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Lüksemburg’un Saygıdeğer Başbakan Yardımcısı,
Sayın Bakanım,
Türk ve Lüksemburg İş Dünyalarının Kıymetli Temsilcileri;
Hanımefendiler; Beyefendiler;
Öncelikle Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla
selamlıyorum.
Bugün Avrupa Konseyi’nden Birleşmiş Milletlere; NATO’dan OECD’ye kadar birçok
uluslararası kuruluşun kurucusu veya üyeleri arasında yer alan, aynı zamanda Avrupa
Birliği’nin de Kurucu Üyelerinden Lüksemburg’un Saygıdeğer Başbakan Yardımcısı ve
Ekonomi Bakanı ile beraberindeki heyeti ağırlıyoruz.
Bu vesileyle 3.Dönem JETCO Toplantısı kapsamında Türkiye-Lüksemburg İş Forumu’nu
düzenlemiş bulunuyoruz. Hepiniz, Türkiye’ye, İstanbul’a ve Forumumuza hoş geldiniz.
Saygıdeğer Hazirun;
Ülkelerimiz arasındaki ikili ticaretin 2016 yılı sonu itibariyle 200 milyon ABD Doları
seviyesinde olduğundan bahsedildi. Bu rakamın bizim potansiyelimizi yansıttığını söylemek
mümkün müdür? Biz buna inanmıyoruz. O zaman, bizim üzerimize düşen görev, bu rakamı
hızla büyütmek.
Bizler, Türk iş dünyası olarak, iki ülke arasında özellikle lojistik, finans, ekoteknoloji,
yenilenebilir enerji, uzay teknolojileri, biyoteknoloji ve inovatif teknolojiler alanlarında
büyük fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Ve bunları değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz.
Sayın Başbakan Yardımcısı, size bir iki örnek vereceğim;
Bakınız; geçen hafta Salı günü Almanya’nın Frankfurt şehrinde, Türkiye’nin ‘Partner Ülke’
olarak misafir olduğu, dünyanın en büyük ısıtma, soğutma, havalandırma ekipmanları fuarı
ISH’i açtık.

Alanında son teknoloji ürünlerin sergilendiği, yenilenebilir enerjinin, dijitalleşmenin, enerji
verimliliğinin konuşulduğu böylesi bir fuara, Türkiye’den 140 firma katıldı. Ve Türkiye,
Almanya ile İtalyan’dan sonra fuara ülke bazında en fazla katılım yapan 3.ülkeydi.
Ayrıca, sizlerle bir veriyi daha paylaşmak istiyorum. Bugün Türkiye’nin ihracatının %90’ından
fazlasını endüstriyel ürünler oluşturuyor ve bunun da yaklaşık yarısı Avrupa’ya gidiyor.
Bu iki bilgiyle şunu söylemek istiyorum; Türkiye, Avrupa’nın aradığı kaliteyi üretebilmektedir.
Bundan dolayı, Türkiye, artık uluslararası yatırımlar, yatırımcılar için önemli bir merkez,
üçüncü ülkelerde işbirliği için de önemli bir geçiş ülkesi olmuştur. (Hatta bu noktada 127
ülkeyle bizatihi iş konseyi bağlamında çalışan DEİK sahip olduğu network ile her türlü desteği
vermeye hazırdır.)
Dolayısıyla, Avrupa’daki birçok ülkedeki firmalar, Afrika’daki, Ortadoğu’daki, Orta Asya’daki
yatırımlarını ve operasyonlarını Türkiye üzerinden yönetiyor ve Türkiye ile ortaklık kuruyorlar.
İşte, bu sebeple bizim bu ürünleri pazarlamaya, depolamaya ve taşımaya ihtiyacımız var.
Yani lojistik sektörü, bu ülkede iyice önem kazanmış durumda. Bu bağlamda, Lüksemburg ile
lojistik alanında birlikte çalışabilecek çok önemli bir fırsatımız var.
Avrupa’nın hemen kalbinde, Batı Avrupa’nın lojistik merkezi olan Lüksemburg, bu misyonunu
ancak Türkiye ile tamamlayabilecektir. Hükümetinizin bu sektörü aktif bir şekilde
desteklediğini biliyoruz; bizler de Türk lojistik sektörünün gücüne inanıyor ve iki ülkenin bu
alanda ortaklıklarını artırması gerektiğini düşünüyoruz.
Ortaklığımızı artırmamız gereken bir diğer alan ise: Finans.
Hepimiz, Lüksemburg’un, Avrupa’nın finans merkezi durumunda olduğunu biliyoruz.
Bizler de İstanbul’un bu bölgede bir finans merkezi olması için ciddi çalışmalar içerisindeyiz
ve özellikle İslami finansman araçlarında ve fonlarda ön plana çıkabileceğimize inanıyoruz.
Çünkü bu ülke, İslami finans konusundaki potansiyeli bugüne kadar bir türlü kullanamadı.
Şimdi onu tetiklememiz gerekiyor.
Dolayısıyla, Dünya’nın en büyük üçüncü fonuna sahip ve Avrupa’da üç kredi
derecelendirme kuruluşundan aynı anda en yüksek kredi notunu alan Lüksemburg ile
bu çerçevede yakın işbirliği oluşturmamız gerekiyor.
Hatta daha önce KEK toplantılarında da bahsi geçmiş olan, Lüksemburg Finans Kurumu ile
ciddi işbirliği içinde olmamız gerektiğine inanıyoruz.

Kıymetli Katılımcılar;
Son olarak, bir noktanın daha altını çizerek sözlerimi tamamlamak istiyorum.
Birçoğunuzun bildiği üzere, Ekonomi Bakanımızın üstün gayretleri ve Bakanlığın titiz
çalışmalarıyla 1996 yılında başlamış olan Türkiye-AB Gümrük Birliği ilişkisinde önemli bir
aşama kat edildi.
Gümrük Birliği’nin güncellenme ve derinleştirilmesi müzakerelerine bu yıl içerisinde
başlanması öngörülüyor.
Bizler de DEİK olarak, bu süreci gönülden destekliyor ve elimizden gelen her türlü desteği
vermeye gayret ediyoruz.
Arzumuz; Gümrük Birliği’nin revizyonunda müzakerelere hemen başlanılması ve
sürecin kısa bir süre içinde, her iki tarafın da endişelerini ve sorunlarını giderecek
şekilde nihayete erdirilmesi.
Bu çerçevede taşıma kotaları, sürücü vizeleri, Türk vatandaşlarına yönelik haksız vize
uygulamaları gibi, artık kronikleşmiş sorunlara da bir an önce kalıcı çözüm bulunması.
Biz iş dünyası olarak, oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz bu noktada, Kurucu Ülke
Lüksemburg’un desteğini talep ediyoruz.
Saygıdeğer Başbakan Yardımcısı,
Sayın Bakanım;
Saygıdeğer Katılımcılar;
Sözlerimin sonunda, toplantımıza teşrifleriniz için sizlere tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum.
Ayrıca yıllardır verimli bir işbirliği içerisinde olduğumuz, Lüksemburg Ticaret Odası’na,
toplantımızın düzenlemesinde göstermiş oldukları ilgi ve destekten ötürü teşekkür ediyorum.
Toplantımızın her iki ülkeye de yarar getirmesi temennisiyle, hepinize saygılarımı
sunuyorum.

