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2.3 trilyon dolara yükselen dış borç,
İtalya’yı daha da zorlu günlerin beklediğini gösteriyor…
Siyasetteki dalgalanmalar, AB’ye
yönelik eleştiriler ve AB’den çıkışı
destekleyenlerin güç kazanması ise
daha zorlu günlerin fitilini ateşliyor…
Tüketimdeki azalışın yanı sıra,
tasarruf oranında ki artış ise, alışkanlıkların değişmeye başladığını
anlatıyor…
*
*
*
İtalya’da, yanı başındaki İspanya
ve Yunanistan’a göre ‘çalışma kültürü farkı’ olduğunu, son dört yılda
İtalya’ya yaptığım yedi gezinin ardından, DÜNYA Gazetesi’ndeki yazılarımda anlatmıştım…
Özetlersem…
İtalya’nın havalimanlarında ve
caddelerinde sabahın altısında dahi
hareket, trafik ve koşuşturma var…
En yüksek dağların zirvesinin dahi
değerlendirildiği ekili alanları var…
Kuzeyindeki Milano’nun da, göbeğindeki Roma’nın da, güneyindeki
Sardunya’nın Başkenti Cagliari’nin
de en lüks semtlerinde dahi yerli, küçük ve tasarruﬂu arabaların ve motosikletlerin keskin sayısal üstünlüğü var…
Bu nedenle ciddi tüketimin yanında, ciddi de tasarruf ve sermaye var…
Hatta resmi verilere göre 2017 yılında İtalya, büyüme oranı ile AB ülkeleri arasında ön sıralarda yer alırken, tüketim sıralamasında en son sıralarda yer alıyor…
2010 yılına göre İtalya’da ailelerin tüketim harcamaları yüzde 2 oranında azalmış. İspanya’nın tüketimi
‘stabil’ kalırken, Almanya yüzde 12.7,
Fransa yüzde 10.2 ile tüketim artışında başı çekiyor…
Kısacası İtalya’da, dünya ihracat
sıralamasında ilk beşte olmanın tesadüf olmadığını gösteren her şey var…
Siyasi birlikteliğin olmaması ise
İtalya’nın yokları arasında başı çekiyor…

Siyasi sıkıntılar nedeniyle sosyal
yardımlarda son yıllarda artan popülist politikalar da ekonomiye aşağı
çekmeye yetiyor…
İtalya’nın yeniden eski günlerine
dönmesi için siyasi çekişmeye son
vermesi, birbiriyle çelişen yasalardan kurtulması ve bankacılık, mali
alanlar ve çalışma hayatında ciddi yapısal reformlar yapması gerekiyor…
*
*
*
AB’den çıkış gibi senaryoları köpürtenlere ise İtalya’nın yeni Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi
Türk Lirası’nda yaşanan gelişmeleri
örnek vererek sesleniyor:
“İlk düşüncem, Akdeniz'in ticari ve mali dengesi açısından kritik
bir oyuncu da olan, önemli bir ülke
Türkiye ile dayanışma göstermektir. Böyle bir kriz durumu herkes için
kötü bir haberdir ve hepimizin üzerine düşen yakınlığı göstermesini
gerektirir.
Türkiye’de yaşananlar, bizim kıtamızı da ilgilendiren bir husus hakkında düşünmemizi sağlamalı.
Avrupa gibi sağlam bir bölgede, yani farklı devletler için güçlü bir ortak
para birimi olan ve bir sorun yaşandığında bu devletlerarasında bir koruma ağı oluşturma kapasitesine sahip
bir bölgede yer almak bir avantaj.”
Milanesi’nin bu sözleri, İtalya’daki
yeni hükümetin, Türkiye’ye bakışı ile
ilgili de olumlu ipuçları veriyor…

New government
new expectations
FERIT B.PARLAK/
DÜNYA Newspaper
Ankara Representative

Foregn debt, whch rose to $ 2.33 trllon,
shows that more challengng days are
watng for even Italy..
Poltcal fluctuatons, crtcsm aganst
the EU and the supporters of the ext from
the EU are fuelng more dffcult days…
In addton to the decrease n
consumpton, the ncrease n savng rate
tells us that habts have started to change…
*
*
*
In the last 4 years, after 7 trps to Italy, I
told n my artcles n the newspaper ‘DÜNYA’
that there s a “dfference of workng habt”
n Italy dfferent than ts neghbors Span
and Greece…
To summarze...
There s movement, traffc and hustle
and bustle even at 6 am n Italy’s arports
and streets.
There are cultvated areas where even
the peaks of the hghest mountans are
used.
There s a sharp numercal advantage
of domestc, small and effcent cars and
motorcycles even n the most luxurous
dstrcts, n Rome at the heart of Italy, n
Mlano n the North, n Sardna’s captal,
Caglar.
For ths reason, besdes serous
consumpton, there s serous savngs and
captal.
In fact, accordng to offcal data, n
2017, Italy s at the forefront among the EU
countres wth ts growth rate, whle t s at
the top of the lst of consumpton.
Accordng to 2010, the consumpton
expendtures of the famles n Italy
decreased by 2 percent. Whle Span’s
consumpton remans artış stable,,
Germany s the leader n consumpton
growth wth 12.7% and France wth 10.2% .
In short, there s everythng n Italy that
shows that beng n the top 5 n the world
export rankng s not a concdence.
The absence of poltcal unty s one of the
defcts of Italy…
Populst polces, whch have ncreased n
recent years due to poltcal problems, are
enough to brng down to the economy.
In order for Italy to revert back to ts old
days, t needs to end poltcal strfe, get
rd of conflctng laws and make serous
structural reforms n bankng, fnancal
felds and workng lfe.

GÜÇ AKTARMA VE HAREKET KONTROLÜNDE
DÜNYA ÇAPINDA ÖNCÜYÜZ

Redüktörlü motorlar, tekerlek tahrik sistemleri,
planet redüktörler gibi birçok ürünümüz ve mekatronik
sistemlerindeki dünyanın en geniş ürün portföyü ile
endüstriyel süreçler, otomasyon, mobil ve yenilenebilir enerji
çözümlerimizle tüm talep ve ihtiyaçları karşılayabilecek
ürünler tasarlıyor, üretiyor ve kullanıma sunuyoruz.

www.bonﬁglioli.com
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İtalyan sanayisi, rekabet gücünü
Türk makineleriyle artırıyor

KUTLU KARAVELİOĞLU
Makine İhracatçıları Birliği
(MAİB) Başkanı

Sürdürülebilir büyümenin ana unsurunun sanayi, ihracatın odak noktasının ise ileri teknolojili ürün üretimi
olduğu artık geniş kitlelerce anlaşılmış durumda. Dış ticarette rekabetin
odak noktasını, ülkelerin sahip olduğu teknoloji kapasitesi oluşturuyor.
Makine ve yazılım stratejik sektörler
haline gelirken, gelişmiş ülkelerde ticaret büyük önem kazanıyor.
Küçük ve orta ölçekli firmaların
temelini oluşturduğu ekonomisiyle
İtalya, Avrupa Birliği’nin en önemli

ticari merkezlerinden biri. İtalya’nın
endüstriyel tarımdan güç alan ekonomisi, sanayide yaşanan hızlı dönüşümden ciddi şekilde etkileniyor.
Uluslararası rekabette geri kalmamak için ileri teknoloji yatırımlarını
artıran ülke, lojistik açısından avantajlar sağlayan konumunun da etkisiyle Türkiye’nin makinecileri için
birçok ticari fırsat barındırıyor.
İtalya’da bulunan 200’ün üzerindeki sanayi bölgesinde faaliyet gösteren
firmalar, sahip oldukları know-how
üstünlüğü ve yenilikçi yaklaşımlarıyla, uluslararası rekabette güçlü konumdalar. Hedef pazarlarla ticari ilişkiler konusunda stratejik öneme sahip olan bu firmalar, verimlilik odaklı
yatırımları gereği her geçen yıl daha
fazla makine ve ekipmana ihtiyaç duyuyor.

Makne hracatında lk dört
ülke arasında İtalya da var
Sektörümüz bu alandaki ticari fırsatları yakından takip ediyor, kalite ve
verimlilik esaslı ürünleri ve rekabetçi fiyatlarıyla Türkiye menşeli maki-

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

liğini arttırmak için çalışacağız.
EIMA küresel ölçekte 70 milyar dolarlık hacimli satın alma gücünü bir
araya getiren, sektör için önemli bir
fuar. Tarım makineleri ihracatımızda
ikinci sırada yer alan İtalya’da gerçekleşecek bu organizasyonla yeni pazarlara ulaşacak ve uluslararası ticaretten aldığımız payı artırmaya devam
edeceğiz. Sektörün tecrübe ve çalışkanlığı sayesinde, inanıyorum ki bu
yılın sonunda tarım makineleri ihracatında 800 milyon dolar hedefimize
rahatça ulaşacağız.

EIMA fuarıyla yen
şbrlkler gelştreceğz
Makine
İhracatçıları
Birliği,
Türkiye’nin Makinecileri markasıyla ülkemizi ve sektörümüzü dünyanın
her yerinde olduğu gibi İtalya’da da
başarıyla temsil ediyor. Birliğimiz katıldığı tüm platformlarda sektörümüz
adına yeni işbirlikleri geliştiriyor. Bu
yıl da 7-11 Kasım tarihlerinde, EIMA
Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda tanıtım faaliyetlerimizi gerçekleştirerek
Türkiye menşeli makinelerin bilinir-

Italian industry increases its competitiveness through Turkish machinery
KUTLU KARAVELİOĞLU/
The Chairman of Machinery
Exporters’ Association (MAİB)

