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GENEL BİLGİLER 
COĞRAFİ KONUM  

Yaklaşık 312 bin kilometrekarelik yüzölçümü ile Avrupa’nın 8. dünyanın 69. büyük ülkesi olan 

Polonya Orta Avrupa’da batıda Almanya, güney batıda Çek Cumhuriyeti, güneyde Slovakya, 

kuzey doğuda Rusya ve Litvanya, doğuda Beyaz Rusya, güney doğuda Ukrayna ve kuzeyde 

Baltık Denizi’ne komşudur. Ülke genellikle düz ovalardan oluşmakta olup, güney kıyısı boyunca 

da dağlar sıralanmaktadır. 

Polonya sınırlarının toplam uzunluğu 3511 km'dir. Bunun 3071 km'si kara sınırları, 440 km'si ise deniz 

sınırlarıdır. Polonya'nın güneyinde, Baltık Denizi kıyısında 770 km'lik bir kıyı şeridi bulunmaktadır. 

Ülkenin en yüksek noktası 2.499 metre ile Tatra sıradağlarındaki Rysy Dağıdır. En alçak noktası 

ise, Raczki Elblaskie köyü olup, deniz seviyesinin 1,8 metre altındadır. 

Başlıca nehirleri Vistül (1.047 km), Oder (854 km), Warta (808 km) ve Bug (772 km) nehirleridir. 

Ayrıca ülkede alanı bir hektarın üzerinde 9.300 adet göl bulunmaktadır. Bunlar arasında en 

büyüğü 11.383 hektar alanla Sniardwy Gölü’dür. Ülkenin % 30’u ormanlarla kaplı olup, orman 

ağaçları arasında, çam, meşe, huş ve üvez en önemli türlerdir. 

SİYASİ VE İDARİ YAPI  

17. yüzyılda Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri olan Polonya 18. yüzyılda giderek 

zayıflamaya başlamış olup, bu zayıflıktan yararlanan Rusya, Avusturya ve Prusya tarafından 

1772-1795 yılları arasında paylaşılarak Avrupa haritasından silinmiştir. Bu tarihten sonra 

Polonya'nın tekrar bir devlet kurması ancak 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 1918 yılında mümkün 

olmuştur. 1939 yılında Nazi Almanya’sı tarafından işgal edilen ülke, 2. Dünya Savaşı'nın 

bitmesinden sonra Doğu Bloku ülkelerine katılmış, hatta bu ülkeler arasında kurulan Varşova 

Paktı 14 Mayıs 1955 tarihinde Polonya'nın başkenti olan Varşova'da imzalanmıştır. 

Polonya'da komünist yönetim, 4 Temmuz 1989 tarihinde ülkede yapılan ilk serbest seçimlerde 

Solidarnosc (Dayanışma) Partisi’nin büyük bir zafer kazanması ile sona ermiştir. 1990 yılında Lech 

Walesa Cumhurbaşkanı seçilmiş, Varşova Paktı’nın dağılması ve Sovyet ordusunun ülkeden 

çekilmesi ile Polonya’da Batı ile bütünleşme dönemi açılmıştır. Ülke 1990 yılında NATO'ya, 1 

Mayıs 2004 tarihinde ise Avrupa Birliği'ne katılmıştır. 

Ülkenin yönetim şekli cumhuriyettir. Yasama görevini üstlenen ve 460 üyeli parlamento ve 100 

üyeli senatodan oluşan ikili meclis, 4 yılda bir yapılan seçimle işbaşına gelmektedir.  

Polonya’da cumhurbaşkanı 5 yıllık süre için doğrudan seçimle işbaşına gelmektedir. 

İDARİ BİRİMLER  

Ülke 16 idari bölgeden (voyvodalık) oluşmaktadır. Bunlar, Wroclaw, Bydgoszcz/Torun, Łódź, 

Lublin, Gorzów Wielkopolski/Zielona Góra, Kraków, Varşova, Opole, Rzeszów, Białystok, Gdańsk, 

Katowice, Kielce, Olsztyn, Poznań ve Szczecin'dir. Bu idari bölgeler de 379 ilçe ve 2478 

komünden oluşmaktadır.  

Ülkenin idaresi, merkezi ve yerel olarak ikiye ayrılmıştır. Merkezi idarenin yapısına Bakanlar Kurulu 

tarafından yönetilen idare organları girmektedir. 

NÜFUS VE İŞGÜCÜ YAPISI 

Polonya’nın nüfusu, 18,4 milyonu erkek, 19,6 milyonu kadın olmak üzere 38 milyondur. Bu sayının 

23,3 milyonu (% 61,1) şehirlerde, 14,8 milyonu (%38,9) kırsal bölgelerde yaşamaktadır. 

Polonya nüfusu etnik özellikleri açısından incelendiğinde, Avrupa’daki en homojen halklardan 

biridir. Nüfusun %98’inden fazlası Polonya kökenli olup, diğer etnik gruplar ise Alman, Ukraynalı 

ve Belaruslu’dur. 

Polonya Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre; 2014 sonu itibariyle 7,3 milyon Polonyalı emeklilik 

yaşının üzerinde bulunmaktadır. Bu rakam Polonya’nın tüm nüfusunun yüzde 19’una denk 

gelmektedir. Söz konusu nüfusun 5 milyonu kadın olup, 2025 yılında emeklilik yaşının üstündeki 
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nüfusun 8,2 milyona çıkması beklenmektedir. 2050 yılında ise 11 milyona çıkarak nüfusun yüzde 

32,7’sini oluşturacağı tahmin edilmektedir. 

DOĞAL KAYNAKLAR VE MADENCİLİK  

Polonya taşkömürü, linyit ve bakır başta olmak üzere önemli maden kaynaklarına sahip bir 

ülkedir. Polonya’da madencilik ve taş ocakları sanayi üretiminin %4,9’unu oluşturmaktadır. 

Taşkömürü toplam sanayi satışlarının %2,8’ini ve sanayi istihdamının ise %4,7’sini oluşturmaktadır. 

Taşkömürü ve linyit rezervleri bakımından dünya sıralamasında 5. konumda bulunan ülkenin 43 

milyar ton taş kömürü rezervinin olduğu tahmin edilmektedir. Polonya kömür endüstrisi aşırı 

kapasiteye sahip olup, devlet yardımlarıyla önemli ölçüde sübvanse edilmiştir. Üretilen kömürün 

1/3’ü enerji amacıyla kullanılmaktadır. Madencilik verimliliğini artırmak için yeniden yapılanma 

gereklidir. Ayrıca, dünyadaki üçüncü büyük bakır madeni Polonya’dadır. Öte yandan, sülfür, 

çinko, kurşun, gümüş, magnezyum, kaolin, kil, potas ve tuz rezervleri mevcuttur.     

Polonya’nın bakır ve gümüş madenleri işleme kompleksi KGHM, Polska Miedz adlı özel firma 

tarafından işletilmekte olup, dünyanın en büyük dokuzuncu büyük bakır ve üçüncü en büyük 

gümüş üreticisi konumundadır. Yıllık 533.000 ton bakır, 1.215 ton gümüş üretilmektedir. Üretimin 

tamamına yakını Asya ülkelerine ihraç edilmektedir. 

Madencilik sektörü ithalatında ham petrol, petrol mamulleri, doğal gaz, demir, alüminyum 

cevheri, azot, gübre, fosfor ve potasyum önem taşımaktadır. İhracatta ise, taşkömürü ve 

türevleri, bakır, petrol ürünleri,  demir ve alaşımları, azot ve gübre, gümüş, alüminyum, tuz ve 

sodyum bileşikleri öne çıkmaktadır. 

Maden ve petrol yataklarının işlenmesi, Çevre Koruma, Doğal Kaynaklar ve Ormancılık Bakanlığı 

tarafından yürütülen 1994 tarihli Jeolojik ve Madencilik Yasasına göre düzenlenmektedir. 

Maden çıkarma hakkı altı yıllık süreler için verilir. Üretim süresi ise uzatmaya tabi olmak üzere otuz 

yıldır. 

Polonya Jeoloji Enstitüsü (www.pgi.gov.pl/mineral_resources/), ülkenin tüm maden kaynaklarını 

ve rezerv miktarlarını izlemekte ve yıllık raporlarla açıklamaktadır. 

