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TURKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi BA~KANLIGINA
Bakii Biiyiikelyiligimizden almdan yaz1da, Azerbaycan'da metro proje,

in~aat

ve

i~letmesi

i~leriyle ilgili olarak devlete ait Azertunnel Metro in~aat firmas1 ve Bakii Metropolitan'm
birle~tirilmesiyle kurulan Bakii Metropolitan Kapah AS. (BMK)
Bakii Biiyiikelyimiz arasmda 19 May1s 2014 tarihinde bir
kaydedilmektedir. Yaz1da;

Ba~kam

Zaur Hiiseyinov ile

gorii~me

geryekle~tirildigi

- Sozkonusun gorii~mede Zaur Hiiseyinov'un, Azerbaycan Cumhurba~kan1 ilham
Aliyev'in Bakii Metro'suna ili~kin projeleri geryekle~tirmek iyin kendisini gorevlendirdigini,
oncelikle metro istasyonlanndaki eski diikkanlar ve i~ yerlerinin kaldmlarak istasyonlann
daha modem bir goriintiiye kavu~masmm saglanacagm1, ikinci olarak, eski vagonlann
yenileriyle degi~tirilecegini ifade ettigi belirtilmektedir.
- Ba~kan Zaur Hiiseyinov'un, halihaz1rda 23 olan metro istasyonu say1smm, mevcut
hatlann uzat1lmas1 ve yeni hatlann yapllmas1yla 2030 yllma kadar 75'e y1kanlacagm1, Fransa
Cumhurba~kam Hollande'm 11 May1s 2014 tarihindeki Bakii ziyaretinde BMK ile iiy Frans1z
firmas1 (Bouyges, Thales ve Alstom) arasmda be~ Mutabakat Zaptmm imzaland1g1m;
Bouyges firmas1yla imzalanan Mutabakat Zab1tlanmn uzatllacak hatlardan birinde iiy
istasyonun ve baglantllarmm in~as1 ve ~ehrin en merkezi yerlerinden birinde bulunan bir
istasyonda aym raylan kullanan iki metro hattmm birbirinden aynlarak birinin digerinin altma
aktanlmas1, Thales firmas1 ile imzalanan Mutabakat Zab1tlannm amlan firmanm destegiyle
metro konusunda miihendislik egitimi ahnmas1 ve metro sisteminin modemizasyonu
konulannda oldugunu ve Alstom firmas1 ile imzalanan Mutabakat Zaptmm da metro
vagonlarmm yenilenerek tek tip ve modem vagonlann temin edilmesine ili~kin oldugunu dile
getirdigi kaydedilmektedir.
- Hiiseyinov'un, Tiirkiye'nin metro konusunda onemli bir birikimi oldugunu ve iilkemizin
kendilerine bu konuda destek olabilecegini ifade ederek, ornegin; BMK'da gorevlendirmek
iizere tercihen Frans1zca bilen, miirnkiin olmamas1 halinde ingilizce bilen, metro konusunda
tecriibeli ve personeline egitim de verebilecek yeterlilikte bir Tiirk miihendisinin kendilerine
tavsiye edilmesinden memnuniyet duyacaklanm vurgulad1g1 belirtilmektedir.
- Bakii Biiyiikelyimizin, Cumhurba~kam Aliyev'in yizdigi hedeflere varllmas1 ve
Bakii'niin geli~mesi iyin gereken destegi vermeye haz1r oldugumuzu, tecriibeli firmalanm1zm
da en uygun ko~ullarda ve en kaliteli hizmeti verecek ~ekilde katk1da bulunabileceklerini dile
getirdigi ve Tiirk firmalarmca uluslararas1 diizeyde iistlenilen onemli metro projeleri hakkmda
bilgi verdigi ifade edilmektedir.
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Yaz1da, bu baglamda, yukanda bahsedilen nitelikte bir miihendisin BMK'da
gorevlendirilmesinin saglanmasmm yararh olacag1 belirtilmekte ve bu <;eryevede, ilgili
kurumlanm1zm veya Azerbaycan'daki metro projelerine ·ilgi duyan firmalanm1zm, amlan
ozelliklere sahip bir personelini bir siireligine BMK'da gorevlendirmesinin, Azerbaycan'daki
uzun vadeli metro projelerine yonelik ilgimiz bak1mmdan isabetli bir ad1m te~kil edecegi
kaydedilmektedir.
Bilgilerine ve geregini izinlerine saygilanmla arzederim.
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