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İlk olarak Azerbaycan’ın genel ekonomik durumu konu edinilecektir. Daha sonra Azerbaycan’da-
ki savunma sanayii sektörü ele alınacaktır.

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.

1. Azerbaycan’ın Ekonomik Panoraması ve Genel Bakış
GSYİH 45 milyar ABD doları

1

Tarım: %6,2 / Endüstri: %51,7 / Hizmetler: %42,1

4.340 ABD Doları

2,30

5

44,5 milyar ABD doları

17,9 milyar ABD doları

10,3 milyar ABD doları

Manat

Ham petrol ve türevleri, gıda ürünleri, alüminyum, tekstil

Makine ve ekipmanları, otomotiv, tütün mamülleri, tahıl, makine ve aksamı

GSYİH Büyüme Oranı (%)

GSYİH Dağılımı

Kişi Başı GSYİH

Enflasyon Oranı (%)

İşsizlik Oranı (%)

Toplam Döviz Rezervleri

Toplam İhracat

Toplam İthalat

Para Birimi

Rusya, İtalya, Türkiye, Hindistan, İsrail, RomanyaTicaret Ortakları

Başlıca ithalat kalemleri

İhracat Kalemleri

Tablo 1: Azerbaycan’ın Ekonomik Panoraması, 2018 (Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı)
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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.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin nüfusu 2017 yılı itibariyle 9,9 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.

Azerbaycan, 1991 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra, önemli siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik problemlerle karşı 
karşıya gelmiştir.

SSCB döneminde sistemli olarak Cumhuriyetler arasında bağımlılığı bir anlamda zorunlu kılan ekonomik yapının ani 
çöküşü, pazar ekonomisine geçişte; ekonomik, siyasi, hukuki bir alt yapının olmaması, teknolojinin eski olması, serbest 
piyasa modelinin bilinmemesi, Ermenilerin işgalci tutumu sonucu topraklarının %20’sinin kaybedilmesi, 1 milyon 
kişinin kendi ülkesinde mülteci durumuna düşmesi ve benzeri nedenlerle üretim durma noktasına gelmiş, sonuç 
olarak da ekonomi üzerinde inisiyatif tamamen kaybedilmiştir.

Ülkede siyasi istikrarın sağlanması ve Ermenilerle geçici ateşkese varılmasından sonra dikkatler ekonomi üzerinde 
yoğunlaşmaya başlamıştır. İşte bunun sonucu olarak 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.

Yeniliklere hızla adapte olan Azerbaycan, SSCB’nin dağılması ile uzmanlaşma ve işbölümüne dayalı ekonomik 
yapılanmanın sona ermesine, Ermenistan savaşı ve Çeçenistan sorunu nedeniyle, ülke sanayii için gereken ara 
mallarının ithalat yollarının kapanmasına rağmen bütün bu darboğazları aşmayı başarmıştır.

Bütün bu darboğazların aşılmasında petrol rezervleri önemli bir rol oynamış, yıllardır petrole yatırım yapan Azerbaycan 
2005 yılından itibaren milli gelire yansıyan petrol gelirleri ile yeni bir döneme girmiştir. Önümüzdeki 15 yıl için 50 milyar 
dolar petrol geliri bekleyen ülke somut ve uygulanabilir projelerle bu geliri halkın yaşam standardının yükselmesine 
harcayacak hedefler için çalışmaktadır.

Savaş ve dağılma sonrası ortaya çıkan sorunlar nedeniyle ekonomide büyük bir bozulma ve dağılma yaşanmış ve 
bunun sonucunda milli gelirde negatif büyüme yani gerileme ve yüksek enflasyon yaşanmıştır.
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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 oranın-da 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.

Petrol fiyatlarının yüksek seyrettiği dönemde hızla büyüyen ve parlak bir dönem geçi-ren 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. 

Azerbaycan dış ticaret politikasında belirleyici unsur enerjidir. Petrol ve doğalgaz Azerbaycan’ın ihracatında %90 paya 
sahiptir. İthalatında ise %80 civarında mamul maddeler yer almaktadır. Bu bakımdan ihracatında önemli bir zorlukla 
karşılaşmamaktadır.

