Italia e Turchia
tra passato, presente e futuro
İtalya ve Türkiye
geçmişten geleceğe

La presente pubblicazione è stata realizzata in occasione del Semestre di Presidenza
italiana del Consiglio dell’Unione Europea (1 luglio – 31 dicembre 2014). L’Ambasciata
d’Italia in Turchia ringrazia le Istituzioni italiane in Turchia, i partner privati e tutti coloro
che hanno reso possibile questa iniziativa.
Bu yayın İtalya’nın altı aylık Avrupa Birliği Konseyi Başkanlık dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık
2014) vesilesiyle hazırlanmıştır. İtalya Büyükelçiliği Türkiye’deki tüm İtalyan kurumlarına,
özel şirketlere ve yayının hazırlanmasını mümkün kılan tüm diğer aktörlere teşekkürlerini
sunar.
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Introduzione
dell’Ambasciatore
d’Italia in Turchia
Gianpaolo Scarante
Italia e Turchia sono due Paesi non solo legati da trascorsi
storici comuni ed affinità culturali, ma oggettivamente
complementari. Questa pubblicazione vuole cogliere
l’occasione del semestre di Presidenza italiana dell’Unione
Europea per illustrare tale complementarietà nei campi
politico, economico, sociale e culturale e fornire solidi
argomenti per ribadire l’appoggio dell’Italia alle aspirazioni
di Ankara. Un appoggio sul quale c’è da tempo la piena
convergenza delle principali forze politiche italiane e che
resta tanto più convinto, quanto più delicato è il frangente
politico-sociale che la Turchia attraversa in questo momento.
Come indicato dal Presidente Gül in più occasioni, l’emergere
di nuove sensibilità ambientali e sociali, soprattutto nelle
fasce più giovani della popolazione, rappresenta un sintomo
positivo dell’evoluzione della società turca. Il processo di
adesione all’Unione Europea è lo strumento più efficace per
incanalare tali spinte evolutive nella giusta direzione, nel
rispetto dello Stato di diritto, del principio della separazione
dei poteri e dei diritti fondamentali della persona.
Complementarietà dunque, che si riverbera innanzitutto
nella politica estera dei due Paesi che ha importanti punti in
comune. Entrambi grandi Paesi Mediterranei, e come tali da
sempre aperti alle grandi rotte culturali e commerciali, Italia
e Turchia hanno ben presente la necessità di non rinchiudersi
in spazi conclusi, di tenere le porte aperte a ciò che arriva
dall’esterno perché le opportunità che possono giungere
sono infinitamente superiori agli eventuali pericoli. Prosperità
e stabilità nel Mediterraneo hanno sempre coinciso con
periodi di grande benessere economico e sociale in Italia
e Turchia. Le interazioni tra i nostri due Paesi sono quindi
volte a svolgere un ruolo propulsivo e di grande equilibrio in
favore della sicurezza e della stabilità regionale: dalla lotta al
terrorismo, alla criminalità organizzata e al narcotraffico fino
ai temi più sensibili dell’agenda internazionale, come quello
della ricerca di una soluzione politica alla crisi siriana, del
sostegno ai complessi processi di transizione in Nord Africa,
del processo di pace mediorientale, del nucleare iraniano e
del contrasto all’immigrazione clandestina. Roma ed Ankara
sono consce del fatto che se viene raggiunta la stabilizzazione
politica e il decollo economico della regione, vi sono tutte le
premesse per attivare un nuovo grande polo dello sviluppo
mondiale, forte di immense risorse naturali e umane.
Oltre alla forte integrazione commerciale e industriale,
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ampiamente illustrata nella presente pubblicazione, non
è possibile ignorare la complementarietà di interessi in un
settore vitale delle relazioni internazionali quale quello
energetico, reso ancora più attuale dalla recente crisi ucraina.
L’apertura del corridoio meridionale del gas che attraverso i
gasdotti TANAP in Turchia e TAP in Grecia e Albania convoglierà
il gas azero in Italia, rappresenta un’occasione unica per
Roma e Ankara di diversificare il proprio approvvigionamento
energetico e di diventare importanti “hub” energetici con
positive ricadute per le relazioni tra i Paesi interessati dal
corridoio meridionale, Ankara e Atene in primis, e, ancora
una volta, per l’avvicinamento della Turchia all’UE.
In campo culturale e sociale, l’inaugurazione a Roma del centro
culturale Yunus Emre in occasione della visita a Roma del
Presidente Gül compensa la forte presenza culturale italiana
in Turchia qui descritta in dettaglio, e penso soprattutto alle
numerose missioni archeologiche, creando nuove occasioni
per un proficuo scambio di esperienze culturali e linguistiche.
Perché tanta complementarietà e interesse reciproco? I
motivi sono ovviamente diversissimi: di vicinanza geografica,
di convenienza economica e di comuni interessi geopolitici,
ma è indubbio che nel corso dei secoli il mondo “italiano”,
anche nelle sue diverse declinazioni precedenti l’unificazione,
e quello “turco-ottomano” si sono “frequentati” talvolta
combattendosi (ma lo scontrarsi non è forse un modo per
conoscersi meglio?), talaltra instaurando proficue relazioni
commerciali, sempre influenzandosi e contaminandosi a
vicenda, creando quei sottilissimi legami sopravvissuti sino
ad oggi e che siamo felici di poter contribuire a preservare
e rinsaldare.
Ed è facendo leva su questi legami che Italia e Turchia possono
costruire quelle sinergie in campo politico, economico e
culturale, indispensabili per affrontare le grandi sfide del
futuro che scaturiscono dalle evoluzioni in corso in tutto il
bacino mediterraneo, nonché cogliere insieme le opportunità
di crescita economica, sviluppo sociale e benessere che tali
evoluzioni offriranno.

İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Gianpaolo
Scarante’nin Özsözü
İtalya ve Türkiye, ortak tarihi geçmişe ve kültürel yakınlığa
sahip olmakla birlikte aynı zamanda somut şekilde birbirini
tamamlayan iki ülkedir. Bu yayın, İtalya Cumhuriyeti’nin altı
aylık süre ile Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı görevini yürütecek
olması vesilesiyle iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, sosyal
ve kültürel alanlardaki işbirliklerini sergilemek ve İtalya’nın
Ankara hedeflerine verdiği desteği bir kez daha vurgulamak
için güçlü argümanlar sunmayı amaçlamaktadır. İtalya’nın belli
başlı siyasi otoritelerinin üzerinde uzunca bir süredir hemfikir
olduğu bu destek, Türkiye’nin sosyo-politik açıdan geçtiği
böylesine hassas bir dönemde çok daha kararlı bir şekilde
devam etmektedir. Cumhurbaşkanı Sayın Gül’ün de birçok
kez dile getirdiği üzere, özellikle genç neslin çevresel ve sosyal
duyarlılığa sahip olması, Türk toplumunun gelişimi konusunda
olumlu bir gösterge olarak öne çıkmaktadır. Avrupa Birliği’ne
katılım, bu tür gelişimci sıçramaları, hukuk devletine, yetki
paylaşımı ilkesine ve kişilerin temel haklarına uygun olarak
doğru yöne kanalize etmek için en etkili araçtır.
Önemli ortak noktaları bulunan bu iki ülke, özellikle dış politika
konusunda birbirini tamamlamaktadır. Akdeniz’in iki büyük
ülkesi İtalya ve Türkiye, bu büyüklüklerini büyük kültürel
ve ticari rotalara her daim açık olmalarına borçlu olup, dış
dünyanın getirdiklerine karşı kapılarını daima açık tutmaları
gerektiğinin farkındadırlar, çünkü doğabilecek fırsatlar, olası
tehlikelere oranla çok daha fazladır.
Akdeniz’deki refah ve istikrar, Türkiye ve İtalya’daki büyük
sosyal ve ekonomik refah dönemleriyle her zaman paralellik
göstermiştir. Bu bağlamda, iki ülke arasındaki etkileşim,
terörle, organize suçlarla ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele,
Suriye krizine siyasi çözüm arayışı, Kuzey Afrika’daki sancılı
geçiş süreçleri, Ortadoğu barış süreci, İran nükleer sorunu
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ve kaçak göçle mücadele tartışmalarına verilen destek gibi
hassas konularda bölgesel istikrarı ve güvenliği sağlayacak bir
itici güç ve denge unsuru olmaya yöneliktir. Roma ve Ankara,
bölgedeki siyasi istikrar sağlanır ve ekonomi ivme kazanırsa,
doğal kaynaklar ve insan kaynakları bakımından oldukça zengin
yeni bir kutup oluşumunun mümkün olduğunun bilincindedir.
Bu yayında, güçlü ticari ve endüstriyel işbirliklerine oldukça
geniş çapta yer verilmektedir. Ancak, son dönemdeki Ukrayna
krizi nedeniyle daha sık gündeme gelen enerji sektörü gibi
uluslararası ilişkilerin can damarı niteliğindeki bir sektörün
sunacağı faydalar da görmezden gelinemez. Türkiye’den
TANAP, Yunanistan ve Arnavutluk’tan ise TAP doğalgaz boru
hatlarıyla Azerbaycan doğalgazını İtalya’ya taşıyacak olan
Güney Gaz Koridoru’nun açılması, Roma ve Ankara’nın kendi
enerji tedariklerini çeşitlendirmelerine olanak sağlayacak ve
bu iki ülkeyi önemli birer enerji aktarım merkezi konumuna
taşıyacak eşsiz bir fırsattır. Bu durum aynı zamanda, Ankara
- Atina ilişkileri başta olmak üzere Güney Gaz Koridoru’yla
ilgilenen ülkelerle olan mevcut ilişkiler üzerinde ve Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne yaklaşabilmesi hususunda da olumlu katkılar
sağlayacaktır.
Kültürel ve sosyal alanda ise, Cumhurbaşkanı Sayın Gül’ün Roma
ziyaretleri vesilesiyle, Roma’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nin
açılışının yapılması ve özellikle de çok sayıdaki arkeolojik
çalışmanın (bu yayında detaylı bir şekilde ele alınmıştır)
dil ve kültür paylaşımları için yeni fırsatlar sunması, İtalyan
kültürünün Türkiye’deki güçlü varlığına işaret etmektedir.
İki ülke arasındaki böylesi olumlu ilişkilerin ve bu tamamlayıcı
uyumun nedenlerini sorgulayacak olursak, en başta coğrafi
yakınlık, ortak ekonomik ve jeopolitik çıkarlar gibi nedenler
karşımıza çıkar. Ancak hiç şüphesiz “İtalyan” dünyasının
(İtalya’nın birleşmesinden önceki hali dahil) “Türk-Osmanlı”
dünyası ile yüzyıllar boyunca hep sıkı ilişkileri olmuştur; kimi
zaman savaşmışlar (ki savaşmak aslında karşıdakini daha iyi
tanımanın yollarından biri değil midir?), kimi zaman da verimli
ticari ilişkiler kurmuşlar, ama hep birbirlerini etkileyerek ve
birbirleriyle karışarak, son derece hassas bağlar kurmuşlardır.
Bizler de kuşkusuz, bugüne kadar süregelmiş olan bu güçlü
bağların korunmasına ve güçlendirilmesine katkı sağlayabiliyor
olmaktan büyük memnuniyet duymaktayız.
Türkiye ve İtalya, işte bu bağlardan yararlanarak, Akdeniz
havzasındaki mevcut gelişmelerin yarattığı güçlüklere karşı
koyabilmek için siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda gerekli
sinerjiyi yaratabilir ve söz konusu gelişmelerin sunacağı
ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve refah gibi fırsatları birlikte
değerlendirebilirler.
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Brindisi del Presidente della
Repubblica italiana Giorgio Napolitano
al Pranzo di Stato in onore del Presidente della
Repubblica turca Abdullah Gül (Estratto)
La cooperazione fra Italia e Turchia ha conosciuto
un’intensa crescita grazie ad un fecondo dialogo politico e
ai sempre più stretti rapporti tra le rispettive società civili.
Questa cooperazione appare oggi fondamentale per poter
affrontare in modo efficace e fruttuoso le sfide innescate
dai profondi cambiamenti che vive la nostra Regione, il
Mediterraneo. Sono convinto che la vicinanza, l’amicizia,
e financo la familiarità, che da tempo caratterizzano i
rapporti tra i nostri popoli debbano costituire modello e
fonte di ispirazione per tutta l’area, nella sua affannosa
e complessa ricerca di nuovi assetti. Per questo, Italia e
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Turchia sostengono con convinzione la forte domanda di
democrazia e libertà che proviene dai popoli nostri vicini e
sono impegnate, ciascuna con le modalità e l’impostazione
che le sono proprie, nel favorire i processi di pacificazione
e di stabilizzazione nella Regione. Rivolgo il mio pensiero,
in particolare, al convulso, distruttivo dramma vissuto
dalla popolazione siriana e colgo l’occasione per esprimere
il mio più vivo apprezzamento per il generoso sforzo
d’accoglienza che la Turchia sta compiendo.
Se il Mediterraneo è il presente che ci accomuna, l’Europa
è il futuro che ci unirà. Il posto della Turchia è in Europa.
Per storia, cultura, valori. La scelta europea della Turchia
ha un valore profondo e strategico e ha trovato il suo
punto di svolta nell’apertura dei negoziati di adesione del
2005. Sono pienamente consapevole delle asperità di tale
percorso ed anche di un certo senso di frustrazione che si
è accumulato in ragione della lentezza con cui il negoziato
si è venuto sviluppando. Mi preme quindi incoraggiare
l’amico popolo turco a continuare a perseguire con tenacia
e rinnovata convinzione l’obiettivo europeo, rinvigorendo
lo sforzo riformista e rinnovando l’impegno di adesione
ai principi e valori dell’Unione Europea, che trovano
capisaldi essenziali nell’effettiva separazione dei poteri
e nella supremazia dello stato di diritto. Il pieno rispetto
dei diritti fondamentali della persona, in particolare della
libertà di espressione e di manifestazione, è il cuore dei
valori democratici su cui si fonda l’Europa unita. I progressi
compiuti dal modello democratico turco nel corso degli

anni devono costituire uno stimolo ad andare avanti in
questa direzione senza riserve né ripensamenti.
L’Italia non ha mai fatto mancare in questi anni il suo
fermo sostegno alla prospettiva europea della Turchia.
Anche in questa occasione il mio Paese, forte di una linea
storicamente favorevole al processo di allargamento
dell’Unione Europea, saprà contribuire in modo tangibile
al moto di avvicinamento della Turchia all’Europa e al
rafforzamento dei legami tra le nostre società civili.
In questo senso auspico vivamente che il processo di
liberalizzazione dei visti a cui i cittadini turchi sono ancora
soggetti, possa far registrare una marcata accelerazione.
Lo straordinario potenziale rappresentato dai rapporti tra
Turchia e Europa non può infatti svilupparsi pienamente
in presenza di barriere che penalizzano, in particolare,
le giovani generazioni, privandole della opportunità di
una più intensa e proficua interazione. L’Italia non farà
mancare il suo sostegno anche per il raggiungimento di
questo specifico traguardo.

Italia e Turchia hanno costruito un partenariato solido,
caratterizzato da reciproca comprensione e mutuo
rispetto. Oggi operano in Turchia oltre 1100 aziende
italiane: un dato che testimonia concretamente l’attualità
e la profondità dei nostri legami, e il grado di integrazione
tra i nostri Paesi raggiunto in anni recenti. Mi rallegro
altresì della continua crescita degli investimenti turchi in
Italia, il cui rilevante contributo alla nostra economia è
fonte di vivo apprezzamento da parte delle Istituzioni e del
mondo economico-imprenditoriale. Motore irrinunciabile
dei rapporti tra Italia e Turchia è l’intenso scambio
culturale che ha trovato significativa testimonianza nella
straordinaria partecipazione italiana alla Biennale di arte
contemporanea di Istanbul, coronata da grandissimo
successo, ma anche nella tradizionale, apprezzata e
duratura collaborazione tra noi nella ricerca archeologica,
che vede la presenza in Turchia di numerose missioni il cui
eccezionale valore scientifico è ben noto.
Roma, 29 Gennaio 2014

İtalya Cumhurbaşkanı Sn. Giorgio Napolitano’nun,
T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah Gül onuruna
verdiği resmi yemekte yaptığı konuşma (alıntı)
Türkiye ve İtalya arasındaki işbirliği, verimli siyasi diyalog
ve sivil toplumlar arasında kurulan karşılıklı sıkı ilişkiler
sayesinde büyük bir artış kaydetmiştir. Bu işbirliği,
bugün bölgemizde yani Akdeniz’de vuku bulan köklü
değişimlerin tetiklediği zorlu gelişmelere etkin bir şekilde
göğüs gerebilmek için daha da elzem görünmektedir.
Uzun zamandan beri halklarımız arasındaki ilişkileri
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belirleyen dostluk ve yakınlığın, karmaşık ve yorucu olan
yeni düzen arayışlarına ilham teşkil etmesi ve bir model
oluşturması gerektiğine inanmaktayım. Dolayısıyla, İtalya
ve Türkiye, yanı başımızdaki halkların demokrasi ve
özgürlük taleplerini inançla desteklemekte ve her iki ülke
de kendi yöntemleriyle bölgede barış ve istikrar süreçlerini
desteklemektedir. Bu noktada, bilhassa Suriye halkının
yaşadığı acılı ve yıkıcı drama değinmek ve ülkeyi kana
bulayan silahlı çatışmalardan kaçan yüz binlerce kişiye
Türkiye’nin sürdürdüğü cömert kucak açma çabaları için
en içten takdirlerimi ifade etmek istiyorum.
Eğer Akdeniz günümüzde bizi bir araya getiren olgu ise,
Avrupa bizi bağlayan “gelecek” olacaktır. Türkiye’nin
yeri; gerek tarihi, gerek kültürü gerekse sahip olduğu
değerler sebebiyle Avrupa’dır. Türkiye’nin Avrupa tercihi
stratejik ve derinliği olan bir değerdir, 2005 tarihinde
katılım müzakerelerinin başlanması ise bu konuda bir
dönüm noktası teşkil etmektedir. Bu yoldaki zorlukların,
hatta müzakerelerin uzamasından kaynaklanan hayal
kırıklıklarının tamamıyla bilincindeyim. Dolayısıyla,
Hukuk Devletinin üstünlüğü ve hakiki erkler ayrılığı
bağlamında sarsılmaz bir temel teşkil eden Avrupa Birliği
katılım prensipleri ve değerlerine yönelik görevlerini
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yerine getirme, reformcu çabaları güçlendirme, Avrupa
Birliği amacına katılım çalışmalarına sebat ve kararlılıkla
odaklanma konusunda dost Türk halkını cesaretlendirmek
isterim. Kişinin temel insan haklarına bütünüyle saygı
gösterme bağlamında, özellikle ifade ve gösteri yapma
özgürlüğü, Birleşik Avrupa’nın dayandığı demokratik
değerlerin olmazsa olmazıdır. Demokratik Türkiye
modelinin son yıllarda kaydettiği ilerleme, hiçbir rezerv
koymaksızın ve fikir değiştirmeksizin bu yolda ilerlemek
için bir dürtü teşkil etmelidir.
İtalya yıllardır Türkiye’nin Avrupa Birliği perspektifine
verdiği güçlü desteği hiç bir zaman eksiltmedi. Avrupa
Birliğinin genişleme süreciyle tarihsel olarak olumlu bir
çizgide olan ülkem, Türkiye’nin Avrupa Birliğine yaklaşım
sürecine somut katkıda bulunacak ve sivil toplumlarımız
arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecektir. Bu
bağlamda, Türk vatandaşlarının halen tabi oldukları vize
hususunda, muafiyet sürecinin hızlanmasını gönülden
dilemekteyim. Nitekim Türkiye ve Avrupa arasındaki
ilişkilerde var olan olağanüstü potansiyel, özellikle genç
nesilleri cezalandıran, onları daha verimli ve daha elverişli
etkileşim olanaklarından mahrum eden engellerin olduğu
ortamlarda bütünüyle gelişme kaydedemez. İtalya
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Türkiye’nin isteklerini tamamıyla desteklemekte olup,
bu spesifik konuda da amacına ulaşması için desteğini
esirgemeyecektir.
İtalya ve Türkiye, karşılıklı anlayış ve müşterek saygı
çerçevesi içinde sağlam bir ortaklık kurmuşlardır.
Bugün Türkiye’de 1100 den fazla İtalyan şirketi faaliyet
göstermektedir: bu veri, yıllar içinde ülkelerimizin son
yıllarda ulaştığı entegrasyonun derecesini ve ilişkilerimizin
derinliğini ve güncelliğini somut olarak ortaya koymaktadır.
Yine, ekonomi ve iş çevrelerinin, kurum ve kuruluşların
takdirine mazhar olan, ekonomimize kayda değer
katkılarda bulunan İtalya’daki Türk yatırımlarında devam
eden artış beni mutlu etmektedir. İstanbul’da yapılan
Çağdaş Sanatlar Bienali’ne İtalya’nın katılımı, elde ettiği
anlamlı başarı, arkeolojik araştırmalarda uzun zamandan
beri takdir gören kalıcı işbirliği, Türkiye’de faaliyet gösteren
sayısız İtalyan Arkeoloji Heyetinin herkes tarafından kabul
edilen bilimsel değeri, İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin
kültürel alanda vazgeçilmez motoru olan yoğun işbirliğine
örnek teşkil etmektedir.
Roma, 29 Ocak 2014
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Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze – Santa Maria del Fiore Katedrali, Floransa
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İtalya Büyükelçiliği
Ambasciata d’Italia - İtalya Büyükelçiliği, Ankara

