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DEİK/DTİK Polonya Buluşması, DEİK Polonya İş Konaeyi ev sahipliğinde,
T.C. Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül, DTİK Başkanı Nail Olpak ve
DEİK Polonya İş Konseyi Başkanı Kemal Güleryüz, DEİK üyeleri ve
POTİAD üyelerinin katılımları ile 6 Mart 2019 tarihinde Polonya’nın
başkenti Varşova’da gerçekleştirildi. Varşova’da gerçekleştirilen ve
Türk girişimcilerinin buluştuğu DTİK Polonya Buluşması’na Türkiye ve
Polonya’dan 70 Türk iş insanı katılım sağladı.
Toplantının açılışında konuşan T.C. Varşova Büyükelçisi Tunç
Üğdül, birçok ülkeden toplantıya gelerek ilgi gösteren katılımcılara
memnuniyetini ifade etti.
Polonya’nın mevcut ve potansiyel ekonomik görünümü hakkında
bilgiler veren Üğdül, Polonya’nın, 1992 yılından beri AB ülkeleri arasında
kesintisiz bir ekonomik büyüme içinde olduğunu ve 2004 yılından
beri AB fonlarından en çok destek sağlayan ülkelerin başında geldiğini
belirtti. Kişi başı milli gelirin ve genel hayat standartlarının yükselmesi
sonucu, Polonya’nın ilerleyen dönemde AB fonlarından geçmişte
olduğu kadar istifade edemeyeceğini söyleyen Üğdül, “AB fonlarının
azalması ülkenin altyapı yatırımlarının keskin bir şekilde azalacağı
anlamına gelmemektedir. Merkezi Havalimanı gibi benzer başka altyapı
projelerinin de farklı finansman yöntemleriyle hayata geçirilmesi
mümkün olabilecektir. Polonya’nın sermaye piyasası özellikle kayda
değer bir gelişim göstermiştir. Bu çerçevede, Polonya’nın müteahhitlik
sektörümüz için de önemli fırsatlar sunmaya devam edeceğine
inanıyoruz” dedi.
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DEİK-DTİK Başkanı Nail Olpak, “Türkiye ve Polonya
arasında, geçmişi 600 yılı aşan bir dostluk var ve etkisini
ekonomik anlamda da gösteriyor” dedi. DEİK ve DTİK
hakkında bilgi veren Olpak, “Dışişleri Bakanlığımızın
ve Ticaret Bakanlığımızın Dünya yapılanmasından
esinlenerek, ki bizim yapımıza da uygun olduğunu
gördüğümüz Bölge Komitelerimiz, DTİK’in ana
omurgasını oluşturuyor” dedi. DTİK’in kurulduğu günden
bu yana yurt dışında ülkemiz adına ekonomik alanda
lobi faaliyetleri yürüterek, Türkiye’nin güçlü imajını daha
da ileriye taşıdığını kaydeden Olpak, DTİK’in küresel
aktör olma yolunda ilerleyen ülkemiz için çalışma ve
faaliyetlerine son dönemde hız kazandırdığını söyledi.
‘Yavaşça acele et’ Polonya atasözüne atıfta bulunan
Olpak, “Diaspora konusunda farkındalık oluşturmak,
DTİK’i tüm dünyaya tanıtmak ve yeni iş birlikleri
oluşturmak için hızımızı yavaşça artırıyoruz” dedi.

