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Azerbaycan
Ekonomi
MUSTAFAYEV;

Bakanı

Sayın

Shahin

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı
Sayın Giorgi GAKHARIA;
Türkiye
Cumhuriyeti
Nihat ZEYBEKCİ;

Ekonomi

Bakanı

Sayın

Kıymetli İş İnsanları;
Medyanın Değerli Temsilcileri;
Hanımefendiler - Beyefendiler;
Öncelikle sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK
adına saygıyla selamlıyorum.
Dost ve kardeş iki ülkenin Ekonomi Bakanlarını ve iş dünyası
temsilcilerini ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti
dile getirerek sözlerime başlamak istiyorum.
Ekonomi Bakanlığımız’ın koordinasyonunda gerçekleşen Beşinci
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu’na hepiniz hoş
geldiniz.
Sayın Bakanlarım;
İş Forumumuz artık ‘Gelenekselleşti’.
Birincisi 15 Şubat 2012 yılında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te
gerçekleştirilen ilk İş Forumunun üzerinden tam 5 yıl geçti.
Aradan geçen 5 yılda, üç ülkenin Ekonomi Bakanları ve iş

dünyası temsilcileri sırasıyla Kars’ta, Bakü’de ve Batum’da bir
araya geldiler.
Ve bugün, ilk İş Forumu’muzdan 5 yıl sonra, tarihin en eski
ticaret yollarının kesiştiği İstanbul’da bir araya gelmiş
bulunuyoruz.
Bu vesileyle, yapıcı diyalog anlayışı ile Türkiye-AzerbaycanGürcistan ekonomik ve ticari ilişkilerinin kurumsallaşmasına ve
bu üçlü İş Forumu’nun gelenekselleşmesine vermiş oldukları
katkılardan dolayı siz Kıymetli Bakanlarımıza müteşekkiriz.
Saygıdeğer Konuklar;
Küresel ekonomik sistem yeniden şekillenirken, bölgesel
diyaloğa hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğumuz günlerden
geçiyoruz.
Bu çerçevede Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan olarak bölgede
istikrar eksenleri inşa etmek için yoğun çaba sarf ediyor; ortak
geleceğimizi şekillendirmek ve yeni başlangıçlar yapmak için
çalışıyoruz.
Bu bağlamda Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında tesis
edilen ekonomik ve ticari ilişkiler, üçlü işbirliğimiz için önemli bir
temel oluşturmaktadır.
Söz konusu işbirliğinin derinleştirilmesinin gerek ülkelerimiz
arasındaki ilişkilerin, gerekse de bölgesel, barış istikrarının ve
refahının geliştirilmesine katkısı çok büyük olacaktır.
İş dünyasın temsilcileri olarak bizler;
Ülkelerimiz arasında tesis edilen ekonomik işbirliği ve diyaloğun
tüm ülkelere örnek olacak nitelikte olduğuna inanıyoruz.

Refah ve barış dolu bir geleceği tesis edilmesi düşüncesinden
hareketle her üç ülkenin, ekonomik ve ticari hususlarda birlikte
çalışarak ikili ve üçlü iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik
iradelerini görmek biz Türk iş camiasını mutlu ediyor.
Sayın Bakanlarım;
Saygıdeğer Konuklar;
Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci, bir önceki
buluşmamızda üçlü ticaret hacmimizin 20 milyar ABD Doları
seviyelerine ulaşması gerektiğini ve ülke ekonomilerimizde
sınırları kaldırarak, ortak çalışma içinde olmamız gerektiğini
söylemişti.
Üzülerek müşaade ediyoruz ki, henüz bu hedefin çok
uzağındayız. Son üç yılda üçlü ticaret hacmimiz 14 milyar ABD
Dolarına civarında. Üç ülkenin iş dünyaları temsilcileri olarak
bizlerin sorumluluğu ise, belirlenilen hedefe ulaşmak ve ticaret
hacmini büyütmek.
İştebu çerçevede bugünkü İş Forumumuz kapsamında,
ekonomik ve ticari ilişkilerimizde bölgesel işbirliğimizi artırmaya
yönelik konuları ele alacağız; özellikle proje finansman
modelleri, taşımacılık ve ulaştırma alanlarında üç ülke iş
dünyalarının ne gibi ortaklıklar yapabileceğini araştıracağız.
Sayın Bakanlarım;
Saygıdeğer Konuklar;
Sözlerime son verirken, bu yılki İş Forumu’muzun ülkelerimiz
arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirileceğine olan
inancımı bir kez daha yinelemek istiyorum.
Katılımları için Sayın Bakanlarımıza, DEİK ve üç ülke iş dünyaları
adına bir kere daha teşekkürlerimi sunuyor; sizleri saygıyla
selamlıyorum.

