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DEİK WEBINAR 

Nepal'de İş ve Yatırım Fırsatları Semineri 

11 Haziran 2020, 12.00 

 

Nepal Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Sayın Yogesh 

Bhattarai,  

Nepal Nezdinde T.C. Büyükelçisi Sayın Şakir Özkan Torunlar, 

Türkiye-Nepal İş Konseyi Başkanımız Sayın Mustafa Akıncılar, 

Değerli Katılımcılar,  

 

Teşekkür ederim Mustafa Bey. 

Öncelikle sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK Başkanı olarak 

saygıyla selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum. 

Bugünkü webinarımızda, içinde bulunduğumuz COVID-19 sonrası 

normalleşme sürecinde, Türkiye ile Nepal arasındaki ticaret ve yatırım 

ilişkilerini geliştirmenin yollarını konuşacağız. Bu güzel organizasyonu 

online olarak düzenleyerek bizleri bir araya getirdikleri için Türkiye-Nepal İş 

Konseyimize teşekkür ediyorum. 

COVID-19 salgını ve sonrasında, dünyanın ve hayatımızdaki birçok 

unsurun eskisi gibi olmayacağı; ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerde birçok 

başlığın yeniden tesis edileceği görülüyor. Özellikle uzak olmasına rağmen, 
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dostluk ve iş birliği bağını koparmayan iki ülke; Türkiye ve Nepal olarak, bu 

süreçte de birlikte hareket etmeyi iş dünyası olarak önemsiyoruz. 

Hepimizin bildiği gibi, Türk girişimcilerimiz, dünyanın en uzak 

coğrafyalarındaki en zor ortam ve zamanlarda gösterdikleri başarılar, elde 

ettikleri birikim ve tecrübeyle Nepal’in de potansiyelini değerlendirmeye 

hazır. 

Biliyorsunuz, Nepal’de koronavirüsün etkileri oldukça sınırlı olmuştu. 

Ancak son zamanlarda durumun daha ciddi hale geldiği görülüyor. Ülkenin 

bu durumu en az hasarla atlatmasını diliyor, kriz sonrasında da, çok daha 

hızlı bir şekilde toparlanmasını ümit ediyorum. 

Hâlihazırda Nepal’e en büyük ihracat kalemimizi 60 milyon $’lık 

tutardan ve ağırlıklı olarak altından oluşturuyor. Toplam ticaretimiz ise 80 

milyon $ civarında. Bu rakamın hem daha fazla artacağını, hem de 

çeşitleneceğini umuyorum. 

Nepal; Çin ve Hindistan gibi iki dev güç arasında yer alan geniş bir 

coğrafyaya, özel jeopolitik konuma ve son yıllarda hızla artan ekonomik 

büyümeye sahip bir ülke. Uluslararası finans kuruluşlarının ülkeye artan 

ilgisiyle birlikte, birçok sektörde iş insanlarımız için önemli fırsatlar 

bulunuyor.  

Bu doğrultuda, ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesini 

sağlayacağını düşündüğüm birkaç maddeyi dikkatinize sunmak isterim: 

 Nepal’in Hindistan sınırında, yaklaşık 400 milyon Hindistan 

vatandaşının bulunduğu bir bölge bulunuyor. Bu nüfusun 

ihtiyaçlarının karşılanması noktasında, Nepal hükümeti 
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tarafından oluşturulacak serbest bölgelerde faaliyete geçecek 

Türk şirketleri vasıtasıyla Hindistan’a vergisiz ihracat yapabilir.  

 Nepal’de HES projeleri, turizm, tekstil, sağlık ve bankacılık 

alanlarında da önemli fırsatlar bulunuyor. İş dünyamız 

değerlendirmeli. 

 Türk üreticilerinin Hindistan’a Nepal’den yapacakları ihracatta 

gümrük vergisinin sıfır olması büyük bir avantaj, Nepal’in 

yabancı yatırımcılara vergi kolaylıkları sağladığını hatırlatmak 

isterim. 

