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1. GENEL BİLGİLER
Resmi Adı

Azerbaycan Cumhuriyeti

Yüzölçümü

357.376 km²

Dil

Azeri Türkçesi

Para Birimi

Manat

Başlıca Şehirler

Sumgayt, Gence, Mingaçevir, Khirdalan,
Şirvan

Yönetim Şekli

Cumhuriyet

Cumhurbaşkanı

İlham Aliyev

Coğrafi Konum
Azerbaycan Cumhuriyeti Kafkasların geçiş noktası üzerinde, Büyük Kafkaslar ile Küçük Kafkaslar
arasında yer almaktadır. Bölgenin en önemli özelliği tarihi geçit ve ticaret yolları üzerinde
bulunmasıdır. Kuzeyinde Gürcistan (480 km) ile Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk
Cumhuriyeti (390 km), güneyinde İran İslam Cumhuriyeti (756 km), batısında Ermenistan (1.007
km) ve Türkiye Cumhuriyeti (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile 11 km uzunluğunda ortak sınırı
bulunmaktadır), doğusunda ise Hazar Denizi (713 km) yer almaktadır.
86.600 km2 ’lik toplam araziye (%11,5 orman, %1,6 su havzası, %50 tarıma elverişli topraklardır
ki, bunun %27’si otlaklar ve %36,9 diğer topraklardır.) sahip olan Azerbaycan 44-52 doğu
meridyenleri ve 38-42 kuzey paralelleri üzerinde yerleşmektedir. Bakü’den Kuzey Kutba olan
mesafe 5.550 km ve Ekvatora olan mesafe ise 4.440 km’dir. Dünyada en büyük göl olan Hazar
Denizi 400.000 km2 büyüklüğünde olup, en derin yeri 1.025 metredir.
Yaklaşık arazi yapısının %50’si dağlık olan bölgede deniz seviyesinden 3.000 metreye kadar
yüksek olan sahalar ve %1’ini ise 3.000 metreden yüksek olan sahalar kaplamaktadır.
Azerbaycan’ın ortalama deniz seviyesinden yüksekliği 657 metredir. Dağlık arazi Büyük Kafkas,
Küçük Kafkas ve Talış Dağlarından oluşur. Kür-Aras ovası en büyük düzlüktür. En düşük rakım
(Hazar Denizi) -28 m ve en yüksek nokta (Bazardüzü Dağı) +4.466 m’dir.
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Dünyadaki 11 iklim çeşidinin dokuzuna sahip olan Azerbaycan’ın iklimini Büyük Kafkas
dağlarının kuzeyden gelen soğuk hava kütleleri, Küçük Kafkas dağlarının güneyden gelen sıcak
tropik hava akımları ve Hazar Denizi etkilemektedir.
Azerbaycan dünyanın çok değişik iklim tiplerine sahip ülkelerden biridir. Doğu ve orta kısımları
alçak ve düzlük olduğu için, kışları ılık, yazları çok sıcak geçer. Güney doğu kısmı ise nemli
subtropikal iklime sahiptir. Bölgeye düşen yıllık yağış miktarı 1.200-1.400 mm.dir. Diğer bölgeler
ise, kurak ve yarı kurak görünüme sahiptir. Tarımsal faaliyetlerin çoğu Kür ve Aras nehirleri
civarında yapılmaktadır.
Siyasi ve İdari Yapı
Azerbaycan Parlamentosu, 31 Ağustos 1991’de, ülkenin bağımsızlığını ilan etmiştir. 18 Ekim 1991
tarihinde de Meclis Bağımsızlık kanununu kabul etmiştir. Ülke, 12/11/1995 tarihine kadar 1991’de
Azerbaycan Yüksek Sovyeti tarafından kabul edilen, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının
yeniden ihdas edilmesine dair kanunun verdiği yetkiyle idare edilmiştir.
Dolayısıyla halihazırda Azerbaycan, 12 Kasım 1995 tarihinde halkoyuna sunularak, %91,9 evet
oyu ile kabul edilen yeni Anayasa ile idare edilmektedir. Anayasaya göre ülkenin yönetim biçimi
cumhuriyettir. Başkanlık sisteminin egemen olduğu ülkede, Cumhurbaşkanı seçimi beş yılda bir
yapılmaktadır.
