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Değerli Okuyucular, 

Bakanlığımızın tarım sektörü için geleneksel pazarlar dışında,  yeni dış 
pazarlar yaratma stratejisinin, hem kamu hem de özel sektör tarafın-
dan benimsenmesinin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadığımızı 
belirterek cümlelerime başlamak istiyorum. 

Sizlerin de takip ettiği üzere, geçtiğimiz altı ay içinde Bakanlık olarak 
Türk tarım sektörünün yeni pazarlara açılması hedefi paralelinde ger-
çekleştirdiğimiz pek çok etkinliğe imza attık. Kuşkusuz bunların içinde 
en büyüğü ve önemlisi 54 Afrika ülkesinin Tarım Bakanları ve özel 
sektörünü, Türk tarım sektörüyle bir araya getirdiğimiz Türkiye - Afrika 
1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu oldu. Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği 2023 hedefleriyle 
uyumlu olan ve açılışını Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın yaptığı 
Türkiye-Afrika Tarım İş Forumu’nun somut çıktılarının daha Forum 
esnasında kendini göstermesi, Afrika’nın Türk tarım sektörü için ne 
kadar önemli bir pazar olduğunu vurgulaması açısından da dikkate 
değerdir.  

Bu süreçte en önemli dış pazar açılımlarımızı sağladığımız Tarım İş 
Forumları’na Bakanlık olarak hız kesmeden Türkiye - Çek Cumhuriyeti, 
Türkiye - Azerbaycan, Türkiye - Arnavutluk ve Türkiye- Arap Dünyası 
Gıda ve Tarım İş Forumlarını düzenleyerek devam ettik ki; katılım sevi-
yelerinin yüksek olması hem bizler, hem de sektör açısından oldukça 
mutluluk vericidir. Tarım İş Forumları’nın başarısı karşısında artık yurt 
dışından da Tarım İş Forumları teklifleri aldığımızı sizlerle paylaşmak 
isterim. Bu kapsamda 2017 yılı sonuna kadar; Macaristan, Kazakistan, 
Bulgaristan, Tunus, Sırbistan, Endonezya, Fransa ve Rusya ile Tarım 
İş Forumları yapma yönünde hazırlıklarımıza başladık. 

2016 yılında Hannover’da EuroTier Fuarına Bakanlığımızın stant alanı-
nı Türk özel sektörü ile paylaşarak başlattığımız yeni fuarcılık anlayışı-
mızı, Doha/Katar ve Meknes/Fas Fuarlarında da devam ettirdik. Özel 
sektör tarafından benimsenen ve oldukça olumlu tepkililer alan bu an-
layışımızı,  Ekim 2017 Tunus SIAMAP ve Kasım 2017 Almanya Agri-
technica fuarlarında devam ettireceğiz. 

Dış pazarlara yönelik yaptığımız çalışmaların etkisini çok kısa sürede 
tarımsal ticaretimizde pozitif ivme olarak gördük. Ağustos 2016’da ger-
çekleştirdiğimiz ilk Tarım İş Forumu olan Gürcistan’a tarım ürünleri 
ihracatımızın ilk üç ay içerisinde belirgin bir şekilde (%112) artış gös-
termesi bunun en güzel örneği olmuştur. 

Bakanlık olarak Türk tarım sektörünün nabzını tutmada sizlerle bir ara-
ya gelmekten daha iyi bir yol olmadığının bilinciyle; Çanakkale’de tüm 
paydaşların katılımıyla Ulusal Peynir Çalıştayı’nı düzenledik. Bu yılın 
sonunda da düzenleyeceğimiz Dış Pazar Stratejileri Çalıştayı ile tarı-
mın tüm sektörlerinin katılımı ile Türk tarımının ihracat hedeflerini orta-
ya koymak için bir “Dış Pazar Strateji Belgesi” ni hazırlayacağız ve ilan 
edeceğiz. 

Bahsettiğim çalışmalarımız hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilece-
ğiniz bu sayımızla sizi selamlarken, menfur 15 Temmuz gecesinde 
bizler için hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet geri-
de bıraktıkları sevenlerine başsağlığı diliyorum.  

Son olarak, malumlarınız olduğu üzere 22 Temmuz 2017 tarihinde 
Bakanlık makamında bir bayrak değişimi oldu, eski Bakanımız Sayın 
Faruk Çelik görevini, yeni Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’ya 
devretti. Ülkemize ve tarım sektörümüze hayırlı olmasını diler, saygılar 
sunarım.   
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 TÜRKİYE - AFRİKA İŞBİRLİĞİ 

T ürkiye ve Afrika arasındaki tarım 
ticaretini güçlendirmek, yeni yatı-
rım olanakları sağlamak hedefiyle 

düzenlenen Türkiye - Afrika Tarım İş Fo-
rumu, Türkiye - Afrika 1. Tarım Bakanları 
Toplantısı ile paralel olarak, Türkiye'den 
450, Afrika Birliği'ne üye ülkelerden 200'e 
yakın iş insanının ve 600'ü aşkın kamu 
görevlisinin katılımı ile 27-28 Nisan 2017 
tarihleri arasında Antalya, Belek'de ger-
çekleştirildi.  

Toplantının açılış bölümünde konuşan 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali 
Yıldırım Türkiye'nin son 10 yılda Afrika ile 

ilişkilerde "kazan kazan" esasını benimse-
diğine, Afrika açılımı bağlamında Afrika'ya 
önemli ziyaretler gerçekleştirildiğine dik-
kati çekerek, "Afrika'ya sadece Afrika'nın 
kaynaklarını keşfedip onları almak değil, 
Afrika'yı Afrika'yla birlikte kalkındırmak 
için projelerle gittik." dedi.  

