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T.C. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI 

Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü 

 

 

Sayı : 74980686 - 724.01.03-   

Konu : ĠĢbirliği  

 

 

SANAYĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

 
 

  

Ġlgi      : a) 06/01/2015 tarihli ve 408 sayılı yazımız. 

b) 11/01/2018 tarihli ve 1704 sayılı yazınız 
 

 

 

            Malumları olduğu üzere, ilgi (a)’da yer alan yazımızda Bakanlığımızın Azerbaycan ile 

iliĢkilerinin geliĢtirilmesi ve Bakanlığımızın Azerbaycan muhatapları ile ortak iĢbirliği/proje 

yapılabilmesini teminen Genel Müdürlüğünüzün görev alanı itibariyle iĢbirliği yapılabilecek 

hususlar talep edilmiĢ, ilgi (b)’de yer alan yazınız ile ilgili sektörlerden alınan iĢbirliği 

önerileri tarafımıza iletilmiĢtir. 

  

            Bunun üzerine, Genel Müdürlüğümüz tarafından potansiyel iĢbirliği alanlarını 

belirleyebilmek üzere Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Ticaret AtaĢesi ile görüĢme yapılmıĢ, 

bahse konu görüĢmede, Azerbaycan’da 2011 yılında “Sumgait Kimyasal Sanayi Parkı” nın 

kurulduğu, söz konusu sanayi parkının 35 – 40 firmaya yetecek kapasiteye sahip olduğu, 

sanayi parkında özellikle polimer kimya, yapı kimyası, otomotiv kimyası, tarım kimyası, 

evsel ürünlere iliĢkin kimyasallar sektörleri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların yer 

almasının planlandığı tarafımıza iletilmiĢ olup, Sumgait Kimyasal Sanayi Parkı’na iliĢkin 

tarafımıza verilen tanıtım broĢürün bir nüshası ekte sunulmaktadır. 

  

            Bununla birlikte, Azerbaycan Ticaret AtaĢesi tarafından Sumgait Kimyasal Sanayi 

Parkı’nda üretilmesine ihtiyaç duyulan ürün listesi Bakanlığımıza ulaĢmıĢtır. Söz konusu ürün 

listesi ekte yer almakla birlikte, Sanayi Parkında söz konusu ürünleri üretebilecek 

giriĢimcilere ihtiyaç duydukları tarafımıza bildirilmiĢtir. Bu ürünlerin üretilmesinin yanı sıra 

ihracat imkânının da bulunduğu ifade edilmektedir. 

  

            Aynı zamanda, bahse konu görüĢmede, ilgi (b)’de bulunan yazınızda belirtilen 

özellikle ilaç ve eczacılık ürünleri sektörüne iliĢkin öneriler Azerbaycan tarafına iletilmiĢtir. 

Azerbaycan’ın bu alanda bilgi ve tecrübe aktarımına ihtiyaç duyduğu belirtilmiĢ ve 

önerilerimiz oldukça olumlu karĢılanmıĢtır. Konuya iliĢkin Azerbaycan tarafından bir dönüĢ 

olduğu takdirde tarafınızla paylaĢılacaktır. 
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            Bilgilerinize ve ekte yer alan ürün listesinin ilgili sektöre duyurulması, konuyla 

ilgilenen firmaların tarafımıza bildirilmesi ve anılan sanayi parkında iĢbirliğine yönelik 

olabilecek görüĢ ve değerlendirmelerinizin de Genel Müdürlüğümüze iletilmesi hususunda 

gereğini arz ederim. 

  

 

 

 

  Dr. Oğuz HAMġĠOĞLU 

Genel Müdür V. 
 

Ek:    

 1. Sumgait Chemical Industry Park (28 syf) 

 2. Azerbaycan üretim ihtiyaç listesi (1 syf) 
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