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Merhabalar,

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler sıradan iki ülke arasındaki 
münasebetlere benzemeyen, derin tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarını 
aksettiren çok özel bir ilişkidir. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlarımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev arasındaki samimi dostluk 
ve tarihi kardeşlik, ekonomik, siyasi ve askeri alanlardaki dev projeler 
temelinde ilerlemektedir. Bu sebeple 2019 senesinde yayın hayatına baş-
layan dergimizin ismini “Türkiye Azerbaycan Dergisi” koyduk.

İki ülke ilişkilerini yukarıda ifade ettiğimiz çerçevede gelişmesine katkı-
da bulunmayı kendisine misyon olarak belirleyen ve “iki devlet tek mil-
let” düsturu çerçevesinde yayın yapan dergimiz şimdiye kadar 3 ayda bir 
okuyucularla buluşmaktaydı. Ancak gelişen teknoloji ve artan iletişim 
çağı sebebiyle dergimizi 2022’nin ilk sayısından itibaren artık 2 ayda bir 
sizlerle buluşturuyoruz.

Türkiye Azerbaycan Dergisi olarak 2022 yılının üçüncü sayısının kapağını 
26-29 Mayıs tarihleri arasında Bakü Crystal Hall’da gerçekleşen TEKNO-
FEST etkinliğine ayırdık. Artık Türkiye sınırlarını aşarak Azerbaycan’da 
ilk kez düzenlenen bu festival kapsamında, Bakü’nün girişimcilik anla-
mında yerli ve yabancı sermayelere yönelik iş ortamı sağlamasının yanı 
sıra, yeni ve ilgi uyandıran girişimlere de ortam hazırladığı gözlenmiştir. 
Dünyanın en büyük Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivali olan bu etkinlik 
bağlamında Azerbaycan teknolojik gelişmeler konusunda da önemli bir 
atılıma imza atmıştır. Elbette dergimiz içeriği sadece bu konudan ibaret 
değildir. Rize-Artvin Havalimanı’nın Cumhurbaşkanlarımızın ortak katı-
lımıyla açılması da dâhil olmak üzere diğer önemli konu başlıklarına da 
yer verilmiştir. 

Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle, keyif li okumalar…



BİR MİLLET



İKİ DEVLET



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Hazar’ın incisi Bakü’de bir millet, iki devlet, tek festival şiarıyla dünyanın en gözde Hava-
cılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’i gerçekleştiriyoruz. Çünkü biz tesadüf lerin 
bir araya getirdiği insanlar değil, tarihiyle, kültürüyle, medeniyet değerleriyle büyük bir 
milletin evlatlarıyız. Karabağ Zaferi, milletimizin kahramanlık destanlarının en son örne-
ğidir. Aziz Kardeşim, Muzaffer Ali Başkumandan Sayın Aliyev’in kararlı duruşu sayesinde 
Karabağ otuz yıl sonra esaretten kurtulmuştur. Bu süreçte Azerbaycan ile paylaştığımız 
savunma sanayi ürünlerimizin başarısına bütün dünya şahit olmuştur. Her hususta ol-
duğu gibi savunma sanayinde de gençlerimizin birikimine, enerjisine, azmine, gayretine 
güveniyoruz. “TEKNOFEST” işte bu güvenin sembolü bir etkinliktir. Bugün TEKNOFEST’i 
yurt dışında ilk defa Can Azerbaycan’da düzenlemenin heyecanını ve haklı gururunu siz-
lerle paylaşıyoruz. Azerbaycan gençliğinin yeteneklerini sergilemesi ve geliştirmesi için 
burası önemli bir platform özelliği taşıyor. Aziz kardeşimin de belirttiği üzere bölgemizde 
yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir. Hedef imiz; kalıcı barışın tesisi, güvenli kalkın-
mayı hızlandırarak bölgemizde kalıcı barışı sağlamak, güvenin ve iyi komşuluk ilişkile-
rinin kurulması, kalkınmanın hızlanmasıyla bölgemizde istikrarın perçinlenmesidir. Bu 
düşüncelerle bu güzel festivalin gerçekleşmesinde katkısı bulunan tüm kurumlarımıza 
teşekkür ediyorum. TEKNOFEST Azerbaycan’ın kardeş ülkelerimize bir kez daha hayırlı 
olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
İLHAM ALİYEV

