
                           

 
 

Tarih:      31 Mayıs 2021                           

Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu 

31 Mayıs 2021, 12.00 

 

 

Ticaret Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muş, 

 

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sn. Mikayıl Cabbarov, 

 

AZPROMO Başkanı Sn. Yusif Abdullayev,  

 

Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanımız Sn. Selçuk Akat, 

 

Türkiye ve Azerbaycan Kamu ve İş Dünyasının Temsilcileri, 

 

Değerli Katılımcılar, 

 

Teşekkür ederim Selçuk Bey. 

Öncelikle sizlere sağlıklı günler diliyor, sizleri şahsım ve DEİK ailesi 

adına saygıyla selamlıyorum. 

Salgının ilk günlerinde 2020 yılının Şubat ayında son yurt dışı 

ziyaretimizi Sayın Cumhurbaşkanımız ile Azerbaycan’a yapmıştık. 

13 ay sonra salgın sürecindeki yüz yüze ilk İş Forumumuzu da bir yıl 

sonra yine Şubat ayında Ankara’da KEK toplantısı vesilesiyle birlikte 

gerçekleştirdik. 



                           

 
 

Tarih:      31 Mayıs 2021                           

Biliyorsunuz, Azerbaycan’da yatırıma açık ve öncelikli alanları Türk iş 

dünyasına anlatmak amacıyla DEİK ve AZPROMO organizasyonunda, 

Bakanlıklarımızın desteğiyle, Azerbaycan Yatırım Road Show etkinliklerinin 

düzenlenmesi için anlaşmıştık. Ancak salgın şartları sebebiyle fiziksel 

olarak gerçekleştiremediğimiz Road Show etkinliğinin meşalesini bugün 

çevrim içi olarak yaktığımızı düşünüyorum. Bu vesileyle dostlarımızla, 

yeniden bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. 

Son dönemde diğer bir mutluluk sebebi ise, Nisan ayında Azerbaycan 

ve Türkiye arasında kimlikle seyahat uygulamasının başlaması oldu. İki 

ülkenin Başkanlarına ve Bakanlarına teşekkür ediyor, bu yeni 

düzenlemenin kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğine olan 

inancımı belirtmek istiyorum.  

Azerbaycanlı şair Mirze Alekber Sábir, bir şiirinde duygularını, 

“Kim ki insanı sever, âşık-ı hürriyet olur, 

Beli, hürriyet olan yerde insanlık olur.” 

sözleriyle dile getiriyor. 

Bizler de, ortak tarihi, dili, kültürü paylaştığımız ve “Bir millet, iki 

devlet” olarak nitelendirdiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimizi candan 

seviyor, iş birlikleri yaparak bu dostluğumuzu güçlendirmek istiyoruz. 

Ülkelerimiz arasında 2,5 milyar $’lık bir ticaret hacmimiz bulunuyor. 

Ancak Devlet Başkanlarımızın koyduğu hedef büyük. 

Bu noktada, daha önce de muhtelif vesilelerle dile getirdiğim, 

ekonomik iş birliklerimizi geliştirmenin önünü açacak bazı tespit ve 

önerilerimi sizlerle paylaşmak isterim. 
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 Karabağ Zaferi’nin ardından iş dünyası temsilcilerimiz, bölgenin 

yaralarının sarılmasına ve kalkınmasına destek olmak istiyor. 

Azerbaycan tarafından verilecek her türlü göreve hazır olduğumuzu 

belirtmek isterim.  

 Savaş halinden güçlenerek zaferle çıkan Azerbaycan ile, çok 

konuştuğumuz 3. ülkelerde ortak projeler gerçekleştirmek iş 

dünyalarımıza çeşitlilik kazandıracaktır. 3 ülke Ekonomi/Ticaret 

Bakanlarının katılımıyla düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş 

Forumları (TAG İF) serisinin tekrar canlandırılması ve geçtiğimiz 

Ocak ayında Dışişleri Bakanları seviyesinde gerçekleştirilen Türkiye-

Azerbaycan-Pakistan resmi temaslarının, TAG İF benzeri bir 

platformda yürütülmesi, iş dünyalarımız için ufuk açıcı olacaktır. 

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

sektörlerinde iş birliğinin öncelikli fırsat alanları olduğunu 

düşünüyoruz. 

 Türkiye’nin BOT (Yap-İşlet-Devret) ve PPP (Kamu-Özel İşbirliği) 

konusundaki 100 Milyar $’ı aşan projeleriyle elde ettiği 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.  
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 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 

hasebiyle, ülkelerimiz arasındaki iş birliklerini kardeş diasporalarımız 

vasıtasıyla tüm dünyaya daha fazla taşıma kararlılığımızı bir kez de 

burada vurgulamak istiyorum. 

DEİK ailesi olarak 146 İş Konseyimizle Azerbaycan’daki dostlarımızla, 

sadece Türkiye-Azerbaycan İş Konseyimizin değil, bütün İş Konseylerimizin 

birikimlerini aktarabileceğimizi de bir defa daha hatırlatmak istiyorum. 

İki dost ve kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan’ın iş dünyası 

temsilcileri olarak, ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini 

güçlendirmek için önümüzdeki dönemde daha çok gayret edeceğimize 

inanıyorum. 

Bu duygularla, başta Ticaret Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muş ve 

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sn. Mikayıl Cabbarov ve değerli kardeşim 

Yusif Abdullayev olmak üzere toplantıya katılan herkese teşekkür ediyor, 

saygılarımı sunuyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


