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Polonya - Türkiye İş Forumu 
Nail OLPAK – DEİK Başkanı 

 
  Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Andrej (Andrjey) Duda, 

 Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
 Bakan Yrd Witold Stowik (Vitold Slovik), 
 Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, 
 Saygıdeğer Bakanlarım, Büyükelçilerim, Milletvekillerim, 
 Türkiye-Polonya İş Konseyinin Başkan ve Üyeleri, 
 İş Dünyalarımızın Başkan ve Temsilcileri, 
 Değerli Basın Mensupları, 
 

Sizleri, şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına saygıyla selamlıyor, 
Türkiye-Polonya İş Forumu’na katılarak bizleri onurlandıran, başta Cumhurbaşkanlarımız ve 
Bakanlarımız olmak üzere, tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. 

 
Sayın Cumhurbaşkanlarım, 
 
DEİK, Türk özel sektörünün Dış Ekonomik İlişkilerini, Ekonomi Bakanlığımızın, Sayın 

Bakanımız Nihat Zeybekçi’nin koordinasyonunda yürüten ve önemli iş örgütlerini bünyesinde 
barındıran, bir Sivil Toplum Platformudur. 

 
Faaliyetlerimizi, dünyanın dört bir tarafındaki 142 İş Konseyimizle 

gerçekleştiriyoruz. 
 
1991’de kurulan Türkiye-Polonya İş Konseyimiz de, 603 yıldır devam eden 

ilişkimizin bir meyvesi. 
 
Aramızdaki "dostluk ruhu" kendisini, ömrünün son dönemini İstanbul’da geçirmiş ve 

Türkiye'yi kendisine ikinci vatan edinmiş olan, Polonya’nın milli şairi, Adam Mickiewicz'in 
(Mitzkeviç’in) şu satırlarında gösterir. 

 

“İstanbul'da, koleradan öleceğimi bilseydim, yine de buraya gelirdim. Çünkü, 

bu benim görevimdi. Ben, Fransa'da bir ilim akademisinin umumi katibi olmaktansa, 

bir Türk taburunun katibi olmayı tercih ederim.” 

Buradan alacağımız ders, dostluk ve iş birliğinin, rekabetten çok daha kıymetli 

olduğunu bilmektir. 

Aramızdaki dış ticaretin, 2016 itibariyle 6 milyar $’a ulaşmasından mutluyuz, ama, 

daha büyük hedeflere ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu çerçevede, ‘’sektör bazında akıllı 

hedefler belirlemeli ve doğru stratejiler” oluşturmalıyız. 

 
Neden Polonya’da bir Türk bankası, Türkiye’de bir Polonya bankası olmasın? 

Yenilenebilir ve güneş enerjisi başta olmak üzere, karşılıklı yatırımlar yapmamızın önünde 
hiçbir bir engel yok. Müteahhitlik firmalarımız, zaten küresel arenada faaliyet gösteriyor.  

 



 

 

 
 
 
 
Tarım sektörünü daha ileri noktalara götürebiliriz. Otomotiv ve beyaz eşya 

alanlarında, her iki ülke de ciddi tecrübelere sahip. 
 
Ve elbette, üçüncü ülkelerde yapılacak işbirlikleri. Bu alanda Türkiye, deneyimi ve 

coğrafi konumuyla, Polonyalı iş insanlarına büyük fırsatlar sunmaya hazır. 
 

Aramızdaki, siyasi işbirliği de, büyük bir anlam ifade ediyor. 
 

NATO müttefikimiz olan Polonya, ülkemizin AB adaylık sürecinde her zaman en 
büyük destekçilerimizden oldu. 
 

Ancak biz, Polonya ile olan ilişkilerimize, sadece AB üyeliği perspektifinden 
bakmıyoruz. 
 

Özellikle, Viségrad (Vişegrad) Grubu’nda Polonya’nın oynadığı rol, çok değerli. 
 

Bu bağlamda, V4 Ülkeleri ve Türk iş dünyasını bir araya getiren bir İş Forumu’nun 
yapılmasını öneriyorum. 
 

DEİK olarak, bu konuda görev yapmaya; Polonya, Macaristan, Çekya ve 
Slovakya’daki karşı kanat kuruluşlarımızla birlikte bu Forumu gerçekleştirmeye hazırız. 

 
Sayın Cumhurbaşkanlarım, 
Değerli Katılımcılar, 

 
Türkiye-Polonya İş Formunun, ilişkilerimizin daha da gelişmesine katkıda bulunmasını 

temenni ediyor; programımımıza destekleri için, İş Konseyi Başkanımız Kemal Güleryüz’e ve 
katılımınız için başta Sayın Cumhurbaşkanlarımız ve Bakanlarımız olmak üzere, sizlere 
teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 
 
 