It s now wdely understood that the
man element of sustanable growth s
the ndustry and the focus of exports s
the producton of hgh-tech products.
The focus of competton n foregn trade
s the technology capacty of countres.
Whle machnery and software become
strategc sectors, trade n developed
countres s ganng great mportance.
Italy s one of the most mportant
commercal centers of the European
Unon wth ts economy based on small
and medum szed companes. Italy’s
economy ganng ts strength from
ndustral agrculture s serously beng
affected by the rapd transformaton of
ndustry. The country ,whch ncreases

ts nvestments n advanced technology
n order not to fall back on nternatonal
competton, contans many commercal
opportuntes for Turkey’s machnery
wth the effect of ts locaton provdng
advantages n terms of logstcs.
Companes operatng n more than
200 ndustral areas n Italy are strong
n nternatonal competton wth ther
superorty n know-how and ther
nnovatve approaches. These companes
havng strategc mportance n terms of
commercal relatons wth target markets
need more machnery and equpment
every year as a result of ther effcencyfocused nvestments.
Italy s among the frst four
countres n machnery exports
Our sector s closely followng the
commercal opportuntes n ths feld and
Turksh-orgnated products contnue to

ncrease ther market share n Italy wth
qualty and effcency-based products
and compettve prces. As of September
of ths year we exported 634 mllon
dollars of machnery to Italy whch s
among the frst four countres n our
machnery export. Ar condtoners and
refrgeraton machnes, other washng
and dryng machnes, agrcultural and
forestry machnery, especally tractors,
played a major role n ths success.
Agrculture and forestry machnery, the
frst nne months of the year compared to
the same perod of the prevous year, the
73.2 percent ncrease was noted.
We wll develop new
collaboratons wth EIMA
Machne
Exporters
Assocaton,
wth ts Turkey’s Machnery brand, by
successfully represent our country and

our ndustry n Italy as t s anywhere
n the world. Our assocaton develops
new collaboratons on behalf of our
sector on all platforms t partcpates.
We wll perform promotonal actvtes
to ncrease the awareness of machnes
orgnatng n Turkey n ths year, between
7-11 November, EIMA Agrculture and
Lvestock Far.
EIMA s an mportant trade far for
the sector, brngng together a global
purchasng power of USD 70 bllon. Wth
ths organzaton, whch wll take place n
Italy, whch ranks second n our export of
agrcultural machnery, we wll contnue
to ncrease our share of nternatonal
trade. Thanks to the experence and hard
work of the sector, I beleve that at the
end of ths year we wll reach our target
of 800 mllon dollars n the export of
agrcultural machnery.
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Türkiye, İtalya’nın Akdeniz’de
en çok önemsediği ülke konumunda

Turkey is the country Italy cares
most in the Mediterranean
LUIGI MATTIOLO/
The Ambassador of Italy to Turkey

Regardng economc relatons, Turkey s the
country Italy cares most among the Medterranean countres. Over the years, our
economc relatons have manly focused on
two key areas. The frst s the mutual trade
volume. The trade volume amountng $ 20
bllon n 2017 made Italy Turkey’s second
bggest trade partner n the overall rankng
among EU countres when brought nto
ffth largest tradng partner. The mutual
trade volume between the two countres s
largely balanced and manfests tself n almost all producton sectors. Ths s proof of
how much economc systems are connected
to each other.

ret hacmi. 2017 yılında 20 milyar dolara dayanan ticaret hacmi, İtalya’yı
Türkiye’nin AB ülkeleri arasındaki
en büyük ikinci ticari partneri yaparken genel sıralamada ise beşinci büyük ticaret ortağı haline getirdi. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi büyük ölçüde dengeli olup,
neredeyse tüm üretim sektörlerinde
kendini gösteriyor. Bu da ekonomik
sistemlerin birbirine ne denli bağlı
olduğunun kanıtı.

LUİGİ MATTİOLO
İtalya Büyükelçisi

Akdeniz ülkeleri arasında, ekonomik ilişkiler açısından İtalya’nın en
çok önemsediği ülke Türkiye’dir. Yıllar geçtikçe, ekonomik ilişkilerimiz
esasen iki temel alan üzerinde odaklandı. Bunlardan ilki karşılıklı tica-

İtalyan şrketler, 60’lı yıllardan
ber Türkye’de yatırım yapıyor
İkinci sırada ise yatırımlar konusu
geliyor. 60’lı yıllardan bu yana İtalyan şirketleri Türkiye’ye yatırım yaparak, her iki ülkenin de yararına olacak iş imkanları oluşturup, yenilik ve
zenginlik getirdi. Bu, bence ekonomik ilişkilerimizin en güçlü yanını
meydana getiriyor. Zira bu ilişkilerin
“kazan-kazan” ilkesine dayandığını
gösteriyor.
Örneğin, altyapı veya savunma sanayii sektörlerini ele alacak olursak,
yıllar içinde ortaya çıkan çok sayıdaki

iş ortaklığından da anlaşılacağı üzere,
iki müttefik ve dost ülkeye yakışan şekilde İtalyan şirketleri Türk ortaklarıyla iş birliği yapmaya açık oldu. Aynı şekilde son dönemlerde, İtalya’ya
yapılan yeni Türk yatırımlarına da tanık olmakta ve bu durumdan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

AB le yapılacak temaslar
ekonomye vme kazandırır
Gelecek
için
temennimiz,
Türkiye’nin son zamanlarda yaşanan
ekonomik dalgalanmayı mümkün
olan en kısa sürede aşmasıdır. Çünkü Türkiye ekonomisi sağlam temellere dayanıyor ve olağanüstü bir potansiyele sahip. Bence, İtalya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri
daha da güçlendirmenin başlıca yolu, Ankara’nın Avrupa Birliği ile daha fazla bütünleşmesinden geçiyor.
Bu bağlamda, AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği ekonomik ilişkiler bakımından kilit bir rol oynadı.
Dolayısıyla orta vadede bu yönde yeni adımların atılabilmesi ekonomiye
ivme kazandırır kanaatindeyim.

Italan companes have been
nvestng n Turkey snce 1960’s
The second ssue s the subject of
nvestments. Snce 1960’s Italan companes
have been nvestng n Turkey and these
nvestments brought both countres the
beneft of creatng jobs, nnovaton and
wealth. Ths, I thnk, consttutes the most
powerful sde of our economc relatons.
For these relatons are based on wn-wn
prncple.
For example, f we look at the
nfrastructure or defense ndustry sectors,
as evdenced by the large number of
partnershps that have emerged over the
years, Italan companes were open to
cooperate wth Turksh partners n a way
that suts both alled and frendly countres.
Smlarly, we have wtnessed recent Turksh
nvestments n Italy and we are also pleased
wth ths stuaton.
Contact wth the EU
wll accelerate economy
Our hope for the future s that, economc
fluctuatons that took place n Turkey n
recent tmes wll be overcome as soon as
possble. However, Turksh economy s based
on sold foundatons and has an outstandng
potental. I thnk that the man way to
strengthen economc relatons between Italy
and Turkey, passes through Ankara's further
ntegraton wth the European Unon.
In ths context, the Customs Unon
between the EU and Turkey played a key role
n economc relatons. Therefore, I thnk that
new steps can be taken n ths drecton n the
medum term.
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Ticaret hacmindeki 30 milyar dolarlık
hedef, kararlı adımlarla yakalanır

MURAT SALİM ESENLİ
Türkiye’nin Roma Büyükelçisi

Stratejik ortağımız olan İtalya; ekonomi, ticaret, güvenlik, savunma ve
kültür gibi geniş bir yelpazede iş birliği yaptığımız önemli bir partner konumunda bulunuyor. Cumhurbaşkanımızın 4-5 Şubat 2018 tarihlerinde
İtalya’ya yaptığı ziyaret iki ülke arasındaki ticarete de dinamizim kazandırdı. Bununla beraber 2017’de
İtalya’ya ihracat bir önceki yıla kıyasla yüzde 11.8 artarak 8.4 milyar dolara, İtalya’dan ithalat ise yüzde 10.7
artarak 11.3 milyar dolara yükseldi.
Söz konusu rakamlar ışığında İtalya,
Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı
üçüncü ülke, ithalatında ise beşinci sırada yer alıyor. Bununla beraber
henüz istenilen potansiyeli yakalayamayan iki ülke 30 milyar dolarlık
ticaret hedefine yönelik sürdürülebilir adımlar atıyor.

Alternatf ş brlğ mekanzmaları
tcaret hacmndek artışa etk edyor
Türkiye ile İtalya arasında ekonomik
ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi
için alternatif mekanizmaların tesis
edildiğini söyleyebiliriz. Hükümetler
Arası Zirve, Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantıları,
Türkiye-İtalya Forumu ve Türkiyeİtalyan İş Forumu bu mekanizmaların önde gelenlerini oluşturuyor. Bu

toplantılarda alınan kararlardan karşılıklı yatırımların artırılmasında
daha fazla yararlanmak da mümkün.
Örneğin, Türk Eximbank ile İtalyan
İhracat Kredi-Sigorta Kurumu (SACE) arasında karşılıklı yatırımların
artırılmasına yönelik bir Mutabakat
Zaptı, 2017 Şubat ayında düzenlenen
JETCO Toplantısı marjında imzalandı. Kurulacak ortak fondan halen
yürütülen ortak projelere ilave olarak, örneğin Afrika’da, Akdeniz havzası ve bölgemizde acilen ihtiyaç duyulan altyapı projeleri bağlamında
yararlanma imkanları mevcut.
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye’nin sunduğu yatırım fırsatlarını İtalyan iş dünyasına
tanıtma ve yatırımcılara Türkiye’ye
yapacakları yatırımın her aşamasında destek sağlamak üzere çalışıyor.
Benzer şekilde, İtalya Ticaret Ajansı
(ICE) da ilk dış yatırım ofisini 2015
yılı Ekim ayı başında İstanbul’da açtı.

Türk şrketler, İtalyan
markaları satın alıyor
Öte yandan, Türk şirketlerinin İtalyan şirketleriyle ortaklıklar kurmaya, üçüncü ülkelerde birlikte iş yapmaya ve İtalya’ya yatırım yapmaya
olan ilgisinin her geçen gün arttığını
görmekten memnuniyet duyuyoruz.
İtalya’daki Türk yatırımlarında ağırlıklı olarak konaklama ve yiyecek hizmetleri, mobilya sanayii ve toptan ve
perakende ticaret sektörleri öne çıkıyor. Son dönemde en ünlü İtalyan
markaları şirketlerimiz tarafından
satın alınıyor. İş insanlarımız Roma,
Capri Adası ve Venedik gibi İtalya’nın
turistik bölgelerinde önemli yatırımlar yapıyor. İtalyan limanlarında da
birçok Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Türk şirketleri Trieste Limanının Ro-Ro hatlarının ve birçok limanın yolcu terminalleri işletmelerinde
önemli roller üstleniyor.
Üçüncü ülkelerde brlkte
faalyet gösterleblr
Öte yandan, İtalyan firmaları da
Türkiye’nin altyapı yatırımlarının
gerçekleştirilmesinde önemli roller üstleniyor. İtalyan İnşaat Şirket-

leri Birliği’nce (ANCE) 2016 yılında
hazırlanan bir raporda, İtalyan inşaat şirketlerinin uluslararası alanda
sürdürdükleri projelerin değeri bakımından ilk sırada yaklaşık 7.4 milyar euro'luk projelerle ülkemiz yer
alıyor.
İtalyan ve Türk şirketlerinin üçüncü ülkelerde birlikte faaliyet gösterme ve yatırım yapma potansiyelleri
de yüksek. Esasen bugüne kadar Türk
ve İtalyan şirketlerinin MoskovaSt. Petersburg otoyolu projesinde,
Oman’daki karayolu inşaatı projelerinde, keza Varşova Metro hattının
inşası projelerinde olduğu gibi üçüncü ülkelerde başarılı işbirlikleri geliştirdiğini gördük. Bu örneklerin artması için çaba harcıyoruz.
Tüm saydığımız i şbirliği alanlarına ilaveten Türkiye ile İtalya, OECD,
IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret
Örgütü, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD), G20 gibi dünya ekonomisinde büyük ağırlığı olan
çok sayıda uluslararası ekonomik organizasyonun içinde üye olarak yer
almaları nedeniyle, çok taraﬂı platformlarda da yoğun iş birliği yürüten
ülkeler arasında öne çıkıyor.
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$ 30 billion target in trade
volume could be reached with
decisive steps
MURAT SALİM ESENLİ /
Turkish Ambassador to Rome