Başbakan Yıldırım "Dünya da gelecek de 
kardeşlik de barış da üretim de tarım da 
insan için. Meşhur Kızılderili deyişi var, 
'Son ağaç kesildiğinde, son nehir kurudu-

ğunda, son balık avlandığında, işte o za-
man paranın önemi yok.' Çünkü para yen-
mez. Bir işe yaramaz. Onun için ülkeler, 
kıtalar, milletler olarak bir araya gelme-
miz, sorunlarımızı daha samimi şekilde 
konuşmamız lazım. Kuvvetli olan ülkele-
rin, zayıf ülkelerin eksikliklerini gidermesi 
lazım. İlişkilerin, hükmetme, kontrol altına 
alma anlayışıyla değil adil, ‘kazan kazan’ 
esasına göre geliştirilmesi gerekiyor." 
dedi. 

TÜRKİYE - AFRİKA I. TARIM BAKANLARI TOPLANTISI VE 

TARIM İŞ FORUMU ANTALYA / 27-28 NİSAN 2017 

Başbakan Yıldırım: 

“Afrika'ya sadece 

Afrika'nın 

kaynaklarını keşfedip 

onları almak değil, 

Afrika'yı Afrika'yla 

birlikte kalkındırmak 

için projelerle gittik” 
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TÜRKİYE - AFRİKA BİRLİĞİ  
TARIM TİCARETİ 

 TÜRKİYE - AFRİKA İŞBİRLİĞİ 

Toplantının açılış bölümünde konuşan 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik, iş forumunun önemini vurguladı. 
Bakan Çelik, Türkiye'nin Afrika ile tarımsal 
ticaretinin 2003'te 480 milyon dolarken 
2016'da 2,5 milyar dolara yükseldiğine 
dikkati çekerek, kıta tarımındaki sorunlar 
giderildikçe, tarımın gelişeceğine ve tarım-
sal ticaret kapasitesinin de artacağına 
inandıklarını söyledi. Bu amaçla Türkiye 
ve Afrika'dan 800'e yakın iş insanının katı-
lımıyla Türkiye-Afrika Tarım İş Forumunu 
düzenlediklerini belirten Çelik, bunu bir 
dönüm noktası olarak gördüklerini ifade 
etti. 

Çelik, Türkiye'nin Milli Tarım Projesinin 
dost ve kardeş Afrika ülkelerince de tarım-
sal kalkınmada örnek alınacağı kanaatin-
de olduğunu belirterek, "Biz, Afrika ülkele-
riyle işbirliğini uzun vadeli stratejik bir plan 
olarak görüyoruz. O nedenle de her ülke-
nin kendi milli tarım projesini oluşturması 
ve hayata geçirmesinde Türkiye olarak 
her türlü teknik desteği vermekten kaçın-
mayacağımızın bilinmesini isterim." şeklin-
de konuştu.  

İki gün süren forum boyunca iş insanları 
yaptıkları ikili görüşmeler sonucunda ta-
rımsal altyapı, seracılık, makina, tohumcu-
luk, canlı damızlık hayvan ve sperması, 
kanatlı, yaş meyve sebze, sulama gibi 
birçok sektörde önemli bağlantılar kurdu. 

Tarım İş Forumlarında ilk kez olmak üze-
re, Türkiye - Afrika Tarım İş Forumu'nda 
Türk özel sektörü, Afrika ülkelerinin tarım 
alanında siyasi temsilcileri ile görüşmeler 
gerçekleştirdi. Ruanda Ankara Büyükelçisi 
Williams Nkurunziza, kanatlı ve yaş mey-
ve sebze sektörü temsilcileri ile, Moritanya 
Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Na-
ni Ould Chrougha balıkçılık sektörü tem-
silcileri ile, Güney Sudan Hayvancılık ve 
Balıkçılık Bakanı James Janga Duku ve 
Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Onyoti 
Nyikwec balıkçılık, yaş meyve sebze ve 
kanatlı sektörü temsilcileri ile Senegal 
Hayvancılık ve Hayvansal Ürünler Bakanı 
Aminata Mbengue Ndiaye ise gübre, yaş 
meyve sebze, balıkçılık, tohum, depocu-
luk, değirmencilik ve mekanizasyon sek-
törleri ile toplantılar düzenledi. 

Türkiye ve Afrika Tarım İş Forumu'nu ye-
rel ve uluslararası medyadan birçok kuru-
luş izledi ve gelişmeleri takipçileri ile pay-
laştı. 

Bakan Çelik: “Biz, 

Afrika ülkeleriyle 

işbirliğini uzun vadeli 

stratejik bir plan 

olarak görüyoruz” 

TÜRKİYE TARİHİNDE İLK DEFA 

TARIM SEKTÖRÜNDE TÜRK İŞ 

İNSANLARI VE YABANCI DEVLET 

YETKİLİLERİ YATIRIM ÜZERİNE 

B2G (BUSINESS TO GOVER-

MENT) TOPLANTILARI GERÇEK-

LEŞTİRMİŞTİR.  

