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Türkiye-Vietnam İş Forumu 
Ömer Cihad Vardan – DEİK Başkanı 

 

Vietnam ve Sayın Başbakanlarım;  

Sayın Başbakan Yardımcılarım; Sayın Bakanlar; 

Türk İş Dünyalarının Saygın Temsilcileri; 

Değerli Katılımcılar; 

Öncelikle sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla 

selamlıyorum.  

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın Vietnam’ı resmi ziyareti münasebetiyle düzenlediğimiz 

Türkiye-Vietnam İş Forumu’na teşrifleriniz için hepinize şükranlarımızı arz ediyorum.  

 

Vietnam’ın Saygıdeğer Başbakanı, değerli Vietnamlı Dostlar;  

Bizler DEİK olarak, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini geliştirmek üzere 1986 

yılından bu yana, 31 yıldır çalışan ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından akredite edilmiş 

olan bir kurumuz.  

Faaliyetlerimizi İş Konseylerimiz vasıtasıyla yürütüyoruz. Bugün 142 İş Konseyimiz var ve 

bunun 135’i ülkeler bazında.  

Bir başka ifadeyle, 135 ülke ile Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini geliştirmeye, ticaret ve 

yatırım hacimlerini artırmaya çalışıyoruz. 

2005 yılında kurulan Türkiye – Vietnam İş Konseyimiz, ki Kıymetli Başkanı Necati Abacıoğlu 

da ve ekibi de bugün aramızda; bu 142 Konseyimizden sadece bir tanesi. 

 

Ve Kıymetli Dostlar; 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Başbakanlık düzeyinde ilk defa gerçekleştirilen bu ziyarete 

bizler de Sayın Başbakanımıza, önemli bir iş adamı heyetiyle eşlik ediyoruz. Bu 

arkadaşlarımızın içinde turizmden eczacılığa; müteahhitlikten enerjiye çok farklı sektörlerde 

faaliyet gösteren Türk firmalarının sahipleri ve üst düzey yöneticileri bulunuyor.  

 

 



 

 

 

 

Amacımız, öncelikle birbirimizi tanımak.  

Sonrasında Türkiye ve Vietnam’ın barındırdıkları potansiyeli doğru ve etkili şekilde 

kullanarak, Asya-Pasifik Bölgesinde bir marka oluşturmak. 

Bu bağlamda, her ne kadar, iş konseyimiz 2005 yılından bu yana ticari ve ekonomik ilişkileri 

geliştirmek için çalışmaktaysa da, gelecek adına, bugünkü İş Forumundan çok umutluyuz ve 

bunu ekonomik faaliyetlerimizde “yeni bir başlangıç, yeni bir adım” olarak görüyoruz.  

Bu güzel başlangıcın akabinde, karşılıklı yürütülecek sürekli ve etkin iletişimle iki ülke 

arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetlerimizi kat ve kat artıracağımızı ümit ediyoruz. 

 

Sayın Başbakanlarım-Bakanlarım; Kıymetli Katılımcılar;  

Bizler Vietnam’ı, Vietnam’ın geleceğini önemsiyoruz.  

Öyle ki; Vietnam’ın,  otoyol, liman, havaalanları, demiryolları inşaatlarında yer almak 

istiyoruz.  

Vietnam’ın,  müthiş turizm ve hizmet sektörü potansiyelini görüyor ve bunu duyurmak 

istiyoruz.  

Vietnam denince, sadece Vietnam’ı görmüyor; aynı zamanda, Laos, Kamboçya, Tayland ve 

Burma’ya buradan ulaşabileceğimizi düşünüyoruz.   

Dolayısıyla arzumuz; 92 milyonluk Vietnam’ın büyüklüğünü, imkânlarını ve çevre ülkelerle 

birlikte ileriye dönük potansiyelini, Türk iş dünyasına tanıtmak ve her iki ülkenin yararına 

olacak şekilde bu potansiyeli kullanmak. 

Bu bağlamda en azından bu Forum bünyesinde gerçekleştirilecek B2B görüşmeleriyle de 

Türk ve Vietnamlı iş dünyası temsilcilerine birbirlerini tanıma ve hatta bazı iş bağlantıları 

yapabilme fırsatı vermiş olacağımızı umuyorum.  

 

Kıymetli Hazirun; 

Hanoi’den önce dün Singapur’da Sayın Başbakanımız, Başbakan Yardımcılarımız ve 

Bakanlarımız ile başarılı bir İş Forumu gerçekleştirdik. 

 



 

 

 

 

Türkiye ile Singapur arasında imzalanan ve Ekim ayında başlayacak STA’nın hem Türk, hem 

de Singapurlu iş dünyalarında yarattığı heyecana bire bir şahit olduk.  

Buna benzer bir şekilde Vietnam ile de STA müzakerelerine başlanmasını ve Singapur ile 

olduğu gibi hızlıca neticelendirilmesini arzu ediyoruz. 

  

Sayın Başbakanlarım; Kıymetli Katılımcılar;  

Sözlerimin sonunda, Forumumuza teşrifleriniz için sizlere tekrar teşekkür ediyor;  

toplantımızın her iki ülkeye de yarar getirmesi temennisiyle, saygılar sunuyorum.  

 


