Merhabalar,
Çetin günler, dostluk ve kardeşliğin sınandığı, kardeşlik bağlarının daha da güçlendiği zamanlardır.
44 gün süren II. Karabağ Muharebesi’nde Türkiye tüm imkanlarıyla kardeşi Azerbaycan’ın yanındaydı.
Bu yaz Türkiye’nin birçok bölgesinde aynı anda başlayan yangınlarda ise Türkiye’nin yardımına tüm
imkanlarıyla ilk koşan ülke de gözlenildiği gibi kardeş ülke Azerbaycan oldu.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra sürekli gelişen iki ülke ilişkileri her alanda zirveleri görmeye
devam ediyor. Azerbaycan’daki sokaklarda, dükkanlarda, araçlarda Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yan
yana görmek sıradan bir görüntü haline gelmiş durumdadır. Keza Türkiye sokaklarında da Azerbaycan
bayraklarını her yerde görmek mümkündür.
2019 senesinde yayın hayatına başlayan ve 3 ayda bir okuyucularla buluşan dergimiz “İki Devlet Tek Millet”
düsturu çerçevesinde yayın yapmaktadır. Dergimiz, Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
ve Sayın İlham Aliyev arasındaki samimi dostluk, tarihi kardeşlik, ekonomik, siyasi ve askeri alanlardaki
dev projeler temelinde ilerleyen iki ülke ilişkilerini daha da geliştirmeyi kendisine misyon olarak
belirleyerek bu sayısında Türkiye’de yaşanan yangınlara Azerbaycan’ın gösterdiği “Gardaş Kömeği”ni
derginin kapak konusu olarak ele aldı. Elbette her sayımızda olduğu gibi gündemimiz bu konuyla sınırlı
değil. Son üç ay içerisinde Azerbaycan ve Türkiye’nin gündemindeki başlıklara sayfalarımız yettiğince
dergimizde yer vermeye çalıştık.
Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle, keyifli okumalar diliyoruz…

Türkiye – Azerbaycan Dergisi
Türkiye – Azerbaycan Ortak Yayınıdır.
Parayla satılmaz.

turkiyeazerbaycan.com

TurkiyeAzerbaycanDergisi

TrAzDergisi

BİR MİLLET

İKİ DEVLET

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

“Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız. Bütün
dünya bilsin ki, yarın da yanında yer alacağız. Türk milletine olmadık
iftiralarla çamur atanlar önce Kafkaslara, Azerbaycan’a bakmalı.
Sonra vicdanları elverirse yönelttikleri ithamları kendileriyle ayrıca
konuşuruz. Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyen,
gelsin Karabağ’da iki dönem arasındaki farka baksın. Karabağ’ı ve
işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan
şanlı mücadelenin yıl dönümü olan Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi
rahmetle yâd ediyorum. Karabağ Azerbaycan’dır!”

TÜRKİYE
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Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

İLHAM ALİYEV

“Biz kan dökerek şehitler vererek, bu zaferi elde ettik. Düşmanı
önümüzde diz çökmeye ve kapitülasyon anlaşmasını imzalamaya
mecbur ettik. 44 gün boyunca bize en büyük destek veren Türkiye’ye
bugün teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Kardeş Türkiye savaşın
ilk saatlerinden itibaren Azerbaycan’ın yanında oldu ve desteğini
gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar
bize çok büyük siyasi destek oldu. Bize ilave destek verdi ve biz bunu
hiçbir zaman unutmayacağız. 44 günlük vatan muharebesi bütün
dünyaya Türkiye-Azerbaycan birliğini bir kez daha gösterdi. Halkımıza
ve devletimize yönelik tehlike olursa Ermeni faşizminin başını ezeriz.
Demir yumruk yerindedir, bunu hiç kimse unutmasın. Karabağ
bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır.”

TÜRKİYE
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İÇİNDEKİLER

29

10

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara’ya Yeni
Büyükelçi Atadı
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet
sitesinde yayımlanan kararnameye göre, daha önce
Nur Sultan Büyükelçisi görevini yürüten Reşat
Memmedov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi
oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Külliye’de Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi
Reşad Mammadov’u kabul etti. Kabulde, Büyükelçi
Mammadov, Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Parlamento Başkanları
Bakü Beyannamesi’ni Kabul Etti
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan parlamento başkanları,
Bakü Beyannamesi’ni kabul etti. Beyannamenin icra
toplantısında kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanı
Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad
Kaiser ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe
Gafarova, Azerbaycan parlamentosunda konuşma yaptıktan
sonra “dostluk ve kardeşlik” metni olarak tanımlanan
deklarasyonu imzaladı.

14

Haber

Röportaj

26
‘Kardeş Tugay Projesi’
“Kardeş Tugay Projesi” kapsamında, Azerbaycan
Silahlı Kuvvetleri mensubu askerler Gelibolu’ya
geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya
hesabından, “Türkiye ve Azerbaycan arasında ortak
çalışabilirliğin sağlanması, eğitim planlaması, yönetimi
ve icra esaslarının uyumlu hale getirilmesine yönelik
Kardeş Tugay Projesi başlatılmıştır” ifadelerini
kullandı.

Yazı

39
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Türk Bilim
İnsanı Aziz Sancar’a Ödül
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından,
Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’a Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin uluslararası insani ilişkilerinin
geliştirilmesine yönelik hizmetlerinden dolayı
“Azerbaycan Cumhuriyeti Fahri Diploması” taltif
edildi.
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TÜRKİYE AZERBAYCAN
15 Temmuz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev,
15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü dolayısıyla Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı
aradı. Aliyev, görüşmede Türkiye
halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile
ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)
15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf
edildiğini belirterek darbecilere karşı
kahramanca mücadele ederken şehit
olan vatandaşlara rahmet diledi.

15 Temmuz

27 Temmuz

16 Ağustos

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir
Hasanov ve Gençlik ve Spor Bakanı
Ferid Gayıbov IDEF’e katılmak üzere
Türkiye’ye geldi. Zakir Hasanov,
IDEF’21 Uluslararası Savunma
Sanayii Fuarı’nda sergilenen ve farklı
şirketlere ait silah, teçhizat ve askeri
amaçlı araçları inceledi. Ziyaret
sırasında, Türk yetkililer arasında bir
dizi görüşme de gerçekleşti.

27 Temmuz

11 Ağustos

Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü
Parlamento Başkanları Birinci
Toplantısı, Azerbaycan’ın başkenti
Bakü’de gerçekleştirildi. Azerbaycan
Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova,
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve
Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad
Kaiser’in katılımıyla gerçekleştirilen
toplantının ardından taraflar arasında
Bakü Beyannamesi imzalandı.

Türkiye’de felaket boyutuna ulaşan
yangınların başladığı ilk günden bugüne
desteğini esirgemeyen kardeş ülke
Azerbaycan, gönderdiği itfaiye ekiplerinin ve
uçakların yanı sıra Haydar Aliyev Merkezi’ne
orman yangınları ile mücadeleye destek
amacıyla Türk bayrağı silüeti yansıttı.
Türkiye – Azerbaycan birliğini göstermek
için düzenlenen etkinliğe, Türkiye Bakü
Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan
Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev,
Azerbaycan’da faaliyet gösteren Türk sivil
toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

11 Ağustos

16 Ağustos

22 Ağustos

25 Ağustos

22 Ağustos

25 Ağustos

Afganistan’ın başkenti Kabil’de ülkeden
ayrılmak isteyenlerin beklediği Hamid
Karzai Uluslararası Havalimanı ve
çevresinde Türkiye ve Azerbaycan
askerleri “tek millet, iki devlet” anlayışıyla
tahliyeyi omuz omuza yürüttü. Azerbaycan
askerleri, Kabil’de Türk askeriyle birlikte
görev yapmaktan gurur duyduklarını
belirtti

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dijital Ticaret
Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı”nın
onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de
yayımlandı. Mutabakata göre, iki ülke arasındaki
mal ve hizmet ticaretinin arttırılması, ortak proje
ve programların geliştirilmesi, dijital ticaret
alanında mevzuatların iyileştirilmesi, gümrük ve
sınır düzenleme süreçlerinin basitleştirilmesi,
yük taşımacılığını kolaylaştırmak için uygun
zemin oluşturulması gibi birçok alanda iş birliği
yapılması hedefleniyor.

TÜRKİYE
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10 Eylül

12 Eylül

15 Eylül

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi
(Türk Konseyi) Ekonomiden Sorumlu
Bakanlar 10. Toplantısı Azerbaycan’ın
başkenti Bakü’de gerçekleşti. Azerbaycan
Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve
Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdad
Amreyev’in ev sahipliğinde düzenlenen
toplantıya, Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet
Muş ve Türk Konseyi’ne üye devletlerin
temsilcileri katıldı. Toplantıda, “Çeşitli
Ekonomik Bölgeler Arasında Bilgi ve
Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat
Zaptı” imzalandı.

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel
kuvvetleri Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de
“Üç Kardeş -2021” ismi verilen ortak askeri
tatbikat gerçekleştirdi. Azerbaycan, Türkiye
ve Pakistan özel kuvvetlerinin temsilcilerinin
katılımıyla 12 Eylül’de Bakü’de “Üç Kardeş
- 2021” uluslararası tatbikatının açılışına
özel tören düzenlendi. 20 Eylül’e kadar
devam eden tatbikatın amacının üç ülkenin
özel kuvvetleri arasındaki iş birliğini
geliştirmenin yanı sıra bilgi ve deneyimlerin
paylaşılması olduğu belirtildi.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti
Bakü’nün, Kafkas İslam Ordusu Nuri Paşa’nın
önderliğinde 15 Eylül 1918’de Bolşevik
ve Ermenistan işgalinden kurtuluşunun
103’üncü yıl dönümü büyük bir coşkuyla
kutlandı. Bakü’deki Türk Şehitliğini ziyaret
eden halk, şehitleri rahmet ve saygıyla andı.
Bakü’nün merkez caddelerinde askeri geçit
törenleri düzenlendi.

10 Eylül

12 Eylül

15 Eylül

17 Eylül

27 Eylül

28 Eylül

17 Eylül

27 Eylül

28 Eylül

Konya’daki 3’üncü Hava Jet Üs
Komutanlığının ev sahipliğinde
gerçekleşen ve Azerbaycan Hava
Kuvvetleri unsurlarının da katıldığı
TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı başarıyla
tamamlandı. 6 Eylül’de başlayan
tatbikata, 78 Azerbaycan Hava
Kuvvetleri personeli ile 2 adet Mig29 ve 2 adet Su-25 uçakları katıldı.
Tatbikatın “Seçkin Gözlemci Günü”,
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir
Hasanov’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Azerbaycan’da, 27 Eylül 2020’de
başlatılan ve zaferle taçlanan 44 günlük
Vatan Muharebe’sinin birinci yılında
şehitlerin anısına yürüyüş düzenlendi.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa
sesleniş konuşması yaparak, şehitleri
rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi.
Türkiye’nin desteğinden bahseden Aliyev,
“44 gün boyunca bize en çok destek olan
kardeş Türkiye’ye, en derin şükranlarımı
sunuyorum. 44 günlük Vatan Savaşı,
Türkiye ile Azerbaycan’ın birliğini bir kez
daha dünyaya gösterdi” ifadesini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında gıda güvenliği
konusunda 4 anlaşma imzalandı. İkili görüşme
sonrasında müzakereleri tamamlanan,
Türkiye ile Azerbaycan arasında Gıda Güvenliği
Alanında İşbirliği Anlaşması, Tarım ve Orman
Bakanlığı ile Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı
arasında Gıda Güvenliği Alanında İşbirliği Niyet
Beyanı ve Gıda Güvenliği Alanında İşbirliğine
İlişkin Ortak Eylem Planı ile Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
(TAGEM) ile Azerbaycan Gıda Güvenliği
Enstitüsü (AGGE) Arasında Bitki Sağlığı
Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı anlaşmaları
imzalandı.

TÜRKİYE
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TÜRKİYE,
AZERBAYCAN VE PAKİSTAN
ARASINDA BAKÜ BEYANNAMESİ
İMZALANDI
TÜRKİYE
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T

ürkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı
Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü
Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı’na katılmak
üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti.

Üç ülkenin parlamento başkanlarının Bakü’de başlatmış olduğu yeni girişimin heyecanını yaşadıklarını belirten
Şentop, parlamentolar arası iş birliğini daha da ileri seviyeye
taşımak istediklerini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti. Zağulba Sarayı’nda basına
kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü. Kabulde, Şentop ile Azerbaycan’a gelen parlamento heyeti de hazır
bulundu. Şentop ardından temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Azerbaycan ordusunun Vatan Muharebesi sırasında şehit olan 2 bin 906 kahramanına rahmet ve Azerbaycan halkına başsağlığı dileyen Şentop, kardeş ülke ile yan yana dalgalanan bayrağı, birlik ve beraberliği tün dünyaya gururla ilan
ettiklerini anımsattı.

Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı
Sahiba Gafarova’nın ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Mustafa
Şentop ve Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kaiser’in katılımıyla başkent Bakü’de yapıldı. Toplantının ardından tarafların imzasını taşıyan Bakü Beyannamesi imzalandı.
TBMM Başkanı Şentop, Bakü’de bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan
arasındaki derin köklü ilişkilerin önemine değindi. Şentop,
“Söz konusu zeminde geliştirdiğimiz müstesna ilişkilerimizin, zor zamanlarda ve milli davalarda sergilenen ortak bir
anlayışla kendini ispat etmiş tutarlı ilişkiler olmasından gurur duyuyoruz. Halklarımızın saadet, keder ve kader algısının
bir olmasının 21’inci asırda ne kadar nadir ve kıymetli bir his
olduğunun da farkındayız. Ezeli ve ebedi dostlar olarak yüz
yüze geldiğinde birbirine samimiyetle tebessüm eden halklarımızın, ülkelerimizin istikbali bakımından en büyük teminatımız olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE

Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye olarak yakın coğrafyayı
ilgilendiren kronikleşmiş meselelerin çözüm sürecinde üstlerine düşen görevi yapacaklarını bildiren Şentop, Bakü Beyannamesi’nin hayata geçirilebilmesi için parlamentolarda
uygun kurumsal zemini hazırlamaları gerektiğini hatırlattı.

“Tarihi bir olay”
Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova da üç kardeş
ülkenin Bakü’de meclis başkanlarınca temsil edilmesi nedeniyle toplantının tarihi bir olay olduğunu belirtti.
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki ilişkinin
güven ve kardeşlik bağları temelinde kurulduğunu belirten
Gaforava, “Adalet için verdiğimiz savaşta hem Pakistan hem
Türkiye’den aldığımız destek sonsuza kadar zihinlerimizde,
gönüllerimizde kalacaktır” dedi.
Gafarova, üçlü parlamento başkanları toplantısının
uluslararası platformlarda çıkarların desteklenmesi husu-
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Bakü Beyannamesi ile sunulan önerilerin uygulamaya konulduğunu görmek istediklerini belirten Kaiser, Türkiye
ve Azerbaycan’a, Pakistan’ın yanındaki
duruşları nedeniyle teşekkürlerini iletti.
Konuşmaların ardından üç parlamento başkanı Bakü Beyannamesi’ni
imzaladı.

Bakü Beyannamesi
Parlamento Başkanları,
- Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye
arasındaki kardeşliği, tarihi ve kültürel
bağları, karşılıklı saygıyı ve işbirliğini
güçlendirme ihtiyacını kabul ederek;
- Devletlerimiz ve milletlerimiz arasındaki mevcut bağları daha da derinleştirmek için üç ülke arasındaki parlamenter diyalog ve iş birliğini güçlendirmenin
önemini kabul ederek;
- Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye
bölgelerinde barış, istikrar ve kalkınmanın inşası ve geliştirilmesindeki önemli
rollerini ve faydalarını vurgulayarak;
- Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye
arasında, bölgelerinde istikrar, güvenlik
ve refahın sağlanması için daha kapsamlı işbirliğinin stratejik önemine dikkat çekerek;

sunda önem arz ettiğini belirterek, bu mekanizmanın kurumsallaşması ve etkin mekanizmaların oluşturulmasını
temenni ettiğini belirtti.
Gafarova, Ermenistan’ı mayınlara ilişkin haritaları ibraz
etmediği için de kınadığını söyledi.

“Azerbaycan’ın zaferinden
memnunuz”

- Uluslararası hukukun ilke ve normlarına bağlılığımızın
yanı sıra ülkelerimizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar
ve diğer uluslararası belgelerden doğan yükümlülüklerimizi
yeniden teyit ederek, iş birliğini güçlendirmek;
- COVID-19 pandemisinin ekonomik kalkınma üzerindeki küresel etkisini kabul ederek;

Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Kaiser de Azerbaycan halkını 44 günde elde ettiği zafer dolayısıyla tebrik
ederek, Pakistan halkının Azerbaycan’ın zaferinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Kaiser, “Azerbaycan, Pakistan ve
Türkiye bayraklarının yan yana dalgalanmasından memnuniyet duyuyorum” dedi.

TÜRKİYE

- Siber saldırılar, hibrit savaş biçimleri, hedefli dezenformasyon kampanyaları ve birçok ülkede Müslüman toplulukların barış içinde bir arada yaşama
konusunda artan İslamofobik eğilimi,
bunlarla sınırlı olmamak üzere, yabancı destekli terörizm
tehdidinin farkına vararak;

- Yaklaşık 30 yıllık Ermeni işgalinden sonra toprak bütünlüğünü yeniden kazanan Azerbaycan hükümetini ve halkını tebrik ederek;
- Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Meclis Başkanları
Birinci Toplantısına ev sahipliği yaptığı için Azerbaycan Milli
Meclisine şükranlarını ifade ederek;
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- Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye’nin kardeş halklarını
yakınlaştırmak için hem ikili hem de çok taraflı seviyelerde
parlamentolar arası diyalog ve işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılıklarını beyan ettiler;
- Mevcut bağları güçlendirme ve daimi komiteler, dostluk grupları ve meclis personeli arasındaki temasları geliştirme konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit ettiler;

kıya karşı mücadele için ortak çabaları koordine etmeye karar verdi:
- Ulaştırma, ticaret, enerji, insanlar arası ilişkiler, eğitim, sosyal ve kültürel, turizm, bilim ve iletişim teknolojilerinde daha yakın bölgesel işbirliği kurma çabalarında hükümetlere ayrıntılı destek sağlamayı kabul etti;

- Uluslararası sorunların çözümünde ve dünyada barış
ve güvenliğin güçlendirilmesinde ikili ve çok taraflı parlamenter ilişkilerin rolünü vurguladılar:

- COVID-19 pandemisinin geniş çaplı etkilerini tartıştı,
bilgi ve en iyi uygulamaları desteklemeyi kabul etti ve sorunun kapsamlı bir şekilde üstesinden gelmek için daha güçlü
uluslararası işbirliği ve dayanışma çağrısında bulundu;

- Yapıcı bir diyalog ve iş birliği için başarılı bir platform
sağlama çabalarında, özellikle parlamento meclislerinde
uluslararası kuruluşlara desteklerini ifade ettiler:

- Bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve Devletlerin uluslararası sınırlarının dokunulmazlığına güçlü desteklerini ve karşılıklı saygılarını yeniden teyit ettiler;

- Karar alma sürecinde kadın milletvekillerinin rol ve
sorumluluklarını artırmaya yönelik çabalara ve atılan adımlara desteğini ifade ettiler;

Ermenistan’ın Azerbaycan’a mayın haritaları vermeyi
reddetmesini kınayarak, kurtarılmış toprakları yeniden inşa
etme ve yerinden edilmiş kişileri evlerine döndürme çabalarında Azerbaycan ile tam dayanışmalarını vurguladılar.”

- Ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler üzerinde yakın çalışmaya ve uluslararası karşılıklı çıkarların ön plana çıktığı bölgesel ve küresel meseleler üzerinde yakın çalışmaya ve üç kardeş ülke olarak uluslararası
parlamenter yapılarda ortak bir konum oluşturmaya çalışmaya hazır olduklarını ifade ettiler.
- Bölgesel ve uluslararası parlamenter platformlarda
İslamofobi, ayrımcılık ve Müslüman azınlıklara yönelik bas-

TÜRKİYE

Şentop, Azerbaycan ziyareti kapsamında Haydar Aliyev’in Anıt Mezarı ile Şehitler Hıyabanı’na çelenk koyma
törenine katılarak Bakü Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Türk
İş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini de kabul
eden Şentop, Şuşa ve Fuzuli şehirlerini de ziyaret etti. TBMM
Başkanı Şuşa’nın birkaç ay içinde Azerbaycan’ın kültür başkenti olması için her şeyin hazır olacağına inandığını belirtti.
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KARDEŞ AZERBAYCAN
TÜRKİYE’NİN YARDIMINA KOŞTU
Türkiye’de 28 Temmuz 2021’de Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan
ve 12 Ağustos 2021 itibariyle; çoğunluğu Akdeniz, Ege, Marmara, Batı
Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 49 ilde çıkan 299 orman
yangınını söndürme çalışmalarında Türkiye’ye en büyük destek kardeş
Azerbaycan’dan geldi.
katkı sağladı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla orman yangınlarıyla mücadele için Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na
bağlı 100 kişilik ekip 31 Temmuz’da
Türkiye’ye geldi. Bakü Haydar Aliyev
Havaalanı’ndan uçakla Dalaman Havalimanı’na gelen 100 kişilik grubu yetkililer karşıladı. Ekip sorumlusu Rza Xudiyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
talimatıyla Türkiye’ye destek vermeye
geldiklerini belirterek, “Önce genel bir
çalışma ve koordinasyonla neler yapabileceğimizi planlayacağız. Biz canımızla, kanımızla her zaman Türkiye’nin
zor gününde yanındayız. Ve ne zaman
bize ihtiyaç olursa her zaman kardeş
Türkiye’nin yanında olacağız. Birlikteliğimizi göstereceğiz” dedi.

T

ürkiye’de 28 Temmuz 2021’de
Antalya’nın Manavgat ilçesinde
başlayan ve 12 Ağustos 2021 itibariyle; çoğunluğu Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerindeki 49 ilde çıkan
299 orman yangınını söndürme çalışmalarında Türkiye’ye en büyük destek
kardeş Azerbaycan’dan geldi. Bahtiyar
Vahapzade’nin “Birdir bizim her halimiz Sevincimiz – melâlimiz” dizelerini
yaşatan Azerbaycan itfaiye ekipleri yan-

gınları söndürmek ve tırmanmasını önlemek amacıyla canla başla mücadele
ederken bu büyük felakete karşı Türkiye ve Azerbaycan tek yürek tek vücuda
dönüştü.
Kardeşlik hukukunun gereği olarak Türkiye’nin acısını acısı bilen Azerbaycan, yangınların söndürülmesi ve
önleme konusunda aktif olarak görev
aldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatları doğrultusunda yürütülen süreç karşılıklı güven ve iş birliğine büyük

TÜRKİYE

14

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı ekiplerin ikinci grubu
ise 2 Ağustos’ta Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı’ndan 41’i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçla
gelen 220 personel ile Türkiye’ye giriş
yaptı. Ekipten sorumlu Albay Nazar Bağışov gazetecilere yaptığı açıklamada,
“Biz yangınların söndürülmesine hazırız. Tüm alet edevatımızı yanımıza aldık. Tecrübeli meslektaşlarımızla yangınların söndürülmesi için celp olduk.
Biz kardeş Türkiye’mizin yanındayız.
Her zaman her şeyde Türkiye’nin yanında olacağız. Sağ olsun Türkiye” diye
konuştu.
Azerbaycan’dan gelen üçüncü
grup ise 5 Temmuz’da 40 itfaiye ara-

AZERBAYCAN

“Türkiye’nin yanındayız”
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’de orman yangınlarının devam etmesi ve yangınlarda
vatandaşların hayatını kaybetmesinden
üzüntü duyduğunu dile getirerek, “Bu
zor günlerde kardeş Türkiye’nin yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

cıyla 150 kişilik bir ekip ile Türkiye’ye
vardı. Can Azerbaycan ayrıca yangına
müdahale için 1 amfibi uçak gönderdi.

Azerbaycan’dan
kesintisiz destek
mesajları
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, felaket sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli iletişim halinde idi. Cumhurbaşkanı Aliyev çıkan
yangınlar sebebiyle Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a bir de mektup gönderdi.
Devlet başkanı mektupta, kardeş
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan
şiddetli orman yangınları ve sonuçlarından derin üzüntü duyduğunu belirterek, “Eminim ki sizin liderliğinizde
hükümetinizin attığı kararlı adımlar
sayesinde Türkiye’nin kararlı halkı bu
felaketi kısa sürede atlatacaktır. Azerbaycan hükümeti ve halkı her zaman
olduğu gibi bugün de kardeş Türkiye
halkı ile beraberdir ve onun yanındadır.
Kendim ve Azerbaycan halkı adına, yıkıcı yangınlarda hayatını kaybedenlerin
ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar
diliyorum” ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev, mektubun ardından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde
meydana gelen şiddetli orman yangınları sonucu hayatını kaybedenler için
bir kez daha taziyelerini iletti.

‘Azerbaycan hükümeti
ve halkı her zaman
olduğu gibi bugün de
kardeş Türkiye halkı
ile beraberdir ve onun
yanındadır’

Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva da ülkesinden gelen itfaiyecileri ziyaret ederek
konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Mustafaveva, “Türkiye ile Azerbaycan
o kadar yakın ki kardeşler, insan kardeşinin zor anında yanında olmamayı
hiç düşünür mü? Tabii ki yardımı sormamak lazım. Yardım sorulmadan sen
getireceksin, önüne koyacaksın. Marmaris’teyiz, ekiplerimiz daha çok bu
bölgede. Türkiye’deki kardeşlerimize
destek için geldik, onları göremedik.
Tehlike açısından o bölgelere girmemize izin verilmedi. İki bakan yardımcımız
da burada. Yangın söndürme işlerinde
katkımız büyük olacak.
Türkiye’nin acısını paylaştıklarını
söyleyerek, “Hakikaten içimiz kan ağlıyor. Tek ben değilim, tüm Azerbaycan
halkı bunu düşünüyor. Onların yüreği
burada, Türkiye’de atıyor. Bizim itfaiyeciler orada savaştalar ama bedenen
buradalar. Bizim burada olamayanların
ruhu onlarla geldi” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Birinci
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban
Aliyeva da kardeş Türkiye’de çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına başsağlığı diledi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov da Azerbaycanlı itfaiyeci ve kurtarma ekiplerinin,
yangınlar tamamen söndürülene kadar
Türk kardeşlerinin yanında olacağını
söyledi.

Aliyeva sosyal medyadan yaptığı
açıklamada, “Türkiye’nin bazı bölgelerinde yaşanan korkunç yangın haberini
derin bir üzüntü ile karşıladım. Vefat
edenlerin ailelerine ve arkadaşlarına
en derin taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Türk halkının acısı bizim acımızdır. Yüce Tanrı’dan tüm Türk halkına güç ve sabır
diliyorum” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından ise Azerbaycan’ın Türkiye’nin
yanında olduğunu gösteren bir klip
paylaşıldı. Klipte İlham Aliyev’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ithafen yazdığı
destek mektubu ile emekli bir askerin
seslendirdiği duygu yüklü şiir yer aldı.
Şiirde yer alan “Bu yangın, bu ateş,
dünya bir olsa Türk’ün bayrağını indiremez” dizeleri ise kardeşliğimizin ne

TÜRKİYE
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çıkarmayı başaran itfaiyecinin açıklamaları sosyal
medyada geniş yankı bulurken, tüm Türkiye ‘memleketime yardıma geldim’
diyen itfaiyecinin sözleri ile
duygulandı.

kadar güçlü olduğunu kanıtlar derecedeydi.

İki ülke kamuoyu tek
yürek haline geldi
Devlet görevlilerinin yanı sıra iki
ülke kamuoyu ve yerel medyasında,
Azerbaycan’ın alevlenen yangınlarla ilgili yardımı ve desteği büyük yankı buldu. Türkiye’de yangınla mücadele den
ekiplerle omuz omuza, zorlu dağlık arazi
ve yüksek sıcaklığa
rağmen özverili çalışan
Azerbaycan
itfaiye ekipleri yangının tırmanmasının
önlenmesinde büyük
destek sağladı.

çok izlediği görüntüler, Azerbaycanlı
ekiplerin yangın söndürme çalışmaları oldu. En büyük ilgiyi ise, Azerbaycan
Televizyonu sosyal medya sayfasında
yaklaşık bir milyon kez izlenen, Türk
bayrağının yanan bir evden Azerbaycanlı itfaiye görevlisi tarafından kurtarılması oldu.
Türk medyasında da benzer görüntüler izlenme rekorları kırdı. Alevler
içinden Türk bayrağını canı pahasına

Türkiye’de
ki
orman
yangınları Azerbaycan’ın da
verdiği büyük destek
ve gösterilen cansiperane çabayla söndürülürken, bu dönemde Azerbaycanlı
kardeşlerimizin en

TÜRKİYE
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Öte yandan Azerbaycan’da yayın yapan Hazar
TV kanalının sunucusu Lale
Azertaş’ın,”Türkiye
evimizdir evimiz yanıyor. Sen
güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem” ifadeleri izleyicilere duygu dolu anlar
yaşattı. Gerek fiziken gerek
uzaktan desteğini esirgemeyen Azerbaycan’ın kahraman itfaiye ekipleri, yangından zarar görme riskine
karşı Türk bayraklarını tek
tek toplayarak muhafaza
altına aldı.
Yangınlara müdahale için en sıcak noktalara gitmekten çekinmeyen
Azerbaycanlı yangın söndürme ekipleri, yangının devam ettiği bölgelerden
sıklıkla videolar gönderdi. Olay yerinin
video görüntüleri Azerbaycan Televizyonu’nun sosyal ağ hesaplarında paylaşılınca yüz binlerce izleyiciye ulaştı.
Görüntüler, yangının coğrafyası, iki
ülke itfaiyecilerinin ortak faaliyetleri ve yangına nasıl müdahale ettikleri
hakkında olunca da,
Azerbaycanlıların
yoğun ilgisiyle karşılaştı. Aynı zamanda
bu videolar Azerbaycan-Türk kardeşliğinin her alanda ebedi
doğasını yansıtmış
oldu. Sosyal medya
mecralarında birçok
kullanıcı tarafından
yayınlanan video ve
fotoğraflara iki kardeş ülke vatandaşları tarafından binlerce dayanışma mesajı
yazıldı.
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rev yaptılar. Bundan da çok büyük mutluluk duydular.
Türkiye kamuoyunda derin ses
getiren bu fedakarlık ve azmi, Tarım
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şu
sözlerle özetledi: ‘Ben bu arkadaşların
azmini, şevkini gözlerinin içinde gördüm. Hangi görev için görevlendirmeye
kalksak ‘biz buraya oturmaya gelmedik, yardım etmeye geldik’ diyen Azerbaycanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ekipleri burada gördüğümüz için
memnun olduk. İki devlet liderinin de
söylediği gibi ‘tek millet, iki devlet’ diyorum. Azerbaycan’dan gelen kardeşlerimiz tek millet olduğumuzu ispat ettiler.
Burada hep beraber sahada tek yürek
bir şekilde çalıştık, çabaladık.”

Dünyanın Dört
Bir Yanındaki
Azerbaycanlılar Türkiye
ile Dayanışma Gösterdi
Azerbaycan diasporası da Türkiye
ile tam bir dayanışma gösterdi. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Azerbaycanlılar yangın sonrası ortaya çıkan
tahribatı iyileştirmek için “Hepimiz birer fidan olalım” kampanyası başlattı.
Diaspora tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘Türkiye Cumhuriyeti’nin farklı
bölgelerinde şiddetli orman yangınlarının ormanları ve yaşam alanlarını tahrip ederek birçok komplikasyona neden
olduğu bilinmektedir. Elbette bu olay
dünya Azerbaycanlılarını, yurt dışında
yaşayan vatandaşlarımızı ve hemşerilerimizi derinden üzmüştür. Güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin yakında bu felaketi
atlatacağı açıktır. Ancak Azerbaycan
diasporası, her durumda olduğu gibi,
ortak değerlere sahip olduğumuz Türk
diasporasıyla birlik ve beraberlik içinde
olmak noktasında kararlıdır.

için “Hepimiz birer fidan olalım” kampanyası başlatmıştır.’

‘Milletimiz zor zamanda
kendine destek verenleri
asla unutmaz’
Tüm süreç boyunca Türkiye’deki
orman yangınlarının söndürülmesi için
Azerbaycan’dan 910 personel 93 araç 1
Yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter
görev yaptı. Türkiye’de canı pahasına
kendisini alevlere atan Azerbaycanlı
ekiplerin en büyük motivasyonları Türkiye’yi de vatanları olarak görmeleri idi.
Tam bir uyum ve koordinasyon halinde
çalışan ekipler zor görevlerde ormancılarımızla omuz omuza, yan yana gö-

Azerbaycan Olağanüstü Haller
Bakan Yardımcısı Etibar Mirazeyev’e
de başarılı koordinasyonundan dolayı teşekkür eden Pakdemirli, “Bundan
sonraki insani yardımlar konusunda
yeni bir tecrübe edinmiş olduk. Karşılıklı olarak Azerbaycan ile hem insan
kaynağı hem de makine, tesisat alışverişimizin böyle zor durumlarda olabileceğini tahmin ediyoruz. Türk milleti
için desteğiniz önemlidir. Milletimiz zor
zamanda kendine destek verenleri asla
unutmaz” diye konuştu.
Yangınların kontrol altına alınmasıyla beraber ülkelerine dönen Azerbaycan ekipleri için Türkiye’de yoğun
katılımlı uğurlama törenleri düzenlendi.

Kardeş, Türkiye’nin büyüleyici doğasını eski görünümüne kavuşturmak
için destek vermektedir. Bu bağlamda
dünya Azerbaycanlıları, memleketimiz
Türkiye’nin “yeşil elbisesini” onarmak

TÜRKİYE
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YANINDAYIZ, TÜRKİYE!
Azerbaycanlı İtfaiyeciler
Kardeşlerini Yalnız
Bırakmadı…

S

ağlam temeller üzerine inşa edilen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde, dostluk ve kardeşlik seviyesi
en üst düzeydedir. Dünyada Azerbaycan ve Türkiye
kadar birbirine yakın ve birbirine bu kadar bağlı

başka bir ülke yoktur. Ulu Önder Haydar Aliyev’in “Bir Millet, İki Devlet” ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir” sözleriyle şekillenen Azerbaycan-Türkiye ilişkileri bugün iki ülke liderleri tarafından en
üst seviyeye çıkarılmıştır. Kardeş ülke Türkiye Azerbaycan’ın başarılarına ve üzüntülerine ne kadar seviniyorsa
biz de Türkiye’nin sevinçlerini ve üzüntülerini kendi sevinçlerimiz ve üzüntülerimiz olarak biliyoruz. Her zaman oldu-
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ğu gibi 44 günlük Vatan Savaşı’nda da bölgede ve dünyada
Türkiye gibi güçlü bir devletin Azerbaycan’ın haklı konumuna verdiği destek, her zaman olduğu gibi, bizim için büyük bir siyasi ve manevi destek oldu ve gücümüze güç kattı.
Bakü’deki Zafer Geçit Töreninde iki kardeş ülkenin bayraklarının ortaklaşa dalgalanması, üzüntülü ve zor günlerde
olduğu gibi Zafer Bayramı’mızı da birlikte yaşamamız, savaştan sonra birlikte Şuşa Deklarasyonu’nun imzalaması
ve ardından Bakü Deklarasyonu’nun kabul edilmesi Türkiye ve Azerbaycan’ın tarihi manevi bağını belgelerle de
resmen teyit etti.
Bu kardeşliğin en açık örneğini bu yıl Temmuz ayı sonlarında Türkiye’de meydana gelen korkunç orman yangınla-
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rında gördük ve yaşadık. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, 30 Temmuz’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a yazdığı bir mektupta, kardeş Türkiye’nin çeşitli
yerlerinde çıkan şiddetli orman yangınları ve sonuçlarından
derin üzüntü duyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Aliyev, mesajında “Eminim ki, sizin önderliğinizde hükümetinizin attığı
kararlı adımlar sayesinde azimli ve mücadeleci Türk halkı bu
felaketi en kısa sürede aşacaktır. Azerbaycan hükümeti ve
halkı her zaman olduğu gibi kardeş Türk halkıyla dayanışma içindedir.” Kendim ve Azerbaycan halkı adına yangından
zarar gören ailelere en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara
acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva da resmi Instagram sayfasından
taziyelerini paylaşarak kardeş Türkiye’de çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve arkadaşlarına taziyelerini iletti. Mihriban Aliyeva mesajında “Türkiye’nin bazı
bölgelerinde çıkan korkunç yangın haberini derin üzüntüyle
karşıladım. Kurbanların ailelerine ve dostlarına en derin ta-
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ziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Türk
halkının acısı bizim acımızdır. Yüce Allah’tan tüm Türkiye
halkına güç ve sabır diliyorum” dedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
talimatı doğrultusunda Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı 100
kişilik ilk itfaiyeci grubu Türkiye’deki orman yangınlarını
söndürmek için, 30 Temmuz’da Haydar Aliyev Uluslararası
Havalimanı’ndan AZAL’a ait uçakla kardeş ülkeye gönderildi.
31 Temmuz gecesi Muğla Dalaman Havalimanı’na gelen Acil Durumlar Bakanlığı itfayesi sabah saatlerinde ikiye
ayrılarak Marmaris bölgesinde çıkan yangınları söndürmeye
başladı. Zorlu dağlık araziye ve yüksek sıcaklıklara rağmen
yangınlara müdahale eden Bakanlık güçleri, kısa sürede
Marmaris bölgesindeki bazı bölgelerde yangınların yayılmasını engelledi.
Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı’nın bir sonraki itfaiyeci grubu, 31 Temmuz’da kardeş ülkeye doğru yola çıktı.
İtfaiye ve kurtarma ekibinde 1 Acil Durumlar Bakanlığı he-
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likopteri, 53 itfaiye ve özel
kurtarma aracı, 1 ambulans,
220 itfaiye ve kurtarıcı yer
aldı.
2 Ağustos’ta Acil Durumlar Bakanlığı kuvvetlerini koordine etmek üzere
Türkiye’ye gelen Acil Durumlar Bakan Yardımcısı
Korgeneral Etibar Mirzayev
başkanlığındaki Acil Durumlar Bakanlığı üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyet,
Marmaris’teki yangınla ilgili
bilgi aldı. Ardından Azerbaycan Acil Durum Bakanlığı
temsilcileri ve yerel güçlerin katılımıyla Kriz Yönetim
Merkezi’nde bir toplantı
gerçekleştirildi ve sonraki
adımlar ele alındı. İçişleri
Bakan Yardımcısı Mehmet
Ersoy ile Marmaris’teki Kriz
Yönetim Merkezi’nde bir
araya gelen Bakan Yardımcısı E. Mirzayev, Azerbaycan
Acil Durumlar Bakanlığı’na
bağlı itfaiye ve kurtarma
güçlerinin bileşimi ve yetenekleri hakkında detaylı bilgi
verdi.
Azerbaycan
heyetini
samimiyetle karşılayan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’e ve kardeş Azerbaycan halkına destekleri ve
yardımları için teşekkür etti.

