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Abstract:
After gaining independence Azerbaijan and Georgia in 1991, Turkey began profound economic
relations with these countries especially regarding foreign trade, investments and contracting
activities. However, after Armenian invasion of Nagorno-Karabakh in 1993, Turkey closed its
border with this country and applied embargo agains this country. For these reasons unlike other
two countries, after then Turkey has no economic relations with Armenia. At he end of the
2020, after signing an agreement between Armenia, Azerbaijan and Russia, the occupation of
the Armenia in Nagorno-Karabakh ended. Thus, it will affect the political and economic
relations of Turkey with Georgia, Armenia, Azerbaijan and Nakhchevan positively. Political
relations with Azerijan will continue well. Turkish componies will probably have a largest share
in contracting services in Karabakh such as road, railway, water, electiricity and housing. It is
expected that Turkish companies will be active in investments relating to the natural resources
in the region. Transport corridor that will be opened between Nakhchivan and Azerbaijan to be
an alternative tranport route to Central Asia, Azerbaijan and Turkey.Thus it will increase the
strategic position of the Nakhchivan. But it will not much affect the geopolitic significance of
Georgia. Both Turkey and Azerbaijan’s economic and political relations with Armenia depends
on complicance with the ceasefire terms and conditions of this country. It is generally believed
that the development of economic relations between the countries helps to solve political
problems. As Turkey opens the border, Armenia would have an opportunity to reach other
countries easily. If so, this country will be able to trade with Turkey directly instead of via Iran
and Georgia at a lower cost. Furthermore, economic diplomacy activities to be implemented by
Turkey will affect the public opinion in Armenia positevely in medium and long term.
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DAĞLIK KARABAĞ’DAKi SON GELİŞMELERİN BÖLGE
ÜLKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERE MUHTEMEL
ETKİSİ: EKONOMİ DİPLOMASİSİ ERMENİSTAN TÜRKİYE
İLİŞKİLERİNE POZİTİF YÖNDE ETKİLER Mİ?
Özet:
Azerbaycan ve Gürcistan’ın 1991 yılından sonra bağımsızlığını kazanması sonrasında Türkiye
bu ülkelerle dış ticaret, yatırımlar ve müteahhitlik alanlarında önemli düzeyde ekonomik
ilişkileri sözkonusu olmuştur. Ancak Ermenistan’ın 1993 yılında Dağlık Karabağ’ı işgal etmesi
sonrasında Türkiye bu ülke ile sınırlarını kapatmış ve bu ülkeye ambargo uygulaması
sonrasında diğer iki ülkenin aksine herhangi bir ekonomik ilişki söz konu olmamıştır. 2020 yılı
sonunda Dağlık Karabağ bölgesindeki işgalin sona ermesi ve taraflar arasında imzalanan
anlaşma sonrasında, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Nahcivan özerk bölgesi ile Türkiye
arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerde muhtemel bir takım olumlu gelişmeler olacaktır.
Azerbaycan ile politik ilişkiler iyi olmaya devam edecektir. Karabağ’da yol, su, elektrik, konut
gibi alanlardaki müteahhitlik hizmetlerinde en büyük pay muhtemelen Türk firmalarının
olacaktır. Bölgede bulunan kaynakları ile ilgili yatırımlarda yine Türk firmalarının faal olması
beklenmektedir. Nahcivan-Azerbaycan arasında açılacak olan ulaşım koridoru, Türkiye ile Orta
Asya Türk Devletleri ve Azerbaycan arasında alternatif bir ulaşım güzergâhı olması dolayısıyla
Nahcivan’ın önemini arttıracaktır. Ancak bu durum Gürcistan’ın stratejik konumunu çok
etkilemeyecektir. Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan ile siyasi ve ekonomik ilişkiler ise bu
ülkenin ateşkes şartlarına uymasına bağlıdır. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi
politik soranların da çözülmesini kolaylaştırmaktadır. Türkiye’nin sınırlarını açması bu ülkenin
dış dünyaya açılmasına ciddi kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca şu anda İran ve Gürcistan üzerinden
yaptığı ticareti doğrudan yaparak daha düşük maliyetle ticaret imkânı doğacaktır. Bunun
yanında Türkiye’nin bu dönemde uygulayacağı başarılı diğer ekonomi diplomasisi faaliyetleri,
Ermenistan kamuoyundaki Türkiye algısını orta ve uzun vadede olumlu yönde etkileyecektir.
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