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DTİK Azerbaycan’daki Yatırımcılar ile Koordinasyon Toplantısı 

28 Temmuz 2020, 11.00 

 

Bakü Büyükelçimiz Sayın Erkan Özoral,  

Ticaret Müşavirimiz Sayın Ahmet Ataker, 

Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanımız Sayın Selçuk Akat, 

DTİK Avrasya Bölge Komite Başkanımız Sayın Ali Galip Savaşır, 

ATİB Başkanı ve Moderatörümüz Sayın Cemal Yangın, 

Değerli Katılımcılar,  

 

Teşekkür ederim Cemal Bey. 

Öncelikle sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK, Dünya Türk İş 

Konseyimiz - DTİK adına, her ikisinin Başkanı olarak saygıyla selamlıyor, 

sağlıklı günler diliyorum. 

Sözlerimin başında, Ermenistan silahlı unsurlarının 12 Temmuz’da 

Azerbaycan’ın Tovuz bölgesinde başlattığı saldırıları kabul edilemez 

buluyor ve şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitlerimiz 

için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve Hükümetine başsağlığı, 

yaralılara acil şifalar diliyorum. Bölgedeki gerginliğin ise bir an önce son 

bulmasını umut ediyorum. 
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Sizlerle kısa bir zaman sonra yeniden bir arada olmak mutluluk verici. 

16 Temmuz’da düzenlediğimiz Türkiye-Azerbaycan Interconnected 

Business toplantımızda, karşılıklı iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirerek, 

sektör bazlı iş dünyası buluşmaları gerçekleştirdik. 

Bugünkü DTİK Toplantımızda da, salgın kapsamında 

Azerbaycan’daki genel ekonomik görünümü ve Türkiye-Azerbaycan ile 

ticaret ve yatırım ilişkileri konuşacağız. Ayrıca, aramızdaki kıdemli 

yatırımcılarımızdan, Azerbaycan’da iş yapma kültürünü ve Türk 

yatırımcılarımıza tavsiyelerini dinleyeceğiz. 

Sizler aşinasınız ama öncelikle kısaca bir DTİK olarak kendimizden 

bahsetmek isterim. Birçoğunuzun bildiği üzere (DTİK) olarak, sizler gibi yurt 

dışında yaşayan Türk kökenli ve Türkiye dostu iş insanlarımız, 

girişimcilerimiz ve diasporamızın önemli temsilcileri arasında koordinasyon 

ve network oluşturmayı hedefliyoruz. 

Burada iki temel hedefimiz var. 

 Bunlardan ilki, Arjantin’den Azerbaycan’a, Bulgaristan’dan 

Bangladeş’e, Cibuti’den Küba’ya kadar tüm dünyaya yayılmış 

soydaşlarımız arasındaki ekonomik faaliyetleri artırmak ve güçlendirmek. 

Ticaret ve yatırım boyutunda bir ilişki ağı kurmak istiyoruz. Bu ekosistem 

içerisinde yer kürenin dört bir yanında her sektörden insanımıza ulaşabiliyor 

olacaksınız. 

İkinci olarak da, siz değerli diaspora temsilcilerimiz yardımıyla 

ülkemizin imajını üst seviyelere taşımak. Ülkemiz adına çok fazla bilinçli 

dezenformasyon yapılıyor, biz onlara doğruyu anlatarak, ülkemiz ile başka 

ülkelerdeki insanlarının zihninde oluşan algı açığını kapatmayı hedefliyoruz. 
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İş insanı, akademisyen, sporcu, sanatçı, profesyonel ve STK’lar 

buluştuğu bir platform olma niteliğimiz var. Diğer Türk derneklerine de bir 

alternatif değiliz. Onlar da bize üye olabiliyorlar. 

DTİK olarak Türk dünyası diaspora kuruluşları arasındaki birliğin 

sağlanması için tüm girişimleri desteklemeye hazırız. Ayrıca başta 

Azerbaycan olmak üzere Somali, Bosna, Suriye diasporalarını da dost 

diasporalar olarak görüp onlarla da ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi 

hedefliyoruz. 

Azerbaycan’ın dünya üzerinde yaşayan güçlü diasporasıyla ortak bir 

strateji kurmamız büyük önem taşıyor. Özellikle ABD’de hasım ortak hasım 

diasporalara karşı birlikte hareket etmemiz, birbirimize güç katacaktır. Biz 

ülke İş Konseylerimizle, ayrıca kamuoyu diplomasisi, PR ve lobi faaliyetleri 

gerçekleştiriyoruz. Diaspora bu faaliyetlerin en önemli tamamlayıcısı ve 

olmazsa olmazı. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın "Azerbaycan gibi Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan ve Türkmenistan'ı da kendimizden ayrı görmedik, görmüyoruz. 

