Polonya-Türkiye İş Forumu
7 Mart 2019, Varşova
T.C. Ticaret Bakanımız SayınRuhsar Pekcan,
Polonya Cumhuriyeti Girişimcilik ve Teknoloji Bakanı SayınJadwiga Emilewicz
(Yadviga Emileviç),
T.C. Varşova Büyükelçimiz SayınTunç Üğdül,
Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanımız Kemal Güleryüz,
Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı (PAIH) Başkanı Tomasz Pisula,
Polonya Ticaret Odası Başkanı Mareck Kocko,
POTİAD Başkanı Sabri Bekdaş,
Türkiye ve Polonya İş Dünyasının ve DTİK’in Değerli Temsilcileri,
Değerli Basın Mensupları,
Sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla selamlıyorum. Tarihin,
sanatın, kültürün ve turizmin şehri, başkent Varşova’da sizlerle buluşmanın verdiği mutlulukla,
başta ev sahibimiz Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı (PAIH) ve Polonya Ticaret Odası olmak
üzere, programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Yarın kutlayacağımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Bakanlarımız Ruhsar
Pekcan ile Jadwiga Emilewicz’in (Yadviga Emileviç) ve aramızda bulunan ve bulunmayan tüm
kadınların bu özel gününü kutluyor, DEİK’in yönetim seviyesinde kadın temsilinin yüksek olduğu
bir kurum olmasıyla da gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum.
‘’Gdzie zgoda, tam i siła’’ 1 (Cez goda tam i şiva) der, bir Polonya atasözü.
Dilimizde ise ‘’Birliğin olduğu yerde, güç vardır’’ anlamına geliyor.
Aslında, hepimizin yakın olduğu bir ifade. Bizde de aynı atasözü ‘’Birlikten kuvvet
doğar’’ şeklinde kullanılıyor.
Polonyalı ve Türk iş insanları olarak, 600 yılı aşkın süredir devam eden dostluğumuz
çerçevesinde, birlikte yükseliyor, birlikte güçleniyoruz.
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"With unity, there is strength".
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Bugün, aralarında binlerce kilometre mesafe bulunan Türkler ve Polonyalılar, geçmişte
aynı sınır üzerinde komşuluk yapmışlardı. Tabii, toprakları ayı ama, hudutları aynı olan
milletlerin, aralarında sorun da çıkmamışsa, dostlukları da daha derin oluyor.
Bu dostluk, elbette kendisini ekonomik anlamda da gösteriyor.
Bugün içinde bulunduğumuz salonda, dün akşam DTİK kapsamında başlayan
görüşmelere katılanlarla birlikte, 110+80 girişimci var.
Polonya, Türkiye'nin Orta Avrupa'daki en önemli ticaret ortağı.
2004 yılında AB Üyesi olan Polonya ile olan ticari ilişkilerimizi, 1999 yılından beri Gümrük
Birliği esasına dayanarak yürütüyoruz. O tarihlerden bu yana ticaret hacmimiz düzenli olarak
artıyor, ki 2018 yılı sonu itibariyle 6,5 milyar $’a erişti. Son 5 yılda ülkemizin Polonya’ya
ihracatını %63 artması da sevindirici bir başka gelişme.
Gümrük Birliği demişken, dün, Avrupa Birliği üyesi 15 ülke ile Türkiye arasında Gümrük
Birliği Antlaşması’nın imzalanmasının da yıl dönümüydü. Bu vesileyle, Gümrük Birliği konusuna
da değinmek istiyorum.
Anlaşma, bildiğiniz üzere, sanayimizin dış pazarlarda dinamizm ve rekabet edebilirliği
yanı sıra, dış ticaretini geliştirmesi ve Türk ekonomisinin yapısal dönüşümü açısından büyük rol
oynuyor. Türkiye, 1995 yılında dünya pazarlarının yalnızca 5’te 1’inde varken, bugün %90’dan
fazlasına sanayi ürünü satıyor. Bunda elbette, Gümrük Birliği Anlaşmasının da payı büyük.
Bunları söylemekle beraber, mevcut Gümrük Birliği Anlaşmasının değişen küresel ticaret
sisteminin çok gerisinde kaldığını ve günümüz standartlarına uyum sağlama konusunda
eksiklikleri olduğunu da belirtmeliyim. Artık yeni nesil, çok kapsamlı STA'ların imzalandığı bu
günlerde, Gümrük Birliği anlaşmasının en kısa sürede modernize edilip, tarım, hizmet sektörü ve
kamu alanlarına genişletilmesi gerekiyor.