Serbest piyasaya geçiş faaliyetleri görülmesine rağmen, sektörel tekelleşmenin dış ticaret faaliyetlerinde belirleyici ve 
kısıtlayıcı etkileri devam etmektedir.

Maktu gümrük tarifeleri %0.5-15 arasında değişmekte olmasına rağmen, teamül haline gelen tarife dışı vergi 
uygulamaları gümrüklerde maliyet artırıcı bir unsur olduğu gibi çoğu zamanda tarife dışı engel olarak devam etmektedir.
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Diğer taraftan, Azerbaycan DTÖ ile üyelik görüşmesi yapmasına rağmen, yakın gelecekte bu örgüte üye olması 
beklenmemektedir. Azerbaycan; Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, 
Ukrayna ve Gürcistan ile serbest ticaret anlaşması yapmış olup, anlaşma çerçevesinde bu ülkelerden gelen ürünlerden 
(anlaşmada belirtilen tütün, alkol, otomotiv gibi ürünler) gümrük vergisi alınmamaktadır. Söz konusu ülkeler ile yapılan 
dış ticaret işlemlerinde KDV ve tüketim vergisi, tüketim (varış) ülkesinde tahsil edilmektedir.

2. Azerbaycan Özelinde Önemli Risk Göstergeleri ve Bulgular
Bu çalışmada, ülkelerin belli kriterlerle detaylı değerlendirilmeleri ve notlandırılması bulunmaktadır. Bu notlandırmada 
kullanılan metodoloji “The Doing Business Project” ve Dünya Bankası veri işleme sistemine ve kaynaklarına 
dayanmaktadır. Aynı “Eules Hermes” notlandırma mercii tarafından sağlanan bilgilere de bu bölümde ülke özelinde 
olmak üzere yer verilecektir. Azerbaycan aşağıdaki belirlenen kriterlerde incelenmiştir:

Azerbaycan için risk derecelendirmeleri
1-  Yeni bir İş Kurma
2- Dünya İş Yapma Kolaylığı (190 ülke arasından sıralama) ve 0-100 arası puanlama 
3- Kredi Alma
4- Vergi Kolaylığı (190 ülke arasından)
5- Küresel Ticaret

Azerbaycan için genel risk dereceleri değerlendirmeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Ülke risk değerlendirmeleri, 
işletmeler için stratejik ve teknik açıdan doğru kararı vermek ve küresel ticaretteki riskleri anlamak için bilimsel verilere 
dayanan ölçümlerdir.

Azerbaycan özelinde Dünya Bankası’nın gerçekleştirmiş olduğu “The Doing Business Project” adlı projesinden elde 
edinilen bilgiler aşağıdaki tabloda incelenmiştir.

AZERBAYCAN İşletme İçin Yüksek Risk D4

Ekonomik Risk İş Çevresi Riski Politik Risk Ticari Risk Finansman Riski

Şekil 1: Azerbaycan Ülke Risk Değerlendirmeleri
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AZERBAYCAN Sıralama (0-190) Puan (0-100)

9

25

22

28

84

96,14

78,64

80

85,23

77,04

Yeni bir İş Kurma

Dünya İş Yapma Kolaylığı Sırası

Kredi Alma

Vergi Kolaylığı Sırası

Küresel Ticaret

Tablo 2: Azerbaycan Özelinde Belli Kriterlerle Notlandırma ve Puanlaması

Bu tabloda yer alan bilgiler Azerbaycan’ın mali ve hukuki zorluk/kolaylıklarını göstermektedir.

3. Savunma Sanayiine Genel Bakış ve
    Azerbaycan Savunma Sanayii Sektörü
Savunma sanayii ekosistem kapsamında sanayileşmenin önemli bir katmanıdır. Siyasi ve ekonomik gücün en etkili 
güç çarpanlarından biri olarak da ifade edilebilir. Dünya genelinde savunma sanayii gelişmiş olan ülkeler ekonomik 
ve politik açıdan dominant durumdadırlar. Savunma sanayiinin olmazsa olmazı teknolojik yetkinliktir. Bu da ARGE ve 
teknoloji üretimi ile hayat bulmaktadır.