GENEL EKONOMİK DURUM  

Polonya önemli ölçüdeki yüzölçümü, nüfus ve ekonomik potansiyeli ile orta büyüklükte bir 

Avrupa ülkesidir. GSYİH’da son yıllardaki artış nedeniyle dünya ekonomisindeki önemi ve payı 

yükselmektedir. Özelleştirme uygulamaları neticesinde, ülke Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri 

içerisinde en fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına konu olan ülke durumundadır. 

Ülkede alt yapı yatırımlarının hız kazanması, doğrudan yabancı sermayenin pazara olan ilgisinin 

kesintisiz devam etmesi ve tüketim harcamalarının mali krizden nispeten daha az etkilenmesi 

gibi nedenlerden ötürü Polonya, son yıllarda pozitif büyüme gösteren yegane AB üyesi ülke 

olmuştur. Ekonomik büyümedeki yavaşlama, sabit yatırım miktarındaki azalma ve zayıf dış 

talebe bağlanmaktadır. 2016 yılında %2,8 GSYİH artış hızı kaydedildi,  2017 yılı için %4,5 büyüme 

gerçekleşmiştir. 2018 yılında sabit fiyatlara göre %4,1 oranında artan GSYH’nin, 2019 yılında %3,5 

oranında artarak 650 milyar $ olması beklenmektedir. GSYİH artışının arkasında özellikle başarılı 

ihracat performansı yatmaktadır. Zaman içinde iç talebin güçlenmesi, özel tüketim ve sabit 

yatırımların artması da hızlı büyümenin temel dinamikleri olmuştur. 

Polonya’nın ekonomisi, dış pazarlarındaki gelişmelere ve dış kaynaklı kredilere ulaşma 

imkanlarına, iç piyasaya sanayi üretimindeki gelişmelere, tüketici güveninde ve perakende 

satışlara bağlı olacaktır. Polonya’nın sanayi üretimi, işsizlik veya perakende satışlar gibi 

göstergeleri aynı zamanda Avrupa pazarında yaşanacak gelişmeler, para birimi Zloti’de aşırı 

dalgalanmalar ve Polonya Merkez Bankası’nın referans faiz oranını yükseltmesi önümüzdeki 

dönemin de Polonya ekonomisinde belirleyici olması beklenmektedir. 

Ülkede AB fonları kaynaklı alt yapı yatırımlarının devam etmesi, doğrudan yabancı sermayenin 

Polonya pazarına olan ilgisinin devam etmesi ve tüketim harcamalarının diğer Avrupa 

ülkelerine göre mali krizden nispeten daha az etkilenmesi gibi nedenlerden ötürü, Polonya 

ekonomisinin önümüzdeki dönemde de pozitif büyümesi muhtemeldir. 

Polonya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Azerbaycan gibi eski SSCB ülkeleri ile 

Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Sırbistan gibi civar ülkeleri hedef pazarlar olarak belirlemiş ve bu 

http://www.pgi.gov.pl/mineral_resources/
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ülkelere yönelik resmi ve ticari heyet ziyaretlerini yoğunlaştırmış, benzeri girişimleri Güney Kore, 

Suudi Arabistan ve Katar gibi Uzak Doğu ve Körfez Ülkelerinden yabancı sermaye yatırımların 

çekilmesi için de gerçekleştirmiştir. 
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DIŞ TİCARET 

DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ (MİLYAR DOLAR)  

Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge 

2010 157 174 331 -17 

2011 188 209 397 -21 

2012 180 191 371 -11 

2013 204 206 410 -2 

2014 214 217 431 -3 

2015 194 190 384 4 

2016 196 189 385 7 

2017 231 230 461 1 

Kaynak: Trademap 

Polonya’nın son yıllarda dış ticaretindeki artış, büyük ölçüde uluslararası şirketlerin AB pazarına 

yönelik üretimlerini Doğu Avrupa’ya kaydırmaları ve artan refah sonucu tüketim harcamalarının 

artmasıyla açıklanmaktadır. 

İHRAÇ ETTİĞİ BAŞLICA  ÜRÜNLER (1.000 DOLAR) 

GTİP ÜRÜNLER 2015 2016 2017 

8708 
Karayolu taşıtları için aksam, parça ve 

aksesuarlar 
9.934.780 11.162.257 12.683.007 

8703 

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan 

taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu 

taşıtlar (yarış arabaları dahil) 

6.491.531 7.599.484 7.678.901 

9401 
Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların 

aksam ve parçaları 
5.154.515 5.457.223 6.187.881 

9403 
Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve 

parçaları 
3.602.451 3.985.559 4.618.344 

8528 
Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı 

cihazları 
5.073.025 3.981.598 4.614.315 

8471 

Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait 

birimler; manyetik veya optik okuyucular, 

verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. 

3.679.665 3.797.151 4.302.984 

3004 
Tedavide veya korunmada kullanılmak 

üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 
2.674.442 2.361.013 3.406.192 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 1.649.991 1.850.239 3.024.664 

2402 
Tütün/tütün yerine geçen maddelerden 

purolar, sigarillolar ve sigaralar 
2.153.275 1.867.777 2.947.694 

8544 

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer 

elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış 

liflerden oluşan fiber optik kablolar 

2.572.339 2.562.851 2.872.191 

8411 
Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz 

türbinleri 
1.799.939 2.127.041 2.768.691 
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8517 

Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer 

bilgileri almaya veya vermeye mahsus 

diğer cihazlar 

3.153.543 2.649.973 2.579.248 

7308 

Demir veya çelikten inşaat ve inşaat 

aksamı, inşaatta kullanılmak üzere 

hazırlanmış demir veya çelikten sac, 

çubuk, vb. 

1.838.166 1.836.804 2.422.537 

0207 

Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen 

sakatatı (taze, soğutulmuş veya 

dondurulmuş) 

1.796.750 1.850.208 2.213.634 

8408 
Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı 

pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) 
2.334.419 2.133.210 2.196.500 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 2.014.254 1.973.581 2.178.388 

2704 
Taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen 

kok/sömikok, karni kömürü 
1.199.529 1.134.247 1.906.457 

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 

elde edilen yağlar 
3.251.070 2.209.275 1.829.935 

3926 Plastikten diğer eşya 1.390.842 1.508.254 1.805.104 

8901 

Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, 

yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük 

taşımaya mahsus benzeri gemiler 

4.541.362 2.059.593 1.745.818 

8409 

Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 

84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam 

ve parçaları 

1.483.396 1.478.942 1.721.533 

1905 

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer 

ekmekçi mamüller, hosti, boş ilaç kapsülü 

mühür güllacı, pirinç kağıdı vb 

1.205.051 1.398.977 1.710.184 

7403 
Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları 

(ham) 
1.670.028 1.281.110 1.594.254 

3923 

Plastiklerden eşya taşınmasına veya 

ambalajlanmasına mahsus malzeme, 

tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama 

malzemeleri 

1.282.650 1.318.345 1.561.326 

1806 
Çikolata ve kakao içeren diğer gıda 

müstahzarları 
1.461.848 1.552.310 1.547.700 

4016 
Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 

diğer eşya 
1.278.559 1.280.262 1.534.906 

7326 Demir veya çelikten diğer eşya: 1.196.164 1.163.380 1.528.506 

3304 

Güzellik, makyaj ve cilt bakımı için 

müstahzarlar (güneşlenme kremleri ve 

müst. dahil), manikür ve pedikür 

müstahzarları 

1.118.954 1.283.841 1.429.150 

9504 

Eğlence merkezleri için oyun eşyası, 

bilardo, kumarhane için özel masalar ve 

otomatik bovling oyun ekipmanları vb 

560.716 547.855 1.418.545 
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8523 

Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye 

mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı 

depolama aygıtları, akıllı kartlar vb 

1.373.623 1.566.960 1.396.151 

4418 

Ağaçtan bina ve inşaat için 

marangozluk, mamülleri, doğrama 

parçaları 

1.063.714 1.117.779 1.326.026 

8450 

Ev veya çamaşırhane tipi yıkama 

makinaları (yıkama ve kurutma tertibatı 

bir arada olanlar dahil) 

