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Değerli Büyükelçilerimiz, Sayın Egemen Bağış ve Sayın Pavel Vacek, İş Konseyi 
Başkanımız Nazmi Bey ve Türkiye ve Çekya iş dünyasının değerli temsilcileri, 
öncelikle herkese sağlıklı günler diliyor ve sizleri şahsım ve DEİK adına saygıyla 
selamlıyorum. İnsan hakları günü öncesinde uluslararası toplumun “ama” ve 
“fakat” mazeretlerine girmeden dünyanın her yerinde her insanın haklarının eşit 
bir şekilde korunduğu adil bir dünya diliyorum.

İzninizle konuşmama ortaokul yıllarında tanıştığım Kafka’nın bir sözüyle başlamak 
istiyorum. Kafka, “Şato” adlı eserinde; “Dünya’da aşılması gereken engeller var; 
varılmak istenen şey büyüdükçe engeller de büyür.”, diyor. Yaşadığımız pandemi 
sürecinde hayatımızda engelleri derinden hissediyoruz. Ancak iş dünyası olarak 
hedefimiz büyük. Karşılaştığımız engellere değil onları nasıl aşacağımıza ve 
sonrasındaki güzelliklere odaklanıyoruz. Ben Covid19 pandemisini bu açıdan 
değerlendirmek istiyorum. Zorlu bir süreç, bize kazandırdığı değişim ve unsurlarla 
hayatımızda önemli bir yer tutuyor ve bu değişimin ticari faaliyetlerimizde de 
etkisinin, hem olduğunu hem de olacağını düşünüyorum. Öncelikle dijitalleşme 
ve yapay zeka, hayatımıza düşündüğümüzden daha da hızlı girdi. İkinci olarak 
hep konuştuğumuz globalleşmenin yanında, glokalleşmeyi de konuşur hale 
geldik. Üçüncü olarak, ticari hayatta rekabeti konuştuğumuz bir süreçten, o 
süreçlerde hep örnek verdiğimiz ölçek ekonomisi kavramının tek başına yeterli 
olmadığını gördük. Çünkü bu kavram da salgınla birlikte bizlere tek ve sınırlı 
kaynağa bağlı olmanın risklerini gösterdi ve kaynak çeşitliliğinin önemini bir kez 
daha ortaya koydu. Dördüncü olarak, biz lojistiği uzaklık ve yakınlık kaynaklarıyla 
ifade ederdik. Pandemiyle birlikte ulaşılabilirlik adı verilen yeni bir kavram 
ortaya çıktı. Bir ürün ya da hizmetin hemen yakınımızda olmasının, elde edilebilir 
olması anlamına gelmediğini öğrendik. Bir başka kavram ise mobilite. Fiziki 

NAİL OLPAK
DEİK Başkanı 
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olarak bir ortamda bulunmadan da uzaktan konuşabilme noktası hayatımızda 
çok ciddi bir yer aldı. Bu da geleceğin çalışma modelini aklımızda canlandırıyor. 
Son kavram ise güven kelimesi. Dönemin kazananlarının kim olacaklarını bizlere 
zaman zaman soruyorlar. Bunu bir ülke, firma veya sektör olarak bilemeyiz ama 
tedarik zincirini koparmadan ayakta kalanlar ve muhataplarına güven duygusu 
verenler; zannederim kazananlar olacaklardır. Bu bağlamda, pazar çeşitliliğinin 
hem Türkiye hem Çekya açısından oldukça önemli olduğunu bir kere daha 
vurgulamak istiyorum. Bu süreçte Çekya’nın altyapısının yenilenmesinin önemli 
bir gündem maddesi olduğunu biliyorum. Bu projelerde kamu özel sektör iş 
birliğinin uygulanması da gündemde. Bu çerçeve içerisinde bizim bu alanda 
özellikle DEIK içerisinde de bir PPP Komitemiz var. Hem deneyimlerimizi hem 
de fiziki uygulamalarımızı karşılıklı olarak hayata geçirebileceğimizi bu toplantı 
kapsamında ifade etmek isterim. Çekya tarafından da bakıldığında, nanoteknoloji 
ve inovasyon alanında güzel bir tecrübe var. Türk özel sektörünün de bu alanda 
işbirliği fırsatlarına sahip olduğunu söylemek istiyoruz. 