  
TARIMSAL İHRACAT 

Toplam AfB Oran (%) 

2014 17.995 1.475 8,20 

2015 16.789 1.528 9,10 

2016 16.256 1.500 9,23 

 TARIMSAL İTHALAT 

 Toplam AfB Oran (%) 

2014 12.418 857 6,90 

2015 11.243 942 8,38 

2016 11.038 964 8,73 

Ülke 2014 2015 2016 

Sudan (13. Sırada) 119 238 256 

Libya (24. Sırada) 203 189 155 

Mısır (25. Sırada) 170 182 141 

Cezayir (29. Sırada) 148 120 133 

Angola (37. Sırada) 149 117 90 

Ülke 2014 2015 2016 

Fildişi S. (12. Sırada) 229 246 226 

Gana (19. Sırada) 152 154 158 

Nijerya (23. Sırada) 101 138 130 

Mozambik (43. Sırada) 33 28 49 

Mısır (47. Sırada) 43 36 41 

Türkiye’nin İhracatında İlk 5 Ülke 

Türkiye’nin İthalatında İlk 5 Ülke 

Türkiye’nin en çok ihraç ettiği ürün-
ler: Buğday unu, makarna, maya, 
mercimek, mısır yağı  
Türkiye’nin en çok ithal ettiği ürün-
ler: 
 Kakao tohumu, susam tohumu, tütün, 
kakao hamuru, kakao yağı 
 
Kaynak:TÜİK 
Değerler: Milyon ABD Doları 
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 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 

F AO-Türkiye Ortaklık Programı II. 
Dönem Tanıtım Toplantısı, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı  

Ahmet Eşref Fakıbaba’nın teşrifleri,  FAO 
Genel Direktör Yardımcısı ve Avrupa ve 
Orta Asya Bölge Temsilcisi Vladimir 
Rakhmanin’nin yanısıra, Asya ve Kafkas 
ülkelerinin ülkemizde mukim büyükelçilik-
lerin katılımıyla Ankara CerModern Sanat 
Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

Programın I. döneminde uygulanan proje-
lerden edinilen görüntülerden oluşan bir 
sinevizyon gösterisiyle başlayan Tanıtım 
Toplantısı,  Sayın Rakhmanin ve Sayın 
Fakıbaba'nın açılış konuşmalarıyla devam 
etti. 

Fakıbaba; FAO-Türkiye Ortaklık Programı 
kapsamında Türkiye tarafından ilk dönem-
de toplam 10 milyon dolar katkı sağlandı-
ğını, ikinci dönemde de Türkiye'nin 
FAO'ya toplamda 20 milyon dolarlık katkı 
sunacağını bildirdi. 

Açlık ve israf konularının önemini vurgula-
yan Fakıbaba; 7 milyarlık dünya nüfusu-
nun 2050 yılında 10 milyara ulaşmasının 
beklendiğini, 800 milyon insanın açlık ve 

yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya 
olduğunu, öte yandan da her yıl üretilen 4 
milyon ton gıdanın 1,3 milyon tonunun 
israf edildiğini kaydetmiştir.  

Fakıbaba, 2018'de İslam İşbirliği Teşkilatı 
Tarım Bakanları Toplantısı ile Balkan Ül-
keleri Tarım Bakanları toplantısının Ba-
kanlığımızın ev sahipliğinde Türkiye'de 
gerçekleştirileceğini ifade ederek, FAO 
ülkeleri ile olan iş birliğinin de daha iyiye 
gideceğini söyledi. 

Fakıbaba’dan sonra söz alan Rakhmanin, 
"Hedefimiz bu aşamada Türkiye'nin dene-
yimini bölgedeki ülkelerle paylaşmak ve 
katılımcı ülkeler arasındaki mevcut olan 

uluslararası iş birliğini geliştirmek." dedi. 

Rakhmanin, söz konusu programın ilk 
aşamasının başarılı bir şekilde tamamlan-
dığını kaydederek, 2020'ye kadar sürecek 
programın II. dönemine büyük önem ver-
diklerinin altını çizdi. Ayrıca "İnanıyoruz ki 
mevcut iş birliğimizi geliştirecek bir çalış-
ma olacak” değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye, 2006'da başlayan ve 5 yıllık bir 
dönem için 28 projeyi kapsayan programa 
10 milyon dolar katkıda bulunmuştu. 
Programın ikinci aşaması için Türkiye 20 
milyon dolarlık daha katkı sunmayı taah-
hüt etmiş, böylece Türkiye'nin toplam 
katkısı 30 milyon dolara yükselmişti. 

FAO - TÜRKİYE ORTAKLIK PROGRAMI II. DÖNEM 

TANITIM TOPLANTISI ANKARA / 26 TEMMUZ 2017  
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 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ                     

2. TARIM BAKANLARI TOPLANTISI  

İSTANBUL / 16-17 MAYIS 2017  

K aradeniz Ekonomik İşbirliği Ör-
gütü (KEİ) 2. Tarım Bakanları 
Toplantısı 16-17 Mayıs 2017 

tarihlerinde, KEİ üye ülkelerden gelen 
bakan, bakan yardımcısı ve ilgili üst dü-
zey bürokratların katılımı ile Bakanlığımız 
ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştiril-
di.  

Toplantının ilk günü üst düzey yetkililer 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdü-
rü Ali Recep Nazlı başkanlığında bir araya 
gelerek, KEİ üye ülkeleri arasında ticare-
tin ve üretimin artırılması, işbirliğinin güç-
lendirilmesi ve gıda güvenliğinin sağlan-
ması amacıyla hazırlanan "Sürdürülebilir 
Gıda Sistemleri ve Su Ürünlerinin Gelece-
ği" temalı bildirgeyi ele aldılar. Toplantının 

ikinci günü ise tarım bakanları, Faruk Çe-
lik başkanlığında bir araya gelerek bildir-
geyi kabul ettiler.  