1.280.331 1.220.973 1.320.219 

3925 Plastikten inşaat malzemesi 966.583 995.875 1.313.125 

0201 Sığır eti (taze/soğutulmuş) 1.018.149 1.009.044 1.213.007 

9404 

Şilte mesnetleri, yatak takımı eşyası vb 

eşya (şilteler, yorganlar, diz ve ayak 

örtüleri, yastıklar, puflar vb) 

1.079.806 1.057.701 1.212.866 

8504 

Elektrik transformatörleri, statik 

konvertörler (örneğin; redresörler) ve 

endüktörler 

1.031.800 1.173.522 1.197.620 

8414 

Hava veya vakum pompaları, hava veya 

diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü 

olan havalandırmaya mahsus 

davlumbazlar 

929.817 891.771 1.194.675 

8516 

Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, 

ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, 

ütüler, rezistanlar 

1.080.225 1.122.546 1.166.744 

8421 

Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre 

edilmesine veya arıtılmasına mahsus 

makina ve cihazlar 

679.543 923.091 1.164.548 

8418 

Buzdolapları, dondurucular ve diğer 

soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı 

pompaları 

1.179.323 1.048.432 1.144.975 

Kaynak: Trademap 

İTHAL ETTİĞİ BAŞLICA  ÜRÜNLER (1.000 DOLAR) 

GTİP ÜRÜNLER 2015 2016 2017 

8703 

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan 

taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu 

taşıtlar (yarış rabaları dahil) 

5.389.881 7.232.829 9.289.176 

2709 
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 

minerallerden elde edilen yağlar) 
9.855.397 7.126.269 9.102.682 

8708 
Karayolu taşıtları için aksam, parça ve 

aksesuarlar 
5.931.365 6.720.321 7.602.254 

3004 
Tedavide veya korunmada kullanılmak 

üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 
3.893.091 3.988.078 4.595.673 

8517 

Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer 

bilgileri almaya veya vermeye mahsus 

diğer cihazlar 

3.738.236 3.748.138 4.240.446 
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2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 

elde edilen yağlar 
1.815.297 2.259.752 3.571.233 

8471 

Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait 

birimler; manyetik veya optik okuyucular, 

verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. 

3.526.394 3.273.608 3.498.170 

8529 

Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 

pozisyonlarında yer alan cihazlara 

mahsus aksam ve parçalar 

2.553.708 2.394.258 2.645.203 

8542 Elektronik entegre devreler 2.110.141 2.415.985 2.303.203 

8701 Traktörler 1.643.374 1.725.619 1.969.522 

7210 

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde 

mamulleri, genişliği 600 mm veya daha 

fazla olanlar (kaplanmış olanlar) 

1.465.645 1.476.658 1.936.333 

8473 

84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina 

ve cihazlarda kullanılmaya elverişli 

aksam-parça-aksesuarlar (kutu, kılıf vb) 

1.322.322 1.259.121 1.824.827 

3926 Plastikten diğer eşya 1.376.313 1.454.169 1.761.313 

8523 

Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye 

mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı 

depolama aygıtları, akıllı kartlar vb 

1.563.791 1.598.713 1.696.143 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 1.389.976 1.525.356 1.666.270 

0203 
Domuz eti (taze, soğutulmuş veya 

dondurulmuş) 
1.339.211 1.314.978 1.642.995 

8544 

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer 

elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış 

liflerden oluşan fiber optik kablolar 

1.392.049 1.349.526 1.619.439 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 1.193.546 1.222.557 1.578.939 

2701 
Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen 

briketler, topak vb. katı yakıtlar 
.687.965 .641.923 1.548.051 

3920 
Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, 

folye (gözeneksiz) 
1.224.451 1.293.352 1.543.298 

7208 

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde 

ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak 

haddelenmiş) (kaplanmamış) 

1.102.657 1.165.863 1.539.408 

9504 

Eğlence merkezleri için oyun eşyası, 

bilardo, kumarhane için özel masalar ve 

otomatik bovling oyun ekipmanları vb 

502.010 600.245 1.521.726 

7601 İşlenmemiş aluminyum 1.085.023 1.105.172 1.445.582 

8409 

Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 

84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam 

ve parçaları 

1.421.488 1.201.679 1.441.615 

9401 
Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların 

aksam ve parçaları 
1.000.085 1.100.113 1.435.372 

3002 
İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin 

vb. Ürünler 
824.192 1.051.366 1.415.252 
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8536 

Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik 

devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, 

sigortalar, fişler, kutular vb) 

1.205.464 1.185.361 1.401.128 

8802 

Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları 

(uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı 

araçlar ve yörünge-altı araçları 

386.390 815.940 1.382.544 

8411 
Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz 

türbinleri 
1.309.829 1.378.238 1.377.297 

8901 

Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, 

yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük 

taşımaya mahsus benzeri gemiler 

3.960.901 1.592.180 1.300.930 

8481 

Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve 

benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler 

(vanalar) ve benzeri cihazlar 

1.069.980 1.084.882 1.298.982 

8302 

Adi metallerden donanım, tertibat vb. 

eşya (mobilya, kapı, pencere, bavul, 

askılık vb için) 

1.015.166 1.025.929 1.286.327 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 1.020.089 1.062.614 1.270.076 

8421 

Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre 

edilmesine veya arıtılmasına mahsus 

makina ve cihazlar 

1.048.389 1.178.759 1.260.044 

7326 Demir veya çelikten diğer eşya: 1.006.607 1.049.175 1.258.893 

8528 
Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı 

cihazları 
1.322.432 1.024.546 1.171.369 

3907 

Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi 

reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, 

polialiesterler, vb. (ilk şekilde) 

925.040 952.786 1.154.651 

3923 

Plastiklerden eşya taşınmasına veya 

ambalajlanmasına mahsus malzeme, 

tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama 

malzemeleri 

920.711 924.958 1.135.635 

0302 Balıklar (taze veya soğutulmuş) 819.880 1.032.780 1.103.959 

8414 

Hava veya vakum pompaları, hava veya 

diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü 

olan havalandırmaya mahsus 

davlumbazlar 

966.075 908.380 1.101.922 

Kaynak: Trademap 

BAŞLICA ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT (1.000 DOLAR) 

Ülkeler 2015 2016 2017 

Almanya 52.261.452 53.033.745 63.298.222 

Çek Cum. 12.687.295 12.749.503 14.789.283 

İngiltere 13.240.924 12.979.530 14.687.403 

Fransa 10.826.942 10.784.832 12.898.295 

İtalya 9.354.812 9.455.874 11.338.969 
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Hollanda 8.532.394 8.669.198 10.124.598 

Rusya 5.706.960 5.787.194 7.028.056 

İsveç 5.314.231 5.650.647 6.393.661 

İspanya 5.214.381 5.429.036 6.229.866 

ABD 4.468.359 4.810.381 6.215.214 

Macaristan 5.163.191 5.175.743 6.110.207 

Slovakya 4.893.243 4.732.433 5.814.475 

Belçika 4.186.388 4.186.711 5.084.257 

Ukrayna 3.303.591 3.834.132 4.840.750 

Avusturya 3.420.276 3.472.563 4.399.799 

Türkiye 3.100.730 3.121.689 3.309.173 

Kaynak: Trademap 

BAŞLICA ÜLKELER İTİBARI İLE İTHALAT (1.000 DOLAR) 

Ülkeler 2015 2016 2017 

Almanya 42.886.470 43.177.701 64.183.714 

Çin 22.380.369 23.447.667 18.458.282 

Rusya 14.359.228 11.536.966 14.680.888 

Hollanda 7.168.026 7.047.477 13.765.066 

İtalya 9.822.620 9.615.709 12.235.461 

Fransa 7.057.204 7.344.838 9.595.096 

Çek Cum. 6.361.732 6.610.539 9.267.224 

Belçika 4.585.281 4.911.064 8.473.097 

İngiltere 5.052.316 4.813.798 6.344.178 

Slovakya 3.389.971 3.663.426 5.529.202 

İspanya 4.059.121 4.117.300 5.425.172 

İsveç 3.454.717 3.200.825 5.278.358 

Avusturya 3.335.876 3.067.605 4.734.782 

ABD 5.153.019 5.504.638 4.598.023 

Macaristan 3.120.386 3.381.027 4.315.440 

Türkiye 2.861.407 3.089.309 2.350.138 

Kaynak: Trademap 
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DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 
Polonya, 1 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleşen AB üyeliği ile birlikte, AB Gümrük Birliğinin bir parçası 

haline gelmiştir. Polonya, bu tarihten itibaren AB’nin Ortak Ticaret Politikası kapsamında üçüncü 

ülkelere yönelik ticaret rejimini uygulamaya başlamıştır. Bu çerçevede, Polonya’nın mevcut 

gümrük mevzuatının yerini, Topluluk Gümrük Kodu, Uygulama Yönetmeliği ve Ortak Gümrük 

Tarifesi almıştır. 

