
 

 

Karadağ Cumhurbaşkanı Sayın Milo Đukanovıć Onuruna 

Türkiye-Karadağ İş Konseyi Çalışma Yemeği 

7 Haziran 2022, Çırağan Palace Kempinski, İstanbul 

 

 Karadağ Cumhurbaşkanı Sn. Milo Đukanović,  

İş Konseyi Başkanımız Sn. Naser Alim,  

İş Dünyamızın Değerli Temsilcileri, 

 

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına 

saygıyla selamlıyor, Balkanlar’ın incisi, dost ülkemiz Karadağ’dan gelen 

misafirlerimizi ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. 

Türkiye ve Karadağ olarak, uzun yıllardır sayısız alandaki iş 

birliğimizi dostluk, ortak fayda ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalı olarak 

geliştiriyoruz. 2019’da Türkiye ile Karadağ arasında diplomatik ilişkilerin 

tesis edilmesinin 140. yıldönümünü kutladık. 

Ülkemiz Karadağ'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biriydi ve 

2017 yılında Karadağ'ın NATO'ya katılma yolculuğunun da en büyük 

destekçilerinden biri oldu. Karadağ ile Türkiye arasındaki dostane ilişkiler 

Covid-19 salgını boyunca bir kere daha teyit edildi. Türkiye Karadağ'a 

yardım gönderen ilk ülkelerden biri oldu ve bu süreçte iki ülke de 

vatandaşlarının kendi ülkelerine geri dönmesi sürecinde yakın bir iş birliği 

yaptı. 



 

 

Bu dostluk çerçevesinde gelişen iş birliklerimiz daima devam 

edecek. 

 

Sayın Karadağ Cumhurbaşkanı, Değerli Misafirler, 

2021 yılında ikili ticaret hacmimiz 130 milyon $ civarında gerçekleşti. 

El ele vererek, hedefimiz olan 250 milyon $’ı yakalamak için buradayız. 

Bunu da devlet büyüklerimizin desteğiyle bizler, iş insanları olarak 

gerçekleştireceğiz. 

Bu süreçte, önümüzü daha hızlı açacağına inandığımız birkaç 

hususu dile getirmek isterim. 

 İki ülke arasında yeşil ekonomiye geçişte iş birliği yapılabilir. 

Özellikle yenilenebilir enerjide iş birliklerimizi geliştirilebiliriz. 

 Karadağ sanayisinin gelişime ihtiyacı var. Dünya çapında kendisini 

kanıtlamış Türk şirketlerimiz yatırım için Karadağ’da önemli roller 

oynayabilirler. 

 Ayrıca, Türk firmalar için Karadağ’daki yatırım fırsatlarının başında 

inşaat, turizm, altyapı, lojistik, enerji ve sağlık geliyor. 

 4 Ekim 2019’da düzenlenen KEK toplantılarının 6.’sının 

düzenlenmesi ve bu kapsamda bir iş forumunun gerçekleştirilmesi 

ticaret ve yatırım ilişkilerimizin geliştirilmesi açısından önem arz 

ediyor. 

 Bunlara ilaveten de, bilgi ve networkun özellikle günümüz 

dünyasında ne kadar önemli olduğu malum. DEİK ailemizin tüm 



 

 

dünyaya yayılmış 149 İş Konseyimize ait networkünü, Karadağlı 

dostlarımızla birlikte kullanmaya her zaman hazırız. 

Sözlerimi bir atasözüyle bitirmek isterim. Karadağlı dostlarımız, 

erken kalkan kişinin iyi fırsatlar yakalayacağını anlatmak için “Erken 

kalkan, iki talih yakalar” diye bir atasözü kullanırlar.  

İki dost ülkenin iş insanları olarak, tüm gücümüzle ticaret ve yatırım 

ortamımızı geliştirmek üzere acele ve erken hareket edersek, iyi talihler 

yakalayacağımıza inanıyorum. 

Bu duygularla, başta  Karadağ Cumhurbaşkanı Sn. Milo 

Đukanović ve İş Konseyi Başkanımız Sn. Naser Alim olmak üzere 

programımıza katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar 

sunuyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 


