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Türkiye – Vietnam İş ve Yatırım Forumu  

 

Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Sayın Nguyen Thi Kim Ngan,  

Vietnam Heyetinin değerli üyeleri, 

Türkiye ve Vietnam İş Dünyasının Saygıdeğer Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

Türkiye – Vietnam İş ve Yatırım Forumu vesilesiyle, diplomatik ilişkilerimizin 
başlangıcının 40. ayılında, sizleri güzel şehrimiz İstanbul’da ağırlamaktan duyduğum 
memnuniyetile, şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK adına sizleri saygıyla 
selamlıyorum  

Konuşmama Konfüçyus’tan bir alıntıyla başlamak isterim. 

“Marifet, hiç düşmemek değil, her düştüğünde kalkabilmektir.” 

Vietnam, çok acı günleri ve krizleri geride bırakıp, adeta bir Anka kuşu gibi küllerinden 
yeniden doğmayı başarmış bir ülke. Öncelikle, tebrik ediyor ve iş dünyası olarak, daha güzel 
günlerde hep birlikte olabilmeyi diliyorum.  

Bir iş dünyası temsilcisi ve iş insanı olarak, özellikle küresel ticaret savaşlarının çokça 
konuşulduğu günümüz dünyasında, Türkiye ve Vietnam ekonomilerinin, birlikte çalışarak ve 
işbirliği yaparak büyümeye ve yeni nesiller için istihdam alanları oluşturmaya devam 
edeceğine inanıyorum. Her iki ülkenin ekonomik altyapısı, yetişmiş insan kaynağı, sahip 
oldukları iç Pazar ve ihracat imkanları ve büyüyen ve çeşitlenen üretim sektörleri buna 
müsait.  

Bu yaklaşımla, inanıyorum ki, Türk iş çevreleri Vietnam’daki halihazırda 700 milyon $ 
seviyesinde olan yatırımlarını bir adım daha öteye götürme ve artırma fırsatını iyi 
değerlendireceklerdir. 

Hepinizin bildiği üzere, özellikle inşaat ve müteahhitlik sektörü Türkiye ekonomisinde 
oldukça önemli bir role sahip. Şirketlerimiz, tüm dünyada çok sayıda büyük projelere imza 
attılar ve halen birçok projeyi de yürütüyorlar. Eminim ki, bu şirketlerimiz Vietnam’da da yeni 
projeler üstlenebilir ve başarıyla anahtar teslim büyük hacimli işlere imza atabilirler. Bu 
nedenle bu forum, özellikle inşaat ve müteahhitlik alanında, “Kamu-Özel Sektör İşbirliği 
Projeleri”nin Vietnam’da nasıl hayata geçirilebileceği konusunda fikir teatisinde bulunmak için 
güzel bir fırsat...  

İnşaat ve müteahhitlik sektörünün yanısıra, Türkiye ve Vietnam arasında başta e-
ticaret, turizm ve hizmet sektörleri olmak üzere, çok sayıda ve çok geniş bir alanda işbirliği ve 
ticaret imkanları var. 

 



 

 

 

 

 Ek olarak, halihazırda ticaretimizin devam ettiği elektrikli makineler ve ekipmanları, 
mekanik cihazlar, ısıtıcılar, pamuk, kahve, çay, çeşitli baharatlar, taze meyve ve fıstık, demir 
çelik ürünleri gibi sektörlerde ticaretimizi artırarak ülkelerimiz arasındaki bağı da güçlendirme 
imkanı da önümüzde duruyor.  

 

 Değerli Katılımcılar, 

 Uluslararası ticaretin barışcıl gücüne inanan bir iş insanı olarak, ticari diplomasinin 
etkinliğine de inanıyorum ve DEİK’in temel değeri ve işlevi olarak da, her zaman ticari 
diplomasiyi savunuyorum. Bu anlamda uluslararası ticaret ve yatırımların da tıpkı edebiyat, 
sanat, spor ya da akademi gibi ülkeler arasındaki etkileşimi artıran sivil diplomasi unsurları 
olduğuna inananlardanım.  

Bu vesileyle sizlere kısaca DEİK’ten de söz etmek isterim.  

Türk iş dünyasının dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 32 yıldır Türk iş çevrelerini 
buluşturan bir platform görevi görüyor. Türkiye’de özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini 
geliştirmek için çalışıyor, hem yurt içinde hem yurt dışında yatırım fırsatları ve potansiyel 
partnerlerimizle karşılıklı ticareti artırma yolları arıyoruz.  

 Bugün 6’sı sektörel, bir adedi üyeleri Türk Diasporasından oluşan DTİK ve 137’si de 
ülke ve bölge bazlı olmak üzere, 144 iş konseyimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2005 
yılında kurulan Türkiye – Vietnam İş Konseyi de bunlardan biri. O günden beri karşı kanat 
kuruluşumuz Vietnam Ticaret ve Sanayi Odası ile karşılıklı ticaretimizi ve ikili ilişkilerimizi 
geliştirmek için çalışıyoruz. 

 

Kıymetli Misafirler, 

Sözlerimi yine Konfüçyus’ten bir alıntıyla  bitirmek isterim.  

“Binlerce kilometrelik yol, tek bir adımla başlar.” 

Umarım bu toplantı da, Türkiye ve Vietnam iş çevreleri için verimli ve tatminkar 
işbirlikleri ve yatırım fırsatlarının kapısını aralayan muhteşem bir adım olur ve ülkelerimiz 
arasındaki karşılıklı ticaret hacmini –dengeli bir şekilde– hızla artırmamıza vesile olur. 

Katılımınız için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

 

Nail Olpak 
DEİK Başkanı 

 