Bir diğer önemli talebi de Büyükelçilerimiz aramızdayken iletmek istiyorum. 
Türkiye olarak Çekya’dan yıllık transit geçişimiz sadece 10.000 adet. 
Macaristan’dan 110.000 adet, Slovakya ise transit geçişleri zaten kotadan muaf 
tutuyor. Bu durum, ticarete engel değil adeta kale duvarı gibi bir set. Bu konuyu 
Büyükelçilerimiz de gayet iyi biliyorlar. Özellikle Sayın Vacek’ten etkin destek 
beklediğimizi ifade etmek istiyorum. 

Bu vesileyle Çekya Dışişleri Bakanlığı tarafından üyemiz Ahmet Yüce’ye verilen 
“Diplomasi Liyakat Madalyası” için kendisini kutluyor, ilişkilerimize katkıları 
dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Programımıza katılan başta Büyükelçiler 
olmak üzere herkese teşekkür ediyorum ve herkesi saygıyla selamlıyorum.



DEIK’in Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı olarak bu toplantıya başkanlık 
etmekten büyük gurur duyuyorum. Türkiye-Çekya Ticari İlişkileri hakkında 
birkaç söz söylemek istiyorum. Bundan 1 asır önce, Yüce Atatürk’ün ülkemizi 
kurduğu yıllarda, önemli fabrikanın kurulmasında ve çalıştırılmasında birçok Çek 
mühendis görev almıştır. O yıllardan bu yıllara, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler 
yavaş da olsa olumlu biçimde ilerlemiştir.

Bundan 10 yıl önce ikili ticaret hacmi toplam 3,5 Milyar Dolara ulaşmıştır. 
Buna ilave olarak iki taraf arasında geleceğe yönelik bir eylem planı üzerinde 
Başbakanlar düzeyinde mutabık kalınmıştır. Fakat zaman içinde bu sonuçların 
tarafları tatmin etmekten uzak olduğu görülmüştür. Ulaşılan bu noktadan 
itibaren, DEİK iki tarafında ilgi duyacağı ticari, ekonomik ve kültürel anlamda 
milli çıkarları hedef alan bir işbirliğinin yolunu açmak üzere, Türkiye-Çekya İş 
Konseyimizin marifetiyle yeni bir atılım hareketine girişme kararı aldı; “Atılım 
2021.” Nitekim bu istikamette, geçtiğimiz ay zarfında Nanoteknoloji alanında 
ikili iş birliği konusunda Yürütme Kurulu üyelerimizden Sayın Berkan Öztürk’ün 
moderatörlüğünde önemli bir toplantı gerçekleştirdik ve olumlu sonuçlar aldık.

Çekya, Avrupa’nın ortasında olan bir ülke olarak siz değerli Türk firmalarının 
Avrupa’ya açılmasında önemli bir zıplama tahtası oluşturacaktır. Çekya’da başarılı 
olduktan sonra diğer Avrupa ülkelerine açılmak da daha hızlı ve kolay olacaktır.

NAZMİ V. AKIMAN
DEİK Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı
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Sayın Başkanım Nail Olpak Beyefendiye yoğun programında bizlere zaman 
ayırdığı için şükranlarımı sunmak istiyorum. DEİK Türk-Çekya İş Konseyi Nazmi 
Başkanımızın önderliğinde bu pandeminin getirdiği kısıtlamalara rağmen çok 
güzel projelere imza atıyor. Nazmi Başkanımı ve bütün Yürütme Kurulu Üyelerini 
yürekten kutluyorum.

Sözlerime başlarken Çek Cumhuriyeti’nin Ankara’daki büyükelçisi Pavel 
Vacek’i tebrik etmek istiyorum. Çünkü dün Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştü 
ve güven mektubunu aldı. Bugün herhalde resmi olarak katıldığı ilk toplantı. 
Bugün itibariyle artık tüm yetkileri almış bir Büyükelçi olarak ortak çabalarımıza, 
özellikle iki ülke arasındaki ticaret hacmini 3,5 Milyardan 5 Milyar Dolara çıkarma 
hedefimize hizmet eden çalışmalarda çok önemli katkılarda bulunacağına 
inanıyorum. 