için itfaiye ekiplerimiz profesyonel bir şekilde gerekli önlem-

Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı bir sonraki
itfaiye ve kurtarma ekibi, Denizli bölgesinde ormanda meydana gelen ani yangınlar ve çevreyi ciddi şekilde tehdit etmesi nedeniyle 3 Ağustos akşamı istikametini Denizli’ye doğru
çevirdi. Azeri itfaiye ve kurtarma ekibi, Türk meslektaşları
ile birlikte Denizli’de çıkan yangınlara başarıyla müdahale
ederek bölgede yangın söndürme operasyonlarını başarıyla
gerçekleştirdi. Aynı zamanda Marmaris ilinde Kavaklı, İlaçlı
ve Çayhisar yönünde devam eden yangınların söndürülmesi
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leri aldı.
Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı’nın 3. itfaiyeci grubu, 5 Ağustos sabahı orman yangınlarıyla mücadele etmek
için kardeş Türkiye Cumhuriyeti’ne doğru yola çıktı. Grupta
40 itfaiye aracı ve 160 itfaiyeci bulunuyordu. Bakanlığın BE200CS amfibi uçağı da aynı gün kardeş ülkeye gönderildi.
6 Ağustos’ta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep
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Tayyip Erdoğan’ı aradı. Devlet başkanı, kardeş Türkiye’nin
çeşitli bölgelerinde meydana gelen şiddetli orman yangınları sonucu hayatını kaybedenler nedeniyle Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha taziyelerini iletti. Devlet
başkanı, Azerbaycan’ın yangınları söndürmede ve zararların
tazmininde Türkiye’nin yanında olduğunu ve dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye dileklerine
ve Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatları
doğrultusunda orman yangınlarının söndürülmesinde Türkiye’ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Azerbaycanlı
itfaiyecilerin itfaiye operasyonlarına yüksek profesyonellik ve
sevgi ile katıldığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 40 itfaiye aracının daha
yola çıktığını ve sabah yangın bölgesine ulaşacağını kaydetti.
Yangın bölgesinde bir helikopter ve bir amfibi yangın söndürme uçağı görev yaptığını kaydetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ek 200 özel eğitimli itfaiyeci göndermeyi önerdi.

dan uçakla kardeş ülkeye gönderildi. Kardeş ülkeye 4 etapta gönderilen Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı toplam 743
itfaiyeci, 97 araç, 1 helikopter ve 1 amfibi uçak, yangınların
en şiddetli olduğu bölgelerde operasyon yaptı. Acil Durumlar
Bakanlığı itfaiye ve kurtarma ekiplerinin temel amacı, stratejik öneme sahip noktaların ve yerleşim alanlarının yangından korunmasını organize etmek, yangınların yayılmasını
önlemek, lokalize ederek söndürmekti.
Azerbaycan’ın Acil Durum Bakan Yardımcısı Korgeneral Etibar Mirzayev, Marmaris’teki Kriz Yönetim Merkezi’nde
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü. Toplantıya diğer yetkililer de katıldı. İtfaiye ve kurtarma güçlerinin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla kardeş Türkiye Cumhuriyeti’ne
ulaştığını kaydeden Mirzayev, yangınları söndürmek için yaptıkları faaliyetleri ayrıntılı olarak anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ek desteğe
teşekkür ederek, bu desteğin Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostluğun açık bir tezahürü olduğunu
kaydetti.

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
Azerbaycan itfaiyecilerinin çalışmalarını övdü ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile kardeş Azerbaycan halkına destek ve
yardımlarından dolayı teşekkür etti. Toplantıda ayrıca yangınlarla daha etkin mücadele için atılması gereken adımlar
ele alındı ve detaylı görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla Azerbaycan
Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı 200 kişilik dördüncü grup,
akşam saatlerinde Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’n-

Türkiye’ye gönderilen 40 itfaiye aracı ve 160 personelden oluşan bir sonraki grup, 8 Ağustos’tan sonra itfaiye operasyonlarına katıldı. Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı itfaiye
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ve kurtarma ekipleri, Türkiye’nin Kemerköy, Yunaklı Dağ,
Kozağaj, Köyceğiz, Aydın Akçaova bölgelerinde çıkan orman
yangınlarını başarıyla söndürürken, gece saatlerinde de bazı
bölgelerde çalışmalar devam etti.
Türkiye’de Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı kuvvetlerin başında bulunan Korgeneral Etibar Mirzayev, Muğla’nın
Marmaris ilçesinde Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD)
bünyesinde kurulan Bölgesel Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezi’nin özel toplantısına katıldı. 26 grubun yer aldığı
Afet ve Kalkınma Teşkilatı toplantısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Garismayiloğlu, Muğla Valisi Orhan Tavli, Adalet
ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan
Kaya, Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet
Yavuz Demir ile diğerleri katıldı. Toplantıda Merkez’de görev alan grupların faaliyetleri, bölgede orman yangınlarıyla
mücadele için yapılan çalışmalar, operasyonlarda kullanılan
teknik araçlar ile kurtarma ve tahliye alanında alınan önlemler hakkında detaylı bilgi verildi. Azerbaycan Acil Durumlar
Bakanlığı itfaiye ve kurtarma ekiplerinin Türkiye’deki yangın
noktalarında özverili çalışmaları övgüyle karşılandı ve gelecekte bu yönde yapılacak ortak çalışmalar ele alındı.
Acil Durum Bakan Yardımcısı Korgeneral Etibar Mirzayev, Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı itfaiye ve
kurtarma güçlerinin yangınları söndürmeye yönelik faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Bakan Yardımcısı, yangınları söndürmek ve geniş alanlara yayılmasını önlemek için
ortak çabaların önemini vurguladı. Azerbaycan itfaiye ve kurtarma güçlerinin Türkiye’deki muadilleriyle birlikte kendile-
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rine verilen görevlerle yeterince başa çıktıklarını ve bu yönde
yorulmadan çalıştıklarını söyledi.
Azerbaycan itfaiye ve kurtarma ekipleri, yangından korunma ve yangınla mücadele operasyonları sırasında, özellikle dağlık ve zorlu arazilerde yerel güçlerle koordineli olarak mücadele etti. Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı itfaiye ve
kurtarma ekipleri, operasyon koşullarının tam olarak kontrol altına alınabilmesi için gece de görevlerine devam eden
yangınları söndürmek, soğutmak, ağaç keserek koruma bölgesi oluşturmak ve önemli tesisleri korunmak için acil operasyonlar da gerçekleştirdi.
Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık bir alanda çıkan yangının yayılarak Kemerköy termik santralini tehdit ettiğini de
belirtelim. Bu kapsamda Türkiye’de Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı itfaiye ve kurtarma ekipleri yerel güçlerle birlikte
bölgedeki yangınları söndürerek yangının yayılmasının yanı
sıra yakındaki Yeniköy Termik Santrali’ne de sıçramasını engelledi. Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Korgeneral Etibar
Mirzayev, istasyonların güvenilir bir şekilde yangından korunmasını sağlamak için atılması gereken adımları görüşmek üzere yerel yetkililerle bir araya geldi. Her iki termik
santralin de bölgeye elektrik sağlamadaki stratejik rolü dikkate alınarak, Kemerköy ve Yeniköy istasyonları Azerbaycan
Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yangından korunmuştur.
Ayrıca Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı güçler,
Köyceğiz ilçesine bağlı Pınar, Karayer, Kavacık, Çayhisar,
Zeytinalanı, Otmanlar, Çöğenli yerleşimlerinde yangınla mücadele etti. Aydın ilinin Yatağan bölgesi, Hacıveliler, Yumaklı,
Çine, Akçaova, Kavaklıdere bölgeleri, Kavaklı-Hüseyin Yaylası, Seydikemer, Menteşe, Ceylanlar, Muğla ovası, Koza-
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ğaç, Yılanlı dağlarında çıkan yangınları söndürmeyi başardı.
Marmaris’te, Orhaniye, Hisarönü, Armutlu, Değirmenyanı,
Asparan, Turgut, Fethiye bölgelerinde, Dalaman havalimanı
çevresi, Denizli ilinin Buldan, Tavas, Burdur-Bucak bölgeleri de başarıyla söndürüldü. Türkiye’de orman yangınlarıyla
mücadelede Acil Durumlar Bakanlığı’na ait amfibi uçak 98
kez, helikopter 204 kez havalanarak yangınlara toplam 1.404
ton su tahliye etti. Yerel kuvvetler ile koordineli olarak büyük
çaplı yangınların söndürülmesi, yayılmasının önlenmesi, önleyici tedbirlerin alınması ve soğutma operasyonlarının yürütülmesi gerçekleştirildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev CNN Türk’e
verdiği röportajda onlara (itfaiyecilere) herhangi bir özel talimat verilmesine gerek olmadığını söyledi. Çünkü kendileri
bu faciayı kendi başlarına gelmiş bir facia olarak kabul ettiler ve orada kardeşçe çalıştılar. Şükürler olsun ki, bildiğim
kadarıyla yangınlar azaldı ve bu bir kez daha birliğimizi gösterdi.
13 Ağustos’ta Muğla’da düzenlediği basın toplantısında,
Türkiye’deki yangın söndürme güçlerine komuta eden Korgeneral Etibar Mirzayev, Acil Durumlar Bakan Yardımcısı
Korgeneral Etibar Mirzayev, Cumhurbaşkanı’nın Azerbaycan itfaiye ve kurtarma ekiplerine yönelik talimatının yerine getirildiğini ve orman yangınlarının geçtiğimiz günlerde
yerine getirildiğini söyledi. Muğla ilinin tamamen söndürüldüğü belirtildi. Bakan Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyeti Cum-
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hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına orman
yangınlarıyla mücadelede gösterdikleri ilgi ve sıcak tutum
için teşekkür etti. Etibar Mirzayev, büyük lider Haydar Aliyev’in değerli halefi Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kurulan iki ülke arasındaki tarihi
dostluk ve kardeşlik ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığını
ve geliştiğini vurguladı.
Yangınla mücadele, yayılmanın önlenmesi, önleyici tedbirler ve soğutma operasyonlarının yerel güçlerle koordineli
olarak yürütüldüğünü kaydeden Bakan Yardımcısı, Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı güçlerinin faaliyet gösterdiği
bölgeler ve yerleşimler hakkında detaylı bilgi verdi. Buraya
sadece yangınları söndürmek için değil, dostluk ve kardeşlik
adına yeni bir sayfa yazmak için geldik” diye konuştu. Türk
halkı büyük bir millettir, Türkiye büyük bir devlettir. Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşliği çok eski zamanlara
dayanmaktadır. Buradaki faaliyetimiz Türk devleti ve halkı
tarafından alkış ve sevinçle karşılandı. Türkiye halkına ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür ediyoruz.
Türkiye’de Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı güçlere komuta eden Korgeneral Etibar Mirzayev, 14 Ağustos’ta
Muğla Valisi Orhan Tavlı ile bir araya geldi. Toplantıya İçişleri
Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakan
Yardımcısı İhsan Selim Baydaş da katıldı. Bakan Yardımcısı Etibar Mirzayev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatı
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doğrultusunda Acil Durumlar Bakanlığı itfaiye ve kurtarma
ekiplerinin yılmadan Türkiye’deki yangınları söndürmeye
çalıştığını belirterek, bunu ülkelerimiz arasındaki kardeşlik
ilişkilerinin açık bir örneği olarak nitelendirdi.

lerinde canlarını tehlikeye atmış, gerçek bir kahramanlık ve

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham
Aliyev’in talimatı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki
orman yangınlarını söndürmek için kardeş ülkeye gönderilen Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı’nın itfaiye ve kurtarma kuvvetleri, 16 Ağustos’tan itibaren parça parça Azerbaycan’a geri döndü.

yanma tehlikesi olan Türk bayraklarını da kurtardı. Azerbay-

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti’nde orman yangınlarının söndürülmesinde görev
alan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 90 çalışanın ödüllendirildiği bir kararnameyi imzaladı. Bakanlık çalışanlarından 14
kişi “Cesaret”, 43 kişiye “Askerlik hizmetine göre”, 3 kişiye
ikinci dereceli “Acil Durumlarda Üstün Hizmet”, 30 kişi ise 3.
Dereceli “Acil Durumlarda Üstün Hizmet” madalyası verildi.

fedakarlık örneği göstermiş, en tehlikeli yangınlarda tecrübeleri ile büyük başarılara imza atmıştır. Bazı durumlarda
itfaiye ekiplerimiz kendilerini ateşe atarak yanan evlerde
can bayrağının yanı sıra Türk bayrağının da bizim için kutsal
olduğunu tüm dünya gördü. Azerbaycan Acil Durum Bakanlığı itfaiyecilerinin yaptığı fedakarlıklar Türkiye’de büyük gurur ve sevinçle karşılandı ve kardeş ülke medyasında geniş
yer buldu. Faaliyetleri ve yangınla mücadelede devletimizin
Türkiye’ye verdiği destek, Türk halkının yanı sıra Başkent
Ankara’daki resmi kurumlarda da büyük beğeni topladı. Bu,
Azerbaycan-Türkiye dostluğunun ve kardeşliğinin ebedi olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldu.
Azerbaycan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı

Kısacası Acil Durumlar Bakanlığı güçleri yangın bölge-
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ürkiye ve Azerbaycan her alanda
olduğu gibi askeri
alanda da iş birliğine kardeşlik çerçevesinde devam ediyor.

TÜRKİYE VE
AZERBAYCAN ASKERLERİ
OMUZ OMUZA

Türkiye ve Azerbaycan askerleri Afganistan’ın başkenti Kabil’de
ülkeden ayrılmak iste- Türkiye ve Azerbaycan her alanda olduğu gibi askeri alanda da
yenlerin beklediği Hamid
iş birliğine kardeşlik çerçevesinde devam ediyor.
Karzai Uluslararası Havalimanında görev yapan bir diğer Azerbaycan askeri Kısmet
limanı ve çevresinde omuz omuza görev yaptı.
Musayev, “Her saniye Türk askerleriyle birlikte görev yapıyoHavalimanın güvenliği için 24 saat nöbette olan kardeş
iki ülke askerleri koordineli bir şekilde birbirine destek oldu.
Kabil’de görevli askerler, “tek millet, iki devlet” anlayışıyla
yürüttükleri tahliye mesaisini başarıyla tamamlayıp ülkelerine döndü.
Yaklaşık bir aydır Kabil’de bulunduklarını belirten Azerbaycan askeri Sagavat Kazımov, “Türk askerleriyle aynı bölgede görev yapıyoruz. Aileme, tüm askerlerin ailelerine selam söylüyorum. Her şey çok iyi. İnşallah sağ salim ülkemize
geri döneceğiz” dedi.
Habib Hasanov, “Türk kardeşlerimize yardım ediyoruz,
her zaman da yardıma hazırız” ifadelerini kullanırken, hava-
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ruz, bununla da gurur duyuyoruz. Biz kardeşiz” diye konuştu.

“Kardeş Tugay Projesi” Başlatıldı
“Kardeş Tugay Projesi” kapsamında, Azerbaycan Silahlı
Kuvvetleri mensubu askerler Gelibolu’ya geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, “Türkiye ve
Azerbaycan arasında ortak çalışabilirliğin sağlanması, eğitim planlaması, yönetimi ve icra esaslarının uyumlu hale
getirilmesine yönelik Kardeş Tugay Projesi başlatılmıştır.
İki devlet, bir millet anlayışı ile tek yumruk olmaya devam
ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş
Azerbaycan Ordusuna destek olmak maksadıyla mayın/EYP
arama ve imha faaliyetlerinin devam ettiğini de belirten Bakanlık,” “İki devlet, tek millet” anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında bundan sonra da tüm imkanlarımızla
yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle Türkiye’nin
her zaman Azerbaycan’ı yanında olduğunu bildirdi.

sındaki iletişimin koordinasyonu konusunda etkileşim olasılığını araştırma amacı taşıdı. Aynı zamanda, konvansiyonel
düşman hava savunmalarının ve stratejik askeri tesislerin
hava saldırıları ile imha edilmesinin yanı sıra yakın hava muharebesi ve diğer görevler de başarıyla yerine getirildi.
Tatbikat, 06-17 Eylül 2021 tarihleri arasında, 3’üncü
Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya’da icra edildi.