Ülkelerin savunma ihtiyaçları, dünya coğrafyasında bulundukları bölgelerin stratejik konumuna, sahip oldukları yeraltı 
kaynaklarına ve enerji kaynaklarına yakınlıkları derecesinde ortaya çıkan tehdit algılamalarına ve bölgesel veya küresel 
güç olma durumlarına göre şekillenmekte, ülke çıkarları doğrultusunda izledikleri politikalara uygun stratejilerle 
değişmektedir.

Savunma harcamaları yüksek olan ülkeler; güvenlik ve bağımsızlıklarını koruma, sahip oldukları yeraltı kaynaklarını 
koruma veya enerji kaynaklarını kontrolleri altına alma çabası içerisindeki ülkelerdir. Özellikle de bu harcamaların 
önemli bir bölümünü ARGE ve teknoloji üretimi alanında kullanan ülkeler bağımsız ülkelerdir.

Özgün ürün sahibi olan ülkeler dünya savunma pazarlarında rekabet edebilecek durumda olup ihracat ile ülkelerine 
önemli derecede katma değer sağlarken, aynı zamanda uzun vadeli stratejik iş birlikleri de kurmaktadırlar. Savunma 
harcamalarında çok önlerde bulunan bazı ülkelerin özgün ürünlerinin bulunmaması nedeni ile bu tip ülkeler sadece 
ithalatta ilk sıralarda yer almış, savunma sanayii ihracatında listeye bile girememişlerdir.

Savunma ve güvenlik harcamaları dünya ticaret hacmi ile orantılı olarak gelişmektedir. 2016 yılında 41 trilyon 142 milyar 
dolar olan ticaret hacmi, 2017 yılında %4,5 artarak 42 trilyon 987 milyar dolara çıkmıştır. 2017 yılı dünya ülkelerinin 
savunma harcamaları toplamı 1,739 Trilyon olmuştur. 2016 yılına nazaran %1,1 bir artış gözlemlenmiştir; bu artışın 
da ağırlıklı olarak Asya, Okyanusya ve Orta Doğu ülkelerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. 2017 yılı savunma 
harcamaları GSMH’nın %2,2’sine tekabül etmektedir. Diğer bir ifade ile dünyada kişi başı savunma harcaması 230 dolar 
olarak gerçekleşmiştir.
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Ülkelerin savunma ihtiyaçları, bulundukları coğrafi bölgelere, tehdit algılamalarına, ekonomik yapılarına, bölgelerinde 
üstlendikleri durumlarına, bölgesel veya küresel güç olma durumlarına göre şekillenmekte, ülke çıkarları doğrultusunda 
izledikleri politikalara uygun stratejilerle değişmektedir.

2017 yılında savunma harcamaları açısından ilk 15 ülke sıralaması genelde büyük bir değişikliğe uğramamıştır. 2017 

yılında Orta Doğu savunma harcamaları 2016 yılına nazaran %6,2 oranında bir artış göstermiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin savunma harcamaları artmaya devam etmektedir. Çin, savunma harcamalarında ABD’den 

sonra ikinci sırayı korumaktadır. 2017 yılında %5,6 artışla 228 milyar dolar harcamıştır. Çin savunma harcaması, toplam 

dünya harcamasının %13’üne tekabül etmektedir.

Rusya harcamalarında, %20 kadar bir kısıntıya giderek 3’üncü sıradan 4’üncü sıraya inmiştir. Suudi Arabistan ise 3’üncü 

sıraya yerleşmiştir. Hindistan, Fransa ile yer değiştirerek 5’inci sıraya oturmuş, Fransa bir sıra gerileyerek 6’ncı sırada yer almıştır.

