız, “İki 
ülke arasında var olan sinerji ve eko-
nomik potansiyeli hayata geçirebil-
mek için ilişkilerin sıcak tutulması 

ve yatırım olanaklarının değerlendi-
rilmesi gerekiyor. Şirketlerin üretim 
ve dağıtım kapasitelerini daha da ge-
liştirerek, operasyonel gelişim sağ-
lanmalı. Bu bağlamda İtalya’da yatı-
rıma uygun şirketlerin bünyeye katı-
larak, büyümenin inorganik şekilde 
de desteklenmesi değerlendirilmeli” 
diye konuştu. 

Ağaç bazlı panel sektöründe üre-
tim yapmak üzere 1969 yılında 
İstanbul’da kurulan Kastamonu 
Entegre, 1971 yılında ilk üretim te-
sisini Kastamonu’da faaliyete geçi-
rerek yonga levha üretmeye başla-
dı. Şu an, yurt içinde Kastamonu ve 
Gebze’de MDF ve yonga levha,  Ba-

lıkesir, Samsun ve Tarsus’ta yonga 
levha, Adana’da MDF; yurt dışında 
ise Romanya’da kapı paneli ve yonga 
levha, Bosna Hersek’te kraft amba-
laj kâğıdı, Bulgaristan’da yonga levha, 
Rusya’da MDF, İtalya’da yonga levha 
ve A.B.D’de odun yongası olmak üzere 
19 üretim tesisi ile faaliyet gösteriyor. 
Yurt içi ve dışındaki tesislerinden 100 
ülkeye ihracat gerçekleştiren Kasta-
monu Entegre, bünyesinde yaklaşık 6 
bin kişilik istihdam yaratıyor.

H ayat Hold�ng’�n çok uluslu �k� büyük grubundan b�r� 
olan Kastamonu Entegre, 2017 yılında İtalya’dak� 
Gruppo Tromb�n�’y� satın alarak, sektörü açısından 
stratej�k b�r yatırım hamles�ne �mza attı. Söz 
konusu yatırımla İtalya’da yüzde 20 pazar payı 

hedefleyen Kastamonu Entegre, aynı zamanda İtalyan ağaç 
bazlı panel sektörüne ve ekonom�s�ne de katkıda bulunmuş 
olacak. Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, İtalya’da yerel 
üret�m�n, ekoloj�k ayak �z�n�n azalması ve ger� dönüşümlü ahşap 
ürünler�n kullanımının artması g�b� olumlu sonuçlar doğuracağını 
bel�rterek, “İtalya’ya halen başka ülkelerden �thal ed�len ve 
mob�lya endüstr�s� tarafından tüket�len 800 b�n metreküp ham ve 
melam�n kaplı yonga levhayı Kastamonu İtalya olarak b�z üretmek 
�st�yoruz” ded�. 

Kastamonu Entegre 
İtalya’da yüzde 20 
pazar payı hedefl �yor

Kastamonu Entegre, one of the two 
mult�nat�onal groups of Hayat Hold�ng, 
made a strateg�c �nvestment move �n 
terms of �ts sector by purchas�ng Gruppo 
Tromb�n� �n Italy �n 2017. W�th th�s 
�nvestment, Kastamonu Entegre, a�m�ng for 
a 20 percent market share �n Italy, w�ll also 
contr�bute to the Ital�an wood-based panel 
sector and economy. Stat�ng that local 
product�on �n Italy w�ll have pos�t�ve results 
such as reduct�on of ecolog�cal footpr�nt 
and �ncreased use of recycled wooden 
products  , Kastamonu Entegre CEO  Haluk 
Yıldız sa�d, “We want to produce 800,000 
cub�c meters of raw and melam�ne-coated 
part�cle board �mported to Italy and 
consumed by the furn�ture �ndustry as 
Kastamonu Italy “

Haluk Yıldız stated that as of 2017, they 
have the capac�ty to manufacture 2.4 
m�ll�on cub�c meters of MDF, 2.6 m�ll�on 
cub�c meters of part�cleboard, 70 m�ll�on 
cub�c meters of lam�nate fl oor�ng and a 
total of 5 m�ll�on cub�c meters of wood-
based panels. “In 2017, the company, 
wh�ch real�zed a turnover of $ 1.3 b�ll�on, 
of wh�ch $ 550 m�ll�on was due to �ts 
overseas operat�ons, grew 10 percent �n 
2016 and 13 percent �n USD �n 2017. Th�s 
year, we a�m to grow by 20 percent”, sa�d 
Yıldız. Not�ng that Gruppo Tromb�n�, Italy’s 
th�rd largest ch�pboard producer, has two 
separate ch�pboard fac�l�t�es, Yıldız sa�d, 
“”The fac�l�ty located �n Pomposa has 480 
thousand cub�c meters per year and the 
fac�l�ty located �n Frossasco has a total 
capac�ty of 800 thousand cub�c meters per 
year w�th a capac�ty of 320 thousand cub�c 
meters per year.”