Türkiye ve Azerbaycan Ordusu İkili
SAT Eğitimleri Gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan ordusunun ikili SAT eğitimleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Savaş
Uçakları Tatbikat İçin Türkiye’de
“TURAZ Şahini-2021” tatbikatı kapsamında, Azerbaycan Hava Kuvvetleri personelleri ve savaş uçakları Türkiye’ye geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından
yaptığı paylaşımda, TURAZ Şahini Tatbikatı’na katılacak
olan 78 Azerbaycan Hava Kuvvetleri personeli ile 2 adet Mig29 ve 2 adet Su-25 uçaklarının Türkiye’ye geldiğini bildirdi.
Açıklamada, “Konya’da 06-17 Eylül 2021 tarihleri arasında
icra edilecek olan TURAZ Şahini Tatbikatı’na katılacak olan
Azerbaycan Hava Kuvvetlerinden 2 adet Mig-29 ve 2 adet Su25 uçakları ile 78 personel ülkemize geldi. Kardeşlerimize
hoş geldiniz diyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türkiye ve Azerbaycan ordusuna mensup SAT timlerinin katılımıyla ikili SAT
eğitimleri gerçekleştiriliyor. Azerbaycan’da devam eden
eğitimler kapsamında, tabanca ve piyade tüfeği atış eğitimleri, meskun mahallerde muharebe ve yakın muharebe eğitimleri icra edildi” ifadeleri yer aldı.
MSB ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline “ileri hava kontrolü eğitimi” verildiğini de bildirdi.
Açıklamada, “İkili Askeri Eğitim İş Birliği kapsamında
Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline yakın hava desteği faaliyetleri
çerçevesinde ‘ileri hava kontrolörü eğitimi’ verildi” ifadeleri
kullanıldı.
Eğitimden sonra Türkiye ve Azerbaycan SAT komandoları Bakü’de ortak tatbikat gerçekleştirdi. Nefes kesen tatbikatta, temsili düşman hedefleri başarı ile imha edildi.

“TURAZ Şahini-2021” ortak taktik uçuş eğitim planına
göre Azerbaycan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti savaş uçakları operasyonel uçuşlar gerçekleştirdi.
Tatbikatlar, iki ülkenin Hava Kuvvetleri arasında ortak
operasyonlar ve farklı özelliklere sahip savaş uçakları ara-
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Azerbaycan’dan Türk Pilotlara
Madalya Verildi
Can Azerbaycan, 44 günde elde ettiği şanlı zaferde büyük başarı gösteren Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli 3’ü pilot 11 askeri ‘Azerbaycan Savaş Hizmetleri Madalyası’ ile onurlandırdı.
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Tatbikat, Azerbaycan’ın zaferle taçlandırdığı 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’nın ardından bölgede yapılan ilk ortak tatbikat olma özelliğini taşıyor.
Tatbikat, modern askeri teçhizatları ve ekipmanları zorlu arazilerde kullanma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

3’ü pilot 1’i Bakım subayı, 6 astsubay ile 1 uzman çavuşa madalyaları Amasya Valisi ve protokol üyeleri tarafından
takdim edildi.

‘18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi’
Anadolu Ajansı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı ile Polis Akademisi iş birliğiyle düzenlenen “18.
Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi”ne katılan Azerbaycanlı
22 medya mensubuna sertifikaları takdim edildi.
9 Temmuz’da başlayan TİKA’nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansının destekleriyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev
yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen “Savaş Muhabirliği Eğitimi” Azerbaycanlı 22 medya
mensubuna yönelik düzenlendi. 20 Ağustos’ta sona eren
eğitimde, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve Kriminal Daire Başkanlığının uzman isimleri tarafından teorik ve
pratik dersler verildi.

Öte yandan, kardeş iki ülke sualtı hücum ve sualtı savunma gruplarının katılımıyla ortak eğitim tatbikatlarına da
devam ediyor. Tatbikatların bir sonraki aşamasında, kardeş ülkenin askerleri ile birlikte harekat planlamak, hayali
düşman terörist ve sabotaj grubunu etkisiz hale getirmek
ve geçici üsleri imha etmek için canlı ateş tatbikatları gerçekleştirildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde düzenlediği ortak tatbikatın
bölgede istikrarın sağlanmasına hizmet ettiğini açıkladı.
Uluslararası sınırları içinde çeşitli tatbikatlar yapmanın
her devletin egemen hakkı olduğunu belirten Abdullayeva,
“Azerbaycan bugüne kadar kendi topraklarında ortak ülkelerin katılımıyla çok sayıda askeri tatbikat gerçekleştirdi.
Laçın’da başlatılan ortak tatbikat de benzer bir adımdır ve
bölgede istikrarın sağlanmasına hizmet etmektedir” ifadelerini kullandı.

Laçın’da Ortak Tatbikat Başlatıldı
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Laçın ilçesinde, Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatı 06-10 Eylül
2021 tarihleri arasında başarıyla icra edildi.
MSB, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ulu ve
köklü bir çınarın dalları olan Türkiye ve Azerbaycan “Bir Millet, İki Devlet!” anlayışıyla tek yumruk olmaya devam ediyor.
Azerbaycan Deniz Piyade Takımı ve TSK Komando Kolu 0610 Eylül 2021 tarihleri arasında Laçın’da “Ortak Komando
Harekâtı” tatbikatı icra ediyor” açıklamalarında bulundu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği anlaşmasına uygun olarak Laçın ilçesinde atış talimli
ortak taktik tatbikat başladı. Azerbaycan ve Türkiye askerlerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın başlıca amacı,
komutanların karar alma ve alt birimleri yönetme becerilerinin geliştirilmesi dahil olmak üzere, askeri operasyonlarda
işbirliği ve koordinasyonun iyileştirilmesi” ifadeleri yer aldı.
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“Üç Kardeş -2021” Tatbikatı Bakü’de
Başarıyla Tamamlandı
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de “Üç Kardeş -2021” ismi verilen
ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Azerbaycan, Türkiye ve
Pakistan özel kuvvetlerinin temsilcilerinin katılımıyla 12 Eylül’de Bakü’de “Üç Kardeş - 2021” uluslararası tatbikatının
açılışına özel tören düzenlendi.
Üç ülkenin özel kuvvet komutanlarının ortak tatbikatların başlamasını kutlamasının ardından Azerbaycan, Türkiye
ve Pakistan şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda
bulunuldu. Katılımcı ülkelerin milli marşları eşliğinde, ülkelerin ulusal bayrakları dikildi.
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AZERBAYCAN’IN ANKARA
BÜYÜKELÇİLİĞİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ
mamlamıştır. İngilizce,
Rusça bilmektedir. Evli
ve üç çocuk babasıdır.
Mesleki geçmiş:
1990-1992 Memur,
Adalet Bakanlığı
1992-1994 Askerlik
Hizmet. Birinci Karabağ
savaşı
1994-1995

Müdür,

Güvenlik şubesi, Bakü
Askeri Savcılığı
1995-1996 Müfettiş,
Bakü Askeri Savcılığı
1996-2000 Bakü Askeri Savcının asistanı
2000-2001

C

umhurbaşkanı İlham Aliyev
imzaladığı
kararnameyle
daha önce Nur Sultan Büyükelçisi görevini yürüten Reşat Memmedov’u Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi olarak atadı. Tecrübeli
bir diplomat olan Memmedov Türkiye
Azerbaycan ilişkilerinin zirveleri yaşadığı bir dönemde Ankara’ya atanması
diplomatik çevrelerce oldukça önemli
bir atama olarak değerlendirildi.
Türkiye’ye gelerek Azerbaycan’ın
Ankara’daki diplomatik misyonunu yönetmeye hazırlanan Büyükelçi Memmedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarfından Külliye’de kabul
edildi. Kabulde, Büyükelçi Mammadov,
Erdoğan’a güven mektubu sundu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, bir diğer kararname ile 2017’de

Ateşe,

Siyasi Dairesi, Dışişleri
Ankara Büyükelçisi atadığı Hazar İbrahim’i Azerbaycan’ın Washinton büyükelçisi olarak atadı.

Büyükelçi Reşad
Eyneddin oğlu
Memmedov’un
Özgeçmişi
01 Ekim 1973 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Gence şehrinde doğmuştur.
1990-1995 Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ardından G. Plehanov Rusya
Devlet Üniversitesi’nde 2002-2004 yılları arasında Yüksek Lisans çalışması
yapmıştır. 2006-2007 tarihleri arasında Bakü İktisat Üniversitesi Avrupa Şurası Bakü Siyasal Bilgiler okulunu ta-
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Bakanlığı
2001-2006 Üçüncü katip, İkinci
katip, Azerbaycan Cumhuriyeti Moskova’daki Büyükelçiliği
2006-2008 Hukuk şubesi müdürü,
Konsolos Dairesi, Dışişleri Bakanlığı
2008-2010

Başkonsolos

vekili,

Azerbaycan Cumhuriyeti Aktau’daki
Başkonsolosluk
2010-2015 Başkonsolos, Azerbaycan Cumhuriyeti Aktau’daki Başkonsolosluk
2015-2021 Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki
Büyükelçisi
2021- Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi
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HER ALANDA
İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

T

ürkiye Adalet Akademisi ile
Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Adalet Akademisi
arasında Azerbaycanlı hakim
ve savcıların eğitimine yönelik iş birliği
protokolü imzalandı.
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı
Muhittin Özdemir, iki ülke arasındaki
ilişkinin Şuşa Beyannamesi ile zirveye
çıktığını belirterek, imzalanan protokolle tecrübe ve deneyimlerin karşılıklı
paylaşılacağını belirtti.
Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet
Bakanı Fikret Mammadov da kardeş iki
ülke arasındaki iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Dostluk
ve kardeşlik münasebetimiz, Türkiye
Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ün ‘Azerbaycan’ın sevinci bizim

sevincimiz, kederi bizim kederimizdir.’
sözü ve Azerbaycan halkının umummilli lideri Haydar Aliyev’in ‘Bir millet
iki devlet’ prensibiyle devam edecektir.
Bu ilişkilerin sürmesinde Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önemli rolü
vardır. 44 gün vatan muharebesinde
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
başta olmak üzere Türk halkının ve bütün yüksek resmi şahısların, özellikle
de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün
manevi ve siyasi desteği için teşekkür
ediyorum” ifadelerini kullandı.
31 Mart tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’ya göre ise Tür-

TÜRKİYE

30

kiye, Azerbaycan’a dostluk ve iyi niyet
jesti olarak 100 bin kutu favipiravir gönderecek.
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon
Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolü’nün onaylanmasına ilişkin karar
Resmi Gazete’de yayımlandı.
19 Şubat’ta Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile
Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov’un
imzaladığı protokole göre, taraflar eğitim, gıda güvenliği, ulaştırma ve haberleşme gibi birçok alanda iş birliğini
geliştirmeyi hedefliyor. Türkiye ayrıca
kardeş ülkenin işgalden kurtardığı toprakların yeniden imar sürecine destek
verecek.
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SPK ve Azerbaycan
Cumhuriyeti Merkez
Bankası arasında iş
birliği devam ediyor
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve
Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında teknik destek ve iş birliği
programının ikincisi tamamlandı.

Türkiye ve Azerbaycan imzalanan
bu protokolle 4 mutabakat zaptına da
imza atmıştı.

TESK ile Azerbaycanlı
girişimciler arasında
mutabakat imzalandı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Azerbaycan Girişimler Konfederasyonu (ASK) arasında karşılıklı yatırım oranını geliştirme
ve özel sektörün kalkınmasına yönelik
hazırlanan iş birliği mutabakatı imzalandı.
Telekonferans yöntemiyle imzalanan mutabakata göre, Türkiye’de 2
milyonu aşkın esnaf ve sanatkarın çatı
kuruluşu olan TESK ile Azerbaycan
Cumhuriyeti özel sektörünün çatı kuruluşu olan ASK arasında ortak projeler
geliştirilerek iş birliği alanlarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 2
Nisan’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dijital Ticaret
Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat
Zaptı”nın onaylanmasına ilişkin karar,
Resmi Gazete’de yayımlandı.
Mutabakata göre, iki ülke arasındaki mal ve hizmet ticaretini arttırılması, ortak proje ve programların
geliştirilmesi, dijital ticaret alanında
mevzuatların iyileştirilmesi, gümrük ve
sınır düzenleme süreçlerinin basitleştirilmesi, yük taşımacılığını kolaylaştırmak için uygun zemin oluşturulması
gibi birçok alanda iş birliği yapılması
hedefleniyor.

1 Eylül-9 Eylül 2021 tarihleri arasında video konferans yöntemiyle
gerçekleştirilen programda, Sermaye Piyasası Kurulu meslek personeli
tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti
Merkez Bankası çalışanlarına; yatırım
kuruluşları, portföy yönetim şirketleri
ve yatırım fonlarına ilişkin Türkiye’nin
düzenlemeleri ile söz konusu kurumların gözetimi ve denetimi, menkul kıymet ihraçlarına ilişkin düzenleme ve
uygulamalar ile Türkiye’deki Yatırımcı
Tazmin Sistemi konularında bilgi ve deneyimleri aktarıldı.
SPK ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde sermaye piyasalarında düzenleme
ve denetim yetkisine sahip olan Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası
arasındaki ilk toplantı ise 31 Ağustos-3
Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

İmzalanan protokol ile iki ülke arasındaki ticaretin gelişeceğini belirten
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “İki
ülke arasındaki öncelikli sektörlerine
ilişkin bilgi paylaşımı, ortak iş şebekesinin oluşturulması, yatırım ortamı, fırsatları ve potansiyelleri hakkında bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,
fuar, sergi, seminer vb. etkinlikler hakkında bilgi alışverişi ve bu bilgilerin teşkilatlarımıza duyurulması gibi konular
iş birliğimizin önemli adımlarını oluşturacak. Ortak kültürümüz ışığında ortak
çalışmalar gerçekleştirerek esnaf ve
sanatkarlarımız için daha güzel yarınlar oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.
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TÜRK KONSEYİ EKONOMİDEN SORUMLU
BAKANLAR 10. TOPLANTISI BAKÜ’DE YAPILDI

T

ürk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 10. Toplantısı 10
Eylül’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapıldı. Toplantıda, “Çeşitli Ekonomik Bölgeler Arasında Bilgi ve
Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı.
Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Türk
Konseyi Genel Sekreteri Bağdad Amreyev’in ev sahipliğinde
düzenlenen toplantıya, Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş,
Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Ekonomi ve
Maliye Bakanı Akıbek Caparov, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakıt Sultanov, Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Aziz Voitov ve Macaristan Dışişleri ve
Ticaret Bakanlığı Devlet Sekreteri Peter Sztaray katıldı.
Türk Konseyi Ekonomi Bakanları 10. toplantısının açılışını yapan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov,
toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, hedeflerinin ulusal ve bölgesel ekonomileri desteklemek için ortaklık ve ekonomik bağları daha da güçlendirmek olduğunu kaydetti.
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“Üye Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret
Düzenlemelerinin Geliştirilmesi Önem
Taşıyor”
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk Konseyi ülkelerinin
genç ve dinamik bir yapıya sahip 160 milyonluk bir nüfusu ve
1,1 trilyon dolar düzeyinde bir ekonomik büyüklüğü oluşturduğunu, zengin doğal kaynakları, sahip olduğu tarım ve sanayi altyapısı ve coğrafi konumunun Türk dünyasına 21. yüzyılın yükselen yıldızı olma potansiyelini sunduğunu söyledi.
Ticaretin güçlendirilmesinin kalkınma ve refah artışı
için önemli olduğunu belirten Muş, “Bu açıdan, Türk Konseyi üyeleri arasındaki ticari ilişkilerin, tüm tarafların faydasını gözetecek şekilde geliştirilmesi temel önceliklerimizden
birisi olmalıdır. Üye ülkeler arasında tercihli ticaret düzenlemelerinin geliştirilmesi ve ticareti artırıcı araçların hayata
geçirilmesi, bu bakımdan önem taşımaktadır. Türkiye olarak
bu anlayışla Azerbaycan ile imzaladığımız Tercihli Ticaret
Anlaşması’nı bu yıl yürürlüğe koymuş bulunuyoruz. Özbe-
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kistan ile Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerini ise bu
yıl içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan,
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı üzere, milli paralarla ticaret konusunda firmalarımızın daha cesur davranabilmeleri için gerek merkez bankalarımız, gerekse hükümetler olarak güven artırıcı adımları
atmalıyız” dedi.
Türk Konseyi sekretaryasının, ilerleyen dönemde özellikle dijital ekonomi ve yeşil ekonomiye geçiş alanlarında
iş birliğini artırmaya yönelik projeler geliştirmesinin yararlı
olacağını da kaydeden Bakan Muş, Türkiye olarak her türlü
konuda destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.
Mikayıl Cabbarov da üye devletlerin karşılıklı yatırım için
büyük fırsatlara sahip olduklarını ve bu
fırsatları transit potansiyellerini gerçekleştirmek için
kullandıklarını
öne
sürdü.
Bakan ayrıca,
Konsey ülkelerini Alat Serbest Ekonomik
Bölgesi, sanayi
bölgeleri
ve
Azerbaycan’da
kurulan Bakü
Uluslararası
Deniz Ticaret
Limanı’ndan
yararlanmaya
çağırdı.
Türkiye
ile
Azerbaycan arasındaki
ekonomik ilişkilere de değinen Cabbarov, kardeş ülke ile imzalanan Tercihli Ticaret
Anlaşması’nın ülkelerimizde ticari ilişkilerin yeni bir boyuta
taşınmasına ve dijitalleşmenin gelişmesine ivme kazandıracağını kaydetti.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, yaptığı
konuşmada, Türk Konseyi’nin ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine ve ekonomik, kültürel ve
diğer alanlarda ortaklığın genişletilmesine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Genel Sekreter, Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ortaklığın geliştirilmesinde Türk Konseyi’ne
üye devletlerin Ekonomi Bakanlarının Bakü’deki toplantısının önemini vurguladı.
Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakıt Sultanov, Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Birinci Bakan Yardımcısı Aziz Voitov, Kırgızistan Ekonomi ve Maliye Bakanı
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Akıbek Caparov, Macaristan Güvenlik Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Peter Sztaray da Türkçe konuşan ülkeler
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için büyük potansiyel, “yeşil ekonomi”, dijital teknolojiler ve diğer alanlarda iş birliği
beklentileri ve temsil ettikleri ülkelerin ekonomisi hakkında
bilgi verdiler.
Toplantıda, Türk Konseyi devlet başkanlarının katılımıyla zirvenin ekonomik gündemi, ticari ve ekonomik ilişkilerin
genişletilmesi, ortak ekonomik projeler için fırsatların incelenmesi tartışıldı.
Toplantı Türk Konseyi üyesi devletlerin devlet kurumları
arasında çeşitli ekonomik bölgeler alanında bilgi ve deneyim alışverişi
konusunda
mutabakat
zaptı imzalandı. Belge, kuruluş
içinde
ortak bir dijital platformun
oluşturulmasına
katkıda
bulunacak, yabancı yatırımları
çekmek
için
başarılı
bir ekonomik
modelin uygulanması
için
koşullar yaratacak, bölgelerin stratejik
gelişimi
için
bilgi alışverişi
ve istişare fırsatları yaratacak.

