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DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN 
  

BELARUS-TÜRKİYE İŞ FORUMU 
 

AÇIŞ KONUŞMASI 
 

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan,  
Belarus Devlet Başkanı Sayın Alexander Grigoryevich Lukashenko,  
Sayın Bakanlar, Değerli Katılımcılar, 
Hanımefendiler, Beyefendiler, 
Öncelikle hepinizi şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla selamlıyor, 
Türkiye–Belarus İş Forumu’na hoş geldiniz, diyorum. 
 
Sayın Lukashenko, 
2010 yılında Türkiye’yi ziyaretiniz, Belarus – Türkiye işbirliğine büyük bir katkı sağlamıştı.  
Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın Minsk ziyaretinin, bilhassa ticari ve ekonomik 
münasebetlerimizde yeni bir sayfa açacağını düşünüyoruz.  
Bu sebeple, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türk iş dünyasından çok önemli bir toplulukla eşlik 
ediyoruz. 
Peki biz kimiz? Biz, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütmekle görevlendirilmiş 
bir kurumuz. TOBB, TİM, MÜSİAD, TMB, TÜRSAB, YASED, TYD gibi 103 Kurucu 
Kuruluşumuz var.  
Ve bugün de bu güçlü yapının önemli temsilcileri aramızda;  
TİM Başkanımız ve bazı İhracatçı Birlik Başkanları ve Üyeleri; İstanbul Ticaret Odası ve 
İstanbul Sanayi Odası Başkanları ve Üyeleri de bugün bizimle. 
Tabii ki, 1992’den beri çalışmakta olan, DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyimizin Başkan ve 
Yürütme Kurulu Üyeleri de burada. 
 
Ve Sayın Lukashenko, bu güzide toplulukla, ülkenizin bağımsızlığının 25.inci ve diplomatik 
ilişkilerimizin 24.üncü yılına rastlayan bu ziyaretle, 3 önemli hadiseye de şahit oluyoruz: 

1. Geçen sene, 12 Kasım 2015’de, Başbakanınız Sayın Andrei Kobyakov’u İstanbul’da 
ağırlamış ve bir forum tertip etmiştik. Ancak bugün, Türkiye’den Belarus’a Devlet 
Başkanı seviyesinde ilk kez bir ziyaret gerçekleşiyor.  

2. Her iki Devlet Başkanı ilk defa bir İş Forumunda bir araya geliyor.  
3. 2003 yılında inşaatına başlanan Minsk Cami, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın 

katılıyla ibadete açıldı. 
Bu 3 gelişmeyi, ülkelerimiz ve halklarımız arasında ilişkilerimizin devamı ve hatta yeni bir 
dönemin müjdeleyicisi olarak görüyoruz. 
 
Kıymetli Hazirun; 
Avrupa Birliği ve Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki, Baltık Karadeniz hattındaki ticaret 
yolları üzerindeki müstesna konumu ile Belarus, Türk özel sektörü için hiç şüphesiz özel bir 
önem arz etmektedir. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Belarus, bu iki büyük pazara erişimi ile kendi büyüklüğünün ötesinde bir potansiyel 
sunmaktadır. 
Bu vesileyle, Türk özel sektörü olarak Belarus’un Sayın Lukashenko liderliğindeki ekonomik 
performansını yakından takip ediyor, bu performansın sunduğu fırsatlar ile ilgileniyoruz.  
Özellikle iki ülke liderleri, vizyoner bir yapıya sahip olduklarına göre; 
İki ülke işadamlarının önünde, bir vize sorunu olmadığına göre; 
 
Her iki ülkede de önemli bir ticaret ve yatırım potansiyeli bulunduğuna göre; 
Hatta 10 yıl gibi kısa süre içinde, ticaret hacminin 10 katı aşkın artabileceğinin ispat 
edildiğine göre, diyoruz ki; 
Şimdi ticari ilişkilerimizi derinleştirme zamanıdır. 
Şimdi ekonomik ilişkilerimize hız verme zamanıdır.  
Ve şimdi yatırımlarımızı artırma zamanıdır. 
 
Bunun için stratejik hedefler belirlememiz ve her iki ülkenin iş dünyaları olarak bu hedeflere 
yürümemiz, işbirliklerini de kalıcı hale dönüştürmemiz gerekiyor. Bizler de Türk iş dünyası 
olarak, bu çerçevede üzerimize düşen görev ve sorumluluğu almaya hazırız. 
Bu vesile ile bu foruma teşriflerinizle bizleri yalnız bırakmadığınız için, Sayın Devlet 
Başkanlarım başta Zat-ı Alileriniz olmak üzere, tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyor; 
İş Forumumuzun ülkelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.  
 

 

 


