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DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi heyeti,
6-7 Haziran 2022 tarihlerinde Gürcistan’ın
başkenti Tiflis’e resmi ziyarette bulunarak,
bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İş Konseyi
Başkanı Osman Çalışkan’ın başkanlık ettiği
heyete, İş Konseyi Başkan Yardımcıları Serdar Ünsal ve Cengiz Mataracı, İş Konseyi
Yürütme Kurulu Üyeleri M. Kemal Koloğlu,
Ömer Aydın, Vedat Arslan, Ali Ender Çolak

ve İş Konseyi Üyesi Çağatay Ülker katılım
sağladı.

İş Konseyi heyeti, ziyaretinin birinci gününde, 6 Haziran 2022 Pazartesi günü, Gürcistan
Ticaret ve Sanayi Odası, Gürcistan Çevre
Koruma ve Tarım Bakanlığı, Gürcistan İş Ombudsmanı, Gürcistan Türk İş İnsanları Derneği ve T.C. Tiflis Büyükelçiliğini ziyaret etti.
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GÜRCİSTAN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI
GIORGI PERTAIA İLE ÇALIŞMA KAHVALTISI
■ 6 Haziran 2022, Saat: 09.30

bölgelerinin bulunduğunu, tarım alanında
fındık ve yaban mersini üretiminin dikkat
çektiğini, yıllardır DEİK ile güzel ilişkilerin
devam ettiğini ve her formatta iş birliğine
açık olduklarını belirtti.

Türkiye-Gürcistan İş Konseyi heyeti, ziyaretin ilk görüşmesi olarak, Gürcistan Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Giorgi Pertaia ev
sahipliğinde düzenlenen çalışma kahvaltısına katıldı.

Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan, İş Konseyinin karşı kanadı
Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası ile daha
sıkı iş birliği içinde olmaya, her türlü desteğe hazır olduğunu, halihazırda bal ve yaban
mersini konusundaki girişimlerini, Türk iş
insanlarının Gürcistan’da ihalelere girmek
ve iş almak istediğini, ihalelerde mutlaka
Türk firmaların da değerlendirmeye alınması gerektiğini, bununla birlikte ülkede
sağlıklı iş yapabilmek için oturma izinleri
gibi birtakım sorunların çözülmesi gerektiğini aktardı.

TSO Başkanı Pertaia, Odanın özel bir kanunla kurulduğunu, ihracata destek verdiğini ve ülkeye yabancı yatırımcı çekmek
istediklerini belirterek, bölgede yaşanan
gelişmelerden ötürü ülkenin geleceğine yönelik beklentilerin değiştiğini, Gürcistan’ın
kara taşımacılığında öneminin arttığını,
taşımacılık alanında daha önce görülmemiş sıkıntılar yaşandığını, bunlara rağmen
ihracatta azalma olmadığını, turizim artışı
ile birlikte makroekonominin olumlu etkilendiğini, ancak ithalata dayalı ekonominin
%13’e ulaşan enflasyondan belirgin ölçüde
etkilendiğini ifade etti. Bölgedeki gelişmelerden dolayı yatırımcının gelmeye çekindiğini, bunun farkında olup yatırımcılara
ayrıcalık tanıyacaklarını paylaşan Pertaia,
yatırım, turizm ve ihracatın ülkeyi güçlendireceğini, turizm alanında Gürcistan’ın
potansiyeli yüksek yeterince tanınmayan

Toplantıda ayrıca, büyük öneme sahip enerji, lojistik ve turizim sektörlerinin gelişimi
için çözülmesi gereken bürokratik sorunların
olduğu, her şeyden önce Enerji ve Turizim
Bakanlıklarının tekrar kurulması gerektiği
dile getirilerek, TSO Başkanı Pertaia’dan
bu konuda destek istendi. Ziyaret, hediye
takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona
erdi.
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GÜRCİSTAN ÇEVRE KORUMA VE TARIM BAKAN
YARDIMCISI İLE TOPLANTI
■ 6 Haziran 2022, Saat: 11.00

