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HABERLER 

FOCUS: Ekonomi ve Ticaret 

İtalyan şirketleri, Türk ortaklarıyla üçüncü ülkelerde yatırım yapma konusunda istekli 

Türkiye'de yatırım yapan İtalyan şirketlerinin, Türk partnerlerle beraber üçüncü ülkelerde birlikte 

iş yapma konusuna ciddi düzeyde olumlu yaklaştıkları ortaya çıktı. Roma merkezli Uluslararası 

Politikalar Çalışma Merkezinin (CeSPI), IXE araştırma şirketine Kasım - Aralık 2021 döneminde 

yaptırdığı Türkiye'de iş yapan İtalyan şirketlerine yönelik araştırma anketinin sonuçları "İtalya-

Türkiye: Asya ve Afrika'ya Doğru bir Köprü" başlıklı çevrimiçi toplantıyla paylaşıldı. Farklı 

sektörden 95 şirket temsilcisinin katıldığı ankette, İtalyan yatırımcıların Türkiye'de iş yapmaktan 

yüzde 79 oranında memnun olduğu belirtilirken, Türkiye'de yatırım yapılmasını diğer İtalyan 

şirketlerine tavsiye edenlerin oranı da yüzde 86 olarak ölçüldü. Ankete katılanların yüzde 86'sı, 

Türkiye pazarını sağlam bulduğunu belirtti. Türkiye bağlamında çalışmanın bölgedeki veya Afrika 

kıtasındaki diğer ülkelere erişimi kolaylaştırabileceğine inananların oranı yüzde 93 olarak ölçüldü. 

Yüzde 93'lük dilimde yer alanların yüzde 88'i de bir İtalyan-Türk ortaklığının üçüncü bir pazara 

girmesini olumlu karşılayacağını bildirdi. İtalya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı 

Piero Fassino da bu anketin iki noktayı öne çıkardığını ifade ederek, "Üzerinde birleşilen bir görüş 

var ki; İtalyan şirketlerinin Türkiye'yi stratejik ve güvenilir bulduğudur. 

        

İtalya ekonomisi iç taleple geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,6 büyüdü 

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 2021'nin son çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla 

(GSYİH) büyümesine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Almanya ve Fransa'dan sonra Avrupa 

Birliği'nin (AB) üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, 

bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6, 2020'nin son çeyreğine göre ise yüzde 6,4 büyüdü. İtalyan 

ekonomisi geçen yılın tamamında ise 2020'ye göre yüzde 6,5 büyüdü. Söz konusu büyüme oranı, 

1976'dan bu yana en hızlı büyüme olarak kayıtlara geçti. İtalyan ekonomisinde yeni tip 

koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk yılında yüzde 8,9'luk bir daralma kaydedilmişti. İtalya Merkez 

Bankası, artan enerji fiyatlarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle önceki tahminlerini 

düşürerek, İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,8 büyümesini bekliyor. 



 

3 
 

 

ETKİNLİKLER 

Başkanımızla Türkiye – İtalya Ekonomik ilişkilerine yönelik röportaj 

Türkiye'nin başarılı ve tanınmış gazetesi '' Yeni Asır '' İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Sayın Pietro Alba ile 11.02.2022 tarihinde bir röportaj yaptı. Alba Odanın tarihçesi, Odanın 

mevcut ve gelecekteki faaliyetlerinden bahsetti. Başkan Pietro Alba, Odamızın İtalya’da yatırım 

yapmak isteyen Türk şirketlerini desteklemek için farklı bölgelerde ofisler açmaya devam 

edeceğini belirtti. 

 

 

 

 

Alba, Türkiye 

ile İtalya 

arasındaki 

ticari hacmin 

23 milyar 

dolardan 30 

milyar dolara 

yükselmesinin 

beklendiğini 

vurguladı. 
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‘’Italya Neden Türk Şirketleri İçin Uygun Bir İş Ortamıdır’’ Webinarı – 20.01.2022 

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası The European House Ambrosetti ortaklığı ile 20 Ocak 2022 

Perşembe günü saat 14:00’da ‘’Italya Neden Türk Şirketleri İçin Uygun Bir İş Ortamıdır’’ konulu bir 

Webinar düzenlemiştir. 