 
“Pos�t�ve relat�onsh�ps between 
the two countr�es w�ll �ncrease 
market share”

  Po�nt�ng out that pos�t�ve relat�ons 
should be establ�shed �n order to �ncrease 
the share of Turk�sh products �n the goods 
and serv�ces market �n Italy, Haluk Yıldız 
stated, “In order to real�ze the synergy and 
econom�c potent�al ex�st�ng between the 
two countr�es, the relat�ons should be kept 
warm and �nvestment opportun�t�es should 
be evaluated. Operat�onal development 
should be ensured by further develop�ng 
the product�on and d�str�but�on capac�t�es 
of compan�es. In th�s context, �t should be 
evaluated to support the growth of �norgan�c 
compan�es by jo�n�ng the compan�es wh�ch 
are su�table for �nvestment �n Italy.

Kastamonu Entegre aims 20 % 
market share in Italy  
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Manfredonia düzcam üretim tesisin-
de yer alan hatlar sayesinde ürün ga-
mını genişletmeyi ve İtalya’da mima-
ri camlar pazarında en büyük üretici 
konumuna gelmeyi hedefl edikleri-
ni belirten Ahmet Kırman, “Manfre-
donia tesisinin satın alım sürecinin 
tamamlanmasıyla birlikte İtalya’da-
ki düzcam üretim kapasitemizi iki-
ye katlarken, düzcamda Avrupa’daki 
liderliğimizi daha da pekiştirmiş ol-
duk” diye konuştu. Kırman, şöyle de-
vam etti: “İtalya’nın güney bölgesin-
de yer alan 190 bin ton/yıl kapasiteli 
Manfredonia düzcam üretim tesisin-
de ayrıca, 4 milyon metrekare/yıl ka-
pasiteli lamine hattı, 4 milyon metre-
kare/yıl kapasiteli kaplama hattı ve 
1,5 milyon metrekare/yıl kapasiteli 
satine hattı bulunuyor. Bu satın al-
ma operasyonunun Bulgaristan’daki 
düzcam operasyonlarımızla birlikte 
sinerji yaratarak, Avrupa’daki reka-
bet gücümüze önemli katkı sağlama-
sını öngörüyoruz.”

“İtalya, Batı Avrupa’ya
açılan öneml� b�r kapı”
İtalya’daki büyüme ve yatırımları-
na devam etmeyi planladıklarını di-
le getiren Ahmet Kırman, “Şişecam, 
İtalya’yı Batı Avrupa pazarına açı-

lan önemli bir kapı olarak görüyoruz. 
İnorganik büyüme planlarımız ile ye-
ni yatırımları da İtalya’da gerçekleş-
tiriyoruz. İtalya ayrıca önde gelen ih-
raç pazarlarımız arasında yer alıyor. 
Türkiye’den gerçekleştirdiğimiz cam 
ve kimyasal ürün ihracatı yıllık yak-
laşık 90 milyon dolar. Topluluk ola-
rak gerçekleştirdiğimiz yatırımlarda 
İtalyan makine ve ekipman üreticile-
rinin de önemli tedarikçileri arasın-
da yer alıyoruz” açıklamasını yaptı.

Yurtdışında inorganik büyüme-
yi önemsediklerini söyleyen Ahmet 
Kırman, “Bu kapsamda İtalya’daki ilk 
yatırımımızı 2005 yılında krom kim-
yasalları alanında faaliyet gösteren 
Cromital S.p.A.’ya yüzde 50 ortak ola-
rak gerçekleştirdik. İtalya’nın kuze-
yinde konumlanan bu şirketin 2011 

yılında ise tamamı Topluluk bünye-
sine katıldı. Bugün krom bazlı kimya-
sallar alanında faaliyet gösteren Cro-
mital S.p.A. başta İtalyan deri ve me-
tal kaplama sektörleri olmak üzere 
Avrupa’daki birçok sektöre girdi sağ-
lıyor” dedi.