Ambasciata d’Italia
L’Ambasciata d’Italia ad Ankara cura le relazioni istituzionali,
politiche, commerciali e culturali fra l’Italia e la Turchia,
favorisce la cooperazione tra i due governi nei vari settori,
incluso il contrasto della criminalità organizzata e del
terrorismo, svolge un ruolo di coordinamento della rete
consolare (Consolato Generale di Istanbul, Consolato di
Izmir e Consolati Onorari). L’Ambasciatore d’Italia promuove
e coordina le attività di tutti gli altri enti italiani che operano
in Turchia. L’Ufficio Consolare dell’Ambasciata eroga servizi
agli italiani residenti ed ai numerosi turisti che visitano la
Turchia, l’Ufficio Commerciale assiste le circa 1.100 imprese
italiane che operano nel Paese e le moltissime che dall’Italia
guardano al mercato turco. La sede dell’Ambasciata,
che si trova in Atatürk Bulvarı, la principale arteria di
comunicazione della capitale, è stata progettata tra il 1938 e il
1940 dall’architetto Caccia Dominioni. Ad Istanbul si trovano
il Palazzo di Venezia, ex Ambasciata della Serenissima ed
attuale residenza ad Istanbul dell’Ambasciatore d’Italia, e
Villa Tarabya, donata dal Sultano ottomano al Re d’Italia.

Consolato Generale
d’Italia ad Istanbul
Il Consolato Generale di Istanbul ha un ruolo di raccordo nei
confronti degli enti italiani operanti ad Istanbul. Il Consolato
eroga servizi agli italiani residenti ed ai numerosi turisti
che visitano la città e in collaborazione con ICE e Camera
di Commercio Italiana, assiste le numerose imprese che
operano ad Istanbul e che guardano al mercato turco.
Importanti poi, sono l’attività di assistenza alle compagnie
marittime e ai singoli natanti italiani. Nel 2013 il Consolato
Generale ha trattato circa 100.000 domande di visto (terza
sede del Ministero Affari Esteri al mondo) e la sede emette
tutti i visti in tempi estremamente rapidi. Il numero di visti
emessi è raddoppiato negli ultimi 4 anni.

Ankara’da bulunan İtalya Büyükelçiliği, İtalya ve Türkiye
arasındaki kurumsal, siyasi, ticari ve kültürel ilişkileri
düzenler, iki hükümet arasındaki, organize suçlar ve terör
dahil pekçok alanda işbirliklerini güçlendirir, konsolosluk
ağını (İstanbul Başkonsolosluğu, İzmir Konsolosluğu,
Fahri Konsolosluklar) koordine edici rol üstlenir. İtalya
Büyükelçisi Türkiye’de faaliyet gösteren tüm diğer İtalyan
kurumların aktivitelerinin tanıtım ve koordinasyondan
sorumludur. Büyükelçilik bünyesindeki Konsolosluk Ofisi
Türkiye’de ikamet eden veya turistik amaçla bulunan İtalyan
vatandaşlarına hizmet ederken, Ticaret Ofisi ise Ülkede
faaliyet gösteren yaklaşık 1100 İtalyan firmasına asiste
etmektedir. Başkentin ana arterlerinden olan Atatürk Bulvarı
üzerinde yer alan Büyükelçilik, 1938 – 1940 yılları arasında
Mimar Caccia Dominioni tarafından projelendirilmiştir.
İstanbul’da ise eskiden Büyükelçilik binası olarak kullanılan
Venedik Sarayı ve Osmanlı Sultanı’nın İtalya kralına armağanı
olan Villa Tarabya bulunmaktadır.
www.ambankara.esteri.it
ambasciata.ankara@esteri.it

İstanbul İtalya
Başkonsolosluğu
İstanbul İtalya Başkonsolosluğu, İstanbul’da faaliyet
gösteren İtalyan kurumlarını birleştirme görevini yürütür.
Başkonsolosluk, burada ikamet eden İtalyan vatandaşlarına
ve İstanbul’u ziyaret eden çok sayıda turiste hizmet
vermekte ve aynı zamanda ICE ve İtalyan Ticaret Odası
ile işbirliği içinde, İstanbul’da faaliyet gösteren ve Türkiye
pazarına girmek isteyen çeşitli şirketlere destek olmaktadır.
Tüm bunların yanında, denizcilik şirketlerine ve münferit
teknelere sağlanan destek de önemli faaliyetler arasında yer
almaktadır. 2013 yılında, Başkonsolosluk, yaklaşık 100.000
vize vererek dünyadaki İtalyan konsoloslukları içinde
bu konuda üçüncü sırada yer almıştır. Tüm outsourcing
prosedürleri dahil olmak üzere, tüm vizeler dört iş günü
içinde verilmektedir. Son 4 yıl içinde verilen vize sayısı ikiye
katlanmıştır.
www.consistanbul.esteri.it
consolatogenerale.istanbul@esteri.it
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Consolato d’Italia ad
Izmir
Il Consolato d’Italia a Izmir opera in città fin dall’Unità nazionale
italiana nel 1861 e ha dunque attraversato tutti i momenti
cruciali della storia turca più recente. Col tempo, le funzioni
del Consolato si sono ampliate, passando dall’assistenza ai
connazionali residenti all’erogazione di servizi anche in favore
dei turisti e dell’utenza turca. Il Consolato assiste, infatti, gli
oltre 100.000 italiani che visitano la città ogni anno grazie
soprattutto al turismo crocieristico ed eroga visti all’utenza
turca, avendo raggiunto nel 2013 la soglia di 28.000 visti
emessi. Il Consolato, infine, è impegnato, insieme al Centro
Culturale Carlo Goldoni, nell’attività di promozione della
cultura italiana e nell’attività di assistenza alle imprese italiane
che lavorano nella Regione Egea.

İzmir İtalya
Konsolosluğu
İtalya Birliği’nin sağlandığı 1861 yılından bu yana İzmir’de
hizmet veren Konsolosluk, Türkiye Tarihi’nin, özellikle 20.
yüzyıldaki en belirleyici tarihi süreçlerine tanıklık etmiştir.
Zaman içerisinde hizmet yelpazesini genişleten İzmir İtalya
Konsolosluğu, ikamet eden yurttaşlarının yanısıra, turistik
amaçla ülkede bulunan yurttaşlarına ve Türk vatandaşlarına
çeşitli hizmetler sunmaktadır. Kruvaziyer turizmi sayesinde,
sayısı yıl bazında 100.000’e ulaşan İtalyan vatandaşına
vermekte olduğu hizmetlerin yanında, 2013 yılında 28.000’e
ulaşmış olan vize sayısıyla da, Türk vatandaşlarına ayrı bir
hizmet sunmuştur. Konsolosluk ayrıca Carlo Goldoni Kültür
Merkezi ile birlikte İtalyanca lisan kursları, İzmir’deki belli başlı
festivallere katılım, en önemli yerel üniversitelerde bilimsel
konferansların organizasyonu yanısıra Ege Bölgesi’nde
bulunan İtalyan şirketlerine de kültürel ve ekonomik hizmetler
sunmaktadır.
www.consizmir.esteri.it
consolato.izmir@esteri.it

Istituto Italiano di
Cultura di Istanbul
L’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul opera in virtù
dell’Accordo Culturale stipulato tra Italia e Turchia nel 1951
e ha sede nello storico edificio, denominato Casa d’Italia, nel
quartiere di Beyoğlu dove vi è anche un teatro in stile artdéco, da circa 200 posti, opera dell’architetto italiano Edoardo
De Nari. L’Istituto Italiano di Cultura promuove e diffonde la
lingua e la cultura italiana, contribuendo allo sviluppo della
reciproca conoscenza e della cooperazione culturale tra Italia
e Turchia. Fornisce informazioni sull’Italia, sul suo sistema
universitario, sulle borse di studio disponibili, organizzando
e attuando un programma di eventi culturali che include
una vasta gamma di discipline e settori. L’Istituto Italiano di
Cultura di Istanbul offre al pubblico corsi di lingua italiana,
possiede una biblioteca di circa 12.000 volumi ed è sede degli
esami di certificazione della conoscenza della lingua italiana.

ICE
L’ufficio di Istanbul dell’ICE, l’Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane,
realizza una complessa serie di attività che vanno
dall’assistenza a imprese italiane e locali alla raccolta e
divulgazione di informazioni (indagini di mercato settoriali,
guide, congiuntura), dalla realizzazione in loco di iniziative
promozionali all’organizzazione di missioni di operatori locali
in Italia, dalla formazione ai servizi personalizzati. Particolare
importanza rivestono i servizi per supportare le imprese
italiane ad entrare e a radicarsi nel mercato turco.
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İstanbul İtalyan Kültür
Merkezi
İstanbul İtalyan Kültür Merkezi 1951 yılında imzalanan
İtalya - Türkiye Kültür Antlaşması çerçevesinde Beyoğlu
bölgesinde Casa d’Italia adıyla bilinen tarihi binada faaliyette
bulunmaktadır. Bina, İtalyan mimar Edoarda De Nari’nin
eseri olan art-déco tarzında 200 kişilik bir tiyatro salonunu
da bünyesinde barındırmaktadır. İstanbul İtalyan Kültür
Merkezi İtalyan dili ve kültürünün tanıtımı ve yayılmasını
sağlamakta, Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel işbirliğine ve
böylelikle tarafların birbirlerini daha iyi tanımalarına katkıda
bulunmaktadır. İtalya üzerine, mevcut üniversite sistemi ve
eğitim bursları hakkında bilgiler verir, farklı sektör ve disiplinleri
kapsayan zengin ve çok yönlü bir kültürel etkinlik programı
sunar. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi tüm seviyelerde
İtalyanca dil kursları düzenler, yaklaşık 12.000 kitap içeren bir
kütüphaneye sahiptir ve İtalyan dil sertifikalarının yetkili sınav
merkezidir.
www.iicistanbul.esteri.it
iicistanbul@esteri.it

İtalyan Dış Ticaret ve
Tanıtım Ajansı - ICE
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı - ICE’nin İstanbul ofisi
İtalyan firmalarının uluslararası ilişkilerini geliştirmek amacıyla
bir dizi faaliyetler gerçekleştirmektedir; bu faaliyetler İtalyan
ve Türk firmalarına hizmet vermek, bilgi toplayıp iletmek
(sektör bazında pazar araştırmaları, işbirliği olanakları), tanıtım
etkinlikleri düzenlemek, Türk firmalarını İtalya’ya götürmek,
eğitim ve kişiye özel hizmetler olarak tanımlanabilir. Kişiye özel
hizmetler arasında en çok önem verilen İtalyan firmalarının
Türk pazarına girmelerini ve iş ilişkilerini sağlamlaştırmalarını
sağlamaktır.
www.iceistanbul.com
istanbul@ice.it

SACE
Palazzo di Venezia – Venedik Sarayı, İstanbul

SACE
SACE, l’agenzia italiana di credito all’export, è presente in
Turchia dal giugno 2010 con un ufficio di rappresentanza ad
Istanbul, competente anche per i Paesi limitrofi del MedioOriente. In Turchia, SACE conta su un portafoglio di impegni
pari ad 1,9 miliardi di euro, prevalentemente concentrato nei
settori oil&gas, metallurgico, chimico ed automotive. Tale
esposizione fa della Turchia il secondo mercato emergente
(dopo la Russia) nel portafoglio di SACE, che vanta accordi
di collaborazione con l’ISPAT, l’agenzia di attrazione degli
investimenti turca, e con la Turk Eximbank.

Camera di Commercio
Italiana in Turchia
La Camera di Commercio Italiana in Turchia è stata fondata
nel 1885 e ha sede a Istanbul, con un ufficio ad Ankara presso
l’Ambasciata. Nel 1973 è stata ufficialmente riconosciuta dal
Governo Italiano e ad oggi conta circa 650 imprese associate.
La Camera rappresenta in Turchia numerose Camere di
Commercio ed enti italiani. Con le sue attività mira a sviluppare
e ad incrementare gli scambi ed i rapporti commerciali tra
l’Italia e la Turchia.

Camera di Commercio
Italiana di Izmir
La Camera di Commercio Italiana di Izmir è stata fondata
nel 1994 e riconosciuta dal Governo Italiano nel 1997.
Registrata presso l’Associazione delle Camere di Commercio
Italiane nel Mondo, l’obiettivo principale della Camera
di Commercio Italiana di Izmir è di realizzare attività
volte a favorire le relazioni economico-commerciali e gli
investimenti tra l’Italia e la Turchia. Dal 2003 la Camera di
Commercio Italiana di Izmir è in possesso della certificazione
ISO 9001 – 2008.

SACE, İtalyan İhracat Kredi Kuruluşu, Haziran 2010’da
Türkiye’de İstanbul İrtibat Ofisi olarak kurulmuştur. Ofis,
İtalya ile Türkiye ve Yakın Doğu arasındaki ticaret hacmini
geliştirmekten sorumludur. SACE’nin mevcut Türkiye kredi
portföyü 1.9 milyar Euro’ya ulaşmış olup, özellikle petrol
ve doğalgaz, metalurji, kimya ve otomotiv sektörlerinde
yoğunlaşmıştır. Bu anlamda Türkiye, SACE’nin portföyünde
gelişmekte olan pazarlar arasında Rusya’dan sonra ikinci
sıradadır. SACE’nin, T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı ve Türk Eximbank ile işbirliği anlaşmaları bulunmaktadır.
www.sace.it
istanbul@sace.it

Türkiye’de İtalyan Ticaret
Odası
Türkiye’de İtalyan Ticaret Odası 1885 yılında kurulmuştur.
Merkezi İstanbul’da olmakla beraber Ankara’daki Büyükelçilik
bünyesinde de bir ofisi bulunmaktadır. 1973 yılında İtalyan
Hükümeti tarafından resmi olarak tanınmıştır. Bugün 650
aktif üyesi bulunan Oda, Türkiye’de birçok İtalyan Ticaret
Odası’nı ve kurumunu temsil etmektedir. Gerçekleştirdiği
sayısız aktivitelerle İtalya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri
geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedeflemektedir.
www.cciist.com
cciist@cciist.com

İzmir İtalyan Ticaret
Odası
1994 yılında kurulan İtalyan Ticaret Odası İtalyan
Hükümeti’nce 1997 yılında resmi olarak tanınmıştır.
Dünyadaki İtalyan Ticaret Odaları Birliği’ne kayıtlı olan
söz konusu Oda’nın ana hedefi Türkiye ile İtalya arasında
ticari, ekonomik ve yatırımlarla ilgili ilişkilerin gelişmesi için
faaliyetlerde bulunmaktır. İzmir İtalyan Ticaret Odası 2003
yılından bu yana ISO 9001 – 2008 Sertifikası’na da sahiptir.
www.cciizmir.org
infocciizmir@cciizmir.org
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L’Italia ad Istanbul
Il legame fra Istanbul e l’Italia è molto profondo ed affonda
le sue radici nel tempo. Se infatti oggi Istanbul è gemellata
con Venezia e nel 2013 è stato firmato un gemellaggio tra
Genova e la centrale Municipalità di Beyoğlu (Galata), già
alla fine dell’Impero Bizantino, verso la fine del 1300, le
Repubbliche Marinare di Genova e Venezia stabilirono
relazioni politiche e commerciali con l’Impero Ottomano.
Ciò fece sì che molti italiani approdarono in Turchia come
mercanti o abili artigiani, spesso appositamente inviati
dai sultani ottomani. I flussi maggiori dall’Italia risalgono
poi all’inizio dell’800, durante il Regno d’Italia. Molti
emigrati italiani, infatti, arrivarono in Turchia soprattutto
dalle regioni all’epoca occupate dall’Impero Austriaco per
ragioni economiche ma anche politiche, come testimonia
la presenza ad Istanbul di numerosi carbonari.
La collettività italiana della circoscrizione di Istanbul è
attualmente composta da 2.800 connazionali iscritti
presso l’anagrafe consolare, di cui circa il 50% discendenti
dalle famiglie levantine o di religione ebraica di antico
insediamento e il restante 50% composto da espatriati per
motivi professionali, essendo tra l’altro Istanbul diventata
negli ultimi anni meta di studenti e giovani professionisti.
Le principali associazioni rappresentative della comunità
italiana sono: la Società Operaia di Mutuo Soccorso
(fondata nel 1863 da Giuseppe Garibaldi, la cui sede è in
fase di restauro e trasformazione in museo dell’Italianità,
con il patrocinio del Consolato Generale), la Società
Italiana di Beneficienza (1880), il Circolo Roma (1931),
l’Associazione di Amicizia Italo-Turca (1950).
Esiste ad Istanbul uno storico Ospedale Italiano, la cui
gestione è stata affidata nel 2007 dal Consolato Generale

con bando di gara alla “Universal Hospital Group” (UHG),
uno dei principali operatori della sanità privata in Turchia,
che ha ammodernato la struttura.
Sono presenti, infine, tre scuole italiane: il Liceo Scientifico
e scuola media inferiore statale “Istituti Medi Italiani”
(IMI); il liceo scientifico “Galileo Galilei” gestito dalle
“Suore d’Ivrea” e la scuola primaria e dell’infanzia Marco
Polo ubicata all’interno del complesso consolare. Le scuole
italiane raccolgono più di 700 studenti e nei due licei il 98
% degli studenti è turco.
In città vi è un cimitero cattolico italiano con una tomba
monumentale dei caduti nella guerra di Crimea, 5 chiese
dipendenti da ordini religiosi italiani, una sinagoga ed un
cimitero ebraico italiano.
Nella circoscrizione consolare sono presenti circa 700
imprese italiane, su di un totale di 1100 aziende italiane
che operano in Turchia. Tra queste, hanno concentrato
la propria attività ad Istanbul negli ultimi anni numerose
compagnie marittime anche per il progressivo specializzarsi
della cantieristica locale e lo sviluppo del traffico merci.