Türk Ticaret Evi’nin Kurulması
Müzakere Edildi
Toplantıda, Türk Yatırım Fonunun “Fizibilite Çalışması” ve “Kuruluş Anlaşması”, Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (TCCI) hukuki statüsü ve diğer faaliyetleri, Türk Konseyi
bölgesinde ticaret ve yatırım rejimlerinin daha fazla serbestleştirilmesi için ek mekanizmalar ve üye devletlerde Türk
Ticaret Evi’nin kurulması gibi gündem maddeleri müzakere
edildi. Üzerinde çalışmaların sürdüğü ticaretin kolaylaştırılması belgesinin tamamlanmasının da görüşüldüğü toplantıda, yatırımlar ve hizmetler alanında serbest ticaret anlaşması ile e-ticaret protokolünün hazırlanması konusunda fikir
alışverişinde bulunuldu.
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VATAN MUHAREBESİ’NİN
AZİZ ŞEHİTLERİ ANISINA
YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

2

7 Eylül 2020’de başlayan Vatan
Muharebesi sırasında Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik
askeri provokasyonlarına karşılık, Azerbaycan halkı demir yumruk
gibi birleşerek işgal altındaki topraklarını özgürleştirdi ve Ermenilere layık
bir yanıt vermeyi başardı. Azerbaycan
halkı, Anavatanı savunmak ve topraklarını düşman işgalinden kurtarmak için

birliğin gücünü tüm dünyaya gösterdi.

44 gün süren savaşta 2.907 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu ve Ermenistan’ın sivillere karşı işlediği suçlar
sonucu hayatını kaybeden 94 sivile ise
şehit statüsü verildi.
Azerbaycan’da

asırlardır

barış

ve huzur içinde yaşayan farklı millet
ve dinlerin temsilcileri, ülkenin top-
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rak bütünlüğünü ve adaleti sağlamak
sağlamak için 44 günlük Vatan Muharebesi’ne katıldılar. Karabağ Savaşı,
farklı dini ve etnik-ulusal aidiyetlerine
rağmen Azerbaycan toplumunun dayanışmasını bir kez daha gösterdi. Başkomutan İlham Aliyev’in önderliğinde
Azerbaycan Ordusu, İkinci Karabağ Savaşı’nda zafer sevinci yaşattı ve Azerbaycan’ın gururlu tarihini yazdı.
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Öte yandan
savaş Azerbaycan gençliğine
bir kez daha vatan ve vatan sevgisinin ne kadar
büyük olduğunu
göstermiş
ve
halkı Başkomutan İlham Aliyev
etrafında birleşmiştir. “Demir
Yumruk” askeri
harekatı
sırasında, ordu yaklaşık 30 yıl boyunca düşman
tarafından işgal
edilen toprakları
geri alarak zafer
elde etmiştir.
2. Karabağ Savaşı’nın birinci yıl
dönümünde Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü için canını kahramanca feda
eden şehitler, siviller ve kayıp yurttaşlar anısına ise bir yürüyüş düzenlendi.
Bakü’de düzenlenen anma yürüyüşüne Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi

Mihriban Aliyeva katıldı. Yerel saatle
12.00’de şehitlerin anısına ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşunda
bulunuldu. İlham Aliyev ve eşi Mihriban
Aliyeva kahraman şehitlerin fotoğraflı
afişleriyle yürüyüş yaparak, Azerbaycan halkının kalıcı birliğini ve sarsılmaz

vatan sevgisini bir kez daha göstererek
şehitleri andılar.
Aliyev ve eşi daha sonra umummilli lider Haydar Aliyev’in mezarını
ziyaret ederek çelenk bıraktı. Şehrin
birçok noktasında ise anma törenleri gerçekleştirildi. Şehitlerin anısına
Bakü’nün yeni mimari
sembollerinden Flame
Towers ve Haydar Aliyev Merkezi, ülke bayrağının yansımalarıyla
ışıklandırıldı ve havaya
dilek balonları bırakıldı.

‘Bu Zafer
Sonsuza
Dek Tarihe
Geçecek’
Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak şu ifadeleri kaydetti:
“Tam bir yıl önce
Ermenistan,
Azerbaycan’a karşı askeri
provokasyon yaptı ve
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lı tarihimizdir. Bu zafer sonsuza dek

İkinci Karabağ Savaşı’nda tam bir za-

emrimle 27 Eylül Azerbaycan’da Anma
Günü olarak ilan edildi. Bugün bir kez
daha İkinci Karabağ Savaşı’nda şehit
olan kahraman şehitlerimizi saygıyla
anıyor, Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimizi sonsuza kadar kalbimizde
yaşatacağız.

fer kazandı. Geçen yıl 2 Aralık’ta benim

İkinci Karabağ Savaşı bizim şan-

topraklarımızı geri alacağımızı defalar-

muharebe mevzilerimize ve yerleşim
yerlerimize ateş açtı. Bu atışlar sonucunda ilk saatlerde siviller ve askerler
öldürüldü. Azerbaycan Ordusu, emrimle bu kanlı suça karşı geniş çaplı bir
karşı taarruza geçerek 44 gün süren
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tarihe geçecek. Azerbaycan Silahlı
Kuvvetleri, düşman ordusunu 44 günde imha ederek toprak bütünlüğünü
yeniden sağladı. Azerbaycan halkının
işgalle asla uzlaşmayacağını defalarca söyledim. Ne pahasına olursa olsun
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Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban
Aliyeva, daha sonra Vatan Muharebesi
Anıt Kompleksi ve Zafer Müzesi’nin temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı
Erdoğan, İlham Aliyev ile
telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan Karabağ zaferinin yıl dönümü dolayısıyla
Aliyev’i tebrik etti.
Azerbaycan’ın Anım Günü münasebetiyle, şehit olanları rahmetle yad
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem devlet hem de millet olarak
kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaya
devam edeceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, “Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan
topraklarını özgürlüğüne kavuşturan
şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım
Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle
yad ediyorum. Qarabağ Azerbaycandır”
ifadelerini kullandı.

ca söyledim. Düşman topraklarımızı
gönüllü olarak terk etmezse, onu topraklarımızdan çıkaracağımızı defalarca
söyledim ve öyle oldu. Birinci Karabağ
Savaşı’ndaki yenilgiyi kabul etmedik,
güç topladık, tüm güçleri seferber ettik,
ordumuzu güçlendirdik, ülke ekonomisini güçlendirdik, ülkemizin itibarını
yükselttik ve tarihi görevimizi onurlu bir
şekilde yerine getirdik. Düşmanı topraklarımızdan kovduk, adaleti ve uluslararası hukuku yeniden sağladık. Ulusal onurumuzu geri kazandık. Bugün
Azerbaycan halkı galip bir halk olarak
yaşıyor. Bugün Azerbaycan devleti muzaffer bir devlet olarak yaşıyor. Bundan
böyle muzaffer bir devlet olarak ebediyen yaşayacağız.”
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BÜYÜKELÇİSİ CAHİT BAĞCI
DEVLET KOMİTESİNİ ZİYARET ETTİ
Türkiye’nin yeni atanan Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı, Devlet Diaspora
Komitesi’ne nezaket ziyaretinde bulundu ve Komite Başkanı Fuad Muradov ile
bir araya geldi.

T

ürkiye’nin yeni atanan Azerbaycan Büyükelçisi Cahit
Bağcı, Devlet Diaspora Komitesi’ne nezaket ziyaretinde bulundu ve Komite Başkanı Fuad Muradov ile
bir araya geldi.

Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları tarafından
imzalanan Şuşa Beyannamesi’nin önemine dikkat çeken
Muradov, Komite’nin faaliyetleri, Türk ve Azerbaycan diaspo-

Büyükelçi Cahit Bağcı, sıcak karşılama için teşekkür
ederek, Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu kaydetti ve diasporalar arasında iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

raları arasındaki iş birliği, Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Ofisi

Türkiye’de çıkan yangınlardan duyduğu üzüntüyü dile
getiren Komite Başkanı Muradov, Azerbaycan’ın her zaman
Türkiye’nin yanında olduğunu belirterek, iki kardeş ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin tüm dünyaya örnek olduğunu
kaydetti.

Taraflar, iki ülke diasporalarının uluslararası platform-
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ile Azerbaycan’daki kurum ve çevrelerle yapılan iş birlikleri
hakkında bilgi verdi.

larda ortak faaliyetlerinin önemi, daha profesyonel yollarla
yumuşak güç haline gelmenin önemi hakkında görüş alışverişinde bulundular.
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NOBEL ÖDÜLLÜ TÜRK BİLİM İNSANI
AZİZ SANCAR CUMHURBAŞKANI ALİYEV
TARAFINDAN TALTİF EDİLDİ
ilim yapın ve çok çalışın. Biz temel bilim
yapmalıyız, teknoloji değil. İcat yapmamız lazım.” dedi.
Edebiyata da ilgisi olduğunu anlatan Sancar, “Yunus Emre’nin benim
üzerimde çok büyük etkisi olmuştur.
Türk edebiyatını iyi öğrendim. Türk
dünyası benim varlığımın çok büyük
parçası. Türklerin Viyana bozgunundan
hala ızdırap çekiyorum. Türk dünyası
benim için ilham kaynağı, güç kaynağı
olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Sancar’a Fahri Doktora
Unvanı

A

zerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından, Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’a
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası insani ilişkilerinin geliştirilmesine
yönelik hizmetlerinden dolayı “Azerbaycan Cumhuriyeti Fahri Diploması”
ile taltif edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Nobel Ödüllü
Türk bilim insanı Aziz Sancar’a “Fahri
Diploma” verilmesine yönelik kararnameyi imzaladığı bildirildi.

kendisine Türkiye’den, Azerbaycan’dan
ve tüm Türk dünyasından tahmininden
fazla ilgi gösterildiğini söyledi.
Sancar, “Oraya çıktım, ders vereceğim, sadece kendimi değil, Türkiye’yi
değil, bütün Türk dünyasını temsil ediyorum. Çok iyi hazırlandım ve güzel bir
ders verdim. Dersin ortasında, Türk
dünyasına olan borcumu ödediğimi anladım.” diye konuştu.
Genç nesillere tavsiyelerde bulunan Sancar, “Politika ile uğraşmayın,

UNEC Rektörü Prof. Dr. Adalet
Muradov, UNEC’de gelecek eğitim öğretim yılından itibaren en iyi araştırmacıya verilmek üzere “Aziz Sancar
Ödülü” tahsis ettiklerini ve üniversitede
kurulacak gıda mühendisliği laboratuvarına Aziz Sancar’ın ismini vereceklerini bildirdi.
Muradov ayrıca Türk dünyasının
gururu Sancar’a, UNEC Bilim Kurulu
kararıyla fahri doktora unvanı verdiklerini kaydetti. Sancar, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Sancar, Azerbaycan Eğitim Bakanlığının davetiyle geldiği Bakü’de, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinde
(UNEC) düzenlenen “Aziz Sancar-Bir
Bilim Fedaisinin Hayat Hikayesi” konferansında konuştu.
Nobel ödüllü Türk bilim insanı
Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk gençlerinin
temel bilimle uğraşması ve icatlar yapması gerektiğini belirtti. Nobel aldıktan
sonra yaşadıklarını anlatan Sancar,
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2. KARABAĞ SAVAŞI SONRASI
GÜNEY KAFKASYA’DA
YENİ JEOPOLİTİK DENKLEM

2

020 yılının
bölgemiz
ve
Azerbaycan tarihi açısından en
önemli gelişmesi, Azerbaycan’ın
haksız ve hukuksuz şekilde işgal
edilmiş
topraklarını
kurtarma
operasyonuydu.
Azerbaycan’ın öz
topraklarına kavuşması ile sonuçlanan 44 günün
her dakikasını tüm
Azerbaycan halkı
yüreğinde hissetmiş, devletin ve
milletin tüm unsurları ile savaşa fiziken, fikren ve kalben katılmıştır. Azerbaycan, ordusu, milleti ve devleti ile
haklı Karabağ davasında kalıcı çözüme
katkı sağlamış ve Vatan Muharebesi’nde zafere ulaşılmıştır. Azerbaycan
toprak bütünlüğünü yeniden sağlarken
yalnızca işgal altında tutulan toprakların değil aynı zamanda Kafkasya’nın
tarihini değiştirmiş ve hatta genel itibariyle Avrasya coğrafyasında güç dengesinin yeniden şekillenmesine sebep
olmuştur.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’in ‘’Azerbaycan için bu savaş bir
kurtuluş savaşıdır/Vatan Muharebesidir’’ diye nitelendirdiği Dağlık Karabağ
Savaşı, Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıldır
Ermeni işgali altında bulunan öz topraklarını büyük bir kararlılıkla tek tek

geri almasıyla şanlı bir zafere dönüştü.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’de başlayan Dağlık Karabağ Savaşı, 9 Kasım 2020 tarihinde
imzalanan ateşkes ile sona erdi. İşgalci
Ermenistan diz çökmek zorunda kalarak işgal ettiği bölgeleri terketmek zorunda kaldı. Tarihi adalet sağlandı, Karabağ ana vatanına, göçmen/kaçkınlar
ise öz doğma yurtlarına kavuştu.
Azerbaycan’ın Vatan Muharebesi
tüm bölgenin kaderini değiştirdiği gibi
dünya savaş tarihine de SİHA savaşlarını ilave ederek savaş tarihinin kaderini değiştirdi. Klasik savaş usulleri,
pahalı balistik füzeler, tanklar vs silah
sistemleri Türkiye’nin Bayraktar SİHA
sistemleri karşısında çaresiz kaldı.
Diğer taraftan bu savaş Nahçivan Koridoru’nun açılması ve bölgedeki tüm
komünikasyon hatlarının açılmasını
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gündeme getirdiği için belki de yüz yıldan fazla bir süredir bir çatışma bölgesi olan Kafkasya’nın artık barış ve
huzur bölgesi olmasına da vesile olacağına dair umutlar yüksektir.
Ermenistan haksız ve hukuksuz
şekilde işgal altında tuttuğu Karabağ
sorununun kökleri Soğuk Savaş döneminden bile öncesine dayanmaktadır. Soğuk Savaş’ın sona ermesinden
hemen sonra Rusların desteğini alan
Ermeniler Azerbaycan’a ait Dağlık Karabağ bölgesine saldırarak 1991’de
Hankendi’ni, 1992’de Şuşa ve Hocalı’yı
işgal etmiştir. Ermenistan’ın tecavüzkar tavrı bu kritik Türk şehirlerinin
işgali ile son bulmamıştır. Rusya’nın
desteği ve uluslararası toplumun sessizliğini de yanlarına alan Ermeniler
daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer
ve Ağdere’yi de ele geçirmiş, 1993’te
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Ağdam’a girmiştir. Ağdam’ı, Cebrayıl,
Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izlemiştir.
Tarihi Azerbaycan şehirlerinin işgali sırasında sivillere yönelik zulüm ve
katliam bir yana Hocalı’da büyük bir
soykırım dehşeti yaşanmıştır. Süreç
boyunca Azerbaycan topraklarının yüzde 20’si işgal edilmiş, 1 milyona yakın
Azerbaycanlı da yaşadıkları bölgeleri
terk etmek zorunda kalmıştır. Savaş
nedeniyle 30 bin civarında Azerbaycanlı
hayatını kaybetmiştir.
Sıcak savaşı durduran 1994 Mayıs ayında gerçekleştirilen ateşkes
antlaşmasından bugüne kadar sınır
bölgelerinde iki taraf arasında yer yer
çatışmalar yaşanmıştır. Ermenistan’ın
tacizlerine misli ile cevap veren Azerbaycan ordusu 27 Eylül 2020 tarihinde
Karabağ ve civarında yeniden başlayan
çatışmaları işgal altındaki topraklarını
kurtarmak için bir ivme olarak görmüş
ve 44 gün süren destansı bir mücadele

ile vatan muharabesini zafer ile sonuçlandırmıştır. Ermenistan’ın yenilgisi
ile sonuçlanan savaş ve Azerbaycan’ın
elde ettiği bu askeri zaferin ardından
bölgede barış ve istikrara bir adım
daha yaklaşılmıştır. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlayan Vatan Muharebesi aslında bölgedeki jeopolitik
denklemi de derinden etkilemiştir.
Karabağ’ı işgal altında tutarak
Ermenistan Azerbaycan’ın her türlü
girişimine rağmen uluslararası camianın görmezden geldiği bir statüko
yaratmayı amaçlamış, uluslararası hukukun tüm kurallarını açıkça çiğneyen
hamleler yapmıştır. Karabağ’da yaşanan süreç açık bir gasp ve uluslararası hukuk ihlalidir. Bu gasp ve ihlal
44 gün gibi kısa bir sürede Karabağ
Zaferi ile sonuçlanmıştır. Azerbaycan
ordusunun gücü ve etkisinin ispat edildiği, Azerbaycan Cumhurbaşkanının ilk
günden son güne kararlı tutumunu ortaya koyduğu bu zafer aslında Azerbay-
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can ve Türkiye’nin destansı iş birliğine
de konu olmuştur.
Bu noktada bazı tespitler yapmak
bölge jeopolitiğinde yaşanması muhtemel değişimleri ortaya koymak açısından önem arz etmektedir.

