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Türkiye-Azerbaycan Interconnected Business 

16 Temmuz 2020, 14.00 

 

Bakü Büyükelçimiz Sn. Erkan Özoral, 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sn. Hazar İbrahim, 

AZPROMO Başkanı Sn. Yusif Abdullayev,  

Türkiye – Azerbaycan İş Konseyi Başkanımız ve moderatörümüz 

Sn. Selçuk Akat, 

KOBİA Başkan Yardımcısı Sn. Rüfet Atakişiyev,  

Değerli Katılımcılar,  

 

Öncelikle sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK Başkanı olarak 

saygıyla selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum.  

Sözlerimin başında, Ermenistan silahlı unsurlarının 12 Temmuz öğle 

saatleri itibariyle Azerbaycan’ın Tovuz bölgesinde başlattığı silahlı saldırıları 

şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitler için dost ve 

kardeş Azerbaycan halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar 

diliyorum. 

Biliyorsunuz dün de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl 

dönümüydü. Bu vesilesiyle, tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise 
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minnetle anıyor; vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize yeniden teşekkür 

ediyorum. Allah bir daha yaşatmasın. 

Dün gece de düşen bir uçağımız ve terör saldırısı sonucu 9 şehidimiz 

var, onların da üzüntüsü içindeyiz. 

İş Konseylerimizin paydaş kuruluşlarıyla, karşılıklı iş ve yatırım 

fırsatlarını değerlendireceğimiz sektörel buluşmalar gerçekleştirmek üzere 

organize ettiğimiz Interconnected Business online toplantı serimizde sizlerle 

bir arada olmak mutluluk verici. Başta Büyükelçilerimiz olmak üzere, 

Türkiye-Azerbaycan İş Konseyimize ve emeği geçen herkese teşekkür 

ediyorum.  

Açılışımızın ardından, Türk Eximbank Finansal Kuruluşlar Daire 

Başkanı Hatice Ürkmez ve AZPROMO Başkan Danışmanı Fuad Panahov, 

bizlere “İki Ülke Arasında Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Perspektifleri”ni 

aktaracak ve sektörel iş görüşmeleri ile devam edeceğiz. 

Tüm dünya olarak, sarsıcı ve yeni bir salgını hepimiz tecrübe ettik ve 

ediyoruz: İnsanlık tarihi eşi ve benzeri görülmemiş değişimin eşiğinde… 

COVID-19 salgını ve sonrasında, dünyanın ve hayatımızdaki birçok 

unsurun eskisi gibi olmayacağı; ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerde birçok 

başlığın yeniden tesis edileceği görülüyor. 

Globalleşmeden glokalleşmeye dönüşümü konuştuğumuz, ekonomik 

rekabette öne çıkan ölçek ekonomisinden bugün tek kaynağa bağlı 

kalmanın risklerini tartıştığımız, lojistiğin hayatımızdaki yerinin tekrar 

sorgulandığı, yakınlık veya uzaklık kavramlarının yerine “ulaşılabilirlik” 

kavramının çok daha fazla öne çıktığı, Merkez Bankalarının bile 

alışageldiğimiz rollerinin dışına çıkarak Yatırım Kredilerine destek vermeye 
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başladığı ve yeni normallerin bu veriler altında oluştuğu bir dönemi 

yaşıyoruz. 

Ama, her ne olursa olsun bu dönemin kazananı ‘’tedarik zincirini’’ 

bozmadan sürdürebilenler olacak ve dönemin anahtar kelimesi de ‘’güven’’ 

olacak. 

Biz iş dünyası temsilcileri de, başlangıçta daha çok salgın ve salgına 

bağlı sorunları konuşurken, Mayıs ayından itibaren, hem devam eden, hem 

de gelecekteki işlerimize odaklanan gündemlerle çalışmaya başlamanın 

mutluluğunu yaşıyoruz. 

 

Değerli Katılımcılar, 

Türk iş dünyası olarak, bu yeni döneme  ‘’Tek millet, iki devlet’’ diye 

ifade ettiğimiz dost ülkemiz Azerbaycan’ın iş dünyasıyla birlikte ayak 

uyduruyoruz. 

Dostluğumuzun izlerini kültürel, tarihi ve ekonomik olarak birçok 

alanda görmemiz mümkün.  

Türkiye ile Azerbaycan arasında 2 milyar doların üzerinde bir ticaret 

hacmimiz var. Bu rakamı COVID-19 sonrası normalleşmeyle birlikte daha 

üst seviyelere çekmek için birlikte gayret göstereceğiz. 

Bu doğrultuda, ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesini 

sağlayacağını düşündüğüm birkaç maddeyi dikkatinize sunmak isterim. 