İstanbul’daki İtalya
İstanbul ile İtalya arasındaki bağ çok derin ve köklü bir
geçmişe sahiptir. Günümüzde İstanbul Venedik ile kardeş
şehirdir ve 2013 yılında Ceneviz ile merkezi konumda yer
alan Beyoğlu Belediyesi (Galata) arasında kardeş şehir
anlaşması imzalanmıştır. Bizans İmparatorluğu’nun son
dönemlerinde, 1300’lü yılların sonuna doğru dahi, denizci
devletler olan Ceneviz ve Venedik Cumhuriyetleri Osmanlı
İmparatorluğu ile siyasal ve ticari ilişkiler kurmuşlardır.
Bu sayede, birçok İtalyan Türkiye’ye tüccar veya vasıflı
zanaatkâr olarak, çoğu Osmanlı Sultanlarının davetlisi
olarak gelmiştir. Bunu müteakip, İtalya’dan en büyük
göç dalgası 1800’lü yılların başında gerçekleşmiştir.
Nitekim birçok İtalyan göçmen, o dönemde Avusturya
İmparatorluğunca işgal altında bulunan bölgelerden hem
ekonomik hem siyasi sebeplerden dolayı göç etmişlerdir.
İstanbul’da o dönemde çok sayıda carbonari* bulunması
da bunun bir kanıtıdır.
İstanbul bölgesinde bulunan Konsolosluğa kayıtlı İtalyan
nüfusu 2800 kişidir. Bunların %50’si Levanten ailelerden
veya çok eskiden şehre yerleşmiş Musevi ailelerden,
geriye kalanı da iş sebebiyle burada yaşayan İtalyanlardan
oluşmaktadır.

Cas
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İtalyan camiasını temsil eden başlıca dernekler ise
şunlardır: İtalyan İşçi ve Yardımlaşma Derneği (1863
yılında Giuseppe Garibaldi tarafından kurulmuş olup,

Palazzo di Venezia - Venedik Sarayı, İstanbul

Başkonsolosluğun desteği ile yenileme çalışmaları devam
etmektedir ve ‘İtalyanlık’ müzesine dönüştürülecektir),
İtalyan Hayır Derneği (1880), Roma Kulübü (1931) ve Türkİtalyan Dostluk Derneği (1950).

İstanbul’da, Kırım Savaşı şehitlerine adanmış bir anıtmezar
bulunan katolik mezarlığı, İtalyan dini mezheplerine
bağlı 5 kilise, bir sinagog ve bir İtalyan Musevi mezarlığı
mevcuttur.

İstanbul’da ayrıca, işletmesi ihale yoluyla Türkiye’nin özel
sağlık hizmetleri alanında başlıca temsilcilerinden biri olan
Universal Hospital Group’a (UHG) devredilen, tarihi bir
İtalyan Hastanesi bulunmaktadır. Devir sonrasında hastane
kapsamlı bir yenileme çalışmasına tabi tutulmuştur.

Türkiye genelinde mevcut 1100 İtalyan şirketinden 700
kadarı Başkonsolosluğa bağlı bölgede bulunmaktadır.
Bunların arasında, gemi yapım endüstrisinin uzmanlaşması
ve yük ticaretinin giderek artan gelişimi ile, son yıllarda
faaliyetlerini İstanbul’da yoğunlaştıran birçok denizcilik
şirketi bulunmaktadır.

İstanbul’da üç İtalyan Okulu mevcuttur: fen lisesi olan Özel
İtalyan Lisesi (IMI), İvrea Rahibeleri tarafından işletilen
Galileo Galilei Fen Lisesi ve Başkonsolosluk içinde yer
alan Marco Polo anaokulu ve ilköğretim kurumu. İtalyan
okullarında 700’den fazla öğrenci eğitim görmektedir. İki
lisede okuyan öğrencilerin %98’i ise Türktür.

* Carbonari teşkilatı, 1800’lü yılların başında vatansever ve
liberal değerler üzerine kurulmuş İtalyan gizli cemiyetidir.
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La comunità italiana a
Izmir

tramite l’utilizzo dei mezzi più moderni di comunicazione
(si veda, ad esempio, il giornale online specificamente
dedicato agli italiani di Izmir, http://nuovolevantino.it).

La storia della comunità italiana a Izmir affonda le sue radici
nei secoli scorsi, intrecciandosi principalmente con quella
della comunità dei levantini. Le origini sono soprattutto
genovesi e veneziane, con una presenza di cittadini italiani
di religione ebraica di provenienza livornese.

A testimonianza del ruolo rilevante della comunità italiana
a Izmir per lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e
sociali tra il popolo italiano e quello turco, oltre che delle
eccellenti relazioni che l’Italia e la Turchia intrattengono
da anni, il Comune di Izmir ha intitolato una via del centro
all’Italia in omaggio al 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Al tempo dell’Impero Ottomano, la comunità italiana
godeva del regime delle Capitolazioni, nato per favorire
gli scambi commerciali tra il Levante e l’Occidente, per cui
i cittadini italiani erano esenti dalla giurisdizione locale.
Anche grazie a questo sistema giuridico-economico, gli
scambi tra Izmir e l’Italia divennero particolarmente floridi
e la presenza di italiani a Izmir raggiunse quasi le 20.000
unità ad inizio del XX secolo, favorendo la realizzazione di
interventi architettonici particolarmente qualificati, con
edifici che contribuirono a cambiare il volto della città.
Sebbene molti di essi siano andati distrutti, ne rimane
traccia in dipinti d’epoca e testimonianze fotografiche.
Nonostante una riduzione progressiva degli italiani a
partire dalla fine dell’Impero Ottomano e per tutto il XX
secolo, si è mantenuta una presenza culturale-educativa,
attraverso la Scuola delle Suore d’Ivrea, ed ancora oggi è
possibile trovare studenti che parlano un ottimo italiano.
L’odierna comunità italiana residente a Izmir è di
circa 900 persone che appartengono a tre tipologie: i
levantini, coloro che hanno acquistato la cittadinanza jure
matrimonii, i nuovi residenti. Negli ultimi anni, infatti,
si è assistito a un incremento degli italiani in città, che
hanno trovato ad Izmir opportunità di lavoro o che si sono
trasferiti per aver intrecciato rapporti di vita con partner
turchi. Di qui la vitalità che la comunità sta conoscendo,

İzmir’deki İtalyan
Cemiyeti
Kökleri tarihsel olarak geçen yüzyıllara dayanan İzmirli
İtalyan Cemiyet mensupları, Levanten Cemiyetleri ile iç
içe bir doku oluşturmuştur. Kökleri Ceneviz ile Venedik
şehirlerine uzanan ailelerden oluşan bu cemiyette, ayrıca
Musevi dinine mensup ve kökleri Livorno şehrine dayanan
İtalyanlar da bulunmaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde İtalyan Cemiyeti, Batı
ile Doğu arasındaki ticaretin gelişmesi için tesis edilen
kapitülasyonlardan yararlanıyor, yerel yasal mevzuattan
muaf tutuluyorlardı. Bu hukuki ekonomik sistem sayesinde
İzmir ile İtalya arasındaki ticari ilişkiler gelişmekteydi. 20.
yüzyılın başlarında İzmir’deki İtalyan nüfusu yaklaşık
20.000 kişiye ulaşmış ve topluluk nitelikli mimari yapıların
yükselmesine ve şehrin görünümünün değişmesine
katkıda bulunmuştur. Bu yapıların çoğu, zamanla yıkılmış
olsalar da, zamanın resim ve fotoğraflarında bu izlere
rastlamak mümkündür.
Osmanlı İmparatorluğu’nun sona ermesinden itibaren 20.
yüzyıl boyunca gitgide azalan İtalyan nüfusu, eğitim ve
kültür alanlarında varlığını muhafaza etmiştir. Ivrea Rahibe
Okulu’nun yetiştirdiği mükemmel İtalyanca seviyesine
sahip öğrenciler bunun önemli birer örneğidir. İzmir
İtalyan topluluğu günümüzde üç ayrı kategoriye ait olan
yaklaşık 900 kişiden oluşmaktadır: Levantenler, evlenme
yolu ile İtalyan vatandaşlığını kazananlar, yeni yerleşenler.
Son yıllarda şehirdeki İtalyanların sayısında bir artış
gözlenmektedir. İş bulup çalışmaya gelen veya İtalya’da
tanışıp hayatlarını Türklerle birleştirerek yerleşen
çok sayıda İtalyan mevcuttur. Bu durum topluluğun
yeni bir canlılık kazanmasını, ve daha modern iletişim
tekniklerinden yararlanmasını sağlamıştır (örneğin İzmirli
İtalyanların online gazetesi, http://nuovolevantino.it).

fino

Porto

İzmir’deki İtalyan Cemiyeti’nin, Türk ve İtalyan ekonomik,
sosyal ve kültürel ilişkilerinin gelişmesindeki rolüne atıfla,
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtalya’nın Kuruluşunun 150.
Yıldönümünde, kentin merkez sokaklarından birini İtalya
Sokağı olarak adlandırmıştır.
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Le relazioni economiche fra Italia è Turchia
I rapporti economici fra Italia e Turchia affondano le
proprie radici nella comune storia mediterranea e si sono
sviluppati nel corso del tempo, favoriti anche dal processo
di adesione della Turchia all’UE, che l’Italia ha sempre
sostenuto con forte convinzione. Gli scambi commerciali
sono inoltre favoriti dall’accordo di Unione Doganale
con l’Unione Europea, entrato in vigore nel 1995, primo
esempio di unione doganale con uno Stato non membro
ed unico ad essere stato finalizzato con uno Stato ancora
non candidato.
Negli ultimi anni, l’Italia si è collocata sempre ai primi
posti tra i principali partner commerciali del Paese, con un
interscambio bilaterale che nel 2013 è stato pari a 19,6
miliardi di dollari e che ha permesso all’Italia di essere il
4° partner commerciale della Turchia a livello mondiale
e il 2° in Europa. In particolare, sono apprezzabili sia il
livello delle esportazioni italiane (12,9 miliardi di dollari),
che quello di importazioni dalla Turchia verso il nostro
Paese (6,7 miliardi di dollari), con un saldo attivo a favore
dell’Italia di circa 6 miliardi di dollari.
L’interesse delle imprese italiane per la Turchia è massimo
in quanto l’economia turca registra tassi di crescita tra i più
alti al mondo. La Turchia ha triplicato il suo PIL nell’ultimo
decennio e può contare su di una popolazione di circa 76
milioni di persone, giovane (circa la metà ha meno di 30
anni), dinamica ed istruita. Le possibilità economiche dei
consumatori turchi sono in costante crescita ed i gusti si
aprono sempre più al “bello”. Il Made in Italy e le eccellenze
italiane sono pertanto molto apprezzate e numerosi marchi
italiani inaugurano nuovi negozi ed incrementano la loro
presenza nei centri commerciali. Sul versante produttivo,
poi, l’Italia sta contribuendo al piano di industrializzazione
turco, fornendo tecnologia per le principali produzioni

locali che hanno bisogno di macchinari e beni intermedi
italiani, percepiti come prodotti di alta qualità. Non è un
caso quindi che il 30% dell’export italiano sia costituito da
meccanica strumentale. Non bisogna dimenticare, infine,
che la Turchia è un ponte naturale tra Europa, Asia e Medio
Oriente e dispone di sbocchi efficienti verso i mercati più
importanti di queste aeree, che danno accesso ad un
bacino di circa 1,5 miliardi di persone.
Quanto agli investimenti, secondo dati del Ministero turco
dell’Economia, sono circa 1.100 le imprese a capitale
italiano operanti nel mercato turco, che rendono l’Italia
l’8° investitore estero e partner di riferimento in settori
di importanza strategica quali le telecomunicazioni,
l’energia, l’automotive, la difesa e le infrastrutture.
Proprio in quest’ultimo settore numerose imprese italiane
sono state e sono impegnate nella realizzazione delle
più strategiche ed innovative opere del Paese, quali il
terzo ponte sul Bosforo ad Istanbul, il tratto autostradale
Gebze-Bursa-Izmir, un tratto della linea ferroviaria dell’Alta
Velocità Ankara-Instanbul, la metropolitana di Ankara,
tratti della linea ferroviaria nel Sud del paese. Nel Paese,
poi, vi sono impianti produttivi di primaria importanza:
per alcune di queste imprese si tratta di una presenza
storica e per la maggior parte sicuramente strategica. Solo
per fare alcuni esempi, basti pensare a Fiat, Pirelli e Eldor
nell’automotive, Barilla e Ferrero nell’agroalimentare,
Indesit e Candy nel bianco, Luxottica per gli occhiali.
Parallelamente, è sempre maggiore l’interesse degli
investitori turchi verso il nostro Paese. Ne sono una
dimostrazione le diverse operazioni – in settori che vanno
dal turismo all’alimentare, dalle piastrelle al biomedicale
ed alla logistica – che negli ultimissimi anni hanno visto
come protagonisti alcuni fra i principali gruppi industriali
della Turchia.
Tutti questi dati sono testimonianza di una partnership
più profonda del semplice scenario commerciale. Italia
e Turchia, infatti, hanno due economie sempre più
legate ed interdipendenti, caratterizzate da una forte
complementarità. La sfida nei prossimi anni sarà pertanto
di favorire la creazione di partnership fra le imprese dei
due Paesi per la conquista dei mercati globali.
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Türkiye ile İtalya Arasındaki Ekonomik İlişkiler
İtalya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin kökleri
ortak Akdeniz tarihine dayanır. Bu ilişkiler zamanla,
İtalya’nın tam destek verdiği Türkiye’nin AB uyum süreci
ve aynı zamanda 1995 yılından beri yürürlükte olan
Gümrük Birliği anlaşması sayesinde daha da gelişmiştir.
Bu anlaşmayla oluşturulan Gümrük Birliği henüz AB üyesi
olmayan bir Ülkeyle yapılan ilk örneği ve aynı zamanda
henüz aday olmayan bir Ülkeyle yapılan tek örneği teşkil
etmesi bakımından oldukça önemlidir.
Son yıllarda, İtalya, Türkiye’nin ticaret ortakları arasında
hep ilk sıralarda yer almış olup, 2013 yılında iki Ülke
arasındaki ticaret hacmi 19,6 Milyar Doları bulmuş ve
böylece İtalya, Türkiye’nin ticaret ortakları sıralamasında
dünya ülkeleri arasında 4., Avrupa ülkeleri arasında ise 2.
sırayı almıştır. Özellikle, gerek İtalya’nın ihracat rakamları
(12,9 milyar dolar) gerekse Türkiye’den Ülkemize olan
ithalat rakamları (6,7 milyar dolar), aradaki İtalya lehine 6
milyar dolarlık farkla beraber dikkat çekicidir.
Türkiye, dünyada büyüme hızı en yüksek ülkeler arasında
yer almasıyla, son 10 yılda üçe katladığı Gayr-ı Safi Yurtiçi
Hasılasıyla ve 76 Milyonluk genç (yaklaşık yarısı 30 yaşının
altında), dinamik ve eğitimli nüfusuyla, İtalyan işletmelerin
büyük ölçüde ilgi duyduğu bir Ülkedir. Türk tüketicisinin
yarattığı ekonomik fırsatlar sürekli artarken, zevkler de
gelişerek “estetik” gitgide daha çok önem kazanmaktadır.
Bu anlamda “Made in Italy” ve İtalyan tasarımları oldukça
rağbet görmekte ve pekçok İtalyan markası yeni mağazalar
açarak AVM’lerde gitgide daha çok varlık göstermektedir.
Üretim alanında ise İtalya, makine ve kaliteli İtalyan
ara mallarına ihtiyaç duyan belli başlı yerel üretimlere
teknoloji desteği sağlayarak, Türkiye’nin sanayileşme
planına katkıda bulunmaktadır. Bu bakımdan İtalya’nın
Türkiye’ye olan ihracatının %30’unun makine sektöründe

gerçekleşiyor olması bir tesadüf değildir. Türkiye’nin
aynı zamanda Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında doğal
bir köprü teşkil ederek bu bölgenin önemli pazarlarına
ve dolayısıyla 1,5 milyar nüfuslu bir havzaya açılan kapı
olduğunu da unutmamak gerekir.
Yatırımlara gelince, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi
Bakanlığının verilerine göre Türkiye pazarında faaliyet
gösteren 1100 adet İtalyan sermayeli şirket bulunmakta
olup, doğrudan yabancı yatırımda 18. sırada yer alan
İtalya, stratejik önem taşıyan telekomünikasyon, enerji,
otomotiv, savunma sanayi ve altyapı konularında önemli
bir partner olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle altyapı
konusunda, İtalyan firmaların gerçekleştirdiği, aralarında
İstanbul Boğazı üçüncü köprü, Gebze - Bursa – İzmir
Otoyolu, Ankara – İstanbul hızlı tren hattının bir bölümü,
Ankara metrosu, ülkenin güneyindeki çeşitli demiryolu
hatları gibi, Türkiye’nin en stratejik ve yenilikçi projelerine
de değinmek gerekir. Türkiye’de ayrıca, İtalyan sermayeli
çok önemli üretim tesisleri bulunmaktadır: bunların bir
kısmı tarihi bir öneme sahipken, büyük bir kısmı şüphesiz
stratejik olarak çok önemlidir. Bunlara örnek olarak;
otomotiv sektöründe Fiat, Pirelli ve Eldor, gıda sektöründe
Barilla ve Ferrero, beyaz eşyada Indesit ve Candy,
gözlüklerde Luxottica gösterilebilir.
Buna paralel olarak Türk yatırımcıların İtalya’ya olan
ilgisi de gitgide artmaktadır. Son yıllarda ülkenin önemli
sanayicilerinin turizmden gıdaya, seramikten biomedikal
sektörüne çeşitli alanlarda İtalya’ya yaptığı yatırımlar bunu
kanıtlamaktadır.
Tüm bu veriler, basit bir ticaret senaryosunun çok ötesinde,
iki ülke arasındaki derin bir ortaklığın göstergesidir. İtalya
ve Türkiye, gitgide daha çok birbirine bağlı ve birbirini
tamamlayan iki ekonomidir. İleriki yıllar için hedef ise, iki
ülke arasındaki ortaklıkların geliştirilerek diğer küresel
pazarların birlikte fethedilmesi olacaktır.
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Interscambio commerciale della Turchia (2013)
Türkiye’nin Dış Ticareti (2013)

Miliardi di dollari / Milyar Dolar
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7 MOTIVI PER INVESTIRE IN ITALIA
PROFILO ECONOMICO
DEL PAESE

CONSUMATORI

L’Italia è per Prodotto Interno Lordo (1,560 mld euro nel
2013) il quarto Paese in Europa, con una quota pari al
12%, e il sesto dell’area OCSE. L’economia italiana si basa
su piccole e medie imprese e offre opportunità in settori
strategici come quello della logistica, dell’informatica, delle
energie rinnovabili e del turismo.