SONUÇ RAPORU

3

POLONYA-TÜRKİYE
DTİK POLONYA
İŞ FORUMU
BULUŞMASI

DEİK/Türkiye Polonya İş Konseyi Başkanı Kemal Güleryüz ise, Türkiye ile Polonya arasındaki
ticaret hacminin son 10 yıldır dengeli şekilde arttığını ve son yılda Türkiye lehine fazla verdiğini
belirterek, ülkenin Türk iş dünyasına önemli yatırım olanakları sunduğunu kaydetti. Dünya Türk İş
Konseyi (DTİK)’in kurulma amacına değinen Güleryüz, ayrıca konseyin yurtdışında yaşayan Türk
vatandaşların ekonomik faaliyetlerine katkı sunmak için çalışmalar yürüttüğünü, network ortamı
sağladığını ve anavatan ile Türk diasporası arasında köprü görevi üstlendiğini açıkladı.
Açılış konuşmalarının ardından Polonya-Türkiye İş Adamları Derneği (POTİAD) Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Tuncer ise, POTİAD hakkında bilgi vererek, Polonya’da yaşayan Türk iş insanlarının
yaşadığı bazı sorunları aktardı.
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POLONYA-TÜRKİYE
İŞ FORUMU
7 MART 2019, VARŞOVA
T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın Türkiye–Polonya
Düzenli İstişareler 4. Dönem Toplantısı kapsamında Varşova resmi
ziyareti vesilesiyle DEİK/Türkiye–Polonya İş Konseyi, Polonya
Ticaret Odası, Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı işbirliğiyle 7 Mart
2019 tarihinde “Polonya–Türkiye İş Forumu” Varşova Marriott
Hotel’de düzenlendi. Toplantıya Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan,
Polonya Girişimcilik ve Teknoloji Bakanı Jadwiga Emilewicz’in
yanı sıra DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye–Polonya İş Konseyi
Başkanı Kemal Güleryüz, Polonya Yatırım ve Ticaret Ofisi (PAİH)
Başkan Yardımcısı Wojciech Fedko, Polonya Ticaret Odası Başkan
Yardımcısı Marek Kloczko, Polonya–Türkiye İş Konseyi Başkanı
Marek Nowakowski ve iki ülkeden çok sayıda iş dünyası temsilcisi
katılım sağladı.
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START-UP’LAR VE ENDÜSTRİ
DEVLERİ: KÜRESEL TİCARETTE
REKABET AVANTAJI NASIL
SAĞLANIR?

