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Kurumun Adı 

 

NİZİP TİCARET ODASI 

Ziyaret Edilecek Ülke / Ülkeler 

 

AZERBAYCAN  (Bakü) 

Ziyaretin Amacı ve İçeriği 

Azerbaycan ekonomisi son on yılda özellikle 2009 yılında hızlı büyümüş, kriz nedeniyle küresel 

ekonomi açısından zorlu geçen bu yılda dünyada GSYİH’de en çok büyüyen ülke, yakaladığı % 9,3 

artışla, Azerbaycan olmuştur. Azerbaycan’ın 2015 yılında ise % 1,1 oranında reel büyüme 

göstermiştir. Ülke ekonomisi 2016 yılında %3,8 oranında küçülmüş, 2017 yılında tekrar pozitife 

büyümeye geçerek,% 0,07 oranında artış olmuş, 2018 yılında sabit fiyatlara göre % 2 oranında, 2019 

yılında ise %3,9 oranında büyüme beklenmektedir. 

 

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. 

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 yanısıra Türkiye’nin tuz, kükürt, taş, alçı ve çimento, kağıt, karton ve 

mamulleri, sabun ve muhtahzarları, sebze ve meyveler gibi birçok diğer ürünlerde ihracat potansiyeli 

bulunmaktadır. 

Ülkemizin 2005-.2016 döneminde Türk firmaları tarafından Azerbaycan’a yapılan doğrudan yatırım 

tutarı 5,5 milyar dolar olmuştur. Yatırımlarımızda önde gelen sektörler bilgi ve iletişim, finans ve 

sigorta faaliyetleri, gıda, meşrubat ve tütün ürünleri sanayi ve inşaattır. 

Bu nedenle Nizip Ticaret Odası tarafından bölgenin ekonomisine katkı sağlamak, üyelerinin dış 

pazarlara açılmaları, ihracatlarını arttırmaları, yeni ürün ve teknolojileri yerinde görme fırsatını 

sunarak teşvik etmek ve Azerbaycan  ile iş birliği imkânlarının geliştirilmesi amacıyla 28 Kasım – 02 

Aralık 2018 tarihleri arasında Azerbaycan’ın Bakü şehrine yönelik bir ticaret heyeti programı 
düzenlenecektir. 

Heyet programı kapsamında,  Bakü şehrinde  bulunan firmalar ile ikili iş görüşmeleri ,sektörel 

görüşmeler de gerçekleştirilecektir.Bakü Ticaret Müşavirliği ziyaret edilecektir. 

Görüşme Yapılacak Kurum / Kuruluşlar 

 BAKÜ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ ZİYARETİ 

 BATUM’DAKİ FİRMA ZİYARETLERİ 

 BATUM’DAKİ FİRMALAR İLE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ (B2B) 

Ziyaret Tarihleri 
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28 KASIM – 02 ARALIK 2018 

Aynı Ülkeye Daha Önce Düzenlenen Ziyaretin Tarihi, Amacı ve İlgili Ülkede Temas 

Kurulan Kurum ve Kuruluşlar 

28 Kasım – 02 Aralık 2018 tarihlerinde AZERBAYCAN’ın  Bakü şehrine yönelik iş gezisi 

düzenlenmiştir. 

 BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ VE TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ ZİYARETİ 

 BATUM’DAKİ FİRMA ZİYARETLERİ 

 BATUM’DAKİ FİRMALAR İLE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ (B2B) 

Sonuç ve Değerlendirme 

 

Nizip Ticaret Odası (NTO) heyeti Azerbaycan yurtdışı iş gezisi kapsamında Bakü’de resmi ziyarette 

bulundu. 

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet Yiğit, NTO Meclis Üyeleri Hüseyin Yaprak, İbrahim Özkaya, NTO Üyeleri ve işadamlarının 
da bulunduğu heyet Bakü Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. 

Yapılan ziyarette dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Bakü Büyükelçisi Erkan Özerol “İki 

ülke arasındaki ekonomik ilişkiler çok ciddi potansiyele sahip, onun için işadamları olarak yaptığınız 
ziyaretin ayrı bir önemi var.”dedi. 

Türkiye’den Azerbaycan’a gelen herkesin başının üstünde yeri olduğunu ifade eden Büyükelçi Özerol 

sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Azerbaycan, Türkiye’nin dışında en çok şehit verdiğimiz ülke olarak 

kelimenin gerçek anlamıyla bizim kardeşimizdir. Azerbaycan bizim için önemli bir pazar, çünkü 

bizim Ortadoğu’ya açılan kapımız. Türkiye ile Azerbaycan arasında tercihli ticaret anlaşması 

imzalanması için müzakereler devam ediyor. Azerbaycan’ın en büyük gelir kaynağı petrol ve 

doğalgaz, 2015 yılındaki petrol fiyatlarının aniden düşmesi sonucu ekonomiyi doğrudan etkiledi ve 

iki defa devülasyon yapmak zorunda kaldılar. 2015 krizi Azerbaycan’a çok önemli bir ders verdi. 