L’Italia offre molteplici opportunità alle imprese straniere
in espansione grazie ai suoi circa 60 milioni di consumatori.

INNOVAZIONE
In Italia la ricerca pubblica e privata svolge un ruolo
fondamentale. La qualità della ricerca e sviluppo trova
conferma in un’elevata produzione scientifica, una spesa
in ricerca in continua crescita, un’elevata produttività ed un
forte livello d’internazionalizzazione. L’innovazione in Italia
è garantita da una rete ampia, diffusa e molto qualificata
di Università, di Istituti pubblici, di centri di ricerca privati
situati nelle più grandi multinazionali presenti in Italia e di
strutture preposte al trasferimento tecnologico. Attraverso
questa rete viene assicurata una perfetta integrazione tra
ricerca e processi industriali.

POSIZIONE STRATEGICA
Data la sua posizione strategica nel cuore del Mediterraneo,
l’Italia rappresenta uno snodo cruciale per i collegamenti via
terra, mare e aria tra il nord e il sud d’Europa. Dall’Italia,
infatti, sono facilmente raggiungibili i 500 milioni di
consumatori degli altri Paesi dell’Unione Europea e i 340
milioni di consumatori dell’Africa settentrionale e del Medio
Oriente.

ASSISTENZA ALLE
IMPRESE STRANIERE
Invitalia (l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa) opera per conto del
Governo su scala nazionale con l’obiettivo di accrescere la
competitività dell’Italia. Alle imprese straniere che vogliono
stabilirsi o espandersi in Italia, Invitalia offre assistenza in
ogni fase del processo di insediamento o di ampliamento.

INFRASTRUTTURE
CAPITALE UMANO
La forza lavoro italiana è molto qualificata, creativa e si
caratterizza per un percorso formativo vicino alle esigenze
del mondo produttivo. Secondo le stime del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in media circa
270.000 studenti si laureano annualmente. Fondamentali
sono, inoltre, le competenze tecnico-professionali. Esse
rappresentano, infatti, il vero motore della produzione
dell’industria italiana. L’Italia vanta, inoltre, uno dei livelli
di produttività di servizi tra i più alti al mondo e il più alto
tasso di occupazione in aziende manifatturiere a medio e
alto contenuto tecnologico in Europa dopo la Germania.
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L’Italia è caratterizzata da una consolidata rete di
infrastrutture. La rete stradale, infatti, è lunga circa 1
milione di km ed è la seconda maggiore nell’intera UE.
La rete ferroviaria si estende, invece, per 16.300 km, è la
quinta più lunga in UE e vede oltre 100 milioni di tonnellate
di merci e 735 milioni di passeggeri trasportati ogni anno.
L’Italia vanta, inoltre, un sistema aeroportuale moderno (41
aeroporti di cui circa 30 sono grandi aeroporti commerciali)
che collega innumerevoli destinazioni nazionali e
internazionali. L’Italia è, infine, il secondo Paese in Europa
per il trasporto marittimo di merci e il primo per il trasporto
di passeggeri. Grazie alla sua posizione geografica, infatti,
l’Italia garantisce tempi di percorrenza vantaggiosi.

İTALYA’ DA YATIRIM YAPMAK İÇİN 7 NEDEN
Ülkenin GENEL
EKONOMİK PROFİLİ

İNSAN SERMAYESİ

İtalya’nın GSYİH’sı (2013 yılında 1,560 milyar Euro)
%12’lik pazar payı ile Avrupa’da dördüncü, Ekonomik
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü içerisinde ise altıncı
sırada yer almaktadır. İtalya ekonomisinin temeli
KOBİ’lere dayanmakta olup, lojistik, bilgi teknolojileri,
yenilenebilir enerji ve turizm gibi stratejik öneme
sahip sektörlerde önemli fırsatlar sunmaktadır.

İtalyan işgücü nitelikli, yaratıcı ve üretim dünyasının
gereksinimlerine cevap verecek özelliktedir. Ülkede
yılda ortalama 270.000 öğrenci üniversiteden mezun
olmaktadır. Mesleki ve teknik beceriler İtalyan
sanayi üretiminin altyapısını oluşturmaktadır. İtalya,
hizmet üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alırken,
orta ve yüksek teknoloji üretiminde ise Avrupa’da
Almanya’dan sonra en yüksek istihdam oranına sahip
ülkedir.

STRATEJİK KONUM
Akdeniz’in dönüm noktasında bulunan stratejik
konumunun yanı sıra, İtalya kuzey ve güney Avrupa’yı
birbirine bağlayan kara, deniz ve havayolları
bağlantılarıyla adeta bir köprü durumundadır. Ülke
sahip olduğu özel konumla Avrupa’da bulunan 500
milyon tüketici ve Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki
potansiyel 340 milyon tüketiciye erişimi de
kolaylaştırmaktadır.

YABANCI ŞİRKETLERE
VERİLEN DESTEKLER
İtalya’nın rekabet gücünü arttırmak amacıyla Hükümet
adına hareket eden Invitalia Ajansı, (Yatırım teşvik
ve Ulusal Kalkınma Ajansı) İtalya’da yatırım yapmak
veya genişlemek isteyen yabancı şirketlere asistanlık
hizmeti vermektedir.

TÜKETİCİLER
İtalya, yaklaşık 60 milyonu bulan tüketici kitlesi
sayesinde yabancı şirketlere büyüme konusunda
çeşitli olanaklar sunmaktadır.

İNOVASYON
İtalya’da araştırma belirleyici bir öneme sahiptir.
Araştırmanın kalitesi, bilimsel üretimin, Ar-ge
yöntemleri için yapılan harcamaların, verimliliğin
ve uluslararasılaşma seviyesinin artışlarıyla da
kanıtlanmaktadır. Yaygın ve kaliteli bir Üniversite
ağı, kamu kuruluşları, çokuluslu şirketlerin Ar-ge
merkezleri ve teknoloji transferi yapan kuruluşlar
İnovasyonu garantilemektedir. Bu anlamda Ar-ge
ile endüstriyel süreçler arasında mükemmel bir
entegrasyon bulunmaktadır.

ALTYAPI
İtalya çok geniş bir altyapı ağına sahiptir. Yaklaşık 1
milyon km’yi bulan Avrupa’da en büyük ikinci karayolu
ağına sahip olan ülkenin Demiryolu ağı ise 16.300 km
olup (Avrupa beşincisi), her yıl 100 milyon ton mal
ile 735 milyon yolcu taşımaktadır. İtalya’nın ayrıca
sayısız yerel ve uluslararası destinasyonu birbirine
bağlayan, yaklaşık 30’u ticari olmak üzere toplam 41
havaalanından oluşan modern bir havayolu sistemi
bulunmaktadır. İtalya, Avrupa’da denizyolu ile yük
taşımasında ikinci, yolcu taşımasında ise ilk sırada yer
almaktadır.
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EXPO Milano 2015:
“Feeding the Planet,
Energy for Life”
Gli Stati Membri del Bureau International des Espositions
(BIE) il 31 marzo 2008 hanno attribuito a Milano
la responsabilità di organizzare l’edizione del 2015
dell’Esposizione Universale. EXPO Milano 2015 comincerà
il primo maggio e si concluderà il 31 ottobre.
Il tema di EXPO 2015 è “Nutrire il pianeta, energia per
la vita”. Nel corso di sei mesi, pertanto, i partecipanti
all’evento internazionale sono chiamati a proporre
soluzioni concrete che possano garantire all’umanità
un’alimentazione sana, sufficiente e sostenibile nel
rispetto dell’ambiente e della cultura del cibo e di
conseguenza, far fronte a problemi come la fame, la sete,
la malnutrizione, la desertificazione, l’impoverimento
ittico dei fiumi e dei mari, la siccità e le carestie.
I Paesi che ufficialmente hanno aderito all’Esibizione
Universale sono circa 150. Oltre ai singoli Stati vi saranno
anche molte organizzazioni internazionali (ONU, EU, CERN)
ed uno spazio speciale verrà dedicato alla società civile.
In particolare, le prime avranno una presenza diffusa e
trasversale all’interno dell’EXPO Milano 2015, mentre le
organizzazioni della società civile verranno ospitate in un
apposito padiglione, la Cascina Triulza.

All’Esibizione Universale del 2015, inoltre, singoli Paesi
potranno partecipare allo sviluppo di un tema comune
condividendo con altri Stati lo spazio espositivo, idee
e tradizioni culturali. Gli spazi espositivi che sapranno
raccogliere e organizzare più Paesi all’interno di uno stesso
progetto architettonico sviluppato intorno ad un tema
centrale condiviso da tutti e rappresentativo di ciascuno
si chiamano Cluster. Sono stati, in particolare, individuati
nove Cluster: frutta e legumi, spezie, isole, zone aride, biomediterraneo, cereali e tuberi, caffè, cacao, riso.
La riflessione sulla qualità e sicurezza del cibo e sul
rispetto dell’ambiente non sarà circoscritta all’EXPO. Nella
giornata di lunedì 17 febbraio 2014 è nato infatti il “Centro
internazionale di documentazione e studio sulle norme
e le politiche pubbliche in materia di alimentazione”. Si
tratta di un progetto di collaborazione in materia di diritto
all’alimentazione sostenibile su scala globale promosso da
Camera di Commercio di Milano, società EXPO 2015 S.p.A.,
Regione Lombardia e Comune di Milano. Il centro avrà il
compito di predisporre una banca dati di legislazione e
giurisprudenza, di analizzare la normativa nazionale ed
internazionale in materia di alimentazione e di diritto al
cibo e di promuovere convenzioni e accordi europei e
multilaterali.
L’EXPO Milano 2015 sarà, quindi, uno straordinario evento
universale durante il quale singoli Paesi, organizzazioni
internazionali e società civile si incontreranno per
esplorare nuove frontiere della scienza e della tecnologia
volte a tutelare la qualità e la sicurezza del cibo e a
rispettare l’ambiente.

EXPO Milano 2015:
“Gezegeni Beslemek,
Yaşam için Enerji”
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Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) üye ülkeleri, 31 Mart
2008 tarihinde Evrensel Sergi’nin 2015 yılı aktivitesini
organize etme sorumluluğunu Milano’ya vermiştir. Expo
2015 Milano, 1 Mayıs’ta başlayacak ve 31 Ekim’de sona
erecektir.
EXPO 2015’ın teması ‘Gezegeni beslemek, yaşam için
enerji’ olarak belirlenmiştir. Bu nedenle uluslararası

Duomo di Milano, Milano Katedrali

düzeydeki aktivitenin katılımcılarından, sergi süresince,
tüm insanlar için yemek kültürüne ve çevreye uygun, sağlıklı
ve yeterli beslenmeyi garanti edebilecek somut çözümler
önermeleri ve bunun sonucunda da açlık, susuzluk, kötü
beslenme, çölleşme, nehirlerdeki ve denizlerdeki canlıların
azalması, kuraklık ve kıtlık gibi sorunlarla baş edebilmek
için çözümler üretmeleri istenmiştir.

bunlar; meyve ve baklagiller, baharatlar, adalar, kurak
bölgeler, bio-Akdeniz, tahıl ürünleri, kahve, kakao ve
pirinçtir.

Evrensel nitelikli sergiye resmi olarak katılacağını bildiren
ülke sayısı yaklaşık 150’dir. Ülkelerin yanı sıra, Birleşmiş
Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Nükleer Araştırma
Merkezi (CERN) gibi çok sayıda uluslararası kuruluş da
organizasyonda yer alacaktır. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları
için de özel bir alan ayrılacaktır. Uluslararası kuruluş ve
organizasyonlar EXPO 2015 Milano’nun çeşitli alanlarına
yayılırken, sivil toplum kuruluşları Cascina Triulza adlı özel
stantta yerlerini alacaktır.

Gıda kalite ve güvenliği ile çevre duyarlılığı konuları
EXPO’yla sınırlandırılmayacaktır. 17 Şubat 2014 tarihinde
‘Beslenme konusunda genel politikalar ve normlar
üzerine uluslararası araştırma merkezi’ kurulmuştur. Söz
konusu merkez, Milano Ticaret Odası, EXPO 2015 S.p.A.,
Lombardia Bölgesi ve Milano Belediyesi sponsorluğunda
küresel ölçekte desteklenen, sürdürülebilir beslenme
hakkı konusundaki işbirliği projesinin bir eseridir. Merkezin
görevi, kanun ve mevzuatlara ilişkin bir bilgi bankası
oluşturmak, gıda ve beslenme konularına ilişkin ulusal ve
uluslararası yönetmelikleri analiz etmek, AB düzeyinde ve
uluslararası düzeyde anlaşmalar geliştirmektir.

Ayrıca, ortak bir konunun ele alınması maksadıyla, ülkeler
farklı ülkelerle bir araya gelerek, aynı sergi alanını, fikirleri
ve kültürel gelenekleri paylaşarak da 2015 Evrensel
Sergisi’ne katılabilecektir. Birden çok ülkenin paylaşarak
ortak bir tema etrafında birleştiği sergi alanlarına Cluster
adı verilmektedir. Dokuz adet temel Cluster belirlenmiştir,

Yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü EXPO 2015 Milano,
ülkelerin, uluslararası organizasyonların ve sivil toplum
kuruluşlarının, gıda güvenliği ve kalitesini korumaya ve
çevreye duyarlı olmaya yönelik bilim ve teknolojinin yeni
sınırlarını keşfetmek için bir araya gelecekleri sıra dışı ve
küresel nitelikte bir aktivite olacaktır.
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Il Programma Promozionale 2014 di ICE
L’ufficio di Istanbul dell’ICE, l’Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane,
ha un inteso programma di promozione del Made in Italy
in Turchia per il 2014. Fra le principali iniziative vi sono:
• Primo semestre del 2014: azioni di promozione
dell’enogastronomia
italiana
in
Turchia
in
collaborazione con istituzioni locali;
• 7-10 gennaio e 16-18 gennaio: missione di giornalisti
e buyer turchi a Firenze alla Fiera Pitti Uomo e bimbo;
• 5-7 febbraio: missione di operatori locali a Seatech
e Compotech di Marina di Carrara, importanti
manifestazioni del settore della nautica e della
meccanica;
• 11-13 febbraio: missione di operatori locali a Milano
Unica, il principale appuntamento della filiera tessile
italiana;
• 20-21 febbraio: organizzazione ad Istanbul di un
workshop e di incontri d’affari bilaterali fra editori e
distributori italiani e turchi;
• 22-24 febbraio: missione di operatori turchi alla Fiera
Super di Milano;
• 1-3 marzo: missione di operatori turchi alla Fiera
dell’occhialeria Mido di Milano;
• 2-5 marzo: missione di operatori turchi alla Fiera degli
accessori in pelle Mipel di Milano;
• 5-6 marzo: missione di operatori turchi alla Fiera del
filato Filo di Milano;
• 5-7 marzo: missione di operatori turchi alla Fiera
dell’energia Bioenergy di Cremona;
• 23-29 marzo: corso formazione restauro in varie città
italiane e visita Salone del Restauro di Ferrara;
• 24-27 marzo: la partecipazione di una casa editrice
turca alla Fiera del Libro per ragazzi di Bologna,

EXP

30

l

bu
stan

D, İ
OME

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

da cinquant’anni il più importante appuntamento
internazionale per i professionisti dell’editoria per
ragazzi;
27-30 marzo: presenza presso la Fiera Marble ad Izmir,
in previsione di una probabile partecipazione ufficiale
italiana alla prossima edizione;
28 marzo: Conferenza sul retail organizzata da
Confimprese a Milano;
3-6 aprile: partecipazione alla Fiera Expomed di
Istanbul, importante appuntamento internazionale
per il settore delle attrezzature mediche, con l’Italia
Paese ospite d’onore;
10-12 aprile: partecipazione alla Fiera Solarex di
Istanbul, importante manifestazione internazionale
del settore dell’energia solare;
5-8 maggio: missione di operatori turchi alla Fiera
agroalimentare Cibus di Milano;
30 maggio: indagine plurisettoriale (ambiente, energia,
risorse idriche, sicurezza alimentare, ittica) nell’ambito
del Piano Export Sud;
10-11 giugno: missione operatori alla mostra itinerante
delle gioelleria a Zagabria,
12-14 giugno: partecipazione alla Fiera Beauty Eurasia,
principale vetrina turca del settore della cosmetica;
3-6 luglio: learning tour Direttori di Confindustria ad
Istanbul;
11-13 settembre: partecipazione alla Fiera di Ankiros,
uno degli appuntamenti internazionali più importanti
per l’industria metallurgica;
18-21 settembre: partecipazione collettiva alla Fiera
dell’imballaggio Eurasia Packaging di Istanbul;
secondo semestre 2014: promozione a Mersin e zone
limitrofe di iniziative di collaborazione industriale nel
settore delle energie rinnovabili e della meccanica

Oltre alle iniziative inserite nel programma promozionale,
ICE Istanbul realizza una serie di altre attività. In
particolare, l’ufficio di Istanbul è particolarmente attivo
nel settore del restauro e recentemente ha siglato un
Memorandum of Understanding con la Presidenza della
Repubblica turca, Assorestauro e l’Università Tecnica di
Istanbul per il restauro della residenza presidenziale ad
Istanbul e per l’attivazione di cooperazioni fra imprese
italiane e turche nel settore del restauro. L’ufficio
organizza, inoltre, iniziative su richiesta di privati, come
nel caso dell’organizzazione nella seconda metà del 2014
in Turchia di una serie di incontri d’affari plurisettoriali per
Brescia Export, ricerche di mercato, attività di consulenza
ed individuazione di partner. Sul sito dell’ICE è possibile
trovare informazioni aggiornate sull’economia turca.

