
 

 

                                                                                                                                             1 Mayıs 2017 
                                                                                                              Yeni Delhi, Hindistan 

 

Türkiye - Hindistan İş Forumu Açış Konuşması 

Ömer Cihad Vardan - DEİK Başkanı 

 

Sayın Cumhurbaşkanım; 

Hindistan Cumhuriyeti’nin Başbakanı Sayın Modi;  

Saygıdeğer Bakanlar;  

Türk ve Hint İş Dünyalarının Kıymetli Temsilcileri; 

Öncelikle sizleri, şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına, saygıyla 

selamlıyorum. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin Asya’nın yükselen yıldızı 

Hindistan’a yapmakta olduğu resmi ziyaret münasebetiyle, Hintli partnerlerimizle birlikte 

düzenlediğimiz bu İş Forumuna teşrifleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  

 

Hindistan’ın Saygıdeğer Başbakanı – Sayın Bakanları; 

Kıymetli Hintli Dostlarımız; 

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 134 İş Konseyimiz var ve 

bunun 127’si ülkeler bazında. Yani 127 ülke ile Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini 

geliştirmeye, ticaret ve yatırım hacimlerini artırmaya çalışıyoruz. 

Türkiye – Hindistan İş Konseyimiz de, bu 134 konseyimizden biri. 

Ve Sayın Başbakan; 

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza, 153 kişilik bir işadamı heyetiyle eşlik ediyoruz. Bu 

arkadaşlarımızın içinde ülkemizin en kıymetli işadamı kuruluşlarının başkanları da 

bulunmakta.  

Ayrıca çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren Türk firmalarının sahipleri, üst düzey 

yöneticileri de buradalar.  



 

 

 

 

Bu heyetinin aslında Türk iş dünyasında çok önemli bir kesimi temsil ettiğinin altını çizeyim.    

Hemen hepsi, Forum sonrasında gerçekleştirilecek B2B görüşmelerini heyecanla bekliyorlar.  

Amacımız, Türkiye ve Hindistan’ın potansiyelini hiçbir şekilde yansıtmayan, mevcut 

ticaret ve yatırım hacmini artırmak. 

Bu bağlamda, gelecek adına, bugünkü İş Forumundan çok umutluyuz ve bunu ekonomik 

faaliyetlerimizde bir ‘ilk adım-ilk tanışma’ olarak görüyoruz.  

Bizler DEİK olarak, bu görüşmelerin takipçisi olacağız ve umarım, bu güzel başlangıcın 

akabinde, karşılıklı yürütülecek sürekli ve etkin iletişimle iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik 

faaliyetlerimizi kat ve kat artıracağız.  

 

Sayın Cumhurbaşkanlarım;  

İş Forumumuza katılarak bizleri şereflendirdiğiniz için başta, Zat-ı Alilerinize;  

Saygıdeğer Bakanlarımıza;  

Ve her iki ülkenin iş dünyası temsilcilerine teşekkür ediyor; İş Forumumuzun ülkelerimiz 

adına hayırlı olmasını diliyorum. 

Saygılarımla, 

 


