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Türkiye-Vietnam Interconnected Business 

21 Temmuz 2020, 10.00 

 

Vietnam Büyükelçimiz Sn. Haldun Tekneci, 

Vietnam Ankara Büyükelçisi Sn. Tran Quang Tuyen, 

Türkiye – Vietnam İş Konseyi Başkanımız ve moderatörümüz Sn. 

Murat Atik, 

VIETRADE Genel Müdürü Sn. Va Ba PHU,  

Değerli Katılımcılar,  

 

Öncelikle sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK Başkanı olarak 

saygıyla selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum.  

İş Konseylerimizin paydaş kuruluşlarıyla, karşılıklı iş ve yatırım 

fırsatlarını değerlendireceğimiz sektörel buluşmalar gerçekleştirmek üzere 

organize ettiğimiz Interconnected Business online toplantı serimizde sizlerle 

bir arada olmak mutluluk verici. Başta Büyükelçilerimiz olmak üzere, 

Türkiye-Vietnam İş Konseyimize ve emeği geçen herkese teşekkür 

ediyorum.  

Açılışımızın ardından, Vietnam Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Phu 

Cuong LE ve Vietnam Türk Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Yardımcısı Burak 

Cihan Ürkmez, bizlere “Türkiye ve Vietnam Arasındaki Ticaret ve Yatırım 
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Fırsatları”nı aktaracak ve gıda, endüstriyel ürünler vs. alanlarında sektörel 

iş görüşmeleri ile devam edeceğiz. 

Tüm dünya olarak, sarsıcı ve yeni bir salgını hepimiz tecrübe ettik ve 

ediyoruz: İnsanlık tarihi eşi ve benzeri görülmemiş değişimin eşiğinde… 

COVID-19 salgını ve sonrasında, dünyanın ve hayatımızdaki birçok 

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

başlığın yeniden tesis edileceği görülüyor. 

Globalleşmeden glokalleşmeye dönüşümü konuştuğumuz, ekonomik 

rekabette öne çıkan ölçek ekonomisinden bugün tek kaynağa bağlı 

kalmanın risklerini tartıştığımız, lojistiğin hayatımızdaki yerinin tekrar 

sorgulandığı, yakınlık veya uzaklık kavramlarının yerine “ulaşılabilirlik” 

kavramının çok daha fazla öne çıktığı, Merkez Bankalarının bile 

alışageldiğimiz rollerinin dışına çıkarak Yatırım Kredilerine destek vermeye 

başladığı ve yeni normallerin bu veriler altında oluştuğu bir dönemi 

yaşıyoruz. 

Ama, her ne olursa olsun bu dönemin kazananı ‘’tedarik zincirini’’ 

bozmadan sürdürebilenler olacak ve dönemin anahtar kelimesi de ‘’güven’’ 

olacak. 

Biz iş dünyası temsilcileri de, başlangıçta daha çok salgın ve salgına 

bağlı sorunları konuşurken, Mayıs ayından itibaren, hem devam eden, hem 

de gelecekteki işlerimize odaklanan gündemlerle çalışmaya başlamanın 

mutluluğunu yaşıyoruz. 
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Değerli Katılımcılar, 

Türk iş dünyası olarak, bu yeni döneme 40 yılı aşkın süredir 

dostluğumuzun sürdüğü Vietnam’ın iş dünyasıyla birlikte ayak uydurmak 

istiyoruz. 

Ekonomik ilişkilerimizin coğrafi uzaklığa rağmen son yıllarda canlılık 

ve ivme kazandığını çok rahat söyleyebilirim. 

Türkiye ile Vietnam arasında 2 milyar $’a yakın bir ticaret hacmimiz 

var. Ancak yıllık 4 milyar $’lık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için daha 

çok gayret göstereceğiz. 

Birazdan sunumlarla detaylı bir şekilde anlatılacak fakat bu 

doğrultuda, ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesini sağlayacağını 

düşündüğüm birkaç maddeyi dikkatinize sunmak isterim. 

 İki ülke arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması’nın müzakerelerinin 

başlaması, ekonomik ilişkilerimiz açısından büyük önem taşıyor. 

 Vietnam ekonomisi iş gücünde nispeten ucuz, yatırım üssü olarak 

elverişli, üretimde zengin özellik gösteriyor. İş dünyamızın bu fırsattan 

istifade etmesini önemli buluyorum. 