Ülkede halen gümrük vergisi ve kota seviyeleri, gümrük vergilerinin askıya alınması, üçüncü 

ülkelere tanınan tercihli rejimler ve anti-damping vergi uygulamaları, yani tüm ticaret politikası 

tedbirleri AB seviyesinde kararlaştırılmaktadır. Ürün bazındaki AB uygulamalarına, Topluluk 

Entegre Tarifesi (TARIC)’e ait http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm 

sayfasından ulaşılabilmektedir. 

TARİFELER VE DİĞER VERGİLER 

Polonya’nın vergi sistemi, 1990’lı yılların başından itibaren, bir yandan AB mevzuatına uyum 

sağlanması, diğer yandan da yabancı yatırımların cazip hale getirilmesi amacına yönelik olarak 

reforma tabi tutulmuştur. 

Polonya’da halen 2 ana vergi grubu uygulanmaktadır: Doğrudan ve Dolaylı vergiler. Doğrudan 

Vergiler, kurumlar vergisi, gelir vergisi, medeni kanun işlemlerinden alınan vergi, emlak vergisi, 

motorlu taşıt vergisi, veraset ve intikal vergisi, tarım vergisi, orman vergisi ve köpeklerden alınan 

vergi kalemlerinden oluşmaktadır. Dolaylı vergiler ise Katma Değer Vergisi (KDV), özel tüketim 

vergisi ve şans oyunlarından alınan vergidir. 

Kurumlar Vergisi oranı %19’dur. Gelir Vergisi ise gelirin büyüklüğüne göre %18 ile %32 arasında 

değişen oranlarda uygulanmaktadır. 

KDV’de genel oran %23 olup, ilaç ve sağlık hizmetleri, temel gıda ürünleri, çocuk temel 

ihtiyaçları, inşaat,  konaklama hizmetleri, su ve gübreye, azaltılmış %8; kitap, dergi, gemi ve uçak 

ekipmanı için % 5; AB dışı ülkelere ihracat ve AB ülkelerine yapılan satışlarda ise KDV 

uygulanmamaktadır. 

Özel Tüketim Vergisi, ürünün birimine ya da fiyatına göre belirlenmektedir. AB mevzuatı 

çerçevesinde mineral yağlar, tütün, alkol ve alkollü içeceklere, Polonya mevzuatı çerçevesinde 

de binek otomobilleri, parfüm ve kozmetik ürünlerine Özel Tüketim Vergisi uygulanmaktadır. 

ÖZET VERGİ ORANLARI  

Vergi Türü Açıklama 

Kurumlar Vergisi % 19 

Gelir Vergisi 

Gelir seviyesine göre değişmek üzere, %18 ve % 32. 

 85.528 Zlotiye kadar maaş geliri olanlardan % 18 -(eksi) 556,02 

Zloti (vergi indirim miktarı) 

 85.528 Zlotinin üzerinde geliri olanlar için 14.839,02 Zloti +85.528 

Zlotinin üzerindeki miktarın % 32’si 

KDV 

 Genel Oran: % 23 

 % 8: İlaç ve sağlık hizmetleri, temel gıda ürünleri, çocuk temel 

ihtiyaçları, inşaat,  konaklama hizmetleri, su, gübre 

 % 5: Kitap, dergi, gemi ve uçak ekipmanı, AB dışı ülkelere 

ihracat ve AB ülkelerine yapılan satışlar  

Özel Tüketim Vergisi 

Vergi oranı malın birimine (mesela alkolün hektolitresine göre) yahut 

fiyatına göre tespit edilmektedir. 

 AB mevzuatı ile uyumlu olarak vergi uygulanan ürünler: 

Mineral yağlar, tütün, alkol ve alkollü içecekler 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm
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 Münhasıran Polonya tarafından vergi uygulanan ürünler: 

Örneğin binek otomobilleri, parfüm ve kozmetikler 

Emlak Vergisi 

 İş faaliyetleri için kullanılacak binalarda: 17,98 Zloti/metrekare 

 İş faaliyetleri için kullanılacak arazilerde: 0,66 Zloti/metrekare 

(Yukarıda belirtilen oranlar yıllık maksimum oranlardır) 

TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARTLAR  

Polonya mevzuatında başta oyuncaklar, gıda ve kozmetik ürünleri olmak üzere birçok ürün için 

güvenlik gerekliliklerini içeren düzenlemeler bulunmaktadır. Söz konusu ürünlerin dışında kalan 

çakmak, mobilya, mum gibi ürünler ise 12 Aralık 2003 tarihli “Genel Ürün Güvenliği mevzuatına 

tabidir. Söz konusu kanuna göre, ürünü piyasaya arz eden her müessese söz konusu ürünün 

güvenli olduğunu garanti etmek zorundadır. 

Ayrıca ürünlerini Polonya piyasasına arz eden imalatçılar, tüketicilere ürünlere ilişkin bilgileri 

Lehçe sunmak zorundadır. Üreticiler, isim ve adres bilgilerini ürünlerinin ve test numunelerinin 

üzerine iliştirmek, aynı zamanda tüketici şikayetlerini analiz edip, gerektiğinde ürüne ilişkin 

şikayetler ve sorunları ortadan kaldırmak için yapılan işlemler hakkında distribütörleri 

bilgilendirmek zorundadır. 

TARİFE DIŞI ENGELLER 

Polonya’nın 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği’ne üye olmasıyla birlikte, dış ticarete ilişkin 

olarak AB mevzuatı uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, Polonya’nın ithalatında münferit 

bir kısıtlamaya gitmesi söz konusu değildir. Ancak, zaman zaman karşılaşılan sorunlar mevzuatın 

farklı veya yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, ilgili AB mevzuatının 

gerektirdiği belgelere sahip olan ülkemiz ürünlerine yönelik, genel veya sektörel bir tarife dışı 

engel uygulanmamaktadır.     

İHRACATTA ZORUNLU BELGELER  

Gümrük beyannamesi, ticari fatura, menşe şahadetnamesi, bitki sağlığı sertifikası, A.TR ve EUR 1 

dolaşım belgeleri gibi belgelerin gümrük idaresine ibrazı zorunludur. 

Piyasaya arz edilecek bazı stratejik ürünlerin(askeri amaçlı ürünler, radyoaktif elementler, 

silahlar, ulaştırma ekipmanı, kimyasallar vs.)  ithalatı lisansa veya bir ayrıcalığa bağlı 

olabilmektedir. İthalat izinlerini ve ayrıcalıkları Kalkınma Bakanlığı vermektedir. Ayrıca ithalat 

kontenjanlarını da Kalkınma Bakanlığı düzenlemektedir.  Tütün ürünlerinden(Tarım Bakanlığı), 

hava, deniz ve karayolu ulaştırmasına ilişkin izinler için(Ulaştırma Bakanlığı) ve Doğal 

Kaynaklara(Çevrenin Korunması Bakanlığı) ilişkin ürünlerin ithalatından sorumludur. 
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TÜRKİYE İLE TİCARET 
TÜRKİYE-POLONYA DIŞ TİCARET SEYRİ (MİLYON DOLAR)  

Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge 

2010 1.504 2.621 4.125 -1.117 

2011 1.759 3.496 5.255 -1.737 

2012 1.854 3.058 4.912 -1.203 

2013 2.059 3.185 5.244 -1.126 

2014 2.402 3.082 5.484 -680 

2015 2.330 2.978 5.308 -648 

2016 2.651 3.244 5.895 -593 

2017 3.072 3.446 6.518 -374 

Kaynak: TÜİK 

Polonya’nın 2004 yılındaki AB üyeliğine kadar 23 Nisan 1974 tarihli Ticaret Anlaşması ve 4 Ekim 

1999 tarihli Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde şekillenen Türkiye-Polonya ticari ilişkileri, bu 

tarihten itibaren Gümrük Birliği esasına dayanarak yürütülmektedir. 

