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Türkiye-Belarus Interconnected Business 

24 Haziran 2020, 14.00 

 

T.C. Minsk Büyükelçisi Sn. Mustafa Özcan, 

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sn. Victor Rybak, 

Türkiye – Belarus İş Konseyi Başkanımız Sn. Yılmaz Soycan, 

Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Vladimir 

Ulakhovich, 

Türkiye – Belarus İş Konseyi Belarus Tarafı Başkanı Sn. Dmitry 

Dichkovsky,  

Değerli Katılımcılar,  

 

Öncelikle sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK Başkanı olarak 

saygıyla selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, 10 Haziran’da Belarus Ekonomi 

Bakanı Sn. Alexandr Chervyakov ve Minsk Büyükelçimiz Sn. Mustafa 

Özcan tarafından imzalanan, Türkiye ile Belarus arasında hizmet ticareti 

anlaşması müzakereleri çerçeve belgesinin hayırlı olmasını diliyorum.1 Bu 

vesileyle, en yakın zamanda “hizmet ticareti” müzakerelerinin başlamasını 

ve 2020 bitmeden de sonuçlanmasını temenni ediyorum. 

                                                      
1

 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turkiye-ile-belarus-arasindaki-hizmet-ticaretinde-yeni-donem/1871977 
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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-Belarus İş Konseyimize ve emeği geçen herkese teşekkür 

ediyorum. 

Bugün sizlerle, ülkemizde ve diğer birçok ülkede yaşanan COVID-19 

sonrası normalleşme sürecinde, Türkiye ile Belarus arasındaki ticaret ve 

yatırım ilişkilerini geliştirmenin yollarını konuşacağız.  

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.  

Belarus’un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olan Türkiye’nin İş Dünyası 

olarak, bu süreçte de, dış ekonomik ilişkilerde vizyoner ve bölge nezdinde 

dengeleyici bir anlayış ile ortak hedeflerimize yürüyoruz. 

Geçen yıl ticaret hacmimiz 650 milyon $ seviyesinin üzerine çıkarak 

şimdiye kadarki en yüksek düzeyine ulaştı. Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun 

kararlaştırdığı yıllık 1,5 milyar $’lık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için 

daha çok gayret göstereceğiz. 

Bu doğrultuda, ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesini 

sağlayacağını düşündüğüm birkaç maddeyi dikkatinize sunmak isterim: 

 Belarus’un kamu-özel iş birliği uygulamaları konusunda önümüzdeki 

dönemde de her türlü katkıyı sunmaya hazırız. 
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 Ulaştırma ve lojistik alanında büyük iş birliği potansiyeli mevcut. 

 

 Bilimsel araştırmalar ve bilişim teknolojileri, tıbbi malzeme ve ilaç 

üretimi, tıp teknolojileri, sağlık turizmi özellikle son dönemlerde iş 

birliği açısından önemi artan sektörlerdir. 

 

 Belarus tarım ve gıda ürünleri ihtiyacının % 90’dan fazlasını kendi 

üretimi ile karşılamaktadır. Bu alanda iki ülkenin de kazançlı 

çıkabileceği “ortak üretim ve üçüncü ülke pazarlarına satış” odaklı iş 

birliği modelleri geliştirilmelidir. 

 

 Belarus’un büyük sanayi işletmelerinin Türkiye’de montaj üretim 

hatları kurarak, 3. ülke pazarlarına ulaşması için daha önce yapılan 

girişimlerden somut sonuç henüz alınamadı. Fakat bu konu büyük 

öneme sahip. Mutlaka takip edilmesi ve yeni projeler geliştirilmesi 

lazım. 

 Belarus’ta eğitim gören Türk öğrencilerimize karşılık neden Belaruslu 

öğrencilerimizin Türkiye’de eğitim görmesi için ortak bir proje 

yürütebiliriz. 

 Turizm sektöründeki iş birliğimiz de değerli. 

 Tarım teknolojileri alanında, Türk üreticilerinin tecrübesiyle, Avrasya 

pazarı için ortak üretim ve ihracat yapabileceğimizi de hatırlatayım. 

 Belarus’un ihtiyacı olacak konut ve altyapı projelerinde, Türk 

müteahhitlerinin yeni projeler üstlenebileceğini ifade etmek isterim. 
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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, 

Belaruslu dostlarımızı da, bu önemli networkümüzde daha fazla yer 

almaları için davet ediyorum. 

 1992 yılında kurulan Türkiye-Belarus İş Konseyimiz ile Yılmaz 

Soycan başkanlığında, karşı kanat kuruluşu Belarus 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 

aldığımız sorun, öneri, her türlü bilgiyi, Devletimizin ilgili birimlerine ileterek, 

çözüme katkı sunmaya devam ediyoruz. 
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Her alanda iş birliklerini artırma gayreti içinde olan iki dost ülke olarak, 

nice organizasyonlarda buluşmak dileğiyle, katılan ve toplantıda emeği 

geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlayarak, sözü Belarus Cumhuriyeti Ankara 

Büyükelçisi Sn. Victor Rybak’a bırakıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


