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            Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Tacikistan'da yürütülmekte olan 

"Enhanced Competitiveness of Tajik Agribusiness Project (ECTAP)" yetkililerince 

Büyükelçiliğimize yapılan ziyarette 30-31 Ekim 2018 tarihlerinde Tacikistan'ın 

Sughd bölgesinde "Sixth International Agribusiness Investment Forum"un gerçekleştirileceği 

belirtilerek tarım sektörünün değer zincirinde yer alan Türk işadamı ve firmaların katılmaları 

hususunda Büyükelçiliğimiz desteği talep edilmiştir. 

  

            Tacikistan meyve ve sebze değer zinciri modernizasyonunun tanıtımı ve geliştirilmesi 

hususunda yürütülmekte olan proje kapsamında Tacikistan tarım sektörünün sürdürülebilir ve 

rekabetçi bir gelişim göstermesi için coğrafik olarak doğal avantaj sağlayan ve yüksek katma 

değeri olan ürünlere yoğunlaşılması ve bu ürünler ile bu ürünlerin işlenmesi ile ortaya çıkan 

endüstriyel ürünlerin kapsayıcı bir değer zinciri içerisinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

  

            Söz konusu forum kapsamında da bu amaç doğrultusunda bütüncül yaklaşımla 

yapılacak oturumlar, saha ziyaretleri, interaktif çalışma grupları ve ulusal-uluslararası 

yaıtırımcılar, ajanslar, finansörler gibi tüm paydaşların ortak hareket etmesini sağlayacak 

çalışmaların hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 

  

            Ayrıca, foruma katılım ücretsiz olup foruma katılıp sunum yapacak olan uluslararası 

ilk yirmi firmanın bir temsilcisinin de ekonomi sınıf ulaşım ve konaklama giderleri proje 

bütçesinden karşılanacaktır. 

  

            Diğer taraftan, Avusturyalı bir yatırımcı tarafından kurulan ancak daha sonra söz 

konusu yatırımcının rahatsızlanması nedeniyle faaliyeti duran yeni teknoloji ile inşa edilmiş 

bir salça fabrikasına ilişkin devir ve ortaklık imkanları da forum kapsamında 

değerlendirilecektir. 

  

            Bu minvalde, söz konusu forumun özellikle tohum üretimi ve tarım makineleri 

sektöründe yer alan ihracatçılarımız ile salça üretimi ile iştigal eden firmalarımıza 

duyurulması ve olası katılımların Müşavirliğimize 25 Ekim 2018 tarihine kadar 

bildirilmesinde yarar görülmektedir. 

  

            Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

 
 

  Muhammed Emrah SOĞANCI 

Ticaret Müşavir Yardımcısı 
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EKLER:    

 1. Invitation to Forum 

 2. Draft Programme_6th Investment Forum 

 3. ECTAP Suppliers_Country of origin 
 

DAĞITIM: 

 Ticaret Bakanlığına 

(Anlaşmalar Genel Müdürlüğü) 

 Ticaret Bakanlığına 

(İhracat Genel Müdürlüğü) 
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