Türkiye ile Polonya arasındaki ticaretin hacmi 2000 yılından itibaren düzenli bir artış göstermiş 

olup, 2000-2017 yılları arasında Polonya’ya ihracatımız 18 kat, Polonya’dan ithalatımız ise 20 kat 

büyümüştür. Ancak iki ülke arasındaki ticaret dengesi 2004 yılında ülkenin AB’ye üye 

olmasından itibaren ülkemiz aleyhine gelişmektedir. Bu durum, büyük ölçüde AB ve diğer 

gelişmiş ülkeler kaynaklı yabancı sermaye yatırımları sonucu ülkemizin ihtiyacı bulunan mamul 

ve yarı mamul ürünlerin Polonya’dan tedarik edilmesiyle açıklanabilmektedir. 

TÜRKİYE’NİN POLONYA’YA İHRAÇ ETTİĞİ BAŞLICA ÜRÜNLER (1.000 DOLAR) 

GTIP Ürünler 2015 2016 2017 

8703 
Otomobil, steyşın vagonlar, yarış 

arabaları 
194.233 268.426 503.898 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 92.973 122.642 151.483 

8702 
Toplu halde yolcu taşımağa mahsus 

motorlu taşıtlar 
30.096 63.210 79.302 

6109 
Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası 

(örme) 
53.355 92.398 76.654 

0802 

Diğer kabuklu meyveler 

(taze/kurutulmuş) (kabuğu 

çıkarılmış/soyulmuş) 

120.750 66.479 59.201 

6206 Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs. 73.359 106.765 55.727 

8418 
Buzdolapları, dondurucular, 

soğutucular, ısı pompaları 
45.454 44.204 48.780 

6204 
Kadın/kız çocuk için takım, takım 

elbise, ceket vs. 
31.876 45.572 45.568 

7607 
Alüminyumdan yaprak ve şeritler-

kalınlık<0, 2mm 
30.897 36.189 44.182 
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7113 
Kıymetli metaller ve kaplamalarından 

mücevherci eşyası 
27.685 32.803 42.600 

8528 
Televizyon alıcıları, video monitörleri ve 

projektörler 
25.577 35.682 40.223 

6104 
Kadın/kız çocuk için takım elbise, 

takım, ceket, pantolon vs. (örme) 
36.469 43.645 38.846 

8409 
İçten yanmalı, pistonlu motorların 

aksam-parçaları 
28.090 33.495 38.481 

6106 
Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, 

gömlek; bluz (örme) 
56.688 60.938 38.296 

8450 Çamaşır yıkama makineleri 43.680 37.807 37.555 

8701 Traktörler 6.786 39.509 37.429 

7413 
Bakırdan ince, kalın, örme vb. Halatlar 

(elektrik-izole hariç) 
2.669 9.162 37.176 

6006 Diğer örme mensucat 30.816 38.164 36.026 

7306 
Demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi 

boş profiller 
11.611 17.037 35.863 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 37.277 44.924 35.498 

6110 
Kazak, süveter, hırka, yelek vb. Eşya 

(örme) 
49.570 36.595 35.232 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 19.430 29.063 35.132 

8516 
Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik 

cihazlar (şofbenler) 
27.301 26.854 34.581 

5407 
Sentetik iplik, monofil, şeritlerle 

dokumalar 
33.790 33.128 33.457 

4016 Vulkanize kauçuktan diğer eşya 23.075 29.927 33.301 

7326 Demir/çelikten diğer eşya 6.782 16.354 30.437 

6205 Erkek/erkek çocuk için gömlek 16.932 15.755 28.695 

'5702 
Dokunmuş halılar, yer kaplamaları 

(kilim, sumak, karaman vb) 
24.054 27.420 27.740 

7606 
Alüminyum sac, levha ve şeritler, 

kalınlık>0, 2mm 
29.086 24.623 25.580 

8544 
İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole 

edilmiş elektrik iletkenleri; .fiber optik k 
16.868 19.498 25.180 

8403 
Buhar kazanları dışında kalan merkezi 

ısıtma kazanları 
8.111 7.920 22.603 

3920 
Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül 

ve lamlar 
27.670 25.569 22.431 

0805 Turunçgiller (taze/kurutulmuş) 21.337 24.338 22.429 

4009 
Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve 

hortumlar ve donanımları 
12.712 14.979 21.030 
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7208 
Demir/çelik sıcak hadde yassı 

mamulleri-genişlik 600mm. Fazla 
0 1.278 20.432 

0806 Üzümler (taze/kurutulmuş) 7.971 18.180 19.759 

8422 
Yıkama, temizleme, kurutma, 

doldurma vb. İşler için makine, cihaz 
15.305 13.314 19.511 

9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler 13.859 12.408 19.140 

5205 
Pamuk (dikiş hariç) ipliği (ağırlık; =>%85 

pamuk) (toptan) 
21.488 19.924 19.128 

7219 
Paslanmaz çelikten yassı hadde 

mamulü (600mm den geniş) 
40.219 18.764 18.866 

Kaynak: Trademap 

TÜRKİYE’NİN POLONYA’DAN İTHAL ETTİĞİ BAŞLICA ÜRÜNLER (1.000 DOLAR) 

GTIP Ürünler 2015 2016 2017 

8703 
Otomobil, steyşın vagonlar, yarış 

arabaları 
435.311 556.330 452.762 

8408 
Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı 

ile ateşlenen, pistonlu) 
433.252 455.448 437.214 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 159.233 256.121 323.875 

8529 
Radyo, televizyon, radar cihazları vb 

cihazların aksam ve parçaları 
126.546 161.428 198.128 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 55.085 56.346 75.221 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 55.451 51.074 65.457 

8537 
Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, 

mücehhez tablolar 
49.152 56.121 63.070 

3402 
Yıkama, temizleme müstahzarları-

sabunlar hariç 
55.973 53.452 59.730 

7403 
Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır 

alaşımları 
53.346 36.061 56.083 

8433 
Hasat, harman, biçme; ürünleri ayırma, 

temizleme makine, cihazları 
47.559 47.516 48.535 

1901 
Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı 

müstahzarlar 
47.531 40.995 43.909 

7208 
Demir/çelik sıcak hadde yassı 

mamulleri-genişlik 600mm. Fazla 
340 859 41.599 

0202 Sığır eti (dondurulmuş) 35.146 0 39.594 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 61.567 42.674 35.759 

9013 
Sıvı kristalli tertibat, lazerler, diğer optik 

cihaz ve aletler 
18.196 51.590 35.029 

8481 
Muslukçu, borucu eşyası-basınç 

düşürücü, termostatik valf dahil 
28.830 28.289 34.766 
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9619 
Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek 

bezleri ve benzeri hijyenik eşya 
25.632 37.191 33.941 

8409 
İçten yanmalı, pistonlu motorların 

aksam-parçaları 
27.459 26.891 33.909 

8450 Çamaşır yıkama makineleri 30.385 33.248 32.287 

4811 
Kağıt/karton, selüloz vatka ve selüloz 

liften tabakalar 
19.947 24.472 30.397 

0201 Sığır eti (taze/soğutulmuş) 0 85 28.500 

7326 Demir/çelikten diğer eşya 7.358 12.397 28.349 

3304 
Güzellik/makyaj ve cilt bakımı için 

müstahzarları 
24.629 24.554 24.722 

9401 
Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-

parçaları 
14.992 21.301 24.510 

3303 Parfümler ve tuvalet suları 26.376 25.130 24.464 

8501 Elektrik motorları, jeneratörler 14.501 20.183 24.035 

9403 Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları 27.693 24.045 23.436 

