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TOPLANTI 
NOTU

T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat 
Oktay ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı 
Sayın Ali Esedov’un eş başkanlıklarında 
Bakü’de yapılan Türkiye-Azerbaycan 
Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 
(KEK) 10. Dönem Toplantısı kapsamında 
DEİK / Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi  ve 
Azerbaycan’da İhracat ve Yatırımları Teşvik 
Ajansı (AZPROMO) tarafından düzenlenen 
Türkiye-Azerbaycan İş Forumu, KEK eş 
başkanları  Sayın Fuat Oktay,  Sayın Ali Esedov, 
DEİK Başkanı Sayın Nail Olpak, AZPROMO 
Başkanı Sayın Yusif Abdullayev ve iki ülke 
iş insanlarının katılımıyla Haydar Aliyev 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
 
Azerbaycan ile Türkiye arasında ekonomik ve 
ticari alanda iş birliği fırsatlarının görüşüldüğü 
ve iki ülkeden ilgili kurum, kuruluş ve 
firma temsilcilerinin de katıldığı İş Forumu 
çerçevesinde, açış konuşmalarının ardından 
Türk ve Azerbaycanlı firmalar, kurumlar ve 
üniversiteler arasında iş birliği anlaşmaları 
imzalandı. İmza töreni akabinde Türk ve 
Azerbaycanlı firmalar arasında serbest 
görüşmeler yapıldı. 



T.C. CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI SAYIN FUAT OKTAY’IN TEŞRİFLERİYLE 

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İŞ FORUMU 

T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın teşrifleriyle Azerbaycan’da faaliyet 

gösteren Türk İş İnsanları ile İstişare Toplantısı, T.C. Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ev sahipliği 

ve DEİK Başkanı Nail Olpak moderatörlüğünde 3 Kasım 2022, Perşembe günü T.C. Bakü 

Büyükelçiliği’nde  gerçekleştirildi. 

Toplantıda iş insanlarının sorunları dile getirildi ve çözüm önerileri görüşüldü.  Azerbaycan 

pazarı ve ikili ticari ilişkiler değerlendirilerek, inşaat, lojistik, bankacılık ve savunma sanayi 

konuları ele alındı. Azerbaycan’da faaliyet gösteren firmalarımızın karşılaştıkları sorunlar 

arasında; Ro-ro geçiş ücretleri, bürokrasinin yavaş olması, ikili geçiş belgesi kotasının yetersiz 

olması ve bunun tedarik zincirini olumsuz etkilemesi gibi hususlar ifade edildi. 

T.C. CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI 
SAYIN FUAT OKTAY’IN TEŞRİFLERİYLE
TÜRK İŞ ADAMLARI İLE İSTİŞARE TOPLANTISI
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TÜRKİYE-AZERBAYCAN İŞ FORUMU 

DEİK / Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi ve Azerbaycan’da İhracat ve Yatırımları Teşvik Ajansı 

(AZPROMO) tarafından düzenlenen Türkiye-Azerbaycan İş Forumu, KEK eş başkanları Sayın 

Fuat Oktay ve Sayın Ali Esedov, DEİK Başkanı Sayın Nail Olpak, AZPROMO Başkanı Sayın 

Yusif Abdullayev ve iki ülke iş insanlarının katılımıyla 4 Kasım 2022 tarihinde Haydar Aliyev 

Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İŞ FORUMU
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Azerbaycan’da İhracat ve Yatırımları Teşvik Ajansı (AZPROMO) Başkanı Yusif Abdullayev, 200’e 

yakın Türk ve Azerbaycanlı iş insanının İş Forumu’nda bir araya gelerek iki ülke arasındaki 

dostluğun iktisadi alanda da gözlemlendiğinden duyulan memnuniyeti dile getirdi. 

Sayın Abdullayev, geçtiğimiz günlerde Bakü’de gerçekleştirilen Sağlık İş Forumu’na Türk iş 

insanlarının ve yine İstanbul TÜYAP’da düzenlenen Müsiad Expo 2022’ye Azerbaycanlı iş 

insanlarının katılım sağladığını dile getirerek, iki ülke iş dünyasının yakın ticari ve ekonomik 

illişkiler içerisinde olduğu hususuna vurgu yaptı. 