Our strategc partner Italy s an mportant
partner of our country wth a wde range
of cooperaton n economy, trade, securty,
defense and culture The vst of our Presdent
to Italy on 4-5 February 2018 also gave us
dynamsm n trade between the two countres.
However, n 2017, exports to Italy ncreased
by 11.8 percent compared to the prevous
year to 8.4 bllon dollars, whle mports from
Italy ncreased by 10.7 percent to $ 11.3 bllon.
Regardng the respectve fgures Italy s the
Turkey’s thrd bggest exportng country,
t ranks ffth on the mport. However, the
two countres, whch have not yet reached
the potental, are takng sustanable steps
towards the $ 30 bllon trade target.
Alternatve cooperaton mechansms
affect ncrease n trade volume
We can say that alternatve mechansms
for the development of economc and trade
cooperaton between Turkey and Italy have
been establshed.
Intergovernmental Summt, Jont Economc
and Trade Commttee (JETCO) meetng,
Turkey-Italy Forum and the Turkey-Italan
Busness Forum are some of these mechansm.
It s also possble to beneft from the decsons
taken n these meetngs to ncrease mutual
nvestments. For example, a Memorandum
of Understandng on ncreasng mutual
nvestments between Turk Exmbank and the
Italan Export Credt-Insurance Agency (SACE)
was sgned at the margn of the JETCO Meetng
held n February 2017. In addton to the jont
projects, whch are stll beng carred out by
the common fund, there are opportuntes to
beneft n the context of nfrastructure projects
whch are needed n Afrca, Medterranean
basn and our regon urgently.
Investment Support and Promoton Agency
of Turkey to promote busness and nvestment
opportuntes presented to Italan nvestors
tryng to provde support at every stage of the
nvestment to be made n Turkey. Smlarly,
the Italan Trade Agency (ICE) opened ts
frst foregn nvestment offce n Istanbul n
early October 2015. On the other hand, we
are pleased to see that the nterest of Turksh
companes n establshng partnershps wth
Italan companes, makng busness n thrd
countres and nvestng n Italy s ncreasng
day by day.

10

ülke

talya

24 Ekim 2018 / ÇARŞAMBA

İtalyan firmaların ortak yatırım
planlarında KOBİ iş birlikleri de var
yakın olması ve komşu olduğu pazarlara girebilmek için önemli bir merkez oluşturması bunun başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

ZEYNEP BODUR OKYAY
DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı

Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ilişkilerin her iki ülkenin ekonomik gücünü ve dinamizmini yansıttığını söyleyebiliriz. Farklı bir ifadeyle
ülkeler arasında ekonomik ve ticari ilişkiler uyum ve senkronizasyon
içinde. İtalya, Türkiye’nin Almanya
ve Rusya’dan sonra en büyük üçüncü
ticaret ortağı ve Türkiye’nin ihracatında bazen değişiklikler olsa da İtalya uzun yıllardır ilk beş ülke arasında yer alıyor. İtalya için Türkiye ise
Çin, Rusya veya Brezilya’dan çok daha önemli bir yatırım ve ticaret ortağı
durumundadır. Türkiye’nin İtalya’ya

İkl tcaret hacm arttı
2017 yılında yaklaşık 20 milyar dolar
tutarında gerçekleşen ve 2016 yılına
oranla yüzde 22’lik artış gösteren ikili
ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların önümüzdeki dönemde de artarak ve çeşitlenerek, dengeli bir şekilde gelişeceğini ümit ediyoruz. Bunun
yanı sıra iki ülkede de ticari alanda
henüz kullanılmayan rezerv potansiyel bulunuyor. İtalyan firmalarının,
Türkiye’de biyomedikal, altyapı ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere
pek çok alanda iş birliği bulunuyor.
Gelecek dönem için de Türk firmaları ile ortak yatırım yapma planları
olduğunu ve hatta KOBİ’ler arasında
iş birliklerinin kurulabileceğini biliyoruz.
Bununla birlikte son 15 yılda savunma sanayiinde iki ülkenin ortaklıklarından ve NATO çatısı altındaki iş
birliklerinden doğan kapsamlı projeler göz önüne alındığında önemli başarı hikayelerine imza atıldığını görüyoruz. İki ülke arasındaki bu iş birliği,
şu anda üçüncü ülke satışları açısın-

dan da kayda değr fırsatlar sunuyor.
DEİK Türkiye-İtalya İş Konseyi olarak, odağımız iki ülke iş dünyasının birbiriyle ticaret yapmasının
önünü açmak, karşılıklı yatırım olanakları konusunda farkındalık sağlamaktır. Etkinliklerimiz kapsamında
halihazırda yatırımcı olan büyük firmaların aynı masa etrafında bir araya
gelerek ticaretin gelişmesi için yapılması gerekenleri konuşabildiği toplantılardan, çeşitli sektörlerde KOBİ’lerin ikili görüşmeler yaptıkları ve
iki ülkenin ticari mevzuatı hakkında
bilgi verildiği küçük toplantılara kadar çok sayıda sektör ve farklı büyüklükteki firmaya hitap eden platformlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu
etkinlikleri yaparken çeşitli iş dünyası ve kamu kuruluşları ile de işbirliği halindeyiz. Son bir yılda Bologna
ve Milano’ya farklı sektörlerde başarılı iş dünyası heyetleri ziyareti organize ettiğimiz İtalyan Ticaret Derneği (ICE), her iki ülkedeki diplomatik
misyon temsilcileri, karşı kanadımızdaki iş birliği kuruluşumuz Confindustria İş Konseyi bizlerin amaçlarımıza ulaşmada başlıca partnerlerimiz arasında yer aldı.
Öte yandan global pazarda
İtalya’nın marka gücü öne çıkıyor.

Son dönemde pek çok Türk şirketi
İtalya’dan şirket ve marka satın alarak
işlerini büyütme yoluna gitti. Edilcuoghi, Edilgres ve Campani markalarını bünyesinde barındıran Fincuoghi
seramik şirketi, tüketici elektroniği
üreticisi Dikom, banyo markası ISVEA, ayakkabı üreticisi Lumberjack,
150 yıllık çikolata üreticisi Pernigotti, tasarım şirketi Bertone, turizm alanında Capri Palas ve San Clemente
otelleri son dönemde Türk girişimciler tarafından satın alınan İtalyan
şirketleri.
İki ülke özel sektörleri arasında
özellikle tekstil-konfeksiyon, deri,
makine imalat, gıda işleme, kimyasal,
seramik, ilaç, ambalaj, madencilik,
mobilya, otomotiv-otomotiv yan sanayi, beyaz eşya yan sanayi, mücevherat, altyapı-taahhüt, enerji, çevre, savunma, sağlık, finans ve turizm alanlarında iş birliği imkanları yüksek.
Örneğin, savunma sanayii alanında
özellikle mühendislik kabiliyeti olan
KOBİ’ler arasında işbirliği fırsatları doğabiliyor. Özellikle yenilenebilir
enerji ve makine sektörleri gibi henüz hak ettiği noktada olmayan bazı potansiyel sektörlerin de devreye
girmesiyle iki ülke arasındaki ticaret
hacmi daha da artabilir.

In joint investment plans of Italian companies collaborations with SME’s are included
ZEYNEP BODUR OKYAY/
DEIK / President of Turkey-Italy
Business Council

We can say that economc relatons between
Turkey and Italy both countres reflects the
economc strength and dynamsm. In other
words, economc and commercal relatons
between countres are n harmony and
synchronzaton. Italy s the thrd largest tradng
partner after Russa and Germany and even
though Turkey’s export sometmes changes,
Italy has been among the top fve countres
for many years. For Italy, Turkey s much more
mportant than Chna, Russa or Brazl n terms of
beng an nvestment and trade partner. Turkey’s
proxmty to Italy and ts central poston to gan
access to the neghbourng markets are the man

factors of ths.
We hope that the blateral trade volume
and mutual nvestments, whch amounted to
approxmately 20 bllon dollars n 2017 and
ncreased by 22 percent compared to 2016, wll
ncrease and dversfy n the comng perod n a
balanced manner. In addton, both countres
have potental reserves not yet used n the
commercal area. Italan companes, Turkey,
bomedcal, there are many areas of cooperaton,
especally n nfrastructure and renewable
energy. We know that there are plans for jont
nvestments wth Turksh frms for the comng
perod and that even cooperaton between SMEs
can be establshed. Italan companes have much
cooperaton n Turkey, especally n the sectors
such as bomedcal, nfrastructure, renewable
energy. We know that there are plans for jont

nvestments wth Turksh frms for the comng
perod and that even cooperaton between SMEs
can be establshed.
Takng nto consderaton the comprehensve
projects n the past 15 years, from the jont
projects of the two countres n the defense
ndustry to the cooperaton under the NATO roof,
we consder that mportant success stores have
been sgned. Ths cooperaton between the two
countres offers sgnfcant opportuntes for
thrd country sales.
As Turkey-Italy Busness Councl of DEIK,
our focus s to pave the way for ncreasng
trade between two countres and s to
provde awareness about mutual nvestment
opportuntes. Wthn the scope of our actvtes,
We strve to create platforms that address a
large number of sectors and companes of

varous szes rangng from meetngs where
large companes that are already nvestors
are able to come together around the same
table to talk about what needs to be done for
the development of trade, to small meetngs
where SMEs n varous sectors make blateral
meetngs and where nformaton on commercal
legslaton of the two countres s gven. We are
cooperatng wth varous busness and publc
organzatons n dong these actvtes. The
Italan Trade Assocaton (ICE), where we have
organzed a very successful busness delegaton
vst to Bologna and Mlan n dfferent sectors,
the representatves of dplomatc mssons
n both countres, the Confndustra Busness
Councl n our counter-wng, our Confndustra
Busness Councl are our most mportant
partners n achevng our goals.
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İki ülkenin birbirini daha iyi tanıması
ticaret hacminin artmasını sağlar
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If the two countries know
each other better, trade
volume will increase
LIVIO MANZINI /
Chairman of the Italian Chamber of
Commerce

LİVİO MANZİNİ
İtalyan Ticaret Odası Başkanı

Türkiye’de İtalyan Ticaret Odası, 1885
yılında Türk ve İtalyan iş insanlarınca
kuruldu. Merkezi İstanbul’da olmakla beraber Ankara Büyükelçiliği’nde
de şubesi bulunan odamız, 1973 yılında İtalyan hükümeti tarafından resmi
olarak tanındı. Bugüne kadar İtalya
ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri
geliştirme ve güçlendirmeye yönelik
sayısız faaliyet gerçekleştirdik. Ayrıca her iki pazarda ticari ilişkilere başlamak ya da bu ilişkileri güçlendirmek
isteyen şirket ve kurumları destekliyoruz.