4802 
Sıvanmamış kağıt ve karton (perfore 

edilmemiş kart ve şeritler) 
14.852 19.314 21.908 

8414 
Hava-vakum pompası, hava/gaz 

kompresörü, vantilatör, aspiratör 
13.901 13.455 21.346 

3904 
Vinil klorür/halojenli diğer olefin 

polimerleri (ilk şekilde) 
20.452 7.013 21.275 

2905 

Asiklik alkoller vb. Halojenlenmiş, 

sülfolanmış, nitrolanmış/nitrozalanmış 

türevleri 

4.902 10.082 20.166 

8536 
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik 

devresi teçhizatı 
17.323 17.812 19.585 

8508 Vakumlu elektrik süpürgeleri 1.005 7.442 19.508 

8482 Her nevi rulmanlar 16.181 18.148 19.341 

8212 
Usturalar, traş makineleri, traş bıçakları 

(şerit-taslak dahil) 
26.591 26.162 19.096 

8421 
Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma 

cihazları 
13.411 11.433 18.916 

8512 
Kara taşıtlarının aydınlatma, sinyal vb 

tertibatı, cihazları 
12.311 17.371 18.684 

8428 
Kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma 

makine ve cihazları 
13.853 5.505 18.584 

8802 Diğer hava taşıtları, uzay araçları 0 73 17.898 

8479 
Kendine özgü fonksiyonlu makine ve 

cihazlar 
11.538 26.217 17.831 

Kaynak: Trademap 
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İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARETİN ALTYAPISINI OLUŞTURAN ANLAŞMA VE  PROTOKOLLER 

Anlaşma Adı İmza Tarihi 

 Türkiye-Polonya İkili İşbirliği Deklarasyonu 14.05.2009 

 Teknik İşbirliği Anlaşması 12.02.2009 

 Türkiye-Polonya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 

Protokolü 
20.06. 2007 

 Türkiye-Polonya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 

Protokolü 
13.01.2004 

 Türkiye-Polonya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 

Protokolü  
06.11.2001 

 Gümrük İşbirliği Anlaşması 04.10.1999 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 03.11.1993 

 Karma Ekonomik Komisyon X. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı  27.01.1993 

 Polonya Özel Hesaplarının İşleyişine İlişkin Mutabakat Zaptı 28.11.1992 

 Türkiye-Polonya İş Konseyi 22.08.1991 

 Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 21.08.1991 

 Kültür İşbirliği Anlaşması 24.10.1990 

 Sınai Projelerin Yürütülmesine Dair Anlaşma 31.01.1980 

 Ekonomik ve Teknik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Anlaşma 31.01.1980 

 Karayolu Taşımacılığı Anlaşması 
09.09.1977/ 

19.07.1994 

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı 

TÜRKİYE-POLONYA YATIRIM İLİŞKİLERİ  

İki ülke arasındaki yatırım faaliyetleri yönünden özel önem taşıyan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunması Anlaşması 21 Ağustos 1991 tarihinde imzalanmış olup, 19 Ağustos 1994 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Yine karşılıklı yatırımların teşviki bakımından önem taşıyan Çifte 

Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 4 Kasım 1993 tarihinde Varşova’da imzalanarak 1 Ocak 

1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Ülkede büyük bir bölümü hazır giyim sektöründe olmak üzere yaklaşık olarak 100 üzerinde Türk 

firması faaliyet göstermektedir. Bavul ticareti ile başlayan, sonraları ise toptan satışa geçen bu 

firmaların yine büyük bir bölümü İstanbul Laleli-Merter piyasasından mal getirmekte ve 

Polonya’daki ithalatçılar olarak da yine kendi firmaları gözükmektedir. 

Ayrıca yaş meyve-sebze, helva, kuru meyve ve şekerleme, iplik boyaması ve bilgi teknolojileri 

alanında halihazırda Varşova, Gdansk ve Lodz şehirlerinde faaliyet göstermekte olan Türk 

firmaları bulunmaktadır. Restoran ve küçük dönercilik işletmeleri ise Türk firmalarının bir diğer 

faaliyet alanıdır. 

Yukarıda sayılanlar dışında, ev tekstili, kumaş ve döşemelik kumaş, mermer ve doğal taş, gıda, 

sabun, kablo, ambalaj malzemeleri, kauçuk conta vb. gibi ürünlerin ülkemizden ithalat ve 

dağıtımını yapmakta olan Türk firmaları mevcuttur. 

Diğer taraftan ülkemizde, elektrik-gaz-su, imalat sanayii, inşaat, madencilik ve taş ocakçılığı, 

toptan ve perakende ticaret, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri ile gayrimenkul 

sektörlerinde faaliyet göstermekte olan toplam 74 adet Polonya menşeli firma faaliyet 

göstermektedir.  

Polonya’nın ülkemiz müteahhitlik sektörü için önemli bir potansiyel arz etmesine rağmen, 

sektördeki zorlu rekabet koşulları, düşük kar marjları ve bürokratik güçlükler gibi nedenlerle 2009 
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yılına kadar kamu ihalelerinden önemli pay alınması mümkün olamamıştır. Ülkemiz kökenli 

müteahhitlik firmaları, geçmiş dönemde daha çok kendi imkanlarıyla iş merkezleri, toptancı 

halleri, alışveriş merkezleri, ofis ve konut inşaatlarıyla iştigal etmişlerdir. 

Polonya’da Türk müteahhitleri bugüne kadar toplam 1 milyar doların üzerinde proje üstlenmiş 

bulunmaktadır. Polonya’nın ülkemiz müteahhitlik sektörü için önemli bir potansiyel arz etmesine 

rağmen, sektördeki zorlu rekabet koşulları, düşük kar marjları ve bürokratik güçlükler gibi 

nedenlerle 2009 yılına kadar kamu ihalelerinden önemli pay alınması mümkün olamamıştır. 

Ülkemiz kökenli müteahhitlik firmaları, geçmiş dönemde daha çok kendi imkanlarıyla 

işmerkezleri, toptancı halleri, alış merkezleri, ofis ve konut inşaatlarıyla iştigal etmişlerdir. 

Ayrıca ülkemiz firmaları, Polonyalı veya AB firmaları tarafından ihalesi kazanılan altyapı 

projelerine giderek artan bir şekilde taşeron olarak katılmaktadırlar. Halen birçok ülkemiz firması 

Polonya’nın çeşitli bölgelerinde atık su, kanalizasyon ve çevre düzenlemesi projelerinde 

faaliyette bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan, Polonya kamu ihale prosedürlerinin AB kuralları çerçevesinde serbestleştirilmesi 

ve basitleştirilmesi, AB fonlarının özellikle altyapı ve çevre projeleri için giderek artan ölçüde 

Polonya’ya aktarılmasıyla birlikte ülkemiz firmalarının Polonya pazarındaki şansını arttırmaktadır. 
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PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 
FİKRİ, SINAİ MÜLKİYET HAKLARI 

Patent konusunda müracaatların ibraz edileceği merci Polonya Patent Ofisidir. Yabancı 

müracaatçılar Polonya Patent Vekilleri tarafından temsil edilmelidir. Kaydedilen patentler, 

patente müracaat tarihinden itibaren 20 yıl süreyle geçerlidir. Bir kullanım modelinin koruma 

hakkı süresi beş yıl olup, bir beş yıl daha uzatılmaktadır. Patent veya koruma hakkını muhafaza 

etmek için yıllık ücretin ödenmesi gerekmektedir. 

Ticari markalar, Polonya’da uluslararası sözleşmelere dayanan geniş bir korumayı haizdir. 

Markanın korunması bakımından arzu edilen bölgenin büyüklüğüne göre markalar yalnızca 

Polonya’da ya da AB içinde tescil edilebilmektedir. 

Polonya’da ticari markaların tescili zorunlu değildir. Ancak, bu durumda üçüncü şahısların aynı 

markayı kullanmaları, hatta tescil ettirmeleri mümkün olduğundan, Polonya piyasasına yeni 

giren firmaların markalarını hemen tescil ettirmelerinde fayda görülmektedir. Eğer bir marka 

önceden üçüncü kişilerce tescil ettirilmişse markanın satın alınması yahut bir lisans anlaşması 

vasıtasıyla kullanılması imkan dahilindedir. Polonya mevzuatına göre lisans anlaşmasının yazılı 

olarak yapılması gerekmektedir. 