 Gıda, sağlık/bakım ürünleri, tekstil, inşaat malzemeleri, makineler, 

yüzer enerji üretim gemisi hizmetleri gibi ihracatımızda potansiyel arz 

eden ürün ve hizmetler konuların üzerine daha fazla eğilmeliyiz. 

 Vietnam önemli bir pazar. Müteahhitlerimiz uzak mesafe ve zor 

mevzuat ile karmaşık prosedürler dolayısıyla girmek istemeyebiliyor 

ama ihale imkânlarının takip edilmesinde fayda olabilir. 
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 Vietnam tarihinin en büyük yabancı yatırımlarından birini Türk firması 

Hayat Kimya gerçekleştirdi. Bunun Vietnam’a yatırım yapmak isteyen 

yatırımcılarımıza ilham olacağını düşünüyorum. 

 Güneydoğu Asya Ülkeler Birliğinin (ASEAN) dönem başkanlığını 

2020'de Vietnam'ın üstleneceğinden hareketle, Türk iş dünyasının 

Vietnam'da “Sanayi ve Teknoloji Parkı” kurabileceğini, buradan 

ASEAN ülkeleri ile ABD'ye ürün satılabileceğini düşünüyoruz. 

 8 yıllık bir müzakere sürecinin ardından 30 Haziran 2019 tarihinde 

Hanoi'de imzalanan ve 12 Şubat'ta Avrupa Parlamentosu'nda kabul 

edilen AB-Vietnam Serbest Ticaret Anlaşması (EVFTA) ile AB-

Vietnam Yatırımların Korunması Anlaşması (EVIPA) 8 Haziran'da 

Vietnam Ulusal Parlamentosu tarafından yaklaşık %95 oyçokluğuyla 

onaylandı. Karşılıklı iş dünyası olarak bu anlaşmanın bize getirilerini 

de değerlendirmeliyiz. 

 Vietnamlıların turistik destinasyonlarında Türkiye yükseliş trendinde. 

Pandemi sonrası ülkelerimiz arasındaki turizmi ve sağlık turizmini 

canlandırmak için daha çok tanıtım faaliyeti düzenlemeliyiz. 

 Türk iş dünyamız için Vietnam’da; altyapı inşaatları, yenilenebilir 

enerji (rüzgar enerjisi santralleri, güneş paneli üretimi), kuru-yaş 

meyve (bu ürünlerin Vietnam’a ihracatı yasal düzenlemeler 

gerekçesiyle bekleme aşamasında), akuakültür yetiştiriciliği (karides 

yemi, vb.) gibi alanlarda yatırım fırsatları bulunuyor. 

 Bu alanlara ilave olarak savunma sanayii ve inşaat alanında da iş 

birliği fırsatları bulunmaktadır. Savunma sanayi alanında ilişkilerimizin 

ilerletilmesi yönünde karşılıklı istek ve irade bulunuyor. Salgın kontrol 
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altına alındıktan sonraki bir dönemde, Türkiye’den Vietnam’a 

savunma sanayi iş birliğinde tanıtım ve müzakereyi amaçlayan heyet 

ziyareti bekleniyor. 

 

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, 

Vietnamlı dostlarımızı da, bu önemli networkümüzde daha fazla yer 

almaları için davet ediyorum. 

 2005 yılında kurulan Türkiye-Vietnam İş Konseyimiz ile Murat Atik 

başkanlığında, karşı kanat kuruluşu Vietnam Ticaret ve Sanayi Odası iş 

birliğiyle, ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırımları artırmak için çalışıyor.  

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, Interconnected 

Business toplantılarımız ile, hem işlerimizi yürütüyor, hem de buralardan 
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aldığımız sorun, öneri, her türlü bilgiyi, Devletimizin ilgili birimlerine ileterek, 

çözüme katkı sunmaya devam ediyoruz. 

Bir Vietnam atasözü, “Kardeşler, eller ve ayaklar kadar yakındır” 

der.  

Coğrafya olarak uzak, ama manen yakın Türk ve Vietnamlı kardeş iş 

dünyaları olarak nice organizasyonlarda buluşmak dileğiyle, katılan ve 

toplantıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