 Koronavirüs tedbirleri kapsamında dış ticarette talebin arttığı Bakü-

Tiflis-Kars Demiryolu (BTK) Hattı'na ilave 3 bin 500 ton kapasite artışı 
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sağlayacak konteyner aktarma sistemi, Türkiye-Gürcistan sınırının 

Türkiye tarafında bulunan Canbaz İstasyonu'na kuruldu. 1İş 

dünyamızın bu avantajdan faydalanacağını düşünüyorum. 

 Türkiye'ye sağlık turizmi ve turistik ziyaretler artıyor. Sağlık alanında 

birçok iş birliği alanı mevcut. 

 Tarım, savunma ve ilaç sektöründe önemli iş birliklerimiz olacağına 

inanıyor, bazı bürokratik alanlarda destek bekliyoruz.  

 Azerbaycan hükümeti, özelleştirme projeleri başlattığını ilan etmiş ve 

KEK teknik toplantılarında Türk firmalarının bu projelere ilgi 

göstermesini ifade etmişlerdi. Türkiye özel sektörü olarak, 2020 

yılında özelleştirme ihalelerine katılmamız gerektiğine inanıyorum.  

 Türkiye’nin BOT ve PPP konusundaki son derece değerli deneyimini 

kardeş Azerbaycan ile uygulamalı olarak paylaşmaya hazırız. 

 Nahçıvan’da üretilen ürünlerin ülkemize ihracatına önem veriyoruz. 

2018 yılı Ekim ayında, Azerbaycan-Nahçıvan Üretici Firmalar Heyeti 

ile toplantı ve saha ziyaretleri gerçekleştirmiştik, çalışmalarımızı 

arttıracağız. 

 25 Şubat 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakü’ye resmi 

ziyaretleri çerçevesinde gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik 

İşbirliği Konseyi 8'inci Toplantısı'nda imzalanan Tercihli Ticaret 

Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle beraber ticari ilişkilerimize önemli 

katkılarının olmasını bekliyoruz. 

                                                      
1
 https://www.cnnturk.com/turkiye/baku-tiflis-kars-demiryolu-hattinin-kapasitesi-artirildi 

https://www.cnnturk.com/turkiye/baku-tiflis-kars-demiryolu-hattinin-kapasitesi-artirildi
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 Bankalarımız vasıtasıyla önünde hiçbir engel olmadan uygulanabilen 

milli paralarla ticaret konusu kapsamının genişletilerek daha verimli 

bir sistematikte uygulanmasını bekliyoruz. 

 Türkiye’de kalite, tescil vb. belgelendirmesi yapılmış ürünlerimiz için, 

Azerbaycan’da tekrar belgelendirme yapılmasını gerektirmeyecek 

mekanizmalar kurulmasını talep ediyoruz.  

 Son olarak, Türkiye menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinde 

makul indirim talebimizi iletmek isterim. 

İki ülkenin iş dünyası olarak, normalleşmeyle başlayan yeni dönemde 

yatırım ve ticaretimizi daha da güçlendireceğimize inanıyorum. 

Sözlerime son vermeden kısaca DEİK’i de anlatmak isterim. 

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, ülkeler 

arası yatırım ve ticareti artırmak için tüm dünyaya yayılmış 146 İş 

Konseyiyle, çalışmalarını “ticari diplomasi” anlayışıyla sürdüren bir iş 

platformu. Bilgi ve etkileşimin çok önemli olduğu günümüz dünyasında, 

Azerbaycanlı dostlarımızı da, bu önemli networkümüzde daha fazla yer 

almaları için davet ediyorum. 

 1991 yılında kurulan Türkiye-Azerbaycan İş Konseyimiz ile Selçuk 

Akat başkanlığında, karşı kanat kuruluşu Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi 

Bakanlığı iş birliğiyle, ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırımları artırmak 

için çalışıyor.  

DEİK olarak bu süreçte neler yaptığımızı da kısaca anlatmak isterim. 

“İşlerimizi Askıya Almıyoruz”, “İşletmelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını 
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ve istihdamını koruyoruz” sloganlarımız ile çalışmalarımıza ve üyelerimizin 

sesi olmaya devam ediyoruz. 

Her gün, Büyükelçilerimiz ve Ticaret Müşavirlerimizin de video 

konferans yöntemiyle katıldığı 5-10 adet İş Konseyi Yürütme Kurulu 

Toplantısı, karşı kanat görüşmeleri, webinarlarımız, Interconnected 

Business toplantılarımız ile, hem işlerimizi yürütüyor, hem de buralardan 

aldığımız sorun, öneri, her türlü bilgiyi, Devletimizin ilgili birimlerine ileterek, 

çözüme katkı sunmaya devam ediyoruz. 

Dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’la nice organizasyonlarda 

buluşmak dileğiyle, katılan ve toplantıda emeği geçen herkese teşekkür 

ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