Ülkemizin dönem başkanı ve Bakanlığımı-
zın 2 sene süresince Tarım ve Tarımsal 
Sanayi Grubu Koordinatörlüğü  olduğu 
KEİ’de tarımsal işbirliğinin artırılma-
sı hedeflenmektedir.  
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T arım İş Forumlarından dördüncü-
sü Türkiye - Çekya Tarım İş Fo-
rumu, Bakan Faruk Çelik ve Çek-

ya Tarım Bakanı Marian Jureçka eş baş-
kanlığında, iki ülkeden 150’ye yakın iş 
insanının katılımı ile 31 Ocak 2016 tarihin-
de Ankara, Sheraton Otel’de gerçekleşti-
rildi.   

Foruma aynı zamanda Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı adına; Bakan Yar-
dımcısı Mehmet Daniş, Müsteşar Nusret 
Yazıcı, Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat 
Pakdil, Müsteşar Yardımcısı Dr. Durali 
Koçak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
Çekya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı 
Bořivoj Minář, Çekya Ankara Büyükelçisi 
Pavel Kafka katılım sağladı. 

Açılış konuşmasında Bakan Çelik, Çekya 
ile son yıllarda canlı hayvan ticaretinin 
arttığını, ihracatta ise işlenmiş gıda, yaş 
meyve-sebze, kuru meyve ve su ürünleri 
gibi kalemlerin öne çıktığını belirterek, 

Gürcistan, İran ve Ukrayna ile düzenlenen 
tarım iş forumlarını yaygınlaştırarak dış 
ticareti kazan-kazan ilkesi temelinde geliş-
tirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Bakan 
Çelik, Rusya ile yaşanan ve kısmen geri-
de kalan sürecin tarımsal ticarette piyasa 
çeşitlendirmesinin önemini gösterdiğini 
vurgulamış, her iki ülkeden çeşitli sektör-
lerde faaliyet gösteren iş insanlarımızın 
bu çatı altında bir araya gelerek bugün 
son derece verimli görüşmeler ve bağlan-
tılar gerçekleştireceklerine emin olduğunu 
belirtti. 

Çekya Tarım Bakanı Marian Jureçka da 
Çekya'nın küçük ama ekonomi konusun-
da önemli bir ülke olduğunu ve Çekya’nın 
son 2 yılda özellikle büyükbaş hayvan 
ticareti konusunda Avrupa Birliği’nden 
Türkiye'ye en fazla ihraç eden ülke oldu-
ğunu vurguladı. Türkiye - Çekya Tarım İş 
Forumu’na hayvancılık, tarımsal üretim, 
bitki koruma, yem ve hayvan besleme 
alanlarında ürünlere sahip şirketler gibi 
farklı konularda faaliyette bulunan şirket 

temsilcileri olduğunu söyledi. Jureçka, en 
önemli konunun iki ülke ticaretindeki 
başarının devam etmesi ve yakın dost-
lukların kurulması olduğunu belirterek, 
Çekya kapılarının Türkiye’ye daima açık 
olduğunu da sözlerine ekledi. 

İki ülkenin bakanlarının yanı sıra DEİK 
Başkanı Ömer Cihad Vardan, Çek Tica-
ret Odası Başkan Yardımcısı Bořivoj 
Minář ve Türkiye-Çekya İş Konseyi Baş-
kanı Halil Kulluk da birer konuşma ger-
çekleştirdi. 

Forum açılışında düzenlenen “Tarımda 
Türkiye – Çekya Ticaret Ortaklığının 
Geleceği”  isimli panele Dış Pazar 
Stratejileri Çalışma Grubu Sorumlusu   
Dr. Uğur İlkdoğan moderatörlük etti.  

Panelde Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı’ndan Ziraat Mühendisi Özlem Mut-
lu, Anadolu Hayvancılık Trakya Bölgesi 
Satış Sorumlusu Turan Ersus, Export 
Guarantee and Insurance Corporation 
CEO’su Jan Procházka ve Çek İhracat 
Bankası Kıdemli Kredi Müdürü Frantisek 
Sindler birer sunum gerçekleştirdi.  

Açılış konuşmaları ve panelin ardından 
B2B (Business 2 Business) kapsamında, 
Türk-Çek iş insanları arasında, alt sektör-
ler bazında görüşmeler sağlandı. Özellikle 
canlı hayvan, veteriner ilaç, yem katkı 
maddeleri, gıda, bitki koruma ürünleri 
sektörlerinde iki ülke iş insanları arasında 
önemli temaslar kuruldu. 

TÜRKİYE - ÇEKYA TARIM İŞ FORUMU 

ANKARA / 31 OCAK 2017 

 TARIM İŞ FORUMLARI 
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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. 

TÜRKİYE - AZERBAYCAN TARIM İŞ 

FORUMU BAKÜ / 23 ŞUBAT 2017 

 TARIM İŞ FORUMLARI 

Bakan Çelik: “Güçlü 

ve istikrarlı iki kardeş 

ülke olarak, tarımda 

yeni bir açılım başla-

tıp gücümüze güç 

katmak istiyoruz” 
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T ürkiye’nin tarım alanında mevcut 
dış ticaret hacminin arttırılması, 
yeni ticaret ortaklıkları geliştirme-

si ve tarım sektöründe faaliyet gösteren iş 
insanlarının farklı ülkelerde yeni ilişkiler 
geliştirmesi için Bakanlığımızca düzenle-
nen “Tarım İş Forum”’larının altıncısı olan 
“Türkiye – Arnavutluk Tarım İş Forumu” 
28 Mart 2017 tarihinde Arnavutluk’un baş-
kenti Tiran’da gerçekleştirildi. Tarım İş 
Forumu’na iki ülkeden 200’e yakın iş insa-
nı katılım sağladı.  

