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Türkiye - Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı 

11 Kasım 2021, 09.00 

Conrad İstanbul Bosphorus Otel 

 

 

Ticaret Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muş, 

 

Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret 

Bakanı Sn. Sardor Umurzakov, 

 

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sn. Mikayil Cabbarov  

 

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Sn. Asset Irgaliyev, 

 

Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sn. Daniyar 

Amangeldiev, 

 

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Çarı 

Gılıçov,  

 

Değerli Büyükelçiler, Ticaret Müşavirleri, Misyon Temsilcileri, 

 

İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğinde DEİK olarak organize ettiğimiz 

Türkiye - Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı’nın açılış 

oturumunda, sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına 

saygıyla selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum, hoş geldiniz, şeref verdiniz. 
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Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladığımız 

2021 yılında, ticari ve ekonomik iş birliğimizi daha ileri seviyelere taşımak 

için atılacak adımları belirlemek amacıyla bir araya geldiğimiz programın 

güzel sonuçlarını hep birlikte bekliyoruz. 

Gün boyunca, Bakanlarımızın görüşmeleri, özel sektör ve kamu 

kurumlarının B2B ve G2B toplantıları gerçekleştirilecek; küresel gelişmeler 

ışığında Türk devletleri arasında ticaretin artırılması, karşılıklı yatırımların 

teşvik edilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, ulaştırma ve lojistik 

alanındaki sorunların çözümünün ele alınacağı oturumlar icra edilecek. 

 

Sayın Bakanlarım, 

Türklerle ilgili birçok efsane, destan ve hikâyede, at; sahibinin yakın 

arkadaşı, zafer ortağı ve değerli varlığı sayılır. 

Manas Destanı’nda Manas’ın atı Akkula, Köroğlu destanımızda Kır 

At, Kazak destanımızda Alpamış’ın Bayşubar adlı atları önemli yer tutar. 

Kaşgarlı Mahmut’un eseri Divan-ı Lugati’t Türk’ündeki “at Türk’ün 

kanadıdır” deyimi, Türklerin atsız düşünülemeyeceği anlamında kullanılır. 

İlk Türk destan kahramanı Alp Er Tunga’ya göre “ay gök için ne ise, at 

da er için o kadar gereklidir” sözüyle at, kutsal hayvanların arasına 

konulmuş. Oğuz Kağan ilk kahramanlığını at sayesinde gerçekleştirmiş. 

Dede Korkut Kitabı’ndaki Bamsı Beyrek’in “at demem sana, kardaş 

derim” sözü de, ata verilen değeri ve sevgiyi simgeliyor. 

 Kadim Türk kültüründeki at ile özdeşleştirilen ana tema ise, aslında 

dostluk. Bizler de kutsal dostluğun aramızdaki önemini biliyor, dostlarımızla 

birlikte büyüyoruz. 
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DEİK ailesi olarak, dünyanın her yerine yayılmış 147 İş 

Konseylerimizle, 36 yıldır, Türk iş insanlarının dış dünyaya açılan platformu 

olarak, ticari diplomasi görevimizi, dostlarımızla birlikte başarıyoruz. 

Ekonomik anlamda ise, aramızdaki ekonomik ilişkilerin başlangıcı 

kabul edilen 1992 yılında, toplam ticaret hacmimiz 275 milyon $ iken, 2020 

yılında 8,4 milyar $ olarak gerçekleşti. Bir taraftan önemli bir artış, ancak 

dostça ifade etmeliyiz ki, potansiyelimizi yansıtmıyor. 

 Covid’le birlikte; glokalleşen, tek kaynağa bağlı kalmanın risklerini 

gören, tedarik zinciri ve dijital hayatın öne çıktığı süreçte, ekonomi alanında 

yeniden gözden geçirmemiz gereken unsurlar olduğunu düşünüyorum. 

 Türk iş dünyası olarak; cesaretimiz, hızımız, fiyat ve kalitemiz ile 

zaten rakiplerimizin önündeyiz. Aramızdaki dostluk ve paylaşmaya hazır 

anlayışımızla da, hep birlikte daha fazla iş birliği için hazırız. 

Bu iş birliğini daha fazla geliştirebilmek için; 

 Birbirimizden sadece enerji ve hammadde değil, aynı zamanda 

işlenmiş sanayi ürünleri almak önceliğimiz olmalı. 

 Kardeş cumhuriyetlerin makine, ekipman ve sermaye malları 

ihtiyacını en uygun koşullarda Türkiye’den karşılayabilecekleri de bir 

gerçek.  

 Sektörel politika ve uygulamalar, bilgi ve teknoloji transferi, kamu özel 

sektör ortaklığı, sanayi bölgeleri, teknoparklar alanlarında uygulamalı 

tecrübe paylaşımı da, önemli iş birliği alanları olabilir. 
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 Ticaret politikalarında eşgüdümün sağlanması, ulaştırma ve lojistik 

altyapısının güçlendirilmesi ve tarife dışı engellerin önce azaltılıp 

sonra da ortadan kaldırılması da büyük önem taşıyor. 

Birlikte güçlüyüz, bunları başardıkça daha güçlü olacağız… 

Bu duygularla, Başta Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş olmak 

üzere, misafir Bakanlarımıza, panelistlere, programımıza katılan ve 

hazırlanmasında emeği geçen herkese ve katkılarıyla bu programın 

yapılmasını mümkün kılan sponsorlarımıza teşekkür ediyor, sizleri saygıyla 

selamlıyorum.  

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


