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Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi ve Afro-Avrasya ana kıtası ortasındaki 
jeostratejik konumu ile öne çıkmaktadır. Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika 
ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere 
uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden 
olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politikası ile küresel platformda önem gittikçe artan 
bir aktör haline gelmiştir.  
 
Avrupa’nın ve Akdeniz’in en köklü tarihi, entelektüel, kültürel birikimine ve devlet geleneğine 
sahip ülkelerinden biri olan İtalya ise 60 milyonu aşan nüfusuna karşılık 2,5 trilyon dolara 
yaklaşan GSMH’sı ile dünyanın 7. büyük ekonomisi konumundadır. Avrupa Birliği’nin kurucu 
üyeleri arasında bulunan İtalya NATO, AGİT ve G8 gibi uluslararası örgüt ve guruplardaki etkin 
konumu ile de dikkat çekmektedir. Bu unsurlar, jeostratejik konumunun da desteğiyle İtalya’ya, 
gerek bölgesindeki gerek küresel çaptaki gelişmelerde nüfuz ve etki kazandırmaktadır. 
 
Türk - İtalyan ilişkileri çok eski dönemlere, Osmanlı İmparatorluğunun ilk dönemlerinde Venedik 
ve Cenevizlilerle kurulan temaslara ve ticari ilişkilere kadar uzanmaktadır. Türkiye ile İtalya 
arasındaki diplomatik ilişkiler ise 1856 yılında kurulmuş ve bu çerçevede 2006 yılında Türkiye - 
İtalya arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 150. yıldönümü kutlanmıştır.  
 
Türkiye ve İtalya, Akdeniz Havzası’nda ortak çıkarları bulunan, ortak tarih ve değerleri paylaşan iki 
bölgesel güçtür. İki ülke ilişkileri stratejik ortaklık olarak tanımlanmaktadır. İki ülkenin bölgesel ve 
küresel meselelere çözüm bulunması hususunda işbirliği içinde çalışma iradesi mevcuttur. 
Nitekim iki ülke, Afganistan’dan Lübnan’a geniş bir coğrafya içinde barış ve istikrarın sağlanması 
amacıyla çaba göstermekte ve işbirliği yapmaktadırlar. 
 
Türkiye’nin dördüncü büyük ticari ortağı olan İtalya’yla enerji, savunma sanayi, turizm, altyapı, 
inşaat, otomotiv ve kimyasal ürünler gibi alanlarda mevcut işbirliğine karşın, ekonomik ve ticari 
ilişkilerin daha da pekiştirilmesi yönünde potansiyel yüksektir.   



 

 
İtalya, Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemektedir. Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkasya’da güvenilir bir 
bölgesel güç olan Türkiye’nin AB’nin gücünü pekiştireceği ve birliği küresel bir güç haline 
getirebileceği düşüncesi İtalya’da hakimdir.  
 
İkili ilişkilerde hemen her alanda farklı düzeylerde görüş alışverişine imkan veren üç ayaklı süreç ( 
Türkiye - İtalya Hükümetlerarası Zirve Toplantıları, Türk - İtalyan Forumu ve Türk - İtalyan Medya 
Forumu ) ilişkilerin kurumsallaşmasına katkıda bulunmaktadır.  
 
İtalya Türkiye’nin önemli ticaret ortaklarından biridir. İkili ticaret hacmi 2013 yılında yaklaşık 19,6 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin İtalya’ya ihracatındaki başlıca ürünler, kara ulaşım 
araçları, tekstil elyafı ve mamulleri, demir ve çelik, giyim eşyası ve aksesuarları, sebze meyve ve 
mamulleridir. İthalatında ise, belirli sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazlar, tekstil elyafı 
ve mamulleri, kara ulaşım araçları, elektrikli makine ve cihazlar ile enerji üreten makine ve 
cihazlar ilk sıralarda yer almaktadır. İkili ticaret dengesi İtalya lehine seyretmektedir.  
 
Türkiye’de 940 İtalyan şirketi faaliyette bulunmaktadır. Bu şirketlerin doğrudan yatırıma ilişkin 
sermaye hisseleri 4,6 milyar Dolar’a yaklaşmıştır. İtalya’dan Türkiye’ye gelen uluslararası 
doğrudan yatırımların miktarı 2011 yılı itibariyle 98 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı 
Ekim ayı itibariyle, Türkiye’den İtalya’ya yapılan yatırımların tutarı 141 milyon ABD Doları’na 
ulaşmış, İtalya’da toplam Türk firması sayısı 44’e yükselmiştir. Türkiye’ye gelen İtalyan turist 
sayısı, ekonomik krize rağmen 2008 yılından itibaren artış eğilimini sürdürmüşse de 2013 yılı 
sonunda bu rakam 732 binde kalmıştır. 
 