ICE 2014 yılı Tanıtım Faaliyetleri Programı
ICE, İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı’nın İstanbul ofisi,
2014 yılı için Türkiye’de Made in Italy’yi tanıtmak amacıyla
yoğun bir program hazırlamıştır. Belli başlı etkinlikler
aşağıda belirtilmiştir:
• 2014 yılının ilk yarısında: yerel kurumlarla birlikte
Türkiye’de şarap ve gastronomi tanıtım etkinliği;
• 7-10 Ocak ve 16-18 Ocak: Floransa’daki Pitti Uomo
è Bimbo Fuarına Türk gazetecilerinin ve satın alma
uzmanlarının ziyareti;
• 5-7 Şubat Marina di Carrara’daki denizcilik ve makina
sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan Seatech
ve Compotech fuarlarına yerel firmaların ziyareti;
• 11-13 Şubat: İtalyan tekstil sektörünün en önemli
buluşma noktası olan Milano Unica’ya yerel firmaların
ziyareti;
• 20-21 Şubat: İstanbul’da İtalyan ve Türk yayıncılar ve
distribütörlerlerle yapılan ikili görüşmeler ve workshop;
• 22-24 Şubat: Türk firmaların Milano’daki Super Fuarı’nı
ziyareti;
• 1-3 Mart: Türk firmaların Milano’daki Mido Gözlük
Fuarı’nı ziyareti;
• 2-5 Mart: Türk firmaların Milano’daki Mipel Deri
Aksesuarları Fuarı’nı ziyareti;
• 5-6 Mart: Türk firmaların Milano’daki Filo İplik Fuarı’nı
ziyareti;
• 5-7 Mart: Türk firmaların Cremona’daki Bioenergy
Fuarı’nı ziyareti;
• 23-29 Mart: İtalya’da birkaç şehirde restorasyon eğitim
kursu ve Ferrara’daki Salone del Restauro restorasyon
Fuarı’nı ziyaret;
• 24-27 Mart: Bir Türk yayınevinin Bologna’da elli yıldır
düzenlenen ve uluslararası düzeyde çocuk kitapları

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

yayıncılarının en önemli buluşma noktası olan Çocuk
Kitapları Fuarına katılımı;
27-30 Mart: Bir sonraki yıl İtalyan firmaların resmi
olarak katılımı öngörülerek İzmir’deki Mermer Fuarını
ziyaret;
28 Mart: Milano’da Confimprese’nin organize ettiği
perakende sektörü konferansı;
3-6 Nisan: İstanbul’daki medikal cihaz sektörünün
en önemli buluşma noktası olan Expomed Fuarı’na
İtalya’nın şeref konuğu olarak katılımı;
10-12 Nisan: İstanbul’da enerji sektörünün uluslararası
düzeydeki önemli Solarex Fuarı’na İtalyan firmaların
katılımı;
5-8 Mayıs: Milano’daki tarım ve gıda sektöründe Cibus
Fuarı’nı Türk firmalarının ziyareti;
30 Mayıs: Piano Export Sud bünyesinde çeşitli
sektörlerde (çevre, enerji, su kaynakları, gıda güvenliği,
balıkçılık) pazar araştırması;
10-11 Haziran: Zagrep’deki Mücevher Fuarı’nı ziyaret;
12-14 Haziran: Kozmetik sektöründe Türkiye’de önde
gelen Beauty Eurasia Fuarı’na katılım;
3-6 Temmuz: İstanbul’da Confindustria’nın Yöneticileri
için “learning tour’u”;
11-13 Eylül: Metalürji endüstrisi sektöründe
uluslararası düzeyde önem kazanan Ankiros Fuarı’na
katılım;
18-21 Eylül: İstanbul’daki Eurasia Packaging, ambalaj
Fuarı’na toplu katılım;
2014’ün ikinci yarısında: Mersin ve civarında
yenilenebilir enerji ve makine sektöründe sanayi
işbirliği etkinlikleri

Tanıtım programı kapsamındaki etkinlikler dışında ICE
İstanbul başka faaliyetler de gerçekleştirmektedir. İstanbul
ofisi özellikle restorasyon konusunda son derece etkindir
ve yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı, Assorestauro
ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile İstanbul’daki
Cumhurbaşkanlığı konutunu restore etmek ve restorasyon
sektöründeki Türk ve İtalyan firmaları arasında işbirliğini
sağlamak amacıyla bir “İyi Niyet Protokolü”ne imza atmıştır.
ICE Ofisi ayrıca özel firmaların talepleri doğrultusunda da
hizmet vermektedir. Örneğin 2014 yılının ikinci yarısında
Türkiye’de Brescia Export için yapılacak çeşitli sektörlerde
iş görüşmeleri, pazar araştırmaları, danışmanlık ve partner
seçme gibi hizmetler sayılabilir. ICE’nin web sayfasında Türk
ekonomisi hakkında güncel bilgiler bulmak mümkündür.
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L’Ambasciatore Scarante e Zeynep Bodur Okyay

DEIK ed il Consiglio d’Affari turco-italiano
DEIK, il Consiglio per le relazioni economiche con l’estero,
è stato istituito nel 1986 con lo scopo di promuovere le
relazioni economiche, commerciali, industriali e finanziarie
della Turchia con la comunità internazionale e di facilitare
la creazione e lo sviluppo di tali relazioni. DEIK opera
tramite i Consigli d’Affari che vengono istituiti con accordi
bilaterali siglati con istituzioni straniere. Attualmente,
115 Consigli d’Affari operano all’interno della struttura di
DEIK. La sede principale si trova a Istanbul, mentre uffici di
rappresentanza sono presenti anche a Washington, Mosca
e Ankara.
Il Consiglio d’Affari turco–italiano è stato istituito con un
accordo bilaterale tra DEIK e Confindustria il 14 giugno
1990 a Roma. Le attività del Consiglio vengono svolte
attraverso riunioni congiunte, seminari di investimento,
visite ufficiali e riunioni regionali. Lo scopo del Consiglio
è di promuovere relazioni commerciali, investimenti
congiunti, collaborazione tecnologica e la cooperazione
con Paesi terzi.
In particolare, il Consiglio si prefigge di individuare
opportunità di collaborazione tra l’Italia e la Turchia,

organizzando incontri, riunioni ed altri eventi a cui vengono
invitati gli imprenditori dei due Paesi. Le attività del
Consiglio si concentrano sulle riunioni regionali e settoriali
organizzate in Italia e in Turchia. Inoltre, il Consiglio si
impegna ad incrementare gli investimenti italiani in
Turchia e, soprattutto, cerca di attrarre un numero sempre
maggiore d’imprenditori italiani in Anatolia.
In occasione della visita ufficiale del Presidente Abdullah
Gül, il Consiglio ha organizzato tra il 28 e il 31 gennaio
2014 la visita di una delegazione d’imprenditori turchi ed
un business-forum turco-italiano.
Il presidente del Consiglio d’Affari turco-italiano e membro
del Consiglio di Amministrazione di DEIK, la Dott.ssa
Zeynep Bodur Okyay, è anche presidente di ISO (Camera di
Industria di Istanbul), vice presidente di IKV (Fondazione
per lo Sviluppo Economico), membro del consiglio di
ITO (Camera di Commercio di Istanbul) e presidente del
Consiglio per la ceramica e i materiali refrattari di TOBB.
http://en.deik.org.tr/Konsey/78/Turkish_Italian.html

Evento Destinazione Italia, Aprile 2014 – Destinazione Italia Tanıtım Etkinliği, Nisan 2014, İstanbul
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DEİK ve Türk-İtalyan İş Konseyi
Türk özel sektörünün dışa açılan kapısı olan DEİK- Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu, 1986 yılında, Türkiye’nin yabancı
ülkeler ve uluslararası topluluklarla olan ekonomik,
ticari, sınai ve mali ilişkilerini izlemek, bu ilişkilerin
kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak üzere
kurulmuştur. Yabancı muhatap kuruluşlarla imzalanan
işbirliği anlaşmalarıyla kurulan iki taraflı İş Konseyleri ile
faaliyet gösteren DEİK’in bünyesinde Ocak 2014 itibariyle
115 İş Konseyi bulunmaktadır. Merkezi İstanbul’da olan
DEİK’in Washington, Moskova ve Ankara’da temsilcilikleri
bulunmaktadır.
14 Haziran 1990 tarihinde Roma’da Confindustria ile
imzalanan anlaşma ile kurulan Türk-İtalyan İş Konseyi,
Türk İtalyan ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek için
çalışmaktadır. İş Konseyi faaliyetleri ortak toplantılar,
yatırım seminerleri, resmi ziyaretler ve bölgesel toplantılar
çerçevesinde sürdürülmektedir. Ticari ilişkilerin, ortak
yatırımların, teknolojik işbirliğinin ve üçüncü ülkelerdeki
işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

toplantılar düzenlemek, iki ülke işadamlarını çeşitli
platformlarda biraraya getirerek işbirliklerinin artmasını
sağlamaktır. Bu anlamda konsey çalışmalarında İtalya ve
Türkiye’de bölgesel ve sektörel işbirliği toplantılarına ağırlık
verilmekte ve her iki ülkede ilgili kuruluşlar ile işbirliği
yapılmaktadır. Ayrıca, İtalya’nın Türkiye’deki yatırımlarının
artırılması ve Anadolu’ya açılmasına yönelik çalışmalar
sürdürülmektedir.
İş Konseyi etkinlikleri çerçevesinde son olarak, DEİKTOBB işbirliğiyle 28-31 Ocak 2014 tarihleri arasında T.C.
Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah Gül’ün İtalya resmi ziyareti
kapsamında Türk işadamları heyeti ziyareti ve Türk-İtalyan
İş Forumu düzenlenmiştir.
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk-İtalyan İş Konseyi
Başkanı Zeynep Bodur Okyay, aynı zamanda İSO Meclis
Başkanı, İKV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İtalyan
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB Seramik ve
Refrakter Meclisi Başkanı olarak da görev yapmaktadır.
http://www.deik.org.tr/Konsey/78/Türk_İtalyan.html

Türk-İtalyan İş Konseyinin temel hedefleri iki ülke arasında
işbirliği fırsatlarını ortaya çıkarmak, bu doğrultuda
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Colosseo, Roma

Servizi Consolari
Le Rappresentanze diplomatico-consolari operanti in
Turchia – Ambasciata ad Ankara, Consolato Generale
ad Istanbul e Consolato ad Izmir – hanno il compito di
assicurare la tutela degli interessi italiani in Turchia.
In questo quadro, grande rilevanza assumono i servizi
consolari, dedicati ai connazionali residenti nel Paese o qui
presenti su base temporanea per motivi di vacanza, lavoro
o studio, e quelli resi ai cittadini turchi che desiderino
recarsi in Italia per motivi analoghi e devono richiedere un
visto.
I servizi consolari, come tutte le attività della Pubblica
Amministrazione italiana, devono essere erogati
secondo i principi di uguaglianza, imparzialità, efficienza
e trasparenza. Essi si concretizzano in assistenza nei casi
di emergenza, quali incidenti, malattie gravi, arresti o
detenzioni, atti di violenza, o di crisi di ampia portata,
causate da catastrofi naturali, disordini civili, conflitti
armati, ma anche in servizi ordinari, in materia di anagrafe,
cittadinanza, atti notarili, con il rilascio di documenti,
certificati o attestazioni, la cura di pratiche di successione,
l’assistenza in procedure di adozione di minori stranieri,
l’erogazione di pensioni e sussidi e molto altro ancora.
Fondamentali sono anche le funzioni in materia elettorale,
attraverso le quali gli uffici consolari garantiscono il diritto
di voto, in caso di elezioni politiche e referendum, ai
connazionali residenti all’estero.
Per rendere più fruibili i servizi consolari, il Ministero degli
Affari Esteri è impegnato in un’opera di dematerializzazione
delle procedure attraverso il potenziamento dei siti web
degli uffici - su cui sono oggi presenti tutte le informazioni
necessarie nonché moduli e modelli per le pratiche
più frequenti - e tramite il portale SECOLI, di recente
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creazione, grazie al quale sarà possibile concludere molte
pratiche senza recarsi fisicamente in Consolato, fissare un
appuntamento o dialogare on-line con gli operatori.
Ma l’efficienza dei servizi consolari dipende anche
dalla collaborazione degli utenti. È importante che i
connazionali residenti in Turchia si presentino nella sede
di competenza per l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli
Italiani Residenti all’Estero), che comunichino eventuali
cambi di indirizzo o l’eventuale rimpatrio e ogni modifica
del proprio stato civile (matrimoni, divorzi, nascita di figli)
e che i cittadini temporaneamente in Turchia registrino
la propria presenza sul sito www.dovesiamonelmondo.it,
per essere sempre in contatto con l’ufficio consolare più
vicino in caso di necessità.

Konsolosluk Hizmetleri
Türkiye’de faaliyet gösteren diplomatik temsilciliklerin
(Ankara’daki İtalya Büyükelçiliği, İstanbul’daki İtalya
Başkonsolosluğu ve İzmir’deki İtalya Konsolosluğu) görevi,
Türkiye’deki İtalyan vatandaşlarının haklarını korumaktır.
Bu bağlamda, Konsolosluk hizmetlerinin önemi büyüktür ve
bu hizmetler, Türkiye’de ikamet eden İtalyan vatandaşları
ile geçici bir süre için tatil, iş veya okuma maksatlı Türkiye’de
bulunan İtalyanlara aynı zamanda da İtalya’ya benzer
amaçlarla gidecek olan ve vize gereksiniminde bulunan
Türk vatandaşlarına yönelik olarak yürütülmektedir.
Konsolosluk hizmetleri, İtalyan Kamu yönetiminde her türlü
hizmette olduğu gibi, eşitlik, tarafsızlık, verimlilik ve şeffaflık
ilkelerine göre yürütülmelidir. Söz konusu hizmetler; kaza,
ağır hastalık, tutuklanma, durdurulma, şiddet eylemleri
veya doğal afetlerin doğuracağı geniş kapsamlı kriz,
toplumsal huzursuzluk, silahlı çatışma gibi acil durumlarda
yardımı kapsadığı gibi, sicil ve vatandaşlık işlemleri, noterlik

Positano

görevleri, beyanat, tasdik, miras uygulamaları, yabancı
çocukların evlat edinme prosedürlerinde destek, emeklilik
ve diğer maddi yardımlar gibi birçok rutin hizmeti de
içermektedir. Konsolosluğun en temel öğelerinden birisi
de seçim konusundaki işlevleridir. Konsolosluk birimleri
yurt dışında mukim İtalyan vatandaşlarının oy hakkını
genel seçim ve referendum oylamalarında garanti ederler.
İtalya Dış İşleri Bakanlığı, Konsolosluk hizmetlerini daha
verimli kılmak adına, çeşitli birimlerin web sayfalarının
daha iyi yapılandırılması yolu ile prosedürlerin bilgisayar
ortamında yürütülebilmesi için çalışmalar yürütmektedir.
Birimlerin web sayfalarında gerekli tüm bilgileri bulmak
mümkün olduğu gibi, sık sık yapılan işlemler için form ve
modelleri de bulmak mümkündür. SECOLI adını taşıyan yeni
bir program aracılığı ile, bizzat Konsolosluklara gitmeden

birçok işlemi yapmak, randevu almak veya operatörler ile
on-line görüşmek mümkün olabilecektir.
Bundan öte, konsolosluk hizmetlerinin verimliliği aynı
zamanda kullanıcıların işbirliğine de bağlıdır. Türkiye’de
ikamet eden İtalyan vatandaşlarının AIRE kayıtlarını
(yurt dışında yaşayan İtalyan vatandaşlarının kaydı)
yaptırmak üzere ilgili Konsolosluğa başvurmaları,
adres değişikliklerini, yurda olası geri dönüşlerini ve
medeni durum (evlilik, boşanma ve çocuk doğumları)
değişikliklerini haber vermeleri, Türkiye’de geçici olarak
bulunan İtalyan vatandaşlarının ise, gereksinim anında
bulundukları yere en yakın olan İtalyan Konsolosluğu ile
irtibatta olabilmeleri için www.dovesiamonelmondo.it
sitesine kayıt olmaları önemlidir.
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Burano

Turchia: la politica italiana in materia di rilascio
dei visti nei confronti dei cittadini turchi
La Turchia rientra ancora nell’elenco dei Paesi i cui cittadini
necessitano del visto per entrare nello Spazio Schengen.
Ciò nonostante, alla luce delle strette relazioni fra l’Unione
Europea ed Ankara, gli Stati membri sono stati invitati
dalla Commissione a sfruttare i margini di manovra offerti
dal vigente Codice Visti (Reg. CE 810/2009), applicando
tutta la flessibilità possibile nella trattazione delle richieste
provenienti da cittadini turchi. Da parte italiana, in linea con
la tradizionale politica di aperto sostegno alla prospettiva
europea della Turchia, si sono accolte con favore tali
indicazioni e Ambasciata ad Ankara, Consolato Generale
ad Istanbul e Consolato ad Izmir hanno rilasciato nel 2013
quasi 138.000 visti Schengen, con un incremento del
20% rispetto all’anno precedente. Di questi, la stragrande
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maggioranza sono stati visti di lunga durata (annuali e
pluriennali) ed ingresso multiplo, particolarmente utili
per consolidare la fiducia dei richiedenti, moltiplicare le
opportunità e rafforzare durevoli relazioni d’affari.
L’Italia ha inoltre esteso quanto più possibile le categorie di
richiedenti a cui concedere visti gratuiti. Oltre ai titolari di
passaporto diplomatico e di servizio ed agli studenti, sono
esenti dal pagamento dei diritti consolari i minori sotto i
12 anni ed i partecipanti, di età non superiore ai 25 anni,
a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o
educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.
Per facilitare ulteriormente le relazioni economicocommerciali, le sedi della rete diplomatico-consolare
italiana in Turchia hanno attivato accordi di collaborazione
con associazioni di categoria, camere di commercio
locali e la TOBB (l’Unione delle Camere di Commercio,
dell’Industria e delle Borse turche), che istituiscono
procedure semplificate per la presentazione delle richieste
di visto per affari, garantendo, in questo modo, a qualificati
operatori economici la possibilità di mantenere i propri
contatti con l’Italia, di sviluppare i rapporti di cooperazione
in atto e di cogliere le potenziali opportunità.
Venendo incontro ad una richiesta dell’utenza, la società
di cooperazione esterna Idata, ha aperto nuovi application
center in diverse città del Paese, quali Bursa, Antalya e
Gaziantep, oltre ad un ufficio nella parte asiatica di Istanbul.
I richiedenti possono quindi presentare le proprie pratiche
presso l’ufficio Idata più vicino, senza dover affrontare il
viaggio verso Ankara, Istanbul o Izmir.