Azerbaycan Milli Meclisi, 125 Milletvekilinden oluşmaktadır. Bunların 25’i siyasi partilerden,
100’ü ise bağımsız olarak seçilmiştir. Ülkede 30’un üzerinde irili ufaklı siyasi parti faaliyet
göstermektedir.
Bugün mevcut olan müstakil ve bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti, 12 Kasım 1995 tarihinde
referandum yolu ile kabul edilmiş olan Anayasa ile idare edilmektedir. Bu Anayasa’ya göre,
Azerbaycan devleti demokratik, hukuka dayalı, laik, üniter bir cumhuriyettir. Kuvvetler ayrılığı
prensibi Anayasa tarafından benimsenmiştir. Yasama yetkisi 125 milletvekilinden oluşan ve 5
yılda bir yenilenen Milli Meclis’e, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına ve yargı yetkisi de
Mahkemelere bırakılmıştır.
Milli Meclis, kanun kabul etmekle görevlendirilmiştir. Denetim yetkisi sınırlıdır. Toplantı zamanı
ve süresi Anayasada belirlenmiştir. Hükümete güvenoyu vermek veya vermemek şeklinde olan
parlamenter yetki, Azerbaycan Anayasasında sınırlı hale getirilmiş ve Milli Meclisin hükümete
güvenoyu vermemesi halinde, aynı heyete hükümetin teşekkül ettirilmesi yetkisi Cumhurbaşkanına
tanınmıştır.
Cumhurbaşkanı, hem devletin ve hemde icranın başıdır. Kanunlardan sonra Bakanlar Kurulu
Kararlarından önce gelen ve “Ferman” adı verilen hukuki kararlar alma yetkisi vardır. “Ferman”
denen hukuki kararlar, kanun gücünde olup, icrai hüviyete sahiptir. Bu yönü ile Cumhurbaşkanı
yasama yetkisiyle de techiz edilmiştir.
Azerbaycan’da Cumhurbaşkanını 5 yıllık süre için halk seçmektedir. Hiç kimse ikiden fazla
Cumhurbaşkanı seçilemez şartı, 18.03.2009 tarihinde yapılan Referandumda kaldırılmıştır.
Cumhurbaşkanı hem devletin, hem de yürütmenin başıdır. Her türlü idari karar almak ve devlet
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teşkilatına şekil ve yön vermek yetkisine sahiptir. Başbakanı, Bakanları ve diğer devlet
görevlilerini atamak ve görevden almak yetkisi vardır. Anayasaya göre, Bakanlar Kurulu T.C.
Ticaret Bakanlığı, 2020 4 Cumhurbaşkanı’nın yüksek icra organı olup, ona tabidir ve aynı zamanda
da ona karşı sorumludur. Başbakanın ve Bakanların Milli Meclis üyesi olma şartı aranmamıştır.
Anayasada devletin egemenliğinin yegane kaynağının halk olduğu vurgulanmıştır. Anayasa, halk
ve özgürlüklerin tespit ve düzenlenmesi açısından çağdaş bir Anayasadır.
Nüfus ve İstihdam
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin nüfusu 10 milyon kişiye yükselmiştir. Nüfusun % 54,1’i şehirlerde,
% 45,9’u ise köylerde yaşamaktadır. Nüfusun % 49’u erkek, %51’i ise kadındır. Ülke nüfusunun
%22,6’sını 0-14 yaş gurubu, %70,2’sini 15-64 yaş grubu, % 6,8’ini ise 65 yaş üstü bireyler
oluşturmaktadır. Ülkede çalışabilir nüfus toplam nüfusun % 50,09’ini oluşturmaktadır.
Azerbaycan, diğer dağılan SSCB ülkelerinde olduğu gibi, 1990’lardan itibaren kentlerde yaşayan
nüfusunun bir kısmını kaybetmiştir. Bunda çoğunluğu kentlerde yaşayan etnik azınlıkların ülke
dışına göç etmesi önemli rol oynamıştır. 2003 yılından itibaren kentsel nüfusta yeniden artış
gözlenmeye başlamıştır. Kentsel nüfusun toplam nüfusa oranı 2010 yılı itibarı ile %53’e çıkmıştır.