‘Uluslararası
kuruluşların tutumları
tamamen boşa çıkmıştır’
Bugüne kadar Karabağ hususunda en çok eleştirilen süreç uluslararası teşkilatların tutumu olmuştur. Bu
kapsamda uzun yıllardır faaliyetlerini
sürdüren ancak deyim yerindeyse bir
arpa yolu mesafe kaydedemeyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
Minsk grubudur.
Bilindiği üzere sorunun barışçıl bir şekilde çözümü için girişimi ile
1992 yılında Minsk Grubu oluşturulmuştur. Ancak ABD, Fransa ve Rusya’nın eş başkanlarından oluşan grup,
bugüne kadar geçen sürede bu soru-
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nun çözülmemiş olmasından herhangi
bir rahatsızlık hissetmemiş sorunun
içinde bir soruna dönüşmüştür. Zira
Minsk Grubunun eş başkanları ABD,
Fransa ve Rusya Karabağ meselesini
ele alarak mevcut statükonun
devam ettirilmesinin kendi
çıkarları arasında daha kıymetli olduğu noktasında fikir
birliğine varmış görüntüsünü
kıramamışlardır. BM tarafından alınan işgalin bir an önce
sonlandırılmasını salık veren
kararlara rağmen AGİT Minsk
grubu üyeleri Karabağ’da yaşanan işgal sürecini iç ve dış
politik çıkarları çerçevesinde
görmeye devam etmişlerdir.

işgal ettikten sonra tarihi Türk topraklarındaki tüm izleri silmeye çalışan
Ermenistan, 44 gün boyunca da savaş
suçu işlemekten, masum ve silahsız sivilleri bombalamaktan çekinmemiştir.

Azerbaycan ordusu muharebe alanında ilerlerken hızla mevzi kaybeden Ermenistan, Azerbaycan’ın sivil yerleşim
birimlerine top ve füzelerle saldırmaktan geri durmadı.

Uluslararası
teşkilatlar
Ermenistan tarafından işgal
edilen Karabağ’ın ve yedi rayonun Azerbaycan Cumhuriyetinin bir parçası olduğunu
kabul etmesine rağmen, AGİT
Minsk grubu tarafından meselenin çözümüne yönelik hiç bir
başarı elde edememiş olması
aslında operasyonun gerçek
nedenidir. Zira bu noktada yaşanan çözümsüzlük nedeni ile
Azerbaycan kendi sınırları dahilinde operasyonlar düzenleyerek, topraklarını temizleme
çabalarına girişmiştir.

‘Uluslararası toplum
Ermenistan’a dur
demeyeceğini sivil
saldırılarına sessiz
kalarak göstermiştir’
İşgal altında tutulan Azerbaycan
topraklarının azad edilerek anavatana
geri dönüşü ile sonuçlanan zafer muharebesinin başlaması da yine Ermenistan’ın sivil yerleşim birimlerine ateş
açması üzerine yaşanan gelişmelerin
sonucu olmuştur. Azerbaycan, Ermenistan’ın bu provokatif eylemlerine en
sert şekilde karşılık vermiş ve topraklarını işgalden kurtaracak operasyonu
başlatmıştı. Azerbaycan topraklarını

Ermenistan, operasyonların başladığı 27 Eylül’den itibaren sistematik
olarak sivilleri hedef aldı. Azerbaycan
Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ermenistan’ın Azerbaycan
yerleşim birimlerine top ve füzelerle
düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 61 sivil yaşamını yitirdi, 282 sivil
yaralandı. Sahada Azerbaycan ordusuna karşı hiçbir varlık gösteremeyen Ermenistan ordusu operasyonun
kritik dönemlerinde masum sivillere
ve operasyon alanı dışında kalan yerleşim yerlerine saldırarak dikkatleri
dağıtmaya çalıştı. Uluslararası kamuoyunun görmezden geldiği bu saldırılar
sonucunda 1846 ev, 90 apartman, 341
kamu binası kullanılamaz hale geldi.
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‘Türkiye’nin Bölgedeki
Etkinliği Artıyor’
Barış Bildirisi sonrasındaki süreçte dikkat çeken en önemli hususlardan
birisi de, Güney Kafkasya’da hem Türkiye’nin hem de Rusya’nın askeri açıdan konumunu kuvvetlendirmeye başlamalarıdır.
Azerbaycan açısından önemli bir
zafer olarak görülen bu anlaşma ile 15
Kasım 2020 tarihi itibari ile Kelbecer
(bu bölgenin boşaltılması için 10 günlük bir ek süre verildi), 20 Kasım 2020
tarihi itibari ile Ağdam, 1 Aralık 2020
tarihi itibari ile de Laçin’in Ermeniler
tarafından boşaltılması ve yaklaşık 27
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yıl önce o bölgeyi terk etmek zorunda
kalan Azerbaycan vatandaşlarının evlerine geri dönmeleri kararlaştırılmıştır.
Türkiye ve Rusya bölgede Barış’ı Gözetleme Birliği göndererek bölgede barışın korunmasına yönelik ortak çaba
içerisine girmiştir.
Türkiye ise çatışmaların ilk gününden bugüne kadar Azerbaycan’a destek
vermiş, “tek millet iki devlet” şiarıyla
kardeş ülkenin yanında olmuştur. İHA
ve SİHA dahil birçok teknik ekipman ve
teçhizatlarla Azerbaycan’ın destekçisi
olan Türkiye, Azerbaycan’a somut bir
şekilde destek vermiştir. Bölgede etkin
bir güç olarak kabul edilen Türkiye’nin
Kafkasya’nın güney kısmında yaşanan
gelişmeler sürecinde bu denli söz sahibi olması bölge denklemlerini değiştirecek niteliktedir. Türkiye sadece kar-

deşine destek vermemiş aynı zamanda
bölgesel pozisyonunu da kuvvetlendirmiştir.

‘Türk Dünyası
Bütünleşiyor’
2020 yılındaki Karabağ Savaşı
Azerbaycan açısından hem askeri hem
de psikolojik bir üstünlükle sürdürülmüştür. Azerbaycan’ın hem diplomatik hem de askeri anlamda en önemli
destekçisi Türkiye olmuştur. Karabağ
Zaferi ve yapılan anlaşmalar ile açılan
koridorlar sayesinde, Türkiye-Azerbaycan ile Türk Dünyası arasındaki coğrafi
engellerin tamamen ortatan kalktığı
bir dönem başlamıştır. Bu koridorun
Turan Koridoru olarak adlandırılmasının psikolojik etkisininde ayrıca altının
çizilmesi gerekmektedir. Bu koridorun
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vaad ettiği ekonomik, ticari ve kültürel
gelişmeler Türk dünyasının tamamında
heyecan uyandırmaktadır.
Vatan Muharebesi Türkiye ve Azerbaycan arasındaki entegrasyonu en üst
seviyeye taşımıştır. Karabağ Zaferi’yle
sonuçlanan Türkiye- Azerbaycan askeri ve stratejik işbirliği, Türk Dünyası için
kritik nitelikte bir modeldir. İki ülke tek
yürek olarak zafere ulaşmış hem siyasi hem sosyal tüm kaynakları mobilize
ederek tek gündemle kamuoylarını tek
bir amaç etrafında kilitleyebilmiştir.
Bundan sonra hedef Azerbaycan ve
Türkiye’nin kazandığı bu askeri zaferi
ekonomik, siyasi ve stratejik iş birlikleri
ile taçlandırması olmalıdır.

AZERBAYCAN

AZERBAYCAN ULUSLARARASI
ULAŞIM HATLARINA
ENTEGRE OLUYOR

1

0 Kasım 2020 tarihinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan ateşkes antlaşması ile Ermenistan’ın
yenildiği kayıt altına alınmış oldu. Azerbaycan Ordusunun kazandığı kesin zafer, Türkiye ile birlikte bölgede
yeni bir askeri-politik güç dengesi oluşturmuş durumdadır.
Hem Rus hem de dünya basınında bu konuyla ilgili olarak da
birçok yazı yayınlanmaya devam ediyor. Ortaya çıkan bu yeni
güç dengesinin askeri-siyasi boyutunu aşan bir diğer yönü
ise ekonomik savaşlardan oluşuyor.
Tam da Karabağ Savaşı’nın hemen sonrasında Azerbaycan ve Türkmenistan, Hazar Denizinde bulunan “Dostluk Petrol Yatakları”nın nasıl işletileceği ile ilgili anlaşmaya
vardılar. Bununla birlikte dünya ticaret savaşlarının önemli
bir parçası olan Çin’in de bölge ile ilgili ciddi hazırlıkları ve
yatırımları bulunmaktadır.

Her yıl Hocalı’da yaşanan soykırımda hayatını kaybedenleri anarken bu toprakların hem kendimiz hem gelecek
nesiller için önemini çok daha iyi kavramamız gerekmektedir. Bölge sahip olduğu karbon yatakları potansiyelinin yanı
sıra Çin’in çok önem verdiği Yeni İpek Yolu projesinin de çok
önemli bir geçiş güzergâhında bulunuyor. Çin’in Bir Kuşak
Bir Yol projesine (Belt and Road Initiative) üç kıtada kesintisiz
ticaret ve işbirliğini sağlayacak modern bir ipek yolu konsepti diyebiliriz. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2013 senesinde
duyurduğu ve 2049 senesinde tamamlanması planlanan bu
proje, Çin ve Avrupa arasında demir yolu ağı ile kurulacak
İpek Yolu ekonomik kuşağına ek olarak, 21. yüzyıl deniz İpek
Yolu’nun da oluşturulmasını hedefliyor.
Proje sadece bir yol oluşturma çabasından ibaret değil elbette: Bir Kuşak Bir Yol projesi(Belt and Road Initiati-
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ve), Çin’in sadece kendi bölgesinde değil, küresel ölçekteki
gücünü perçinlemeye yönelik, kendini gerçek anlamda bir
süper güç olarak konumlandırma konusundaki iddiasını da
gösteriyor. Proje kapsamında 152 ülkeye yayılan ulaşım ağlarına ek olarak enerji ağları ve telekomunikasyonun da tesis edilmesiyle, Çin’in merkezinde bulunduğu kapsamlı bir
uluslararası entegrasyonun sağlanması hedefleniyor.
Bu projenin başarısı için sadece altyapı yatırımlarının
başarılı bir şekilde tamamlanmasının yeterli olacağını söylemek doğru olmaz. Proje, zor bir coğrafyada yer alan ülkeleri de kapsıyor. Projeye dahil olan hükümetlerin yapması
gereken iki taraflı ve yeri geldiğinde çok taraflı anlaşmalar ve
ticaret müzakerelerinin başarısı, bu projenin planlandığı şekilde ilerleyebilmesi konusunda büyük önem taşıyor olacak.
Ayrıca yolun geçmesinin planladığı güzergâhlarda barış ve istikrarın sağlanması ve sürdürülmesi de büyük önem
taşıyor. Bu nedenle Karabağ’da barışın sağlanması ve sonucunda Nahçıvan üzerinden Ankara ve Bakü’nün kesintisiz
bir şekilde birbirine bağlanmasını da bu bağlamda tekrar
değerlendirmek gerekebilir. Bu yolla hem Turan coğrafyası
birbirine bağlanmış oldu hem de Pekin-Londra tren güzergâhı için bir engel ortadan kalkmış oldu. Rusya’nın bu tren
bağlantısının sağlanmasına yaptığı katkı ve Çin’in düzenlediği “Bir Kuşak Bir Yol” projesi zirve toplantılarına devlet başkanı düzeyinde katılım göstermesi de önem teşkil ediyor.
Tarihi İpek Yolu güzergâhında bulunan bütün ülkeleri bu
projede yer almaya davet eden Çin; Asya, Afrika ve Avrupa’yı
kapsayan büyük yatırımlar hedefliyor. Pekin, proje kapsamında şu ana dek 300 milyar dolardan fazla yatırım anlaşmasının yapıldığını açıkladı. Önümüzdeki dönem için de tah-
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mini yıllık yatırım ise 125 milyar dolar civarında. Çin, bu proje
için 2014 yılında İpek Yolu Ekonomik Kuşak Fonu’nu kurdu
ve bu fona 40 milyar dolar kaynak ayırdı. Projeye destek için
de Kasım 2014’te 100 milyar dolar yatırımla Asya Altyapı Yatırım Bankası’nı kurdu. Projenin toplam bütçesinin çeşitli
kaynakların tahminlerine göre 1 ila 9 trilyon dolar arasında
bir rakam olarak öngörüldüğünü belirtmekte fayda var.
Ancak Çin yönetiminin çok iddialı bir şekilde sunduğu
ve tanıtımı için önemli kaynak ayırdığı bu projeye Batı dünyası temkinli yaklaşıyor. Bunun nedeni Çin’in kendi pazarında
yabancı yatırımcılara koyduğu kısıtlamaları kaldırmaya yanaşmaması olarak görülüyor. Özellikle Avrupa Birliği (AB)
ülkeleri Çin’in dünyada yapacağı yatırımlardan çok, Pekin’in
kendi pazarını yabancı yatırımcılara açmasını ve yerli şirketlere avantaj sağlayan kuralları kaldırmasıyla ilgileniyor.
Proje kapsamında Çin devletine ait şirketler tarafından
yapılması planlanan kara ve demiryolları ile limanların finansmanının Çin bankalarının vereceği milyarlarca euroluk
krediler ile karşılanması öngörülüyor. Ancak Çin’in bu planları Batı’da endişe yaratıyor. Özellikle bazı Batılı hükümetler,
Çin’in milyarca euroluk yatırım projeleri ile dünyada nüfuzunu artırmaya çalışmasından ve bu projelerin gelişmekte
olan ülkelerin yüksek oranda borçlanmasına yol açmasından kaygı duyuyor.
Çin’in modern İpek Yolu vizyonunun en önemli ayağını
daha önce belirttiğimiz gibi Londra ile Pekin’i birbirine bağlaması hedeflenen kesintisiz demiryolu projesi oluşturuyor.
Demir İpekyolu’nun bir kısmı ise 30 milyar dolarlık Edirne-Kars arasında planlanan yüksek hızlı tren projesi. Türkiye’nin şu ana kadar içinde yer aldığı Marmaray, 3. Köprü,
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projeleri de Demir İpek Yolu’nun
orta koridorunu oluşturuyor. Bu projeler, Doğu-Batı güzergâhında Pekin’le Londra’nın bağlantısına katkı sağlıyor. Çin
bu nedenle Türkiye’nin projedeki varlığını önemsiyor.
Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan’ın da proje dâhilinde daha güçlü bir şekilde masada olması beklenmelidir. Çin, 2014 yılında Ankara-İstanbul arası yüksek hızlı tren
bağlantısının yapımını tamamladı. Azerbaycan’ı Gürcistan
üzerinden Türkiye’ye bağlayan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolunun tamamlanması da bu kuşak projesinin önemli
bir ayağıydı. Kazakistan’ın ana Hazar limanı Aktau ile Bakü
limanının bağlantısı ise Çin mallarını Azerbaycan üzerinden
Avrupa pazarlarına taşımayı hedefliyor. Bu Hazar Koridorunun yılda 75-100 bin konteyner taşıması bekleniyor.
Bu kapsamda 4 Aralık 2020 tarihinde Çerkezköy’den
yola çıkan konteyner treni 8 bin 693 kilometre yol kat ederek
19 Aralık’ta Şian şehrine ulaştı. İlk ihracat treni, Türkiye’de
2 bin 323 kilometre, Gürcistan’da 220 kilometre, Azerbaycan’da 430 kilometre, Hazar Denizinde 420 kilometre, Kazakistan’da 3 bin 200 kilometre ve Çin’de 2 bin 100 kilometre
olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat etti. Bu
yol ile ulaşım maliyetleri ve süresi önemli oranda azalırken
Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılık farklı bir boyuta
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taşınmış olacak.
Elbette bu girişim sadece Çin’in ekonomik ve siyasi
hedeflerinin yanısıra Türk devletleri arasında da bir takım
işbirliklerinin kolaylaştırıcısı olacaktır. Ancak Çin’in Uygur
Türkleri ve Doğu Türkistan’da uyguladığı baskı ve sindirme
politikaları ve kuşakta yer alan ülkeler için büyük tehlike içeren borç tuzağı gözden kaçırılmamalıdır.
Nahçıvan üzerinden ikinci bir Hazar ötesi rota sağlayan
yeni Türk demiryolu koridoru ticari akışı artırarak Türkiye ve
Azerbaycan’a Avrasya bağlantısı üzerinde daha fazla avantaj sağlayacaktır. Ayrıca Nisan 2019’da adları “Türkistan”
ve “Beket Ata” olan iki konteyner gemisi Azerbaycan-Kazakistan güzergâhında hizmete başlamıştır. Azerbaycan, Türkiye’nin Bakü ile Aşkabat arasında ekonomik ve güvenlik iş
birliğini ilerleten arabuluculuk rolü sayesinde Türkmenistan
ile ticari bağlantısını sürdürmektedir. Türkiye, 2018 yılında
Türkmenbaşı’nda 2 milyar dolarlık yeni bir liman inşasını
tamamladı. 2019 yılında Trans-Hazar demiryolu vagon trafiğinin yüzde 54’ünü temsil eden 23.802 demiryolu vagonu
Türkmenistan’ın Türkmenbaşı limanı ile Bakü arasındaki
Hazar’dan geçti.
29 yıl önce Hocalı’da katledilen insanlarımızın anısına,
Nahçıvan üzerinden açılacak yeni tren yolu başta Türkiye ve
Azerbaycan olmak üzere Türk Cumhuriyetleri arasında yeni
bir işbirliği döneminin başlangıcı olarak değerlendirilmelidir. Bu işbirliğinin atılacak her yeni adımla güçlenmesi, bir
daha geri dönülemez biçimde Türk halkları üzerinde Hocalı
benzeri baskı ve katliamların yaşanmasına izin vermeyecek
bir dayanışma ruhunu ortaya çıkarmalıdır. Bu dayanışma
ruhunun oluşturulmasında ekonomik ve ulaşım altyapısının
önemli rolleri bulunmaktadır.
Azerbaycan’ın Karabağ’da elde ettiği büyük zafer sadece askeri alanda değil ekonomi, diplomasi, toplumsal ve
siyasi başka birçok alanda elde edilen kazanımlarla da bire
bir ilişki içindedir. Hocalı Soykırımı ve Karabağ işgali sonrasında yaşanan üzüntü ve psikolojik çöküntüyü sadece anma
programları düzenleyerek değil, yaşamın her alanında gayretli bir çabaya dönüştüren Azerbaycan halkı ve devleti ilmek
ilmek ördüğü çalışmalarının sonucunu almıştır. Bundan
sonraki dönemde de yaşanan acılar unutulmayacak ancak
elde edilen askeri başarının diğer alanlarda genişletilmesi
için çaba göstermek zorunlu bir hal alacaktır.
Coğrafyamız fırsatlarla beraber her an büyük tehlikeleri
de bünyesinde barındırmaktadır. Tarihten ders almak Büyük
Türk Milletinin en önemli özelliğidir. Hocalı’da yaşananlar ve
katledilen vatandaşlarımız unutulmayacaktır. Ancak ekonomik, politik ve askeri açıdan güçlü bir Azerbaycan yaratmak
için, bölgede ve dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeleri dikkatle takip etmeli ve fırsata dönüştürmeliyiz. Bu
bağlamda başta Hocalı olmak üzere tüm Karabağ şehirlerinin bölgesel ve uluslararası enerji, mal ve insan taşımacılığı
potansiyeli açısından bulunduğu konumun önemini iyi anlamalı ve daha da değerlenmesi için çalışmalıyız.
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TEKNOFEST GELECEK YIL AZERBAYCAN’DA…

H

avacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021, bu yıl
21-26 Eylül tarihleri arasında

İstanbul’da

gerçekleştirildi.