Paşabahçe’nin yurtdışındaki ilk 
mağazasını 2015 yılında İtalya’da aç-
tıklarını kaydeden Ahmet Kırman, 
ayrıca lojistik ve dağıtım ağı için de 
önemli yatırımlarda bulundukları-
nın altını çizdi. Kırman, “Paşabahçe 
Mağazaları, tasarım ve modanın şeh-
ri olarak bilinen, bugün Avrupa’nın 
en önemli ve en hızlı gelişen turizm 
destinasyonlarından biri konumun-
daki Milano’da turistlerden de ilgi gö-
rüyor. İtalya’da cam ev eşyası alanın-
da ayrıca lojistik ve dağıtım ağı için 
önemli yatırımlarımız da bulunuyor. 
İtalya üzerinden ABD, Avrupa, Orta-
doğu ve Afrika’daki pazarlara ulaşı-
yoruz. İtalya’daki üçüncü yatırımın 
2016 yılında düzcam üreticisi Sangal-
li Vetro Porto Nogaro firmasını yakla-
şık 85 milyon euro’ya satın alarak ger-
çekleştirdik” açıklamasını yaptı.

Dünyada camın temel alanları �le k�mya sektörünün 
önde gelen üret�c�ler� arasında yer alan Ş�şecam 
Topluluğu, haz�ran ayında İtalya’da yaptığı �k�nc� 
düzcam tes�s� yatırımıyla İtalya’dak� toplam yatırım 
tutarını 120 m�lyon euro’ya çıkardı. Topluluk, son 

yatırım hamles� olarak Sangall� Vetro Manfredon�a tes�s�n�n satın 
alım �şlem�n� 15.7 m�lyon euro karşılığında tamamladı. İtalya’dak� 
varlıklarını �lerleyen dönemde daha da güçlend�rmey� ve pazardak� 
etk�nl�kler�n� daha da artırmayı planladıklarını bel�rten Ş�şecam 
Topluluğu Yönet�m Kurulu Başkan Vek�l� ve Genel Müdürü Ahmet 
Kırman, “Bu doğrultuda yatırımlarımıza devam ed�yoruz. Gerek 
coğraf� konumu gerekse yıllık 190 b�n ton üret�m kapas�tes�yle 
Manfredon�a tes�s�n�n de Avrupa’dak� düzcam faal�yetler�m�z 
açısından stratej�k fayda sağlamasını hedefl�yoruz” ded�. 

Ş�şecam Topluluğu’nun 
İtalya’dak� yatırımları 120 
m�lyon euro’ya ulaştı

As one of the lead�ng global manufacturers 
�n ma�n areas of glass �ndustry and chem�cals 
sector, Ş�şecam Group �ncreased the total 
�nvestment amount to 120 m�ll�on euros 
through �ts second fl at glass plant �nvestment 
�n Italy �n June. The Group completed the 
acqu�s�t�on of the Sangall� Vetro Manfredon�a 
plant as the latest �nvestment attempt for 15.7 
m�ll�on euros.

Stat�ng that they are plann�ng to further 
strengthen the�r assets �n Italy �n the com�ng 
per�od and to further �ncrease the�r act�v�t�es 
�n the market, Ş�şecam Group V�ce Pres�dent 
and CEO Ahmet Kırman sa�d, “We cont�nue 
our �nvestments �n th�s d�rect�on. W�th 
�ts geograph�cal locat�on and an annual 
product�on capac�ty of 190 thousand tons, we 
a�m to ensure that the Manfredon�a plant also 
prov�des strateg�c benef�t for our fl at glass 
bus�ness �n Europe.”

Not�ng that they a�m to expand the product 
range thanks to the l�nes �n Manfredon�a 
fl at glass product�on fac�l�ty and to become 
the largest producer �n the arch�tectural 
glass market �n Italy, Ahmet Kırman noted, 
“W�th the complet�on of the Manfredon�a 
plant’s purchase process, we doubled our 
fl at glass product�on capac�ty �n Italy, wh�le 
consol�dat�ng our leadersh�p �n Europe �n 
terms of fl at glass”

“Manfredon�a fl at glass product�on 
fac�l�ty, located �n the southern part of Italy, 
has a capac�ty of 190 thousand tons/year, 
along w�th a lam�nat�ng l�ne w�th 4 m�ll�on 
square meters/year capac�ty, a coat�ng l�ne 
w�th 4 m�ll�on square meters/year capac�ty, 
and a sat�n coat�ng l�ne w�th 1.5 m�ll�on 
square meters/year capac�ty. We expect th�s 
acqu�s�t�on operat�on to create a synergy 
w�th our fl at glass operat�ons �n Bulgar�a 
and make a s�gn�f�cant contr�but�on to our 
compet�t�veness �n Europe.”

