
Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Belarus Büyükelçiliği iş birliği ile düzenlenen 
“Belarus Tanıtım Günü”nde Türk sanayicilere yatırım çağrısı geldi

ASO’nun ev sahipliğinde düzen
lenen “Belarus Tanıtım Günü”ne 
Belarus’un Ankara Büyükelçisi 
Andrei V. Savinykh, ASO Başkanı 
Nurettin özdebir ve çok sayıda 
sanayici katıldı. Toplantının açılı
şında konuşan ASO Başkanı Nuret
tin özdebir, Türkiye ile Belarus 
arasındaki ticaret hacminin 600 
milyon dolar olduğunu belirterek, 
şunları söyledi: “Belarus bugüne 
kadar Türkiye’nin çok fazla dik
katini çekmeyen, önemli bir ülke 
konumunda. Gerek iş yapma kolay
lığı gerekse eski Sovyet ülkeleriyle 
iş yapabilme fırsatı nedeniyle Bela

rus, birçok sektörde önemli ticaret 
ve yatırım fırsatları sunmaktadır, 
özellikle ağır sanayide çok geliş
miş, dünyanın en büyük traktör ve 
kamyon üreticisi. İki ülke arasında 
tanm , gıda, inşaat, makine gibi 
alanlarda ortak projeler yapılabilir. 
Ücretler ülkemize göre düşük ama 
buna rağmen çok iyi bir mesleki 
eğitim altyapısına sahip, insanların 
becerileri yüksek, çalışma disiplini 
olan, iyi eğitimli bir ülke.”

Bu fırsatların değerlendirilmesi 
gerektiğini ifade eden özdebir, 
“Ben üyelerimize hem yatırım hem 
de ticaret için ‘Belarus’a gidin’ çağ

rısında bulunuyorum” dedi.
Belarus’un Ankara Büyükel

çisi Andrei V. Savinykh ise Belarus 
ve Türkiye ekonomileri arasın
daki benzerliklere dikkat çekti.
İki ülkede de hızla gelişen benzer 
endüstrilerin olduğunu vurgulayan 
Savinykh, “Bu kapsamda bakıldı
ğında rakip olduğumuz düşünüle
bilir. Fakat, yakından incelendiği 
zaman, her endüstrinin birçok sek
töründe aşırı derecede tamamlayıcı 
olduğumuz açıkça görülecektir. İş 
birliğimiz iki ülkenin de endüstri
yel gelişimini önemli ölçüde teşvik 
edebilir” dedi.

‘Ortaklaşa kamyon üretebilirz'
TÜRKİYE ile Belarus ekono

misinin birbirlerini tamamlayan 
ekonomilere sahip olduklarını 
aktaran Savinykh, şöyle devam 
etti: “Dünyanın en büyük traktör 
ve kamyon üreticisiyiz. Türkiye 
ile ortaklaşa kamyon üretebili
riz. Belarus’ta yapacağınız yatı- 
nmla Rusya başta olmak üzere 
diğer Avrasya ülkelerine mal satı
labilirsiniz.”

Açılış konuşmalarından sonra 
Belarus Ekonomi Müşaviri Rus- 
lan Kizelevich, DElKTürkiye-Be- 
larus İş Konseyi Başkanı Ali Rıza 
Aslan, Belneftechim Genel Direk
törü Andrey Kasheed ve Minsk 
Otomobil Platformu Genel Direk
törü Dmitrij Ananıch Belarus’ta 
öne çıkan sektörler, yatırım fırsat
ları ve ticari potansiyeli hakkında 
sunum yaptılar.


