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Sayın üyemiz, 

 

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğinin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar 

Meclisinden alınan 04/11/2022 tarih 728-3288 sayılı yazıda;  

 

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham ALİYEV tarafından 22 Mayıs 

2020 tarihinde imzalanan kararname ile Hazar Denizi kıyısındaki Alat yerleşim alanında 

ticaret ve lojistik merkezi olarak Alat Serbest Ekonomi Bölgesi’nin (Alat Free Economic 

Zone – AFEZ) kurulduğu ve Avrupa-Kafkasya-Asya ve Kuzey-Güney ulaşım koridorlarında 

stratejik coğrafi konumuyla bölgesel bir yatırım merkezi olmayı ve rekabet gücünü arttırarak 

Azerbaycan’ın petrol dışı sektörlerine yerli ve yabancı yatırımı çekmeyi hedefleyen AFEZ’in 

Türk şirketleri için de geniş imkân ve fırsatlar sunduğu belirtilmekte olup, söz konusu bölgeye 

ilişkin kapsamlı dokümanlar ilişik bulunmaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

 

 

 

 

 

Ek: 

1 – AFEZ Başkanının Hitabı (6 sayfa)  

2 – Yatırımcı Rehberi (14 sayfa)  

3 – Broşür (6 sayfa) 
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