Yen şrketlere, kurulma
aşamasında destek veryoruz
Türkiye’de İtalyan Ticaret Odası, yaptığı yayınlar ve aylık bültenler aracılığıyla her iki ülke için faydalı olabilecek sektör, fuar, etkinlik, gümrük
işlemleri, tüzük ve yönetmelikler,
uluslararası ihaleler, pazar araştırmaları ve iş fırsatları hakkında bilgiler
sunuyor. Yeni şirketlerin kurulmasına destek vererek, ticari ve endüstriyel ortak bulma aşamasında yardımcı oluyor. Bu anlamda yıl içinde hem
Türkiye hem de İtalya’da gerçekleştirilen organizasyonlar, yapılan kurumsal ziyaretler ve ülke sunumları her iki
ülkenin daha iyi tanınmasında ve ekonomik ilişkilerin artmasında önemli
rol oynuyor.

Öte yandan, gerek Türkiye gerekse
İtalya’da düzenlenen çeşitli sektör fuarlarına katılımcı, satın alma heyeti ve
ziyaretçi promosyon aktiviteleri yapılıyor. Ayrıca yılda yaklaşık bin Türk ve
İtalyan talebini yanıtlamak, firmalara
hukuki, ticari ve gümrük alanlarında
yardımcı olmak,gerektiğinde tercümanlık hizmeti vermek de yapılan diğer faaliyetler arasında yer alıyor.
Bununla beraber iki ülke arasındaki
ticaret hacmi, potansiyeli yansıtmamaktadır. İtalya’nın sahip olduğu sanayi ve teknolojik birikim Türkiye’de
bazı sektörlerde tamamlayıcı rol
oynuyor. Bu çerçevede Türkiye ve
İtalya’nın birbirini daha fazla tanımasına ve yakın işbirliğine geçmesine ihtiyaç var. Türkiye’de mevcut İtalyan
yatırımları ağırlıklı olarak otomotiv,
bankacılık, beyaz eşya, tekstil, ilaç ve
gıda ve enerji sektörlerinden oluşuyor. İtalyan üreticilerin Türkiye üzerinden Ortadoğu ve Yakın Asya ülkelerine ulaşabilmeleri için Türkiye ideal bir merkez konumunda bulunuyor.
Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa pazarında
daha güçlü ve aktif bir rol oynamasını sağlayabilecek merkez ülke İtalya
olarak gözüküyor. Bu çerçevede sektör ayrımı yapılmaksızın geniş bir yelpazede karşılıklı yatırım ve ticari ilişkilere ihtiyaç var.
Türkiye’de yapılacak olan İtalyan

yatırımlarının finansmanı konusunda SIMEST ve SACE Finans Kamu
Kuruluşları İtalyan firmalara düşük
faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sunuyor. Ayrıca, yatırım kararı ve uygulaması aşamasında odamız özellikle
KOBİ ölçeğindeki İtalyan yatırımcılara tam destek veriyor.
İtalya’nın içinde bulunduğu mevcut
ekonomik iyileşme göz önüne alındığında Avrupa pazarına açılmak isteyen Türk firmalar için İtalya hem çeşitlilik hem de finansman açısından
kayda değer imkanlar sunuyor. Bu
çerçevede yakın geçmişte seramik,
çikolata, ayakkabı ve turizm-otelcilik
alanlarında Türk firmaları İtalya’da
yatırımlar yaptı. Gerek lojistik avantajlar ve gerekse İtalya’daki mevcut
fırsat ortamı Türk yatırımcılar için
kayda değer bir cazibe kaynağı olarak
görülüyor. Odamız bu çerçevede Türk
yatırımcılara İtalya’da yatırım yapabilmeleri için gerekli hizmet ve desteği vermeye hazır.
Tarihsel deneyim ve bu süreçte her
iki ülkede oluşturulan network, yaklaşık 700 aktif üye, sektör dernek ve birlikleri ile olan yakın işbirliği, Odamızı
ön plana çıkaran gerçek değerlerdir.
Söz konusu deneyim, bilgi bankaları
ve güçlü network, bizlerle temasa geçen firmalara hızlı ve güvenilir bilgi
teminini mümkün kılıyor.

Italan Chamber of Commerce n Turkey,
was founded n 1885 by Turksh and Italan
busness persons. In 1973, our chamber, located
n Istanbul but has a branch n the Embassy
to Ankara, was offcally recognzed by the
Italan government. So far, we have carred out
numerous actvtes to strengthen and develop
commercal relatons between Italy and Turkey.
We also support companes and nsttutons that
want to start or strengthen commercal relatons
n both markets.
Through ts publcatons and monthly
bulletns Italan Chamber of Commerce n Turkey
has been provdng nformaton about sectors,
fars, events, customs procedures, regulatons
and regulatons, nternatonal tenders, market
research and busness opportuntes that may
be benefcal for both countres. It supports the
establshment of new companes and helps n
fndng commercal and ndustral partners.
In ths sense the organzatons held both n
Turkey and n Italy, corporate vsts and country
presentatons play an mportant role n better
recognton of both countres and economc
relatons.
On the other hand, partcpant, purchasng
delegaton and vstor promoton actvtes are
organzed to the exhbtons of dfferent sector
held both n Italy and Turkey. Moreover, to
answer about a thousand Turksh and Italan
demands per year, to assst frms n legal,
commercal and customs felds and to provde
translaton servces when necessary are among
other servces.
However, the trade volume between the two
countres does not reflect the potental. ndustral
and technologcal know-how owned by Italy
plays a complementary role n some sectors n
Turkey. In ths context, Turkey and Italy needed
to pass to each other more recognton and close
cooperaton. avalable n Italan nvestments n
Turkey manly automotve, bankng, household
applances, textle, pharmaceutcal and food
and s composed of the energy sector. Italan
producers to have access through Turkey to the
Mddle East and Asan countres are n an deal
central locaton near Turkey. Moreover, Turkey’s
European market seems to be more powerful
and can provde the core countres play an actve
role n Italy. Wthn ths framework, a wde range
of mutual nvestment and commercal relatons
s needed wthout dstncton of the sector.
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İtalya’ya ihracatın artırılması için
Ür-Ge projelerine ağırlık verdik

PİETRO ALBA
İzmir İtalyan Ticaret Odası Başkanı

İtalya 2017 verilerine göre; Çin, Almanya, Rusya ve ABD’den sonra
Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı beşinci ülke konumunda bulunuyor.
İhracatımız da ise Almanya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve
ABD’nin ardından altıncı sırada yer
alıyor. İtalya, aynı zamanda Türkiye’deki en büyük beşinci yabancı yatırımcı konumunda bulunuyor. İtalya
ile ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerimiz gün geçtikçe artıyor.
Türkiye’nin ihracatın artırılması açısından uzun zamandır devam
eden Ür-Ge projeleri doğru bir yönteme işaret ediyor. İtalyan Büyükelçiliği, konsolosluklar ve odamız gibi

İtalya’ya bağlı kurumlar da ikili ticaretin artırılması amacına yönelik
birçok çalışma yapıyor. Ayrıca Milano Başkonsolosluğu’nun Ticari
Ataşeliği de yaptığı çalışmalarla iki
ülke arasındaki ticareti destekliyor.
İtalyan yatırımcılara Türkiye’de
yıllardır bulunan doğru örnekleri
göstermeli, daha çok yabancı yatırımcı çekebilecek fırsatları İtalyan
firmalarına doğru şekilde açıklayabilmeliyiz.
İzmir İtalyan Ticaret Odası, 1994
yılından beri faaliyet gösteriyor.
1997 yılında ise resmi olarak İtalyan
Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından tanındı. Halihazırda 54 ülke-

de bulunan 79 İtalyan Ticaret Odası
arasında Avrupa Bölgesi’ndeki yerini aldı. Ayrıca ISO belgesi olan Türkiye’deki tek odayız. Uzun yıllardan
beri oda üyelerimize ve bize sorular soran tüm diğer firmalara destek
vermeye çalışıyoruz. Ayrıca alım heyeti organizasyonları, ikili görüşmeler organizasyonları, workshoplar,
teknik seminerler, fuarlara ziyaretçi
heyeti organizasyonları yapıyor ve
basında tanıtım hizmetleri de veriyoruz. Bunların dışında gerçek İtalyan restoranlarını İtalya’daki Odalar
Birliği (Unioncamere) tarafından tanınmış ‘Ospitalita’ Italiana’ belgesi
ile ödüllendiriyoruz.

Uzun yıllardır 30 farklı sektörde
organizasyonlarımız oldu. İtalya ve
Türkiye’deki birçok oda, kurum ve
kuruluş ile işbirliği yaptık.Son dönemde ise Türk firmaların ihracatının artırılması amacıyla Ekonomi
Bakanlığı Ür-Ge Projelerine odaklandık. Ege İhracatçı Birlikleri, İstanbul İhracatçı Birlikleri, Şanlıurfa
Organize Sanayi Bölgesi gibi kurumlara İtalya’da gerçekleştirdiğimiz
mermer, gıda ve tekstil sektörlerinde Ür-Ge projelerimiz oldu. Bunlar
genel olarak Türk firmaların geri dönüşlerde hedefine ulaştığı, İtalya’da
ses getiren organizasyonlar oldu.
Birçok kurumdan da talepler gelmeye devam ediyor. Bizim de amacımız,
Türk firmalarını direk olarak alıcı
İtalyan firmaları ile görüştürebilmek
ve ihracat rakamlarını artırabilmek.
Son olarak İtalya’da yatırım yapmak, birçok sektör için Avrupa pazarına girişte en doğru yerde konumlanmak anlamına geliyor. Dolayısıyla
İtalya’da yatırım yapma konusunda
dönem dönem firmaları destekleyen
seminerler düzenliyoruz. İtalya’da
irtibat bürosu veya şube açmak, şirket kurmak ya da gayrimenkul satın
almak isteyen tüm firmalar odamız
ile bağlantıya geçebilir.