Webinar sırasında seçkin konuşmacılar İtalya’nın Türk yatırımcılar açısından fırsatlarını, yeni nesil AB 

programını ve Ulusal Ekonomik İyileşme ve Dayanıklılık Planı olan PNRR’nin özel fonlarını Türk 

girişimcilere sundular. Tüm konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza yoğun ilgi ve katılımlarından dolayı 

teşekkür ederiz. İzmir İtalya Konsolosu Sayın Valerio Giorgio ve Odamızın Başkanı Pietro Alba’ya, 

Lorenzo Tavazzi, Luca Miraglia ve Fulvio Villa’ya ayrıca konuşmaları için özel teşekkürlerimizi sunarız. 

 

.  

İtalyada düzenlenen 2022 Uluslararası Fuarlar Kitapçığı 

2022 yılında da Odamız İtalya'da düzenlenecek olan başlıca uluslararası fuarları içeren "İtalya’daki 
Uluslararası Fuarlar Kitapçığı" yayınını gerçekleştirmiştir. 

Her yıl 1000 adet olarak basımını yaptığımız ve yaklaşık 235 fuarın 23 farklı sektör bazında 
sınıflandırıldığı kitapçık, İtalyan Büyükelçiliğine, İtalyan Konsolosluklarına, İtalyan Kurumlara, İstanbul-
iDATA, İzmir-VFS ofislerine, Ticaret ve Sanayi Odalarına, İhracatçı Birliklerine, Sanayi Bölgelerine, 
Serbest Bölgelere gönderilmekte ve katılım gösterdiğimiz fuarlarda ilgilenen firmalara dağıtılmaktadır.  

Ayrıca Kitapçığa Oda'nın web sayfasından aşağıdaki bağlantı ile çevrimiçi olarak da ulaşabilirsiniz:  

https://www.cciizmir.org/wp-content/uploads/2022/01/Italyadaki-Uluslararasi-Fuarlar-2022.pdf 

 

 

https://www.cciizmir.org/wp-content/uploads/2022/01/Italyadaki-Uluslararasi-Fuarlar-2022.pdf
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IFCO Istanbul Fashion Connection 6-9 Aralık 2021 

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası IHKIB (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçilari Birliği) 

ortaklığıyla 6-9 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen IFCO Istanbul Fashion Connection online 

fuarına İtalyan firmalardan oluşan bir katılımcı grubu organize etmiştir.  

Organizasyon kapsamında katılımcı İtalyan firmalar tekstil sektöründe bulunan Türk firmalarla online bir 

platform aracılığıyla görüşme fırsatı bulmuştur. 

 

Yönetim Kurulu Toplantısı / 8 Aralık 2021 

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası 8 Aralık 2021 tarihinde, yılın son Yönetim Kurulu toplantısını Urla’da 

bulunan ‘’İkidenizarası Şarapçılık’’ta düzenledi. Bağ evininin de tanıtıldığı ve yemek organizasyonunun 

düzenlendiği toplantıya Yönetim Kurulu üyelerimiz ile beraber İzmir İtalya Konsolosu Sayın Valerio 

Giorgio da katıldı. Odamızın hali hazırda devam eden projeleri, gelecekte gerçekleştirilecek olan projeler 

ve izlenecek yol haritası ile ilgili istişarede bulunuldu. Toplantı vesilesiyle Sayın Valerio Giorgio da bir 

konuşma yaparken Odamızı yapılan işlerden dolayı tebrik edip Ege Bölgesi’ndeki faaliyetlerini arttırma 

yönündeki tam desteğini devam ettireceğini vurguladı. 

