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Tarih:          26 Aralık 2019                       

Türkiye - Azerbaycan Yuvarlak Masa Toplantısı 

26 Aralık 2019, Bakü Business Center 

 

Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan, 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sn. Mikayıl Cabbarov, 

Sayın Büyükelçimiz, 

Azerbaycan İhracat ve Yatırım Geliştirme Fonu (AZPROMO) 

Başkanı Sn. Yusif Abdullayev,  

Türkiye Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, 

Türkiye ve Azerbaycan İş Dünyasının Başkan ve Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Kafkas Bölgesi’nin en önemli kültür, ticaret ve sanayi merkezi Bakü’de 

dostlarımızla yeniden buluşmanın mutluluğuyla sizleri, Dış Ekonomik 

İlişkiler Kurulu – DEİK ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Bizlere, Gız Galası’nın Bakü'yü ziyaret edenler için görülecekler 

listesinde ilk sırada yer aldığı söylenir. Maalesef kendi adıma buraya birçok 

seyahatim olmasına rağmen ziyaret etme imkânım olmadı. Gız Galası, 

bizlere hep Kız Kulesi’ni anımsatır. Şekil olarak çok fazla benzemeseler de 

hikâyeleri birbirine çok yakın. Biri İstanbul’u temsil eder, diğeri Bakü’yü. 
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‘’Tek millet, iki devlet’’ diye ifade ettiğimiz Dostluğumuzun kültürel, tarihi 

ve ekonomik yansımalarını birçok detayda görmemiz mümkün.  

Dostların kalpleri yakın olsa da fiziken de birbirlerini görmeye ihtiyaç 

duyarlar. Öyle ki, 2 ay önce Bakü’de, Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve 

İş Dünyamızın katılımıyla, DTİK Avrasya Diaspora Toplantımızı 

gerçekleştirmiştik. 

Ondan bir ay önce de, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat Oktay, 

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Büyükelçilerimiz ve iş 

dünyamızla Türkiye - Azerbaycan İş Forumumuz için Bakü’deydik.  

Yatırım ve ticari iş birliklerimize yenilerini eklemek için Ticaret 

Bakanımız ile tekrar buradayız.   

Türkiye ile Azerbaycan arasında 2 milyar dolar yakın1 bir ticaret 

hacmimiz var. Karşılıklı çalışarak bu rakamı yukarı seviyelere çekmemiz 

mümkün. Yeter ki, daha cesur olalım ve iş dünyamız adına 

hükümetlerimizden de önümüzü daha fazla açmalarını isteyelim.  

Bazı engeller de yavaş yavaş kalkıyor. İş dünyamız, Eylül ayından 

beri Azerbaycan’a 30 gün süreyle vizesiz seyahat edebiliyorlar. Bu kararın 

iş hacimlerimizi arttıracağına inanıyor, 90 güne çıkarılması talebimizle 

birlikte, teşekkür ediyoruz. 

Şimdi izninizle, Türkiye ve Azerbaycan arasında daha fazla iş 

yapmamızın önümüzü açacak birkaç konuyu dile getirmek istiyorum. Eylül 

ayındaki toplantımızda da bazı konuları dile getirmiştim, ama sonuç 

almanın yolu takipten ve tekrar etmekten geçiyor. 
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 TÜİK ve Ticaret Bakanlığı’nın verisi 
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 Azerbaycan’ın tarım sektörüne büyük önem verdiğini biliyor ve Türk 

firmalarına fırsatlar sunduğuna inanıyorum. Geçen yıl Aralık ayında 

Tarım İş Forumumuzu gerçekleştirmiştik, çalışmalarımızı arttıracağız. 

 Tarımın yanı sıra, 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. 

Ekim ayında, Azerbaycan-Nahçıvan Üretici Firmalar Heyeti ile 

Toplantılar gerçekleştirmiştik, çalışmalarımızı arttıracağız. 

 Tiflis, Kars, Gebele, Batum ve İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz, 

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumlarımız, bölgesel iş birliğimiz 

açısından önemli. Bu toplantılarımızı daha aktif bir şekilde 

sürdüreceğiz.  

 (Uzun süredir çalışılan TTA’nın ve çifte vergilendirmenin önlenmesi 

anlaşmalarının imzalanmasını bekliyoruz.) 

 (Milli paralarımızla ticaret konusunun halledilmesini bekliyoruz.) 
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 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.  

 

Sayın Bakanlarım, Değerli Misafirler, 

Bazılarınız için belki tekrar olacak ama, başkanı olduğum DEİK’i de 

kısaca anlatmak isterim.  

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 34 

yıldır, çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdüren, bir iş platformu. Ülkeler 

arası yatırım ve ticareti artırmak için “ticari diplomasi” anlayışıyla 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Tüm dünyaya yayılmış, 146 iş konseyimiz var. Bu yapımızın çok 

önemli bir güç olduğuna inanıyor ve Türk, Azerbaycanlı, Japon, Rus gibi 

ayırımlar yapmadan, tüm iş insanlarımızı, bu önemli networkumuzdan 

faydalanmaya çağırıyorum. 

1991 yılında kurulan Türkiye-Azerbaycan İş Konseyimiz de, İş 

Konseyi Başkanımız Selçuk Akat başkanlığında, karşı kanat kuruluşu 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ile birlikte, ülkelerimiz 

arasındaki ticaret ve yatırımları artırmak amacıyla çalışıyor. 

Sözlerime Azerbaycan Türkülerinden minik bir esintiyle son vermek 

istiyorum: 
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‘’Dostluğun gedrini bilen dostlara 

Tükenmez mehebbet e'tibar yatır’’2 

Ne güzel söylemiş şair… 

Dostluğumuzun değerini bilen ve birbirine itibarı olan kardeş iş 

insanları olarak,  başarı yolunda ilerlemeye devam edeceğimize inanıyor, 

başta Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan ve Azerbaycan Cumhuriyeti 

Ekonomi Bakanı Sn. Mikayıl Cabbarov olmak üzere, programımıza katılan 

ve hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla 

selamlıyorum.  

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 
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 Azerbaycan Yöresi Türküleri - Yatır (A Dostlar Yaralı Köksümde) 


