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 TARIM İŞ FORUMLARI 

T ürkiye – Azerbaycan Tarım İş 
Forumu, 23 Şubat 2017 tarihinde 
iki ülkeden 500’ün üzerinde özel 

sektör ve kamu temsilcisi ile bölge ülke-
lerden birçok basın mensubunun katılı-
mıyla Bakü’de gerçekleştirildi. 

Forumun açılış konuşmasında Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 
Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte hareket 
ederek üçüncü pazarlara da açılabileceği-
ni belirterek, kurulacak yeni işbirlikleri ve 
ortaklıklar ile iki kardeş ülkenin belirledik-
leri hedeflere daha da yaklaşacağını söy-

ledi. Bakan Çelik, mevcut tarımsal ticaret-
te yaş sebze ve meyve, işlenmiş gıda ile 
hayvansal ürünlerin ön plana çıktığını; 
ilaç, sulama, seracılık, organik üretim, 
fuarcılık ve tarım makine ekipmanları gibi 
diğer alanlarda da hem ikili hem de bölge-
sel işbirliği potansiyelinin mev-
cut olduğunu vurguladı. 

Bakan Çelik, iki ülkenin kardeş-
liğini bozmaya çalışanların her 
zaman hüsrana uğradığını vur-
gulayarak, Karabağ'ın işgali, 
Hocalı Katliamı, 15 Temmuz 
hain darbe girişimiyle karşı 
karşıya bırakılmanın, Azerbay-
can ve Türkiye’nin gelişmesinin 
önüne konan engeller olduğunu 
da belirtti.  

Bakan Çelik, iki ülke arasındaki ticaret 
hacminin 1,6 milyar dolar olmakla beraber 
bunun sadece %8’inin tarım ticareti oldu-
ğuna dikkat çekerek, Türkiye ve Azerbay-
can'ın tarım ticaretinde iki ülke paylarının 
artması gerektiğini söyledi. Faruk Çelik 
konuşmasında, Türkiye - Azerbaycan 
Tarım İş Forumu ile tarımsal ticarette yeni 

bir dönem başladığını ifade ederek, iş 
insanlarına korkmadan yatırım yapmaları 
tavsiyesinde bulundu. 

Azerbaycan Tarım Bakanı Haydar Asa-
dov da forumun yüksek düzeyli iktisadi 
ilişkilerin seviyesini göstermesi açısından 
önemli olduğunu, kardeşlik ilişkilerinin 
daha da güçlendirilmesi için düzenlenen 
forumda, tecrübe paylaşımının da olaca-
ğını vurguladı. Asadov, Azerbaycan’daki 
tüm bakanlıkların iş insanlarının arkasın-
da olduğunu belirterek Türk iş insanlarını 
Azerbaycan’a yatırım yapmaya davet etti.  

Forum açılışında Tarım ve Kredi Koope-
ratifleri Genel Müdürü Ayhan Karaya-
ma’nın moderatörlüğünde “Tarımda Türki-
ye – Azerbaycan Ticaret Ortaklığının 
Geleceği”  başlıklı bir panel düzenlendi. 
Panelde Türk Tarım Alet ve Makinaları 
İmalatçılar Birliği Başkanı Şenol Önal, 
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri 
Federasyonu Başkan Vekili Rint Akyüz, 
Anadolu Hayvancılık Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nurdan Erbuğ, AzPromo Başkan 
Yardımcısı Yusuf Abdullayev, Azerbaycan 
Sahipkârlar Konfederasyonu Genel Sek-
reteri Orhan Bayramov ve Azersun Hol-
ding’den Savaş Uzan konuları ile ilgili 
birer sunum gerçekleştirdi.   

Açılış konuşmaları ve panelin ardından 
B2B (Business 2 Business) kapsamında, 
Türk ve Azeri iş insanları, alt sektörler 
bazında görüşmeler gerçekleştirmiş olup, 
özellikle canlı hayvan, tohum, süt ve süt 
ürünleri, veteriner-zirai ilaç, seracılık ve 
tarım makinaları sektörlerinde iki ülke iş 
insanları arasında önemli temaslar sağ-
landı. 
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Bakan Çelik: “Güçlü 

ve istikrarlı iki kardeş 

ülke olarak, tarımda 

yeni bir açılım başla-

tıp gücümüze güç 

katmak istiyoruz” 