Faraglioni, Capri

Türkiye: Türk vatandaşlarına vize verilmesi
konusunda İtalya politikası
Türkiye halen, Schengen Alanına girmek için vatandaşlarının
vizeye tabi tutulduğu ülkeler arasında yer almaktadır.
Bununla birlikte, Avrupa Birliği ile Ankara arasındaki mevcut
yakın ilişkiler çerçevesinde, Türk vatandaşları tarafından
gelen talepler doğrultusunda mümkün olabilecek tüm
esnekliğin uygulanabilmesi için halen yürürlükte olan Vize
Kanunu’nun (EC 810/2009 sayılı tüzüğü) sunmuş olduğu
manevra alanından yararlanmak üzere Komisyon tarafından
üye ülkelere çağrıda bulunulmuştur. Ankara’daki İtalya
Büyükelçiliği, İstanbul’daki Başkonsolosluk ve İzmir’deki
Konsolosluk tarafından 2013 senesinde bir önceki seneye
göre yüzde 20 artış kaydedilerek yaklaşık olarak 138.000
kadar vize verilmiş olup bu göstergeler, Türkiye’nin Avrupa
perspektifine vermiş olduğu açık destek çerçevesinde,
İtalya tarafında memnuniyetle karşılanmıştır. Verilen bu
vizelerin büyük bir kısmının uzun süreli (bir yıllık ve daha
uzun süreli) ve çok girişli vizelerden oluşması bilhassa,
başvuru sahipleri nezdinde güven telakki etmesi, ticari
ilişkilerin artması ve iş ilişkilerinin kalıcı şekilde güçlenmesi
açısından faydalı olmuştur.
İtalya, buna ek olarak, vize ücretinden muaf tutulan
kategorileri mümkün olduğunca genişletmiştir. Diplomatik
ve hizmet pasaportuna sahip olan kişiler ve öğrencilerin
dışında, ayrıca 12 yaşından küçük çocuklar ve kar amacı
gütmeyen kuruluşlar tarafından desteklenen seminerlerde,

konferanslarda, spor, kültür ya da eğitim etkinliklerinde
yer alacak olan 25 yaşından büyük olmayan katılımcılar
konsolosluk ücretlerinden muaf tutulmaktadırlar.
Ayrıca, Türkiye’de yerleşik İtalyan diplomatik ve konsüler
temsilcilikler, Ticaret birlikleri, yerel ticaret odaları ve TOBB
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ile, ticari ve ekonomik
alandaki ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla, ticari amaçlı
vize başvuru prosedürlerinin sadeleştirilmesini öngören
ve böylelikle ekonomik alandaki kalifiye girişimcilerin
İtalya ile bağlantılarını sürdürmelerine, hali hazırdaki
işbirliği ilişkilerini geliştirmelerine ve fırsatları zamanında
yakalamalarına imkan tanıyan işbirliği anlaşmalarını
başlatmışlardır.
Dışarıdan yetkilendirilmiş bir kuruluş olan Idata,
müşterilerinden gelen istekleri karşılamak amacıyla ülkenin
farklı şehirlerinde; Bursa, Antalya ve Gaziantep’te ve
ayrıca İstanbul Anadolu yakasında yeni başvuru merkezleri
açmıştır. Dolayısıyla, başvuru sahipleri Ankara, İstanbul
veya İzmir’e gitmelerine gerek kalmaksızın kendilerine en
yakın Idata ofisinden başvurularını yapabilme imkanına
sahip olacaktır.
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Rete Turchia - Visti Schengen 2010-2013
Türkiye Ağı - Schengen Vizeleri 2010-2013
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

2010

2011

2012

2013

Ankara

8.219

8.200

10.265

10.953

Istanbul

66.247

71.820

83.320

99.800

Izmir

17.925

18.465

21.317

27.151

Totale/Toplam

92.391

98.485

114.902

137.904

Rete Turchia - Visti Multingresso 2013
Türkiye Ağı - Çok girişli Vizeler 2013
C1
23.785
17,2%

C2
7.462
5,4%
C3
3.784
2,7%

altri
96.328
69,9%

C1

Visto multingresso valido 1 anno / 1 sene geçerli çok girişli vize

C2

visto multingresso valido 2 anni / 2 sene geçerli çok girişli vize

C3

Visto multingresso valido 3 anni / 3 sene geçerli çok girişli vize

C5

Visto multingresso valido 5 anni / 5 sene geçerli çok girişli vize

Altri / diğer
Singoli / tek girişli
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singoli
5.269
3,8%

C5
1.276
0,9%

Visto multingresso con validità inferiore a 1 anno / 1 senenin altında çok girişli vize
Visto a ingresso singolo / tek girişli vize

Pantheon, Roma
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La cooperazione fra
Italia e Turchia nel
settore della difesa
La Turchia, membro della NATO dal 1952, è un
Paese di assoluta rilevanza nel panorama sicurezza
e difesa, attesa la particolare posizione geografica
che occupa nel bacino del Mediterraneo e nell’area
Mediorientale. I rapporti tra la Difesa italiana e quella
turca, da sempre ottimi, si sviluppano attraverso una
consolidata cooperazione a vari livelli con le diverse
Forze Armate.
Sono pianificate e svolte, infatti, attività congiunte
volte allo scambio di esperienze con l’Esercito
italiano, la Marina Militare e l’Aeronautica. Nel settore
dell’addestramento, personale della Jandarma turca
frequenta con regolarità diversi corsi in Italia presso Scuole
ed Enti dell’Arma dei Carabinieri. Proprio la Jandarma, dal
2009, ha lo status di “osservatore” nell’ambito della Forza
di Gendarmeria Europea (EGF) di cui l’Italia è membro con
l’Arma dei Carabinieri e la cui sede del Quartier Generale
è Vicenza.
In campo operativo, Italia e Turchia hanno partecipato a
numerose missioni comuni e cooperano in diversi teatri,
quali l’Afghanistan, il Kosovo, il Sudan ed il Libano.
Nel campo dell’industria per la difesa, la Turchia
rappresenta un partner di primaria importanza per l’Italia.
Sul piano istituzionale, infatti, si svolgono con regolarità

Comitati Bilaterali tra le Autorità responsabili dello
specifico settore. A livello industriale, inoltre, l’Italia ha
una significativa presenza in Turchia. Nel novembre 2010,
Finmeccanica ha inaugurato un liason office ad Ankara e
vi sono sedi operative di Selex ES, Augusta Westland ed
Alenia Aermacchi. Anche Vitrociset è presente nel Paese.
Le principali collaborazioni si concretizzano nei programmi
Meltem-3 per la fornitura di velivoli ATR-72, da parte di
Alenia Aermacchi; ATAK, per la realizzazione in Turchia da
parte della locale TAI, insieme ad Augusta Westland, di
60 elicotteri T-129; GOKTURK-1, per la realizzazione e la
messa in orbita di un satellite di osservazione terrestre,
con Telespazio responsabile del “Ground Segment” e del
servizio di lancio; la cooperazione con Fincantieri, per la
costruzione di 4 pattugliatori navali destinati alla Guardia
Costiera.

Savunma alanında İtalya-Türkiye işbirliği
1952’den itibaren NATO üyesi olan Türkiye, Akdeniz
havzası ve Ortadoğu Bölgesindeki özel coğrafi konumu
göz önüne alındığında, güvenlik ve savunma açısından
tartışmasız büyük bir önem arz etmektedir. İtalya ve
Türkiye arasında her zaman mükemmel olan Savunma
alanındaki ilişkiler, Silahlı Kuvvetlerin değişik birimleriyle
çeşitli düzeylerde pekiştirilen işbirliği faaliyetleri sayesinde
daha da gelişmektedir.
İtalya Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile deneyimlerin
paylaşılmasına yönelik birçok ortak faaliyet planlanmış
ve gerçekleştirilmiştir. Eğitim alanında, Türk Jandarma
personeli, Karabinieri Genel Komutanlığına bağlı Okullar
ve Kuruluşlar nezdinde İtalya’da verilen çeşitli kurslara
düzenli bir şekilde devam etmektedir. Türk Jandarması,
Karargâhı Vicenza’da bulunan ve İtalya’nın da Karabinieri
teşkilatı ile üyesi olduğu Avrupa Jandarma Kuvvetleri
(EGF) bünyesinde, 2009’dan beri “gözlemci” statüsünde
bulunmaktadır.
Etkin faaliyetler alanında ise, İtalya ve Türkiye çok sayıda
ortak görevde birlikte yer almışlar, ayrıca Afganistan,
Kosova, Sudan ve Lübnan gibi çeşitli operasyonel
faaliyetlerde de işbirliği yapmışlardır.

Savunma Sanayi alanında Türkiye, İtalya için öncelikli
öneme sahip bir ortaktır. Kurumsal düzeyde bu
alanlardan sorumlu yetkililer ile düzenli bir şekilde İkili
Komiteler kurulmaktadır. Aynı zamanda, savunma sanayi
alanında da İtalya’nın Türkiye’de hatırı sayılır faaliyetleri
bulunmaktadır. 2010 yılı Kasım ayında, Finmeccanica
Şirketi Ankara’da bir “İrtibat Ofisi” açmıştır. Bugün, Selex
ES, Agusta Westland ve Alenia Aermacchi’nin ülke içinde
faaliyet gösteren merkezleri mevcuttur. Vitrociset Şirketi
de ülkede yer alan savunma sanayi firmaları arasındadır. En
önemli işbirliği projeleri: Meltem-3 Programı kapsamında,
Alenia Aermacchi tarafından ATR – 72 uçaklarının tedarik
edilmesi; ATAK projesi kapsamında yerel sanayi kuruluşu
TAI’nin AgustaWestland ile birlikte Türkiye’de 60 adet T-129
helikopter üretimini gerçekleştirmesi; GOKTURK-1 projesi
kapsamında, Telespazio Şirketinin “Ground Segment” ve
uydu fırlatma hizmetlerinden sorumlu olduğu bir Yeryüzü
Gözlem Uydusunun yapımı ve yörüngeye fırlatılması ile
Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edilmek üzere 4 adet
devriye botunun inşasında Fincantieri Şirketi ile yapılan
işbirliğidir.
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Le relazioni culturali fra Italia e Turchia
Nelle relazioni bilaterali tra Italia e Turchia, il settore
culturale ricopre un’importanza primaria. Grazie alla
comune appartenenza al Mediterraneo, alla straordinaria
eredità artistica di cui sono depositari i due Paesi, alla
presenza storica di una comunità italiana in Turchia
e alla vivissima attrazione per tutto ciò che viene dal
nostro Paese, Italia e Turchia intrattengono da secoli
eccellenti relazioni in ambito culturale. Al pari, l’interesse
in Italia per la Turchia e l’attrazione della sua cultura
sono costantemente cresciuti nel corso degli ultimi anni.
Istanbul è oggi una delle mete preferite dei turisti italiani.

come testimonia lo straordinario successo riscosso dalla
partecipazione italiana all’Esposizione biennale di arte
contemporanea di Istanbul.

Si tratta di un legame che affonda le sue radici in tempi
lontani, con importanti insediamenti di epoca romana,
tra cui quello sito nella capitale Ankara, dove, all’interno
del tempio di Augusto, è inciso il testamento politico
dell’imperatore romano (Res Gestae). Venendo ad epoche
più recenti, molti sono gli artisti e i letterati italiani o di
origine italiana attivi ad Istanbul fin dall’Ottocento che
hanno lasciato un’importante impronta ancora oggi
visibile, come lo scultore Pietro Canonica, autore del
Monumento della Repubblica in Piazza Taksim a Istanbul.

La programmazione culturale italiana in Turchia risponde
alla crescente domanda e all’interesse verso l’Italia,
provenienti sia dal pubblico in generale, che dagli
interlocutori culturali istituzionali locali (Università,
Festival, Musei, Teatri, Centri di Ricerca) con i quali
esistono proficui accordi di collaborazione, essenziali
per la realizzazione di molte attività. Obiettivo della
programmazione culturale è quello di ideare, progettare
e creare sempre nuove occasioni di incontro, scambio
e confronto fra studiosi ed esperti dei due Paesi, oltre
a favorire e garantire la partecipazione e la presenza
italiana nell’ambito delle manifestazioni più importanti su
tutto il territorio. In costante crescita risultano le attività
di promozione culturale e linguistica con un numero
complessivo di diverse migliaia di studenti (sono più di
3000 gli studenti che frequentano i corsi dell’Istituto
di Cultura di Istanbul). Tracce dell’italiano si sono nel
tempo insinuate nella terminologia della marina, della
musica, del commercio e nel linguaggio bancario e i dati
riguardanti la diffusione della lingua italiana parlano
chiaro: l’apprendimento della nostra lingua è in continua
crescita anche a livello universitario. Lo studio della
lingua italiana è, infatti, considerato prestigioso e facilita
l’inserimento nel mondo del lavoro, data la presenza di
più di mille imprese italiane in Turchia e le forti relazioni
economiche e commerciali fra i due Paesi. Al fine di
stimolare l’interesse e la conoscenza della lingua e cultura
turca in Italia, la Turchia ha recentemente aperto un centro
di cultura ‘Yunus Emre’ a Roma.

Il pubblico turco è fortemente attratto dal Made in Italy e
al nostro Paese viene riconosciuto un indiscusso primato
in molti ambiti, fra i quali moda, design, architettura,
conservazione del patrimonio artistico ed archeologico.
L’interesse per la musica è per esempio molto vivo e
viene da lontano, in particolare per l’opera lirica italiana.
Numerosi sono gli artisti, gli scrittori, i compositori ed
i registi italiani contemporanei di fama internazionale
apprezzati e profondamente stimati dal pubblico turco,
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Tutto ciò si riflette nel successo crescente delle attività di
collaborazione tra Italia e Turchia che vengono promosse
in diversi settori, quali musica, arti visive, cinema, lingua,
scienza e tecnologia. Particolarmente significative, poi,
sono la cooperazione tra università italiane e turche in
ambito scientifico e tecnologico e la collaborazione tra i
due Paesi nel settore del restauro.

Infine, per strutturare la crescente intensità delle relazioni
culturali sono stati conclusi negli ultimi anni diversi accordi
bilaterali, fra i quali il Protocollo nel settore degli Archivi
di Stato, l’Accordo di coproduzione cinematografica ed i
Protocolli esecutivi dell’Accordo di cooperazione culturale
e dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica.

İtalya ve Türkiye
arasında
kültürel ilişkiler
Biblioteca dell’IIC Istanbul - İstanbul İtalyan
Kültür Merkezi Kütüphane

İtalya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde, kültürel ilişkiler
öncelikli bir öneme sahiptir. Ortak Akdeniz kültürü, her iki
ülkenin sahip olduğu olağanüstü sanatsal miras, Türkiye’de
tarihsel bir geçmişi olan İtalyan cemiyeti ve ülkede İtalyan
ürünlerine duyulan ilgi sayesinde İtalya ve Türkiye yüzyıllardır
kültürel alanda mükemmel bir ilişki sürdürmüşlerdir. Bunun
karşılığı olarak İtalya’da da Türkiye’ye ve Türk kültürüne
duyulan ilgi ve çekim son yıllarda oldukça ivme kazanmıştır.
İstanbul bugün İtalyan turistlerin en çok tercih ettiği
destinasyonların başındadır.
İki ülke arasında, kökleri son derece eski zamanlara uzanan
derin bir bağ söz konusudur. Ülkedeki Roma döneminden
kalma pekçok yerleşimin yanısıra, başkent Ankara’daki
Augustus Tapınağı’nın duvarlarında bulunan Roma
İmparatoru Res Gestae’nin siyasi vasiyeti tarihi öneme
sahiptir. Daha yakın zamanlara gelecek olursak, pek çok
İtalyan ya da İtalyan kökenli sanatçı ve edebiyatçı 1800’lü
yıllardan bu yana İstanbul’da faaliyet göstermiş ve bugün
hala görülebilen izler bırakmışlardır; heykeltraş Pietro
Canonica’nın İstanbul Taksim Meydanında yer alan önemli
eseri “Cumhutiyet Anıtı” bunlardan biridir.
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Türk halkı “Made in Italy” kavramına büyük ilgi duymakta
ve moda, tasarım, mimari, sanatsal ve arkeolojik koruma
ve restorasyon alanlarında birincilik hiç tartışmasız İtalya’ya
verilmektedir. Bunlara ek olarak İtalyan müziğine olan ilgi de
üst düzeyde olup, özellikle İtalyan lirik operasına büyük ilgi
duyulmaktadır. Türk halkı tarafından çok sevilen ve beğenilen,
uluslararası üne sahip çok sayıda İtalyan sanatçı, yazar, besteci
ve yönetmen mevcuttur. İstanbul Sanat Bienal’inde İtalyan
sanatçıların sergilerine olan yoğun beğeni ve ilgi de bunun
önemli bir kanıtıdır. İtalya ve Türkiye arasında giderek artan
işbirlikleriyle düzenlenen etkinlikler müzik, görsel sanatlar,
sinema, dil, bilim ve teknoloji alanlarına yayılmaktadır.
Türk ve İtalyan üniversiteleri arasında bilimsel ve teknolojik
alandaki ortak çalışmalar ve restorasyon alanında iki ülke
arasındaki işbirliği de özellikle çok anlamlıdır.
Türkiye’deki İtalyan kültür programları gerek halkın genelinin,
gerekse işbirliği içinde olduğumuz kültürel kurumların
(Üniversite, Festival, Müzeler, Tiyatrolar, Araştırma
Merkezleri) yoğun talepleri doğrultusunda oluşturulmakta,
etkinlikler de bu doğrultuda düzenlenmektedir. Kültürel
programlamanın hedefi, program fikirleri üretmek,
bunları projelendirmek, iki ülke arasındaki uzman ve
araştırmacıları bir araya getiren yeni buluşma fırsatları
aramak ve ülkenin tamamında gerçekleşen önemli kültürel
etkinliklerde İtalya’nın varlığını ön plana çıkarmaktır. İtalyan
dili açısından da öğrencilerin ilgisi her yıl artan bir ivmeyle
devam etmektedir (İstanbul İtalyan Kültür Merkezindeki
dil kurslarını yaklaşık 3000 öğrenci takip etmektedir).
İtalyancanın izlerine denizcilik, müzik, ticaret ve bankacılık
terimlerinde de rastlanmaktadır. İtalyan dilinin yayılmasına
ait veriler de, İtalyanca eğitiminin üniversite seviyesinde
arttığını son derece açık bir şekilde göstermektedir. İtalyan
dil eğitimi, iki ülke arasındaki kuvvetli ticari ve ekonomik
ilişkiler ve Türkiye’deki mevcut İtalyan şirketlerinin sayısı
gözönüne alındığında büyük bir avantaj sağlamaktadır.
İtalya’da Türk dili eğitimi verilmesi, bu dile ve kültüre olan
ilginin arttırılması amacıyla Roma’da yakın geçmişte “Yunus
Emre Kültür Merkezi” açılmıştır.
Kültürel ilişkilerin artan yoğunluğunu yapılandırmak için
son yıllarda çok sayıda ikili anlaşma imzalanmış olup, bunlar
arasında Devlet Arşivleri Protokolü, Ortak Sinema Yapımları
Anlaşması, Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması ve Kültürel
İşbirliği Anlaşması sayılabilir.
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Le missioni archeologiche italiane in Turchia
La ricchezza archeologica e storica della Turchia è tale da
aver dato modo a studiosi di numerosi Paesi di approfondire
le ricerche sulle fasi più diverse dello sviluppo umano.
In tale ambito, l’Italia ha avuto e continua ad avere un
importante ruolo nella ricerca scientifica, nel restauro e
nella valorizzazione dei beni archeologici nel Paese.
Alcune missioni italiane di scavo, ad esempio, sono attive
in Turchia da più di 50 anni come nel caso di Hierapolis
(Pamukkale), la più antica, e quella di Arslantepe (Malatya).
La missione di Hierapolis, attiva dal 1957, ha come oggetto
di indagine un sito UNESCO di particolare importanza
storica e di rara bellezza paesaggistica. Nel corso degli anni
sono state innumerevoli le scoperte avvenute in questa
antica città come, ad esempio, il martyrion dell’Apostolo
Filippo. Inoltre, anche grazie al lavoro italiano, i sempre più
numerosi visitatori possono apprezzare e comprendere
meglio il sito eccezionalmente conservato ed utilizzare le
stesse acque termali che, fin dall’antichità, sgorgano nella
città.
Nell’ambito di ricerche riguardanti un diverso arco
cronologico si situa la missione di Arslantepe,
vicino Malatya, dove le ricerche riguardano un sito
particolarmente antico risalente al V millennio a.C. e
dove è possibile comprendere la nascita dell’idea di città
e quella di Stato. L’area in cui sorge Arslantepe, la collina
dei leoni, è ricca di acqua per la presenza del fiume
Eufrate e questa abbondanza di acqua ha, fin da tempi
remoti, favorito gli insediamenti umani. La missione ad
Arlsantepe, nata nel 1961, indaga un insediamento la cui
lunga vita è comprensibile grazie allo studio della ricca
stratigrafia. Il sovrapporsi, nei secoli, di più abitati ha
portato alla formazione di un ambiente che rappresenta

