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AZERBAYCAN VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA SON DÖNEMDE 

YAŞANAN GELİŞMELER 

 Başlıca küresel siyasi ve ekonomik ak-
törlerden biri olan Avrupa Birliği (AB), 
çok vektörlü işbirliğine ve ortaklığa bü-
yük önem veren Azerbaycan dış politika-
sında özel bir yere sahiptir. İki taraf ara-
sındaki ilişkiler 1991 yılında başlamıştır. 
Bu ilişkiler, 1996 yılında imzalanan ve 
Temmuz 1999'da yürürlüğe giren AB-
Azerbaycan Ortaklık ve İşbirliği Anlaş-
ması'na (OİA) dayanmaktadır. İlişkilerin 
yasal dayanağını tanımlayan bu anlaşma, 
askeri alanın dışında Azerbaycan ile AB 
arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliği 
çerçevesini güvence altına almaktadır. 
Anlaşmanın imzalandığı tarihten bu yana 
AB, Azerbaycan ile olan işbirliği alanını 
giderek genişletmiştir. 2004 yılında AB 
Konseyi, AB ile Avrupa’nın doğu ve 
güneyinde bulunan 16 komşu ülke ara-
sındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik 
ilişkilerini şekillendiren Avrupa Komşu-
luk Politikasına (AKP) Azerbaycan'ın 
katılmasına ilişkin bir karar almıştır. 
AKP'nin Azerbaycan’a Yönelik Eylem 
Planı 2006 yılında kabul edilmiştir. 2009 
yılında Azerbaycan, Gürcistan, Ermenis-
tan, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Moldova 
ile ikili işbirliğini güçlendirmek ve AKP 
çerçevesinde çok taraflı işbirliğini sür-
dürmek için AB, Doğu Ortaklığı girişi-
mini başlatmıştır. Bu girişim kapsamında 
derin ve kapsamlı serbest ticaret alanları, 
vizesiz seyahat, AB işgücü piyasasına 
giriş, AB mevzuatına ve standartlarına 
uyum alanlarında çeşitli anlaşmalar ya-
pılmıştır. Ayrıca, Kasım 2016'da AB 
Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu ve 
Dış İşleri ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi’ne OİA'nın yerine geçecek 
olan kapsamlı bir anlaşmayı Azerbaycan 
ile müzakere etme yetkisi vermiştir. 
Günümüzde Azerbaycan Devlet İstatistik 
Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya 
göre AB, Azerbaycan’ın başlıca ticaret 
ortaklarından biridir. Aslında, 1999 yı-
lında AB'nin Azerbaycan ticareti içinde-
ki payı üçte bire ulaşmıştır ve o tarihten 
bu yana artan bir eğilim içinde olmuştur. 
İki taraf arasındaki ticaret hacminin 2008 
yılında zirve yaptığı (AB'nin payı 
%53.87’ye -29.59 milyar dolara- ulaş-
mıştır) dikkati çekmektedir. 2016 yılında 
AB'nin Azerbaycan'ın toplam ticareti 

