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DEİK EU Talks: Türkiye-Çekya İş Birliği Fırsatları
8 Aralık 2020, 11.00

T.C. Prag Büyükelçimiz Sn. Egemen Bağış,
Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sn. Pavel Vacek (Pavel
Vaçek),
Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanımız Sn. Nazmi V. Akıman,
Türkiye ve Çekya İş Dünyasının Değerli Temsilcileri,
Değerli Katılımcılar,

Teşekkür ederim Yalın (Yüregil) Bey,
Öncelikle, “her şeyin başı sağlık” sözünün gerçekliğini daha iyi
anladığımız bu pandemi döneminde herkese sağlıklı günler diliyor, Orta
Avrupa’nın kalbi Çekya’nın iş dünyası temsilcileriyle bir arada olmaktan
mutluluk duyuyor, şahsım ve DEİK adına saygılar sunuyorum.
Devamla, yaklaştığımız 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla,
uluslararası toplumun amasız ve fakatsız bir yaklaşım göstermesini ve
dünyanın her köşesinde, istisnasız her insanın hakkının adil bir şekilde
korunduğu bir dünya diliyorum.
Covid-19 hayatlarımıza girmeden, geçen yıl Eylül ayında, Çekya
Başbakanı Andrej Babiš (Andrey Babiş), Sanayi ve Teknoloji Bakanımız
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Mustafa Varank, Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlícek (Garel
Havliçek) Büyükelçilerimiz ve iş dünyası temsilcilerimizle, İstanbul’da
Türkiye-Çekya İş Forumu’muzu fiziken gerçekleştirmiştik.
Bugün de, online EU Talks programımızda karşılıklı ticaretimizi, iş
birliklerimizi, yatırımlarımızı arttırmak için bir aradayız.
Konuşmama, eserleriyle orta öğretim yıllarımda tanıştığım Prag’lı
Franz Kafka’nın bir sözüyle başlamak istiyorum. Kafka, Şato adlı eserinde,
“Dünyada aşılması güç engeller var, varılmak istenen şey büyüdükçe
engeller de büyür.” diyor. Pandemi sürecinde hayatımızda oluşan
engelleri çok daha derinden hissediyoruz. Ancak iş dünyası olarak
hedefimiz büyük ve karşılaştığımız engellere değil, onları nasıl aşacağımıza
ve sonrasında oluşacak güzelliklere ve fırsatlara odaklanıyoruz.
Ben Covid-19 pandemisini bu açıdan değerlendiriyorum. Evet, zorlu
bir süreç. Fakat bize öğrettiği, kazandırdığı unsurlarla ve değişimi
hayatımızda

ciddi

anlamda

yaşamamıza

sebep

olmasıyla,

büyük

kazanımlar da kattı. Ve bu değişimin, ticari faaliyetlerimizin yol haritasında
da önemli sonuçları olduğunu ve olacağını düşünüyorum.
Öncelikle,

dijital

teknolojiler

ve

yapay

zeka

hayatımızda,

düşündüğümüzden daha çok ve daha hızlı şekilde yer aldı, bu bir.
İkincisi,

uzun

süredir

konuştuğumuz

globalleşmeden

ziyade

glokalleşmeyi daha çok konuşur hale geldik.
Üçüncüsü de, ticari hayatımızda rekabetçiliği konuşurken hep
referans verdiğimiz ölçek ekonomisinin tek başına yeterli olmadığını
kavradık. Çünkü bu kavram da, salgın ile birlikte, bize tek kaynağa bağlı
olmanın ya da sınırlı kaynağa bağlı olmanın risklerinin düşündüğümüzden
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daha fazla olduğunu gösterdi ve kaynak çeşitliğinin önemini daha da net bir
şekilde ortaya koydu.
Dördüncüsü ise, uzaklık ve yakınlık ile birlikte konuştuğumuz Lojistik
kavramının yanında bir de “ulaşılabilirlik” diye yeni bir kavram ortaya çıktı.
Bir ürün ya da hizmetin hemen yakınımızda olmasının, onun elde edilebilir
olması anlamına gelmediğini öğrendik. Bu da, iş dünyasında çokça
konuştuğumuz Tedarik Zinciri kavramının bu kadar önemli olduğunu
zannederim pandemi bize çok daha net bir şekilde ifade etti.
Bir diğer kavram da mobilite. Anlamı o olmamakla birlikte eskiden
daha çok sanki haberleşmeyi çağrıştıran Mobilite de bu süreçte, bir yerden
başka bir yere gitmek, yani fiziki hareketle sonuca ulaşmak yerine, uzaktan
erişim ile işlerin halledilmesi şeklinde değişim gösterdi. Bu da beraberinde
geleceğin çalışma modeline geçişi akıllara getiriyor.
Ve son kavramım da “güven” kelimesi. Dönemin kazananlarının
kimler olacağının çok konuşulduğu bu süreçte, ülke, firma ya da sektör
bazında bir ayrım yapmadan, tedarik zincirini kopartmadan ayakta kalanlar
ve muhataplarına güven duygusunu çok daha iyi verebilenler olacaktır diye
düşünüyorum.
Bu kavramlar açısından bakıldığında da, hem Türkiye hem Çekya
açısından pazar çeşitliliğinin hem ihracat, hem de ithalat noktasında bizim
için kritik olduğunu vurgulamak istiyorum.
Çekya’da altyapının yenilenmesi önemli bir gündem şu anda. Türk
müteahhit ve teknik müşavirlerimiz ise dünya çapında tecrübeye sahip. Bu
projelerde yer almalarını arzu ederiz.
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modelinin

uygulanması da söz konusu. Bu konuda PPP Komitemizle Çekya’nın ilgili
kurumları arasında bir çalışma grubu kurulmasını teklif ediyorum. Bu
alanda iş birliği ve know-how transferine açığız.
Bunlarla birlikte, nanoteknoloji ve inovasyon konusunda Çekya’nın
uluslararası alanda tecrübesi var. Türk özel sektörümüzü bu alanda knowhow iş birliği için teşvik ediyoruz.
Bir de önemli talebimiz var. Çekya’dan yıllık transit geçişimiz sadece
10.000 adet, Macaristan’dan 110.000 adet, Slovakya zaten transit geçişleri
kotadan muaf tutuyor. Bu, bizim Avrupa ticaretimizin önünde bir engel değil,
adeta kale duvarı gibi bir set. Bu konuyu Büyükelçilerimiz de gayet iyi
biliyor. Özellikle Sayın Vaçek’den etkin destek bekliyoruz.
Sözlerimi bitirmeden, üyemiz Yüce Oto’nun Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Yüce’ye geçen hafta Çekya Dışişleri Bakanlığı tarafından Diplomasi
Liyakat Madalyası verilmesi dolayısıyla kendisini kutluyor, ilişkilerimize
katkıları dolayısıyla Sayın Yüce’ye teşekkür ediyorum.
Bu duygularla, programımıza katılan başta Büyükelçilerimiz olmak
üzere herkese teşekkür ediyor, bu sabah saat 08.00’de başlayıp devam
etmekte olan ve akşama kadar kesintisiz sürecek olup, bu program
sebebiyle ara verdiğim bir başka etkinliğe katılmak için sizlerden bir süre
sonra izin istiyor, saygılar sunuyorum.
Nail OLPAK
DEİK Başkanı