Kentsel nüfusun artışında petrol sektöründeki gelişmeye bağlı olarak artan yeni iş olanakları etkili
olmuştur.
Doğal Kaynaklar
Azerbaycan diğer Kafkas ülkelerine göre geniş topraklara sahiptir. Ülke topraklarının yaklaşık %
55’i tarımsal arazilerden, % 2,5’i ise kentsel alanlardan oluşmaktadır. Toprakların % 12’si ise
ormanlık arazidir. Azerbaycan, ekolojik olarak çok çeşitli bir coğrafi yapı sergilemektedir. Ülke,
deniz seviyesi altında düzlükler, Kafkas bölgesinde 4.000 metre yüksekliğinde dağlar, çöller ve
subtropik alanlarla kaplıdır. Ülke topraklarının yarıdan fazlası alçak arazilerden oluşmaktadır.
Tamamı Kafkas havzasında akan nehirler gemi taşımacılığına elverişli değildir. Sulama sistemleri
su depoları ile düzenlenmektedir. En büyük su deposu ülkenin batısındaki Kura nehri üzerinde yer
alan Mingechaur deposudur.
TransKafkas ülkeleri içinde çevre kirliliğinin en fazla olduğu ülke Azerbaycan’dır. Yağış miktarı
düşük olmakla birlikte Azerbaycan yeterli taze su rezervine sahiptir. Ancak yüzey suyu kirlidir.
Nüfusun dörtte biri güvenli suya ulaşmakta sorun yaşamaktadır. Sınai üretimi düşük olmasına
rağmen hava kirliliği halen yüksek düzeydedir. Çevre standartları üreticiler tarafında yeterince
uygulanmamaktadır. Tarımsal arazi verimliliği de uzun yıllar boyunca yetersiz drenaj ve sulama
nedeni ile topraktaki tuz oranının artmasına bağlı olarak düşmüştür. Hazar Denizi seviyesinin inip
çıkması da önemli bir ekolojik sorundur. Hazar Denizi, 19771995 yılları arasında yıllık ortalama
13 cm yükselmiştir. Hazar Denizi önemli bir balıkçılık alanıdır. Ancak kirlenme ve kaçak avlanma
nedeni ile verimlilikte düşüş gözlenmektedir. 2006 yılında mersinbalığı stoklarının korunması
amacı ile Azerbaycan, Rusya, Kazakistan ve Türkmenistan’dan havyar ticaretine CITES tarafından
(the International Convention on International Trade in Endangered Species) geçici yasak
getirilmiştir.
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Enerji
Petrol ve gaz üretimi ile rafine edilmesi ülke ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. British Petrol
(BP) tarafından yayınlanan Review of World Economy isimli kaynağa göre ülkenin 7 milyar
varillik kanıtlanmış petrol rezervi bulunmaktadır. Söz konusu rakam, dünya rezervlerinin 0,6’sına
tekabül etmektedir. Ülkenin rezerv/üretim oranı ise 29,3’tür. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet
Petrol Şirketi (SOCAR) verilerine göre ise ülkenin kanıtlanmış petrol rezervleri 17,5 milyar
varildir. Ancak bu verilerin hesaplanmasında kullanılan sınıflandırmalar Sovyet sistemine göre
olup, daha geniştir. Ülkenin petrol rezervleri SOCAR verilerine göre bu nedenle çok daha fazladır.
Ülkenin petrol rezervleri Ortadoğu ile karşılaştırıldığında düşük düzeydedir. Ortadoğu’daki
kanıtlanmış rezervler 742,7 milyar varil olup, dünya toplamının % 61,5’ine tekabül etmektedir.
Azerbaycan mevcut petrol üretimini 3 farklı boru hattı yoluyla ihraç etmektedir. Üretimin % 80’lik
bölümü Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) yoluyla ihraç edilmektedir. Bu yolların dışında karayolu ve
demiryolu gibi ulaşım biçimleri de ihracat sürecinde kullanılmaktadır. Özellikle Azerbaycan’ın en