Geriye dönüp baktığımızda, benim Prag’a atandığımı Sayın Başbakan Babiş’in 
İstanbul’a yaptığı ziyaret sırasında ilk açıklayan Nail Bey olmuştu. Kasım ayında 
gelip Aralık ayında güven mektubumuzu vermiştik. Fakat ne yazık ki birkaç ay 
sonrasında pandemi bizi çok kısıtladı, yine de bu bizim şevkimizi kırmadı. Son 
1 yıl içerisinde Çek Cumhuriyeti’nin en büyük firmalarından Sayın Kelner’ın 
PPF şirketi Türkiye’nin en büyük firmalarından Sabancı Holdingle bir ortaklığa 
girdi. Çok ciddi bir miktar yatırımla, TEMSA’nın ortağı oldu. Şu anda Türkiye’nin 
TEMSA otobüsleri Çek pazarı üzerinden bütün Avrupa’ya girme hazırlıkları 
yapıyor. TEMSA’nın %50’si PPF’e %50 si ise Sabancı Holding’e ait olarak bu 
iki ülke arasındaki biraz önce Nail Bey’in de altını çizdiği yatırım iş birlikleri 
açısından çok önemli bir atılım oldu. Aynı şekilde EnergyPro Türkiye’de şu anda 
2’sinin inşaatı devam eden 4 tane hidroelektrik barajının yatırımlarını üstlendi. 

EGEMEN BAĞIŞ
T.C. Prag Büyükelçisi 
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Halihazırda 2sinin ürettiği elektrikler bizim toplumumuz tarafından kullanılıyor. 
2 tane daha geliyor. Şirketin sahibi Sayın Tesa, aynı şekilde Gürcistan’da, 
Slovakya’da, Polonya’da ve Bulgaristan’da barajları olmasına rağmen Ankara’da 
yaşamayı tercih etti ve vaktinin büyük bir kısmını burada geçiriyor. Savunma 
sanayii konusunda iki ülke arasında önemli iş birlikleri başladı ve devam ediyor. 
Her hafta bir savunma sanayii şirketini ya Ankara’ya uğurluyoruz ya da Türkiye’den 
gelen konuklarımız oluyor. Pandemi kısıtlamalarına rağmen konuyla ilgili yakın 
iş birliğinde olduğumuz Çek Cumhuriyeti’nin Ankarada’ki Büyükelçiliğine ve 
İstanbul’daki Başkonsolosluğuna müteşekkirim. Chez uzun yıllardır ülkemize 
yatırım yapan bir şirket ve onlarla da yakın çalışma ortamı içerisindeyiz. Onlar 
da her geçen gün biraz daha ülkemize yatırımlarını arttırmaya ve iki taraf için de 
karlı iş yapma azimlerini sürdürüyorlar.

Yunus Emre Termik Santrali üzerinde bir takım çözüm projeleri üzerine çalışıyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakan Babis in ziyareti sırasında yaptığı bir teklif 
vardı. Bu konuda Çek tarafından bir dönüş bekliyoruz. Burada hummalı bir fizibilite 
çalışması yapıldığını ve farklı alternatifler üzerinde çalışıldığını biliyor ve takip 
ediyoruz. Güzel gelişmeler de oluyor. Volvo, Çekya’daki Genel Müdürlüğüne bir 
Türk vatandaşını atadı. Bir an önce çalışma vizesini alıp göreve başlayabilmesi 
için Çek Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğu ile temas halindeyiz. 

Türkiye’de muazzam fırsatlar var. Bu fırsatları iki tarafın yatırımcılarına ve iş 
dünyasına duyurmak için DEİK gerçekten çok önemli bir köprü. Bu köprüyü 
güçlendirmek hepimizin görevi. Normalde Prag’ta hava parası ödemeden 
parekende mağazası açmak, bir restoran açmak neredeyse imkansızdı ama 
şu anda bu imkân dahilinde. Pandemi hayatımızı kısıtladı, ama aynı zamanda 
çok önemli fırsatlar da ortaya çıkardı. Aynı şekilde Türkiye’de de bazı yatırımlar 
geçmişe nazaran daha hesaplı hale geldi. Bunları değerlendirmemiz gerekli. 
Biliyorsunuz bazı kültürlerde kriz ve fırsat aynı şekilde izah edilir. Onun için bu 
krizi fırsata çevirmek bizim elimizde.