To increase exports to Italywe focused on Ur-Ge projects
PIETRO ALBA/
Chairman of Italian Chamber of
Commerce in İzmir

Accordng to data n 2017; Italy s ffth country
Turkey mports most after Chna, Germany,
Russa and the Unted States. Our exports are
n sxth place after Germany, Unted Kngdom,
Unted Arab Emrates, Iraq and the USA. Italy
also s the ffth largest foregn nvestor n Turkey.
Our economc, commercal, cultural and socal
relatons wth Italy are ncreasng day by day.
We need to explan opportuntes
n Turkeyto Italan nvestors more
UR & D projects ongong n Turkey for a long
tme n terms of ncreasng exports address a
correct pont. Italan Embassy, consulates and

nsttutons lnked wth Italy are contnung
many projects amed at ncreasng blateral
trade. In addton, the Commercal Offce
of the Consulate General of Mlan supports
the trade between the two countres. We
should be able to explan to Italan companes
correctly the rght examples havng operated
n Turkey for a long tme and should show
opportuntes that can attract more foregn
nvestors.
Izmr Italan Chamber of Commerce has
been operatng snce 1994. In 1997, he was
offcally recognzed by the Italan Mnstry
of Economc Development. Among 79 Italan
Chambers of Commerce currently n 54
countres, t has taken ts place n the European
Regon. We are also the only chamber n
Turkey, whch has ISO certfcate. For many

years we have been tryng to support our
members and all other companes who ask
us questons. In addton, the organzaton of
purchasng delegatons, blateral meetngs,
workshops, techncal semnars, fars of
vstors are done n the organzaton of
the delegatons and also provde publcty
servces n the press. Apart from these, we are
rewardng the real Italan restaurants wth the
cam Osptalta ‘Italana ı certfcate, whch s
recognzed by Unoncamere n Italy.
We have had organzatons n 30 dfferent
sectors for many years. We made cooperatons
wth many chambers, nsttutons and
organzatons both n Turkey and Italy.
Recently, n order to ncrease the export
of Turksh companes, we focused on the
Mnstry of Economy UR-GE Projects. We have

UR-GE projects n marble, food and textle
sectors that we realzed n Italy for Aegean
Exporters ‘Assocatons, Istanbul Exporters’
Assocatons, Sanlurfa Organzed Industral
Zone. These are the events that have attracted
the attenton of Turksh companes n Italy.
Clams from many nsttutons contnue to
come. Our am s to be able to talk Turksh
companes drectly wth the Italan companes
and ncrease ther export fgures.
Last but not least, nvestng n Italy means
beng n the rght place n the European
market for many sectors. Therefore, we are
organzng semnars that support companes
perodcally. In Italy, you can contact any of
our companes who want to open a lason
offce or branch, establsh a company or buy
real estate.
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İtalya, Türk şirketlere gelişme
için önemli fırsatlar sunuyor

ANİELLO MUSELLA
İtalyan Dış Ticaret ve
Tanıtım Ajansı (ITA) Başkanı

İtalya, Türk yatırımcısı için birçok
avantaj teşkil ediyor. Türk ve İtalyan ekonomileri son derece entegre ve her iki ülkede de birçok sektörün uzun yıllara dayanan iş ve ticaret
ilişkisi mevcut. Türk iş insanları ve
şirketleri İtalya’yı ve İtalyan usulü iş
yapmayı yakından tanıyor. Bununla
birlikte iki ülkeden de birçok firma,
aynı değer zincirinin üzerinde bulunuyor. Türk şirketleri birçok İtalyan
şirketin ya müşterisi ya da tedarikçisi konumunda. Bu durum değer zinciri üzerine yatırım yapmak isteyen
Türk şirketleri için İtalya’yı birincil
istikamet yapıyor.

Genova ve Treste lmanlarına
yönelk yatırımlar artıyor
Öte yandan kendi sektöründe büyümek isteyen Türk şirketleri için
de İtalya’nın cazibesini görüyoruz.
İtalya’nın Genova ve Trieste limanları ile Avrupa’ya ihracatta bir kapı
görevi gören konumu Avrupa pazarına erişimini arttırmak isteyen ve
lojistik merkez oluşturmak isteyen
Türk şirketleri için eşsiz bir konum
sunuyuor. Bu limanlar Türkiye’den
Avrupa’ya olan ihracatta zaten
önemli bir yer teşkil ediyor. Türk lojistik ve liman işletmesi şirketlerinin
buralara son yıllarda yatırım yaptıklarını da görüyoruz. Bunun ötesinden

İtalya’nın ülke markası, ihracat kabiliyeti, sektörel teknik bilgi birikimi
Türk şirketlerine sundukları değeri
geliştirmek için kayda değer fırsatlar
sunuyor.
Ayrıca son yıllarda Türkiye’den
İtalya’ya olan yatırımın arttığını gözlemliyoruz. Geçen yıllarda bazı yüksek profilli satın almaların Şişecam
ve Kastamonu Entegre gibi büyük
Türk uluslararası şirketler tarafından yapıldığını gördük. Şüphesiz ki
bunlar küresel ve bölgesel büyüme
hedeﬂeyen şirketler olup, İtalya’nın
kayda değer fırsatlar sunduğu şirketler arasında yer alıyor. Bu tip uluslararası şirketlerin talep eğilimlerinin
devam edeceğini düşünüyoruz.
Türkiye’den yatırım çekmek, İtalyan devletinin amaçları arasında yer
alıyor. İtalya’nın İstanbul’da Türk yatırımcılara destek olmak, teşvik ve
yatırım fırsatları konusunda bilgilendirmek için tahsis ettiği bir yatırım masası bulunuyor. Bu masa aynı
zamanda Türk şirketlerin idari, bürokratik işlemlerini hızlandırıp, iş
yüklerinin azaltılmasına yardımcı
olup, hatta yerelden tutun merkezi
hükümet ve bakanlık seviyesine kadar tek kontak noktası olarak hareket
edebiliyor.
ITA, İtalya hükümetine bağlı bir
kuruluş olup, 67 ülkede, 79 ofisiyle faaliyet gösteriyor. Amacı, İtalya ile diğer ülkeler arasında ticari ilişkileri
geliştirmek, sanayi iş birliğini ve yatı-

rımları desteklemektir. 1986 yılından
beri aktif olan İstanbul ofisi, aynı zamanda İtalya Başkonsolosluğu’nun
Ticari İlişkileri Geliştirme Birimi’dir.
Faaliyetleri arasında, İtalya’da gerçekleşen ticari fuarlara Türkiye’den
satın alma delegasyonlarının ziyareti, (2017 yılında toplam 37 fuar ziyareti kapsamında yaklaşık 162 kişi davet ve misafir edilmiştir) Türkiye’de
gerçekleşen belli başlı fuarlarda ülke katılımları , İtalya ve Türkiye’de
workshop ve seminerler organizasyonu yer almaktadır. Ayrıca ITA bünyesinde İtalya’da yatırım yapmak isteyen Türk firmalarına destek veren
Doğrudan Yatırımlar Birimi faaliyet
göstermektedir.
İtalya ile Türkiye arasındaki ekonomik-ticari ilişkiler oldukça olumlu ve köklüdür. Bin 400 İtalyan firmanın mevcudiyeti ve İtalya-Türkiye arasında 2017 yılında kaydedilen
19.8 milyar dolar dış ticaret hacmi
de Türkiye’nin İtalyan firmaları için
teşkil ettiği önemin birer göstergesi niteliğinde. Türkiye’nin İtalya’ya
ihraç ettiği başlıca ürünleri otomotiv, traktör ve yedek parçaları, demir
ve çelik, makine, özel amaçlı makine, elektrik ve elektronik cihazlar
ve meyve oluşturuyor. Diğer yandan
İtalya’da ithal edilen başlıca ürünler ise makine ve mekanik, otomotiv, traktör ve yedek parçaları, plastik
maddeler, yakıtlar ve mineral yağlar,
özel amaçlı makinelerdir.
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Italy is offerring great
opportunities to Turkish
companies
ANIELLO MUSELLA /
Chairman of Italian
Trade & Investment Agency

Italy has many advantages for Turksh
nvestors. The Turksh and Italan economes
are hghly ntegrated, and many sectors have
long-standng busness and trade relatons n
both countres. Turksh busness people and
companes know how to do busness n Italy
and Italy. However, many companes from
both countres are on the same value chan.
Turksh companes are ether customers or
supplers of many Italan companes. Ths
makes Italy the prmary destnaton for
Turksh companes that want to nvest on the
value chan.
Investments addressng Genoa
and Treste portsare ncreasng
On the other hand, we see the
attractveness of Italy for Turksh companes
that want to grow n ther sector. The poston
of Italy as a gateway for exports to Europe
and the ports of Genoa and Treste offers a
unque poston for Turksh companes who
want to ncrease ther access to the European
market and want to create a logstcs center.
These ports are already consttutes an
mportant place n exports from Turkey to
Europe. We see that Turksh logstcs and
port management companes have nvested
n these areas n recent years. Beyond ths,
Italy’s country brand, export capablty and
sectoral techncal know-how offer sgnfcant
opportuntes to mprove the value they offer
to Turksh companes.
ITA s a subsdary of the Italan
government and operates n 67 countres
wth 79 offces. Its am s to develop trade
relatons between Italy and other countres,
to support ndustral cooperaton and
nvestments. The Istanbul offce, whch has
been actve snce 1986, s also the Commercal
Relatons Development Unt of the Consulate
General of Italy. Among the actvtes, vst
the actual trade fars delegaton buyng from
Turkey, Italy, (nvted about 162 people, part
of hs vst a total of 37 fars n 2017 and has
been a guest) major countres, partcpaton
n trade fars held n Turkey, Italy and
workshops and n Turkey organzaton of
semnars. In addton, ITA operates wth the
Drect Investments Unt, whch provdes
support to Turksh companes that want to
nvest n Italy.
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Recordat, yen fabrka yatırımı
le Türkye’den hracat yapacak