Hazır yapıcı eleştiri yapıyorken, Türk iş insanlarımızın Polonya’da iş yaparken yaşadığı
bazı sorunlardan da söz edeyim ki, ilişkilerimizi daha da sağlamlaştırabilelim ve adımlarımızı
daha sağlam basalım.
Polonya’da faaliyet gösteren yabancı şirketler, kendi ülkelerinin bankalarının desteklerini
kolaylıkla alabildikleri için Türk iş insanlarına göre, ticari faaliyetlerinde avantaj elde ediyorlar.
Fakat Polonya'da bir Türk bankasının şubesi bulunmadığı için, bizim iş insanlarımız büyük
zorluklar yaşıyor. Bu doğrultuda, Polonya’da bir Türk bankasının kurulması, iş insanlarımızın
işini kolaylaştıracaktır.
Bir diğer konu ise, 2017 Ekim ayında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması. Polonya’da
prim ödeyen vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi için, söz konusu anlaşmanın bir an
önce yürürlüğe girmesi, büyük önem arz ediyor.
Son olarak, vize prosedürleri, hala iki ülke arasında ticaretin gelişmesinin önündeki en
büyük engellerden. Bu süreçlerin, karşılıklı olarak hızlandırılması, Türk ve Polonyalı iş
insanlarımızın yararına olacaktır.
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Sayın Bakanım, Değerli Misafirler,
İzninizle sizlere kısaca DEİK’ten de söz etmek istiyorum.
Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 34 yıldır, çalışmalarını
gönüllülük esasıyla sürdüren, bir iş platformu. Ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için
“ticari
diplomasi”
anlayışıyla
çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Faaliyetlerimiz,
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın destek ve
koordinasyonuyla devam ediyor. Tüm dünyaya yayılmış, 138’si ülke ve bölge bazlı olmak üzere,
145 iş konseyimiz bulunuyor. 1991 yılında Polonya Ticaret Odası ile imzalanan İş Konseyi
Kuruluş Anlaşmasıyla kurulan ve Başkanlığını Sayın Kemal Güleryüz’ün yaptığı, TürkiyePolonya İş Konseyimiz de, bunlardan birisi.
İş Konseyimiz, ikili ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için, Türk ve Polonyalı iş
dünyası temsilcilerini ortak bir platformda buluşturuyor, pazar ve iş imkânları konusunda
bilgilendirmeyi ve firmaların doğru ortaklar bulmalarını hedefliyor.
Söylemeden geçmeyeyim, İş Konseyi Başkanımız Kemal Güleryüz, Polonya’da en çok
projeye imza atmış ve onları başarıyla gerçekleştirmiş olan bir Türk iş insanı olarak,
çalışmalarını sürdürüyor. Ülkede, ulaşım sektöründe büyük yatırımları mevcut. Kemal Bey’i
destekliyor ve başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.
Faaliyetlerimizden konu açılmışken, izninizle devam edeyim. Forumumuzda detaylı
olarak ele alacaklardır ama, 3. ülkelerle iş birliği imkânlarına da değinmek istiyorum. Türk özel
sektörümüzün, Afrika başta olmak üzere, Orta Doğu, Körfez ve Avrasya coğrafyasındaki saha
deneyimini, Avrupa ve Uzakdoğulu ortaklıklarla güçlendirerek çalışmalar yapıyoruz. Örnek
olarak; geçtiğimiz ay İstanbul’da Türkiye-Macaristan II. Afrika Forumumuzu, Paris’te ise
’Afrika'da Türkiye-Fransa İşbirliği’’ programımızı gerçekleştirdik.
Bu ortaklığı neden Polonyalı iş insanlarıyla da yapmayalım?
Bu vesileyle, sizleri başarıyla yürüttüğümüz 3. ülkelerde iş birliği konusunda paydaş
olmaya davet ediyorum.
Bilim dünyamızda önemli bir yere sahip olan mucit Thomas Edison, ‘‘Meşgul olmak, her
zaman gerçek iş yapmak demek değildir. Bir işin hedefi, üretmek ve başarmaktır’’ der.
Birlikte üreterek, kuracağımız dostluk ve iş birlikleriyle başaracağımız inancıyla, İş
Forumumuzun verimli geçmesini diliyorum.
Başta Ticaret Bakanımız SayınRuhsar Pekcan ve Polonya Cumhuriyeti Girişimcilik ve
Teknoloji Bakanı SayınJadwiga Emilewicz (Yadviga Emileviç) olmak üzere, T.C. Varşova
Büyükelçimiz SayınTunç Üğdül’e, Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanımız Kemal Güleryüz’e,
Türkiye - Polonya iş dünyasının kıymetli temsilcilerine, DTİK Üyelerimize ve programda emeği
geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
Nail OLPAK
DEİK Başkanı
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