“Italy �s an �mportant
gateway to the Western Europe”

Adress�ng that they w�ll cont�nue to grow 
and make �nvestments �n Italy, Ahmet Kırman 
sa�d, “We cons�der Italy as an �mportant 
gateway to the Western European market. 
We are also real�z�ng new �nvestments w�th 
our �norgan�c growth plans �n Italy. Italy �s 
also one of our lead�ng export markets. Glass 
and chem�cal products exports from Turkey 
have real�zed approx�mately $ 90 m�ll�on 
annually. We are among the �mportant 
suppl�ers of Ital�an mach�nery and equ�pment 
manufacturers.

Şişecam Group’s total investment 
in Italy reaches 120 million euros
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Kale Italia ve Kaleseramik arasında si-
nerjiyi artırmayı ve Kale Italia’yı en et-
kin şekilde kullanmayı hedefl edikleri-
ni söyleyen Okan Gedik, “Kale Design 
Center ile seramik trendinin merke-
zinde daha etkin, hızlı tasarım ve tek-
noloji gücüne sahip olurken, lojistik 
gücünü etkin kullanarak işlerimizi ve 
süreçlerimizi oturtmaya çalışıyoruz. 
İtalyan markalarımızın gücü ve imajı 
ile daha iyi bir konumlandırma ile bü-
yüme adımları atıyoruz” diye konuştu.

Kale Italia’nın yurtiçi alanı olan İtal-
ya genelindeki yapı market sayısını 
üçe yükselttiklerini ifade eden Okan 
Gedik, “İtalya depo alanımızda Çanak-
kale Seramik ve Kalebodur markalı 
ürünlerimizden belirli bir stok tutula-
rak öncelikle Fransa’daki müşterileri-
miz için palet bazında ürün ihtiyaçla-
rını hızlı bir şekilde çözecek. Bunun 
yanı sıra HUB projesi altyapı çalışma-
ları tamamlanarak satışa hazır hale 
getirildi” açıklamasında bulundu.

İhracatın payını yüzde 50’ye 
çıkarmayı planlıyor
Kaleseramik’in bünyesindeki Çanak-
kale Seramik, Kalebodur, Kale Ban-
yo, Edilcuoghi ve Edilgres markala-
rıyla, toplamda 3 bin adet ürün gamı 
ile seramik karo ve banyo çözümleri 
sunduğuna dikkat çeken Okan Gedik, 
Türkiye’nin ilk seramik duvar karosu-
nu 1962’de ihraç ettiklerini kaydetti. 
Gedik, Türkiye’nin bu kalemde en çok 
ihracat yapan şirketi olduklarını be-
lirterek, “Büyüme alanını ihracat ola-
rak belirledik. İç pazarda olduğu gibi 

dış pazarda da kuvvetli olduğumuz, 
derinliğimizi artıracağımız ana pa-
zarlarımız olmasını hedefl iyoruz. İh-
racat, toplam satışlarımız içinde yüz-
de 33’lük bir paya sahip. Gelirin yüzde 
50’sini ihracattan elde etmeyi hedefl i-
yoruz” dedi. 

Avrupa’dan Amerika’ya, 
Ortadoğu’dan Afrika pazarına kadar 
100 ülkedeki 400’ü aşkın ihracat nok-
tasında satış yaptıkları bilgisini ve-
ren Okan Gedik, Avrupa’daki büyü-
menin yanı sıra gelişen Asya, Afrika, 
Ortadoğu ve Uzakdoğu’da yeni mağa-
zalar açtıklarını dile getirdi. Gedik, 
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın be-
şinci, globalde ise 17’nci seramik karo 
üreticisi konumunda olduklarını be-
lirterek, “Kaleseramik olarak, bugün 
itibarıyla 650 bin metrekaresi kapalı 

olmak üzere toplam 1.2 milyon met-
rekare alanda üretim yapıyoruz. Ka-
leseramik çatısı altındaki toplam 20 
fabrikada yıllık 62 milyon metrekare 
üretim kapasitemiz bulunuyor” şek-
linde konuştu.