T

ekrdağ Çerkezköy OSB’de 50 mlyon dolarlık br yatırım gerçekleştren Recordat İlaç,
bu yatırım le Türkye’dek üretm hacmn artırmanın yanı sıra AB, Rusya, Orta Asya,
Kafkaslar ve çevre bölgelerdek pazarlara hracatını artıracak. Recordat Grup Başkan
Yardımcısı ve Güneydoğu Ülkeler Bölge Drektörü Dr. İsmal Yormaz, Türkye’dek
üretm kapastelern artırmak adına Mayıs 2014’te Tekrdağ Çerkezköy OSB’de temel
atılan yen üretm tess çn 50 mlyon dolar yatırım gerçekleştrldğn anımsatarak, “Bu yatırım
le Recordat Grup, 2008 yılından bu yana Türkye pazarına toplamda 255 mlyon dolarlık yatırım
yapmış oldu” ded.
Türkiye ilaç pazarına 2008 yılında
Yeni İlaç’ı (Kuruluşu 1927) satın alarak giren Recordati Grup, ardından
ikinci bir yatırım yaparak 2011 yılında bir diğer Türk ilaç firması Dr. F.
Frik’i satın aldı. Başta üroloji ve kardiyoloji alanlarında olmak üzere birçok terapötik alanda faaliyet gösteren
Recordati, Türkiye ilaç pazarına girdiği 2008 yılından bu yana gerek kutu
satışı gerek ciroda istikrarlı bir büyüme gösteriyor.
Recordati Grup, 2016 yılına kadar
İstanbul Esenyurt’ta bulunan üretim
tesisinde GMP kurallarına uygun olarak granül efervesan, süspansiyon,
emülsiyon, şurup, pomat, krem, tablet, draje, toz, poşet, kapsül ve mikropellet formlarında olmak üzere yıl-

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

Çerkezköy’de 45 bn metrekarelk
alan üzerne br tess kurdu
Yeni üretim tesisi hakkında detaylı
bilgiler veren İsmail Yormaz, tesisin
toplam 45 bin metrekarelik bir alan
üzerine kurulduğunu iletti. Burada
üretim, depolama, sevkiyat, ofis alanları, enerji santrali, sıvı-katı atık arıtma merkeziyle toplamda 18 bin metrekarelik kapalı alana sahip oldukları
bilgisini veren Yormaz, “Tesis, çeşitli tedavi alanlarında pazara yılda 80
milyon kutu ilaç sunma kapasitesine
sahip olmanın yanı sıra katı, yarı katı

ve sıvı formdaki ilaçların fason üretimi için de yeterli kapasiteye sahip.
Halen iki firma için 15 milyon kutuyu
bulan 20 farklı ürünün fason üretimi
de yapılıyor” dedi.
Öte yandan Recordati İlaç üretim
tesisinin, 2016 yılının Mart ayında
‘İyi Üretim Uygulaması (GMP)’ sertifikasını aldığını anımsatan Yormaz,
şöyle devam etti: “Söz konusu yatırım;
Recordati İlaç’ın Türkiye’deki üretim
hacmini artırmakla kalmayıp aynı zamanda hem artan talebin karşılanmasını sağlayacak hem de AB, Rusya,
Orta Asya, Kafkaslar ve çevre bölgelerdeki pazarlara daha fazla ürün ihraç etmesine imkan sağlayacak. İhracat hedeﬂerimize uygun olarak, GMP
sertifikası almak üzere hem AB hem

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

Recordati will export from Turkey through its new factory investment
Realzed an nvestment of 50 mllon dollars
n Çerkezköy OSB n Tekrdağ, Recordat
Pharmaceutcals wll ncrease the producton
volume n Turkey as well as ncrease exports
to EU, Russa, Central Asa Caucasus and
surroundng regons’ markets wth ths
nvestment. Remndng that n order to
ncrease producton capacty n Turkey they
lad the foundaton of a new manufacturng
plant amountng $ 50 mllon n May 2014 n
Tekrdağ Çerkezköy OSB, Recordat Group
Vce Presdent and Regonal Drector for
Southeastern Countres Ismal Yormaz sad,
“Wth ths nvestment Recordat Group has
been nvested a total of 255 mllon dollars
snce 2008 n Turksh market”
Entered the Turksh pharmaceutcal
market n 2008 by purchasng the Yen
İlaç (founded n 1927), Recordat Group

made a second nvestment n 2011 through
purchasng another Turksh pharmaceutcal
company Dr. F. Frk. Manly operatng n many
therapeutc areas, ncludng urology and
cardology feld, Recordat has been reachng
a steady growth n terms of both unt sales
and turnover snce 2008 when t entered
the Turksh pharmaceutcal market. In ts
producton facltes n Istanbul Esenyurt untl
2016, Recordat Group had been produced
70 dfferent pharmaceutcals wth a capacty
of 40 mllon boxes per year ncludng
granular effervescent, suspenson, emulson,
syrup, pomade, cream, tablet, dragee,
powder, sachet, capsule and mcropellet n
accordance wth GMP rules and for many
years has provded outsourcng servces to
varous domestc and foregn pharmaceutcal
companes.

İsmal Yormaz, who gave detaled nformaton
about the new producton faclty, stated that the
faclty was bult on a total area of 45 thousand
square meters. Informng that they have a total
closed area of 18 thousand square meters wth
producton, storage, shppng, offce areas,
power plant, lqud-sold waste treatment
center, Yormaz added, “The faclty has the
capacty to supply 80 mllon unts of medcnes
per year n varous treatment areas, as well as
suffcent capacty for the subcontractng of
sold, sem-sold and lqud drugs. Currently,
for 2 dfferent companes 20 subcontractng
products have been manufactured that reached
15 mllon boxes.”
On the other hand, Remndng that n March
2016, the Recordat Pharma producton faclty
receved the Good Manufacturng Practce
(GMP) certfcate, Yormaz contnued:

“These nvestments wll not only ncrease
the producton volume of Recordat
Pharmaceutcals n Turkey at the same tme,
t would both help to meet the growng
demand and enable to export more products
to the EU, Russa, Central Asa, the Caucasus
and surroundng regons’ markets. For ths
purpose, the necessary applcaton has been
made to the Russan health authorty to
obtan GMP certfcaton, and supervson s
expected n the comng perod. In the same
way, we are stll workng on gettng the
EU GMP certfcate.” As of today operatng
n Turksh market wth 67 forms and 39
separate tems, Recordat Pharmaceutcals s
ranked 17th n the unt sales and 24th n the
turnover accordng to the IMS data of 2017.
760 people are currently employed wthn
the company.
Advertoral
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Kastamonu Entegre
İtalya’da yüzde 20
pazar payı hedeflyor

H

ayat Holdng’n çok uluslu k büyük grubundan br
olan Kastamonu Entegre, 2017 yılında İtalya’dak
Gruppo Trombn’y satın alarak, sektörü açısından
stratejk br yatırım hamlesne mza attı. Söz
konusu yatırımla İtalya’da yüzde 20 pazar payı
hedefleyen Kastamonu Entegre, aynı zamanda İtalyan ağaç
bazlı panel sektörüne ve ekonomsne de katkıda bulunmuş
olacak. Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, İtalya’da yerel
üretmn, ekolojk ayak znn azalması ve ger dönüşümlü ahşap
ürünlern kullanımının artması gb olumlu sonuçlar doğuracağını
belrterek, “İtalya’ya halen başka ülkelerden thal edlen ve
moblya endüstrs tarafından tüketlen 800 bn metreküp ham ve
melamn kaplı yonga levhayı Kastamonu İtalya olarak bz üretmek
styoruz” ded.
Haluk Yıldız, 2017 yılı itibarıyla yıllık
2.4 milyon metreküp MDF, 2.6 milyon metreküp yonga levha, 70 milyon mekreküp laminat parke ile toplamda 5 milyon metreküp ağaç bazlı
panel üretim kapasitesine sahip olduklarını söyledi. Yıldız, “2017 yılında 550 milyon doları yurtdışı faaliyetlerinden kaynaklı olmak üzere 1.3
milyar dolar ciro gerçekleştiren şirket, 2016 yılında yüzde 10, 2017 yılında ise USD bazında yüzde 13 büyüdü. Bu yıl ise yüzde 20’lik büyüme
hedeﬂiyoruz” dedi. İtalya’nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi Gruppo Trombini’nin iki ayrı yonga levha
tesisi bulunduğu bilgisini veren Yıldız, “Pomposa’da bulunan tesis, yılda
480 bin metreküp, Frossasco’da bulunan tesis ise yılda 320 bin metreküp kapasite ile toplamda yıllık 800
bin metreküp kapasiteye sahip” dedi.

“İk ülke arasındak poztf
lşkler pazar payını artırır”
İtalya’daki mal ve hizmetler pazarında Türk ürünlerinin payını artırmak
için pozitif ilişkiler kurulması gerektiğine dikkat çeken Haluk Yıldız, “İki
ülke arasında var olan sinerji ve ekonomik potansiyeli hayata geçirebilmek için ilişkilerin sıcak tutulması

ve yatırım olanaklarının değerlendirilmesi gerekiyor. Şirketlerin üretim
ve dağıtım kapasitelerini daha da geliştirerek, operasyonel gelişim sağlanmalı. Bu bağlamda İtalya’da yatırıma uygun şirketlerin bünyeye katılarak, büyümenin inorganik şekilde
de desteklenmesi değerlendirilmeli”
diye konuştu.
Ağaç bazlı panel sektöründe üretim yapmak üzere 1969 yılında
İstanbul’da kurulan Kastamonu
Entegre, 1971 yılında ilk üretim tesisini Kastamonu’da faaliyete geçirerek yonga levha üretmeye başladı. Şu an, yurt içinde Kastamonu ve
Gebze’de MDF ve yonga levha, Ba-

lıkesir, Samsun ve Tarsus’ta yonga
levha, Adana’da MDF; yurt dışında
ise Romanya’da kapı paneli ve yonga
levha, Bosna Hersek’te kraft ambalaj kâğıdı, Bulgaristan’da yonga levha,
Rusya’da MDF, İtalya’da yonga levha
ve A.B.D’de odun yongası olmak üzere
19 üretim tesisi ile faaliyet gösteriyor.
Yurt içi ve dışındaki tesislerinden 100
ülkeye ihracat gerçekleştiren Kastamonu Entegre, bünyesinde yaklaşık 6
bin kişilik istihdam yaratıyor.
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Kastamonu Entegre aims 20 %
market share in Italy
Kastamonu Entegre, one of the two
multnatonal groups of Hayat Holdng,
made a strategc nvestment move n
terms of ts sector by purchasng Gruppo
Trombn n Italy n 2017. Wth ths
nvestment, Kastamonu Entegre, amng for
a 20 percent market share n Italy, wll also
contrbute to the Italan wood-based panel
sector and economy. Statng that local
producton n Italy wll have postve results
such as reducton of ecologcal footprnt
and ncreased use of recycled wooden
products , Kastamonu Entegre CEO Haluk
Yıldız sad, “We want to produce 800,000
cubc meters of raw and melamne-coated
partcle board mported to Italy and
consumed by the furnture ndustry as
Kastamonu Italy “
Haluk Yıldız stated that as of 2017, they
have the capacty to manufacture 2.4
mllon cubc meters of MDF, 2.6 mllon
cubc meters of partcleboard, 70 mllon
cubc meters of lamnate floorng and a
total of 5 mllon cubc meters of woodbased panels. “In 2017, the company,
whch realzed a turnover of $ 1.3 bllon,
of whch $ 550 mllon was due to ts
overseas operatons, grew 10 percent n
2016 and 13 percent n USD n 2017. Ths
year, we am to grow by 20 percent”, sad
Yıldız. Notng that Gruppo Trombn, Italy’s
thrd largest chpboard producer, has two
separate chpboard facltes, Yıldız sad,
“”The faclty located n Pomposa has 480
thousand cubc meters per year and the
faclty located n Frossasco has a total
capacty of 800 thousand cubc meters per
year wth a capacty of 320 thousand cubc
meters per year.”
“Postve relatonshps between
the two countres wll ncrease
market share”
Pontng out that postve relatons
should be establshed n order to ncrease
the share of Turksh products n the goods
and servces market n Italy, Haluk Yıldız
stated, “In order to realze the synergy and
economc potental exstng between the
two countres, the relatons should be kept
warm and nvestment opportuntes should
be evaluated. Operatonal development
should be ensured by further developng
the producton and dstrbuton capactes
of companes. In ths context, t should be
evaluated to support the growth of norganc
companes by jonng the companes whch
are sutable for nvestment n Italy.
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Şşecam Topluluğu’nun
İtalya’dak yatırımları 120
mlyon euro’ya ulaştı