2016’daki Sırası

1

2

İLK 15 ÜLKE TOPLAMI

DÜNYA SAVUNMA HARCAMALARI TOPLAMI

1 ABD 610

228

69,4

66,3

63,9

57,3

47,2

45,4

44,3

39,2

29,2

29,3

27,5

20,6

18,2

1.039

1.739

SUUDİ ARABİSTAN

ÇİN

RUSYA

HİNDİSTAN

FRANSA

İNGİLTERE

JAPONYA

ALMANYA

GÜNEY KORE

BREZİLYA

İTALYA

AVUSTURALYA

KANADA

TÜRKİYE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2017’deki Sırası Ülke Harcama
(Milyar Dolar)

35

13

4

3,8

3,7

3,3

2,7

2,6

2,5

2,3

1,7

1,7

1,7

1,2

1,0

Dünya Payı
(%)

3,1

1,9

10,0

4,3

2,5

2,3

1,8

0,9

1,2

2,6

1,4

1,5

2,0

1,3

2,2

GSMH Payı
(%)

Tablo 3: Savunma Harcamalarında İlk 15 Ülke
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2008 yılı ekonomik krizinin yarattığı tahribatın ülkeler tarafından telafi edilmeye çalışıldığı bir dönemde Orta Doğu’da, 
Lübnan, İsrail ve Suriye’de ısınan hava doların değerlenmesine ve ülkelerin kendi para birimlerinin paritelerindeki 
önemli değişimler yeni bir finansal krizin habercisi olarak değerlendirilebilir.

En çok savunma harcaması yapan 15 ülke arasında Suudi Arabistan GSMH’nin %10’u ile en yüksek paya sahipken, en 
düşük oran ise %0,9 ile Japonya’ya aittir. İlk 5 ülkenin harcama toplamı tüm dünya ülkelerinin toplam harcamasının 
%60’ını oluşturmaktadır. Savunma harcamalarında ilk 5 ülke, toplam 1.037 milyar doların üzerinde harcama yapmıştır. 
Fransa 57,8 milyar dolar, diğer 9 ülke ise 50 milyar doların altında harcama ile listede yer almıştır. Ülkeler, bölgesel ve 
küresel kapsamda yaşanan gelişmelere ve değişimlere uygun olarak savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını sürekli olarak 
gözden geçirmek zorundadırlar. Dünya haritasında sorunlu bölgeleri incelediğimizde öne çıkan tanı, bölgesel ve/veya 
küresel sorunların büyüklüğü o bölgedeki ülkelerin savunma ve güvenlik harcamalarını doğrudan etkilemektedir.
 
Türkiye simetrik, asimetrik terör ve soğuk savaşların ortasında yer alan bir ülke olarak, ülke ve dünya barışına katkıda 
bulunmak amacıyla savunmasını güçlendirmek durumundadır. Nitekim 2014-2016 yıllarında savunma harcamalarını 
kısan Türkiye, 2017 yılında yeniden en yüksek savunma harcaması yapan ilk 15 ülke arasında yerini almıştır. Ayrıca 
Irak ve Suriye’deki kaotik savaş ortamı, Rusya ile ABD ve AB’nin bir kez daha karşı karşıya gelmesi, 2017’nın küresel 
politik koşullarının belirgin nitelikleri olmuştur. Türkiye, fikren ve fiilen, bu karmaşık koşulların tam ortasında yer 
almaktadır. BAE savunma harcamasını bildirmemiştir. Ancak, bu ülkenin harcamasının Türkiye’den daha fazla olduğu 
değerlendirilmektedir. Mevcut bilgilere göre uzun süre ilk 15’te yer alamayan Türkiye, 15. sıradan tekrar listeye girmiştir.

Dünya Savunma Harcamaları ile ilgili bir özet sunmamız gerekirse;

Savunma harcamaları 2016 yılına göre %1,1 artarak 2017 yılında 1,739 milyar dolar olmuştur. Toplam harcama GSMH’nin 
%2,2 olmuştur. 2017 yılında en fazla harcamayı yapan ilk 5 ülke; ABD, Çin, Suudi Arabistan, Rusya ve Hindistan, toplam 
dünya savunma harcamasının %60’ını gerçekleştirmiştir. ABD savunma harcaması 2017’de değişmemiştir (610 milyar 
dolar), Çin harcamasını %5,6, Suudi Arabistan %9,2, Hindistan %5,5 artırırken, Rusya %20 düşürmüştür.

