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25. YILDÖNÜMÜ

18 Ekim 1991’de Bağımsızlığını yeniden ilan eden
Azerbaycan Cumhuriyetini tanıyan ilk devlet Türkiye
Cumhuriyeti olmuştur. Azerbaycanla Türkiye arasında
diplomatik ilişkiler ise resmi olarak 14 Ocak 1992’de başlamıştır. Bu yıl artık Azerbaycan-Türkiye arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasının 25. Yılını geride bıraktık.
Geçen bu süre zarfında ülkelerimiz arasındakı dost ve
kardeşlik bağlarına dayanan çok yönlü ilişkiler, Ulu Ön-
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der Haydar Aliyev’in de vasiyet ettiği gibi güçlü, sarsılmaz şekilde daim gelişerek devam etmektedir.
Azerbaycan-Türkiye ilişkileri diplomasinin yanı sıra
ekonomi, enerji, ticaret, eğitim, kültür, askeri ve diğer
alanlarda da güçlenmiş, stratejik ortaklık düzeyine erişmiştir. Bu güne kadar ülkelerimiz arasında imzalanmış
216 anlaşmanın olması ve üst düzey resmi ziyaretlerin
sayısı her sene katlanarak artması sağlam temeller üzeriwww.irs-az.com
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ne inşa edilmiş ikili ilişkilerin daha da gelişmesini sağlamaktadır. Her iki ülkede liderlerin, seçim sonrası ilk yurtdışı gezilerini karşılıklı bir şekilde yapmaları bu temelleri
daha da sağlamlaştırmakla beraber dünyaya gerçek
dostluk ve kardeşliğin gerçek örneği sergilemektedir.
Azerbaycan’ın enerji kaynaklarının dünyaya çıkışını
sağlayan “Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı” ve
“Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı” projelerinin
gerçekleştirilmesi Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşliğin yanı sıra stratejik ortaklığı da ortaya çıkaran adeta miladi bir görev üstlenmiştir.
Yüzyılın projesi olan kabul edilen 45 milyar dolarlık
Güney Gaz Koridoru projesi Azerbaycan ve Türkiye’nin
çabaları ve mali destekleri ile gerçekleştirilmeye başlamış ve şu anda bu projenin büyük öneme sahip bölümleri olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı-(TANAP)
ve Transadriyatik Boru Hattı (TAP) projeleri hızla hayata
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geçirilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından
masaya yatırılan ve ortaya koydukları güçlü iradeyle
hayata geçirilen bu projeler Türkiye ve Azerbaycan için
yeni fırsatlar yaratarak, bölgede ve dünyada ortak güç
olma hedefine önemli katkılar vermekle beraber dost ve
kardeş Türkiye Cumhuriyeti’ni enerji kaynaklarının taşınmasında merkez ülke rolünü daha da artıracaktır.
Ve nihayet bu yılın 30 Kasım tarihinde Bakü’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın da katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilen Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı projesi sadece Azerbaycanla Türkiyeyi değil Pekinden Londraya kadar geniş
bir coğrafyayı kısa bir yol ile bir birine bağlayacaktır. Bu
proje tüm bölge ülkeleri arasındaki yük taşıma potansiyelini artırmakla kalmayıp aynı zamanda ulaştırma bağının kurulmasına vesile olmakla beraber, medeniyetlerin
kavuşması gibi önemli görevler üstlenecektir.
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Ankara’da Hocalı Katliamı anısına anıt

Bağımsızlığımızın ilk yıllarında kardeş Türkiye’den ülkemize yapılan yatırımlar ayrı bir öneme sahip olmuştur.
Günümüzde ise başta Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi
Azerbaycan ve Türkiye tarafından ortaklaşa bastırılan
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu konulu posta pulu
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(SOCAR) olmak üzere, Azerbaycan’dan Türkiye’ye yapılan
yatırımların hacmi her geçen yıl artarak, önümüzdeki yıllarda 20 milyar dolara ulaşması beklenmektetir. Bu meblağ Azerbaycan’ın yurtdışında yapmış olduğu en büyük
hacimli yatırım olmasının yanı sıra, yurtdışından da Türkiye’ye yapılan yabancı yatırımlar sırasında ilk sıralarda
yer almaktadır.
Azerbaycan-Türkiye ilişkileri karşılıklı güven ve dayanışma temelinde şekillenerek uluslararası platformlarda
da başarıyla devam ettirilmektedir. Birleşmiş Milletler
Teşkilatı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa
Konseyi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türk Dili
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı`nda karşılıklı ulusal çıkarlarımızın korunması yönünde
sergilediğimiz başarılı işbirliği büyük öneme sahiptir.
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Türkiye Cumhuriyetinin özellikle uluslararası arenada Ermenistan`ın Azerbaycan’a karşı yürüttüğü tecavüz
siyaseti ve Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Dağlık Karabağ’ın da içinde bulunduğu Azerbaycan topraklarını illegal askeri işğalinin çözüme kavuşması doğrultusunda
Azerbaycanın haklı davasında sergilediği kararlı tutum
ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına yönelik yürüttüğü destek politikaları kardeşler
arasındaki gerçek dayanışma örneğidir. Bu çerçevede iki
dost ve kardeş ülke arasında mevcut olan askeri işbirliği
sayesinde Azerbaycan ordusunun bölgede kudretli bir
nitelik kazanması temin edilmiştir.
Bugün itibariyle Azerbaycan-Türkiye ilişkileri her
alanda “Altın Çağ”ını yaşamakta. 2010 yılında İki ülke
Cumhurbaşkanlarının eşbaşkanlığında “Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi”nin kurulması ve Konsey toplantıların düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilişkilerin daha ileriye götürülmesi için büyük
bir öneme sahiptir. Bu toplantılar sonucunda ülkelerimiz
arasındaki ikili ilişkilerin daha ireli götürülmesi için yasal

altyapı geliştirilmiş, çok sayıda anlaşmalar imzalanmıştır. Bu sene altıncısı hayata geçirilen bu toplantıda elde
edilen ekonomik anlaşmalar neticesinde Güneydoğu
Avrupanın en büyük ekonomisi olan Türkiye ile Güney
Kafkasyanın lider ülkesi Azerbaycan arasındaki ticaret
hacmi artmaya devam edecek ve yeni gerçeklikler ortaya çıkaraktır. Dünyanın en önde gelen silahlı kuvvetlerinden birine sahip olan Türkiye ile bölgenin en modern
ordusuna sahip Azerbaycan’ın çizeceği ikili planlar Karadenizden Hazar denizine kadar olan coğrafyanın güvenliğine olumlu katkı yapacaktır.
Ülkelerimiz arasında 25 yıl gibi kısa bir sürede elde
edilmiş başarı ve kenetlenme, sarsılmaz olan kardeşlik
bağımız Ulu Önder Haydar Aliyev’in “İki devlet, bir millet” ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ün ve “Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz,
kederi bizim kederimizdir” ilkelerini rehber tutarak daha
da güçlenecek ve dünyada eşi beraberi olmayan ilişkilerimiz daha da gelişecektir.
Azerbaycan ve Türkiye ortak askeri tatbikat
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