Türkiye Azerbaycan kardeşliği ve birliği halklarımız için ana yön ve dünya için çok önemli 
bir güvenlik ve istikrar unsurudur. Türkiye ve Azerbaycan birlikte ne kadar emin yürür-
lerse, bölgemizde barış ve huzur o kadar güçlü olacaktır. Bunu İkinci Karabağ Savaşı’nda 
biz ve tüm dünya gördük. Türkiye bizimleydi. Azerbaycan halkı bunu asla unutmayacaktır. 
Tarihi Şuşa Deklarasyonu’nu imzalayarak Türkiye ve Azerbaycan resmen ittifakın zir-
vesine yükseldi. Bu ittifak kendini siyaset, ekonomik ilişkiler, enerji, ulaşım projeleri, 
kültür, eğitim, ordu inşası olmak üzere her yerde kendini göstermektedir. Bugün düzen-
lenen TEKNOFEST; birliğimizin bir başka göstergesi, tezahürüdür. TEKNOFEST bilim, 
gelişme, bilgi ve teknolojinin bayramıdır. TEKNOFEST’e katılan gençlerin bu tarihi günü 
her zaman hatırlayacağından eminim. Birkaç gündür birlikte olan Türkiye ve Azerbaycan 
gençleri bir aile gibi yakınlaştılar, tanıştılar ve gelecekte de hep birlikte olacaklarına emi-
nim. Türkiye’nin büyüyen gücünün bizi güçlendirdiğini defalarca söyledim ve birbirimizi 
güçlendirerek koca dünyada bir güç merkezi haline geldik. Bu bayramda bizlerle birlikte 
olan değerli kardeşime, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye’den gelen tüm dostlarımı-
za ve kardeşlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.
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öğrencilerle sohbet ettiler.



Haber Röportaj Yazı

Azerbaycan’da TEKNOFEST Heyecanı Yaşandı......   

Rize-Artvin Havalimanı: Doğu Karadeniz’den 
Dünya’ya Açılan Kapı..............................................

Şuşa Beyannamesi’nin Yıl Dönümünden Tarihi 
Notlar......................................................................

10

Kanadalı Misaf irler Gence ve Şuşa’yı
Ziyaret Etti...............................................................

Bakü Bilim Merkezi Genç Bilim İnsanlarına 
“Merhaba” Dedi......................................................

Fuad Muradov, Şuşa Hakkında Kitap Yazan
Alman Bilim Adamıyla Görüştü.............................

37

40

Devlet Diaspora Komitesi 20. Yıl Dönümü 
Vesilesiyle Tebrikleri Kabul Etti.......................   17

21

35

37

Ada Üniversitesi’nde “Güney Kafkasya’da
Çatışma Sonrası Dönemde Kalkınma”Konulu
Uluslararası Bir Etkinlik Yapıldı.............................

Diaspora Komitesi’nin 20. Yıl Dönümü
Karabağ’da Askerlerle Birlikte Kutlandı...............

Diaspora Komitesi Başkanı İsrail’i
Ziyaret Etti.........................................................

Devlet Diaspora Komitesi ile Karabağ 
Kalkınma Fonu Arasında Mutabakat Zaptı 
İmzalandı..........................................................  

Azerbaycan Diasporası Ağır Bir Kayıp
Yaşadı................................................................

Diaspora Temsilcileri’nin Şuşa’ya Sıradaki 
Ziyareti Gerçekleşti...........................................

27

32

33

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Devlet Diaspora
Komitesi Çalışanlarına Ödül Verdi.........................

42

45

50

52

51

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Diaspora Komi-
tesi Çalışanlarına Ödül Verdi
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 4 Temmuz 2022 
tarihli kararnamesi ile Azerbaycan Diaspora 
Komitesi’nin; 3. Derece “Vatana Hizmet İçin” 
Ordeni, “Terakki” Madalyası ve 22 Haziran 2022 
tarihli kararnamesi ile “Kamu hizmetinde ayrı-
calık için” unvanları esasında devlet politikası 
faaliyetlerindeki üstün çabaları sonucu uygun 
görülen kişiler ödüllendirildi.