un privilegiato punto di ricerca sugli insediamenti umani e
il loro costituirsi sia fisicamente che concettualmente nel
corso dei secoli.
Le numerose missioni archeologiche italiane presenti in
Turchia, molte delle quali operano anche con un contributo
del Ministero degli Affari Esteri Italiano, lavorano in
collaborazione con Istituzioni universitarie e di ricerca sia
italiane che straniere, come anche con Atenei ed Enti di
ricerca turchi, creando una forte sinergia e favorendo lo
scambio di conoscenze tra studiosi.
Nel corso degli anni, molte altre missioni hanno iniziato
ad operare in Turchia per studiare centri di epoca grecoromana come nel caso della missione operante ad Elaiussa
Sebaste, fiorente città portuale che si trova non lontano da
Mersin, dove gli archeologi conducono ricerche da diversi
anni riportando alla luce le sue imponenti vestigia di età
romana e proto bizantina. Grazie alla felice posizione e
alla possibilità di avere due porti a disposizione, Elaiussa
Sebaste riuscì per diversi secoli ad essere un centro
fiorente di commerci che la resero particolarmente ricca
come dimostrano le strutture riportate alla luce dagli
archeologi.
Altre recenti missioni, invece, indagano centri che
risalgono a fasi storiche antichissime come nel caso del
sito di Karkamiş. Questo sito, dove gli archeologi italiani
hanno iniziato ad operare da pochi anni, è stato un
importante insediamento già prima del II millennio a.C. ed
è conosciuto anche da riferimenti biblici.
La presenza di studiosi italiani in Turchia non si concentra
solamente sugli scavi archeologici, ma si sviluppa anche
nel campo del restauro come testimonia, ad esempio,
la presenza di una missione italiana che ha studiato, per
lunghi anni, la pittura rupestre in Cappadocia.
Le ricerche degli studiosi italiani hanno aiutato
enormemente ad ampliare la conoscenza sulle diverse
fasi storiche che hanno caratterizzato le civiltà che si
sono susseguite nel corso dei secoli in Turchia e di cui,
ora, possiamo ammirare i resti e apprezzare le vestigia
restaurate.
Nuove scoperte attendono gli studiosi e l’apporto italiano
continuerà a fornire, in collaborazione con le Istituzioni
turche, un contributo notevole e altamente qualificato a
testimonianza dell’alto livello scientifico raggiunto dalla
ricerca italiana in campo archeologico, artistico e storico.
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Türkiye’deki İtalyan arkeoloji misyonları
Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel zenginliği, birçok
ülke araştırmacısının
insanlığın gelişiminin farklı
evreleri konusundaki çalışmalarını derinleştirmeye
imkan sağlamıştır. Bu çerçevede İtalya, Türkiye’nin
bilimsel araştırma, restorasyon ve arkeolojik eserlerinin
değerlendirilmesinde önemli bir rol almış olup, halen
bu rolünü devam ettirmektedir. Türkiye’de, çoğu İtalya
Dışişleri Bakanlığı desteği ile çalışmalarını sürdüren çok
sayıda arkeolojik misyon bulunmaktadır. Bunlar, Türk
üniversite ve araştırma kurumlarının yanısıra İtalyan ve
yabancı üniversite ve araştırma kurumları ile de güçlü
bir işbirliği, sinerji ve bilgi alış-verişi içerisinde görevlerini
sürdürmektedir.
En eskisi Hierapolis (Pamukkale) olmak üzere, Arslantepe
(Malatya) gibi bazı İtalyan kazı misyonları Türkiye’de 50 yılı
aşkın bir süredir faaliyet göstermektedir.
1957 yılından beri faaliyet gösteren Hierapolis misyonu,
tarihsel olarak özel bir öneme ve ender doğal güzelliğe sahip
UNESCO Dünya Miras listesindeki bir alanı araştırmaktadır.
Bu antik kentte yıllar içerisinde St. Philippus’un mezarı
gibi sayısız keşifler gerçekleşmiş olup, İtalyan heyetlerin
çalışmaları sayesinde gitgide artan sayıda ziyaretçi, son
derece iyi korunmuş bu alanı büyük ilgiyle ve takdirle
gezme fırsatı yakalamıştır.
M.Ö. 5. binyıla dayanan antik bir alana ilişkin araştırmaların
yapıldığı ve şehir ve devlet fikrinin doğduğu Malatya
yakınlarındaki Aslantepe misyonu, farklı bir kronolojik
döneme ait araştırmaları içermektedir. Arslantepe
bölgesi Fırat Nehri’nin bu yörede bulunması sebebiyle su
bakımından zengindir ve bu su bolluğu geçmiş zamanlardan
beri insan yerleşimini teşvik etmiştir. 1961 yılında başlayan
Arslantepe misyonu zengin stratigrafi çalışmaları sayesinde
yerleşimin uzun soluklu yaşamını incelemektedir.
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Yıllar içerisinde, Roma ve proto Bizans döneminin heybetli
kalıntılarının gün ışığına çıktığı Mersin yakınlarındaki
gelişen liman kenti Elaiussa Sebaste’de çalışmalarını
sürdüren misyon gibi Yunan-Roma dönemine ait
merkezleri inceleyen birçok farklı misyon da faaliyete
geçmiştir. Güzel konumu ve iki limana sahip olması nedeni
ile Elaiussa Sebaste, arkeologlar tarafından bulunan
yapıların göstermiş olduğu gibi, yüzyıllar boyunca, onu
zenginleştiren güçlü bir ticaret merkezi olmayı başarmıştır.
Diğer yeni misyonlar ise birkaç yıl önce İtalyan arkeologların
büyük bir başarı ile faaliyete başladığı Karkamış’da
olduğu gibi, çok eski tarihsel dönemlere ait merkezleri
araştırmaktadır. Karkamış, M.Ö. 2. binyıldan önce
önemli bir yerleşim yeri olmuş, İncil’deki göndermelerle
tanınmıştır.
Türkiye’deki İtalyan araştırmacıların varlığı sadece arkeolojik
kazılarla değil, restorasyon alanındaki faaliyetlerle de
kendini göstermektedir. Uzun yıllar Kapadokya’daki kaya
resimleri üzerine araştırmalarını devam ettiren bir İtalyan
misyonu bunun en önemli tanıklarından biridir.
Türkiye’de yüzyıllar boyunca birbiri ardına gelen
uygarlıkların karakteristlik özelliklerini taşıyan farklı
tarihsel evreler hakkındaki bilgiyi arttırma konusunda
İtalyan araştırmacıların çalışmaları son derece faydalı
olmuştur. Günümüzde bu uygarlıklardan geriye
kalanları hayranlıkla izleyebilmekte ve restore edilenleri
değerlendirebilmekteyiz.
Yeni keşifler araştırmacıları beklemektedir; arkeoloji, sanat
ve tarih alanında İtalyan araştırmalarının katkısı, özellikle
yüksek bilimsel teknikler ve yüksek kalite ile kendini
göstermeye devam edecektir.
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Le scuole italiane di Istanbul
Il panorama dell’offerta formativa in italiano ad Istanbul è
vario e particolarmente qualificato.

riconoscimento dello status di scuola paritaria da parte
del MIUR.

Nella principale metropoli turca sono presenti innanzitutto
delle vere e proprie scuole italiane. Questo è il caso, ad
esempio, del Liceo Scientifico Statale IMI (Istituti Medi
Italiani) e del Liceo Scientifico Galileo Galilei paritario,
gestito dalle Suore d’Ivrea. Entrambe queste scuole sono
presenti ad Istanbul fin dall’epoca postunitaria (il Galilei dal
1870 e l’I.M.I dal 1888), da quando l’Italia ha incoraggiato
la promozione della lingua e della cultura nazionali con
la creazione di una rete di scuole e istituzioni culturali
all’estero, sia per iniziativa di privati sia per iniziativa
statale. In entrambi i licei si assiste ad una sintesi dei
sistemi scolastici e pedagogici turco e italiano, le materie
vengono insegnate in italiano, turco ed inglese e, alla
fine del percorso scolastico, viene rilasciato un diploma
d’istruzione secondaria riconosciuto congiuntamente
dall’Italia e dalla Turchia.

Nel quadro dell’offerta formativa in italiano, vanno poi
considerate anche le scuole turche in cui lo studio della
lingua italiana è previsto tra le attività curriculari. La scuola
Evrim, ad esempio, è stata istituita nel 1909 come scuola
italiana ed è stata trasformata in scuola turca nel 1983.
L’Istituto comprende una scuola d’infanzia, una scuola
elementare e una scuola media. Allo studio della lingua
italiana vengono dedicate dalle 3 alle 8 ore settimanali
a seconda del livello scolastico degli studenti. Dall’anno
scolastico 2014-2015, una parte del programma della
scuola privata İtalyan Koleji sarà in lingua italiana. Sebbene
come lingua straniera opzionale, l’italiano viene insegnato
anche presso il Liceo Galatasaray e il Liceo Eyüboğlu.

All’interno degli spazi degli edifici consolari è situata poi
una scuola media statale italiana, che rientra sempre nel
complesso dell’I.M.I. La scuola conta 32 bambini iscritti,
di cittadinanza italiana o aventi doppia cittadinanza. Il
curriculum della scuola è conforme a quello nazionale,
con la differenza che viene insegnata la lingua turca in
sostituzione di una seconda lingua comunitaria.
Tra le scuole italiane presenti ad Istanbul va annoverata
anche la scuola privata dell’infanzia e primaria Marco Polo.
La scuola d’infanzia è attualmente gestita da un comitato
di genitori, conta 66 iscritti ed è in attesa di ottenere il

Dal 2002, ogni anno, ha luogo ad Istanbul la Giornata della
Scuola Italiana. L’iniziativa è stata promossa dal Consolato
Generale e viene organizzata dalle principali istituzioni
scolastiche italiane o legate alla cultura italiana di Istanbul.
Il progetto si prefigge di rafforzare i legami esistenti tra
quest’ultime e di favorire una presa di coscienza delle
potenzialità del “sistema Italia” sul fronte culturale da
parte dei connazionali che vivono in Turchia e dei Turchi
vicini alla nostra cultura.
Per una rassegna completa della presenza dell’italiano in
Turchia si rimanda all’opuscolo di G. Amadori e D. Campari,
L’italiano in Turchia, pubblicato nel 2012 sotto il patrocinio
del Consolato Generale d’Italia ad Istanbul.
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İstanbul’daki İtalyan Okulları
İstanbul’da İtalyanca Formasyon veren okullar çeşitlilik
açısından oldukça zengin ve kalifiye bir panoramaya
sahiptir.

statüsüne kavuşmak için İtalyan Milli Eğitim, Üniversite ve
Araştırma Bakanlığının (MIUR) onayını beklemektedir.
İtalyanca formasyon kapsamında, müfredatında İtalyan
dili bulunan Türk okullarını da saymak gerekir. Örneğin
Evrim okulu 1909 yılında İtalyan okulu olarak kurulmuş,
ardından 1983’de Türk okuluna dönüştürülmüştür.
Kurum, anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan oluşmaktadır.
İtalyanca dil eğitimi çerçevesinde, öğrencilerin sınıfına
göre haftada 3 ile 8 saat arasında değişen miktarda
İtalyanca dil dersi verilmektedir. 2014-2015 eğitim
yılından itibaren faaliyete geçecek olan özel İtalyan Koleji,
eğitim programında İtalyanca dil derslerine yoğun olarak
yer verecektir.Bunlara ek olarak, Galatasaray ve Eyüboğlu
Liselerinde de, seçmeli yabancı dil olarak İtalyanca dil
eğitimi verilmektedir.

Öncelikle Türkiye’nin bu önemli metropolünde yer alan
hakiki İtalyan okullarından bahsetmek gerekirse: I.M.I
Devlet Fen Lisesi, ve Suore d’Ivrea tarafından yönetilen
Galileo Galilei Fen Lisesi bunlara örnektir. Bu okulların
her ikisi de İstanbul’da çok eski zamandan (Galileo
Galilei 1870’den, I.M.I ise 1888’den) beri eğitimini
sürdürmekte olup, İtalya’nın birleşmesi öncesinde, İtalyan
dili ve ulusal kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla
yurtdışında oluşturulan özel ve devlete bağlı okullar ve
kültürel kurumları destekleme politikaları çerçevesinde
kurulmuşlardır. Her iki okulda da Türk ve İtalyan eğitim
ve pedagojik sistemlerinin bir sentezi ile eğitim verilmekte
olup, dersler İtalyanca, Türkçe ve İngilizce verilmektedir.
Eğitim döneminin sonunda hem İtalya hem de Türkiye’de
geçerli bir lise diploması verilmektedir.
Bunların dışında, Konsolosluk binalarının arasında, yine
I.M.I kompleksine ait bir İtalyan ortaokulu bulunmaktadır.
Bu okulda 32 adet İtalyan vatandaşı veya çifte vatandaşlığa
sahip çocuk eğitim görmektedir. Okulun müfredatı ulusal
düzenle paralel olmakla beraber, tek fark öğretilen ikinci
dilin AB dillerinden biri yerine Türkçe olmasıdır.

2002 yılından beri her sene İstanbul’da İtalyan Okulları
Günü düzenlenmektedir. İnisiyatif, İstanbul İtalya
Başkonsolosluğu desteğiyle, İstanbul’da yer alan belli
başlı İtalyan (veya İtalyan kültürüyle bağlantılı) eğitim
kuruluşları tarafından organize edilmektedir. Projenin
amacı, bu kuruluşlar arasındaki bağları kuvvetlendirmek
ve Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızın ve İtalyan
kültürüne yakın olan Türklerin kültürel anlamda “İtalyan
Sistemi” bilincini arttırmaktır.

İstanbul’da bulunan İtalyan okullarının arasında Marco
Polo özel anaokulu ve ilkokuluna da değinmek gerekir.
Anaokulu, velilerden oluşan bir kurul tarafından
yönetilmekte olup, 66 kayıtlı öğrenciye sahiptir ve özel okul

Türkiye’deki İtalyanca ile ilgili daha geniş bilgi için G.
Amadori ve D. Campari’nin 2012 yılında İstanbul İtalya
Başkonsolosluğu desteğiyle yayınlanan Türkiye’deki İtalya
kitapçığına başvurulması önerilmektedir.
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Orizzonti Italiani 2014
Giunta alla sua quarta edizione, la rassegna di eventi
“Orizzonti Italiani” presenta anche quest’anno una vasta
gamma di iniziative che danno il senso della presenza
attiva e dinamica dell’Italia in Turchia. Arte, cultura, storia,
cinema, musica, archeologia, economia, politica e società
sono solo alcuni dei percorsi italiani che si intrecciano in
Turchia e che concorrono a tessere quella rete di relazioni,
fatte di scambi e contaminazioni, che legano i due Paesi e
che, da sempre, li arricchiscono.

CULTURA
1 marzo 2014. IV edizione del “Carnevale di
Venezia sul Bosforo”: commedia dell’arte, costumi
e ricostruzioni storiche nel più atteso bal masqué
veneziano. Istanbul, Palazzo Venezia.
3 aprile 2014. “Il Palazzo di Venezia a Istanbul e i
suoi antichi abitanti”: presentazione del volume
dedicato all’antica Ambasciata della Serenissima, a
cura dell’autrice, Prof.ssa Maria Pia Pedani. Istanbul,
Palazzo Venezia.
Marzo-aprile 2014. “Progetti d’avanguardia nel
settore delle energie alternative per un futuro
sostenibile”. Esperti italiani nel campo delle energie
alternative incontreranno colleghi e accademici
turchi nell’ambito di una conferenza su sostenibilità
ambientale e risparmio energetico. Istanbul.
Aprile 2014. Melania Mazzucco ed Elif Şafak
incontrano i loro lettori.Un dialogo sulla produzione
letteraria delle due scrittrici, sulle voci, i personaggi
e le questioni relative alla letteratura turca e italiana
contemporanee. Istanbul. Teatro della Casa d’Italia.
23-30 aprile 2014. Partecipazione italiana al X
Festival Internazionale del Teatro per Bambini
“Piccole Signore Piccoli Signori”. Ankara.
Settembre 2014. “Giornata Europea delle
Lingue”: giornata dedicata alle lingue europee
per sperimentare la diversità degli idiomi e della
cultura europea. In collaborazione con l’EUNIC e la
Delegazione Europea. Istanbul.
Ottobre 2014. XIV Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo. In collaborazione con prestigiose istituzioni
locali, ricca serie di appuntamenti fra letteratura,
linguistica, poesia, scienza, musica e cinema, per
promuovere e valorizzare la vitalità e il valore
culturale della lingua italiana. Ankara e Istanbul.

ECONOMIA
6 febbraio 2014. “Torino a Istanbul”. Workshop
dedicato alle agenzie di viaggio ed ai media per
aumentare i flussi turistici turchi verso il capoluogo
del Piemonte e le montagne olimpiche. A cura di
Turismo Torino e Provincia, in collaborazione con
TÜRSAB e Turkish Airlines. Istanbul, Palazzo Venezia.
16 Aprile 2014. Orizzonti Economici: “Obiettivo:
destinazione Italia”. Nuovi incentivi a sostegno
dell’attrazione degli investimenti turchi in Italia
alla luce dei più recenti aggiornamenti normativi
italiani, a cura dell’Ufficio Economico e Commerciale.
Istanbul, Palazzo Venezia.
28 Maggio 2014. Orizzonti Economici: “Obiettivo:
destinazione Italia”. Il Made in Italy e la tutela
della proprietà intellettuale. Presentazione degli
strumenti per la tutela del Made in Italy e delle
procedure previste nell’ordinamento turco, a cura
dell’Ufficio Economico e Commerciale in occasione
della riapertura del Desk per la tutela della proprietà
intellettuale di Istanbul. Istanbul, Palazzo Venezia.
Ottobre 2014. Orizzonti Economici. “Obiettivo:
destinazione Italia”. La Turchia ed il mercato delle
energie rinnovabili. Quadro di riferimento ed
opportunità di business per le imprese italiane,
a cura dell’Ufficio Economico e Commerciale
dell’Ambasciata e dell’ICE. Istanbul, Palazzo Venezia.