zengin rezervlere sahip Azeri-Çırak-Güneşli bölgesi başta olmak üzere petrol üretimi Azerbaycan
Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından üstlenilmekte ve ihraç edilme süreçlerinde
de aktif rol T.C. Ticaret Bakanlığı, 2020 6 oynamaktadır. Bununla birlikte SOCAR ülkenin petrol
üretiminin % 20’lik bölümünü karşılamakta, geriye kalan bölüm ise BP yönetimindeki Azerbaijan
International Operating Company (AIOC) tarafından yapılmaktadır. Bu konsorsiyumu oluşturan
diğer firmalar ise Chevron, Statoil, Turkiye Petrolleri, ExxonMobil’dir. BP 1992 yılından itibaren
ülkedeki en önemli yatırımcı konumunu sürdürmektedir.
Ülkedeki diğer önemli boru hatları Baku-Novorossiysk ve Baku-Supsa hatlarıdır. Türkiye,
Azerbaycan enerji sektöründe; TPAO aracılığı ile güçlü bir şekilde varlığını sürdürmekte olup, 3.2
milyar $’ı aşan yatırımı ile bir Türk kamu şirketinin yurtdışında gerçekleştirdiği en büyük yatırımı
gerçekleştirmektedir. Bu projelerde TPAO; ACG (AzeriÇıralı-Güneşli) Projesi (%6,75), Şah Deniz
Projesi (%9), Alov Projesi (%10) hisseleri oranında yer almaktadır. Ayrıca, Bakü-Tiflis-Ceyhan
Ana İhraç Ham Petrol Boru Hattı Projesini hayata geçirmek amacıyla kurulan BTC Co.'da %6,53,
Şah Deniz gazını taşıyacak Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı projesinde ise %9 hisseyle
yatırımcı konumundadır.
Azerbaycan’ın başta petrol üretimi olmak üzere enerji kaynakları ihracatı Türkiye’nin ekonomik
yapısı ve transit ülke konumu dolayısıyla önem taşımaktadır. Özellikle sanayi üretimi bakımından
ithal edilen yer altı zenginliklerine bağlılık başta olmak üzere coğrafi konum olarak bölge
zenginliklerinin ihraç pazarlarına aktarılması bakımından da önemli bir konumdadır. Bu bakımdan
arz güvenliğinin sağlanması ve enerji ihtiyacının karşılanması anlamında da Türkiye-Azerbaycan
arasındaki işbirliği önem teşkil etmektedir. Türkiye’nin gaz ihtiyacının yaklaşık % 20 sinin
Azerbaycan’dan karşılanmakta olduğu ve Faz-2 gazının belirli bir kısmının da Türkiye’ye
verilmesi durumunda, 2015 yılından sonra bu oranın % 30’lara ulaşmasıyla Azerbaycan-Türkiye
arasındaki enerji işbirliğinin önemi ortaya çıkmaktadır.
Azerbaycan’ın 5,2 GW elektrik üretim kapasitesi bulunmaktadır. Elektrik tüketiminin yaklaşık
%85’i ülkedeki sekiz termik santralde ve geri kalan altı hidroelektrik santralde
gerçekleştirilmektedir. Söz konusu güç santrallerinin tamamı devletindir. Ülkenin elektrik üretim
kapasitesinin 10 GW’ye yükseltilmesi amacı ile iki yeni güç istasyonu inşaat sürecindedir. Ancak
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eskimiş teknoloji ve transmisyon kayıpları nedeni ile elektriğin bir kısmı Rusya, Türkiye ve
İran’dan ithal edilmek zorunda kalınmaktadır. Sanayi sektöründe tüketimin gerilemesine rağmen
Azerbaycan enerji konusunda verimsizdir. Elektrik sektörü büyük ölçüde sübvanse edilmektedir.
Bakü ve çevresinde enerji sıkıntısı yaşanmamasına rağmen kırsal kesimlerde sık sık elektrik
kesintileri olmaktadır. Elektrik dağıtım ağı beş bölgeye bölünmüştür. Elektrik dağıtım işi özel
şirketler tarafından uzun vadeli sözleşmelerle yürütülmektedir.