D

ünyada camın temel alanları le kmya sektörünün
önde gelen üretcler arasında yer alan Şşecam
Topluluğu, hazran ayında İtalya’da yaptığı knc
düzcam tess yatırımıyla İtalya’dak toplam yatırım
tutarını 120 mlyon euro’ya çıkardı. Topluluk, son
yatırım hamles olarak Sangall Vetro Manfredona tessnn satın
alım şlemn 15.7 mlyon euro karşılığında tamamladı. İtalya’dak
varlıklarını lerleyen dönemde daha da güçlendrmey ve pazardak
etknlklern daha da artırmayı planladıklarını belrten Şşecam
Topluluğu Yönetm Kurulu Başkan Vekl ve Genel Müdürü Ahmet
Kırman, “Bu doğrultuda yatırımlarımıza devam edyoruz. Gerek
coğraf konumu gerekse yıllık 190 bn ton üretm kapastesyle
Manfredona tessnn de Avrupa’dak düzcam faalyetlermz
açısından stratejk fayda sağlamasını hedeflyoruz” ded.
Manfredonia düzcam üretim tesisinde yer alan hatlar sayesinde ürün gamını genişletmeyi ve İtalya’da mimari camlar pazarında en büyük üretici
konumuna gelmeyi hedeﬂediklerini belirten Ahmet Kırman, “Manfredonia tesisinin satın alım sürecinin
tamamlanmasıyla birlikte İtalya’daki düzcam üretim kapasitemizi ikiye katlarken, düzcamda Avrupa’daki
liderliğimizi daha da pekiştirmiş olduk” diye konuştu. Kırman, şöyle devam etti: “İtalya’nın güney bölgesinde yer alan 190 bin ton/yıl kapasiteli
Manfredonia düzcam üretim tesisinde ayrıca, 4 milyon metrekare/yıl kapasiteli lamine hattı, 4 milyon metrekare/yıl kapasiteli kaplama hattı ve
1,5 milyon metrekare/yıl kapasiteli
satine hattı bulunuyor. Bu satın alma operasyonunun Bulgaristan’daki
düzcam operasyonlarımızla birlikte
sinerji yaratarak, Avrupa’daki rekabet gücümüze önemli katkı sağlamasını öngörüyoruz.”

“İtalya, Batı Avrupa’ya
açılan öneml br kapı”
İtalya’daki büyüme ve yatırımlarına devam etmeyi planladıklarını dile getiren Ahmet Kırman, “Şişecam,
İtalya’yı Batı Avrupa pazarına açı-

lan önemli bir kapı olarak görüyoruz.
İnorganik büyüme planlarımız ile yeni yatırımları da İtalya’da gerçekleştiriyoruz. İtalya ayrıca önde gelen ihraç pazarlarımız arasında yer alıyor.
Türkiye’den gerçekleştirdiğimiz cam
ve kimyasal ürün ihracatı yıllık yaklaşık 90 milyon dolar. Topluluk olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlarda
İtalyan makine ve ekipman üreticilerinin de önemli tedarikçileri arasında yer alıyoruz” açıklamasını yaptı.
Yurtdışında inorganik büyümeyi önemsediklerini söyleyen Ahmet
Kırman, “Bu kapsamda İtalya’daki ilk
yatırımımızı 2005 yılında krom kimyasalları alanında faaliyet gösteren
Cromital S.p.A.’ya yüzde 50 ortak olarak gerçekleştirdik. İtalya’nın kuzeyinde konumlanan bu şirketin 2011

yılında ise tamamı Topluluk bünyesine katıldı. Bugün krom bazlı kimyasallar alanında faaliyet gösteren Cromital S.p.A. başta İtalyan deri ve metal kaplama sektörleri olmak üzere
Avrupa’daki birçok sektöre girdi sağlıyor” dedi.
Paşabahçe’nin yurtdışındaki ilk
mağazasını 2015 yılında İtalya’da açtıklarını kaydeden Ahmet Kırman,
ayrıca lojistik ve dağıtım ağı için de
önemli yatırımlarda bulunduklarının altını çizdi. Kırman, “Paşabahçe
Mağazaları, tasarım ve modanın şehri olarak bilinen, bugün Avrupa’nın
en önemli ve en hızlı gelişen turizm
destinasyonlarından biri konumundaki Milano’da turistlerden de ilgi görüyor. İtalya’da cam ev eşyası alanında ayrıca lojistik ve dağıtım ağı için
önemli yatırımlarımız da bulunuyor.
İtalya üzerinden ABD, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki pazarlara ulaşıyoruz. İtalya’daki üçüncü yatırımın
2016 yılında düzcam üreticisi Sangalli Vetro Porto Nogaro firmasını yaklaşık 85 milyon euro’ya satın alarak gerçekleştirdik” açıklamasını yaptı.

Şişecam Group’s total investment
in Italy reaches 120 million euros
As one of the leadng global manufacturers
n man areas of glass ndustry and chemcals
sector, Şşecam Group ncreased the total
nvestment amount to 120 mllon euros
through ts second flat glass plant nvestment
n Italy n June. The Group completed the
acquston of the Sangall Vetro Manfredona
plant as the latest nvestment attempt for 15.7
mllon euros.
Statng that they are plannng to further
strengthen ther assets n Italy n the comng
perod and to further ncrease ther actvtes
n the market, Şşecam Group Vce Presdent
and CEO Ahmet Kırman sad, “We contnue
our nvestments n ths drecton. Wth
ts geographcal locaton and an annual
producton capacty of 190 thousand tons, we
am to ensure that the Manfredona plant also
provdes strategc beneft for our flat glass
busness n Europe.”
Notng that they am to expand the product
range thanks to the lnes n Manfredona
flat glass producton faclty and to become
the largest producer n the archtectural
glass market n Italy, Ahmet Kırman noted,
“Wth the completon of the Manfredona
plant’s purchase process, we doubled our
flat glass producton capacty n Italy, whle
consoldatng our leadershp n Europe n
terms of flat glass”
“Manfredona flat glass producton
faclty, located n the southern part of Italy,
has a capacty of 190 thousand tons/year,
along wth a lamnatng lne wth 4 mllon
square meters/year capacty, a coatng lne
wth 4 mllon square meters/year capacty,
and a satn coatng lne wth 1.5 mllon
square meters/year capacty. We expect ths
acquston operaton to create a synergy
wth our flat glass operatons n Bulgara
and make a sgnfcant contrbuton to our
compettveness n Europe.”
“Italy s an mportant
gateway to the Western Europe”
Adressng that they wll contnue to grow
and make nvestments n Italy, Ahmet Kırman
sad, “We consder Italy as an mportant
gateway to the Western European market.
We are also realzng new nvestments wth
our norganc growth plans n Italy. Italy s
also one of our leadng export markets. Glass
and chemcal products exports from Turkey
have realzed approxmately $ 90 mllon
annually. We are among the mportant
supplers of Italan machnery and equpment
manufacturers.
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Kaleseramk, İtalya’yı
Avrupa pazarı çn üs
olarak kullanıyor
talya’nın 10 büyük seramk şrketnden br olan Edlcuogh ve Edlgres markalarını üreten
Fncuogh şrketn, 2011 yılında satın alan Kaleseramk, bu ülkey Avrupa pazarı çn br üs
olarak görüyor. Kaleseramk’n gerçekleştrdğ bu satın almanın İtalyan seramk sektöründek
lk yabancı satın alma olduğunu söyleyen Kale Seramk Genel Müdürü Okan Gedk, “Kale
Grubu olarak en büyük hracat noktamızı oluşturan Avrupa pazarına yakın br stratejk üs
ednrken, sektör çn de yol gösterc olduk. İtalya’dak marka yatırımımız, Avrupa operasyonlarımızı
kolaylaştırdı. Ayrıca hracatta da daha genş müşter ktlesne ulaşmamıza yardımcı oldu” ded.

İ

Kale Italia ve Kaleseramik arasında sinerjiyi artırmayı ve Kale Italia’yı en etkin şekilde kullanmayı hedeﬂediklerini söyleyen Okan Gedik, “Kale Design
Center ile seramik trendinin merkezinde daha etkin, hızlı tasarım ve teknoloji gücüne sahip olurken, lojistik
gücünü etkin kullanarak işlerimizi ve
süreçlerimizi oturtmaya çalışıyoruz.
İtalyan markalarımızın gücü ve imajı
ile daha iyi bir konumlandırma ile büyüme adımları atıyoruz” diye konuştu.
Kale Italia’nın yurtiçi alanı olan İtalya genelindeki yapı market sayısını
üçe yükselttiklerini ifade eden Okan
Gedik, “İtalya depo alanımızda Çanakkale Seramik ve Kalebodur markalı
ürünlerimizden belirli bir stok tutularak öncelikle Fransa’daki müşterilerimiz için palet bazında ürün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözecek. Bunun
yanı sıra HUB projesi altyapı çalışmaları tamamlanarak satışa hazır hale
getirildi” açıklamasında bulundu.