PAİH Başkan Yardımcısı Wojciech Fedko ve İş Konseyi Başkanı
Kemal Güleryüz’ün açış konuşmalarının ardından ‘Start-uplar
ve Endüstri Devleri: Küresel Ticarette Rekabet Avantajı Nasıl
Sağlanır?’ konulu panel ile İş Forumu başladı. Panel Moderatörü
Polonya–Türkiye İş Konseyi Başkanı Marek Nowakowski’nin
belirttiği üzere, özellikle son 7 senedir büyüme trendi gösteren
iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018 yılında 6,5 milyar dolara
ulaştı. Ekonomik ilişkilerin sadece rakamsal bazda değil nitelik
bazında da yükseldiğini ifade eden Nowakowski, 2018 yılında
ilk defa Türkiye’nin Polonya karşısında ticaret fazlası vererek
öne geçtiğini ekledi. Polonyalı yatırımcıların Türkiye pazarına
girmekten çekinmediğinin altını çizen Nowakowski sözü PAİH
İstanbul Ofisi Müdürü Joanna Snopek Berbercioğlu’na bıraktı.
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Maslak’ta 2019 yılı başı itibariyle faaliyete başlayan PAİH
İstanbul Ofisi’nin Türkiye ile ticaret yapmak isteyen
Polonyalı firmalar ya da Polonya’da yatırım yapmak
isteyen Türk firmalar için yönlendirici bir merkez
olacağını söyleyen Berbercioğlu, dil ve kültür bariyerlerini
aşarak iki ülke arasında köprü görevini yürüteceklerini
belirtti. Polonya’nın büyük çaplı firmalarının Türkiye’de
uzun süredir iş yaptığını ve gerekli ilişkileri kurmakta
zorlanmadığını belirten Berbercioğlu Maslak Ofisleri ile
özellikle küçük ve orta ölçekli Polonyalı firmalara avantaj
sağlamak istediklerini ifade etti. Polonya ürünlerinin
Türkiye pazarında pozitif karşılandığını da ekleyerek
sözü uzun yıllardır Türkiye ile ticari ilişkilerini başarılı bir
şekilde sürdüren FAMUR SA firmasının Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Adam Toborek’e bıraktı.
Madencilik sektörüne yönelik iş makinaları üretimi yapan
Famur’un Türkiye’deki faaliyetlerini aktaran Toborek, Türk
hükümetinin enerji bağımsızlığı politikaları kapsamında
enerji ithalatını azaltmak adına planladığı yeni maden
yatırımları ile ilgili işbirliği firmalarından biri olmaktan
memnuniyet duyduklarını ifade etti. Türkiye’de bir merkez
ofis açmadıklarını belirten Toborek, aracı firmalar ya
da ilgili Türk ortakları vasıtasıyla projeleri yürüttüklerini
ekleyerek sözü 10 yılı aşkın süredir Polonya’da yerleşik
olan Gülermak Bölge Müdürü Mustafa Tuncer’e bıraktı.
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2008 yılında Polonyalı yerel bir tasarım firmasının daveti üzerine bu pazarda iş yapmaya başladıklarını anlatan Tuncer,
Varşova’da kurdukları ofis üzerinden bugün Avrupa genelindeki diğer işleri takip eder hale geldiklerini belirterek
ülkedeki tramvay, metro ve denizaltı tüneli gibi çok çeşitli projelerde faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ettiler. Hâlihazırda
devam eden metro projelerini de tamamladıkların Varşova’daki metro hatlarının %50’sinin Gülermak tarafından
yapılmış olacağının altını çizen Tuncer, disiplinli ve dürüst bir çalışma etiğine sahip Polonya’da başarılı olmalarının ana
sebeplerinden birinin yerel hale gelmeleri olduğunu ekledi. Bugün Gülermak Polonya’nın değerinin, Gülermak Ankara’nın
üzerine çıktığını belirten Tuncer, Polonya’da başarılı olmak isteyen Türk firmaları için birkaç öneride bulundu;
• Polonya’da iş yapma kültürü tamamen insan odaklı. Çalışanların sadakatini kazanmak ve motive etmek oldukça 		
önemli, dolayısıyla eleman odaklı çalışmak gerekiyor. Örneğin, Gülermak Polonya çalışanları firmada çalışmaya 			
başladıklarında şirkete yönelik 2 günlük eğitime tabii tutulmakta.
• İhale süreçlerinde ülkedeki kural ve kanunlara uymak önemli. Her ne kadar en düşük fiyatlı teklif ihaleyi kazansa da 		
ihale şartnamesi, dokümantasyon ve kriterlere uymak da verilen fiyat kadar önemli olabilmekte.
• İhaleyi kazanan firmanın açıklanmasının ardından ihaleye katılan diğer firmaların “protesto hakkı” bulunmakta ve söz 		
konusu protesto süreci oldukça saydam bir şekilde ilerlemekte. Protesto eden rakip firma kazanan firmanın dosyasını 		
alıp inceleyebilmekte ve en ufak bir detaya bile itiraz edebilmekte. Örneğin, bir sayfada imzanın düzgün çıkmamış
		