Azpromo’nun faaliyet hedefinin Azerbaycan’da ihracatın ve yatırımların teşvik edilmesinden yola 

çıkarak, Türk iş insanlarını özellikle Karabağ’da işgalden kurtarılmış topraklarda yatırım yapmaya 

davet eden AZPROMO Başkanı ayrıca, iş birliği için hala geniş bir alan olduğuna dikkat çekerek, 

Türk iş insanlarının yatırım yapması hususunda ve teşvikler konusunda katkı vermeye hazır 

olduklarını belirtti. 

Yusuf Abdullayev, önemli anlaşmalara vesile olan İş Forumuna katkıları sebebiyle Türkiye-

Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Sayın Kemal Koloğlu başta olmak üzere İş Konseyi’nin tüm 

üyelerine teşekkür etti.  Anlaşma sürecinde olan hususların ve varsa sorunların firmalar tarafından 

Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı’na ve diğer ilgili tüm kurumlara iletilmesi durumunda konunun 

yakinen takip edileceğini ifade etti. 

Abdullayev, konuşmasına son vermeden önce katılımcılara ve etkinlikte emeği geçen tüm kurum 

ve kuruluşa teşekkürlerini iletti. 

YUSİF ABDULLAYEV 
AZPROMO Başkanı



Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin sadece ikili iş birliği kapsamında değerlendirmenin yeterli 

olmadığını dile getiren DEİK Başkanı Nail Olpak, kardeş ülkelerimizin güçlerini birleştirerek hayata 

geçirecekleri projelerin çok taraflı ve bölgesel refah ve barışın en önemli anahtarı olduğunu söyledi. 

Sayın Olpak, Karabağ’ın düşman işgalinden kurtarılmasından itibaren geçen 2 yıl gibi kısa sürede 

özgürlüğüne kavuşmuş vatan topraklarında gerçekleştirilen dev projelerin bunun bariz kanıtı 

olduğunu ve Türkiye’den yatırımcı firmalarımızın bu bölgelerde daha fazla projede yer almaları 

yönünde çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Azerbaycan’a yapılan ihracatta %5 oranında vergi uygulaması hususunun Türk  firmalar tarafından 

iletildiğini, bu verginin kaldırılmasının ve hizmet ticaretinde alınan stopaj vergisine yönelik olarak 

kolaylıklar sağlanmasının ticaretimizin arttırılmasına katkı sağlayacağını belirten DEİK Başkanı, 

e-ticaret hizmetleri kapsamında daha entegre bir bankacılık sistemi üzerine çalışmalar yapılmasının 

da özel sektörümüz için önem arz eden bir diğer konu olduğuna dikkat çekti.

Bir önceki KEK Toplantısı Protokolünde iki ülke arasında enerji alanında stratejik iş birliğinin 

güçlendirilmesine yönelik Enerji Forumunun düzenlenmesi maddesinin yer aldığını hatırlatan Sayın 

Olpak, bu maddenin özel sektör ayağında DEİK Enerji İş Konseyi’nin aktif rol aldığını ifade etti.

Diaspora politikalarında iş birliğimizin güçlendirilmesinin, Türk ve Azeri diasporalarının farklı 

coğrafyalarda ortak çalışmalar yürütmesinin fayda sağlayacağına inandığını ve  DEİK Dünya 

Türk İş Konseyinin faaliyetleri çerçevesinde bu çalışmalara katkı sağlamaktan memnuniyet 

duyulacağını dile getiren DEİK Başkanı Nail Olpak, Azerbaycanlı dostlarla daha fazla yatırım ve 

ticaret için önümüzdeki dönemde daha çok gayret gösterileceğine inandığını vurgulayarak, Sayın 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve Azerbaycan Başkabakanı Sayın Ali Esedov ve 

Bakanlar başta olmak üzere etkinliğe katılan ve hazırlık sürecinde emeği geçen herkese teşekkür 

ederek saygılarını iletti. 

NAİL OLPAK 
DEİK Başkanı
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T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılının tarih sayfalarına Türkiye-Azerbaycan 

ilişkilerinde hedeflerin aşıldığı, rekorların geçildiği bir yıl olarak yazdırmanın her iki ülkenin elinde 

olduğunu belirterek, ekonomik ve ticari ilişkilerin Türkiye ve Azerbaycan arasında hem dostluğu 

kardeşliği hem de bölgesel kalkınmayı destekleyen unsurların başında geldiğini ifade etti.