Atatürk

Havalimanı’nda düzenlenen ve 4. kez
yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji
Festivali TEKNOFEST 2021’e 39 bin 684
takım katıldı, toplam 200 bin başvuru
yapıldı. Festivali yüz binlerce kişi ziya-

ret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mutafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail
Demir, ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın katıldığı
TEKNOFEST 2021’in Azerbaycan’dan
da önemli konukları vardı. Azerbay-

can Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek
Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev
ve Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı
Farid Gayıbov da TEKNOFEST 2021’i ziyaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan
Gökyüzünde Yan Yana!
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, TEKNOFEST öncesi İstanbul semalarında
selamlama uçuşu yaptı. Azerbaycan
Hava Kuvvetleri de MIG-29 uçaklarıyla
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’na eşlik
etti.
TEKNOFEST 2021’de Azerbaycan
Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı, Savunma Saniyisi Bakanlığı ve
Savunma Bakanlığı tarafından temsil
edilmiştir. Aynı şekilde Azerbaycan’ın
11 startup projesi bu yıl TEKNOFEST’e
katıldı.
Festival alanında kurulan Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın sergi
alanında, iki adet MiG-29 uçağının yanı
sıra “İti Qovan”, “Orbiter 2”, “Orbiter 3”
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Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Hasan
Mandan ile birlikte öğrencilerle buluştu.
Prof. Dr. Sancar, “Ben buraya Türkiye’de ve Türk dünyasında bilimi ve
teknolojiye teşvik etmek için geldim.
Burada gördüğüm beni gururlandırdı.
Cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük. Bunu gerçekleştiren
herkese ve gençlerimize çok teşekkür
ederim” ifadelerini kullandı.
“Gelecekte Nobel’in yolu TEKNOFEST’ten geçer mi?” sorusunu ise Prof.
Dr. Sancar “Gelecek Nobeller buradan
çıkabilir. Tekrar tekrar söylüyorum Nobel için, araştırma ve teknoloji yapı. İnsanlığa, ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın. Bilim yapın. Teknoloji
yapın” şeklinde cevapladı.
ve “Orbiter 4” gibi insansız hava araçları da sergideki yerini aldı.
Ayrıca, 44 gün süren Vatan Muharebesinde “Bayraktar TB2” insansız
hava aracı tarafından tahrip edilen teçhizat ve askeri tesislerin videosu gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
“TEKNOFEST’İ Azerbaycan’dan
Başlamak Üzere Dost ve
Müttefik Ülkelerde de
Düzenleyeceğiz”
TEKNOFEST 2021’i ziyaret eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada açıklamalarda bulunarak, TEKNOFEST’i
uluslararası hale getirileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu; “88 ülkeden yüzlerce öğrencinin
girişimci ve öğrencinin bu organizasyona katılımı aslında sahip olduğumuz
küresel potansiyeldir. TEKNOFEST’te
dünya medyasının gündeminde bir numara olmalıdır. İnşallah önümüzdeki
yıldan itibaren TEKNOFEST’i uluslararası hale getirecek, Azerbaycan’dan
başlamak üzere dost ve müttefik ül-

kelerde de düzenleyeceğiz. İstiyoruz
ki dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın
yeni bir fikri olan, teknoloji geliştiren,
yeni bir girişim kuran genç o fikri tanıtmak istediğinde aklına ilk TEKNOFEST
gelsin.”
Erdoğan, konuşmasında ayrıca
“TEKNOFEST’i öyle küresel marka haline getirelim ki, dünyanın gençleri bu
festivale katılmak için can atsın” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti;
“Sizlerin gayretleriyle bunu da başaracağımıza inanıyorum. Son 19 yılda atılan
adımların çok büyük payı bulunuyor. 19
yılda yaptığımız yatırım ve atılımla TEKNOFEST’in gençlerimizin yaktığı ateşin
altyapısını hazırlıyoruz.”

Prof. Dr. Sancar: “Gelecek
Nobeller Buradan Çıkabilir!
TEKNOFEST 2021’e katılan Prof.
Dr. Aziz Sancar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesinde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin mezuniyet
töreni öncesi T3 Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet
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Nabiyev: “Yaşasın Büyük TürkAzerbaycan Dostluğu”
Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı
Rashad Nabiyev ise demecinde, “Türk
gençliğini tebrik ediyorum, çünkü onların böyle güçlü bir devleti var. Gençlerin her birine en iyi imkânı tanıyan bir
devleti var. Böyle bir devlet her zaman
ileri gidecektir. Burada, TEKNOFEST’te
gördüklerimiz muhteşem teknolojiler.
TEKNOFEST’te gördüğümüz muhteşem teknolojiler Türk milletinin zekasının, Türk milletinin aklının bariz göstergesidir. Gençlerin her birinin büyük
bir geleceği olacağına eminin, yaşasın büyük Türk Milleti, yaşasın büyük
Türk-Azerbaycan dostluğu. Her birinizi
tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Farid
Gayibov, TEKNOFEST’i Ziyaret
Etti
Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayibov, Azerbaycan Savunma
Sanayii Bakanlığı tarafından üretilen
insansız hava araçları, Haberleşme ve
Yüksek Teknolojiler Bakanlığı, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Azer-
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baycan ekipleri tarafından geliştirilen
başlangıç projeleri ile çalışacak. Teknik Üniversite ve Bakü Anadolu Lisesi,
Türk Gençlik Merkezlerinin faaliyetleri
ile tanıştı. Bakan ayrıca Bayraktar TB2,
Akıncı ve diğer askeri uçakların gösterilerini de izledi ve festivalin faaliyetlerini oldukça yüksek değerlendirdiğini
bildirdi.

Bayraktar: “Yıl Yurt
Dışındaki İlk TEKNOFEST’i
Can Azerbaycan’da
Gerçekleştireceğiz”
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, önümüzdeki
yıl TEKNOFEST’in Azerbaycan’da gerçekleştirileceğini şu sözlerle açıkladı:
“TEKNOFEST 2022’yi, milli mücadele
meşalesinin yandığı, bir ulusun kahramanlık destanının başlangıcı olan
Samsun’da düzenleyeceğiz. TEKNOFEST Karadeniz 2022’de Samsun merkezli olarak Karadeniz’in muhteşem
güzelliklere haiz şehirlerimizde gerçekleştirilecek. İnşallah önümüzdeki yıl
yurt dışındaki ilk TEKNOFEST’i kardeş
toprağımız, can Azerbaycan’da gerçekleştireceğiz.”

Varank: “Festivalimizi
Azerbaycan’da Da Yaparak
TEKNOFEST’i Uluslararası
Arenaya Taşıyacağız”
TEKNOFEST’in açılışında 2022 yılı
için müjdeli haberi de paylaşan Bakan
Varank, “Eylül ayını biz teknoloji ayına
dönüştürdük. TEKNOFEST’i sadece ülkemiz sınırları içerisinde tutmayacağız.
İnşallah önümüzdeki yıl festivalimizi
Azerbaycan’da da yaparak TEKNOFEST’i uluslararası arenaya taşıyacağız” dedi.
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İsmail Demir, “Geçmişten
Geleceğe Türk Savunma
Sanayii” Hakkında Konuştu
TEKNOFEST 2021’de bulunan Savunma Sanayi standındaki “Geçmişten
Geleceğe Türk Savunma Sanayii” isimli sergiye ilişkin basın mensuplarına
açıklamalar yapan Prof. Dr. Demir ise
şöyle konuştu: “Bu tarih yolculuğunun amacı ne biliyor musunuz? Tarihe
bakın, ne kadar köklü bir gelenekten
geldiğimizi görün. Neleri başardığımız
görün. Şu anda yaptıklarımızın da yeterli olmadığını defalarca vurguluyoruz. Bu yeterli olmayanları yeterli kılacak bir öteki aşamada taşıyacak olan
sizlersiniz. Ve bu anlamda da eğer bir
şey insan yapısı ise tabii ki onun daha
iyisini hep beraber yaparız. Bu millete
asırlardır aşılanan öz güven eksikliğini
şimdi yıkıyoruz. Şu sahne bu fuar, bu
TEKNOFEST, bunun ispatı. Bu gelen
derin dalgayla ve özgüvenle inşallah
yarınlara çok daha güçlü yürüyeceğiz.
Tabii ki iddiamız büyük olacak ama
bunu bilgiye, azme, ahlaka ve milli değerlerimize dayandıracağız. Bunların
dayanmadığı bilgi insan için bir felaket
getiriyor. Ama biz inşallah millet olarak
bilginin, teknolojinin, insanın yararına
olduğu küresel güç Türkiye’nin insanlığa insanlık dersleri verdiği günleri hep
beraber görebileceğiz.”
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FUAD MURADOV YURTDIŞINDA ÖNEMLİ
ZİYARET VE AÇILIŞLARDA BULUNDU

A

zerbaycan savaş cephesinde kazandığı başarıları diplomasi ve diaspora sahasında da devam ettirmektedir. Yıllarca Ermeni diasporasında
olan yurtdışındaki üstünlük artık Azerbaycan diasporasına geçmeye başlamıştır. Bunda elbette ki, başta Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yürüttü-

ğü dahili ve harici siyaset en büyük etkendir. Bununla beraber Azerbaycan’ın
diplomasi kadroları ve diaspora faaliyetlerinde bulunan kadrolarının da faaliyetleri bu başarının alt yapısını oluşturan ve
ona yardımcı olan etkenlerdendir.
Bu çerçevede yurtdışındaki diaspora
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faaliyetinde bulunan dernek ve vakıfların muntazam ziyaret edilmesi, açılış ve
toplantılara katılarak diaspora faallerinin dinç ve zinde tutulması önemlidir. Bu
çerçevede Azerbaycan Devlet Diaspora
Komitesi Başkanı Fuad Muradov çeşitli
ülkeleri kapsayan bir dizi ziyaretlerde ve
açılışlarda bulunmuştur.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov’un başkanlığındaki heyet öncelikle Almanya ve Avusturya’ya sefer etmiştir.
Heyet ilk olarak Berlin’deki Alman
Azerbaycanlılar İttifakı’nın (AAA) toplantısına katıldı.
Etkinliğin açılışını Alman Azerbaycanlılar İttifakı Yönetim Kurulu Başkanı
ve Bakü-Nürnberg Derneği Başkanı Yaşar Musayev yaptı. Azerbaycan ve Almanya’nın milli marşlarının çalındığı toplantıda, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün
yeniden sağlanması yolunda şehit olan
şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı

duruşunda bulunuldu. Ardından Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov ve Azerbaycan’ın Federal Almanya Cumhuriyeti Büyükelçisi
Ramin Hasanov konuştu.
Almanya’daki Azerbaycan toplumunun her zaman aktif ve iyi organize
olduğunu hatırlatan Komite Başkanı,
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in tavsiye
ve talimatları doğrultusunda Azerbaycan
diasporasının inşası için farklı ülkelerde
önemli çalışmalar yapıldığını söyledi ve

dernek üyelerine özverili çalışmaları için
teşekkür etti.
Fuad Muradov, yurttaşlarımızı diasporamızın birlik ve beraberliği için büyük önem taşıyan Azerbaycan evlerinin
faaliyetlerine katılmaya davet etti. Muradov, “Azerbaycan evleri hemşehrilerimiz
içindir. Bu evler hemşerilerimizi birleştiren bir yer. Herkesi sık sık Azerbaycan
evlerini ziyaret etmeye davet ediyorum.
Onlar sizin evleriniz” dedi.

oların gösterimi, Diaspora temsilcilerinin
Şuşa’yı ziyareti ve İttifak’ın faaliyetleri
hakkında bir raporun sunumu ile devam
etti. Daha sonra İttifak Yönetim Kurulu
seçimleri yapıldı ve 13 kişi Yönetim Kurulu’na seçildi. Etkinlik, bir sonraki aşamada yapılacak çalışmalara ilişkin görüş ve
öneriler alışverişi ile sona erdi.
Ziyaret sırasında, Münih’teki Azerbaycan Evi’nde toplum üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirildi.

Diaspora kuruluşlarının Azerbaycan
hakkındaki gerçekleri Alman kamuoyuna
aktarma çabalarına dikkat çeken Büyükelçi Ramin Hasanov, Almanya’da eğitim

Etkinlikte konuşan Azerbaycan
Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad
Muradov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Muzaffer Başkomutanı İlham Aliyev’in

gören öğrencilerin diaspora hareketindeki faaliyetlerini övdü ve toplum üyelerini ülkemizin ulusal çıkarlarını korumak
için aktif olmaya çağırdı.
Diaspora faaliyetlerinin milli ve manevi değerlerimiz temelinde sistematik
olarak uygulanmasının önemi, lobicilik
alanında amaçlı ilerleme, yerel medya
ile yakın işbirliği ve diğer önemli noktalar
hakkında katılımcılara bilgi verildi.

önderliğinde Vatan Savaşı’ndaki şanlı
zaferin diaspora çalışmalarında yeni bir
sayfa açtığını söyledi. Azerbaycan diasporasının Almanya’da bugüne kadar
yaptığı çalışmaları övdü, diaspora temsilcilerini Azerbaycan gerçeğinin dünyaya aktarılmasında aktif olmaya devam
etmeye çağırdı, Koordinasyon Kurullarının ve Azerbaycan evlerinin bu yöndeki
önemli rolünden bahsetti.

Toplantı, Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi’nin faaliyetlerine ilişkin vide-

Avusturya’nın Salzburg Kentinde
Azerbaycan Evi’nin Açılışı Yapıldı.
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Merasimde Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi’nin, Azerbaycan’ın
Avusturya’daki Büyükelçiliğinin, Azerbaycan Medeniyet Merkezi’nin, Azerbaycan’ın Salzburg Fahri Konsolosluğu yönetimi ve personeli, Avusturya’da
yaşayan yurttaşlarımız ve yerel toplum
temsilcileri katıldı.
Etkinliğin açılışında Azerbaycan’ın
Avusturya Büyükelçisi Rövşen Sadigbey-

li, Avusturya’daki Azerbaycan toplumunun durumu, diasporanın organizasyonu
ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi, Viyana’daki Azerbaycan Kültür Merkezi’nin
faaliyetlerini övdü ve Salzburg’daki Azerbaycan Evi’nin ilişkileri geliştirmesini
umduğunu söyledi. Azerbaycan’ın Salzburg, Tirol ve Forarlberg eyaletlerinin
Fahri Konsolosu Michael Heinritzi, Avusturya’nın gayri resmi başkenti statüsüne
sahip Salzburg’da
Azerbaycan Meclisi’nin
açılmasından duyduğu
memnuniyeti dile
getirdi.
Azerbaycan
Devlet Diaspora
Komitesi Başkanı Fuad Muradov,
yurtdışında kurulan
Azerbaycan
Evleri ve faaliyetleri hakkında bilgi
verdi. Koronavirüs
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pandemisi ile ilgili kısıtlamalara rağmen,
Başkomutan İlham Aliyev’in tavsiye ve
talimatlarına uygun olarak Azerbaycan
evlerinin başarılı bir şekilde işletilmesinin mümkün olduğu ve saflarının genişlediği kaydedildi. Fuad Muradov, bugün
Salzburg’da açılan Azerbaycan Evi’nin
bu tür 15. merkez olduğunu kaydederek,
2024 yılına kadar sayılarının 26’ya çıkmasının beklendiğini söyledi.
Tovuz olayları ve 44 günlük Vatan
Muharebesi sırasında yurtdışında faaliyet gösteren Koordinasyon Kurulları ve
Azerbaycan Evleri’nin başarılı bir şekilde
çalıştığı kaydedildi. Aynı zamanda Azerbaycan Evleri, topluluk üyelerinin bir araya gelip faaliyetlerini tek bir merkezden
etkin bir şekilde organize edebilecekleri
bir yer rolü oynayacaktır.
Ardından Avusturya Azerbaycanlılar
Derneği Başkanı Farid Azizov bir rapor
hazırladı ve derneğin kuruluşundan bu
yana faaliyetlerini yansıtan bir video gösterildi.

AZERBAYCAN
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BURSA’DA AZERBAYCAN
MİLLİ KAHRAMANLARI
ADINA PARKLAR AÇILDI

A

zerbaycan’ın 44 gün süren II.
Karabağ Muharebesi’ni tüm
Türkiye kalbinde hissetmişti.
Savaşın Azerbaycan’ın galebesiyle bitmesine ise Türk halkı kendi
zaferi olarak görüp sevinmişti. Ancak
Mithat Cemal Kuntay’ın ünlü mısralarında da da yazıldığı gibi “Bayrakları
bayrak yapan üstündeki kandır / Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”
Bu mısralarda da yazılan vatan şehit
kanlarıyla sulandı, Azerbaycan’da olduğu gibi tüm Türkiye’de Azerbaycan’ın
şehitleri için yaslar tutuldu, Fatihalar
okundu. Artık savaşın üzerinden bir yıl
zaman geçti ve şimdi Azerbaycan gibi
Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde de II.
Karabağ Muharebesi’nin anılarını yaşatacak parklar yapılmaya başlandı. Bunun son örneği Bursa şehrinde yapıldı.
Bursa’da Azerbaycan’ın Milli Kahramanı Şirin Mirzayev’in adını taşıyan

park açıldı. Proje, GİM AZDER Derneği,
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey Belediyesi, Iğdır Kültürü, Sosyal ve Dayanışma Derneği, İstanbul
Azerbaycan Dostluk Derneği ve Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma
Derneği’nin yanı sıra GİM ULSİAD Sivil
Toplum Kuruluşu’nun desteği ve “Bir
Millet, İki Devlet” şiarı ile gerçekleşti.
Azerbaycan
Günleri kapsamında Bursa’nın Karacabey ilçesinde
açılan
Azerbaycan’ın Milli Kahramanı Şirin Mirzayev Parkı’nın açılış
törenine Milli Kahramanın aile üyeleri,
Azerbaycan
Diasporası, Bursa
ve Karacabey bele-
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diyeleri ile Di,aspora Komitesi temsilcileri, Azerbaycan Derneklerinin üyeleri
ve diğerleri misafirler katıldı.
Mehter Marşları ve kahramanlık
türkülerinin ifasından sonra Karacabey
Belediye Başkanı Ali Özkan, “Geleceğin
İnsanları Mekân, Geleceğin İmkânları
Mekânı - Azerbaycan” Derneği Başkanı Şirin Mirzayev’in eşi Flora Kasımova

AZERBAYCAN

konuşma yaptı.
Konuşmalarda, Birinci Karabağ
Savaşı’nda şehit olan Yarbay Şirin Mirzayev’in yolu, Azerbaycan’ın 44 günlük Vatan Muharebesi’ndeki zaferi ve
kardeş Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’a verdiği destek konuşuldu.
Azerbaycan Milli Kahramanları Polad Haşimov ve Şirin Mirzayev’in adını
taşıyan Bursa’da parkların açılması,
Türk-Azerbaycan kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin açık bir örneği olarak
adlandırıldı. Azerbaycan’ın diğer kah-

ramanlarının adlarını taşıyan parklar
yapma sürecinin devam edeceği kaydedildi.
Şirin Mirzayev’in eşi Flora Kasımova, Karacabey Belediyesi’ne Milli Kahramanın adını Türkiye’de yaşattığı için
özel teşekkürlerini iletti.

