
 

 

 



Resmi Adı Azerbaycan Cumhuriyeti 

Yönetim Şekli Cumhuriyet 

Nüfus 10 milyon 

Dil Azeri Türkçesi 

Yüzölçümü 86 600 km2 

Başkent Bakü 

Başlıca Şehirler Bakü, Sumgayt, Gence, Mingaçevir, Khirdalan, Şirvan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 

Para Birimi Manat 

 

 

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 sahip olan Azerbaycan 44-52 doğu meridyenleri ve 38-42 

kuzey paralelleri üzerinde yerleşmektedir. Dünyada en büyük göl olan Hazar Denizi 400 000 

km2 büyüklüğünde olup, en derin yeri 1 025 metredir. Kür-Aras ovası en büyük düzlüktür. En 

düşük rakım (Hazar Denizi)-28 m ve en yüksek nokta (Bazardüzü Dağı) 4 466 m’dir. 

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. 

Temel Ekonomik Göstergeler 

 

Azerbaycan, 1991 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra, önemli siyasi, askeri, sosyal ve 

ekonomik problemlerle karşı karşıya gelmiştir. Yeniliklere hızla adapte olan Azerbaycan, 

SSCB’nin dağılması ile uzmanlaşma ve iş bölümüne dayalı ekonomik yapılanmanın sona 

ermesine, ülke sanayi için gereken ara mallarının ithalat yollarının kapanmasına rağmen 

bütün bu darboğazları aşmayı başarmıştır. 20 Eylül 1994 tarihinde “Asrın Anlaşması” olarak 

adlandırılan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi ile dünyanın önde gelen petrol şirketleri 



arasında “Hazar Denizinin Azerbaycan’a ait bölümünde Azeri, Çırağ, Güneşli Yataklarının 

Birlikte İşlenmesi ve Paylaşılması Hakkında” ilk Anlaşma imzalanmıştır. 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. Ülke sanayisinin tekrar canlanmasına yönelik olarak, 

Azerbaycan’da 2014 yılı “sanayi yılı” ilan edilmiştir. Konut inşası, kırsal altyapı çalışmaları ve 

ulaşım altyapısının iyileştirilmesinden dolayı inşaat sektörü son yıllarda 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. Azerbaycan, petrol ve gaz sektörü ile birlikte gelişmekte 

olan bir ekonomidir. Çeşitlendirme çabaları yavaş kalmaktadır. Petrol dışı alanlarda yapılan 

yatırımların artış kaydetmesine rağmen ülkede enerji sektörü dışında kalan iş sektörleri halen 

oldukça zayıftır. 2021 yılında ekonomideki önemli büyümeye artan petrol-gaz talebi ve özel 

tüketimin artması, toparlanmanın ana itici güçleri olmuştur. Rusya-Ukrayna savaşı 

Azerbaycan için ekonomik riskleri artırmıştır. Ancak yüksek petrol fiyatlarının ihracat 

gelirlerini artırması, yüksek enflasyon ve enerji dışı ticaretin bozulması gibi olumsuz 

faktörlerin etkisini azaltması beklenmektedir. Petrol ve gaz Azerbaycan'ın ihracatının 

%90'ından fazlasını oluşturmaktadır. Petrol fiyatlarına ilişkin olumlu görünüm, finansman 

maliyetlerini düşürmesini ve dış borçlanmayı sınırlandırmasını sağlaması beklenmektedir. 

Enerji sektörü, Azerbaycan'ın ekonomik büyümesinde önemli bir rol oynamaya devam 

edecektir. 

 



Dış Ticaret  

Ülkenin Dış Ticareti 

 

2021 yılında 22 milyar dolarlık ihracatla dünyada 73. sırada olan ülkenin ihracat yaptığı 

başlıca ülkeler İtalya, Türkiye, Rusya, İsrail ve Hırvatistan’dır. Ülkenin ihracatında Türkiye %13 

pay ile 2. sıradadır. Ülkenin 2021 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; pamuk (karde edilmemiş veya 

penyelenmemiş) ve altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da 

pudra halinde)dır. 2021 yılında 12 milyar dolarlık ithalatla dünyada 97. sırada olan ülkenin 

ithalat yaptığı başlıca ülkeler Rusya, Türkiye, Çin, Almanya ve Ukrayna’dır. Ülkenin ithalatında 

Türkiye %16 pay ile 2. sıradadır. 2021 yılında ithal ettiği başlıca ürünler: otomobiller; 

tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış); buğday ve 

mahlut; telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer 

cihazlar ve petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlardır. 

 

 



Dış Ticaret Genel Durumu 

İhracat  

 

 

İthalat 

 



Azerbaycan’ın Ülkelere Göre İhracatı 

 

Azerbaycan’ın Ülkelere Göre İthalatı  

 

 



Türkiye- Azerbaycan Ticaret İlişkisi 

 

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 yükselme eğilimi göstermektedir. 2021 yılında ülkeye ihracatımız yaklaşık 

2,3 milyar dolardır. Azerbaycan’a ihraç ettiğimiz başlıca ürünler: helikopterler, uçaklar vb.; uzay 

araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları; serum, aşı, toksin vb. 

ürünler; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar; demir veya çelikten inşaat ve 

inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. ürünler; 

yıkama ve temizleme müstahzarlarıdır. 2021 yılında ülkeden ithalatımız yaklaşık 1 milyar dolardır. 

Belli başlı ithal kalemleri ise pamuk, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar; 

asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış türevleri; 

pamuk ipliği, ve alüminyum saclar, levhalar, şeritlerdır. 

 

 

 

 

 



Türkiye’nin Azerbaycan’a İhraç Ettiği Başlıca Ürünler 

 

 

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 yükselme eğilimi göstermektedir. 2021 yılında 

ülkeye ihracatımız yaklaşık 2,3 milyar dolardır. Türkiye’den Azerbaycan’a ihraç ettiğimiz 

başlıca ürünler: helikopterler, uçaklar vb.; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı 

araçlar ve yörünge-altı araçları; serum, aşı, toksin vb. ürünler; tedavide veya korunmada 

kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış); demir veya çelikten inşaat ve inşaat 

aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. ürünler; 

yıkama ve temizleme müstahzarlarıdır. 2021 yılında ülkeden ithalatımız yaklaşık 1 milyar 

dolardır. Belli başlı ithal kalemleri ise pamuk; petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 

edilen yağlar; asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya 

nitrozalanmış türevleri; pamuk ipliği ve alüminyum saclar, levhalar, şeritlerdir. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


