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TÜRKİYE-AZERBAYCAN İŞ FORUMU 

18 ŞUBAT 2021, 16.30 

ANKARA 

 

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat Oktay, 

Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Sn. Ali Esedov, 

Sayın Bakanlarımız, 

Sayın Büyükelçim, 

Türkiye ve Azerbaycan İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

Değerli Katılımcılar,  

 

Öncelikle sağlıklı günler diliyor, mübarek Regaib Kandilimizi tebrik 

ediyor, sizleri şahsım ve DEİK adına saygıyla selamlıyorum. 

Salgın sürecindeki yüz yüze ilk İş Forumumuzu Azerbaycanlı 

dostlarımızla gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Eflatun’un  

dediği gibi, “Her şeyin en mühim noktası başlangıcıdır”. Umuyorum ki 

kökü zaten çok derinlerde olan bugünkü başlangıcımız, yeni tohumların 

yeşermesine vesile olacaktır. 

Sözlerimin başında, 28 yıllık işgalin ardından azim ve inançla sona 

eren, hasretle beklediğimiz Karabağ Zaferi’ni bir kez daha kutluyor; 
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ilişkilerimizi “Tek millet, iki devlet” olarak nitelendirdiğimiz kardeşlerimizi, 

Azerbaycan’ı tebrik ediyorum. 

Dostluğumuzun yanı sıra, iş dünyası temsilcileri olarak, küresel salgın 

şartlarında da, ekonomilerimiz ve karşılıklı ekonomik ilişkilerimiz için daha 

iyisini yapmanın sorumluluğunu taşıyoruz. 

Süremiz kısıtlı olduğu için ekonomik ilişkilerimizi daha fazla 

güçlendireceğini düşündüğüm birkaç maddeyi dikkatinize sunmak isterim: 

 Karma Ekonomik Komisyon Taslak Protokolü’nde de yer aldığı üzere, 

geçtiğimiz yıl Şubat ayında Cumhurbaşkanımızın Bakü ziyaretinde 

imzalanan ve bu yılın başında onaylanan Tercihli Ticaret Anlaşması 

(TTA) anlaşmasının kapsamının genişletilmesi, iş dünyamız 

açısından büyük önem taşıyor. 

 Karabağ Zaferi’nin ardından Türk iş dünyamız, bölgenin yaralarının 

sarılmasına ve kalkınmasına destek olmak adına yoğun bir istek 

duyuyor. Bu doğrultuda, Azerbaycan tarafından ilgili kurumların 

koordinasyonunda yürütülecek projelerle ilgili bilgileri yetkililerimizden 

bekliyor, DEİK olarak firmalarımızla paylaşmak ve çalışmaya 

başlamak istiyoruz. 

 Savaş halinden daha da güçlü çıkan Azerbaycan ile Türkiye olarak 3. 

ülkelerde ortak projeler ve yeni iş birlikleri gerçekleştirmek iş 

dünyalarımıza hareket kazandıracaktır. Bu bağlamda, 3 ülke 

Ekonomi/Ticaret Bakanlarının katılımıyla düzenlenen Türkiye-

Azerbaycan-Gürcistan İş Forumları (TAG İF) serisinin tekrar 

canlandırılması ve geçtiğimiz Ocak ayında geliştirilen Türkiye-
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Azerbaycan-Pakistan arasındaki iş birliğinin, TAG İF benzeri 

platformda da yürütülmesi, iş dünyalarımız için ufuk açıcı olacaktır. 

 Sağlık, sağlık turizmi, tarım, savunma, altyapı, madencilik ve ilaç 

sektörlerinde iş birliği alanının öncelikli fırsat alanları olduğunu 

düşünüyoruz. 

 Azerbaycan’da yatırıma açık ve öncelikli alanları Türk iş dünyasına 

anlatmak amacıyla DEİK ve AZPROMO organizasyonunda, Ticaret 

Bakanlığımızın desteğiyle, Türkiye’nin belirli şehirlerinde Azerbaycan 

Yatırım Road Show etkinliklerinin düzenlenmesinin iş birliklerimiz 

açısından faydalı olacağını düşünüyoruz, çalışmalara başladık ama 

salgının bitmesini bekliyoruz. 

 Türkiye’nin BOT ve PPP (Kamu-Özel İşbirliği) konusundaki 100 Milyar 

USD’ı aşan projeleriyle son derece değerli deneyimini, kardeş 

Azerbaycan ile uygulamalı olarak paylaşmamızın çok önemli 

olduğunu düşünüyoruz. 

 Bankalarımız vasıtasıyla uygulanabilen milli paralarla ticaretin 

kapsamının genişletilmesini bekliyoruz. 

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

Azerbaycan’da tekrar belgelendirme yapılmasını gerektirmeyecek 

mekanizmalar kurulmasını gerekli görüyoruz.  

 Türkiye menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinde makul 

indirim talebimizi değerlendirmelerinize sunuyorum. 

 Son olarak, DEİK çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş 

Konseyi’nin (DTİK) başkanlığını da şahsım olarak üstleniyor olmam 
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hasebiyle, ülkelerimiz arasındaki işbirliklerini kardeş diasporalarımız 

vasıtasıyla tüm dünyaya daha fazla taşıma kararlılığımızı bir kez de 

burada vurgulamak istiyorum. 

Aslen Azerbaycanlı olan Türk şair ve yazarımız Yavuz Bülent 

Bâkiler’in “Söz’ün Doğrusu” kitabında “Türkiye ile Azerbaycan bir 

bütünün iki parçası gibidir” sözüyle belirttiği gibi, bizler dost ve kardeş iki 

ülke olarak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz.  

Bu duygularla Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Sayın Başbakan 

ve Bakanlarımız başta olmak üzere katılan ve toplantıda emeği geçen 

herkese teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK-DTİK Başkanı 

 