Sadece petrole bağımlılıktan ders çıkartarak, petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi politikası izlenmeye 

başlandı. Tarım, turizm ve petrokimya sanayisine teşvik verilerek ciddi yatırımlar yapılmaya 

başlandı. Azerbaycan’a yatırım yapmak için uygun bir zaman olduğu için bizler de işadamlarımıza 

destek olmaya çalışıyoruz. Büyükelçilik bünyemizde Ticaret Müşavirliğimizin yanında Gümrük ve 

Ekonomi Müşavirliğimiz bulunmaktadır. Dolayısıyla burada işadamlarımıza yardımcı olacak güçlü 

bir altyapımız var. Siz işadamlarımıza yardımcı olmak için her zaman elimizden gelen desteği 
vermeye hazırız.” ifadelerini kullandı. 

Azerbaycan Türkiye’nin Avrasya bölgesinde en fazla iş yaptığı ülkelerin başında geldiğini 

vurgulayan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt “İki ülkenin birbirlerine 

coğrafi ve kültürel olarak yakınlıkları göz önünde bulundurulduğunda daha fazla gelişme için ciddi 
bir potansiyel olduğu görülmektedir.”dedi. 

İki ülke arasındaki ikili ilişkilerimizin de sürekli gelişerek devam etmesi işadamlarını da 

güçlendirdiğini belirten NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Firmalarımızın 

Azerbaycan’daki yatırımları toplamı 9 milyar dolardır. Ülkede 25 bini aşkın kişiye iş imkânı sunan 

2600’den fazla Türk sermayeli şirketin yatırımları ağırlıklı olarak telekomünikasyon, bankacılık, 

sigorta, ulaştırma, gıda ticareti, tekstil, eğitim, mobilya ve inşaat malzemeleri sektörlerine 

yönelmiştir. Ülkemizde 2015 Aralık ayı itibarıyla Azerbaycan sermayesine sahip bin 771 şirket 

faaliyet göstermektedir. Bu da bizleri mutlu etmektedir. Kardeş ülke Azerbaycan’ın ülkemizdeki 

yatırımları 4 milyar Doları aşmıştır. Türk müteahhitlik firmaları Azerbaycan’da şimdiye kadar toplam 

11 milyar dolar değerinde 347 proje üstlenmişlerdir. Bu veriler ışığında tek millet iki devlet 
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ekonomisinin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gaziantep ve Nizip tarımdan 

sanayiye her alanda yatırım yapılabilecek bir kent. Bu nedenle iki ülke arasındaki tarım ve sanayiye 

dayalı ihracatın artmasına yönelik çalışmalarda bölgemizin de önemli bir rol oynayacağı 

kanısındayım. Bu iş seyahatini ticaret hacmimizi karşılıklı artırmak için gerçekleştirdik. 

Azerbaycan’da büyük bir iş potansiyeli var, bunu çok iyi görmekteyiz. Nizip’li işadamları olarak bu 

potansiyeli değerlendirmek ve bölgemizin üretimlerini buralara daha fazla ulaştırmak istiyoruz."Dost 

ve kardeş ülke” Azerbaycan'la olan ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün Odamız 

heyetine göstermiş olduğu ilgiden dolayı Bakü Büyükelçimiz Sayın Erkan Özerol ve Bakü Ticaret 

Müşavirimiz Sayın Ahmet Ataker’e teşekkür eder, sizleri en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” 
şeklinde konuştu. 

Yapılan görüşmeler sonrasında Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 

tarafından Bakü Büyükelçisi Erkan Özerol ve Bakü Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker’e ziyaret anısına 
plaket ve Nizip Zeytinyağı ve Nizip Sabunu’nun coğrafi işaretini takdim etti. 

http://www.nto.org.tr/?haberid=2236 

İş gezisi programı kapsamında Bakü’deki firmalar ile ikili iş görüşmeleri (B2B) ve firma ziyaretleri 

gerçekleştirildi. 

 

İş gezisi kapsamında pazar incelemesinin yanı sıra Gaziantep de tanıtıldı. Gaziantep’in önemli bir 

ticaret ve sanayi şehri olmasının yanı sıra gastronomisiyle dünyanın hayran kaldığı bir şehir olduğunu 

ve kültür turizmiyle öne çıktığını belirtildi. 

  

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tarım ve sanayiye dayalı ihracatın artmasına yönelik çalışmalarda 

önemli bir adım olduğunu düşünmekteyiz. Seyahatin her iki ülke ve katılımcılarımız için verimli 

geçtiği kanaatindeyiz. 

 

 

http://www.nto.org.tr/?haberid=2236