tarım tecrübesinden yararlanmanın faydalı
olacağını, tarım ürünü üretiminin yanı sıra tarım araç ve makinelerinin de ülkede
üretilmesini hedeflediklerini paylaştı. Gürcistan’da tüm yatırımcılara eşit destek verildigini aktaran Bakan Yardımcısı, her türlü
iş birliğine hazır olduklarını, Türk yatırımcılara önem verildiğini, yabancı yatırımcıya
tarım arazilerinin satışı ile ilgili mevzuatta
değişiklik yapıldığını, Gürcistan’da üretilen
ürünlerin yalnız yurt içinde değil bölge ve
Avrupa ülkelerine ihraç edilebileceğini, çay,
fındık, yaban mersini, buğday ve her türlü
hububat yetiştiriciliği, bal ve keçi üretimi
konusunda iş birliği yapılabileceğini aktardı.

Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Yürütme Kurulu heyeti, daha sonra T.C. Tiflis Büyükelçiliği
Ticaret Müşavir Yardımcısı Ahmet Cüneyt
Darçın katılımıyla, Gürcistan Çevre Koruma
ve Tarım Bakanlığında Bakan Yardımcısı
George Khanişvili ile bir araya geldi.
Yeni dönem Yürütme Kurulu ile ilk Gürcistan ziyaretinin gerçekleştirildiğini aktaran İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan,
COVID-19 pandemisinin yerel üretimin
önemini tüm dünyaya hatırlattığını, Türk
iş insanlarının Gürcistan’da tarım alanında
yatırımla ilgili olduğunu, fındık ve yaban
mersini üretimine dikkat çekerek, bu konuda desteğe hazır olduğunu belirtti.

Khanişvili daha sonra 220 hektarlık, Avrupa
standartlarına göre seracılık yapılması için
planlanan, içinde lojistik merkezi ve atık geri
dönüşüm tesisinin olacağı İmereti Ziraat
Bölgesini bir video sunum ile tanıttı. Söz
konusu ziraat bölgesi kapsamında ayrıca 40
MW elektrik ve 40 milyon m3 gaz kullanım
ihtiyacının olduğu ve kredi imkanları için
uluslararası finans kuruluşları ile iş birliği
içinde oldukları belirtildi.

Türkiye’nin Gürcistan’ın birinci ticari ortağı
olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Khanişvili, 2021 yılında 160 milyon değerinde
çeşitli ürün ithal edildiğini ve 31 milyon
değerinde ürünün ise Türkiye’ye ihraç edildiğini, bu rakamların ülkenin gerçek potansiyelinin altında olduğunu, Gürcistan’ın
ihracatçı ülke olmak istediğini, iki ülkede
ortak ürünler üretilebileceğini, Türkiye’nin

Açık kapı projesi ile çeşitli alanlarda iş birliğine hazır olduklarını belirten Khanişvili,
Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye Tarım
Bakanlarının katılımıyla bir üçlü bakanlar zirvesi yapmak istediğini dile getirdi. Toplantı,
hediye takdimi ve hatıra fotoğraf çekimi ile
sona erdi.
İmereti Ziraat Bölgesi ile ilgili video
sunum ve detaylı bilgiye 			
www.iaz.ge web sitesinden 		
ulaşılabilmektedir.
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GÜRCİSTAN İŞ OMBUDSMANI ZİYARETİ
■ 6 Haziran 2022, Saat: 12.30