içindeki payı %34.93’e (6.17 milyar 
dolara) ulaşmıştır. Ayrıca, AB'nin ülke-
nin toplam ihracatındaki payı, 1999'dan 
bu yana %25'in üzerinde olup 2016'da 
%43.22'ye ulaşmıştır. Ancak, Azerbay-
can'ın Avrupa'ya yaptığı ihracat hacmi 
azalmıştır. Örneğin, 2014 yılında ihracat 
10.78 milyar dolar iken 2015 yılında 
%37.39 oranında gerileyerek 6.75 milyar 
dolara düşmüş ve 2016 yılında %41.46 
oranında azalarak 3.95 milyar dolara 
düşmüştür. Azerbaycan'ın AB'den ithala-
tı ise 2016'da %26.04 veya 2.22 milyar 
dolara ulaşarak 2015 yılına göre %24.50 
azalış göstermiştir. AB'nin Azerbay-
can'ın toplam ithalatındaki en yüksek 
payının (%35.13 -3.76 milyar dolar-) 
2013'te kaydedildiğini belirtmek gerek-
mektedir. Genel olarak, AB'nin Azer-
baycan'ın toplam ihracatında yüksek 
paya sahip olması ancak nispeten düşük 
ithalat seviyesine sahip olması, Azerbay-
can'ın AB ile ticaret fazlası verdiği an-
lamına gelmektedir. 
2016'da ülkenin toplam ticaret fazlası 
2.11 milyar dolara ulaşmıştır. Bu mikta-
rın 1.73 milyar doları AB ile olan ticaret 
fazlasıdır. Bu nedenle, ülkenin ticaret 
fazlasının %81.99'u Azerbaycan'da üreti-
len petrol ve doğal gazın yaklaşık 
%30'unu satın alan AB ile ticaretin bir 
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Örne-
ğin, Birleşmiş Milletler Uluslararası 
Ticaret İstatistikleri Veritabanı'na göre, 
2015 yılında mineral yakıtlar, yağlayıcı-
lar ve ilgili malzemeler Azerbaycan'ın 
AB'ye yaptığı toplam ihracatın 
%96.95'ini (5.95 milyar dolar) oluşturur-
ken, 2014 yılında bu ürünlerin payı 
%99.00 olmuştur (11.45 milyar dolar). 
Mineral yakıtlar, yağlayıcılar ve ilgili 
malzemeleri,  2015 yılında sadece %0.99 
(60.77 milyon dolar) ve 2014 yılında 
%0.26 (29.80 milyon dolar) ile kimyasal-
lar ve ilgili ürünler izlemiştir. Azerbay-
can'ın AB'ye ihracatında üçüncü sırada 
yer alan mallar, yani, gıda ve canlı hay-
van, 2015 yılında %0.84 (51.64 milyon 
dolar) ve 2014 yılında %0.35 (40.41 
milyon dolar) olarak gerçekleşmiştir. 
Buna karşılık, Azerbaycan'ın AB'den 
ithalatı daha çeşitlendirilmiş görünüm-
dedir. AB'den yapılan ithalat içinde en 

büyük payı, 2015 yılında %52.72 (1.55 
milyar dolar) ve 2014 yılında %41.82 
(1.30 milyar dolar) ile makine ve ulaşım 
araçları almıştır. 2015 ve 2014 yıllarında 
çoğunlukla malzemelere göre sınıflandı-
rılan imalat ürünleri ikinci sırada yer 
almaktadır ve AB'den yapılan toplam 
ithalatın sırasıyla %20.71'ini (0.61 mil-
yar dolar) ve %15.61'ini (0.48 milyar 
dolar) oluşturmaktadır. Diğer ürünler ise 
%10'dan daha az paya sahiptir. 
2016 yılında İtalya’nın 1.89 milyar dolar 
(2015 yılında 2.84 milyar dolar) ticaret 
hacmiyle, Azerbaycan’ın en büyük tica-
ret ortağı olduğu görülmektedir. Bu ra-
kam 2016 yılında, Azerbaycan ile AB 
arasındaki toplam ticaretin %30.65'ini 
(2015 yılında %29.32’sini) oluşturmuş-
tur. İtalya'nın ardından sırasıyla %16.36 
(1.01 milyar dolar) ve %10.43 (0.64 
milyar dolar) payla Almanya ve Fransa 
gelmektedir. Böylece, Azerbaycan bu üç 
ülkeyle önemli bir ticaret fazlası oluş-
turmuştur (2016 yılında 1.78 milyar 
dolar). Bu rakam, Azerbaycan’ın AB'nin 
tüm ülkeleriyle olan toplam ticaret fazla-
sını aşmaktadır. Diğer yandan, 2016 
yılında Azerbaycan'ın Estonya, Roman-
ya, Letonya, Slovenya, Finlandiya, Lit-
vanya, Yunanistan, Slovakya, Danimar-
ka, Hollanda, Bulgaristan, Macaristan, 
Belçika, Polonya, İsveç ve İngiltere gibi 
ülkelerle ticaret açığı söz konusudur. 
Ancak, tüm bu ülkelerin Azerbaycan'ın 
toplam ticaretindeki payı %1'den azdır. 
Sonuç olarak, AB Azerbaycan'ın önemli 
bir ticaret ortağı olduğu için Bakü, eko-
nomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine 
büyük önem vermektedir. Bununla bir-
likte, petrol ve doğal gaz Azerbaycan’ın 
en çok ihraç ettiği ürünler olduğundan, 
ülkenin AB ile olan ticareti büyük oran-
da dünya petrol fiyatlarına bağlıdır. Ör-
neğin, 2014 yılı ortalarından itibaren 
küresel petrol fiyatlarının keskin bir 
düşüş göstermesi nedeniyle, iki taraf 
arasındaki ticaret hacmi 2014 yılında 
13.89 milyar dolar iken 2016'da 6.17 
milyar dolara düşmüştür. Dolayısıyla, 
petrol fiyatlarının mevcut düşük seviye-
sinde kalmaya devam etmesi halinde, 
yakın gelecekte Azerbaycan ve AB ara-
sındaki ticaret önemli ölçüde artmaya-
caktır. 