“Ar-Ge �le müşter�ler�m�ze 
alternat�f çözümler sunuyoruz”
Ar-Ge çalışmalarıyla sektörde alı-
şılmışın dışına çıktıklarını belirten 
Okan Gedik, yeni fabrikalarını 30 mil-
yon liralık yatırımla devreye aldıkla-
rını söyledi. Yeni fabrikada üretilen 
Kalesinterfl ex’i anlatan Gedik, “İno-
vatif ürün grubumuzun en güzel ör-
neklerinden biri de küresel pazarda 
en büyük, en esnek ve en ince porse-
len seramiklerinden olan Kalesinterf-
lex. Kalebodur markamızın 15 yıl ön-
ce 100x300 santimetre ebat ve sadece 
3-5 milimetre incelikle hayata geçirdi-
ği Kalesinterfl ex’i, yeni fabrikamızda 
120x360 santimetre ebatlı olarak üre-
tiyoruz” ifadesini kullandı.

Ar-Ge ile müşterilerine alterna-
tif çözümler sunduklarını belir-
ten Okan Gedik, şunları kaydetti: 
“SmartHijyen’in bağımsız laboratu-
varlarda yapılan testlerde yeni bakte-
rilerin oluşumunu engellediği ve var 
olan bakterilerin hücre yapısını bo-
zarak yok ettiği kanıtlandı. Uzun za-
mandır üzerinde çalıştığımız, tasa-
rımda yeni yol haritasını gösteren Ka-
le Tasarım DNA’sı ile de Kale Tasarım 
Kılavuzları’nı ortaya çıkardık ve ‘Sev-
diğiniz Kale’yi Tasarlayın’ projesini 
hayata geçirdik.”

İ
talya’nın 10 büyük seram�k ş�rket�nden b�r� olan Ed�lcuogh� ve Ed�lgres markalarını üreten 
F�ncuogh� ş�rket�n�, 2011 yılında satın alan Kaleseram�k, bu ülkey� Avrupa pazarı �ç�n b�r üs 
olarak görüyor. Kaleseram�k’�n gerçekleşt�rd�ğ� bu satın almanın İtalyan seram�k sektöründek� 
�lk yabancı satın alma olduğunu söyleyen Kale Seram�k Genel Müdürü Okan Ged�k, “Kale 
Grubu olarak en büyük �hracat noktamızı oluşturan Avrupa pazarına yakın b�r stratej�k üs 

ed�n�rken, sektör �ç�n de yol göster�c� olduk. İtalya’dak� marka yatırımımız, Avrupa operasyonlarımızı 
kolaylaştırdı. Ayrıca �hracatta da daha gen�ş müşter� k�tles�ne ulaşmamıza yardımcı oldu” ded�.

Kaleseram�k, İtalya’yı 
Avrupa pazarı �ç�n üs 
olarak kullanıyor 

Kale Seram�k wh�ch purchased  �n 2011 
F�ncuogh� company manufactur�ng 
Ed�lcuogh� ve Ed�lgres brands and one 
of the ten b�ggest ceram�c company, 
cons�ders Italy as a base for the European 
market. Stat�ng that th�s acqu�s�t�on of Kale 
Seram�k was the f�rst fore�gn purchase �n 
the Ital�an ceram�cs �ndustry, Kale Seram�k 
General Manager Okan Ged�k sa�d, “As 
Kale Group, wh�le we have acqu�red a 
strateg�c base close to the European 
market, wh�ch const�tutes our b�ggest 
export po�nt, we have been gu�d�ng the 
sector. Our brand �nvestment �n Italy 
fac�l�tated our European operat�ons. It also 
helped us reach a w�der customer base �n 
exports”                                                                                                                                         

Stat�ng that they a�med to �ncrease 
the synergy between Kale Ital�a and Kale 
Seram�k and use Kale Ital�a �n the most 
eff ect�ve way, Okan Ged�k noted, “W�th 
Kale Des�gn Center we have more eff �c�ent, 
faster des�gn and technology power �n the 
center of the ceram�c trend, we are try�ng 
to establ�sh our bus�ness and processes by 
us�ng the log�st�c power eff ect�vely. W�th 
the power and �mage of our Ital�an brands, 
we are tak�ng growth steps w�th a better 
pos�t�on�ng.”