ortaklaşa çözülebileceğini, kurumlararası
işbirliğini geliştirme zamanının geldiğini,
Gürcistan’da iş yaparken karşılaşılan sorun
ve soruların yazılı olarak İş Ombudsmanına
iletilebileceğini paylaştı ve Gürcistan plakalı
tırlara uygulanan geriye yönelik cezalar ile
ilgili sorunun çözümü için İş Konseyinden
destek istedi. Toplantı, hediye takdimi ve
hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından
İş Konseyi Yürütme Kurulu heyeti, Gürcistan
İş Ombudsmanı Otar Danelia’yı makamında
ziyaret etti.
Toplantıda, DEİK ve iş Konseyi’nin faaliyetleri hakkında kısaca bilgi aktarıldıktan
sonra güncel sorunlara değinildi. Bugüne kadar Gürcistan’da Türk iş insanlarının
karşılaştıkları sorunlara gösterilen ilgi ve
yardımlarından ötürü Danelia’ya teşekkür
edildi, T.C. Tiflis Büyükelçiliği iş birliğinde
Türkiye Kamu Denetçisi ile çevrim içi görüşme düzenleneceği belirtildi.
İş dünyasına destek olmak için hizmet verdiklerini belirten Danelia, her iki ülkeyi de
ilgilendiren sorunların tespit edilerek, ilgili yetkililere iletilmesi gerektiğini, lojistik,
enerji, ilaç ve diğer alanlarda sorunların

GÜRTİAD ZİYARETİ

cistan arasında bölgesel, sektörel toplantıların yapılması (Örneğin, Artvin’e yönelik iş
dünyasının sorunlarını ve çözüm önerilerini
ele alan bir toplantı düzenlenmesi) önerildi.
Toplantı, hediye takdimi ve hatıra fotoğraf
çekimi ile sona erdi.

■ 6 Haziran 2022, Saat: 15.00
Gürcistan temasları kapsamında, Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Yürütme Kurulu heyeti,
Tiflis’te bulunan Gürcistan Türk İş İnsanları
Derneği (GÜRTİAD)’ni de ziyaret etti. GÜRTİAD Başkanı Osman Turan ve Yönetim Kurulu
Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda,
GÜRTİAD ve İş Konseyinin faaliyetleri, Türk
iş insanlarının Gürcistan’da iş yaparken karşılaştıkları sorunlar ele alındı, karşılıklı ticari
ilişkilerin geliştirilmesi için Türkiye ile Gür-
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T.C. TİFLİS BÜYÜKELÇİSİ FATMA CEREN YAZGAN
İLE GÖRÜŞME
■ 6 Haziran 2022, Saat: 17.00

tesis edilmesi, Gürcistan-Ermenistan ticari
ilişkileri üzerinde çalışmaların başlatılması,
Gürcistan’daki enerji, sağlık, lojistik konularında Türkiye-Gürcistan İş Konseyinin Sektörel İş Konseyleri ile iş birliği içinde olması,
bu kapsamda enerjide ortak pazar projesinin DEİK vasıtasıyla Ticaret Bakanlığına
sunulması, Gürcistan’da planlanan büyük
hastane yatırımı için hastane malzemeleri ve
ekipmanlarının Türkiye’den tedarik edilmesi
için söz konusu yatırım hakkında üyelerin
bilgilendirilmesi, üre/gübre fabrikaları gibi
stratejik yatırımlarda Türk iş insanlarının yer
alması, turizm alanında Türk yatırımcıların
daha fazla varlık göstermesi, diğer yandan
Gürcistan turizminin Türkiye’de daha fazla
tanıtılması, Gürcistanlı iş insanlarının Türkiye’ye yatırım yapması, Gürcistan’da faaliyet
gösteren Türk firmalarının bayi ve distribütörlüklerinin Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olması, Gürcistan’da iş yaparken
karşılaşılan bürokratik sorunlar ve çözüm
önerileri üzerinde fikir teatisinde bulunuldu.
Görüşme, hediye takdimi ve hatıra fotoğraf
çekimi ile sona erdi.