Son bir yıl içerisinde birçok iş adamı dernekleri ve ticaret odaları kuruldu. 
Onlarla birlikte DEİK’in şemsiyesi altında bu fırsatları iyi değerlendirmemiz 
gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Nail Bey biraz evvel pandeminin hayatımızı 
nasıl etkilediğini anlattı. Dünyayı, hepimizi, insanlığı koruma görevini üstlenen 
Birleşmiş Milletler’in 5 daimî üyesi herhalde pandemiden en çok etkilenen, en çok 



mağduriyet yaşayan ülkeler oldu. Yani, istediğiniz kadar nükleer gücünüz olsun, 
istediğiniz kadar çok nüfusunuz ve zenginliğiniz olsun, stratejik davranmadığınız 
sürece çok ciddi sıkıntılarla baş başa kalabiliyorsunuz. Çek Cumhuriyeti ve 
Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bu stratejik iş birliğini her alanda arttırmamız 
gerekli. Daha dün Avrupa Birliği yaklaşan zirvesiyle ilgili olarak Çek Dışişleri 
Bakanlığında Bakan Yardımcısı ile beraberdim ve Çekya’nın AB konusunda 
ülkemize bugüne kadar göstermiş olduğu yapıcı, destekleyici tutumun devam 
ettiğini gözlemlemekten de çok büyük memnuniyet duydum. Buradan da tüm 
Çek idarecilere teşekkür ediyorum. 

Nail Bey transit geçişten bahsetti; dün bu saatlerde büyükelçiliğimizin rezidansında 
Çek Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığının Karayolları Genel Müdürü’nü ağırladım 
ve bu konuyu bizzat değerlendirdik. Şu anda Prag- Brno arasındaki otoyolda 
uzun yıllardır süregelen bir inşaat çalışması olduğu için sadece bizim için değil, 
diğer bütün ülkelere transit geçişlerinde bu sınırlamanın 2021 Ekimine kadar 
sürme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti. Ancak ondan sonra bu kotanın 
genişlemesi için bir çalışma yapılabileceğini değerlendirdik. Ama ben bu krizden 
de başka fırsat çıkabileceğini fark ediyorum çünkü kısıtlama sadece transitle 
alakalı ama son varış noktası Çek Cumhuriyeti olursa sınırlama yok. Yani 10.000 
değil, 100.000lerce kamyonumuz buraya mal indirebiliyor. Burası Avrupa’nın tam 
merkezi. Bizim Türk firmalarının lojistik merkezlerini Çek Cumhuriyeti’nde kurup 
buradan Avrupa’nın diğer ülkelerine yerel dağıtım imkanlarını araştırmalarını 
da özellikle vurgulamak istiyorum. Bu bizim için de muazzam bir ticaret fırsatı 
olabilir çünkü Çek Cumhuriyeti’nin bir diğer avantajı da diğer Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerde olduğu gibi KDV tahsilatını mal indiği zaman değil, mal satıldığı 
zaman yapıyor. Bu da bizim iş yerlerimize yaklaşık %21’lik bir finansman kolaylığı 
getirmiş oluyor. Bunu da DEİK aracılığıyla Türk İş Dünyası’nın dikkatine getirmek 
istiyorum. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Ben de Sayın Ahmet 
Yüce’yi, Çek Dışişleri Bakanının verdiği liyakat madalyasını aldığı için tebrik ediyor 
ve bu güzel iş birliğinin daha da artması için hepinizin desteğini beklediğimizi 
özellikle vurguluyorum. Pandemi sonrasında hepinizi Prag’ta ağırlamaktan büyük 
memnuniyet duyacağımızı özellikle altını çizerek hepinize selam ve saygılarımı 
sunuyorum. 
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Öncelikle dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a itimatnamelerimi sunabildiğim için ne 
kadar mutlu olduğumu söylemeliyim. Prag’daki mevkidaşım Egemen Bağış’a 
bundan bahsettiği için teşekkür ederim. Mesleki görevlerimin çoğu, Çek 
ihracatçılarının ve Türkiye’deki yatırımcıların çıkarlarını desteklemekten oluşuyor 
ve bu doğrudan kişisel temas gerektiriyor. Covid19, Ankara’daki ekonomik 
çalışmalarımda geriye kalan tek engel olarak duruyor. Şunu da eklemeliyim ki 
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki ekonomik 
iş birliğinin kilit konuları arasında yatırımlardan haklı olarak bahsetti.