 



 

6 
 

 

 

Gelecek etkinlikler 

Marble Mermer Fuarı’na İtalyan heyet organizasyonu / 30 Mart – 2 Nisan 2022 

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası, 30 Mart – 2 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 

Marble 2022 Fuarına bir ziyaretçi heyeti düzenleyecektir. Doğal taş sektörünün dünyadaki en önemli 

buluşmalarından biri olan Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojiler Fuarı 28. kez kapılarını açıyor. MARBLE, 

Türkiye’nin en büyük ve modern fuar kompleksi Fuarizmir’de Türkiye’den ve dünyanın çeşitli 

ülkelerinden firma ve sektör profesyonellerini ağırlayacak. MARBLE Fuarı her yıl dünyanın dört bir 

yanından binlerce profesyoneli Avrupa, Asya ve Afrika’nın bir liman kenti ve buluşma noktası olan 

İzmir’de bir araya getiriyor. Odamız fuara D holünde D172 numaralı 48 metrekarelik standıyla katılım 

sağlayacaktır. Standımıza tüm üyelerimiz davetlidir. 

Tarihler: 30 MART – 2 NİSAN 2022 

 

 

FOTEG İstanbul Gıda İşleme Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı / 9-11 Haziran 2022 

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası,  FOTEG İSTANBUL Gıda İşleme Teknolojileri Uluslararası İhtisas 

Fuarı için bir İtalyan ziyaretçi heyeti düzenleyecektir. 

2 yılda bir İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen FOTEG İSTANBUL, gıda işleme teknolojileri tedarikçileri 

ve gıda üretim sektörü temsilcilerinin buluşma noktasıdır. Fuar, dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcı ve 

ziyaretçileriyle büyük bir pazarda, katılımcılara en son trendleri öğrenmeleri için önemli fırsatlar 

sunmaktadır. 
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MECSPE 2022 Uluslararası İmalat Sanayi Fuarı / 9 – 11 Haziran 2022 

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası, 9 - 11 Haziran 2022 tarihlerinde İtalya’nın Bologna şehrinde 

düzenlenecek olan MECSPE 2022 Uluslararası İmalat Sanayi Fuarı’na bir ziyaretçi heyeti organize 

edecektir. Heyete katılım 6 firma ile sınırlandırılacaktır. Firma yetkilileri fuarı ziyaret ederek, katılımcı 

İtalyan firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştireceklerdir.  

 

Organizasyona:  

Tıbbi cihaz, ilaç, otomotiv, plastik enjeksiyon, tekstil, paketleme, otomasyon, gıda, nakliye, kalıpçılık, 

havacılık, petrol, enerji sektörlerinde kullanılmak üzere makine parçaları ve teknolojileri (hassas işleme, 

yüzey işleme, kalıp ve otomasyon) ithalatı yapabilecek firmaların üst düzey yöneticileri davet 

edilmektedir. 

 

Katılım düşünen her firmadan bir yetkilinin; 

- Bologna’daki 3 gece konaklaması,  

- Bologna havaalanı/ Otel/ havaalanı transferleri, 

- Otel/fuar alanı/otel transferleri, 

- Fuar’ın olduğu günlerdeki öğle yemekleri,  

- İkili görüşmeler ve Fuara girişi ücretsiz olarak karşılanacaktır.   

 

Türkiye-Bologna uçak bileti, yurtdışı çıkış harcı, vize bedeli, akşam yemekleri ve İtalya’daki kişisel 

harcamalar dahil değildir. 

 

Heyete, Odamızdan İtalyanca bilen bir yetkili eşlik edecektir.  

Başvurmak isteyen firmaların,  en geç 25 Mart 2022 Cuma günü saat: 18:00’e kadar başvurularını 

Odamıza iletmeleri gerekmektedir. Başvurular elimize geçiş sırasına göre Senaf Fuarcılık tarafından 

değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları Odamız tarafından başvuru sahiplerine yazılı olarak 

iletilecektir.  