Forumda konuşan Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Faruk Çelik, iki ülke cum-
hurbaşkanlarının iki ülke arasındaki dış 
ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkmasını 
hedeflediklerini belirterek, bu konuda Tür-
kiye ve Arnavutluk’un tarımsal işbirliğini 
arttırmaya yönelik ciddi çalışmalar gerçek-
leştirilerek 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 çalış-
ması sonucunda bugün itibarıyla 
2017-2018 yılları arasında yapa-
cağımız çalışmaların yol haritası-
nın belirlendiğini sözlerine ekledi. 
Bakan Çelik, bölgesinde adeta 
"güvenli bir liman" olan Türki-
ye'nin, 3 milyon tarımsal işletme, 
5 milyon tarımsal istihdam,        

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 girişimi-
ne de değinen Çelik, Türkiye'nin bu müca-
delede yalnız olmadığının farkında oldu-
ğunu, cesur ve yiğit Arnavut halkının da 
bu mücadelede Türkiye’nin yanında oldu-
ğuna 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 iliş-
kilerin ilerletilmesi için ortak zorluklarla 
mücadele etmeleri gerektiğini dile getirdi. 

Türkiye – Arnavutluk Tarım İş Forumu’nun 
açılış bölümünün öncesinde Avrupa Birliği 
ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep 
Nazlı moderatörlüğünde “Tarım Sektörün-
de Türkiye - Arnavutluk Ticari Ortaklı-
ğının Geleceği”  konulu bir panel dü-
zenlendi.   

Açılış konuşmalarının ardından tarım ma-
kinaları, tohum, gübre, süt ve süt ürünleri, 
et, damızlık canlı hayvan, sera konstrüksi-
yon ve ekipmanları üretimi, silo ve değir-
mencilik, gıda, kesme çiçek gibi pek çok 
alt sektörde faaliyet gösteren iş insanları 
arasında karşılıklı görüşmeler gerçekleşti-
rildi. 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 edil-
miş olup özellikle Arnavutluk medyasında 
büyük yankı uyandırdı. 

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK TARIM İŞ 

FORUMU TİRAN / 31 OCAK 2017 

 TARIM İŞ FORUMLARI 
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T ürkiye ve Arap dünyasının gıda 
ve tarım sektörü Aydın'da bir 
araya geldi. "Türkiye – Arap Dün-

yası Gıda ve Tarım İş Forumu" ile "4. 
Türk - Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri 
Fuarı" Kuşadası'nda yapıldı. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türk Arap 
Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) ortaklı-
ğında gerçekleştirilen 4. Türk - Arap Gıda 
ve Gıda Teknolojileri Fuarında 143 firma 
stant açarken, forum dâhil olmak üzere 
programa Arap dünyasının 18 ülkesinden 
600'ün üzerinde Arap iş insanı katıldı. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yar-
dımcısı Mehmet Daniş, fuarın açılışında 
yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir 
tarım ülkesi olduğunu, 2016 itibarıyla 17 
milyar dolar tarımsal ihracat gerçekleştir-
diklerini, 11 milyar dolarlık da tarımsal 
ithalat yapıldığını belirtti. 

Türkiye ile Arap ülkelerinin tarihten gelen 
köklü ilişkilerini hatırlatarak Arap iş adam-
larına çağrıda bulunan Daniş, "Gelin be-
raber kazanalım. Gerek Türkiye'de gerek-
se de sizin ülkelerinizde beraber üretelim 

veya sizin ürettiklerinizi bugün bizim ihra-
cat yoluyla ulaştığımız 192 ülkeye ulaştı-
ralım. Arap ülkeleri ile gıda ürünleri, me-
kanizasyon ve tarım teknolojileri konula-
rında işbirliği potansiyeli var. Biz beraber 
hareket edelim, beraber yatırımlar yapa-
lım ve beraber kazanalım diyoruz. Biz 
Arap iş adamı kardeşlerimize yol gösterici 
durumda değil, yol arkadaşlığı taahhü-
dünde bulunuyoruz." şeklinde konuştu. 

Amman Sanayi Odası Başkanı Ziyad Al-
Humsi, çevre ülkelerdeki siyasi durumla-
rın ve mülteci sorununun tüm ülkeleri etki-
lediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: 

"Bu da yardımlaşma içerisinde olmamız 
gerektiğini göstermektedir. Türkiye'nin 
siyasi ve ekonomik olarak yükselmesi 
gizlenecek bir durum değildir. Türkiye'de 
görülen ekonomik gelişmenin herkes far-
kındadır. Son yıllarda da Türkiye ile ara-
mızdaki alışverişlerde ciddi bir artış var-
dır. Önümüzdeki dönemde de daha fazla 
ortaklık ve ticaret yapılmasını temenni 
ediyorum." 

Sudan Cumhuriyeti El-
Cazira Valisi Mohammed 
Taher Mohammed Aila, 
fuarın ve iş forumunun 
Türk-Arap ilişkilerinin ge-
lişmesine katkı sağladığını 
ifade ederek, "Sudan ge-
niş zirai alanlara sahiptir. 
Türkiye'deki ve diğer Arap 
ülkelerindeki iş insanlarını 
Sudan'la işbirliği yapmaya 
davet ediyorum." şeklinde 
konuştu. 