Yatırım rakamlarına bakıldığında, iki ülkenin karşılıklı toplam yatırımlarında 
sermaye harcaması açısından hatırı sayılır bir dengesizlik olduğunu görüyoruz. 
Son 15 yılda, Çekya’daki 100 milyon Avrodan az Türk yatırımına kıyasla Türkiye’de 
3 milyar Avronun biraz üzerinde bir Çek yatırımından söz ediyoruz. Ama 
biliyorsunuz ki resmi figürler daha yuvarlama değerlerdir. Bu figürlerin farklılık 
gösterdiğinin de mümkün olduğunu biliyoruz. Fakat bu figürlere bakılarak 
çıkarılabilecek kesin bir sonuç var: Türkiye’nin ekonomisinin Çekya’ya oranla 
oldukça büyük olmasına rağmen yatırım performansı potansiyeline göre düşük 
kalıyor. Bu durum, Çekya’nın Türk yatırımcılara yeterince çekici gelmemesinin 
veya sermaye eksikliğinin bir sonucu olabilir.

Türkiye’de görevim boyunca siz iş dünyası ile düzenli temas halinde olmayı 
planlıyorum. Çekya’daki hem mevcut Türk yatırımcılarla hem de gelecekteki 
yatırımcılarla çalışmak için sabırsızlanıyorum.

PAVEL VACEK
Çekya Ankara Büyükelçisi 
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Czech Invest, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 1993 yılında kurulmuş olan ajansıdır. 
Czech Invest’in misyonu, doğrudan yabancı yatırımları desteklemek, yerel 
şirketleri geliştirmek ve iş geliştirme programlarını uygulamak gibi hususları içerir. 
Kuruluşumuzdan bu yana 1900’den fazla projeye destek verdik ve 293 binden fazla 
yeni iş yarattık.

Müşterilere yönelik hizmetlerimiz arasında, yatırımları için mevcut finansal destek 
danışmanlığı ve potansiyel satın alma, ortak girişim tedariki ve ortaklarının 
belirlenmesi bulunuyor. Ayrıca, Çek tedarikçilerinin listesini de içeren bir sektörel 
veri tabanına sahibiz

Çek Cumhuriyeti olarak pandemi öncesinde Avrupa Birliği’ndeki en güçlü GSYİH 
büyümelerinden birini yakaladık. Büyüme oranımız yaklaşık %4 civarında ve %3 
ortalama ile en düşük işsizlik oranlarından birine sahibiz.

Ticari ilişkilerimize yönelik bazı bilgiler vermek isterim. Alman ekonomisiyle çok 
bağlantılıyız. İthalatımızın dörtte biri Almanya’dan geliyor ve onu Çin izliyor. Çek 
Cumhuriyeti’ndeki en büyük yatırımcılar arasında Toyota, Hyundai, Volkswagen, 
Denso ve Nexen bulunmaktadır. Beko Arçelik ve Torun, Çek Cumhuriyeti’ndeki 
önde gelen Türk yatırımcılar arasında yer alıyor. Türkiye’den çok fazla yatırımcı 
şirketimiz yok ama ben bu noktada büyük bir fırsat görüyorum.

Yatırım teşvikleri kapsamında, Çek Cumhuriyeti’nde yatırım teşviki veren tek 
kurumuz. İmalat sanayi, teknoloji merkezleri ve yazılım geliştirme merkezleri gibi 
alanlarda teşvik programlarımız mevcut. Firmaların Çek Cumhuriyeti’ni yatırımlar 
için uygun bir yer olarak görmelerinin nedenlerinden bazıları bunlardır. Ayrıca sahip 
olduğumuz vasıflı işgücüne ve kurumsal çerçeveye de işaret etmeliyim. 