Demokrasi, laiklik, G20 üyeliği, Dünya Ticaret Örgütü üyeliği ve kalkınmacı ekonomilere sahip 
olmaları iki ülkenin ortak özellikleridir. Türkiye, büyüyen ekonomisi, geniş pazarı, askerî gücü, 
bilişim teknolojisindeki üstünlüğüyle küresel alanda etkin bir güç olan İtalya'ya gereken önemi 
vermektedir.  
 
Her iki ülke de birbirleriyle ilişkilerinde yeni ve gerçekçi açılımlar yapmanın gayreti içerisinde olup 
her alanda artan içerikli temaslarla birbirlerini yeniden keşfetmektedirler. İki ülke arasında siyasi, 
ekonomik, kültürel ve güvenlikle ilgili alanlarda iş birliği imkanı zemini daha da 
güçlendirilebilecektir.  
 



 

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle ivme kazanan küreselleşmeyle gelen temel eğilim, ülkelerin tek 
başlarına değil belirli bölgesel iş birlikleri ve bölge-ötesi ortaklıklar vasıtasıyla gelişmesi 
yönündedir. Ülkeler artık ekonomik, siyasal, kültürel bakımdan diyalog ve iş birliğine dayalı açık 
bir yapıya doğru yönelmekte, uyum sağlayamayanlar ise ciddi istikrarsızlıklar yaşamaktadır.  
 
Bu çerçevede, Türkiye ile İtalya arasında da uzun erimli “Stratejik İş Birliği” ilişkileri 
geliştirilmesinin gerekli olduğu açıktır.  
 
Türkiye - İtalya Yuvarlak Masa Ülke Toplantıları; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut iş birliğinin 
nasıl stratejik bir iş birliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı ve stratejik zemin kapasite 
inşasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.  
 
Ülke Toplantıları ile; ilgili kuruluşların ve kurumların yakından tanınması, sivil toplum etkisinin 
artırılması, kalkınmaya katkı sağlanması, kaynakların ve çalışma alanlarının geliştirilmesine dair 
uzmanlık birikimlerinden faydalanılması, tanıtma faaliyetlerine katkı sağlanması,  akademik iş 
birliği imkanlarının araştırılması ve tüm bu çalışmaların bütünlük içerisinde değerlendirilmesini 
sağlayacak stratejik bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  
 
Her iki ülke kritik öneme sahip uzun vadeli çıkarların sürdürülebilirliği açısından etkili bir stratejik 
iş birliği geliştirebilir. Bu noktada olaylara daha geniş bir jeopolitik bakış açısı ile bakma ihtiyacı 
vardır.  
 
Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - İtalya ilişkilerinin ideal bir 
noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı 
derinlik oluşturacak bir yapının derinleştirilmesi gerekir.  
 
Bu noktada, her yıl dönüşümlü düzenlenmesi planlanan Türkiye - İtalya Yuvarlak Masa Ülke 
Toplantılarının amacı, sorun alanlarını ihmal etmeden yeni dönemde Türkiye - İtalya 
ilişkilerindeki fırsatlar ve tamamlayıcılık ilişkisini stratejik bir bakış açısı ile Türk ve İtalyan 
kamuoyu nezdinde ortaya koymak ve kurumsal, entelektüel bir zemin inşa etmektir. Yakalanacak 
ivmeye bağlı olarak etkinliğin orta ve uzun vadede geniş katılımlı Forum’a dönüşme potansiyeli 
ise ayrıca değerlendirilmelidir. 
 
Toplantının ana teması ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir. 



 

 

Ana Tema  
Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler 
 

Alt Temalar 
Türkiye - İtalya Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler 
Enerji Politikaları: Jeopolitik ve Güvenlik Sonuçları 
Teknoloji Paylaşımı, Akademik ve Kültürel İşbirliği 
Sosyal, Ekonomik ve Politik Gelişmeler 
Avrupa Birliği ve Türk - İtalyan İlişkilerinin Geleceği  
Akdeniz, Ortadoğu,  Afrika, Orta Asya Ülkeleri ve Türkiye - İtalya    
ABD, AB ve Yeni Ortaklarla İlişkiler ve Bölgesel Stratejiler                     
Çok Kutuplu Dünyada Yükselen Güçler ve Küresel Yönetim Yapılarına Adaptasyon 
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