2. EKONOMİK VERİLER
Temel Ekonomik Veriler
GSYİH (Cari
Fiyatlar
SAGPmilyar $)
GSYİH
Büyüme (Sabit
Fiyatlar, %)
Kişi
Başına
Düşen
GSYİH'daki
Değişim Oranı
(Cari Fiyatlar
SAGP -%)
Tüketici Fiyat
Enflasyonu
(ort., %)
İşsizliğin
Toplam
İşgücüne Oranı
(%)
Devletin Genel
Net
Borçlanmasının
GSYİH'ya
Oranı (%)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

169,74

173,31 1

169,74

173,2

180,08

187,35

184,42

189,34

2,8

1,05

-3,06

0,15

1,5

2,25

-2,18

0,71

1,49

-0,17

-4,19

-0,91

0,6

1,04

-3,34

-0,49

1,45

4,05

12,44

12,04

2,33

2,6

3,3

3,2

4,91

4,96

5,04

5,04

4,99

4,97

4,99

4,99

2,74

-4,81

-1,13

-1,37

5,55

8,42

-12,82

-9,67

IMF verilerine göre Azerbaycan, 2020 yılı itibariyle 194 ülke arasında dünyanın 74. büyük
ekonomisidir. 2020 yılında sabit fiyatlara ve satın alma gücü paritesine göre, 184 milyar dolar
olacağı tahmin edilen GSYİH’nın 2021 yılında 189 milyar dolar olması beklenmektedir.
2020 yılında sabit fiyatlara göre % 2 oranında azalması beklenen GSYİH’nin, 2021 yılında % 1
oranında artacağı tahmin edilmektedir.
Sabit fiyatlara ve satın alma gücü paritesine göre Kişi Başına Düşen Milli Gelirinin 2020 yılında
%3 oranında azalacağı tahmin edilen ülkenin KBDMG'ini en çok artıran 194 ülke arasında 64.
olması beklenmektedir.
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2020 yılında % 3 olan tüketici fiyatlarına göre yıllık ortalama enflasyon oranının 2021 yılında % 3
olacağı tahmin edilmektedir.
Ülkedeki işsiz sayısının toplam işgücüne oranının 2020 yılında %5 olacağı ve işsizliğin yüksek
olduğu ülkeler arasında 81. sırayı alacağı tahmin edilmektedir.
Petrol fiyatlarının yüksek seyrettiği dönemde hızla büyüyen ve parlak bir dönem geçiren
Azerbaycan, 2014’ün yarısında görülmeye başlanan petrol fiyatlarındaki düşüşten en çok etkilenen
ülkelerin başında gelmektedir. Gelirlerin azaldığı, bir yıl içinde %100'ü bulan devalüasyonlar
sonucunda risklerin önlenmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli olan kapsamlı
bir reform hazırlığına girişilmiştir. İlk aşamada, gümrükler, transit geçişler, bankacılık ve vergi
sistemi ile üretim ve ihracat teşviklerinde bunun yansımaları görülmüştür.
Son olarak, Azerbaycan’ın ekonomisini çeşitlendirmek amacıyla oluşturduğu uzmanlar grubunun
uzun süredir üstünde çalıştığı, milli ekonomiye ve on bir farklı sektöre ilişkin stratejik yol haritaları
Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından 6 Aralık 2016 tarihinde onaylanmıştır.
Azerbaycan ekonomisinde, sanayi sektörünün önemli bir bölümünü yaklaşık 20 yıl önce kurulan
