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Hindistan – Türkiye İş Forumu 

18 Aralık 2018, Yeni Delhi 

TC Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan,  

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Suresh Prabhu,  

Sayın Büyükelçim Şakir Ozan  

Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu FICCI Başkanı Sandip Somany ve 
üyeleri, 

Türkiye Hindistan İş Konseyimizin Değerli Başkanı ve Üyeleri, 

Türkiye ve Hindistan İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

Sayın Bakanlarımızın katılımıyla, FICCI ve DEİK işbirliğiyle düzenlediğimiz Hindistan – 

Türkiye İş Forumu’nda bir araya gelmekten duyduğum mutlulukla, sizleri şahsım ve Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK – adına saygıyla selamlıyorum. 

Delhi, kuşbakışı yemyeşil doğası ve manzarası, kontrastların keskin olduğu karakteristik 

sokaklarıyla, bütün metropolitan şehirlerin temel sorunu trafiğiyle, güzel bir şehir.  

 Dünyada aynı anda bu kadar farklı iklimi, kültürü, dili, dini ve mutfağı aynı anda tecrübe 

edebileceğimiz başka bir yer bulmak çok zor. Ne şanslı ki Hindistan, bugün muhteşem bir 

kültürel, tarihsel ve sosyal mirasın varisi. Diğer yandan, Türkiye de, hem bir Asya hem bir 

Avrupa ülkesi olmasının getirdiği çok kültürlü bir DNA’ya sahip. Adeta Kafkas, Ortadoğu, Balkan, 

Karadeniz ve Akdeniz kültürlerinin buluşma noktası. Bir anlamda, Hindistan’la en büyük 

benzerliğimiz de bu. Türk ve Hint tarihlerinin ilk kez 1200’lü yıllarda kesişmesini takiben, 

ilişkilerini yüzlerce yıldır sürdüren bu iki ülke arasındaki dostluğun en güzel sembolü ise, ünlü 

Hint ozanı Rabindranath Tagore’un ifadesiyle “Sonsuzluğun yüzünde bir gözyaşı damlası” olan 

Tac Mahal… 
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Sayın Bakanlarım, Değerli Katılımcılar, 

 Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığımız, öncelikli 4 ticari partner ülke belirledi. Bu 

ülkelerden biri de Hindistan. Hindistan’ın, teknolojiyle yükselen ekonomisinin yanısıra, iki ülkenin 

bu muhteşem kültürel dinamikleri ve yüzyıllardır süren ikili ilişkileri de, bu kararın ne kadar doğru 

ve sonuç odaklı olduğunun en güzel göstergesi.  

Hindistan’da doğan, ama tüm insanlığa bıraktığı muhteşem bir felsefeyle tüm dünyada 

barışın simgesi haline gelen Mahatma Gandhi’nin ifadesiyle “Güç, fiziki kapasiteden değil, boyun 

eğmeyen iradeden gelir.”  

Türklerin ve Hindistanlıların boyun eğmeyen iradelerine, her şeyden önce tarih tanıktır. 

Bu vesileyle, küresel ticaret savaşlarının çokça konuşulduğu günümüz dünyasında, Türkiye ve 

Hindistan ekonomilerinin, birlikte çalışarak ve işbirliği yaparak daha fazla ve daha nitelikli 

büyümeye ve yeni nesiller için istihdam alanları oluşturmaya devam edeceğine inanıyorum. Her 

iki ülkenin ekonomik altyapısı, yetişmiş insan kaynağı, sahip oldukları iç pazar, ihracat imkanları, 

büyüyen ve çeşitlenen üretim sektörleri de buna müsait. 

 Burdur Beji mermer Hindistan’da çok tanınıyor. Burdur’lu birisi olarak gurur duydum.  

Şahsen kendim de, 1990’lı yıllarda başlayan bir ilişkiyle, Jaipur’da hassas metal parçaları 

üretimi yapan bir firma ile ticaret yapmış, Hindistanlı bir sanayicinin sıcak dostluğunu tecrübe 

etmiş bir iş insanıyım.  

Ancak, bir hususu da vurgulamam gerekli.  

Karşılıklı ticaretimiz artıyor. Elbette amacımız daima daha fazlası. Ama, çok dengesiz bir 

oranda artıyor. Bu dengesizliği makul bir seviyeye getirmek de önemli bir önceliğimiz. Görünen o 

ki, sadece ithalat/İhracat rakamları ile bu dengelenmeyi yakalamak zor. O zaman, başka araçları 

daha fazla devreye almayı da düşünmeliyiz. 
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Sayın Bakanlarım, Değerli Katılımcılar, 

Uluslararası ticaretin birleştirici gücüne inanan iş insanları olarak, DEİK’in ana misyonunu 

ticaret diplomasisi olarak benimsiyoruz. Bu bağlamda, ticaretin de, tıpkı edebiyat, sanat, spor ve 

akademi gibi, ülkeler arasındaki bağları derinleştiren ve güçlendiren sivil diplomasinin unsurları 

olduğuna inanıyoruz.  

 Bu vesileyle, kısaca DEİK’ten söz etmek isterim. 

 Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, bir ‘iş platformu’  ve  ülkeler 

arası yatırım ve ticareti artırmak için 32 yıldır çalışıyoruz.  

 Faaliyetlerimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar 

Pekcan’ın destek ve koordinasyonuyla devam ediyor. 

 Tüm dünyaya yayılmış, 138’si ülke ve bölge bazlı olmak üzere, 145 iş konseyimiz var ve 

1996 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye – Hindistan İş Konseyimiz de bunlardan biri. 

Umarım bu ve bugünkü diğer toplantılar da, Türkiye ve Hindistan iş çevreleri için verimli 

işbirlikleri ve yeni yatırım fırsatlarının kapısını daha çok aralayan bir adım olur. 

Gandhi’nin sözleriyle “Gelecek, bugün ne yaptığınıza göre şekillenir.” 

Bu duygularla, başta sayın bakanlarımız olmak üzere, katılımınız için herkese teşekkür 

ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.  

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 