Arap Devletler Ligi Misyon Başkanı Falih 
El-Mitri, Türk ve Arap devletlerinin tarihsel 
ilişkilerinin günümüze kadar devam ettiği-
ni vurgulayarak, "Geçmişimiz bir ise ha-
yallerimiz de birdir. Türkiye ve Arap ülke-
leri arasındaki ilişkiler son 15 yılda önemli 
bir noktaya gelmiştir. Bizler her türlü teh-
ditlere karşı işbirliği yaparak ekonomileri-
mizi geliştirmesi gerekiyor" ifadelerini 
kullandı. 

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Genel 
Başkanı Sabuhi Attar da 22 Arap ülkesin-
den 600 iş insanının iş forumu ve fuara 
katıldığını, 5 Mayıs'a kadar fuarın ziyaret-
çilere açık olacağını dile getirdi. 

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay 
ise kentin zeytin, kestane ve incir gibi 
dünyanın önemli tarım ürünlerinin merkezi 
konumunda olduğunu belirterek bu nokta-
da Arap iş insanlarını alışveriş yapmaya 
davet etti. 

Türkiye - Arap Dünyası Gıda ve Tarım İş 
Forumu"nun ilk gününde Avrupa Birliği 
(AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış Pazar Stra-
tejileri Çalışma Grubu Sorumlusu          
Dr. Uğur İlkdoğan moderatörlüğünde 
"Türkiye ve Arap Dünyasının Ortak 
Ticaretinin Geleceği"  konulu panel 
gerçekleştirildi. Panele iki taraftan sektör 
ve kamudan birçok konuşmacı katılım 
sağladı. 

Fuar alanında stand kuran Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı AB ve Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğü, forum katı-
lımcılarına başta Tarım İş Forumları ve 
dış pazarlara yönelik çalışmalar hususun-
da üzerine bilgi verdi. Başta Orta Doğu 
ülkeleri olmak üzere birçok Arap ülkesin-
den iş insanı standa büyük ilgi gösterdi. 

Toplam üç gün süren Türkiye – Arap Dün-
yası Gıda ve Tarım İş Forumu'nda hazır 
gıda, içecek, tarım mekanizasyon, ekip-
man, kanatlı, yaş meyve sebze, unlu ma-
muller ve süt ve süt ürünleri alanlarında 
faaliyet gösteren yerli ve yabancı sektör 
temsilcileri görüşmeler gerçekleştirdi. 

TÜRKİYE - ARAP DÜNYASI GIDA VE 

TARIM İŞ FORUMU 

KUŞADASI - AYDIN / 2 - 4 MAYIS 2017 

 TARIM İŞ FORUMLARI 
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 ULUSLARARASI FUARLAR 

G ıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı'nın dış pazarlara yönelik 
yeni strateji anlayışı kapsamın-

da dış ticarette işbirliği potansiyeli olan 
ülkelerde düzenlenen uluslararası fuarlara 
Bakanlığımız, sektörde faaliyet gösteren 
özel sektör ve sivil toplum kuruluş temsil-
cileri ile iştirak etmekte ve stant açmakta-
dır. Bu anlayış kapsamında Türkiye-Katar 
tarım işbirliği açısından atılan önemli 
adımlardan biri olan 5.Katar Tarım Fuarı 

AGRITEQ 2017 Katar'ın başkenti Do-
ha'da açıldı. 

Fuarın açılışını Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile 
Katar Çevre ve Şehircilik Bakanı Muham-
med Bin Abdullah Al-Rumaihi ve FAO 
Temsilcisi Jose Graziano Da Silva yaptı. 

Yaklaşık 150 metrekarelik alanda Türki-
ye'yi temsil eden Gıda Tarım Hayvancılık 
Bakanlığı standında hem Bakanlık hem 

de özel sektör temsilcileri 
gerçekleştirdikleri çalışma-
ları ve faaliyetleri tanıtma 
fırsatı buldular.   

Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı 
standını ziyaret 
eden Katar Çevre 
ve Şehircilik Bakanı 
Al-Rumaihi stantta 
Bakan Yardımcısı 
Mehmet Daniş ile 
görüşmeler gerçek-

leştirdi. Bu görüşmede Bakan Al-Rumaihi, 
Türkiye – Katar işbirliğine dikkat çekerek, 
Katar'daki tarım alanlarının işletmeciliği-
nin Türkiye tarafından yapılmasını istedik-
lerini belirtti. Al-Rumaihi, Türkiye'den çok 
sayıda ürünü ithal etmek istediklerini dile 
getirdi. Ayrıca, Katar'a yatırım yapacak 
Türk firmalarına da destekleme yapılaca-
ğının sinyallerini verdi. 

AGRITEQ ULUSLARARASI TARIM FUARI 

DOHA - KATAR / 22 - 25 MART 2017 
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 ULUSLARARASI FUARLAR 

SIAM ULUSLARARASI TARIM FUARI  

MEKNES - FAS / 23 - 25 MART 2017 

A frika Kıtası'nın en büyük tarım 
fuarı olma özelliğine sahip 12. 
Uluslararası Tarım Fuarı (SIAM) 

Fas'ın Meknes kentinde 18 - 23 Nisan 
2017 tarihleri arasında gerçekleşti. Açılışı-
nı Fas Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, 
Su ve Orman Bakanı Aziz Ahnuş'un yaptı-
ğı fuarda İtalya Onur Konuğu ülke olarak 
yer aldı. 

Ekonomik iletişim ve gelecekte yeni ortak-

lıklar için bir alan oluşturmak, Fas tarım 
sektörünün farklı paydaşları arasındaki 
işbirliğinin önemine vurgu yapmak için 
fuarın ana teması “Tarım ve  Sürdürülebi-
lir Tarımsal Değer Zincirleri” olarak belir-
lendi.  

