 TARIM İŞ FORUMLARI
24 milyon hektar tarım arazisi, 60 milyar
dolar tarımsal hâsıla ve 17 milyar dolar
tarımsal ihracat ile Avrupa'nın en büyük
tarımsal gücü haline geldiğini de belirtti.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine de değinen Çelik, Türkiye'nin bu mücadelede yalnız olmadığının farkında olduğunu, cesur ve yiğit Arnavut halkının da
bu mücadelede Türkiye’nin yanında olduğuna inandığını ifade etti.
Arnavutluk Tarım, Kırsal Kalkınma ve Su
Yönetimi Bakanı Edmon Panariti de tarım
iş forumunun iki ülke arasındaki ilişkilerin
daha ileri taşınmasına yardımcı olacağını
söyleyerek, özellikle tarım alanındaki ilişkilerin ilerletilmesi için ortak zorluklarla
mücadele etmeleri gerektiğini dile getirdi.

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK TARIM İŞ
FORUMU TİRAN / 31 OCAK 2017

T

Türkiye – Arnavutluk Tarım İş Forumu’nun
açılış bölümünün öncesinde Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep
Nazlı moderatörlüğünde “Tarım Sektöründe Türkiye - Arnavutluk Ticari Ortaklığının Geleceği” konulu bir panel düzenlendi.

ürkiye’nin tarım alanında mevcut
dış ticaret hacminin arttırılması,
yeni ticaret ortaklıkları geliştirmesi ve tarım sektöründe faaliyet gösteren iş
insanlarının farklı ülkelerde yeni ilişkiler
geliştirmesi için Bakanlığımızca düzenlenen “Tarım İş Forum”’larının altıncısı olan
“Türkiye – Arnavutluk Tarım İş Forumu”
28 Mart 2017 tarihinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleştirildi. Tarım İş
Forumu’na iki ülkeden 200’e yakın iş insanı katılım sağladı.
Forumda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, iki ülke cumhurbaşkanlarının iki ülke arasındaki dış
ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkmasını
hedeflediklerini belirterek, bu konuda Türkiye ve Arnavutluk’un tarımsal işbirliğini
arttırmaya yönelik ciddi çalışmalar gerçekleştirilerek yol haritasının belirlendiğini
bildirdi.
İki ülke arasındaki dış ticaret
hacminde tarımın payının %11
seviyesinde olmasını yetersiz
bulan Bakan Çelik, Arnavutluk
Cumhurbaşkanı Bujar Nishani'nin
geçen Aralık ayında Türkiye'ye
yaptığı ziyaret sonrasında tarım
alanında işbirliğinin geliştirilmesi
talimatı verildiğini, bu kapsamda
teknik ekiplerimizin yoğun çalışması sonucunda bugün itibarıyla
2017-2018 yılları arasında yapacağımız çalışmaların yol haritasının belirlendiğini sözlerine ekledi.
Bakan Çelik, bölgesinde adeta
"güvenli bir liman" olan Türkiye'nin, 3 milyon tarımsal işletme,
5 milyon tarımsal istihdam,
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Açılış konuşmalarının ardından tarım makinaları, tohum, gübre, süt ve süt ürünleri,
et, damızlık canlı hayvan, sera konstrüksiyon ve ekipmanları üretimi, silo ve değirmencilik, gıda, kesme çiçek gibi pek çok
alt sektörde faaliyet gösteren iş insanları
arasında karşılıklı görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda tarım
ürünleri ticareti ve tarımsal yatırım başta
olmak üzere tohumculuk, mekanizasyon,
seracılık ile meyve ve sebze konularında
önemli anlaşmalar yapıldı.
Türkiye – Arnavutluk Tarım İş Forumu
basın mensuplarınca da ilgiyle takip edilmiş olup özellikle Arnavutluk medyasında
büyük yankı uyandırdı.