Günün son ziyareti için T.C. Tiflis Büyükelçiliğine geçen heyet, burada Büyükelçi Fatma
Ceren Yazgan ile görüşme gerçekleştirdi.
Ticaret müşavirleri ve ataşeleri ile iş konseylerinin iş geliştirme ve sektörel bazda
birlikte çalışma yapabileceğini ifade eden
Büyükelçi, ortak çalışma ile tespit edilen sorunların DEİK vasıtasıyla çözüm üretilmek
üzere Bakanlığa iletilebileceğini, diğer taraftan Türkiye-Gürcistan İş Konseyinin karşı kanadı olan Gürcistan Ticaret ve Sanayi
Odası ile iş birliğinin önemini vurgulayarak,
Oda vasıtasıyla Gürcistan’da çeşitli kurumlara
ulaşılabileceğini aktardı.
Toplantıda ayrıca, Gürcistan’da başarılı olmuş bir Türk yatırımının incelenerek, Gürcistan’da iş yapacak firmalara örnek, işleyen
iş modeli olarak tanıtılması, markalaşmanın
önemi, Gürcistan’da iş yapan büyük Türk
yatırımcıların DEİK bünyesine katılması,
Gürcistan’da faaliyet gösteren EBRD gibi
uluslararası finans kuruluşları ile iş birliğinin
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Gürcistan ziyaretinin ikinci gününde, 7 Haziran 2022 Salı günü Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Yürütme Kurulu heyeti, MÜSİAD Tbilisi, Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Enterprise Georgia, Adalet
Sarayı (Public Service Hall), Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı ve Gürcistan
Parlamentosunu ziyaret etti.

MÜSİAD TBİLİSİ ZİYARETİ
■ 7 Haziran 2022, Saat: 09.30
Günün ilk ziyaretini MÜSİAD Tbilisi’ye
yapan heyet, MÜSİAD Gürcistan Başkanı
Mustafa Özgür Yücel ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ile bir araya gelerek, İş Konseyinin
faaliyetleri, Gürcistan’da iş yapma ve Türk
firmalarının Gürcistan üzerinden bölge ve
Avrupa ülkeleri ile çeşitli iş ve ticaret ağlarını
oluşturması konularında görüş alışverişinde
bulundu. Görüşme, karşılıklı hediye taksimi
ve hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.

GÜRCİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YETKİLİLERİ İLE TOPLANTI
■ 7 Haziran 2022, Saat: 11.00

için yapısal reform ihtiyacı, Avrupa Birliği’nin
2050 yılı itibarıyla karbon-nötr olma hedefi
kapsamında  yenilenebilir ve hidrojen enerji
konusunda Gürcistan’ın Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanabileceği, enerji alanında iki
ülkenin birlikte hareket edebileceği, Gürcistan’da iş yapan Türk firmalarının karşılaştıkları bürokrasi, oturma izinleri, kalifiye eleman
bulma gibi sorunlarına çözüm talebi konuları
dile getirildi.

Türkiye-Gürcistan İş Konseyi heyeti, sıradaki
görüşme için Gürcistan Dışişleri Bakanlığına
geçerek, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Daire
Başkanı Noşrevan Lomtatidze ve Daire Başkan Yardımcısı Beka Çheidze ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya ayrıca, MÜSİAD Tiflis
Başkan Yardımcısı Elçin Mamedov iştirak etti.              
Toplantıda, dost ve ticari partner Türkiye ile
Gürcistan’ın ikili ticaret hacminin artırılması,
Gürcistan’ın Türkiye’ye ihracatının artırılması,
ekonomik ilişkilerin daha iyi seviyeye çıkarılması, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’ın
daha sıkı iş birliği içinde olması, Gürcistan
vatandaşlarının Türkiye’de kalış sürelerinin
uzatılması önerisinin Türk makamlarına iletilmesi, enerji alanında yatırımların artması
ve daha büyük yatırımların ülkeye gelmesi
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Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise, Gürcistan Ankara Büyükelçisi ve T.C. Tiflis Büyükelçisinin
iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine önemli
katkı sağladığını ve Türk iş insanlarını Gürcistan’da görmekten duydukları memnuniyeti
ifade ederek, Gürcistan’ın Türkiye ile Serbest
Ticaret Anlaşmasının (STA) olduğunu, vergilerin düşük olduğunu, bununla birlikte iki ülke
arasında mevcut güçlü ilişkilerin geliştirilme
potansiyelinin bulunduğunu, Gürcistan’ın Çin,

AB ve diğer komşular ile imzaladığı STA’lar
sayesinde Gürcistan üzerinden farklı pazarlara açılabileceğini, Gürcistan’ın yerel üretimi geliştirme hedefinin olduğunu, Rusya’ya
uygulanan yaptırımlardan dolayı kara taşımacılığında Gürcistan’ın öneminin arttığını,
toplantıda dile getirilen sorunlar konusunda
destek vermeye hazır olduklarını belirttiler.
Toplantı, hediye takdimi ve hatıra fotoğraf
çekimi ile sona erdi.