İhracatın payını yüzde 50’ye
çıkarmayı planlıyor
Kaleseramik’in bünyesindeki Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilcuoghi ve Edilgres markalarıyla, toplamda 3 bin adet ürün gamı
ile seramik karo ve banyo çözümleri
sunduğuna dikkat çeken Okan Gedik,
Türkiye’nin ilk seramik duvar karosunu 1962’de ihraç ettiklerini kaydetti.
Gedik, Türkiye’nin bu kalemde en çok
ihracat yapan şirketi olduklarını belirterek, “Büyüme alanını ihracat olarak belirledik. İç pazarda olduğu gibi

olmak üzere toplam 1.2 milyon metrekare alanda üretim yapıyoruz. Kaleseramik çatısı altındaki toplam 20
fabrikada yıllık 62 milyon metrekare
üretim kapasitemiz bulunuyor” şeklinde konuştu.

dış pazarda da kuvvetli olduğumuz,
derinliğimizi artıracağımız ana pazarlarımız olmasını hedeﬂiyoruz. İhracat, toplam satışlarımız içinde yüzde 33’lük bir paya sahip. Gelirin yüzde
50’sini ihracattan elde etmeyi hedeﬂiyoruz” dedi.
Avrupa’dan
Amerika’ya,
Ortadoğu’dan Afrika pazarına kadar
100 ülkedeki 400’ü aşkın ihracat noktasında satış yaptıkları bilgisini veren Okan Gedik, Avrupa’daki büyümenin yanı sıra gelişen Asya, Afrika,
Ortadoğu ve Uzakdoğu’da yeni mağazalar açtıklarını dile getirdi. Gedik,
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın beşinci, globalde ise 17’nci seramik karo
üreticisi konumunda olduklarını belirterek, “Kaleseramik olarak, bugün
itibarıyla 650 bin metrekaresi kapalı

“Ar-Ge le müşterlermze
alternatf çözümler sunuyoruz”
Ar-Ge çalışmalarıyla sektörde alışılmışın dışına çıktıklarını belirten
Okan Gedik, yeni fabrikalarını 30 milyon liralık yatırımla devreye aldıklarını söyledi. Yeni fabrikada üretilen
Kalesinterﬂex’i anlatan Gedik, “İnovatif ürün grubumuzun en güzel örneklerinden biri de küresel pazarda
en büyük, en esnek ve en ince porselen seramiklerinden olan Kalesinterflex. Kalebodur markamızın 15 yıl önce 100x300 santimetre ebat ve sadece
3-5 milimetre incelikle hayata geçirdiği Kalesinterﬂex’i, yeni fabrikamızda
120x360 santimetre ebatlı olarak üretiyoruz” ifadesini kullandı.
Ar-Ge ile müşterilerine alternatif çözümler sunduklarını belirten Okan Gedik, şunları kaydetti:
“SmartHijyen’in bağımsız laboratuvarlarda yapılan testlerde yeni bakterilerin oluşumunu engellediği ve var
olan bakterilerin hücre yapısını bozarak yok ettiği kanıtlandı. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız, tasarımda yeni yol haritasını gösteren Kale Tasarım DNA’sı ile de Kale Tasarım
Kılavuzları’nı ortaya çıkardık ve ‘Sevdiğiniz Kale’yi Tasarlayın’ projesini
hayata geçirdik.”
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Kale Seramik considers Italy
as a bas efor european market
Kale Seramk whch purchased n 2011
Fncuogh
company
manufacturng
Edlcuogh ve Edlgres brands and one
of the ten bggest ceramc company,
consders Italy as a base for the European
market. Statng that ths acquston of Kale
Seramk was the frst foregn purchase n
the Italan ceramcs ndustry, Kale Seramk
General Manager Okan Gedk sad, “As
Kale Group, whle we have acqured a
strategc base close to the European
market, whch consttutes our bggest
export pont, we have been gudng the
sector. Our brand nvestment n Italy
facltated our European operatons. It also
helped us reach a wder customer base n
exports”
Statng that they amed to ncrease
the synergy between Kale Itala and Kale
Seramk and use Kale Itala n the most
effectve way, Okan Gedk noted, “Wth
Kale Desgn Center we have more effcent,
faster desgn and technology power n the
center of the ceramc trend, we are tryng
to establsh our busness and processes by
usng the logstc power effectvely. Wth
the power and mage of our Italan brands,
we are takng growth steps wth a better
postonng.”
Okan Gedk, who stated that they have
ncreased the number of constructon markets
to three across Italy, whch s the domestc
area of Kale Itala, sad, “taly wll keep a
certan stock of our Çanakkale Seramk and
Kalebodur branded products n our warehouse
area and wll quckly solve the needs of our
customers n France on a pallet bass. In
addton, the nfrastructure of the HUB project
was completed and ready for sale”.
It plans to ncrease the
share of export to 50 percent
Okan Gedk, who ponted out that
Kaleseramk offers ceramc tle and
bathroom solutons wth a total of 3
thousand products wth the brands
Çanakkale Seramk, Kalebodur, Kale Banyo,
Edlcuogh and Edlgres, noted that they
exported Turkey’s frst ceramc wall tles
n 1962. Notng that they were the most
exportng company n ths tem n Turkey,
Gedk contnued: “ We dentfed export as
our growth area. As n the domestc market,
we am to be strong n the foregn market
and to be our man markets where we wll
ncrease our depth. Exports account for 33
percent of our total sales. We am to obtan
50 percent of revenue from exports”
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En, global vzyonunu
Türkye’ye taşıyor

P

etrol ve gaz bulma, üretme ve pazarlama faalyetlernde
büyümey taahhüt eden enerj şrket En, 80’den fazla
ülkede 30 bn aşkın çalışanı le tüm enerj sektörlernde
faalyet gösteryor. 2012 yılından ber Türkye’de faalyet
gösterdklern belrten En Satış ve Pazarlama Drektörü
Murat Mesc, “Europeol Maden Yağlar, İtalya maden yağ pazarından
kayda değer br pay alan En‘nn Türkye’dek yetkl lsans sahb ve
yetkl dstrbütörü. En’nn globalde sadece yed adet bulunan yetkl
lsans sahbnden br olarak Europeol Maden Yağlar, markanın global
vzyonunu ve temel değerlern Türkye’de başarı
le uygulama msyonunu taşıyor” dye konuştu.

Otomotiv sektörüne gerek araç sahiplerine gerekse profesyonel servis
sağlayıcılara ileri teknoloji ile madeni yağ ve gres üretimin yanı sıra endüstriyel yağ konusunda da hizmet
verdiklerini kaydeden Murat Mesci,
OEM onaylı kaliteli sentetik ve mineral motor yağları ve sıvıları sunduklarını belirtti. Aynı zamanda
farklı sektörlerde faaliyet gösteren
endüstriyel tesislerin gereksinimlerini karşıladıklarını söyleyen Mesci,
“Makine üreticileri tarafından onay
ve tavsiyelere sahip endüstriyel yağ
ve gresleri bu sektörlere sunuyoruz.
Eni; seramik, tekstil, çimento, inşaat,
gıda ve diğer tüm alanlarda endüstriyel tesislerin operasyonel verimliliklerini artırıp, maliyetlerini düşürüyor” dedi.

“Madenclk sektörü çn doğada
yok olan ürünler sunuyoruz”
Madencilik sektörü ile de çalıştıklarını belirten Murat Mesci, “Madencilik sektörü için geliştirilmiş doğada

kendi kendini yok edebilen (biodegradable) ürünleri, gıda sektörü için
üretilmiş NSF H1 Helal ve Kosher
onaylı yağ, aeresol yağlayıcı ve gresleri ile iş ortaklarımıza fayda ve performans sağlayarak verimliliklerini
artırıyoruz. Eni, çevreye olan duyarlılığı, Ar-Ge’ye dayalı yenilikçiliği,

yüksek teknoloji desteği ile kalite ve
performans odaklılığı, sürdürülebilir projeleri ve müşteri memnuniyetine verdiği önem ile güvenle kullanacağınız global bir marka” şeklinde
konuştu.
Madeni yağ sektörünün hem otomotiv hem de endüstriyel üretim yapan sektörlerin büyüyüp gelişmesine
paralel yeni ve katma değeri yüksek
ürünler ve hizmetler sunduğunu ifade eden Murat Mesci, Eni’nin araştırma geliştirmeye dayalı yüksek teknoloji desteği ile üretilen sentetik /
semi-sentetik veya mineral bazlı madeni yağ ve greslerinin birçok marka tarafından kabul gördüğünü söyledi. Mesci, ürünlerinin bu markaların orijinal makine üreticileri (OEM)
tarafından onaylandığını vurguladı.
Mesci ayrıca, “Günümüz koşullarının
yanı sıra klasik otomobiller için Eni
tarafından özel olarak üretilmiş Agip
Novecento madeni yağları klasik otomobil tutkunlarının da ihtiyaçlarını
karşılıyor” açıklamasını yaptı.

Eni brings its global
vision to Turkey
Energy Company En, whch commtted to
grow n ol and gas exploraton, producton
and marketng actvtes, operates n all energy
sectors wth over 30 thousand employees n
more than 80 countres. Statng that they
have been operatng n Turkey snce 2012,
En Sales and Marketng Drector Murat Mesc
sad, “In Turkey, Europeol lubrcants s the
authorzed lcensee and authorzed dstrbutor
n of En, whch owns a sgnfcant share n
Iraly’s lubrcants market. Europeol Lubrcants,
as one of the seven authorzed lcensee owner
n the global market, carres En’s global vson
and core values wth success n Turkey”
Murat Mesc, who stated that they provde
servce to automotve sector to both car
owners and professonal servce provders
wth advanced technology, lubrcants and
grease producton as well as ndustral ol,
noted that they offered OEM certfed qualty
synthetc and mneral engne ols and lquds.
Statng that they also met the requrements
of ndustral facltes operatng n dfferent
sectors, Mesc sad, “We offer ndustral
lubrcants and greases that are approved
and confrmed by machne manufacturers.
En ncreases the operatonal effcency of
ndustral facltes n ceramc, textle, cement,
constructon, food and all other areas and
decreases ts costs”
Statng that they are also operatng wth the
mnng sector, Mesc sad, “By manufacturng
bodegradable products developed for the
mnng ndustry, self-destructve products, NSF
H1 Halal whch s produced for the food sector
and Kosher approved ol, aerosol lubrcants
and greases; we ncrease productvty by
provdng benefts and performance to our
busness partners. En s a global brand that
you wll use safely wth ts nnovatve and hgh
technology support, qualty and performance
focus, sustanable projects and customer
satsfacton.
Statng that the lubrcant sector offers
new and added value products and servces
parallel to the growth and development of
both automotve and ndustral manufacturng
sectors, Murat Mesc noted that synthetc,
sem-synthetc or mneral based lubrcants
and greases produced wth hgh technology
support based on research and development
by En are accepted by many brands. Mesc
emphaszed that these products are approved
by orgnal machne manufacturers (OEMs). “
In addton to today’s condtons, the classc
Agp Novecento lubrcant for classc cars meet
the needs of classc car enthusasts. We have a
wde range of customers”, Mesc sad.