Orta Doğu ülkelerinin savunma harcamalarında 2017 yılında %6,2 gibi bir artış olmuştur. Suudi Arabistan %9,2 artışla 
2017 yılı harcamalarında 69,4 milyar ile Rusya’yı geçerek, üçüncü sırada yerini almıştır. Bölgede savunma harcamalarının 
GSMH’ye oranı %6 olup, dünya ortalaması olan %2,2’nin yaklaşık üç katıdır. Bölgede İran %19, Irak %22 artışla Suudi 
Arabistan’ı takip etmektedirler. Bölgenin sıcaklığı bölge ülkelerinin petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen savunma 
harcamalarını artırmalarının nedeni olmuştur.

Bölge ülkelerinin büyük çoğunluğunun savunma harcamalarının kesin olarak tespiti mümkün olmamakla birlikte, 
bölgedeki 7 ülke savunma harcamalarında ağırlıklı olan ülkelerdir. Bu ülkeler, Umman (GSMH’nin %12’si), Suudi 
Arabistan (GSMH’nin %10’u), Kuveyt (GSMH’nin %5,8’i), Ürdün (GSMH’nin %4,8’i), İsrail (GSMH’nin %4,7’si), Lübnan 
(GSMH’nin %4,5’i) ve Bahreyn (GSMH’nin %4,1’i)’dir.

Türk savunma ve havacılık sektörü bölgeye 2017 yılında 133.378.072 dolarlık ihracat yapmamıştır. Bu miktar 2016 yılında 
244.850.410 dolar olarak gerçekleşmişti. Görüldüğü üzere bölgeye yapılan ihracat yaklaşık olarak yarı yarıya düşmüştür. 
Bölge ülkelerinin bazıları ile yaşanan politik sıkıntılar bu düşüşün nedeni olmakla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüş 
de göz önünde bulundurulmalıdır.
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Bölge ülkeleri arasındaki yıllarca devam eden çatışmalar ve tehditler nedeni ile savunma harcamalarını olabildiğince 
artırmaktadır. Giderek güçlenen Çin, bu ülkelerin savunma harcamalarına lokomotif görevi yapmaktadır. Türk Savunma 
ve Havacılık Sanayiinin en iyi pazarları bu bölgededir. Bölge ülkeleri 2016 yılına nazaran savunma harcamalarını %3,6 
artırmıştır. 2008 yılından 2017 yılına kadar olan sürede savunma harcamalarında toplamda %59 gibi bir artış izlenmiştir. 
Tüm dünya savunma harcamalarının %27’sini bu bölge yapmaktadır.

Çin savunma harcamalarında 12 milyar dolar (%5,6) artış yaparak 228,23 milyar dolarla ikinci sırada yer almıştır. Çin bu 
harcama ile dünya savunma harcamalarının %13 oranında katkı yapmıştır.

%5,5’lik bir artışla Hindistan, 63,9 milyar dolarlık savunma bütçesi ile dünyada beşinci sırada bulunmaktadır. Bölgede 
Güney Kore %1,7 artışla 39,2 milyar dolar harcamıştır. Bölgede dikkati çeken en büyük artış 2008’e göre 2017’de %332 
artışla Kamboçya, %123 ile Bangladeş, %122 ile Endonezya, %110 ile Çin’de tespit edilmiştir.

2007 itibarıyla, eski Sovyet Kafkas Cumhuriyetleri ve Azerbaycan ordularında 85.000, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma 
Kuvvetlerinde 8.000 ve Donanmada 2.000 olmak üzere toplam 95.000 personel hizmet vermektedir. Silahlı Kuvvetlerin 
yanı sıra Azerbaycan’da ayrıca bir Ulusal Muhafız (2,500 personel), İçişleri Bakanlığı Birlikleri (12.000) ve Sınır Muhafızları 
(5.000) bulunmaktadır.