MARTIN PARTL
Çek Yatırım Ajansı Uluslararası 
İş Geliştirme Direktörü 



Biz Ford Otosan olarak Türkiye’nin en büyük otomotiv firmasıyız. İhracat rakamımız 
yaklaşık 6 milyar dolar ve 450 binin üzerinde ticari araç üretiyoruz. 11.000 çalışanımız 
var ve bunlardan yaklaşık 1.400’ü AR-GE alanında faaliyet gösteriyor. Kamyon 
ve ağır ticari araçların motor dahil tüm mühendisliği ve işçiliği, Türkiye’de Türk 
mühendisler tarafından yapılıyor ve tüm dünyaya Türkiye’den ihraç ediliyor. Ford 
Trucks olarak yapılanmamızı 2007  yılında Rusya, Turki Cumhuriyetler ve Afrika’da 
başlattık, sonrasında ise Orta Doğu, Orta ve Doğu Avrupa, olarak sürdürdük. 
Çekya’ya girdikten sonra Batı Avrupa’ya kapıları açtık ve şu anda 44 ülkedeyiz. 
2023’te ise 80 ülkede operasyonlarımızı yürütme planımız var.

Ford Trucks olarak neden Çekya’yı seçtiğimizden bahsetmek istiyorum. Çekya 
ilk olarak Avrupa’nın merkezinde bulunması itibariyle stratejik bir noktada 
yer almakta. Avrupa’yı dolanan 3 karayolunun da kesişim noktasında. Biz de 
Çekya’ya girerek Batı Avrupa yapılanmamızı başlattık. Önümüzdeki senenin ilk 
yarısında da Almanya, Belçika ve Lüksemburg, Danimarka ve Fransa’ya girmeyi 
hedefliyoruz. Bu anlamda Çekya bizim için oldukça önemli bir adım oldu. 
Çekya’yı seçmemizin bir diğer sebebi ise lojistik olarak çok önemli bir noktada 
olması. Çekya; Almanya, Polonya ve Macaristan’a giden bir hub konumunda. 
Dolayısıyla lojistik şirketleri için de Çekya önemli bir nokta olarak öne çıkıyor. 
Çekya’da önemli bir otomotiv endüstrisi de var; sektörün ana markaları direkt 
olarak burada üretim yapıyor. Ülkenin kendi otomotiv markaları olmakla beraber 
global markalara de üretim yapıyor. Yan sanayii olarak tedarik zincirinde de 
oldukça stratejik bir ülke. Son olarak ülkenin bankacılık ve finans sistemi oldukça 
sağlam ve sağlıklı olması sebebiyle burada yatırım yapmak isteyenler için çok fazla 
imkân ve fırsat var. Önceki sunumda bahsedildiği gibi ciddi anlamda destekler 
de var. Ayrıca Büyükelçiliğimizden de bu konuda ciddi destekler alıyoruz.

ARMAĞAN HAZAR
Ford Trucks Çekya Ülke Müdürü
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Çekya’da bu sektörde edindiğim tecrübelerden de biraz bahsetmek istiyorum. 
Öncelikle müşteri beklentisi çok üst seviyede. Çek müşterileri, satış sonrası 
tecrübe ve hizmet olarak da çok iyi davranılmak istiyor. Birçok noktada hizmet 
vermemizin sebeplerinden biri de bu. Bir diğer nokta da müşterilerin bir markaya 
bağlılık göstermesi. Çekya müşterileri bir markadan memnun kalınca o markayla 
gelecekte devam etme eğilimdeler fakat diğer iyi markalara da aynı zamanda 
açıklar. Firmaların müşterilerle iyi ilişki yönetmesinin önemi de altını çizmek 
istediğim bir diğer nokta. Kişisel ilişkiler ve kişisel kontaklar önemli. Karşılıklı 
güven ilişkisi oluşturmak da ayrıca önemli. 4.’sü Katma Değer Servisler. Ürününüzü 
sadece Çekya’da satamazsınız. Ürününüzle birlikte ürününüzü alakadar eden 
tüm katma değerli hizmetleri de müşterilerinizin hizmetine sunmanız gerekli. 
Son olarak da doğru kişiler ve ortaklarla çalışıyor olmanız lazım. Kuvvetli ve 
doğru partnerler bulmanız süreçleri sizin açınızdan kolaylaştırabilir.



Kısaca şirketimiz hakkında size bilgi vereceğim. Daha sonra Çekya’da yatırım 
yönetimi, ve yatırım yapmanın avantaj ve dezavantajları gibi konulardan 
bahsedeceğim.