Okan Ged�k, who stated that they have 
�ncreased the number of construct�on markets 
to three across Italy, wh�ch �s the domest�c 
area of Kale Ital�a, sa�d, “taly w�ll keep a 
certa�n stock of our Çanakkale Seram�k and 
Kalebodur branded products �n our warehouse 
area and w�ll qu�ckly solve the needs of our 
customers �n France on a pallet bas�s. In 
add�t�on, the �nfrastructure of the HUB project 
was completed and ready for sale”.

It plans to �ncrease the 
share of export to 50 percent

Okan Ged�k, who po�nted out that 
Kaleseram�k off ers ceram�c t�le and 
bathroom solut�ons w�th a total of 3 
thousand products w�th the brands 
Çanakkale Seram�k, Kalebodur, Kale Banyo, 
Ed�lcuogh� and Ed�lgres, noted that they 
exported Turkey’s f�rst ceram�c wall t�les 
�n 1962. Not�ng that they were the most 
export�ng company �n th�s �tem �n Turkey, 
Ged�k cont�nued: “ We �dent�f�ed export as 
our growth area. As �n the domest�c market, 
we a�m to be strong �n the fore�gn market 
and to be our ma�n markets where we w�ll 
�ncrease our depth. Exports account for 33 
percent of our total sales. We a�m to obta�n 
50 percent of revenue from exports”

Kale Seramik considers Italy
as a bas efor european market
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Otomotiv sektörüne gerek araç sa-
hiplerine gerekse profesyonel servis 
sağlayıcılara ileri teknoloji ile made-
ni yağ ve gres üretimin yanı sıra en-
düstriyel yağ konusunda da hizmet 
verdiklerini kaydeden Murat Mesci, 
OEM onaylı kaliteli sentetik ve mi-
neral motor yağları ve sıvıları sun-
duklarını belirtti. Aynı zamanda 
farklı sektörlerde faaliyet gösteren 
endüstriyel tesislerin gereksinimle-
rini karşıladıklarını söyleyen Mesci, 
“Makine üreticileri tarafından onay 
ve tavsiyelere sahip endüstriyel yağ 
ve gresleri bu sektörlere sunuyoruz. 
Eni; seramik, tekstil, çimento, inşaat, 
gıda ve diğer tüm alanlarda endüst-
riyel tesislerin operasyonel verimli-
liklerini artırıp, maliyetlerini düşü-
rüyor” dedi.

“Madenc�l�k sektörü �ç�n doğada 
yok olan ürünler sunuyoruz”
Madencilik sektörü ile de çalıştıkla-
rını belirten Murat Mesci, “Maden-
cilik sektörü için geliştirilmiş doğada 

kendi kendini yok edebilen (biodeg-
radable) ürünleri, gıda sektörü için 
üretilmiş NSF H1 Helal ve Kosher 
onaylı yağ, aeresol yağlayıcı ve gres-
leri ile iş ortaklarımıza fayda ve per-
formans sağlayarak verimliliklerini 
artırıyoruz. Eni, çevreye olan duyar-
lılığı, Ar-Ge’ye dayalı yenilikçiliği, 

yüksek teknoloji desteği ile kalite ve 
performans odaklılığı, sürdürülebi-
lir projeleri ve müşteri memnuniye-
tine verdiği önem ile güvenle kulla-
nacağınız global bir marka” şeklinde 
konuştu.

Madeni yağ sektörünün hem oto-
motiv hem de endüstriyel üretim ya-
pan sektörlerin büyüyüp gelişmesine 
paralel yeni ve katma değeri yüksek 
ürünler ve hizmetler sunduğunu ifa-
de eden Murat Mesci, Eni’nin araş-
tırma geliştirmeye dayalı yüksek tek-
noloji desteği ile üretilen sentetik / 
semi-sentetik veya mineral bazlı ma-
deni yağ ve greslerinin birçok mar-
ka tarafından kabul gördüğünü söy-
ledi. Mesci, ürünlerinin bu markala-
rın orijinal makine üreticileri (OEM) 
tarafından onaylandığını vurguladı. 
Mesci ayrıca, “Günümüz koşullarının 
yanı sıra klasik otomobiller için Eni 
tarafından özel olarak üretilmiş Agip 
Novecento madeni yağları klasik oto-
mobil tutkunlarının da ihtiyaçlarını 
karşılıyor” açıklamasını yaptı.