 

 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 

 

 
 Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette Beyaz 

Rusya Cumhurbaşkanı Aleksandr Luka-

şenko ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir 

Putin, Devletler Birliği çerçevesinde ikili 

ilişkilerin geliştirilmesine yönelik pers-

pektifler üzerine görüşmüşlerdir. İki 

Cumhurbaşkanı, Rusya-Beyaz Rusya 

Devletler Birliği Yüksek Konseyi toplan-

tısına başkanlık etmişler ve 2016 yılında 

iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş-

birliğinin sonuçlarını özetlemişlerdir. Ta-

raflar, makine-yapım kompleksinin po-

tansiyelinin korunması ve tarım-sanayi 

kompleksinde işbirliğine ilişkin kararlar 

dâhil olmak üzere bir dizi anlaşma imza-

lamışlardır. Cumhurbaşkanları ayrıca, 

yüksek teknoloji, yenilikçilik ve bilgi top-

lumunda bölgelerarası işbirliği üzerinde 

yoğunlaşan 4. Rusya ve Beyaz Rusya 

Bölgeleri Forumu'na katılmışlardır. 

 Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette Viet-

nam Cumhurbaşkanı Tran Dai Quang ve 

Rus mevkidaşı Vladimir Putin, ticaret, 

ekonomi, yatırım, kültürel ve insani alan-

larda işbirliğinin yanı sıra, Avrasya Eko-

nomik Birliği ve Vietnam arasında Ser-

best Ticaret Anlaşması’nın uygulanması 

üzerinde görüşmüşlerdir. Ziyaretin so-

nunda, kara para aklama ve terörün fi-

nansmanı ile ilgili gizli mali bilgilerin 

paylaşılması, Vietnam'da bir nükleer bi-

lim ve teknoloji merkezinin kurulması, 

2017-2022 yılları arasında uzay alanında 

işbirliğinin geliştirilmesi ve demiryolla-

rında işbirliğine ilişkin anlaşmalar dâhil 

olmak üzere bir Ortak Bildiri ve diğer ba-

zı anlaşmalar imzalanmıştır. 

 Bakü'ye yaptığı resmi ziyarette Polonya 

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Azer-

baycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 

ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine 

odaklanarak her iki tarafı da ilgilendiren 

geniş bir yelpazedeki konular üzerinde 

görüşmüşlerdir. Ziyaretin sonunda taraf-

lar, Azerbaycan ve Polonya arasında Stra-

tejik Ortaklık ve Ekonomik İşbirliği Yol 

Haritası ile İlgili Ortak Deklarasyon im-

zalamışlardır. 