Firmalar tarafından dikkat edilmesi gereken unsur, diğer ülkelerde tescil edilen markaların 

Polonya’da korunması için Polonya Patent Ofisi’ne kayıt için başvurulması gerektiği hususudur. 

Yabancı şirketler, işlemlerini, temsil yetkisi verdikleri Polonyalı lisanslı bir patent avukatı aracılığıyla 

yürütmelidir. 

Polonya’daki telif hakları kapsamında ses ve video kayıtları, televizyon ve radyo istasyonları, 

sanat uygulamaları korunmaktadır. Endüstriyel tasarım ve bilgisayar programı da dahil olmak 

üzere imalat, teknoloji ve bilim alanlarındaki fikri mülkiyet haklarını koruma altına alınmaktadır. 

DAĞITIM KANALLARI  

Yaklaşık 320 milyar dolar civarındaki perakende piyasası ile Polonya, Avrupa Birliği’ne 2004 

yılında katılan 10 ülke arasında en büyük pazara sahiptir. Perakende piyasası, ilk modern alışveriş 

merkezinin açıldığı 1993 yılından bu yana düzenli olarak büyümekte, iç talep de paralel bir 

şekilde artmaktadır. 2008 yılında ülkede 640 000 metrekare yeni perakende satış alanı hizmete 

girmiştir. Polonya’da halen 7 Milyon metrekare alışveriş merkezi ve yaklaşık 400 bin mağaza 

bulunmakta olup, 2010 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenen 1 milyon metrekare ilave 

perakende alışveriş alanı inşa edilmektedir. Böylece her bin kişiye 200 metrekarelik alışveriş 

merkezi alanı düşecektir. 

Alışveriş merkezlerinin % 65’i Polonya’nın en büyük sekiz şehrinde bulunmaktadır. Alışveriş 

merkezlerinin büyük bölümü uluslararası yabancı sermayeli şirketler tarafından inşa 

edilmektedir. 

Polonya perakende sektörü küresel mali krizden çok fazla etkilenmemiş olmakla birlikte, önemli 

alışveriş merkezlerinde kiraların genellikle Euro karşılığı olarak belirlenmesi ve Zloti’nin son 

dönemde önemli ölçüde değer kaybetmesi düşük cirolu perakendecileri güç durumda 

bırakmıştır. 

Polonya’da zincir marketler büyük ölçüde yabancı sermayeye aittir. Perakende piyasasında 

hakim konumda bulunan bir Polonya zinciri bulunmamakla beraber büyümekte olan bazı 

Polonyalı şirketler mevcuttur. Polonyalı zincirlerden Ruch, alışveriş merkezlerindeki gazete-dergi 

köşeleri ve yol kenarlarında büfe formatında olmak üzere 9500 adet birim ile tüm ülke sathına 

yayılmayı planlamaktadır. 

Polonya Ticaret Kanununun genel hükümlerine tabi olan franchising, henüz GSYİH’nin % 5’ini 

teşkil etmekle birlikte, büyüme potansiyeli göstermektedir. 2008 yılı sonu itibarıyla Polonya’da 

500’ün üzerinde franchise sistemi bulunmaktadır. Bunlardan 125’i yabancı olup, Almanya, 

Fransa ve ABD başta gelen ülkeler arasındadır. 

Polonya’da karar alma sürecinin gerek firma gerek devlet düzeyinde çok yavaş işlemesi, 

sermayenin sınırlılığı nedeniyle siparişlerin miktarının küçük olması, bir acente, distribütör veya 

şube aracılığıyla çalışılmasını zorunlu kılmaktadır. Polonyalı ithalatçılar acente veya temsilcilikten 
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çok distribütör olarak faaliyette bulunmayı tercih etmektedirler. Distribütörlük anlaşması, 

tarafların karşılıklı çıkarları doğrultusunda herhangi bir formda yapılabilmektedir. Bu çerçevede 

seçilecek distribütörlerin, komünist dönemde malların ithalatı ile iştigal eden dış ticaret 

kuruluşlarının devamı niteliğindeki şirketlerden seçilmesi mümkün olduğu gibi, sanayi ile güçlü 

bağlantıları bulunan şahıslardan (mesela büyük dış ticaret firmalarının eski çalışanlarından) 

seçilmesi de imkan dahilindedir. Bununla birlikte, distribütörlerin halen büyük ölçüde yerel 

düzeyde ve küçük ölçekli olarak faaliyette bulunduklarının, ithalatı büyük ölçüde kendilerinin 

finanse ettiklerinin göz önünde tutulmasında fayda bulunmaktadır. 

Polonyalı acente ve distribütörler, yabancı partnerlerinden, giderek artan şekilde, pazarlama 

ve tanıtım faaliyetlerinde destek sağlamasını, staj verilmesini ve finansman temin edilmesini 

beklemektedir. Ayrıca, yeni bir ürünün pazarlama maliyetini yüklendiği dikkate alınarak, 

münhasır distribütörlük verilmesi tavsiye edilmektedir. Satış sonrası hizmet ve ürüne ait garantiler 

Polonyalı ithalatçıların dikkat ettiği hususlar arasında yer almaktadır. Ticaret fuarları, distribütör 

bulunması için uygun bir ortam teşkil etmektedir. 

Mal ve hizmetlerin uygun bir şekilde fiyatlandırılması Polonya piyasasında kalıcı olunması 

bakımından kritik öneme sahiptir. Küresel mali kriz sırasında Polonya parası Zlotinin Dolar ve Euro 

karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesi ihraç ürünleri için fiyat tespitini de güçleştirmektedir. 

Kriz boyunca banka kredilerine erişim güçlüğü Polonyalı ithalatçılar için ödeme güçlüklerine yol 

açmıştır. 

TÜKETİCİ TERCİHLERİ  

Polonya perakende piyasasında yüksek kalite ve zevke hitap eden mağazalar için halen bir 

potansiyel bulunmaktadır. Polonya halkının alışveriş merkezlerine gitme ve alışveriş yapma 

hususunu bir boş zaman geçirme faaliyeti olarak görmeleri nedeniyle, e-ticaret yahut bilgi 

teknolojilerinden yararlanılması (sanal alışveriş vb.) konularında fazla istekli olmadıkları dile 

getirilmektedir. 

Görsel ve yazılı basın üzerinden reklam verilmesi şirket imajının yerleşmesi açısından önem 

taşımaktadır. İhtisas yayınları, dergi ve gazetelere verilebilecek reklamlar ürün tanıtımı açısından 

etkili sonuçlar verebilmektedir. 

Polonya’da pazarlama ve reklam stratejisi açısından yerel özelliklerin dikkate alınması önem arz 

etmektedir. Öncelikle, halkın büyük bölümünün gelir seviyesi Avrupa’nın birçok ülkesinden daha 

düşüktür. İkinci olarak, önemli bir tüketici kitlesi oldukça muhafazakardır. Üstelik büyük şehirler ile 

kırsal yöreler arasında halen büyük fark mevcuttur. Eski rejim döneminde yetişen orta yaş grubu 

reklamlara eleştirel ve şüphe ile yaklaşmakta, reklamın bilgi içeriğine daha fazla önem 

vermektedir. 

Din, ordu, hükümet ve polisle ilgili konular Polonya halkının büyük çoğunluğu için halen 

hassasiyetini korumaktadır. İki markayı karşılaştıran reklamlarda, Polonya halkının, kötülenen 

markaya yöneldikleri belirtilmekte ve bu tarz reklamdan kaçınılması tavsiye edilmektedir. 

Özellikle yüksek teknoloji ürünlerinde batılı markalar tercih edilmektedir. Son dönemde, basit ve 

güvenli bir yaşam biçimini çağrıştıran komünist dönem temalı nostaljik reklamlarla orta yaş 

kitlelerine ulaşılması yeni bir trend olarak ortaya çıkmıştır. 

Polonyalı tüketici kitlesi için fiyat başta gelen unsur olmakla birlikte, ürünün son kullanma tarihi 

ve kalite güvencesi gibi hususlara dikkat ettikleri, bilhassa televizyon reklamlarından 

etkilendikleri belirtilmektedir.  