En�, global v�zyonunu 
Türk�ye’ye taşıyor

Energy Company En�, wh�ch comm�tted to 
grow �n o�l and gas explorat�on, product�on 
and market�ng act�v�t�es, operates �n all energy 
sectors w�th over 30 thousand employees �n 
more than 80 countr�es. Stat�ng that they 
have been operat�ng �n Turkey s�nce 2012, 
En� Sales and Market�ng D�rector Murat Mesc� 
sa�d, “In Turkey, Europeo�l lubr�cants �s the 
author�zed l�censee and author�zed d�str�butor 
�n of En�, wh�ch owns a s�gn�f�cant share �n 
Iraly’s lubr�cants market. Europeo�l Lubr�cants, 
as one of the seven author�zed l�censee owner 
�n the global market, carr�es En�’s global v�s�on 
and core values w�th success �n Turkey”

Murat Mesc�, who stated that they prov�de 
serv�ce to automot�ve sector to both car 
owners and profess�onal serv�ce prov�ders 
w�th advanced technology, lubr�cants and 
grease product�on as well as �ndustr�al o�l, 
noted that they off ered OEM cert�f�ed qual�ty 
synthet�c and m�neral eng�ne o�ls and l�qu�ds. 

Stat�ng that they also met the requ�rements 
of �ndustr�al fac�l�t�es operat�ng �n d�ff erent 
sectors, Mesc� sa�d, “We off er �ndustr�al 
lubr�cants and greases that are approved 
and conf�rmed by mach�ne manufacturers. 
En� �ncreases the operat�onal eff �c�ency of 
�ndustr�al fac�l�t�es �n ceram�c, text�le, cement, 
construct�on, food and all other areas and 
decreases �ts costs”

Stat�ng that they are also operat�ng w�th the 
m�n�ng sector, Mesc� sa�d, “By manufactur�ng 
b�odegradable products developed for the 
m�n�ng �ndustry, self-destruct�ve products, NSF 
H1 Halal wh�ch �s produced for the food sector 
and Kosher approved o�l, aerosol lubr�cants 
and greases; we �ncrease product�v�ty by 
prov�d�ng benef�ts and performance to our 
bus�ness partners. En� �s a global brand that 
you w�ll use safely w�th �ts �nnovat�ve and h�gh 
technology support, qual�ty and performance 
focus, susta�nable projects and customer 
sat�sfact�on.

Stat�ng that the lubr�cant sector off ers 
new and added value products and serv�ces 
parallel to the growth and development of 
both automot�ve and �ndustr�al manufactur�ng 
sectors, Murat Mesc� noted that synthet�c, 
sem�-synthet�c or m�neral based lubr�cants 
and greases produced w�th h�gh technology 
support based on research and development 
by En� are accepted by many brands. Mesc� 
emphas�zed that these products are approved 
by or�g�nal mach�ne manufacturers (OEMs). “ 
In add�t�on to today’s cond�t�ons, the class�c 
Ag�p Novecento lubr�cant for class�c cars meet 
the needs of class�c car enthus�asts. We have a 
w�de range of customers”, Mesc� sa�d. 

Eni brings its global 
vision to Turkey

Petrol ve gaz bulma, üretme ve pazarlama faal�yetler�nde 
büyümey� taahhüt eden enerj� ş�rket� En�, 80’den fazla 
ülkede 30 b�n� aşkın çalışanı �le tüm enerj� sektörler�nde 
faal�yet göster�yor. 2012 yılından ber� Türk�ye’de faal�yet 
gösterd�kler�n� bel�rten En� Satış ve Pazarlama D�rektörü 

Murat Mesc�, “Europeo�l Maden� Yağlar, İtalya maden� yağ pazarından 
kayda değer b�r pay alan En�‘n�n Türk�ye’dek� yetk�l� l�sans sah�b� ve 
yetk�l� d�str�bütörü. En�’n�n globalde sadece yed� adet bulunan yetk�l� 
l�sans sah�b�nden b�r� olarak Europeo�l Maden� Yağlar, markanın global 
v�zyonunu ve temel değerler�n� Türk�ye’de başarı 
�le uygulama m�syonunu taşıyor” d�ye konuştu.
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