 Aşkabat'a yaptığı resmi ziyarette Türkiye 

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve 

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Me-

redov, eyaletler arası işbirliği ile ilgili 

güncel konular üzerinde görüşmüşler ve 

ticari, ekonomik, kültürel ve insani alan-

larda diyaloğun daha da geliştirilmesi ko-

nusunda ülkelerarası karşılıklı çıkarlara 

vurgu yapmışlardır. 

 BDT’ye Üye Devletlerin İçişleri Bakanla-

rı Konseyi’nin Duşanbe'de düzenlenen 

toplantısında Ermenistan, Azerbaycan, 

Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, 

Rusya, Tacikistan, Özbekistan ve Moldo-

va İçişleri Bakanları, terör, aşırılık ve ya-

sadışı uyuşturucu kaçakçılığı dâhil olmak 

üzere ulus ötesi organize suçlarla müca-

delede ikili işbirliğinin güçlendirilmesi 

konusunda görüş alışverişinde bulunmuş-

lardır. 

 Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (SİÖ) faali-

yetleri çerçevesinde Çin ve Kırgızistan 

sınır güçleri, kuzeybatı Çin'in Xinjiang 

Uygur Özerk Bölgesi’ne bağlı Kızılsu 

Kırgız Özerk ilinde ortak anti-terör tatbi-

katları gerçekleştirmiştir. SİÖ’ye üye tüm 

ülkelerin temsilcileri tarafından gözlem-

lenen tatbikatlar, sınır bölgesindeki terö-

rün kontrol edilmesinde ortak eylemin 

kabiliyetinin test edilmesi amacıyla, Kır-

gızistan'dan Çin'e silahlı teröristler tara-

fından yapılan silah kaçakçılığına ilişkin 

temsili bir düzenleme gerçekleştirilmiştir. 
 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

 Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR, 

şirketin Ocak 2017 itibariyle yurt dışın-

daki projelere yaklaşık 4.49 milyar dolar 

değerinde yatırım yaptığını açıklamıştır. 

Şirketin yatırımlarında en büyük pay 

3.334 milyar dolar ile Türkiye'deki proje-

lere aittir. İsviçre, Gürcistan ve Ukray-

na'daki projelere ise sırasıyla 414.5 mil-

yon dolar, 386.9 milyon dolar ve 281.7 

milyon dolar yatırım yapılmıştır.  

 Özbekistan devlet enerji şirketi Özbeke-

nergo, 15 Temmuz 2017'den itibaren 

elektrik fiyatlarını 1 kWh başına 191 

somdan 204.3 soma çıkarmayı (%6.9 

oranında artırmayı) planladıklarını açık-

lamıştır. Tarifelerin, yakıt-enerji kaynak-

larının fiyatlarındaki artışla bağlantılı ola-

rak değiştirileceği belirtilmiştir. Özbekis-

tan, elektrik fiyatlarını en son Ekim 

2016'da artırmıştır. 

 Türkmenistan Ulaşım ve İletişim Başba-

kan Yardımcısı Dadebay Amangeldiev, 

ülkenin Serahs-Sarahs (Türkmenistan-

İran) kontrol noktasındaki Tejen Nehri 

boyunca otomobil geçişinin sağlanacağı 

bir köprünün yapımının tamamladığını 

açıklamıştır. Uzunluğu 96 metre ve geniş-

liği 15.1 metre olan köprünün kapasitesi 

günde yaklaşık 2,000 otomobildir. 

 Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mir-

ziyayev, Topluma Yararlı Gıdaların Baş-

lıca Türlerinin Topluma Güvenilir Bir 

Şekilde Sunulması ile ilgili Acil Önlem 

Alınmasına İlişkin Kararı imzalamıştır. 

Bu Karar uyarınca ülkede İş İmkânlarının 

Geliştirilmesi için Devlet Fonu kurula-

caktır. Bu Fon, sanayi, gıda ve tarım 

ürünlerinin üretiminde projelerin uygu-

lanmasını desteklemek amacıyla işletme-

lerin kredilere erişimini sağlayacaktır. 