Polmar Türkiye, 2007 yılında kurulmuş olup otomativ endüstrisi için EPP üretimi 
yapmakta. Polmar Grup, Çekya’nın coğrafi konumu ve Batı Avrupa’ya yakın olması 
sebebiyle 3 yıl önce Çekya’da bir yatırım kararı aldı. Çek otomativ sektörünün 
endüstriyel üretimdeki payı nedeniyle toplam ihracat içerisindeki payı, bu yatırım 
kararında etkili oldu. Yatırıma karar verdikten sonraki adım, yatırım ve süreçleri 
yönetmek olarak şekillendi diyebilirim. Bu süreçleri 4 ana başlık altında yürüttük. 
Şirket kuruluş aşamaları, gerekli izinler ve istihdam süreçleri olmak üzere aşamalar 
devam ediyor. Çekya’da şirket kurma aşamasında ilk buraya geldiğinizde birkaç 
yol tercih edebilirsiniz. Bunlardan ilki, tüm süreçleri sizin adınıza takip edecek bir 
yatırım danışmanlık şirketi ile çalışmak veya ikincisi; kendi iç bünyenizde süreçleri 
idare etmek. 

Aşamalardan ilki şirket kuruluşu, yani şirket beyanı ve şirket ismine karar verilmesi. 
Yaklaşık 1 hafta veya 10 gün sürmekte. 2. aşama ise inşaat izni sürecidir ve bu 
süreç kritik bir süreç olarak adlandırılabilir. Bu süreç de yaklaşık 1 yıl sürmekte. 
Bu süreçte tüm belge, lisans ve sertifikaları sunmanız gerekli. Ayrıca Çekya’daki 
yetkili otoritelerden de onay almanız gerekli. Bu işlemi tamamladıktan sonraki 
süreç ise faaliyet izni sürecidir. Zamanı şirketten şirkete değişmekle beraber 
bir üretim firması için yaklaşık 4 ay sürer diyebiliriz. Teknik ve operasyonel tüm 
belgelerin hazırlanıp gönderilmesini içerir. Şirketler bu aşamayı tamamladıktan 
sonra operasyonel olarak aktiviteye başlayabilir hale gelirler. Sonuncu aşama ise 
istihdam ile ilgili. Bütün bürokrasi tamamlandığında, bütün izinlerinizi aldığınız ve 

ÇİĞDEM AVCI
Polmar Otomotiv Finans Direktörü
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resmi işlemlerinizi sonuçlandırdığınız yaklaşık 1-1,5 yıl süren üretim şirketleri için 
istihdam süreci başlayabilir.

Yatırımın avantaj ve dezavantajlarına değinmek istiyorum. Çekya’nın en önemli 
avantajı herkesin de belirttiği gibi Avrupa’nın merkezinde olması. Bunun haricinde 
otomotiv sektöründe gelişmiş olması da bir diğer avantaj çünkü sektör, ülkenin 
en büyük ticari hacmini oluşturmakta. Bir diğer avantaj da nüfusun çoğunun 
otomotiv sektöründe çalışıyor olması. Dolayısıyla istihdam ettiğiniz personele işi 
öğretmek oldukça kolay oluyor. Daha önce değinilen yatırım teşvikleri ise başka 
bir avantaj. Belki dezavantaj sayılabilecek bir konu ise Çekya’daki prosedür ve 
bürokrasinin zorlayıcı yönü. Dolayısıyla şirketlerin resmi kuruluşları ve faaliyete 
başlangıç süreleri arasına belirli bir zaman giriyor. Fakat şirketler bu süreci iyi 
takip ettikleri takdirde bu süreç de yönetilebilir bir hale geliyo. Burada yatırım 
yapacaklara tavsiyem ise buradaki bürokrasinin ve süreçlerin diğer AB ülkelerine 
gör biraz daha sıkı olduğunu bilmeleri. Bazı işlemlerde yaşanan problemler süreci 
yavaşlatabiliyor. Şirketlerin buna karşı öngörülü olmaları önemli.
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https://www.youtube.com/watch?v=zZ7nFVq7cSk
https://www.deik.org.tr/uyelik-uyelik-kosullari

