
 

 

23 Şubat 2017 
Bakü, Azerbaycan 

 
 

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN TARIMDA İŞBİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR  
 
 

Türkiye-Azerbaycan Tarım İş Forumu, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı Haydar Asadov ve DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın 
katılımları ile 23 Şubat 2017 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi.   
 
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, açış konuşmasında tarım ve gıda 

güvenliğinin günümüzde giderek daha büyük önem arz etmekte olduğunu vurguladı.  Mevcut 

koşullarda 39 ülkede gıda, 80 ülkede ise su sıkıntısının yaşandığını belirten Bakan Çelik, 2050 

yılında dünya nüfusunun 10 milyara yaklaşacağını ve 2 milyarının da açlık sıkıntısı çekeceğinin 

tahmin edildiğini belirtti. Tarım alanlarının geliştirilmesi ve kalkındırılmasının büyük önem taşıdığını 

vurgulayan Bakan Çelik, tarım konusunda Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında önde gelen ülke 

konumunda olduğunu belirtti. Bugüne kadar İran, Gürcistan, Ukrayna ve Çekya ile Tarım İş 

Forumlarının gerçekleştirildiğini ifade eden Çelik, forumlar çerçevesinde teknik tarım, tohumculuk, 

hayvancılık, meyve ve sebze yetiştiriciliği gibi konuların masaya yatırıldığını hatırlattı. Azerbaycan 

menşeili tarım ürünlerinin Avrupa pazarlarına Türkiye üzerinden erişiminin mümkün olabileceğini 

ifade eden Bakan Çelik, Türkiye ile Azerbaycan arasında tarım sektöründe işbirliğinin 

geliştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.  

 

Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı Haydar Asadov ise konuşmasında Azerbaycan’da tarım 

alanındaki faaliyetler için her türlü yasal altyapının hazır hale getirildiğini ve  işbirliği için olumlu 

şartların yaratıldığını söyledi. Tarım alanında uygulanan vergi muafiyetinin de işbirliğini teşvik edici 

bir unsuru olacağını hatırlatan Asadov, Türk firmalarının Azerbaycan'da yatırım ve ortak üretim 

yapmalarını istediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından son yıllarda tarım 

üretiminde gelişimin teşvik edilmesi için devlet tarafından sağlanacak finansmanın artırıldığını 

vurgulayan Asadov, 2016 yılında Türkiye'den yaklaşık 100 milyon ABD Dolarılık gıda ürünü ithal 

edildiğini; ancak Türkiye ile ortak üretimin de artırılmasının arzu edildiğini söyledi. Türkiye'den 30 ile 

50 milyon ABD Doları değerinde tarım aletli ithal edileceğini belirten Asadov,  tohumculuk, ipek 

kozası ve hayvancılık alanlarındaki işbirliğinin artmasını arzu ettiklerini söyledi. 

 

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, tarım alanında Türkiye’nin öncülüğünde yapılacak iki ülke 

işbirliğinin her iki tarafın katkısına olacağını vurguladı. DEİK Başkanı Vardan, Azerbaycan ülke 

ekonomisinin gelişimine katkı sunmak amacıyla öncelikli alan olarak belirlenen tarım sektöründe 

çalışmalarını yürüten DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi’nin son olarak 2016 yılı Ocak ayında 

düzenlediği İkinci Tarım Konferansı’nın Azerbaycanlı firmalar ve girişimciler tarafından büyük ilgi 

gördüğünü hatırlattı. Vardan, yeni işbirliklerine yönelik olarak yapılacak ikili iş görüşmelerinin 

zeminini hazırlamak üzere Azerbaycan’da 2017 yılında gerçekleştirilecek yeni bir zirve toplantısı 

önerisinde bulundu. İş Konseyi bünyesinde işbirliğine yönelik her türlü çalışmaya destek verileceğini 

belirten Vardan, küresel ticaretin gerilemesinin ve emtia fiyatlarındaki düşüşün olumsuz sonuçlarını 

bertaraf etmenin yolunun ticari ve ekonomik ilişkileri çeşitlendirmekten geçtiğini belirtti.   


