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Sizleri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK ve şahsım adına selamlıyor, Türkiye – Malta
İş Konseyi Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum, programımıza hoş geldiniz.
Biliyoruz ki, Malta ve Türkiye iş çevrelerinin uzun ve sürekli gelişen bir geçmişi var.
Ve bu geçmiş, elbette bir çok ziyareti de içeriyor.
Bu ziyaretlerden, içinde bizzat benim de bulunduklarımı hatırlatmak istersem;
30 Eylül 2015’te Malta İş Dünyası temsilcilerimizi İstanbul’da ağırlamıştık.
17 Şubat 2017’de Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile birlikte bu defa biz Maltadaydık.
22 Mart 2018’de Ekonomi Bakanımız ile birlikte JETCO toplantısı için tekrar Maltadaydık.
Ve bugün tekrar İstanbulda birlikteyiz.
Bunlar ve benzeri bir çok birlikteliğin bir sonucu olarak, özellikle finans, denizcilik, Lojistik
ve müteahhitlik sektörlerinde, Malta’da kayıtlı 625 Türk firması var ve 2002 – 2017 yılları
arasında Türkiye’den Malta’ya yapılan doğrudan yatırım miktarı da, 1,3 milyar $’ın üzerinde.
Türk firmalarının Malta’da yatırımları gurur verici. Ama, Malta İş Dünyası temsilcilerinin
de ülkemizde yatırımlarını arttırmaları, en büyük arzumuz. Böylelikle her iki toplumun birbirine
daha da çok yakınlaşacağı kanaatindeyim.
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Bu noktada hatırlatmak isterim ki, Türk müteahhitlik sektörü dünya çapında başarılara
imza atıyor. Şayet birlikte çalışma fırsatımız olursa, Malta – Gozo Tünel Projesi’nde de,
başarılı işler çıkaracağımıza yürekten inanıyorum.
Yine aynı şekilde, ikili ticaret hacmimize bakıldığında da, düzenli olarak gelişen bir
seyirden söz etmek mümkün. 2017 yılında Türkiye 550 milyon $’ın üstünde ihracat yaparken, iki
ülke arasında toplam ticaret hacmi 600 milyon $’a ulaştı. Bu verilere bakıldığında, iş çevreleri
arasında kurulan güvene ve istikrara dayalı ilişkinin önemini daha iyi görmek mümkün.
Tabii ki buradaki temel soru, bu seviyenin yeterli olup olmaması. Bu noktada da, biz iş
insanlarına büyük bir sorumluluk düştüğüne inanıyorum. Daha yüksek ölçekli ticaret hacimlerine
ulaşmak için, karşılıklı çalışma ve işbirliği kültürünü geliştirmemiz ve derinleştirmemiz gerekiyor.

Değerli Konuklar,
Sözlerimi toparlarken değinmek istediğim iki konudan birisi, Türkiye ve AB ilişkilerinde
ihtiyaç duyduğumuz yeni bir ivmeyi yakalamak için Gümrük Birliğinin güncellenmesi...
Geçtiğimiz 16 yılda milli gelirini 3’e katlayan ülkemiz, 800 milyar $’ın üzerinde bir katma
değerin %20'sini ihraç eden önemli bir küresel aktör haline geldi. Bu ölçeğin büyüklüğüne
rağmen, yeni nesil ticaret anlaşmalarının imzalandığı, ticaret savaşlarının çokça konuşulduğu
günümüz dünyasında, ortak ticaretimize, vadesi dolmuş bir Gümrük Birliği modeliyle devam
edemeyiz. Bu, karşılıklı olarak sağlanacak büyük ölçekli bir faydaya yüz çevirmek demek ve
rasyonel olmaktan da oldukça uzak.. Bu vesileyle, Maltalı dostlarımızın bizlere bu süreçte
verdikleri desteğin devamını beklediğimizi belirtmek isterim.
İkinci ve son olarak değinmek istediğim konu ise DEİK ve karşı kanat kuruluşumuz.
34 yıldır Türk İş Dünyasının dışarıya açılan penceresi ve İş Platformu olan DEİK olarak;
145 iş konseyimiz arasında yer alan, 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Başkanlığını
Sayın Halis Ali Çakmak’ın yaptığı Türkiye – Malta İş Konseyimiz ve karşı kanadımız Malta
Ticaret ve Girişimcilik Odası ile, tüm bu süreçlerde, birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya devam
edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Bir Malta atasözü der ki “Kalpler nereyi severse, ayaklar o yöne ilerler.” İnanıyorum ki,
burada bulunun 250 iş insanımız ve iş dünyası temsilcilerimiz, işlerini severek, inanarak ve
büyük bir tutkuyla yapıyor. Bu çabanın ve emeğin, ülkelerimiz arasındaki bu ve benzeri
etkinliklerin, ülkelerimiz arasındaki 1 milyar $’lık ticaret hacmi hedefine en kısa zamanda
ulaşmamızı sağlayacağına inanıyorum.
Başta Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Sayın Bakanlar olmak
üzere, Türkiye ve Malta iş dünyası temsilcilerine teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
Nail OLPAK
DEİK Başkanı
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