Bursa’da Milli Kahraman
Polad Haşimov Parkı
Açıldı
Azerbaycan’ın Milli Kahramanı
Şirin Mirzayev Parkı’nın yanısıra Bur-
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sa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş beldesinde Osmangazi Belediyesi’nin kararı ile Azerbaycan Milli
Kahramanı General Polad Haşimov’un
adını taşıyan bir park açıldı.
Parkın toplam 2.000 metrekaresi
fitness ve spor aletleri, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahası ve yürüyüş
parkurlarından oluşturuldu.
Şehit General Polad Haşimov’un
hatırasının ölümsüzleştirilmesi, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü için şehit
ve gazi olan tüm kahramanlara saygı,
saygı ve destek örneği olarak görüldü.
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YENİ DÜNYA DÜZENİ VE
AZERBAYCAN DİASPORASI

H

ızla küçülen bir dünyada, çalışkan ulusların rolü daha
belirgin hale geliyor. Yaşı bilinmeyen Azerbaycan zor aşamalardan geçmiş, hayatın zorluklarına
göğüs germiş, tarihin imtihanından
geçmiştir. Yeni dünya düzenine ayak
uydurmak artık bizim için zor değil, olmayacak da! Yeni dünya düzeninin bu
aşamasında Azerbaycan daha güçlü ve
demokratik bir devletçilik örneği sergilemektedir.
Devletin dış politikasının başarılı
bir şekilde uygulanması için diaspora-

nın rolü önemlidir. Diaspora ve dış politika ilk bakışta bir bütün olarak anlaşılsa da aslında birinin başladığı yerde
diğeri bitiyor. Çoğu durumda, diaspora
dış politikada itici bir güç haline geliyor.
Dış politika gözle görünen bir siyasi
faktördür ve diaspora daha çok hissedilen bir siyasi faktördür. Bu nedenle
diaspora devletçiliğin gelişmesinde her
zaman çok önemli bir rol oynamıştır,
potansiyeli önemlidir.
Azerbaycan’ın bağımsızlığını yeniden kazanmasından bu yana, diaspora
politikasının tarihi üç aşamaya ayrılabi-
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lir: Kurulma dönemi (1991-2002), oluşum ve hareketli dönem (2002-2018) ve
üretim dönemi (2018-2021).
Bu dönemlerde oluşan Azerbaycan diasporası yavaş yavaş belli bir
yol kat etmiş, değişmiş, büyümüş ve
devletimizin gelişmesinde önemli bir
etken olmuştur. Önce yurt dışında yaşayan soydaş ya da yurttaş kavramı,
ardından teşkilatlar kurulmuş, topluluklar oluşturulmuş ve nihayet teşkilatlanmış koordinasyon kurulları doğrulanmıştır.
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Diaspora Faaliyetlerinde
İnsan Faktörü
Azerbaycan’da devlet politikasının
merkezinde insan faktörü yer almaktadır. Bu yüzden devletimiz nerede yaşarsa yaşasın, milliyeti ne olursa olsun
Azerbaycanlılık fikrine sahip herkese
sahip çıkıyor. Böylece diasporamızın
temelini oluşturan yurt dışında yaşayan
yurttaş kavramı bu fikrin temelini oluşturmuştur. Dolayısıyla insan faktörü de
aynı şekilde Azerbaycan diasporasının
merkezinde yer almaktadır. Diaspora tarihinin verimli döneminde (20182021) insan faktörü ön plana çıkmaya
başlamış ve yurt dışında yaşayan her
yurttaş ve yurttaşla bireysel çalışmalar
yapılmıştır. Şimdi daha derin aramalar
yapılıyor, yeni insanlar keşfediliyor.
Diasporada insan faktörü, nitelik
ve nicelik uyumsuzluğu sorunu hakkında daha fazla düşünmemizi sağlıyor.
Yurtdışında yaşayan Azerbaycanlıların
kesin sayısı değişmektedir ve hala bilinmemektedir. Bu nedenle herhangi
bir rakamı ifade etmek doğru olmaz.
Ancak modern teknoloji, sosyal medya,
internetteki bazı istatistikler geniş bir
resim oluşturmamızı sağlıyor. Araştırmalar, bulgular bu rakamın bizim için
hala “sonsuz” olduğunu kanıtlıyor. Yani
bizim için öncelik kaliteyi geliştirmek,
aktiviteyi arttırmak, şartlı olarak “sonsuz” dediğimiz sayının sınırlarını en üst
düzeye çıkarmaktır.

Azerbaycan
Diasporasının Yeni
Enformasyon Stratejisi
20. yüzyılın sonunda önemli bir
bilgi patlaması ile karşı karşıya kaldığımızı, 21. yüzyılın bir bilgi çağı olduğunu
söylemekte yanılmış olmayız. Artık bilgi yeni bir dünya düzeninin oluşumunu
şart koşuyor ve bu temelde ortak ilkeler temelinde yakın iş birliği içinde yeni
bir formatta faaliyet gösteren halklar

ve devletler çağı başlıyor. Kendimizi
iddia ettiğimiz ve söz sahibi olduğumuz
yeni dünyanın bilişim politikasına ayak
uydurmak artık bizim için daha önemli.
Küreselleşmede dünya küçülmekte ve tek bir alan haline gelmektedir.
Bilgi politikası, devlet politikasının ayrılmaz bir parçası olmaktan çıkar ve
yeni dünya düzeninin koşullarına uyum
sağlar. Bu nedenle bilgi alanında farklı
bir politikaya ihtiyaç vardır. Devletler bu
politikayı değiştirmek için farklı zamanlarda farklı yöntemler kullanmışlardır.
Artık yeni yüzyılın dikte ettiği yöntem
teknolojik yöntemdir. Bu yeni yöntem,
geleneksel yöntemleri neredeyse yok
etmiş ve zamanla onların yerini almıştır. Çünkü yeni teknolojilerin varlığında
herhangi bir yöntemin uygulanması teorik ve pratik olarak imkansızdır.
Böylece yeni dünya düzeni yeni bir
manzara oluşturmuştur. Bu düzenin
bilgi politikası alanındaki durum, devletin çeşitli adımlar atmasını zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilir bir politikanın
sağlanması için yeni bir yaklaşım, yeni
bir vizyon ve ülkemiz adına acil tedbirlerin uygulanması esastır.
Azerbaycan diasporasının bilgi
stratejisine gelince, bu strateji asla devletin uyguladığı genel stratejinin dışında bırakılamaz. Zamanla oluşan ulusal
bilgi alanı, ortak bilgi ortamı dünyanın
neresinde yaşarsa yaşasın tüm Azerbaycanlıları kapsayabilecektir.

Azerbaycan
Diasporasının Hedefleri
Devlet bağımsızlığımızın yeniden tesis edilmesinden sonra, dünya
Azerbaycanlılarının açık resmi politika
düzeyinde birlik ve beraberliklerinin
desteklenmesi, diaspora politikasının
tarihi aşamalarının ilk aşamalarından
itibaren Azerbaycan diasporasının özel
hedeflerini ortaya koymuştur. Yürürlük
döneminde (2018-2021) farklı ülkelerdeki diaspora örgütlerinin faaliyetlerini
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güçlendirmek ve örgütlü bir hal alabilmek için tek bir merkezde birleşmesi
ihtiyacı karşılanmakta ve diaspora örgütlerinin düzenli olarak birleşmeleri
ve faaliyet göstermeleri teşvik edilmektedir. Bu faaliyetlerde koordinasyon
kurullarının rolü büyüktür.
Diaspora kuruluşları, mevcut koordinasyon kurullarının himayesinde,
ülkemizin çıkarlarına ters düşen adımlara daha hızlı ve yeterli şekilde yanıt
vererek ve nihayetinde ülkemizin ulusal çıkarlarını doğrudan ilgilendiren
konulara etkin bir şekilde yanıt vererek
önemli çalışmalar yapmaktadır. Ortak
ve koordineli faaliyetlere alternatif olmadığı zaten kanıtlanmıştır ve bugün
Azerbaycan diasporasının karşı karşıya
olduğu ana hedef budur. Bunu tamamen başaracağız.
Büyük Vatan Savaşı’nın patlak
vermesinde kıvılcımlar yaratan Tovuz
Savaşları’ndan sonra, yurttaşlarımızın dünyanın dört bir yanındaki kitlesel
protesto dalgası, birlik ve beraberlik ihtiyacının daha derinden anlaşılmasına
yol açtı. Azerbaycan Ordusunun 44 gün
savaşında kazandığı tarihi zaferin derin
katmanlarında dünya Azerbaycanlılarının birlik ve beraberlik içindeki payının
yanı sıra diaspora cephesindeki konumumuzu güçlendirmiş ve muzaffer
halkların diasporasını oluşturmuştur.
Halkımızın Ermeni vandalizmine karşı
verdiği mücadelenin arka planına ve
dünya toplumunun buna göz yummasına karşı dayanışmamız, bize ulusal
tehdide karşı büyük bir birleşme deneyimi yaşattı.

AZERBAYCAN

Cahid Kazımov

27 EYLÜL – TÜM DÜNYADAN ANIM GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Litvanya’da faaliyet gösteren “Azeri”
Gençler Teşkilatı Riga’da 27 Eylül Anım Günü
organizasyonu düzenledi.

Kolombiya’nın Barankliya şehrinde 27 Eylül
Anım Günü münasebetiyle sessiz yürüyüş
faaliyeti gerçekleştirildi.

İspanya’nın Barselona şehrinde faaliyet
gösteren Azerbaycan Evi, 27 Eylül Anım Günü
münasebetiyle anım toplantısı gerçekleştirildi.

Karadağ Cumhuriyeti’nde yaşayan bir grup Türk
ve Azerbaycan vatandaşı 27 Eylül Anım Günü
münasebetiyle anım toplantısı gerçekleştirildi.

Norveç’te faaliyet gösteren “CAN”
Teşkilatı Oslo şehrinde 27 Eylül Anım Günü
münasebetiyle anım faaliyeti gerçekleştirildi.

İsveç Azerbaycanlıları Koordinasyon Konseyi, İsveç Karabağ
Kurtuluş Merkez Birliği ve Batı Gotland Azerbaycan Ev
Derneği’nin teşebbüsü ile Göteburg şehrinde 27 Eylül Anım
Günü’ne hasrediliş faaliyet yapıldı.
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Ürdün’ün Amman şehrinde faaliyet gösteren
Azerbaycan Diasporası üyelerinin iştirakiyle 27
Eylül Anım Günü merasimleri yapıldı.

Azerbaycan’ın Roma Büyükelçiliği ve İtalya’da
yaşayan Azerbaycanlıların iştirakiyle 27 Eylül
Anım Günü merasimleri yapıldı.

Fransa’nın Nantes şehrinde Karabağ
Azerbaycan Haftasonu Mektebi’nde 27 Eylül
Anım Günü’ne hasredilmiş dersler yapıldı.

ABD’nin 5 Eyaleti’nde (Kaliforniya/Los Angeles)
malumat amaçlı faaliyetler hayata geçirildi.

ABD’nin 5 Eyaleti’nde (Massachusetts/Boston)
malumat amaçlı faaliyetler hayata geçirildi.

ABD’nin 5 Eyaleti’nde (New York/ New York)
malumat amaçlı faaliyetler hayata geçirildi.
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ABD’nin 5 Eyaleti’nde (Başkent/Washington)
malumat amaçlı faaliyetler hayata geçirildi.

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi’nin Desteği ve
İngiltere’de faaliyet gösteren Britanya Azerbaycan
Cemiyeti’nin teşebbüsü ile Londra’da malumat amaçlı
faaliyetler hayata geçirildi.

ABD’nin 5 Eyaleti’nde (Utah/Philadelphia)
malumat amaçlı faaliyetler hayata geçirildi.

ABD’nin 5 Eyaleti’nde (Pensilvanya/Salt
Lake City) malumat amaçlı faaliyetler hayata
geçirildi.

İskandinav Azerbaycanlılarının Koordinasyon Şurası’nın
temsilciliği ve Azer-Türk Gençler Teşkilatı’nın teşebbüsü ile
27 Eylül Anım Günü’ne hasrediliş faaliyet yapıldı.

Avusturalya Azerbaycanlıları Birliği’nin (AAA)
teşebbüsü ile 27 Eylül Anım Günü’ne hasrediliş
faaliyetler yapıldı.
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“ANIM VE ZAFER GÜNÜ
ETKİNLİKLERİ YABANCILARA
AZERBAYCAN HAKİKATLERİNİ
ÖĞRETİYOR”

Amerika Birleşik Devletleri Azerbaycan
Dostluk Teşkilatı Başkanı, Bilişim Teknolojileri Doktoru Adika İgbal ile Röportaj
Türkiye Azerbaycan Dergisi: 27 Eylül - Amerika
Birleşik Devletleri’nde Anma Günü vesilesiyle
hangi etkinlikler düzenlendi?
Adika İgbal: 27 Eylül’de, Kuzey Carolina, Raleigh’deki
Capitol’ün önünde bir Memorial Corner kuruldu. ABD’nin
Kuzey Karolina kentinde 27 Eylül - Anma Günü’ne ithafen tören düzenlendi. Azerbaycan Dostluk Teşkilatı’nın girişimi ve
Devlet Diaspora Komitesi’nin desteğiyle Raleigh’in merkezindeki Capitol binasının önünde gerçekleşen anma törenine
yurttaşlarımız ve yerel toplum temsilcilerimiz katıldı. Yurttaşlarımız, “II. Vatan Savaşı”nın aziz şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. “Şehitler ölmez” tabelasının önüne karanfiller konulup, şehitlerimizin ruhları için
mumlar yakıldı. Yurttaşlarımız Azerbaycan’ın kahramanlık
tarihi olan Vatan Savaşı hakkında bilgilendirildi.
Törene Kuzey Karolina Apex Belediye Başkanı Jacques Gilbert, Azerbaycan’ın Washington Büyükelçiliği, Pakistan-ABD Konferansı-Kuzey Karolina (NCPAA), Hamdi Rifai,
Kuzey Karolina Dış Politika Analisti ve Hukuk Danışmanı Ali
Asgarov katıldı. üniversitenin Çatışma Araştırmaları Fakültesi Müdürü Ramin Mammadov, Kuzey Carolina’daki ABD
Temsilciler Meclisi adayı, Azerbaycan toplumu üyeleri ve
California ve Virginia’daki diaspora temsilcileri katıldı.
Etkinlik, Büyük Vatan Savaşı şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Töreni bir giriş konuşmasıyla
açtım ve 27 Eylül’de başlayan Vatan Savaşı’nın 44. gününün
ülkemizde Anma Günü olarak kutlanması hakkında detaylı
bilgi verdim.
Kuzey Carolina, Apex Belediye Başkanı Jacques Gilbert,
etkinliğe davet edildiği ve Anma Günü hakkında bilgilendirildiği için teşekkür etti. Belediye başkanlığının 18 Ekim Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü vesilesiyle bir bildiri yayınladığını kaydetti.
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Azerbaycan Dostluk Örgütü de Holly Springs Kültür
Merkezi’nde Anma Günü’nde “Karabağ” konulu bir panel düzenledi. Tartışmalara hukuk danışmanı Hamdi Rifai,
Kuzey Karolina Üniversitesi Çatışma Araştırmaları Fakültesi müdürü Ali Asgarov ve Ekonomik Barış Merkezi editörü Rachel Avraham katıldı. Bu tartışma yerel topluluk için
çok bilgilendirici oldu. Genel olarak üç etkinliğimiz de daha
çok yabancı uyruklu vatandaşların katılımıyla gerçekleşmiş
olup, katılımcılara savaş ve şehitlerimiz hakkında detaylı
bilgi verilmiştir.

Türkiye Azerbaycan Dergisi: Sizce Bu
Tür Faaliyetler Azerbaycan ve Karabağ
Hakkındaki Gerçeklerin Amerikan Kamuoyuna
Aktarılmasında Ne Kadar Önemli?
Adika İgbal: Bu tür etkinliklerin yapılması çok önemli,
çünkü yıllardır Ermeniler yanlış bilgi yayıyordu bu sebeple
de birçok Amerikalı, özellikle de politikacılar yanlış bilgiye
sahipti. Özellikle politikacıların ve toplum liderlerinin katılımıyla bu tür etkinliklerin yapılması çok önemli. Bizden öğreniyorlar, Facebook’ta paylaşıyorlar ve Azerbaycan gerçeği
böyle yayılıyor. İnsanların yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak dünyadaki Azerbaycan diasporasının görevidir ve bu
önlemleri devam ettirmeliyiz. Ermenistan’ı saldırgan politika
ve planlarından ancak bu gerçeklerle caydırabiliriz. Ancak o
zaman bölgede tam bir barış sağlanabilir.

Türkiye Azerbaycan Dergisi: ABD’deki
Azerbaycan Toplumu Yaklaşan 8 Kasım Zafer
Bayramı İle Bağlantılı Olarak Ne Gibi Etkinlikler
Düzenlemeyi Planlıyor?
Adika İgbal: Zafer Bayramımızın birinci yıl dönümü olduğu için, yabancı konukların katılımıyla çok görkemli bir
şekilde kutlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu
etkinlikler her yıl yapılmalıdır. Bunu çalışmalarımızda ve
gelecek nesilleri vatansever bir şekilde yetiştirmede önemli
adımlardan biri olarak görüyorum.

63

AZERBAYCAN

TÜRKİYE

64

AZERBAYCAN