 Yatırımların karşılıklı temini ve çifte vergilendirmenin önlenmesi 

anlaşmalarının tamamlanması büyük önem taşıyor. 

 Turizm ve fuarcılık konusunda Nepal’den iş insanlarının 

getirilmesi, Türkiye’den de Nepal’e ilgili sektörlerden firmaların 

götürülmesi konusunda iş konseyimizin aktif olarak planlama 

yapması gerekiyor. Bu noktada THY’nin de desteği önemli. 

 Sağlık sektöründe, örneğin şehir hastaneleri konusunda 

Nepal’de ihtiyaçlar bulunuyor. Türk firmalarımız bu sektörde 

aktif rol üstlenebilir. Bu alanlardaki ticaret ve yatırım hizmetlerini 

artırmamız iki ülke iş dünyası adına faydalı olacaktır. 

 Asya Kalkınma Bankası finansmanlarıyla yürütülecek olan kamu 

projelerinin ihalelerinde Türk firmalarının olması da büyük önem 

taşıyor. 

 Türkiye’nin Nepal için bir eğitim üssü ve tercihi olarak görülmesi 

konusunda Nepal’de bir eğitim fuarının düzenlenmesi ve 
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Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin Nepal’de tanıtılması 

yararlı olacaktır. 

İki ülkenin iş dünyası olarak, normalleşmeyle başlayan yeni dönemde 

yatırım ve ticaretimizi daha da güçlendireceğimize inanıyorum. 

Sözlerime son vermeden kısaca DEİK’i de anlatmak isterim. 

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, ülkeler 

arası yatırım ve ticareti artırmak için tüm dünyaya yayılmış 146 İş 

Konseyiyle, çalışmalarını “ticari diplomasi” anlayışıyla sürdüren bir iş 

platformu. Bilgi ve etkileşimin çok önemli olduğu günümüz dünyasında, 

Nepalli dostlarımızı da, bu önemli networkümüzde daha fazla yer almaları 

için davet ediyorum. 

 2012 yılında kurulan Türkiye-Nepal İş Konseyimiz ile Mehmet 

Mustafa Akıncılar başkanlığında, karşı kanat kuruluşu Nepal Ticaret Sanayi 

Odaları Federasyonu iş birliğiyle, ülkelerimiz arasındaki ticaret ve 

yatırımları artırmaya devam ediyor. 

DEİK olarak bu süreçte neler yaptığımızı da kısaca anlatmak isterim. 

“İşlerimizi Askıya Almıyoruz”, “İşletmelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını 

ve istihdamını koruyoruz” sloganlarımız ile çalışmalarımıza ve üyelerimizin 

sesi olmaya devam ediyoruz. 

Her gün, Büyükelçilerimiz ve Ticaret Müşavirlerimizin de video 

konferans yöntemiyle katıldığı 5-10 adet İş Konseyi Yürütme Kurulu 

Toplantısı, karşı kanat görüşmeleri, webinarlarımız ile, hem işlerimizi 

yürütüyor, hem de buralardan aldığımız sorun, öneri, teşekkür her türlü 

bilgiyi, Devletimizin ilgili birimlerine ileterek, çözüme katkı sunmak adına 

çalışmaya durmaksızın devam ediyoruz. 
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Ticaret Bakanımız ile Asya – Pasifik İş Konseyleri Başkanları ile 

yaptığımız toplantıda, Nepal’deki iş ve yatırım fırsatları ile ilgili ülkemizdeki 

farkındalığı artırmak amacıyla İstanbul’da bir yatırım forumunun DEİK 

tarafından planlanmasını önermişti. Umuyorum ki, salgını en yakın 

zamanda atlattığımız vakit, sizlerle İstanbul’da da buluşmak istiyoruz.  

 ‘’Büyük insanların işleri de büyük olmalı.’’ diye bir Nepal atasözü 

duymuştum.  

İş birliklerimizi geliştirerek, birlikte büyümek dileğiyle hepinizi saygıyla 

selamlayarak, Nepal Nezdinde T.C. Büyükelçisi Sayın Şakir Özkan 

Torunlar’a bırakıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