Fuar ve fuarda gerçekleştirilecek etkinlikler ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için fuar web sitesini ziyaret 

edebilirsiniz, (https://www.mecspe.com/en/ ) . 

Detaylar için Odamız ile infocciizmir@cciizmir.org mail adresi aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. 

https://www.mecspe.com/en/
mailto:infocciizmir@cciizmir.org
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            YENİ ÜYELERİMİZ 

 

                                                                                     KAĞIT AMBALAJ / DIŞ TİCARET  

  

        SANTRİFÜJ TEKNOLOJİLERİ 

 

  

 

             

        DANIŞMANLIK 

 

 

 

 

 

 

1939 yılında kurulan ve merkezi Torino'da bulunan Ecopack, 

uluslararası gıda endüstrisi için kalıp ve pişirme kapları 

üretiminde uzmanlaşmıştır. Avrupa, Orta Doğu, Asya, 

Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney 

Amerika'daki en önemli uluslararası şirketlerle yakın işbirliği 

içinde çalışmaktadır. 

Web sitesi: www.ecopacktunisie.com/qui-nous-sommes 

 

 

 

  

 

 

 

 

HAUS; 32.000 m2 alana yayılmış, son teknoloji altyapılara 

sahip entegre üretim tesisinde, yıllık 650 ürün üretim 

kapasitesi ve 500'e yakın çalışanı ile; Aydın'dan 40'tan fazla 

ülkeye ihracat yapmaktadır. 

Web sitesi: www.hausworld.com 

 

 

 

Randstad, 5 kıta ve 39 ülkede toplam 626.300 çalışanı, 5.752 

şubesi ve 32.800 çalışanı ile insan kaynakları ve danışmanlık 

hizmetleri sektörünün lider kuruluşlarından biridir. 

Web sitesi: www.randstad.com.tr 

 

 

 

 

 

http://www.ecopacktunisie.com/qui-nous-sommes
http://www.hausworld.com/
http://www.randstad.com.tr/
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                                              LOJİSTİK 

 

 

 

             MADEN METAL İŞLERİ 

 

    

 

                                           RESTORAN 

 

   

 

2012 yılında faaliyetlerine başlayan ASSET Lojistik A.Ş. , WCA 

ağı içerisinde 187 ülke ve 774 limanda 6.000'e yakın acente 

ağı ile uluslararası taşımacılık sektöründe faaliyet 

göstermektedir. 

Web sitesi: www.assetgrup.com.tr 

 

 

 

 

 
1977 yılından bu yana endüstriyel mutfaklarda kullanılan 

tezgah malzemelerinin imalatını yapan KAPP, 45 ülke ve yurt 

içinde 141 seçkin perakendeciye yaptığı satışlarla sektörün 

önde gelen firmaları arasında yer almaktadır. 

Web sitesi: www.kapp.com.tr 

 

 

 

 

Luna Romana İzmir – Urla’da 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi'nde 

bulunan bir İtalyan restoranıdır. Restoranın Karşıyaka Aksoy 

Cemal Gürsel Cd. No: 424 D: A, 35580 bir şubesi daha 

bulunmaktadır. 

Instagram Sayfası: 

www.instagram.com/pizzerialunaromana/?hl=tr 

 

 

 

 

http://www.assetgrup.com.tr/
http://www.kapp.com.tr/
http://www.instagram.com/pizzerialunaromana/?hl=tr
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            İNŞAAT MALZEMELERİ 

 

 

 

               LOJİSTİK 

 

 

 

        METAL ÜRETİM PREFABRİK YAPILAR 

 

 

Adnanlar, parke, seramik, porselen seramik, mutfak, mozaik, 

cam mozaik, ithal banyo dolabı, ithal çelik kapı, ithal mutfak, 

ithal seramik, ithal parke, ithal boya, sürme kapı sistemi, 

duvar içi sürme kapı, sedefli boya, gömme rezervuar 

sistemleri gibi birçok sıva üstü malzeme ile konforu 

hayatınıza taşımaktadır. 