ağır sanayi oluşturmaktadır. Ağır sanayi içinde en önemli sektörler demir, alüminyum ve çimento
olup, çoğu petrol sanayinin gelişiminden sonra ihmal edilmiştir. Ülke sanayisinin tekrar
canlanmasına yönelik olarak, Azerbaycan’da 2014 yılı “sanayi yılı” ilan edilmiştir. Reel sanayi
üretiminin hızla düşmesine rağmen, konut inşası, kırsal altyapı çalışmaları ve ulaşım altyapısının
iyileştirilmesinden dolayı inşaat sektörü son iki senedir çok hızlı büyümüştür.
Hizmet sektörü de ulaşım ve komünikasyon alanlarında yaşanan gelişmelerden dolayı hızlı bir
biçimde büyümüştür. Bankacılık sektördeki varlığın yarısından fazlasını oluşturan iki devlet
bankası tarafından yönetilmektedir.
Petrol dışı alanlarda yapılan yatırımların artış kaydetmesine rağmen, IMF, ülkede enerji sektörü
dışında kalan iş sektörlerinin halen oldukça zayıf göründüğüne dikkat çekmektedir. Özellikle,
gelişmemiş hukuk sistemi, rekabet koşulları önündeki engeller ve finansal sistemde yaşanılan
sorunların petrol dışı alanların büyümesinin önündeki en önemli engeller olduğunu belirtmektedir.
Azerbaycan’da ekonominin büyük bir bölümü hala devlet tarafından yönetilmektedir. Pek çok
kamu işletmesi kendi alanlarında tekeldir. Söz konusu işletmeler yüksek fiyatlar belirlemekte ve
mal arzını kısıtlamakta olup, çoğu zaman mal alımında da önemli bir paya sahiptir.
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3. DIŞ TİCARET
2019 yılında 20 milyar dolarlık (%1 artan) ihracatla dünyada %0.1 pay ile 70. sırada olan ülkenin
ihracat yaptığı başlıca ülkeler İtalya, Türkiye, İsrail, Hindistan ve Almanya’dır. Ülkenin
ihracatında Türkiye %14,6 pay ile 2. sıradadır.
Ülkenin 2019 yılında ihraç ettiği başlıca ürünler; ham petrol (petrol yağları ve bitümenli
minerallerden elde edilen yağlar), petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, petrol yağları ve
bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, domates (taze/soğutulmuş) ve altın (platin kaplamalı
altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)dır.
2019 yılında 14 milyar dolarlık (%19 artan) ithalatla dünyada 87. sırada olan ülkenin ithalat yaptığı
başlıca ülkeler Rusya, Türkiye, Çin, İsviçre ve ABD’dir. Ülkenin ithalatında Türkiye %12 pay ile
2. sıradadır. (ITC-Trademap)
2019 yılında ithal ettiği başlıca ürünler; altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı
işlenmiş ya da pudra halinde), otomobiller, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen
yağlar, buğday ve mahlut, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlardır.
2019 AZERBAYCAN