Devlet Diaspora Komitesi 20. Yıl Dönümü 
Vesilesiyle Tebrikleri Kabul Etti
Devlet Diaspora Komitesi, 5 Temmuz’da ku-
ruluşunun 20. yıl dönümü kutlamalarına dair 
gelen birçok tebrik mesajını kabul etti. Türk di-
asporalarının son zamanlardaki birlik ve bera-
berliğinde yadsınamaz bir rolü olan Komite’ye 
birçok dünya başkentinin devlet resmi yetkili-
lerinin yanı sıra ünlü sanatçılardan da kutlama 
bildirileri geldi.

45

Dünya’nın Nabzı Bakü Global Formu’nda
Attı.................................................................... 53

38
Avrupa Azerbaycanlılar Kongresi’nin VII.
Kurultayı Brüksel’de Yapıldı...................................

Diaspora Komitesi Yurt Dışı Faaliyetleri..........   62

28 Mayıs Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü 
Dünya’nın Birçok Ülkesinde Kutlandı..............55

Sosyal Medyada TEKNOFEST Azerbaycan’a 
Dair Paylaşımlar Yapıldı...................................   

“Diaspora Gençlik III. Yaz Kampı” Seçimleri 
Sona Erdi...........................................................   

60

59



TÜRKİYE
#TarihteBugün (Mayıs-Haziran)

Ahmed Cevad’ın
Doğum Günü

Umum Milli Lider 
Haydar Aliyev’in 

Doğum Günü

Türk Dil Bayramı Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor

Bayramı

Nahçıvan Umut/
Hasret Köprüsü’nün 

Açılışı

Bakü-Tif lis-Ceyhan 
Petrol Boru Hattı’nın 

Açılışı

Azerbaycan’ın
Bağımsızlık Günü 

İstanbul’un Fethi 

29 Mayıs 1453

5 Mayıs 1892 10 Mayıs 1923 13 Mayıs 1277 19 Mayıs 1919 22 Mayıs 1992 25 Mayıs 2005 28 Mayıs 1918 29 Mayıs 1453

28 Mayıs 191825 Mayıs 200522 Mayıs 1992

5 Mayıs 1892 10 Mayıs 1923 13 Mayıs 1277 19 Mayıs 1919
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AZERBAYCAN

Milli Kahraman
Mübariz İbrahimov’un
Şehadet Yıl Dönümü

İnsan Hakları Günü Azerbaycan Denizciler 
Günü

Azerbaycan Silahlı 
Kuvvetleri Günü

Reşid Behbudov’un 
Vefat Yıl Dönümü

TANAP’ın Açılışı Azerbaycan Millî
Kurtuluş Günü

Şuşa Beyannamesi 
İmzalandı

9 Haziran 1989 12 Haziran 2018 15 Haziran 1997 15 Haziran 2021 18 Haziran 2010 18 Haziran 25 Haziran 26 Haziran 1918

9 Haziran 1989 12 Haziran 2018 15 Haziran 1997 15 Haziran 2021

18 Haziran 2010 18 Haziran 25 Haziran 26 Haziran 1918

9



 AZERBAYCAN’DA TEKNOFEST HEYECANI YAŞANDI  AZERBAYCAN’DA TEKNOFEST HEYECANI YAŞANDI 

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknolo-
ji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez 
Azerbaycan’da gerçekleşti. 26-29 Mayıs’ta Bakü 

Crystal Hall ve Denizkenarı Milli Park’ta düzenlenen TEK-
NOFEST halkın yoğun ilgisiyle karşılandı.
 

 Festival öncesi ziyaretçilerini ağırlayan BAYKAR Sa-
vunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye ve Azer-
baycan arasındaki birlikteliği güçlendirmek ve kritik tek-
nolojileri geliştirmek için TEKNOFEST`in Azerbaycan`da 
düzenlenmesi kararının alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev
TEKNOFEST’te Bir Araya Geldi

TEKNOFEST’i bölge ve uluslararası kamuoyunda 
gündeme taşıyan bir diğer husus kardeş devletlerin lider-
lerini tekrar bir araya getirmesi oldu. Festival kapsamın-
da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü’de buluştu, ilk kez yurt 
dışında düzenlenen TEKNOFEST etkinliğini  birlikte izledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de Düzenlenen 
TEKNOFEST Azerbaycan’ın Seçkin Gözlemci 