Web sitesi: www.adnanlar.com.tr 

 

 

 

 

 

Cobantur ve Boltas, Avrupa ve ötesinde bireysel intermodal 

taşımacılık çözümlerinde öncü olarak ortak bir geçmişe 

sahiptir. Cobantur ve Boltas, kimya, otomotiv ve sıcaklık 

kontrollü taşımacılık gibi lojistik açıdan zorlu görevleri bile 

uygun bütçelerle çözmek için kapsamlı bir operasyonel 

deneyime ve esnek bir ağa sahiptir. 

Web sitesi: www.cobanturboltas.com 

 

 

 

 

 

Efe Prefabrik, basit konvansiyonel prefabrik yapıların yanı 

sıra, yüksek izolasyonlu ve sağlam modern mimari çelik 

yapıların tasarımı, üretimi ve montajını gerçekleştirmektedir.  

Efe Prefabrik, özel ve endüstriyel kullanıcılara hizmet 

vermektedir. 

Web sitesi: www.efeprefabrik.com.tr 

 

 

 

 

 

http://www.adnanlar.com.tr/
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          HUKUK BÜROSU 

 

 

 

            TARIM TURİZMİ 

 

  

 

 

 

KABLO ÜRETİM SEKTÖRÜ 

 

 

 

 

Lozan Legal, İzmir merkezli deneyime dayalı bir hukuk 

firması ve hukuki danışmanlık firmasıdır. Lozan Hukuk 

Bürosu, uzmanlık alanının sürekli değişen dinamiklerini 

yakından takip ederek, bilimsel veriler ve etik değerler 

ışığında şirketlere ve bireylere pratik çözümler sunmaktadır. 

Web sitesi: www.lozanlegal.com 

 

 

 

 

 
La Chiusa  Kuzey Umbria’da yer alan bir agriturismo  yani 

tatil çiftliğidir. Etrafı doğayla çevrili ve Niccone Vadisi’ne 

tepeden bakan bir konumdadır. Umbertide kasabasına ise 

arabayla sadece birkaç dakikalık uzaklıktadır.  

La Chiusa konaklama olanakları olan organik bir çiftliktir. 

Web sitesi: www.agricolachiusa.com 

 

 

 

 

 Union International kurulduğu günden bu yana, beyaz eşya 

ve kombi sektörlerinde birçok global şirket ve lider için her 

zaman çözüm ortağı olmuştur. Unionalpha Group'un bir 

parçası olan şirket, hizmette mükemmelliği hedefleyerek 

müşterilerine uluslararası kabul görmüş üst düzey bir kalite 

standardı sunmaktadır. 

Sito Web: www.unionalpha.com 
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                   LOJİSTİK 

 

                             YAPI MALZEMELERİ 

 

                                 MEDİKAL ÜRÜN İMALATI 

 

 

 

 

DİLŞAT AKTEKİN 

 

 

 

 

Naval Marin Lojistik ve Ticaret Limited Şirketi Uluslararası 

deniz taşımacılığı yapan İzmir merkezli lojistik firması. 

Web Sitesi: www.navalmarin.com.tr 

 

 

 

Tema Med Yapı Malzemeleri Plas. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

İzmir Ege serbest bölgesinde bulunan Zemin Güçlendirici 

Geogrid İnşaat Malzemeleri üretim ve ticaretiyle ilgilenen bir 

firmadır. 

 

 

THI Medikal Sanayi Ticaret A.Ş. ameliyathaneler için steril 

giysi ve örtülerin sterilizasyonu için tıbbi, cerrahi veya 

laboratuvar aletlerinin imalatı. 

Web Sitesi: www.thigmbh.at 

 

 

MİMAR – ŞAHIS ÜYELİĞİ 

http://www.navalmarin.com.tr/
http://www.thigmbh.at/


 

13 
 

 

 

 

 

 

Hazırlayanlar  

Eren Alpar 

Alpay Özgöller 

Bade Çaldenk 

 

 

 