İHRACAT (1000 $)
19.635.580

İTHALAT (1000 $)
13.649.269

Kaynak: Trade Map

Aşağıdaki tabloda 2019 yılında Azerbaycan’ın en fazla ithalat yaptığı ürün ve ürün grupları yer
almaktadır.
SEKTÖR
İTHALAT (1000 $)
Doğal veya kültür incileri, değerli veya yarı değerli taşlar, değerli 21.31.556
metaller
16.37.288
Makineler, mekanik cihazlar, nükleer reaktörler, kazanlar; parçaları
Elektrikli makine ve teçhizat ve bunların parçaları; ses kaydediciler ve
çoğaltıcılar, televizyon
Demiryolu veya tramvay vagonları dışındaki araçlar ve bunların parça
ve aksesuarları
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen
ürünler; bitümlü maddeler
Demir veya çelikten eşya

1.024.078

Plastikler ve bunlardan eşya

403.971

Hububat

401.101

Eczacılıkla ilgili ürünler

296.532

Ahşap ve ahşap eşya; odun kömürü

284.811

927.416
828.299
642.431
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Kaynak: Tarde Map

Türkiye İle Ticaret
Türkiye’nin Azerbaycan’a ihracatı; ihraç ürünlerinin bu ülkede tanınmaya başlaması, Türk
şirketlerinin Azerbaycan piyasasında şube açmak suretiyle Türkiye’den ithalat yapması ve bu
malları iç piyasada pazarlaması gibi nedenlerle 1993 yılından bu yana yükselme eğilimi
göstermektedir. Ancak, yüksek gümrük vergisi oranları nedeni ile iki ülke dış ticareti potansiyelinin
gerisinde kalmaktadır.
2019 yılında ülkeye ihracatımız 2 milyar dolardır. Bir önceki yıla göre ihracatımız % 21 artmıştır.
2019 yılında ülkenin toplam ihracatımızdaki payı % 1 olup 27. sıradadır.
2019 yılında ülkeden ithalatımız 3 milyar dolardır. 2019 yılında ülkenin toplam ithalatımızdaki
payı % 1 olup 23. sıradadır.
Türkiye’nin Azerbaycan’a olan ihracatında makineler ve mekanik cihazlar ve yedek parçaları,
demir ve çelikten eşyalar, elektrikli makina ve cihazlar ve yedek parçaları, mobilya, otomotiv, optik
alet ve cihazlar, motorlu kara taşıtları ve yedek parçaları, mineral yakıtlar, petrol ve türevleri gibi
ürünler önemli paya sahiptirler. Bunun yanı sıra Türkiye’nin tuz, kükürt, taş, alçı ve çimento, kağıt,
karton ve mamulleri, sabun ve müstahzarları, sebze ve meyveler gibi birçok diğer ürünlerde ihracat
potansiyeli bulunmaktadır.
Aşağıdaki tabloda 2020 yılı ilk 9 ay için Türkiye’den Almanya’ya yapılan ihracat rakamları
sektörler bazında yer almaktadır.
Sektör

İhracat
(1000 $)

Çelik
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
Demir ve Demir Dışı Metaller
Deri ve Deri Mamulleri
Diğer Sanayi Ürünleri
Elektrik Elektronik
Fındık ve Mamulleri
Gemi ve Yat
Halı
Hazır giyim ve Konfeksiyon
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
İklimlendirme Sanayii
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Kuru Meyve ve Mamulleri
Madencilik Ürünleri
Makine ve Aksamları
Meyve Sebze Mamulleri
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri

71.623,71
25.862,69
78.624,60
10.285,86
1.315,91
126.229,90
145,71
116,75
3.299,12
33.147,57
75.448,41
75.921,17
305.247,45
3.391,02
5.706,39
121.572,26
9.510,36
96.182,83

Rakamı
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Mücevher
Otomotiv Endüstrisi
Savunma ve Havacılık Sanayii
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
Süs Bitkileri ve Mam.
Tekstil ve Hammaddeleri
Tütün
Yaş Meyve ve Sebze
Zeytin ve Zeytinyağı
TOPLAM

438,22
76.355,64
123.026,13
18.668,24
6.627,62
32.656,77
1.052,11
5.411,44
1.703,97

1.309.571,85

4. PAZAR BİLGİLERİ
Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi)
Azerbaycan Cumhurbaşkanının 24 Haziran 1997 tarih ve 609 sayılı Kararı ile onaylanmış
Azerbaycan Cumhuriyetinde ithalat-ihracat işlemlerinin düzenlenmesi Kuralları'na (http://www.eqanun.az/framework/12499) göre, Azerbaycan Cumhuriyetinde yerli ve yabancı şahıslar (gerçek
ve tüzel kişiler) tarafından ithalat-ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi Azerbaycan
Cumhuriyetinin Gümrük Kanunu, ""Gümrük Tarifeleri Hakkında" Azerbaycan Cumhuriyetinin
Kanunu ve buna uygun olarak kabul edilmiş diğer ilgili mevzuat ve aynı zamanda söz konusu
kurallarla düzenlenmektedir.
İhracat İşlemleri
Azerbaycan Cumhuriyetinde ithalat-ihracat işlemlerinin düzenlenmesi Kuralları'na göre,
Azerbaycan Cumhuriyetinde üretilen veya ithal edildikten sonra yeni bir üretim sürecine sokularak
mamul hale getirilen malların ihracı gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe yapılabilmekte
olup, Gümrük Kanununda ve söz konusu Kurallarda belirlenen durumlar hariç onların faaliyetine
sınırlama getirilemez.
Bakanlar Kurulu tarafından yapılan veya ilgili devlet organlarından izin alınarak gerçekleştirilen
ihracat işlemleri dışında kalan bütün diğer malların ihracı Gümrük Organlarına beyan edilerek
gerçekleştirilmektedir.
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