2021 yılı Mart ayında yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması’nın ikili ticarete kısa zamanda 

olumlu yansımaları olduğunu belirten Sayın Oktay, TTA kapsamındaki tüm ürünlerde halihazırda 

Türkiye’den Azerbaycan’a ihracat gerçekleşdiği hususunu dile getirerek, “Yürürlüğe girişinden 

2022 yılı Eylül ayı sonuna kadar geçen sürede ülkemizin TTA kapsamında ihracatı 14,8 milyon 

dolar olduğunu, aynı dönemde Azerbaycan’dan ithalatımız ise 519 bin dolar civarında seyrettiğini 

ifade etti. Tercihli Ticaret Anlaşması’nın imzalanması sonrası oluşan bu hareketlilik bizim kazan 

kazan dediğimiz ilkemizin güzel bir örneğini teşkil ediyor. İş dünyamız bize, ‘Bu liste yetmez, 

biz daha fazla üründe bu fırsattan yararlanmak istiyoruz.’ dedi. Sizlerden öneriler, talepler geldi. 

Biz de her zaman olduğu gibi iş dünyamıza kulak vererek tercihli ticaret anlaşması listemizi 

genişletmek için müzakereleri başlatmıştık. Bugün de gündeme getirdik, daha fazla üründe daha 

fazla ticaret imkanı oluşturacak müjdeyi kısa zamanda sizlerle paylaşacağız dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bunun yanı sıra, referans fiyat uygulaması, firmalara 

getirilen ön yeterlilik kriterleri, bankacılık işlemleri, geçiş ücretleri ve referans kıymet uygulaması 

gibi Türk iş insanlarının rekabetçiliğini azaltan unsurları da Başbakan ve heyetiyle tek tek istişare 

ettiklerini ve basitleştirilmiş gümrük hattı, transit taşımaların serbestleştirilmesi ve geçiş ücretlerinin 

karşılıklı olarak kaldırılması hususlarında çözüme kavuşturacaklarına inandıklarını ifade ederek, 

pasaporta ihtiyaç duymadan, kimlikle karşılıklı seyahat edebilmenin mümkün kılındığı gibi ticari 

işlemlerdeki formaliteleri de yine kazan kazan anlayışıyla ve kardeşlik bilinciyle hafifleteceklerini 

ve her iki tarafın da işlerini hızlandıracağı uygulamaları birlikte yürürlüğe koyacaklarını bildirdi.

FUAT OKTAY
T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı 



44 günlük Vatan Muharebesi sonunda işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgür olmasının 

sevincini an be an birlikte yaşadıklarının altını çizen Oktay, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan 

topraklarının yeniden inşa ve ihyası da dahil olmak üzere Güney Kafkasya genelinde kalıcı barış 

ve istikrar çabalarında Azerbaycan ile tam dayanışma içinde hareket ettiklerini söyledi.

Sayın Oktay, işgalden kurtarılan bölgelerin ekonomisinin geliştirilmesi, altyapısının 

güçlendirilmesi, milli ve tarihi değerlerinin gün yüzüne çıkarılmasına öncelik verdiklerine ve bu 

toprakların geliştirilmesinde Türk şirketlerinin de yer almasından memnuniyet duyduklarını ifade 

etti. Yıllardır mayın döşenen topraklara istikbalin tohumlarını ektiklerine ve kan dökülen sokaklara 

başarı, barış ve kalkınma destanları yazdıklarına işaret ederek, kalıcı barışı ve güvenin tesisini, 

iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması ve kalkınmanın hızlanması hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca 

Azerbaycan’ın Ermenistan’a teklif ettiği barış anlaşmasının aynı yapıcı anlayışla karşılık bulması 

yönünde de Azerbaycan’ın yanında olduklarını vurguladı.

Türkiye-Azerbaycan İş Forumu kapsamında, iş dünyası temsilcilerinin 18 protokole imza atarak 

örnek bir duruş sergilediğini belirten Oktay, iş birliği protokolü imzalayan üniversite ve firmaları 

tebrik etti.
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Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, işgalden kurtarılan bölgelerde Türk şirketleriyle birlikte 

projeler hayata geçirdiklerini belirterek, hükümetlerin görevinin iş adamlarının problemlerini 

çözmek olduğunu ifade etti. 

Esedov, Azerbaycan’da 5 bine yakın Türk şirketinin kayıtlı olduğunu, Türkiye’de ise 2600’den 

fazla Azerbaycan şirketinin farklı sahalarda faaliyet gösterdiğini dile getirdi. Türkiye’nin yabancı 

ülkeler sıralamasında en üstte olduğunu ve Türk şirketlerinin, Azerbaycan’da devlet bütçesiyle 

hayata geçirilen 17 milyar dolar değerindeki 450’ye yakın projeye katıldığını söyledi.