Kataklo’ Athletic Dance Theatre con lo spettacolo
“PUZZLE”, Foto a cura di Alberto Reina Kataklo’ Atletik Dans Tiyatrosu, “PUZZLE” gösterisi,
Fotoğraf: Alberto Reina
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MUSICA

ARTE

26 febbraio 2014. Concerto Crossroads con Luca
Avanzi (oboe), Corrado Rojac (fisarmonica), Amy
Salsgiver e Seçil Kuran (percussioni): un inedito
percorso fra sonorità jazz e melodie mediterranee.
Istanbul, Teatro della Casa d’Italia.
Marzo 2014. XXI Edizione del Festival Europeo di
Jazz ad Izmir, evento nato su proposta del Consolato
d’Italia ed organizzato in collaborazione con la IKSEV.
Concerto ed attività didattiche presso l’Accademia
Musicale della Fondazione IKSEV, con l’offerta di
borse di studio ai migliori strumentisti. Izmir.
13 marzo 2014. Concerto della pianista Vanessa
Benelli Mosell, accompagnata dall’Orchestra
Akademik Başkent. Ankara, Università di Başkent,
Sala Ihsan Dogramaci.
27 marzo 2014. Concerto del Quintetto Bottesini,
nell’ambito del Festival della Musica da Camera Opus
Amadeus. Classicismo, romanticismo mitteleuropeo
e autori italiani contemporanei per riscoprire un
repertorio di rara esecuzione e di grande interesse.
Istanbul, Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat.
Aprile 2014. Partecipazione italiana al XXXI Festival
Internazionale della Musica di Ankara. Ankara.
Maggio 2014. Partecipazione italiana al XVII Festival
Internazionale del Jazz di Ankara,. Ankara.
Giugno-luglio 2014. Partecipazione italiana al
Festival Internazionale della musica di Izmir, nella
splendida cornice del Grande Teatro di Efeso. Selçuk.
Dicembre 2014. Concerto del violoncellista Rocco
Filippini, accompagnato dall’Orchestra Akademik
Başkent. Ankara.

20 marzo 2014. Mostra del pittore Çağatay Gökmen
dedicata a Venezia ed alle porte mediterranee.
Ankara, Istituto Italiano di Cultura.
Maggio-giugno 2014. “Anteprima # 3: residenza
d’artista a Palazzo Venezia”. Mostra delle opere
realizzate ad Istanbul da Flavio Favelli, invitato
alla seconda edizione della Residenza d’artista su
progetto di AlbumArte a cura di Vittorio Urbani e
Beral Madra.
Giugno 2014. Partecipazione del maestro Francesco
Panceri al IV Simposio Internazionale di Scultura in
Legno organizzato dalla Municipalità di Cankaya.
Ankara.
Agosto-settembre 2014. Partecipazione italiana al
XII Simposio Internazionale all’aperto di scultura in
pietra e di pittura organizzato dalla ASPAT Culture,
Arts and Education Foundation. Bodrum.
Settembre 2014. Mostra personale delle opere
pittoriche di Franco Battiato, cantautore e
compositore di successo, ma anche autore di opere
teatrali e regista cinematografico, che attraverso i
suoi dipinti realizza un’abile sintesi tra avanguardia,
tradizione classica occidentale e suggestioni
mediorientali. Istanbul, Beyoğlu Sanat Galerisi.

ARCHEOLOGIA
21-22 marzo 2014. V edizione del Convegno
“Contributo italiano a scavi, ricerche e studi nelle
missioni archeologiche in Turchia”. Diciotto autorevoli
relatori italiani, responsabili di altrettante prestigiose
missioni archeologiche in Turchia, approfondiranno
il tema della tutela e valorizzazione del paesaggio
archeologico.

POLITICA e SOCIETÀ
12-13 maggio 2014. “Le Donne nella Nuova Stagione
del Mediterraneo”. Conferenza internazionale a cura
di Fondazione Roma Mediterraneo e Istituto Italiano
per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI). Istanbul.
Luglio 2014. “Società Operaia di Mutuo Soccorso”.
Inaugurazione della sede della storica organizzazione
di solidarietà dopo il restauro. Istanbul.
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STORIA
30 gennaio. “Gli archivi sommersi di epoca bizantina,
dal relitto di Marzamemi in Sicilia alla scoperta delle
navi di Yenikapı ad Istanbul”. Incontro con Elena Flavia
Castagnino Berlinghieri (Soprintendenza BB.CC.AA.
di Siracusa), Ufuk Kocabaş (Università di Istanbul)
per valorizzare i reperti storici e gli archivi sommersi
di epoca bizantina, portati alla luce dall’indagine
archeologica, fra la Sicilia e Istanbul. Istanbul, Musei
Archeologici.
7 febbraio 2014. Presentazione del secondo volume
de “I percorsi veneziani nel Mediterraneo”: storia
fotografica della presenza veneziana nel mare
nostrum. Sistemi di difesa, rotte commerciali e
insediamenti nella regione dell’Asia Minore. Istanbul,
Palazzo Venezia.
4 aprile 2014. Convegno “Storie del Mediterraneo:
incontri di uomini e culture tra medioevo e prima
età moderna”. Incontro di carattere storico-sociale
per riflettere, assieme ad esperti turchi e italiani,
sul complesso mosaico di rapporti, fatto di incontri
e scambi economici e culturali, fra i popoli del
Mediterraneo. Con il patrocinio dell’Università
Galatasaray. Istanbul, Teatro della Casa d’Italia.

CINEMA
Aprile 2014. “Rassegna Neorealismo” Capolavori come:
Stromboli, Viaggio in Italia, I Vitelloni, Paisà, Roma
città aperta, Germania Anno Zero, Banditi a Orgosolo,
Umberto D, Pane, Amore e fantasia con sottotitoli in
turco. In collaborazione con il Museo Pera. Istanbul.
Giugno 2014. Partecipazione italiana al XXV Festival
Internazionale del Cinema di Ankara, organizzato dalla
Fondazione di Ricerca dei Mass Media Mondiale.
Ankara.
Ottobre 2014. V Settimana del Cinema Contemporaneo
Italiano. Atteso appuntamento con il cinema italiano,
in collaborazione con la Municipalità di Çankaya e
l’Associazione per la Cultura del Cinema di Ankara.
Ankara.

Novembre-dicembre 2014. V edizione del Festival
“Appuntamento con il Cinema italiano” in collaborazione
con l’Istituto Luce Cinecittà. Presentazione, in anteprima
in Turchia, di una selezione di recenti lungometraggi
(sottotitolati in turco) apparsi in occasione dei maggiori
Festival Internazionali del 2014. Istanbul.
Dicembre 2014. “Human Rights Film Days”. Proiezione
di film sul tema dei diritti umani, organizzato in
collaborazione con la Delegazione Europea e l’EUNIC.
Diverse città.

Opera ATTILA di G. Verdi, Foto per gentile concessione della Direzione dell’Opera e Balletto Statali di Ankara – G. Verdi’nin ATTILA
Operası, Fotoğraf Ankara Devlet Opera ve Balesi Yönetimi’nin hediyesidir

59

İtalyan Ufukları
Dördüncüsüne ulaştığımız ve bir etkinlikler manzumesi
olarak nitelendirebileceğimiz “Orizzonti Italiani/ İtalyan
ufukları”, bu yıl da, İtalya’nın dinamik ve aktif varlığını
Türkiye’de hissettiren geniş bir yelpaze sunmaktadır.
Sanat, kültür, tarih, sinema, müzik, arkeoloji, ekonomi ve
siyaset alanları, Türkiye’de yolları birbirleriyle kesişen ve
ikili ilişkiler ağını örmek için birbirleriyle yarış halinde olan
İtalyan güzergahlardan sadece bazılarıdır.

KÜLTÜR
1 Mart 2014. 4. “Boğaz’da Venedik Karnavalı”: Sanat
Komedyası, Venedik Maskeli Balosu çerçevesinde
tarihi kostümler ve canlandırmalar.
3 Nisan 2014. “İstanbul Venedik Sarayı ve
kadim sakinleri”: Venedik Cumhuriyeti’nin eski
Büyükelçiliğine ithaf edilen kitabın, yazarı Prof. Maria
Pia Pedani tarafından sunulması. İstanbul, Venedik
Sarayı.
Mart-Nisan 2014. “Sürdürülebilir bir gelecek için
alternatif enerjiler sektöründeki yenilikçi projeler”.
Alternatif enerjiler alanında İtalyan uzmanları,
sürdürülebilir çevre ve enerji tasarrufu konulu
bir konferans çerçevesinde Türk meslektaşları ve
akademisyenler ile buluşuyor. İstanbul.
Nisan 2014. Melania Mazzucco ve Elif Şafak
okuyucularıyla buluşuyorlar. Çağdaş Türk ve İtalyan
edebiyatına ilişkin sorunlar, konular ve karakterler
hakkında iki kadın yazarın edebi üretimleri üzerine
bir diyalog. İstanbul Casa d’Italia Tiyatrosu.
23-30 Nisan 2014. İtalya, 10. Uluslararası Çocuk
Tiyatro Festivaline “Küçük Hanımefendiler, Küçük
Beyefendiler” katılıyor. Ankara.
Eylül 2014. “Avrupa Lisan Günü”: Avrupa dillerinin
ve kültürünün farklılığına yönelik etkinlik. EUNIC ve
Avrupa Delegasyonunun işbirliği ile. Istanbul.
Ekim 2014. 14. Dünyada İtalyan Dili Haftası. İtalyan
dilinin canlılığını ve kültürel değerini teşvik etmek
ve tanıtmak amacı ile saygın yerel kurumların
işbirliğinde, edebiyat, dilbilim, şiir, bilim, müzik ve
sinema buluşmaları. Ankara ve İstanbul.
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EKONOMİ
6 Şubat 2014. “Torino İstanbul’da”. Türk turistlerinin
Piemonte’nin
başkentine
ve
Olimpiyatların
düzenlendiği Alp Dağlarına akışını teşvik etmek için
seyahat acentelerine ve medyaya yönelik çalıştay.
Torino İli ve Turizmi tarafından, TÜRSAB ve THY’nin
işbirliği ile düzenlenecektir. İstanbul Venedik Sarayı.
16 Nisan 2014. Ekonomi Ufukları: “Hedef: İtalya”.
Ekonomi ve Ticaret Ofisi tarafından düzenlenen,
İtalyan mevzuatında kaydedilen son gelişmeler
ışığında İtalya’daki Türk yatırımlarının desteklemeye
yönelik yeni teşviklerin tanıtıldığı etkinlik. İstanbul
Venedik Sarayı.
28 Mayıs 2014. Ekonomi Ufukları: “Hedef: İtalya”.
Made in Italy ve fikri mülkiyetin korunması. Made
in Italy’nin korunmasına yönelik araçların, Türk
mevzuatında öngörülen prosedürlerin tanıtılması.
İstanbul Fikri Mülkiyet Hakları Masasının yeniden
faaliyet geçmesi vesilesi ile Ekonomi ve Ticaret Ofisi
tarafından düzenlenen etkinlik. İstanbul Venedik
Sarayı.
Ekim 2014. Ekonomi Ufukları: “Hedef: İtalya”. Türkiye
ve yenilenebilir enerjiler pazarı. Referans çerçeve ve
İtalyan işletmeleri için iş imkânları. Büyükelçiliğin
Ekonomi ve Ticaret Ofisi ve ICE tarafından düzenlenen
etkinlik. İstanbul Venedik Sarayı.

Bocca della Verita, Roma

SİYASET VE TOPLUM
12-13 Mayıs 2014. “Akdenizin Yeni Mevsiminde
Kadınlar”. Roma Akdeniz Vakfı ve İtalyan Uluslararası
Siyaset Araştırmaları Enstitüsünün (ISPI) katkıları ile.
İstanbul.
Temmuz 2014. “Società Operaia di Mutuo Soccorso”.
Tarihi yardımlaşma vakfının restore edilen merkezinin
açılışı. İstanbul.

SANAT

Carnevale di Venezia sul Bosforo - Boğaz’da Venedik
Karnavalı, İstanbul

MÜZİK
26 Şubat 2014. “Crossroads” konseri, Luca Avanzi
(obua), Corrado Rojac (akordeon) ve Amy Salsgiver
ve Seçil Kuran (davul) konseri: caz tınıları ve Akdeniz
melodileri arasında gezinti. İstanbul. Casa d’Italia
Tiyatrosu.
Mart 2014. İtalya Konsolosluğunun önerisi ile
gerçekleşen ve İKSEV ile ortaklaşa düzenlenen
21. İzmir Avrupa Caz festivali. İKSEV Vakfı Müzik
Akademisi nezdinde konser ve didaktik faaliyetler, en
başarılı enstrüman sanatçılarına burs imkanı. İzmir.
13 Mart 2014. Akademik Başkent Orkestrasının
eşliğinde piyanist Vanessa Benelli Mosell konseri.
Ankara, Başkent Üniversitesi, İhsan Doğramacı
Salonu.
27 Mart 2014. Opus Amadeus Oda Müziği Festivali
çerçevesinde Bottesini Beşlisi konseri. Klasisizm,
orta Avrupa romantizmi ve çağdaş İtalyan besteciler
ile ender ve ilgi çekici bir repertuarın keşfedilmesi.
İstanbul, Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat.
Nisan 2014. İtalya 31. Uluslararası Ankara Müzik
Festivalinde. Ankara.
Mayıs 2014. İtalya 17. Uluslararası Ankara Caz
Festivalinde. Sanatçı Roberta Gambarini, Festival’in
“ses” temasını işliyor. Ankara.
Haziran-Temmuz 2014. İtalya Uluslararası İzmir
Müzik Festivalinde; Efes Antik Tiyatrosunun
büyüleyici ortamında. Selçuk.
Aralık 2014. Akademik Başkent Orkestrasının
eşliğinde viyolonselist Rocco Filippini konseri.
Ankara.

20 Mart 2014. Ressam Çağatay Gökmen’in Venedik
ve Akdeniz kapıları konulu sergisi. Ankara, İtalyan
Kültür Merkezi.
Mayıs-Haziran 2014. “Ön İzleme No. 3: sanatçı
ikameti Venedik Sarayı”. Vittorio Urbani ve Beral
Madra tarafından düzenlenen AlbumArte projesi
çerçevesinde, Sanatçı İkametinin ikincisine davet
edilen Flavio Favelli sergisi.
Haziran 2014. Üstat Francesco Panceri, Çankaya
Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası
Ahşap heykel Sanatı Sempozyumuna katılıyor.
Ankara.
Ağustos-Eylül 2014. İtalya, ASPAT Kültür, Sanat ve
Eğitim Vakfının düzenlediği, 12. açık hava heykel ve
resim uluslararası sempozyumuna katılıyor. Bodrum.
Eylül 2014. Ünlü besteci, söz yazarı ve şarkıcı, aynı
zamanda da tiyatro yazarı ve sinema yönetmeni
Franco Battiato’nun kişisel resim sergisi ile avangart,
klasik batı gelenekleri ve Ortadoğu esintileri arasında
gezinti. İstanbul, Beyoğlu Sanat Galerisi.

Pompei

ARKEOLOJİ
21-22 Mart 2014. 5. “Türkiye’deki arkeolojik kazı,
araştırma ve misyonlara İtalyan katkısı” konulu
toplantı. Türkiye’de faaliyet gösteren onsekiz
heyetin sorumlusu olan aynı sayıdaki yetkin İtalyan
restorasyon uzmanı, arkeolojik peyzajın korunması
ve değerlendirilmesi temasını işliyor. İstanbul. Casa
d’Italia Tiyatrosu.
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TARİH

SİNEMA

30 Ocak 2014. “Sicilya açıklarındaki Marzamemi
enkazından İstanbul Yenikapı’da keşfedilen gemilere
kadar Bizans döneminin batık arşivleri”. Siracusa İli
Kültürel Varlıklar Dairesinden Elena Flavia Castagnino
Berlinghieri, İstanbul Üniversitesinden Ufuk Kocabaş
ile, Sicilya ve İstanbul arasında gerçekleştirilen
arkeolojik araştırmalar ile gün ışığına çıkarılan Bizans
dönemi batık arşivlerin değerlendirilmesi. İstanbul,
Arkeoloji Müzeleri.
7 Şubat 2014. “Akdeniz’de Venedik rotaları” başlıklı
kitabının ikincisinin tanıtımı: Akdeniz’deki Venedik
varlığına ait fotoğraflar. Savunma sistemleri, ticari
rotalar, Küçük Asya bölgesindeki yerleşimler. İstanbul,
Venedik Sarayı.
4 Nisan 2014. “Akdeniz Hikâyeleri: ortaçağ ile erken
modern çağ arası insan ve kültür buluşmaları” konulu
toplantı. Türk ve İtalyan uzmanlar ile birlikte, Akdeniz
halklarının arasında ticari ve kültürel buluşmalar ve
alışverişlerden oluşan karmaşık ilişkiler mozaiğinin
değerlendirilmesine yönelik tarihsel-sosyal içerikli
toplantı. Galatasaray Üniversitesinin himayesi ile.
İstanbul. Casa d’Italia Tiyatrosu.

Nisan 2014. “Neo Realizm”; Stromboli, Viaggio in
Italia, I Vitelloni, Paisà, Roma città aperta, Germania
Anno Zero, Banditi a Orgosolo, Umberto D, Pane,
Amore è fantasia gibi şaheserler altyazılı olarak
seyirci ile buluşuyor. Pera Müzesinin işbirliği ile.
İstanbul.
Haziran 2014. Dünya Medya Araştırma Vakfı
tarafından organize edilen 25. Ankara Sinema
Festivaline İtalya’nın katılımı. Ankara.
Ekim 2014. 5. Çağdaş İtalyan Sinema haftası. Çankaya
Belediyesi ve Ankara Sinema Kültür Vakfının işbirliği
ile İtalyan sineması ile beklenen buluşma. Ankara.
Kasım-Aralık 2014. 5. kez düzenlenen “İtalyan
Sineması ile Buluşma”, Istituto Luce Cinecittà’nın
katkıları ile. 2014 yılında önde gelen uluslararası
festivalde gösterilmiş olan yakın tarihli uzun metrajlı
filmleri, alt yazılı olarak Türkiye’deki ilk gösterimleri.
İstanbul.
Aralık 2014. “Human Rights Film Days”. Avrupa
Delegasyonu ve EUNIC ile işbirliği halinde düzenlenen,
insan hakları konulu film gösterimleri. Farklı şehirler.

Carnevale di Venezia sul Bosforo - Boğaz’da Venedik Karnavalı, İstanbul
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Palazzo della Civiltà Italiana, Eur, Roma
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