olması bile itiraz nedeni olarak sunulabilmekte.
Türk firmalarının Polonya’da daha etkin hale gelebileceğine inandığını belirten Tuncer sözü MIT Enterprise Forum
Polonya’nın Başkanı Pawel Bochniarz’a bıraktı.
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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bünyesinde
faaliyet gösteren MIT Entreprise Forum’un, yenilikçi bilim
ve teknolojik açılımları olan start-up’ları desteklemeyi
amaçladığını belirten Bochiarz, 4 yıldır Polonya’da yer
aldığını ve tüm orta ve doğu Avrupa’yı kapsadığını ekledi.
Desteklediği firmalara iş modeli, yatırımcı ve farklı bir
teknoloji bulmakta da yardımcı olduklarını ifade ederek
programa kabul edilen start-up’ların 50 bin Avro; özel
ve ilginç bir proje olarak değerlendirilirse 250 bin Avro
hibe desteği aldıklarının altını çizdi. Söz konusu desteğin
verilebilmesi için firma menşeinin önemli olmadığını;
Polonya’da faaliyet gösteriyor olmanın yeterli olduğunu
belirten Bochniarz, Türk girişimcilerin Avrupa Birliği’ne
giriş kapısının Polonya olabileceğini ekleyerek sözlerine
son verdi.
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POLONYA–TÜRKİYE
İŞ FORUMU KAPANIŞI
İş Forumu kapanış konuşmaları kapsamında söz alan
DEİK/Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Kemal Güleryüz,
üç dönem boyunca İş Konseyi faaliyetleri çerçevesinde
iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin arttırılması
için çalıştıklarını belirterek 2018 yılı verilerine bakıldığında,
dengelerin ilk kez Türkiye’nin lehine dönmesinin bu
çalışmaların sonucu olarak değerlendirilebileceğini aktardı.
Türkiye ve Polonya arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek
ve karşılıklı yatırımları arttırmak amacıyla üst düzey resmi
temsilcilerin de katılımıyla iki ülkenin öne çıkan sektör ve
firmalarının CEO’larının bir araya geleceği bir kısıtlı katılımlı
yuvarlak masa toplantısını 2019 yılının Haziran ayında
planlandığını ifade ederek sözü DEİK Başkanımız Nail
Olpak’a bıraktı.
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Polonya ve Türkiye arasındaki tarihin 600 yıllık bir geçmişe dayandığını
belirten Olpak, ikili ticari ilişkilerin 1999 yılından beri Gümrük Birliği
esasına dayanarak yürütüldüğünün bilgisini paylaşarak, özellikle son
beş yılda Türkiye’nin Polonya’ya yapmış olduğu ihracatın %63 artmasını
sevindirici bir gelişme olarak değerlendirdi. Ancak, mevcut Gümrük
Birliği Anlaşmasının değişen küresel ticaret sisteminin oldukça gerisinde
kaldığını ve günümüz standartlarına uyum sağlama konusunda eksikleri
olduğunu belirten Olpak, “Gümrük Birliği anlaşmasının en kısa sürede
modernize edilip, tarım, hizmet sektörü ve kamu alanlarına genişletilmesi
gerekmektedir.” şeklinde vurguladı.
Türk iş insanlarının Polonya’da yaşadıkları sorunlara değinirken özellikle
ülkede bir Türk bankasının olmayışından söz eden Olpak, Polonya’da
faaliyet gösteren yabancı şirketler, kendi ülkelerinin bankalarının
desteklerini kolaylıkla alabildikleri için Türk iş insanlarına göre her türlü
ticari faaliyette avantaj elde ettiklerini, dolayısıyla iş insanlarımızın
çalışmalarını kolaylaştırmak adına Polonya’da bir Türk bankasının
kurulmasının elzem olduğunu belirtti.
DEİK Avrupa İş Konseylerinin karşı kanat kuruluşları ile birlikte
3. ülkelerle işbirliği konusunda çeşitli etkinlik ve faaliyetler
gerçekleştirdiğini söyleyen Olpak, Türk özel sektörünün Afrika başta
olmak üzere, Orta Doğu, Körfez ve Avrasya coğrafyasındaki saha
deneyimini Polonyalı iş insanları ile yapılacak iş ortaklıkları vesilesiyle
güçlendirilebileceğini; Polonya’nın da ‘3. Ülkelerde İşbirliği’ konusunda
bir paydaş ülke olabileceğini ifade ederek sözü T.C. Ticaret Bakanımız
Sayın Ruhsar Pekcan’a bıraktı.
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Türkiye ve Polonya arasında dengeli bir ticaret hacmi
olduğunu vurgulayan Pekcan, 2017 yılında yine Varşova’da
gerçekleşen İş Forumu sırasında iki ülke Cumhurbaşkanlarının
“ikili ticaret hacmi 10 milyar avro” hedefini hatırlatarak
Türkiye’nin bir taraftan Polonya için ihracat pazarı olurken,
bir tarafından da Polonya’nın en iyi tedarikçilerden birisi
olmak için çalışacağını vurguladı. Ticaret ilişkilerinin yanı
sıra yatırımlar konusuna da değinen Pekcan, Türkiye’deki
yatırım teşviklerinden bahsederek talepler doğrultusunda
güncellenebildiğinin altını çizerek Polonyalı yatırımcıları
Türkiye’de yatırım yapmaya davet etti.
Pekcan, Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi hususunu
da gündeme taşıyarak şunları dile getirdi: “Biz AB’den Türkiye
olarak herhangi bir ayrımcılık beklemiyoruz. Sadece Türkiye’ye
karşı objektif olunmasını, çifte standart uygulanmamasını ve
Türkiye’nin üyeliğinin getireceği ekonomik faydanın göz ardı
edilmemesini diliyoruz.” Söz konusu anlaşmanın içeriğinin
güncellenerek tarım, kamu alımları ve e-ticaret gibi birçok
konunun da eklenmesi gerektiğini ekleyen Pekcan, bu süreçte
Polonya hükümetinin ve iş insanlarının da desteğinin talep
ettiklerini belirtti.
Türk iş insanlarının bugüne kadar Polonya’da başarı ile
faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Pekcan, Türk
müteahhitlerin Polonya’da 2018 yıl sonu itibariyle 3.4 milyar
dolar değerinde 39 proje üstlendiğini, bu kapsamda ülke
potansiyelinin Türk müteahhitlik sektörü için büyük potansiyele
sahip olduğunun altını çizerek sözü Polonya Girişimcilik ve
Teknoloji Bakanı Jadwiga Emilewicz’e bıraktı.
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Türk firmalarının Polonya pazarında kendini kanıtladığını ve
karşılıklı güven ortamının oluştuğunu söyleyerek sözlerine başlayan
Emilewicz, iki ülke arasındaki köklü dostluğun iş dünyasında da
etkilerinin yansıtılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Emilewicz, Polonyalı girişimciler için Türkiye pazarının özellikle
madencilik, makine ve mobilya sektörleri açısından; aynı şekilde
Türk müteahhitlik ve tekstil sektörü için Polonya pazarının
tanıdık olduğuna değinerek, gelecek dönemde yatırımların yanı
sıra teknolojik ve inovatif konularda da işbirliklerinin artmasını
umduklarını ifade etti. Endüstri 4.0 ve değişen küresel ticari
sistemin her iki ülke için de hassas konular olduğunu vurgulayan
Emilewicz, iki toplumun da başarıya aç olduğunun altını çizdi.
Ticaret hacmi için bugün ulaşılan rakamların iki katına çıkması için
Polonya hükümeti olarak çalışmaya hazır olduklarını belirterek
konuşmalarını bitirdi.
İş Forumu 50’yi aşkın Türk katılımcı ve 100’ü aşkın Polonyalı
katılımcı arasında gerçekleşen ikili iş görüşmeleri ile sona erdirildi.

