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 Belarus Başbakanı Sayın Andrey Kobyakov, 

 T.C. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, 

 Bakanlarımız Sn Nihat Zeybekci, Veysel Eroğlu, Ahmet Arslan,    

Osman Aşkın Bak,  

 MÜSİAD, İTO, ASO, Belarus Tic ve San. Odası Başkanları,  

 Sayın Büyükelçilerimiz, İş Konseyi Başkanlarımız, 

 İş Dünyamızın Değerli Başkan ve Temsilcileri, 

 Değerli Basın Mensupları, 

 

 Sizleri, şahsım, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK ve Türkiye’den gelen 100 kişilik İş 

Dünyası Temsilcisi adına saygıyla selamlıyor; bu buluşmanın, ülkelerimiz arasındaki 

dostluğa ve her alandaki iş birliğimize önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum. 

 Belarus’un bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin İş Dünyası 

olarak, dış ekonomik ilişkilerde vizyoner ve bölge nezdinde dengeleyici bir anlayış ile, ortak 

hedeflerimize yürümeyi hedefliyoruz. 

Belarus ile ortak tarihimize baktığımızda, 14. yüzyıldan bu yana süregelen sosyo-ekonomik 

ilişkilerle bizi birbirimize bağlayan bir çok dönem görürüz. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı 

sırasında, çok sayıda Belarus vatandaşının ülkemize gelerek, İstanbul’un Belaruslular için 

ikinci bir ev olması, insanlarımızın yakınlaşmasında büyük rol oynadı ve zaman içerisinde 

pek çok evliliğe de şahit oldu. Bizler, ortak değerlerde buluşmuş, bölge coğrafyasının 

dinamiklerini iyi bilen, birbirini tanıyan toplumlarız.  

 Diplomatik ilişkilerimizin 26’ncı yılında, ilişkilerimizi derinleştirmek üzere geldiğimiz, 

enerji ve iletişim hatlarının önemli bir güzergahında bulunan Belarus’ta, daha fazla işbirliği ve 

ekonomik entegrasyon için  buradayız. 

 Son 10 yılda 5 kata yakın artış gösteren ve 2017 yılında 600 milyon $’a ulaşan ikili 

ticaret hacmimizi, ilk etapta 1 milyar $’a ulaştırmak üzere yola çıktık. 

 

 



 

 

   

 

Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atılıyor. 

Belarus’un kuzeyinde ve doğusunda yer alan ülkeler ile Türkiye arasındaki bağlantıyı 

kuracak “Kuzey-Güney Koridoru”nun hayata geçirilmesi önemli. Projeyle, 300 bin konteynırlık 

taşıma kapasitesine ulaşılmasının yanı sıra, nehir taşımacılığıyla ilave 1 milyon tonluk 

nakliye kapasitesi oluşması bekleniyor. 

İlave etmek isterim ki, Endüstri alanında işbirliği için de önemli fırsatlara sahibiz.  

Türk Hava Yolları direkt seferleri ile ivmelenen ilişkilerimizin, bir Türk Bankasının 

Belarus’ta aktive edilmesiyle desteklenmesini de arzu ediyoruz. 

1991 yılından bu yana Türk müteahhitlerimizin Belarus’ta üstlendiği 46 projenin değeri 

1 Milyar $’a yaklaşmakta. Belarus’un ihtiyacı olacak konut ve altyapı projelerinde, Türk 

müteahhitlerinin yeni projeler üstlenebileceğini ifade etmek isterim.  

Turizm sektöründeki işbirliğimiz de değerli. 2017 yılında ülkemizi ziyarete gelen 

220.000 Belaruslu turistin, bu yıl 300.000’e ulaşmasını ümit ediyoruz.  

Tarım teknolojileri alanında, Türk üreticilerinin tecrübesiyle, Avrasya pazarı için ortak 

üretim ve ihracat yapabileceğimizi unutmayalım.  

Belarus’ta eğitim gören, belki sayısı sembolik ama, 200 civarındaki Türk öğrencinin 

sayısını arttırıp, neden daha çok Belaruslu öğrencinin de Türkiye’de eğitim görmesini 

sağlamıyoruz? 

Bir Belarus deyimi olan “su üstüne çatal ile yazmak” tabirinden yola çıkarak 

vurgulamak isterim ki, Türkler ve Belaruslular, su üstüne çatal ile yazma yoluna gitmiyoruz. 

Sözlerimizin arkasında duruyor ve 26 yıldır karşılıklı güveni tesis etmiş bulunuyoruz.  

 Sayın Başbakanlarım, 

 Türkiye, 15 yıldır, pek çok G-20 ülkesini geride bırakan bir trendle büyüyor. Reformist 

yapısıyla; yargı, eğitim, işgücü piyasası, AR-GE, doğrudan yatırım alanlarında, her gün bir 

adım daha ileriye gidiyor. 

 Türk İş Dünyasının yurt dışı ilişkilerinin Platformu olan DEİK olarak da, faaliyetlerimizi, 

Devletimizin ve Hükümetimizin öncelikleriyle uyumlu bir şekilde sürdürüyor ve bunu Ekonomi 

Bakanlığımızın, Bakanımız Sayı. Nihat Zeybekçinin koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz. 

  



 

 

 

 

DEİK ailesi olarak, 136'sı ülke bazlı, 7'si sektörel olmak üzere, toplam 143 İş 

Konseyimizle, dünyanın her köşesinde ülkelerimizin ortak kazanımı için gayret gösteriyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bu toplantının sonuçlarının ülkelerimiz için hayırlı olması 

temennisinde bulunuyor, katılımınız için Sayın Başbakanlarımız ve Bakanlarımız başta olmak 

üzere, herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Nail Olpak 

DEİK Başkanı 


