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Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu 

14 Aralık 2021, Bakü 

 

Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş, 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sn. Mikayil Cabbarov, 

Gürcistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Bakanı Sn. Natela Turnava,  

Milletvekillerimiz, Büyükelçimiz, TİM Başkanımız, 

Azerbaycan İhracatı ve Yatırımları Teşvik Fonu (AZPROMO) 

Başkanı Sn. Yusif Abdullayev, 

Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn. Giorgi Pertaia,  

İş Konseyi Başkanlarımız Selçuk Akat ve Cemal Yangın, 

İş Dünyamızın Değerli Temsilcileri, 

 

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla 

selamlıyor, sağlıklı günler diliyor, komşularımız Azerbaycan ve Gürcistan’ın 

iş dünyasıyla Kafkasya’nın en önemli kültür ve ticaret merkezlerinden 

Bakü’de bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum.  

Üçlü Ortak İş Forumu serimizi 2012’de Tiflis ve Kars, 2013’te Gebele, 

2015’te Batum, 2017’de İstanbul’da gerçekleştirmiştik. 
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Bu toplantı formatının verimli geçmesinden hareketle, Türkiye-

Azerbaycan-Pakistan İş Forumu’nun ortaya çıkmasına da ilham kaynağı 

olduğunu ifade etmek isterim. 

Bilirsiniz, Gürcistan ve Azerbaycan’ı birbirine bağlayan bir aşk 

hikayesi vardır:  Ali ve Nino… Bu hikaye, hem iki kültürü, hem de Doğu ve 

Batı’nın sınırlarını birleştiren bir sanat eseri olarak kabul edilir. 

Kitabı 30’dan fazla dile çevrilen ve bir filme konu olan güzel 

hikayedeki ana karakter Ali ve Nino, nasıl ülkelerinin kültür elçileri 

oldularsa, bizler de ticari elçiler olarak buradayız.  

İnanıyorum ki, bugünkü forumumuzda yatırım ve ticari iş birliklerimize 

yenilerini ekleyerek, iş dünyamıza yeni alanlar açacağız. 

 

Sayın Bakanlarım, 

Türkiye’nin Azerbaycan’la 2,5 milyar $, Gürcistan’la 2 milyar $’a yakın 

ticaret hacmi bulunuyor. Azerbaycan, savunma ve havacılık sanayimizin en 

fazla ihracat yaptığı 2. ülke olurken, Gürcistan’la sıfırlanan vergilerle tarım 

sektörünün de iyi bir konuma gelebileceğini düşünüyorum.  

Ancak bunlar yeterli değil. En kısa zamanda ticaret hacmimizi dengeli 

bir şekilde yükseltmemiz gerektiğine inanıyorum. Bunu gerçekleştirmek için 

Cumhurbaşkanlarımızın ve Bakanlarımızın desteğiyle, en büyük sorumluluk 

bizlere, iş dünyasına düşüyor. 

Bu noktada, uluslararası ilişkiler açısından önemi büyük olan Bakü-

Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Avrupa ile Asya arasında bir köprü görevi 

görüyor. Bu hat ile başta Azerbaycan petrolü olmak üzere, Hazar 



                           

 
 

Tarih:      14 Aralık 2021                           

Bölgesi’nde üretilecek petrolü emniyetli, ekonomik ve çevresel açıdan 

uygun bir şekilde Azerbaycan ile Gürcistan üzerinden Ceyhan’a taşımak ve 

buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılmak önemli. 

Ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan’ı kara yolu ile bağlayacak Zengezur 

Koridoru, lojistik ve ticarette yeni alternatiflerin önünü açacak bir diğer 

önemli bir proje. 

Bu projeler, iş birliğimizi ve ticaret hacmimizi artıracak güzel alt 

yapılar. Ticaret hacmimizi artışı arttıracak diğer noktaları da kısaca 

aktarmak isterim: 

 Türkiye ve Gürcistan arasındaki STA bir avantaj olup, Azerbaycan ile 

STA imzalanması da hedeflerimiz arasında. 

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

sektörlerinde iş birliğinin, öncelikli fırsat alanları olduğunu 

düşünüyorum. 

 Karabağ’ın yeniden inşası ve kalkındırılması kapsamında bölgede 

yapılması planlanan yatırımlarda birlikte daha çok çalışabileceğimizi 

düşünüyorum. 

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

konusundaki 100 Milyar $’ı aşan projeleriyle elde ettiği değerli 

deneyimini, Azerbaycan ve Gürcistan ile uygulamalı olarak 

paylaşmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. 

 Başta Afrika olmak üzere 3. ülkelerde iş birliği yapmaya hazır 

olduğumuzu da özellikle ifade etmek istiyorum. 
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Hikayesini bahsettiğim Ali ve Nino1 ‘nun kitabında şöyle bir ifade var; 

“Korkmayın, sevgi her şeyin üstesinden gelir, hele öncesinde aşk 

varsa.”. 

Azerbaycan ve Gürcistan’daki dostlarımızla aramızdaki sevgiyle, 

karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızı güçlendirmek için daha fazla çalışacağız. 

Bu duygularla, programımızı katılımlarıyla şereflendiren başta 

Bakanlarımız olmak üzere, iş dünyası temsilcilerimize, emeği geçen 

herkese ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, saygılar 

sunuyorum 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 

                                                      
1

 Kurban Said (Yazar) 


