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19-20 yanvar tarixlərində, Yaponiyanın xarici işlər nazirinin müavini Minoru Kiuçi, Azərbaycanın 

paytaxtı Bakıya səfər etmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham 

Əliyev və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri cənab Elmar Məmmədyarov başda olmaqla, iki ölkənin 

dövlət rəsmiləri arasında görüşlər keçirilmişdir. Aşağıda görüşlər haqqında ətraflı məlumat əldə edə 

bilərsiniz. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  
      

 

 

 

 

 

１  Prezident İlham Əliyev ilə nəzakət görüşü  

(1) Prezident İlham Əliyev iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafının razılıq doğurduğunu vurğuladı və 

yüksək potensial ilə fərqlənən iqtisadi əlaqələri qeyd edərək Yaponiya şirkətlərinin 

Azərbaycanda iştirakını və bu ölkəyə sərmaye qoymalarını gözlədiyini dilə gətirdi. 

(2) Yaponiyanın xarici işlər nazirinin müavini cənab Minoru Kiuçi isə öz növbəsində “Kənd 

təsərrüfatı ili” kimi elan olunmuş cari ildə qeyri-neft sektorunun sənaye inkişafını əsas tutan 

Azərbaycanın apardığı siyasəti xoş qarşıladığını qeyd etmişdi. Tərəflər arasında əsasən iqtisadi 

əlaqələrin gücləndirilməsinə yönəldilmiş siyasətə dair müzakirələr aparıldı. 

    

2 Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov ilə nəzakət görüşü 

(1) Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov, Azərbaycanın strateji əhəmiyyəti və ikitərəfli əlaqələrin 

inkişaf perspektivləri haqqında danışdı və parlamentlərarası mübadilənin vacibliyini diqqətə 

çatdırdı.  

(2) Yaponiyanın xarici işlər nazirinin müavini deyilənlərlə bağlı öz razılığını bildirdi. Sonra isə təkcə 

ikitərəfli əlaqələr deyil, həm də beynəlxalq arenada aparılan əməkdaşlıq və regiondakı vəziyyət 

ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıldı.  

 

3 Baş nazirin müavini Abid Şərifov ilə görüş 

(1) Baş nazirin müavini Abid Şərifov əsasən iqtisadi sahədə ikitərəfli əlaqələrin tarixinə və gələcək 

planlara nəzər salıb, daha çox yapon şirkətlərinin Azərbaycan bazarına daxil olmasını arzu 

etdiyini qeyd etdi. 

(2) Xarici işlər nazirinin müavini Minoru Kiuçi, baş nazirin müavini Abid Şərifovun iki ölkə arasında 

əlaqələrin inkişafı üçün göstərdiyi səyləri yüksək qiymətləndirdi. Sonra isə iki ölkə 

nümayəndələrinin arasında əsasən iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərinin inkişafının hal-hazırkı 

vəziyyəti və gələcək planlar ətrafında müzakirələr aparıldı.  

 



 

 4 Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov ilə görüş  

(1) Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov, iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı üçün iqtisadi 

əlaqələrin daha da gücləndirilməsinə böyük ümid bağladığını diqqətə çatdırdı. Xarici işlər 

nazirinin müavini Minoru Kiuçi isə öz növbəsində yalnız enerji sektorunda deyil, həmçinin 

qeyri-enerji sektorunda da layihələrin konkretləşdirilməsinin vacib olduğunu qeyd etdi.    

(2) İki ölkə nümayəndələri arasında nəzərdə tutulan diplomatik təqvim və beynəlxalq arenada 

əməkdaşlığın gücləndirilməsi siyasəti məsələlərindən başqa, həmçinin regional və beynəlxalq 

məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıldı. 

 

5 İqtisadiyyat və sənaye naziri Şahin Mustafayev ilə görüş 

(1) İqtisadiyyat və sənaye naziri Şahin Mustafayev Azərbaycanın regiondakı vacibliyindən, iki ölkə 

arasında iqtisadi münasibətlərin hal-hazırkı vəziyyətindən və konkret sahələri əhatə edən gələcək 

persprektivlər haqqında məlumat verdi. 

(2) Xarici işlər nazirinin müavini iki ölkə arasında iqtisadi münasibətlərin inkişaf potensialından öz 

razılığını bildirdi və ölkə nümayəndələri arasında konkret sahələrdə gələcək biznes əlaqələrin 

yaradılması imkanı daxilində müzakilər aparıldı.       

 

6  Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, Azərbaycan-Yaponiya parlamentlərarası dostluq 

qrupunun sədri akademik Abel Məhərrəmov ilə görüş 

(1) Azərbaycan-Yaponiya parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri, Bakı Dövlət Universitetinin 

rektoru, akademik A.Məhərrəmov, Bakı Dövlət Universitetinin yapon dili üzrə ixtisas alan 

tələbələri ilə birgə Bakı Dövlət Universiteti ilə Yaponiya arasındakı əməkdaşlıq haqqında 

məlumat verdilər. Xarici işlər nazirinin müavini Minoru Kiuçi isə öz növbəsində rektora gördüyü 

işlər üçün öz minnətdarlığını bildirib, gələcəkdə yeni elmi mübadilələrin keçirilməsi imkanından 

danışdı. 

(2) Həmçinin tərəflər parlamentlərarası mübadilələrin vacibliyi ilə razılaşaraq, mübadilələrin 

gücləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi apardılar.  

 

 

7 Baş nazirin müavini Abid Şərifov və xarici işlər nazirinin müavini Xələf Xələfov ilə görüş 

(Azərbaycan tərəfininin təşkil etdiyi nahar görüşü)    

(1) Xarici işlər nazirinin müavini Minoru Kiuçi Azərbaycanın iqtisadi potensialını qeyd edərək 

gələcəkdə yapon şirkətlərinin Azərbaycanda daha geniş yayılması üçün əməkdaşlıq etməyi xahiş 

etdi. Bu na cavab olaraq, yalnız enerji sektorunda deyil, kənd təsərrüfatı başda olmaqla, həmçinin 

qeyri-enerji sektorunda da çalışan yapon şirkətlərinin iştirakına dair böyük ümidlər bəslədiyini 

bir daha bildirdi.  

(2) Sonra isə iki ölkə nümayəndələri arasında regiondakı iqtisadi vəziyyət və iki ölkənin 

münasibətlərinin gələcək perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.  

 

  

8 “İsuzu” avtomobil zavoduna baxış 

Xarici işlər nazirinin müavini Minoru Kiuçi paytaxt Bakı şəhəri ətrafında yerləşən “İsuzu” yük 

avtomobillərinin yığılması zavoduna baş çəkdi. Cənab Minoru Kiuçiyə şirkət nümayəndələri 

tərəfindən zavodun fəaliyyəti haqqında məlumat verildi və yük maşınlarının istehsal xəttinə baxış 

keçirildi. Bu günə qədər, iki ölkənin iqtisadi əlaqələri əsasən enerji sektorunu əhatə edirdi. Lakin 

2014-cü ilin sentyabr ayından etibarən istehsala başlayan “İsuzu” yük avtomobillərinin yığılması 

zavodu, Yaponiya və Azərbaycan arasında qeyri-enerji sektorunda aparıcı layihələrindəndir. Bu 

layihə vasitəsi ilə iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin daha da genişlənməsi gözlənilir.  

 

 

 