SONUÇ RAPORU

13

POLONYA-TÜRKİYE İŞ FORUMU

FAYDALI ADRESLER
T.C. Varşova Büyükelçiliği
Büyükelçi: Tahsin Tunç Üğdül
Ul. Rakowiecka 19 02-517 Warszawa Poland
00 48 22 854 61 10
embassy.warsaw@mfa.gov.tr

T.C. Varşova Ticaret Müşavirliği
Ticaret Başmüşaviri: Attila Gökhan Kızılarslan
Ticaret Müşaviri: Okay Öztürk
Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor, Ul.
Wspolna 35, lok. 14, 00-519 Warsaw / Polonya
00 48 22 646 14 08
varsova@ticaret.gov.tr
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FAYDALI ADRESLER
Polonya Türk İşadamları Derneği
Başkan: Sabri Bekdaş
ul. Nadrzeczna 7A, Jabłonowo Wólka Kosowska/Warsawa/05-552
00 48 22 701 38 40
potiad@potiad.org

Polonya Ticaret Odası
Başkan: Andrzej Arendarski
00-074 Warsaw, ul. Trębacka 4
00 48 22 630 96 00
kig@kig.pl

Polonya Ticaret ve Yatırım Ajansı (PAIH)
Krucza Street 50 00-025 Warsaw
00 48 22 334 98 00
eksport@paih.gov.pl
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