44 günlük savaştan sonra en önemli işlerinin kurtarılan toprakların imar edilmesi olduğunu dile 

getiren Esedov, Karabağ’da Azerbaycan ile beraber Türk şirketlerinin de faaliyet gösterdiğini ve 

tarımın çok önemli alanlardan birisi olduğuna dikkat çekti. Türk şirketlerinin tarım alanında büyük 

yatırımlar yaptığını ve Dost Agropark’ın özel sermayeli ilk şirket olarak projeler gerçekleştirdiğini 

ifade etti.

İşgalden kurtarılan topraklarda yapılan projelerin temel atma ve açılışlarını iki ülke 

Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev’in birlikte yapmalarının önemli olduğunu 

ifade eden Esedov, iki liderin bununla iş adamlarına önemli bir mesaj verdiğini belirtti. İşgalden 

kurtarılan topraklarda büyük projelerin hayata geçirileceğini bildiren Esedov, bu projelerde en 

son teknolojinin kullanılacağını ve iş adamları için çeşitli kolaylıklar sağlanacağını da kaydetti.

Azerbaycan Başbakanı konuşmasının devamında, Azerbaycan ana karası ile Nahçıvan’ı birbirine 

bağlayacak Zengezur koridorunun bölgedeki en önemli projelerden biri olduğunu dile getirerek, 

koridorun hayata geçmesiyle Türk şirketleriyle yeni projelere imza atacaklarını söyledi, bu 

kapsamda Türk şirketlerini bu projelerde yer almaya davet etti.

ALİ ESEDOV 
Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı
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İş Forumu çerçevesinde Türk ve Azerbaycan firma ve kurumları arasında  iki ülke firmalarımız 

arasında sınai mülkiyetin korunması, sağlık, eğitim & inşaat alanlarında 18 iş birliği anlaşması 

imzalandı.

Etkinlik, imza töreninden sonra Türk ve Azerbaycanlı firmalar arasında yapılan serbest 

görüşmeler ile sona erdi.

TÜRK VE AZERBAYCAN FİRMA VE KURUMLARI 
ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI
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Türkiye-Azerbaycan 10. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, Azerbaycan Başbakanı Ali 

Esedov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın eş başkanlığında Bakü’de gerçekleştirildi. 

Sayın Oktay, Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası KEK Toplantısı’nın iki ülke arasındaki ticari 

ve ekonomik ilişkileri değerlendirme ve geliştirme fırsatı sağlayan önemli bir mekanizma 

olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda ticari ilişkilere önemli katkılar sağlanması beklenen ve 

özverili bir çalışmayla hazırlanan Eylem Planı’na ayrıca önem verdiğini ifade etti.

2021 yılının Şubat ayında Ankara’da düzenlenen 9. Dönem KEK Toplantısı’nda 138 maddelik 

bir Eylem Planı imzalandığını hatırlatan Oktay, bu eylemler arasında Dijital Ticaret Alanında 

İşbirliği Mutabakat Zaptının İmzalanması, Model Fabrika, Yalın Dönüşüm ve Verimlilik 

Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının imzalanması, AR-GE ve teknoparklar alanında 

iş birliği yapılmasının, Enerji Forumu’nun düzenlenmesinin, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru 

Hattı çalışmalarının hızlandırılmasının, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan bölgelerinin imarı 

kapsamında farklı alanlarda mutabık kalınan iş birlikleri gibi önemli eylemlerin öne çıktığını 

vurguladı. 

10. Dönem Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Eylem Planında 

ise ticaret ve yatırım, sanayi ve teknoloji, tarım-orman ve gıda güvenliği, enerji ve madencilik, 

çevre ve şehircilik, finans, ulaştırma ve haberleşme, insan kaynakları ve dijital dönüşüm gibi 

alanlarda toplam 86 adet eylem maddesinin mevcut olduğunu dile getiren Sayın Oktay, 

“Tüm eylemlerin kağıt üzerinde kalmadan birer birer hayata geçmesi için üzerimize düşeni 

yapacağımızı bir kez daha teyit ediyor, Azerbaycan tarafının da en güçlü şekilde destek 

vereceğine inanıyorum.” dedi.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN HÜKÜMETLERARASI 
KARMA EKONOMİK KOMİSYONU (KEK) 
10. DÖNEM TOPLANTISI
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