910’u Fas firması olmak üzere toplam 66 
ülkeden yaklaşık 1.230 firmanın SIAM 
2017’ye katılım sağladığı ve yaklaşık 
1.000.000 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.  
Fuarda Fas’ın 12 bölgesini temsil eden 

tarımsal birlikler, Fas’ta faaliyet gösteren 
372 kooperatif ve dernek ile Uluslararası 
katılımcıların yer aldığı bölümler büyük ilgi 
çekti. 

Türkiye'nin ilk kez katıldığı SIAM Fuar'ın-
da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
da 150 metrekarelik bir stant açarak, ta-
rım alanında faaliyet gösteren firmalara 
Türkiye'yi temsil etme fırsatı sağladı.  
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 SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİ 

UN SANAYİ VE DEĞİRMENCİLİK SEKTÖRÜ TARIMSAL 

TİCARET HEYETİ UKRAYNA ZİYARETİ 

KİEV / 20 - 24 MAYIS 2017 

B akanlığımız tarihinde ilk kez  
yapılan "Sektörel Ticaret He-
yeti Ziyareti" kapsamında Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı 
Mehmet Daniş başkanlığında, aralarında 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü 
İsmail Kemaloğlu’nun da yer aldığı ve 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Mü-
dürlüğü'nün yanı  sıra Toprak Mahsulleri 
Ofisi yetkilileri ile Türkiye Un Sanayicileri 
Federasyonu çatısı altında yer alan iş 

insanlarının oluşturduğu heyet, 20-24 
Mayıs 2017 tarihlerinde Kiev/Ukrayna'da 
çeşitli iş görüşmelerinde bulundu. 

Ziyaret kapsamında Ukrayna Tarımsal 
Politika ve Gıda Bakan Yardımcısı Olga 
Trofimtseva ile gerçekleştirilen resmi gö-
rüşmede, iki ülke arasında var olan iyi 
ilişkilerin geliştirilmesi adına iki ülke ba-
kanlıkları olarak gereken her türlü deste-
ğin verilmesine devam edilmesi fikri be-
nimsendi. Buna ek olarak, Bakan Yardım-

cısı Daniş'in gündeme getirdiği, tarım ala-
nında faaliyet gösteren iki ülke iş insanla-
rının daha etkin ve hızlı bir şekilde bir 
araya gelebilmeleri ve iletişimin daha sağ-
lıklı gerçekleşmesi adına bir "Türkiye – 
Ukrayna İş İnsanları Platformu"un kurul-
ması fikri Sayın Trofimtseva tarafından da 
benimsendi. Kurulacak bu platformun var 
olan tarımsal ticaret hacminin ve iki ülke 
arasındaki karşılıklı yatırımlarının artırıl-
masının beklenlediği dile getirilmiştir.  

Bakan Yardımcısı Daniş başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantılar vesilesi ile iş 
insanları Ukrayna'da geniş ölçekli üretim 
yapan özel ve tüzel niteliğe haiz sektör 
temsilcileri ile bir araya gelme imkânına 
sahip oldu. 
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 ÇALIŞTAY 

D ünyada bulunan 2 - 4 bin ka-

dar olan peynir çeşidinin 

193’ünün bulunduğu ve kah-

valtı kültüründe önemli bir paya sahip 

peynirin yöresel çeşitlerinin tanıtılması ve 

peynirin Pazar olanaklarının arttırılması-

nın amaçlandığı “Ulusal Peynir Çalıştayı” 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 

Çelik’in katılımı ile 4-6 Mayıs 2017 tarihle-

rinde Çanakkale'de düzenlendi.  

Bakan Çelik yaptığı konuşmada, imkânlar 

göz önüne alındığında peynirle ilgili iyi bir 

potansiyele sahip olduğumuzu belirterek, 

"Bu potansiyeli göz önünde bulundurdu-

ğumuzda daha çok ihracat, pazarlarda 

daha çok yer alması gerektiği gerçeğiyle 

karşı karşıyayız." dedi. Çelik ayrıca, 9 

milyon ton çiğ süt üretildiğini, 660 bin to-

nun peynir yapımında kullanıldığını, pey-

nir ihracatında Türkiye’nin 150 milyon 

ABD dolarına yakın bir değer elde ettiğini 

belirterek, süt ve süt ürünlerinin tarımın en 

önemli alt sektörlerinden olduğunu vurgu-

ladı.  

Çelik, "Türkiye'de 190'ın üzerinde peynir 

çeşidi var ama dış piyasalarda bu çeşitle-

rimizin yeteri kadar karşılık bulup bulma-

dığını sorguladığımızda, 190'ın üzerinde 

peynir çeşidi olan bir ülkenin ürünlerinin 

dünya piyasalarında yeteri kadar yer bul-

madığını da tespit ettik. O halde yapma-

mız gerekenler var." ifadelerini kullandı. 

Bu konuda markalaşmanın önemine deği-

nen Çelik, ürünlere coğrafi işaretleme 

yapılması için zaman kaybedilmemesi 

gerektiğini de bildirdi.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ola-

rak tarımsal ihracatımızı arttırmaya yöne-

lik faaliyetlere de başlandığına değinen 

Bakan Çelik "Artık uluslararası pazarlar-

da, ekmek ağızda değil, aslanın midesin-

de. Oradan da pazar payı alacaksınız. 