Savunma sektörünü yaşlanan Sovyet teçhizatından uzağa çeşitlendirmiş olan Azerbaycan, son yıllarda savunma 
ortakları ile olan ilişkisine dayanarak tipik “alıcı-satıcı” dinamiğinden uzaklaşmaya başlamıştır. Bu amaçla, Azerbaycan 
çeşitli yabancı savunma şirketleri ile ortak alanlar kurmuş ve projeler üretmeye başlamıştır.

1992 yılının Temmuz ayında Azerbaycan, geleneksel askeri teçhizatın kilit kategorileri hakkında kapsamlı limitler 
koyan ve bu sınırların ötesinde silahların imha edilmesini sağlayan Avrupa’daki Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler 
Antlaşması’nı (CFE) onaylamıştır. Azerbaycan, anlaşmanın geleneksel güçlerine o zamanlar ihtiyaç duyduğu tüm 
verileri sağlamamasına rağmen, topraklarındaki kuvvetlerin yerinde denetlenmesini kabul etmiştir. Azerbaycan, Mayıs 
1997’deki CFE yan kanat anlaşmasını onaylamıştır. Ayrıca nükleer silahların yaygınlaşması önleme amacıyla da bir 
anlaşma imzalamıştır.

2009 yılında, Türk savunma şirketi Roketsan ve Azerbaycan askeri-bilim kuruluşu IGLIM, roketatar sistemlerinin ortak 
üretimi için anlaşma imzalamıştır. Bakan Jamalov’un kıdemli danışmanlarından Azer Mammadov geçtiğimiz yıl 
Defence Sanayi Bülteni ile yaptığı röportajda, bölümünün 2020 yılına kadar uzun menzilli bir füze sistemi geliştirmek 
için çalıştığını söylemiştir. Ekim 2017’de Azerbaycan ve Türkiye Savunma sanayii işbirliği, daha büyük kurumsallaşmış 
savunma çerçevesinin temel bir unsuru olarak kabul edilmiştir.

Şu anda, İHA(İnsansız Hava Aracı) üretimi, Azerbaycan savunma sanayinin en dinamik ve stratejik kollarından biridir. 
Azerbaycan, 2010-2014 yılları arasında dünyadaki teslimatların yüzde 7,8’ini alan dördüncü en büyük dron ithalatçısı 
olmuştur. Silahlı İHA’larda hedef tanıma ve başarılı saldırı için gereklilikler çok yüksek olduğundan, bu tür sistemlerin 
geliştirilmesi teknolojik olarak gelişmiş bir üretim tabanına sahip olmayı gerektirmektedir. Gelişmiş İsrail İHA 
teknolojilerine ve teknik uzmanlığa erişim, Azerbaycan mühendislerine kendi tasarımlarını ve üretim yeteneklerini 
geliştirme fırsatları sağlamıştır. Ayrıca Azerbaycan, güvenlik gemilerini ve teknelerini entegre füze sistemleriyle 
donatan dünyadaki birkaç ülke arasındadır.



Azerbaycan’da
Ekonomi ve Savunma Sanayi

İnceleme Raporu

Azerbaycan, yabancı askeri teçhizat alımlarına yoğun bir şekilde bağımlı olmaya devam etmesine rağmen, Bakü 
son zamanlarda belirsizliklere karşı daha geniş bir korunma stratejisinin bir parçası olarak savunma sanayi tabanını 
güçlendirmeye daha fazla önem vermektedir.

Genel olarak, Azerbaycan’ın savunma sanayii sektöründeki değişim hızı ve kapsamı, Azerbaycan ordusunun gelecekteki 
yönünü değerlendirmek için önemli bir kriter olarak işlev görmektedir. Ulusal savunma bütçesinin genişlemesiyle, son 
birkaç on yıl boyunca Azerbaycan daha güçlü ve daha yetenekli silahlı kuvvetler yapısı oluşturmuştur ve savunma 
modernizasyonunu geliştirmeye devam etmektedir.


