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Türkiye-Slovenya İş Forumu 

11 Şubat 2020, İstanbul 

 

Slovenya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miro Cerar (Miro Sörar), 

Gençlik ve Spor Bakanımız M. Muharrem Kasapoğlu, 

Sayın Büyükelçi, 

Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanımız Fatih Canpolat, 

Slovenya-Türkiye İş Konseyi Eş Başkanı Sn. Željko Puljić (Jelko 

Puliç), 

Türkiye ve Slovenya İş Dünyasının Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

"Slavlar Ülkesi" anlamına gelen ve gelişmişliği ve ekonomik 

hareketliliğiyle öne çıkan ülke Slovenya’dan, Sayın Dışişleri Bakanı Sn. 

Miro Cerar’ın ziyareti vesilesiyle gelen değerli misafirlerimizi ülkemizde 

ağırlamanın memnuniyetiyle, sizleri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK 

ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Bu vesileyle, Slovenya’nın ‘’Kültürel Tatili’’ olarak bilinen ve geçtiğimiz 

8 Şubat’ta kutlanan Prešeren (Praşirın) Günlerini de tebrik ediyorum. 
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Sloven yazar Drago Jančar (Drago Cenkar), ‘’Yaptıklarımız değil, 

yapmadıklarımız peşimizi bırakmaz.’’1 diyor. 

Hangi ülkenin vatandaşı olursak olalım, hangi kültürü temsil edersek 

edelim, birey olarak, bu dünyanın bir ömürlük misafirleriyiz. Zaman akıp 

gidiyor ve bizim, peşinden koştuğumuz hayallerimizi gerçekleştirmemiz 

gerekiyor.  

Günümüz dünyasında teknoloji, ekonomi, ticaret ve daha pek çok 

alanda güçlü değişimler yaşanıyor. Ama değişmeyen tek şey, zaman. 

22 Kasım 2019’da, Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyon 8. 

Dönem Toplantısı, Bakanlarımızın eş başkanlığında Slovenya'da 

düzenlenmişti. 

Bugün yine, Türkiye ve Slovenya iş dünyası temsilcileri olarak, 

geçmişte yaptıklarımızın üzerine yenilerini ekleyerek ve zamanımızı etkin 

şekilde kullanarak, ekonomik ilişkilerimizi artırmak için bir aradayız. 

Uzunca bir dönem, Iskra firmasıyla ticaret yaptığım için şahsen de 

fikir sahibi olduğum Slovenya, eski Yugoslavya ülkeleri arasında yüksek 

refah seviyesi, gelişmiş sanayi ve ulaşım altyapısı, yüksek standartta 

iletişim hizmetleri, yetişmiş iş gücü, Orta Avrupa bölgesinin denize erişim 

noktasında yer alması nedeniyle, önemli bir yer tutuyor. 

Buradan hareketle, ortak fırsat alanlarına değinmek istiyorum. 

 Slovenya’da, özellikle Avrupa koridorları kapsamında önemli 

otoyol ve demiryolu yatırımları planlanıyor.  Dünyanın ikinci 
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büyük müteahhitlik altyapısına sahip Türk firmaları olarak, bu 

projelerde, BOT/PPP formatı dahil, yer almak isteriz. 

 Geçtiğimiz günlerde Karavanke tünelinin inşaatını Slovenya 

Devlet otoyol Şirketi DARS ile bir Türk firmasının üstlenmesi 

önemli bir başlık. 

 Otomotiv yan sanayi, iki ülkenin de iddialı olduğu, ama aynı 

zamanda iş birliği yapabileceği alanlardan. 

 Ayrıca, yenilebilir enerji, çevre, elektronik yazılım ve inovatif 

sanayi ürünleri alanlarında iş birliği imkanları olabilir.  

 Özellikle sağlık turizmi alanında karşılıklı iş birliğinin 

artırılmasının önemli olduğuna inanıyorum. 

 Slovenya’nın, Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile yoğun 

ekonomik ilişkileri bulunuyor. Bu bölgeler başta olmak üzere, 3. 

ülke pazarlarına yönelik yatırımlarda da ortak projeler 

gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. 

(Slovenya ile son 10 yılın en iyi ticari ilişkilerini yaşıyoruz. 2019 yılı 

itibarıyla 2 milyar $’ı geçen ticaret hacmimiz, ülkemizin net ihracatçı olduğu 

şekilde ve artan bir eğimde devam ediyor. Ancak bu rakam elbette 

potansiyelimizi yansıtmıyor. Bu sebeple İş Forumumuzun, karşılıklı 

ekonomik hareketliliğimizi canlandırmak ve çeşitlendirmek açısından önemli 

olduğuna inanıyorum.) 

Şimdi de, Slovenya tarafından beklediğimiz iki konuyu dile getirmek 

istiyorum: 
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 Son yıllarda transit geçiş kotalarında artış olmadı. Önemli artış 

gösteren ticaret hacmimizi göz önünde bulundurarak, kotaların 

artırılması çok önemlidir. 

 Artan ekonomik ilişkilerimizi dikkate alarak, oturma ve çalışma 

izin süreçlerinde kolaylık gösterilmesi, ekonomik ilişkilerimize 

ivme kazandıracaktır. 

 

Sayın Bakanlarım,  

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, ülkeler 

arası yatırım ve ticareti artırmak için tüm dünyaya yayılmış 146 iş 

konseyiyle, çalışmalarını “ticari diplomasi” anlayışıyla sürdüren bir iş 

platformu. Bilgi ve etkileşimin çok önemli olduğu günümüz dünyasında, 

Slovenyalı dostlarımızı da, bu önemli networkümüzde daha fazla yer 

almaları için davet ediyorum.  

1997 yılında kurulan Türkiye-Slovenya İş Konseyimiz de, yeni başkan 

Fatih Canpolat başkanlığında, karşı kanat kuruluşu Slovenya Sanayi ve 

Ticaret Odası iş birliğiyle, ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırımları 

arttırmaya devam ediyor. 

Zaman hayattır… İki ülkenin iş dünyası olarak zamanımızın kıymetini 

biliyor ve yaptıklarımın yanında hayallerimizi gerçekleştirmek için 

sabırsızlanıyoruz. 

Bu duygularla, hem dostluğumuzu, hem de ekonomik ilişkilerimizi 

daha da canlandıracağımıza inanıyor; başta Bakanlarımız olmak üzere, 
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Türkiye ve Slovenya iş dünyasının temsilcilerine ve programda emeği 

geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