Nasıl alacaksınız? Peynir, süt, süt tozu, 

bitkisel ürünler, meyveler, sebzeler, nasıl 

dünya pazarlarında nasıl yer alacak? Yer 

alabilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı olarak iş forumları başlattık ve 6 

ülkeyle iş formu yaptık. Nedir iş forumu? 

Gidiyorsunuz İran'da 250-300 iş adamı-

mızla, onlardan da 250-300 iş insanı katı-

lıyor ve birlikte imkânlarınız neyse konu-

şuluyor, paylaşılıyor ve bağlantılar kurulu-

yor. Bu iş forumlarının sonuncusunu Afri-

ka kıtasıyla yaptık." dedi.  

Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya 

Üzen, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 

Rektörü Yücel Acel ve Çanakkale Valisi 

Sayın Orhan Tavlı’nın da açılış konuşma-

larının ardından, organizasyonun öğleden 

sonraki oturumunda peynir sektörünün 

katılımı ile "Ortak Akıl Toplantısı" düzen-

lendi.  

Organizasyonun ikinci gününde "Yeterli 

Miktar ve Kalitede Hammadde Üretimi", 

"Peynir Üretim, İşleme ve Muhafaza", 

"Örgütlenme, Pazarlama, Dış Ticaret ve 

Markalaşma" ve "Politika ve Destekler" 

olmak üzere dört oturumda gerçekleştiri-

len çalıştay ile ülkemizin peynir konusun-

da geliştireceği politikalar için önemli veri-

ler elde edildi. Çalıştay’da ayrıca Halk 

Bahçesinde kurulan yaklaşık 65 stantta 

yerel ve ulusal firmalar peynir çeşitlerini 

sunma fırsatı buldular. 

ULUSAL PEYNİR ÇALIŞTAYI 

ÇANAKKALE / 4 - 6 MAYIS 2017 

Bakan Çelik: “Uluslararası pazarlarda, 

ekmek ağızda değil, aslanın midesinde. 

Ürünlerimizin uluslararası pazarlarda yer 

alabilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı olarak iş forumları başlattık” 
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 DOSYA KONUSU - TARIM İŞ FORUMLARI ETKİ ANALİZİ 

Gürcistan Tarım İş Forumu 18 Ağustos 

2016 tarihinde Tiflis’de gerçekleşmiştir. 

TÜİK verilerine göre 2016 yılı itibariyle 

Gürcistan’la 134 milyon 446 bin dolar 

tarımsal ihracat yapıldığı görülmektedir. 

Yıllara göre değerlendirildiğinde 2015 

yılında yaşanan düşüş dışında ihracat 

yükselme eğilimindedir. 2016 yılında bir 

önceki yıla göre % 54 artış yaşanmıştır. 

Gürcistan ile iş forumunun düzenlendiği 

tarihten sonra Eylül 2016-Mayıs 2017 

döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 

göre tarım ürünü ihracatında % 15,7 artış 

yaşanmıştır. Meyve- Sebze, Şeker, Beyaz 

et en önemli artışların yaşandığı sektörler-

dir.  

Türkiye ve Gürcistan arasındaki tarım 

ticareti, Tarım İş Forumu’nun ardından, 

Eylül - Kasım 2016 tarihleri arasında bir 

önceki döneme göre yaklaşık %112 ora-

nında arttığı gözlemlenmektedir. Bunun 

yanı sıra daha önce Gürcistan pazarına 

giremeyen bir çok firmanın Gürcistan’da iş 

yapabilme imkanı doğmuştur.  

GÜRCİSTAN TARIM İŞ FORUMUNUN ETKİLERİ 

Aylara Göre Türkiye - Gürcistan Tarım Ticareti 

İlk İş Forumu’nun İlk İhracat Belgesi 

İran ile 2016 yılı itibariyle 304 milyon 266 

bin dolar tarımsal ihracat yapılmıştır. Yılla-

ra göre değerlendirildiğinde son yıllarda 

ihracatın yükselme eğiliminde olduğu gö-

rülmektedir. 2016 yılında bir önceki yıla 

göre % 1 artış yaşanmıştır. 

İran ile iş forumunun düzenlendiği tarihten 

sonra Kasım 2016 - Mayıs 2017 dönemin-

de bir önceki yılın aynı dönemine göre % 

31 düşüş yaşanmıştır. Bununla birlikte 

Tarım İş Forumu’nun gerçekleştiği 25 

Ekim 2016 tarihinden sonraki ilk iki ay 

içerisinde ihracatımızda daha önceki dö-

neme göre artış gözlemlenmiştir. Alt sek-

törler itibariyle değerlendirildiğinde; mısır 

yağı, bisküvi, gofret, hasat makinaları, 

civciv kuluçka makinaları gibi ürünlerde 

önemli artışlar yaşanırken, aspir tohumu 

alt sektöründe ilk defa ihracat yapılmıştır. 

İRAN TARIM İŞ FORUMUNUN ETKİLERİ 

Aylara Göre Türkiye - İran Tarım Ticareti 

GEREK GÜRCİSTAN GEREKSE İRAN 

İLE YAPILAN TARIM İŞ FORUMLA-

RINDA GÖRÜLEN EN BELİRGİN 

ÖZELLİK; FORUM’UN AKABİNDE 

TÜRKİYE’NİN ANILAN ÜLKELERE 

İHRACATININ DİKKATE DEĞER   

ÖLÇÜDE ARTMIŞ OLMASIDIR. BU 

DA İŞ FORUMLARININ TARIM TİCA-

RETİNİ OLUMLU ETKİLEDİĞİNİN BİR 

GÖSTERGESİDİR.  


