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Polonya - Türkiye İş Forumu 
Nail OLPAK – DEİK Başkanı 

  
 
 
Sayın Devlet Başkanlarım; 
Saygıdeğer Bakanlar; 
Türk ve Polonya iş dünyalarının seçkin temsilcileri; 
Hanımefendiler - Beyefendiler; 
 
Sizleri, şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına saygıyla selamlıyorum. 
 
Cumhurbaşkanımızın Polonya’yı resmi ziyaretleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz Türkiye-
Polonya İş Forumu’nda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Forumumuza katılarak bizleri 
onurlandıran, başta Devlet Başkanlarımız olamak üzere, tüm konuklarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum. 
  
Sayın Cumhurbaşkanlarım; 
İş Dünyalarımızın Kıymetli Temsilcileri; 
 
Tarihte ilişkileri bu kadar uzun soluklu, bu kadar yoğun olan çok fazla devlet yoktur.  
 
Toplumlarımız arasında geçmişi 600 yılı aşan bu "dostluk ruhu" kendisini en güzel, ömrünün 
son dönemini İstanbul’da geçirmiş, Türkiye'yi kendisine ikinci vatan edinmiş, Polonya’nın milli 
şairi Adam Mickiewicz'in satırlarında gösterir, hiç şüphesiz. 
 
"Koleradan öleceğimi bilsem de İstanbul’a yine gelirdim" der Mickiewicz; "Fransa’da bir İlim 
Akademisi’nin umumi kâtibi olmaktansa, bir Türk taburunun kâtibi olmayı" tercih edecektir. 
 
Türkiye ve Polonya'nın Saygıdeğer İş Dünyası Temsilcileri; 
 
İş dünyası temsilcileri olarak bizlerin bu köklü tarihten alacağı en önemli ders, hiç şüphesiz, 
dostluk ve iş birliğinin, rekabetten çok daha kıymetli olduğunu bilmektir. 
 
Bu noktada küresel ticaret yılda en fazla yüzde 2’lik büyüme gösterirken, Türkiye ile Polonya 
arasında, 2016 yılı itibariyle 6 milyar ABD Dolarına ulaşan ve parmak ısırtan ticaret 
rakamına sahip olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.  
 
Ancak daha büyük hedeflere koşmamız gerekiyor. 600 yılı aşan bu dostluğun çok daha 
büyük hedefleri hak ettiğine, çok daha büyük hedeflerle taçlandırılması gerektiğine 
inanıyorum. Bu çerçevede sektör bazında hareket ederek, ‘akıllı hedefler belirlemeli ve bu 
hedeflere ulaşmak için akıllı stratejiler’ oluşturmalıyız. 
 
Bugün Almanya ile Fransa’nın; ABD ile Kanada’nın birbirine benzer sanayi ve ekonomileri ve 
aralarındaki büyük ticaret hacimlerini düşünürsek, Türkiye ile Polonya arasında da 
ekonomik ve ticari ilişkilerin küresel bir marka haline getirebileceğimize inanıyorum. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Örneğin: 
 
Finans sektörü... bizler için önemli bir sektör. 
Neden Polonya’da bir Türk bankası, Türkiye’de bir Polonya bankamız olmasın?  
 
Otomotiv sektörü ve beyaz eşya... Bu alanlarda her iki ülkede de çok ciddi bir tecrübe ve 
kapasite mevcut. 
 
Enerji sektörü... özellikle yenilenebilir ve güneş enerjisi başta olmak üzere, her iki ülkenin 
uzun soluklu karşılıklı yatırımlar yapmasının önünde bir engel yok. 
 
Tarım sektörü... geleneksel olarak ülkelerimiz arasında gelişmiş olan bir sektör. Bunu daha 
ileri noktalara götürebilir, çeşitlendirebiliriz. 
 
Müteahhitlik... ki artık müteahhitlerimiz ve firmaları, sadece Türkiye'de kendi aralarında 
değil, dünya devleri ile küresel arenada rekabet ediyor ve dev projelere imza atıyorlar, 
Polonya’nın ihtiyaç duyduğu altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarına cevap verebilir kapasitede. 
 
Ve elbette üçüncü ülkelerde işbirliği-ortak projeler... Bu alanda Türkiye hem deneyim, 
hem de coğrafya olarak Polonyalı iş insanlarına büyük fırsatlar sunmaya hazır. 
  
Sayın Cumhurbaşkanlarım; 
Saygıdeğer Konuklar; 
 
Türkiye ile Polonya arasında, ekonomik ve ticari işbirliği kadar, siyasi işbirliği de bizler için 
çok büyük bir anlam ifade ediyor. 
 
NATO şemsiyesi altında müttefikimiz olan Polonya, ülkemizin AB adaylık sürecinde her 
zaman en büyük destekçilerimizden biri oldu. 
 
Ancak bizler Polonya ile olan ilişkilerimizi sadece ‘bir AB üyesi’ perspektifinden bakmıyoruz. 
 
Özellikle Viségrad Grubu’nda Polonya’nın oynadığı rol bizler için çok ama çok kıymetli. 
 
Ve bu bağlamda V4 Ülkeleri ve Türkiye arasında iş dünyalarını bir araya getiren bir İş 
Forumu’nun yapılmasını öneriyorum. 
 
Bizler DEİK olarak, bu konuda ön almaya; Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya’daki 
Karşı Kanat kuruluşlarımızla birlikte bu Forumu gerçekleştirmeye talibiz. 
 
Eğer sizler de uygun bulursanız, desteklerinizi istirham ediyorum. 
  
Sayın Cumhurbaşkanım;  
Sayın Bakanlarım; 
Saygıdeğer Katılımcılar; 
 
Sözlerime son verirken, Türkiye ile Polonya iş dünyaları arasında işbirliği imkânlarımızı 
değerlendirmek amacıyla düzenlediğimiz İş Formunun ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha 
da gelişmesine katkıda bulunmasını temenni ediyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 