AMBALAJ, PAKETLEME VE ETİKETLEME 

Polonya mevzuatı, çevrenin korunması amacına yönelik olarak ambalajlama ile ilgili bazı 

gereklilikleri hükme bağlamaktadır.  

Genel bir kural olarak, ambalaj sektöründeki imalatçı ve ithalatçılar, çevre kirlenmesini önlemek 

üzere, ambalaj üretiminde kullanılan girdilerin ve artıkların miktarını sınırlandırmakla mükelleftir. 

Buna göre, paket için kullanılacak malzeme paketin işlevini yerine getirmesini sağlayacak 

asgari miktarda olacak, paket çok kullanımlı veya geri dönüştürülebilir şekilde tasarlanacak, en 

az miktarda tehlikeli madde ihtiva eden malzeme tercih edilecektir. 
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Paketleme ile ilgili etikette, paketin üretildiği malzemenin tipi, yeniden kullanım yahut geri 

dönüşüm durumuna ait bilgiler yer alacaktır. Etiketlenmesi gereken ambalajlama ve etiket 

formatı çeşitli kararlarla hukuki düzenlemeye tabi tutulmuştur. Ambalaj üreticileri, ithalat ve 

ihracatçıları, ilgili makamlara sunacakları yıllık raporlarında üretilen, ithal veya ihraç edilen 

paketleme malzemesinin miktarını, yapıldıkları materyalleri belirtmek durumundadır. 

Benzer şekilde, ambalajlı ürün satan şirketler, kullanıcılara paketin kendisi ve atığı (geri alınması, 

toplanması, yeniden kazanılması, dönüştürülmesi, atılması vb.) konusunda bilgi sağlamak 

zorundadır. 2 000 metrekareden büyük satış alanına sahip perakendeciler, maliyeti kendilerine 

ait olmak üzere sattıkları malların ambalaj atıklarını toplamakla yükümlüdür. 

Tekrar kullanımı öngörülen atıklar arasında, havalandırma, soğutma ve dondurma cihazları, ısı 

pompaları ve piller bulunmaktadır.  

ULAŞTIRMA VE TAŞIMACILIK MALİYETLERİ  

Polonya, Avrupa kıtasındaki merkezi konumu ve AB’nin Doğu sınırında yer alması nedeniyle 

önemli ticaret güzergahlarına sahiptir. Baltık kıyısındaki Szczecin-?winouj?cie, Gdynia and 

Gda?sk limanları Orta Avrupa’nın kuzey denizlerine açılımını sağlamaktadır. 

Polonya’nın AB üyeliğinden sonra ülkenin ulaştırma altyapısının AB ulaştırma sistemine 

entegrasyonu ve kentsel alt yapının (oto yol, hava limanları, tren yolu, liman ve kentsel 

dönüşüm) geliştirilmesine yönelik çok sayıda proje hazırlanmakta ve bu projeler için ihale süreci 

başlatılmaktadır. Söz konusu proje bedellerinin % 45’i AB fonlarından, kalan bölümü ise kamu-

özel sektör ortaklığı ile finanse edilmektedir. Bu projelerin 2012 yılında gerçekleştirilecek Avrupa 

Futbol Şampiyonası projeleri ile de bağlantısı kurulmaktadır. AB, 2007-2013 bütçesinden bu husus 

için hibe olarak 19,5 Milyar Euro kaynak tahsis edilmiştir. Bu kaynağın yaklaşık 7 Milyar Eurosu 

kara yollarına, 5 Milyar Eurosu da demir yollarına tahsis edilmiştir. 

Polonya’nın en büyük uluslararası hava limanı Warşova Frederic Chopin Hava Limanı olup, 60’ın 

üzerinde ülke ile doğrudan uçuş bağlantısı bulunmaktadır. Kraków, Gda?sk, Katowice, Pozna?, 

Wroc?aw, Szczecin ve ?ód? şehirleri de uluslararası hava limanlarına sahip olup, önemli 

modernizasyon çalışmaları yürütülmekte veya planlanmaktadır. Varşova yakınlarındaki Modlin 

askeri havaalanının modernize edilip kısa süre içerisinde uluslararası charter seferlerine açılması 

planlanmaktadır. 

Polonya’nın, 423.997 kilometrelik bir karayolu altyapısı bulunmaktadır. Karayollarının 763 

kilometresi otoyol, 662 kilometresi ekspres yollardan oluşmaktadır. Bununla birlikte, Polonya’nın 

karayolu sistemi Doğu Avrupa ülkeleri içerisinde en kötü durumdakiler arasındadır. Polonya’nın 

AB’nin otoyolu sistemi ile bağlantısının kurulması için 6 büyük proje bulunmakta bu çerçevede 

2007–2013 yılları arasında 2.085 kilometre otoyol ve 5.466 kilometre ekspres yol inşa edilmesi 

planlanmaktadır. Polonya Hükümeti, 2005 yılında ülke içi ulaştırma altyapı yatırımlarına dair bir 

kanunu kabul etmiş ve Milli Karayolu Fonu teşkil edilmiştir. Bahse konu Fon, ulaştırma altyapısı 

için, AB mali kaynaklarına ek olarak, benzinden alınan vergiler ve diğer harçlar vb. ek mali 

kaynakları temin etmekle görevlendirilmiştir. 

Polonya’da toplam demiryolu uzunluğu 23.420 kilometredir. AB’nin Rusya Federasyonu ve BDT 

ülkeleriyle demiryolu bağlantısı Polonya üzerinden gerçekleştirilmektedir. Polonya Devlet 

Demiryollarının (PKP) ekspres yolcu eğilimleri, yüksek kaliteli hizmet sunmakta olup, Viyana, Prag, 

Berlin gibi komşu ülke şehirlerine ve Katowice ve Krakov gibi iç merkezlere de ulaşım 

sağlamaktadır. Ancak genel olarak ülkenin demiryolu ağı da modernizasyona ihtiyaç 

göstermektedir. Ülkede ulaşım hizmetlerini devlet tekelinden kurtarma yönünde AB baskısı 

olmakla beraber, hükümet, demiryollarını stratejik önemi haiz sektörler arasında değerlendirerek 

bu alanda özelleştirmeye dikkatli yaklaşmıştır. Bu alanda uzun vadede ciddi yabancı yatırım 

gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Ülkedeki en büyük limanları Gdansk, Swinovjscie ve Gdynia limanlarıdır. Gdansk limanından yıllık 

21 milyon ton yük elleçlenmektedir. Polonya 118 gemilik ve 1.929 bin gross tonluk bir ticari filoya 

sahiptir. 

Karayolu ve havayolu taşımacılığı göreli olarak artarken, demiryolu ve deniz taşımacılığının 

toplam taşımacılık içerisindeki payı azalmıştır. Taşımacılık sektörlerinin yük itibariyle toplam 

içerisindeki payları şu şekildedir: 
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 P O L O N Y A  

• Kara yolu taşımacılığı : % 79,0 

• Demiryolu taşımacılığı : % 14,7 

• Hava taşımacılığı : % 3,4 

• Deniz taşımacılığı : % 2,9 

TAŞIMACILIK MALİYETLERİ  

Türkiye-Polonya arasındaki karayolu taşımacılık maliyetleri TIR başına ortalama 2000 ile 3200 

Avro arasında değişmektedir.  

KAMU İHALELERİ  

Polonya’da açılan müteahhitlik hizmetleri ile ilgili, bedeli 5.278.000 Euro’nun üzerinde olan 

ihaleler diğer AB ülkeleri gibi TED (Tenders Electronic Daily-http://ted.europa.eu)’de 

yayınlanmaktadır. 

Bedeli 60.000 ila 5.278.000 Euro arasındaki ihaleler Kamu İhale Bülteninde Polonya dilinde 

yayınlanmaktadır. 

Bedeli 6.000 ila 60.000 Euro olan ihalelerin duyuruları ise, Kamu İhale Portalında 

(www.portal.uzp.gov.pl) yine Polonya dilinde yayınlanmaktadır. Süresi genelde 7-14 gün 

arasında değişen bu ihalelerin takibi için portalın günlük olarak izlenmesi gerekmektedir. 