Türkistan coğrafyası bizim ata yurdumuz, ana ocağımızdır. Hepimiz aynı 

dili konuşan, aynı dine inanan, tarihi, kültürü, medeniyeti bir, 300 milyonluk 

çok bir aileyiz." sözüne atıfta bunarak Türk Konseyi ile yürütülecek ortak 

mücadele ve stratejinin öneminin DTİK olarak farkında olduğumuzu ve Türk 

Konseyi ile yakın temas içerisinde olduğumuzun da bilinmesini isterim. 

Azerbaycan ile ‘’Tek millet, iki devlet’’ diye ifade ettiğimiz 

dostluğumuzun izlerini kültürel, tarihi ve ekonomik olarak birçok alanda 

görmemiz mümkün.  
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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, aramızda çok değerli yatırımcılar da varken, kısaca 

ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesini sağlayacağını düşündüğüm 

birkaç maddeyi dikkatinize sunmak isterim: 

 Şubat ayında Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde imzalanan Tercihli 

Ticaret Anlaşması (TTA) anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle ikili ticari 

faaliyetlerin hızlanması bekleniyor. Azerbaycan tarafı hukuki onay 

prosedürünü tamamladı ve şu an Meclisimiz’den konuyla ilgili haber 

bekliyoruz. Bizim meclisimizden geçip yürürlüğe girdiğinde büyük bir 

heyecan ve olumlu bir psikolojik etkisi olacağına inanıyorum. 

 Koronavirüs tedbirleri kapsamında dış ticarette talebin arttığı Bakü-

Tiflis-Kars Demiryolu (BTK) Hattı'na ilave 3 bin 500 ton kapasite artışı 

sağlayacak konteyner aktarma sistemi, Türkiye-Gürcistan sınırının 

Türkiye tarafında bulunan Canbaz İstasyonu'na kuruldu. İş 

dünyamızın bu avantajdan faydalanacağını düşünüyorum. 

 Sağlık, sağlı turizmi, tarım, savunma ve ilaç sektörlerinde birçok iş 

birliği alanı mevcut. 

 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.  
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 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. 

 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. 

 

Değerli Katılımcılar, 

Biz iş dünyası temsilcileri, 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. Aynı zamanda, ülke ekonomimiz ve dış ticaretimiz 

için daha iyisini yapmanın sorumluluğunu taşıyoruz. 
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DEİK olarak bu süreçte “İşlerimizi Askıya Almıyoruz” ve 

“İşletmelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını ve istihdamını koruyoruz” 

sloganlarımız ile çalışmalarımıza ve üyelerimizin sesi olmaya devam 

ediyoruz. 

Ayrıca, bu dönemin kazananının, ‘’tedarik zincirini’’ bozmadan 

sürdürebilenlerin; dönemin anahtar kelimesinin de ‘’güven’’ olacağını 

düşünüyoruz. 

Elbette DTİK ile de çalışmalarımızı hızla sürdürdük. Dünyanın birçok 

yerinden tecrübe paylaşımları yaptığımız video konferans toplantılarla 

nabız tuttuk ve taze bilgileri topladık. Bunun değerlendirme yapmak 

açısından önemli olduğunu düşünüyorum. 

Yeni dönemde de, DTİK Şehir Temsilcileri ve Türkiye Dostları (Asian 

Friends of Turkey, European Friends of Turkey, American Friends of 

Turkey…) gibi projelerimiz var. Şehir temsilcilerinin bulundukları bölgedeki 

Türkler ile DTIK arasında bir köprü olmalarını hedefliyoruz.  

Bu programımızı izleyen ancak henüz üyemiz olmayan dostlarımızı 

da üyemiz olarak aramızda görmeyi çok isteriz. 

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 ve güçlü diasporamızla geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz.  

Son olarak, yaklaşan Kurban Bayramımızı tebrik ediyor, ülkemize 

İslam alemine ve tüm insanlığın; sağlığına ve mutluluğuna vesile olmasını 

diliyorum. 
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Bu duygularla katılan ve toplantıda emeği geçen herkese teşekkür 

ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK & DTİK Başkanı 

 


