
 

 

Türkiye-Finlandiya İş ve Yatırım Forumu 

8 Haziran 2022, İstanbul 

 

Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş, 

Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Sn. Ville 

Skinnari (Ville Skinnari), 

Finlandiya Ankara Büyükelçisi Sn. Ari Mäki (Ari Maki), 

İş Konseyi Başkanımız Sn. Halil Kulluk,  

Business Finland Küresel Girişimler Kıdemli Direktörü Sn. Mirja 

Kaarlela (Mirya Kaarlera), 

İş Dünyamızın Değerli Temsilcileri, 

 

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına 

saygıyla selamlıyor; dünya edebiyatında Beyaz Zambaklar Ülkesi olarak 

adlandırılan ve dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Finlandiya’dan 

gelen misafirlerimizi ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. 

Finlandiya’yla ikili ilişkilerimiz ve uluslararası alandaki iş birliğimiz, 

birbirini güçlendirerek gelişmeye devam ediyor. 

Bu yakınlığımızın yansımalarını ekonomik ilişkilerde de görüyüruz. 

2021 yılında ikili ticaret hacmimiz 2 milyar $ civarında gerçekleşti. El ele 

vererek, Bakanlarımızın belirleyeceği yeni ticaret hacmi hedefimizi 



 

 

yakalamak için buradayız. Bunu da devlet büyüklerimizin desteğiyle bizler, 

iş insanları olarak gerçekleştireceğiz. 

Bu süreçte, önümüzü daha hızlı açacağına inandığımız birkaç 

hususu dile getirmek isterim. 

 Gümrük Birliği’nin güncellenmesi hususu, karşılıklı yatırımların 

artırılması için önem taşıyor. 

 İki ülke arasında yeşil ekonomiye geçişte ve dijital dönüşüm 

alanında iş birliği yapılabilir. Özellikle yenilenebilir enerjide iş 

birliklerimizi geliştirilebiliriz. 

 İnsanlığın gelecek yüzyıllardaki yönelimini belirleyecek yapay zeka 

konusunda iş birliği yapabiliriz. Bu iş birliğinin kurumsal ve 

sürdürülebilir hale getirilmesi içinse Türk ve Finli iş insanlarının, bilim 

insanlarının ve ilgili diğer çevrelerin katılacağı bir sempozyum 

Helsinki’de düzenlenebilir. 

 Ayrıca, Finlandiya ile katma değeri yüksek birçok alanda; teknoloji 

inovasyon, ileri inşaat teknikleri, dijital teknolojiler ve dijital sağlık gibi 

birçok alanda iş birliği yapabiliriz. Bu noktada, İş Konseyimize ve İş 

Konseyi Başkanımız Halil Bey’e bu alanlarda yürüttüğü 

faaliyetlerden ötürü teşekkür ederim. 

 İki ülke arasında start-up alanında know-how paylaşımı yapılabilir. 

Bu bağlamda DEİK Yönetim Kurulu çatısı altında faaliyet gösteren 

AB Çalışma Grubumuzun, Türkiye’nin start-up ekosistemi ve 

Türkiye-AB ülkeleri arasında potansiyel iş birlikleri ile ilgili bir rapor 

çalışması yürüttüğünü vurgulamak isterim. 



 

 

 İnşaat, medikal, ilaç sanayi gibi ileri teknolojin kullanılacağı hedef 

sektörler tespit edilerek Türkiye ile Finlandiya arasında gerekli eko-

sistemlerim oluşturulması için gerekli çalışmaların ve toplantıların 

yapılması da önemli bir husus. 

 Türkiye ile Finlandiya arasında iş hayatına da etkisi olacak şekilde 

sosyal, kültürel ve bilimsel faliyetlerin ortak paydaşlar da dahil 

edilerek hayata geçirilmesi önem taşıyor. 

 Bunlara ilaveten de, bilgi ve networkun özellikle günümüz 

dünyasında ne kadar önemli olduğu malum. DEİK ailemizin tüm 

dünyaya yayılmış 149 İş Konseyimize ait networkünü, Finlandiyalı 

dostlarımızla birlikte kullanmaya her zaman hazırız. 

Sözlerimi bir atasözüyle bitirmek isterim. Finlandiyalı dostlarımız, 

danışmanın ve istişare etmenin önemini vurgulamak için “Yolu arayan 

ve soran kaybolmaz” 1 diye bir atasözü kullanırlar.  

İki dost ülkenin iş insanları olarak, bugünkü İş ve Yatırım 

Forumumuz dolayısıyla ticaret ve yatırım ilişkilerimizi geliştirmek üzere 

yeni yollar arıyoruz, birlikte en iyi yerlere varacağımıza inanıyorum. 

Bu duygularla, başta  Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ve 

Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Sn. Ville Skinnari olmak 

üzere programımıza katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 

saygılar sunuyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

                                                       
1 Who asks for the road doesn’t get lost. 


