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Litvanya–Türkiye İş Forumu 

31 Ocak 2020, Vilnius 

 

Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan, 

Litvanya Ekonomi Bakan Yardımcısı Marius Skuodis, 

Sayın Milletvekillerimiz, Büyükelçimizi Sn. Gökhan Turan, 

Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanımız Gökhan Yavuzer, 

Enterprise Lithuania Yönetici Direktörü Daina Kleponė (Dayna 

Klepone),  

Türkiye ve Litvanya İş Dünyasının Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Tarihi dokusuyla dikkat çeken Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta 

buluşmanın mutluluğuyla, sizleri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK ve 

şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Litvanyalı ünlü şair Maironis (Mayronis); coşkun bir söyleşiye sahip ve 

iyi bir vatansever olmasıyla, bizim ‘’İstiklal şairimiz’’ Mehmet Akif’e 

benzetilir. Maironis de, Mehmet Akif gibi; “Sözün nasıl söylendiğinden 

çok; sözün gücü ve taşıdığı anlam önemlidir” der. 

Bir iş dünyası heyetine Başkanlık yaparak ilk ziyaretimi 2008 yılında 

gerçekleştirdiğim, daha sonra Cumhurbaşkanımızın Nisan 2013’teki 
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seyahatinde de iş dünyasına başkanlık ederek geldiğim ve o zaman da, 

Enterprise Lithuania ile birlikte iş forumu gerçekleştirdiğimiz Vilnius’ta, 

Ticaret Bakanımızın JETCO toplantısı vesilesiyle, Türkiye ve Litvanya iş 

dünyalarının temsilcileri olarak; ülkelerimiz arasındaki yatırım ve ticaret 

ilişkilerini artırmak üzere, daha güçlü ve etkili bir şekilde iletişim kurmak 

adına, tekrar bir aradayız. 

Bu vesileyle hatırlatmak isterim, Litvanya Cumhurbaşkanı ve İş 

dünyası heyetini de, Aralık 2014’te İstanbul’da ağırlamıştık.  

Litvanya’da ülkemize karşı gösterilen sıcak ilginin bir sebebinin de, 

Türkiye’nin Sovyet İşgalini hiç tanımamış olması, bizim için güzel bir gurur 

kaynağı. Diplomatik ilişkilerimizin 90. yılında, bir başka ortak başlığımız da, 

burada yaşayan Tatar nüfus.  

Litvanya, gerek yatırım ve ticaret ortamı, gerekse yaşam standartları 

ve maliyet-kalite dengesi ile, Türk ihracatçılarımız ve yatırımcılarımıza 

fırsatlar sunan bir ülke. 

2018’de 690 milyon $ olan ikili ticaret hacmimiz, 2019’da daha 

dengelendi ama 550 M$ olarak gerçekleşti ve ticaretimiz potansiyelimizin 

altında. Bu sebeple, İş Forumumuzun, karşılıklı olarak, ekonomik 

hareketliliğimizi canlandırmak ve çeşitlendirmek açısından önemli olduğuna 

inanıyorum. 

Bu amaçla, birazdan, Enterprise Lithuania ile DEİK arasında bir MoU 

imzalayacağız. Bakanlarımız da ilk JETCO toplantısını yapacaklar. Bu ve 

benzeri anlaşmaları önemsiyor, olası yeni ortaklıklarımızın şimdiden hayırlı 

olmasını diliyorum. 
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Şimdi izninizle, rakamsal detaylara girmeden, iş birliklerimizi nasıl 

büyütebileceğimize, birkaç maddede değinmek istiyorum. 

 Öncelikle, farkındalık sorunumuzu aşmamız, pazarlarımızı daha 

iyi tanımamız ve birbirimiz için önemli ticari partnerler 

olduğumuzu keşfedebilmemiz için, daha çok temas kurmamız 

gerektiğine inanıyorum.  

 Türk müteahhitlik sektörü, uluslararası alandaki tecrübesiyle 

kendisini kanıtlamış durumda. Ayrıca, bugüne kadar 100 Milyar 

$’lık alt yapı projelerini PPP ve BOT modeliyle gerçekleştirmiş 

bir tecrübeye de sahibiz. Hem Litvanya’da, hem de çevre 

ülkelerde birlikte iş yapabiliriz.  

 Finansal teknolojiler anlamında Avrupa’nın önde gelen 

ülkelerinden biri olan Litvanya pazarında, Türk fintech 

firmalarının da yer alması, bir başka başlık. 

 Litvanya’nın, 2006-2013 yılları arasında AR-GE altyapısı ve 

bilim vadilerine, 411 milyon € yatırım yapmasını ve yatırımlarına 

devam etmesini takdir ediyoruz. Kalifiye iş gücü ve güçlü 

sanayi-üniversite iş birliğiyle, inovasyon gerektiren sektörlerde, 

Litvanya’nın önemli bir potansiyeli bulunuyor. Bu alanda da, 

karşılıklı iş birliği imkânımız var. 

 Bir başka fırsat alanının da, gıda ve tekstil sektöründe olduğunu 

görüyoruz. Türk yatırımcılarımızın, bu alanlardaki fırsatları 

değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.  
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 Son olarak; iklim farkını ve ülkemizin güzelliklerini birlikte 

değerlendirdiğimizde, Türkiye, turizm açısından Litvanyalıların 

en çok ziyaret ettiği yerler arasında. Bu tabloyu bir adım öteye 

taşımalı, Türkiye’nin çok başarılı ve avantajlı olduğu sağlık 

turizmini de içine alarak, birlikte çalışmalıyız.  

 Yeri gelmişken, ilk defa gelenler varsa, Vilnius’ta güzel kehribar 

ürünler bulabileceklerini de hatırlatmak isterim.  

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, 

Litvanyalı dostlarımızı da, bu önemli networkumuzda daha fazla yer 

almaları için davet ediyorum.  

1993 yılında kurulan Türkiye-Litvanya İş Konseyimiz de, yeni Başkan 

Gökhan Yavuzer başkanlığında, Enterprise Lithuania iş birliğiyle, bugünkü 

iş forumumuzda olduğu gibi, ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırımları 

arttırmaya devam ediyor. 

Ticaret ilişkilerinin yanı sıra, spor da, dostlukları canlandırmak için 

güzel bir fırsat. Avrupa basketbolunun lokomotif ülkelerinden Litvanya, Türk 

basketbol severler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Litvanyalı basketbol 

efsanesi Sarunas Jasikevicius1 (Şarunas Yasikaviçus) bir dönem 

Türkiye’de Fenerbahçe’de oynamıştı. Eski milli basketbolcumuz ve 

                                                      
1

 Şu anda Zalgiris Kaunas koçudur 
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bugünlerin basketbol koçu Murat Didin de, bir süre Litvanya’da koçluk2 

yapmıştı. Bunlar da, dostluğumuzu güçlendiren özel bağlar… 

Bu duygularla, hem dostluğumuzu, hem de ekonomik ilişkilerimizi 

daha da canlandıracağımıza inanıyor; başta Bakanlarımız olmak üzere, 

Türkiye ve Litvanya iş dünyasının temsilcilerine ve programda emeği geçen 

herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 

                                                      
2

 Jonova 