ENTERPRISE GEORGIA İLE GÜRCİSTAN’IN
YATIRIM POTANSİYELİ TOPLANTISI
■ 7 Haziran 2022, Saat: 12.30

ucuz iş gücü, uygun gaz ve su maliyetleri,
oranı sabitlenmiş düşük vergiler, yatırımcılara sağlanan kolaylık ve teşvikler gibi
rekabet üstünlüklerini ve STA kapsamında
sözleşmelerin akdedilmesine verilen önemi
aktardı. Zirakişvili ayrıca, heyet üyelerinden
gelen talep üzerine ülkenin öncelikli sektörleri hakkında bilgi paylaştı; bilişim teknolojileri, iş süreçlerinde dış kaynak kullanımı
(BPO), imalat (elektronik parça ve donanım,
güneş panelleri, ısıtıcılar, elektrikli ev aletleri, hastane ekipmanları, sağlık teçhizatı, ilaç,
makine yedek parça, inşaat malzemeleri),
turizm ve otelcilik, tamir, bakım, onarım
hizmetleri (MRO) ve gayrimenkul, hedef
sektörler olarak belirtildi. Toplantı, hatıra
fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Günün üçüncü görüşmesi için Enterprise
Georgia’ya geçen Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Yürütme Kurulu heyeti, burada Enterprise Georgia Müdür Yardımcısı Tornike
Zirakişvili ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Tatia Jgenti ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, yatırım ajansının faaliyetlerini anlatan
ve ülkenin yatırım potansiyeli ile iligli sunum
yapan Zirakişvili, Gürcistan’ın genç nüfus,

Enterprise Georgia ile toplantıda Gürcistan’ın yatırım potansiyeli ile ilgili yapılan
İngilizce sunuma aşağıdaki bağlantılardan
ulaşılabilmektedir:
1) Georgia - A Pleasure Doing Business

2) Georgia - A Pleasure Doing BusinessManufacturing
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TİFLİS ADALET SARAYI ZİYARETİ
■ 7 Haziran 2022, Saat: 14.45, Tiflis
Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Yürütme Kurulu
heyeti, daha sonra Enterprise Georgia’nın
desteğiyle Tiflis Adalet Sarayını (Public Service Hall) ziyaret etti. Gürcistan Adalet Bakanlığına bağlı resmi kamu hukuku kurumu
olan Adalet Sarayında gerçek ve tüzel kişilere
yönelik 450’nin üzerinde kamu hizmeti yerli ve
yabancı vatandaşlara tek çatı altında sunulur.  

GÜRCİSTAN EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
BAKAN YARDIMCILARI İLE TOPLANTI
■ 7 Haziran 2022, 15.30

niyle birçok projenin ertelenmesine rağmen
iki ülke ilişkilerinin çeşitlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini, bu bağlamda
transit geçişlerin artırılması, Bakü-Tiflis-Kars
demiryolu hattının aktif kullanıma geçirilmesi, elektrik santralleri konusunda iş birliğinin
devam etmesi, AB ile imzalanan STA’dan
faydalanarak Türk hammadde/parçalar ile
Gürcistan’da üretimi yapılan ürünlerin AB
ülkelerine ihracat imkanının kullanılabileceği
noktalarına dikkat çekti, sınır kapılarındaki
beklemelerin Türkiye tarafı gümrüğünün
yavaşlığından kaynaklı olduğunu, Sarp Sınır
Kapısının yükünün hafifletilmesi için Türk mevkidaşlar ile Türkgözü sınır kapısının açılması
konusunda mutabık kalındığını, sorunların çözümü için iş birliğine hazır olduklarını belirtti.
Arveladze ayrıca, Türkiye ile Gürcistan arasında ortak bir etkinlik planlandığını, Gürcistan
TSO ve Yatırım Ajansı ile yakın iş birliği içinde
olduklarını, söz konusu etkinliğin üst seviyede