 Azerbaycan Parlamentosu tarafından 

onaylanan 2017 Devlet Bütçesine Dair 

Kanun'da yapılan değişikliklere göre, re-

vize edilen devlet bütçesindeki gelirlerin 

9.94 milyar dolar olması tahmin edilmek-

tedir. Bu rakam, ilk onaylanan miktardan 

303 milyon dolar (%3.1oranında) daha 

fazladır. Harcamaların ise 10.64 milyar 

dolar seviyesinde kalması beklenmekte-

dir. Bu rakam, ilk tahmini rakamdan 0.62 

milyar dolar (%6.2 oranında) daha fazla-

dır. Bütçe açığının ise 314 milyon dolar-

lık bir artış göstererek 0.70 milyar dolar 

olması beklenmektedir. Bu rakam, 2017 

yılında Azerbaycan'ın beklenen 

GSYİH'sinin %1.8'ini oluşturmaktadır.   

 Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, 

ülkenin bütçe açığının 2018 yılında yak-

laşık 25.4 milyar dolar, 2017 yılı sonunda 

ise 33.2 milyar dolar olarak gerçekleşece-

ğini açıklamıştır. 2016 yılında Rusya'nın 

bütçe açığının 50.8 milyar dolar olduğu 

kaydedilmiştir. 
 

Toplum ve Kültür 
 

 Tacikistan’da laik hükümet ve İslam 

kuvvetleri liderliğindeki muhalefet 

grubu koalisyonu arasındaki beş yıllık 

iç savaşa son veren Tacikistan Barış 

Anlaşması'nın imzalanmasının 20. yıl-

dönümü kutlanmıştır. Ülkenin başken-

tinin 25 kilometre doğusunda bulunan 

Vahdat kenti resmi kutlamalara ev sa-

hipliği yapmıştır. 

 Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 

Nazarbayev'in imzaladığı Sosyal Gü-

venlik ile İlgili Konularda Bazı Kanun-

larda Değişikliklerin ve İlavelerin Ya-

pılmasına İlişkin Kanuna göre, 1 

Temmuz 2017'den bu yana Kazakistan 

vatandaşlarının emekli maaşları ve 

ödenekleri artırılacaktır. Kanun, 2016 

yılı seviyesine kıyasla 2017 yılında 

emeklilik ödeneğinin %20 oranında ar-

tırılmasını ve annelik yardımın bir se-

fere mahsus olmak üzere %20 oranında 

artırılmasını öngörmektedir. Ayrıca, 

Temmuz 2017'de ülkede zorunlu Sos-

yal Sağlık Sigortası Sistemi başlatılmış 

olup, işverenler, bireysel girişimciler 

ve diğer vatandaşlar %1 oranında si-

gorta primi ödemeye başlamışlardır. 

Katkı payı, 2017'de %2, 2018'de %3, 

2019'da %4 ve 2020'de %5 olarak her 

yıl artacaktır. 

 AGİT uzmanları Kırgızistan'da yolsuz-

lukla mücadele değerlendirme misyonu 

gerçekleştirmişlerdir. AGİT uzmanları, 

ülkenin yolsuzlukla mücadele politika-

larının ve eylem planlarının geliştiril-

mesi, uygulanması, yürütülmesi ve iz-

lenmesinden sorumlu hükümet kurum-

larının temsilcilerinin yanı sıra iş dün-

yası ve sivil toplum temsilcileri ile de 

bir araya gelmişlerdir. 

 Taşkent'e yaptığı resmi ziyarette Maca-

ristan Dış Ekonomik İlişkiler ve Dışiş-

leri Bakanı Peter Siyarto ve Özbekistan 

Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, 

Taşkent'te Macaristan Büyükelçili-

ği’nin resmi açılış törenine ve Macaris-

tan ve Avrupa Birliği bayrak törenine 

katılmışlardır. Taraflar, ülkeler arasın-

da yakın ve karşılıklı yarar sağlayan iş-

birliğinin güçlendirilmesini teşvik et-

mek için iki ülkeyi birbirine bağlama 

konusunda Macaristan Büyükelçili-

ği’nin aktif bir rol oynayacağını dile 

getirmişlerdir. 
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