Adalet Sarayı ziyaretinin ardından T.C. Tiflis
Ticaret Müşavir Yrd. Ahmet C. Darçın katılımıyla heyet, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Bakanlığında Bakan Yardımcıları
Genadi Arveladze ve İrakli Nadareişvili ile bir
araya geldi. Toplantıya ayrıca, Yatırım Politikaları ve Destek Daire Başkanı Valerian Gvalia,
Ulaştırma ve Lojistik Geliştirme Politikaları
daire Başkan yardımcısı Erekle Kjeraşvili ve
Enterprise Georgia Müdürü Mikheil Khidureli  
katıldı.
Bakan Yardımcısı Arveladze, on yıllar önce
başlamış Türkiye Gürcistan ilişkilerinin gelişiminde STA’nın önemine değinerek, Türkiye’nin Gürcistan için önemli bir ticari ortak ve
stratejik partner olduğunu, iki yıllık pandemi
döneminin getirdiği engeller ve Şubat ayından beri yaşanan Rusya-Ukrayna krizi nede-
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gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu, T.C.
Ticaret Bakanını davet etmek istediklerini
ve Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanının
da katılımından memnuniyet duyacaklarını
ifade etti.
Diğer yandan İş Konseyi Başkanı Osman
Çalışkan, DEİK ve Türkiye-Gürcistan İş Konseyinin faaliyetleri, Türk firmalarının Gürcistan’da iş yaparken karşılaştığı, oturma izninin
çıkarılması/uzatılması gibi sorunlar hakkında
bilgi aktarımında bulundu ve bahsi geçen
etkinlik için desteğe hazır olduğunu aktar-

dı. T.C. Tiflis Ticaret Müşavir Yrd. Ahmet C.
Darçın, kara taşımacılığında uzun beklemeler,
çapraz kümülasyonlarda geçen sene yapılan
düzenlemeler, hizmet ticaretinin STA kapsamına alınması gibi bazı güncel konuları dile
getirdi. Toplantı, hediye takdimi ve hatıra
fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
Toplantı sonrasında Enterprise Georgia Müdürü Mikheil Khidureli ile de kısa görüşme
gerçekleştirilerek, Türk iş insanlarına verdiği
destek için teşekkür edildi ve hediye takdim
edildi.
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GÜRCİSTAN PARLAMENTO KOMİTELERİ İLE TOPLANTI
■ 7 Haziran 2022, 17.30, Tiflis
Heyet ziyaret programının son toplantısı,
Gürcistan Parlamentosunun ev sahipliğinde, Sektör Ekonomisi ve Ekonomi Politikaları Komitesi Başkanı David Songulaşvili,
Diaspora ve Kafkasya Meseleleri Komitesi
Birinci Başkan Yardımcısı Givi Çiçinadze ve
milletvekilleri Zaal Mikeladze, Anzor Bolkvadze, Khatuna Kvitsiani, Resan Kontselidze katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda,
tarafların takdiminin ardından “ticari diplomasi” sloganıyla hareket eden DEİK’in,

ticaretin önündeki engellerin kaldırılması
ve ticaret hacminin geliştirilmesi için çaba
sarfettiği, ticari ilişkilerin gelişimi için siyasi
iradenin önemli olup, parlamentolar arası
dostluk gruplarının iş dünyasının sorunlarını
karşılıklı olarak üst seviyelere iletilmesi konusunda desteğinin elzem olduğu, Gürcistan
için önemli olan enerji sektörünün gelişimi,
işlemlerin kolaylaştırılması ve yatırımların
artabilmesi için Enerji Bakanlığının tekrar
geri getirilmesi gerektiği belirtildi ve bu konuda destek talep edildi. Toplantı, karşılıklı
hediye takdimi ve hatıra fotoğraf çekimi ile
sona erdi.
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