Günü’nde Konuşma Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında can Azer-

baycan’ın Bağımsızlık Günü’nde katılımcılarla beraber 
olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi. Ba-
ğımsızlığın nasıl kazanıldığını, ne kadar değerli olduğunu 
çok iyi bilen bir milletin evladı olarak Azerbaycan’ın Ba-
ğımsızlık Günü’nü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İstiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri, 
şehadetleriyle taçlandıran kahramanlarımızı rahmet ve 
hürmetle yâd ediyorum. Rabbim aziz şehitlerimizin ruh-
larını şad, mekânlarını cennet eylesin. Rabbim bizleri de 
şehitlerimizin kutlu ve mübarek yolundan ayırmasın” dedi.

İki hafta önce Rize-Artvin Havalimanı’nın açı-
lışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 
birlikte gerçekleştirdiklerini hatırlatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, bugün ise Bakü’de bir başka tarihi bu-
luşmaya yine birlikte imza attıklarını ifade etti. Azerbay-
can Cumhurbaşkanı Aliyev’in şahsında can Azerbaycan’ın
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mümtaz halkına samimi misafirperverlikleri için teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Hazar’ın in-
cisi Bakü’de bir millet, iki devlet, tek festival şiarıyla dünyanın 
en gözde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’i 
gerçekleştiriyoruz. Aziz Sancar hocamıza bu gurur günümüz-
de heyecanımızı paylaştığı için yine şahsım, milletim adına 
teşekkür ediyorum. Rüzgârların şehri güzel Bakü’den Nuri 
Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun Azerbaycanlı 
kardeşlerimizle birlikte mücadele ettiği toprakların her karı-
şına, Natavan’ın gazelinin işitildiği ovalara, şehidimiz Hüdayar 
kardeşimizin türkü söylediği diyarlara, Gence’ye, Şuşa’ya, Fu-
zuli’ye, Laçin’e, Azerbaycan’ın her bölgesine selam ve sevgi-
lerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha burada vücut bulan 
ebedî ve ezelî kardeşliğimizi Rabbim daim eylesin.”

Bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden 
tesisinin 30. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ettiklerini 
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Ortak 
tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluk ve muhab-
beti daha da sağlamlaştırıyor, birlik ve beraberliğimizi daha 
da perçinliyoruz. Her ne kadar diplomatik münasebetlerimiz 
30 sene önce kurulmuş olsa da kader birliğimiz tarihin derin-
liklerine kadar uzanmaktadır. 1915’te Çanakkale’de, 1918’de 
Gence’de, Bakü’de ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde yürek-
lerimiz ve bileklerimiz ortak mücadelemizde tekrar beraber 
olmuştur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi ürünlerinin 
üretiminde geldikleri yerin önemli olduğunu ancak henüz ön-
lerinde kat edilecek çok mesafe bulunduğunu belirterek, her 
hususta olduğu gibi savunma sanayinde de gençlerin biriki-
mine, enerjisine, azmine, gayretine güvendiklerini, TEKNO-
FEST’in de bu güvenin sembolü bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Aliyev: “Bizim Yanı-
mızda Her Daim Türk 
Kardeşlerimiz Vardır”

Festival kapsamın-
da ev sahibi Azerbay-
can’ın Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyvev de bir konuşma 
yaptı. Aliyev konuşmasında, 
“Bildiğiniz gibi bugün Azer-
baycan’da bayram günüdür” 
diyen Aliyev, Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’a değinerek “Bu 
bayramı iki kat bayram ya-
pan sayın kardeşimin bura-
da olmasıdır. Bizim yanımız-
da daim Türk kardeşlerimiz 
vardır.” diye ekledi.

  Aliyev ayrıca 
“Milli Kurtuluş Günü’nde 
Recep Tayyip Erdoğan Şu-
şa’daydı. Biz bu bayram 
günlerini bir arada geçirdik 
ve tarihi Şuşa Beyanname-
si’ni imzaladık.” sözlerini 
kullandı.

TEKNOFEST’in önemine değinen Aliyev; “Türkiye ve 
Azerbaycan gençleri birbirine yakın oldu, birbirini tanıdı ve 
gelecekte de birbirlerini tanıyacaklar. Hürmetli Aziz San-
car da teşrif buyurdu. Aziz Bey ile geçen görüşmemizi ha-
tırlıyorum. Benimle görüştükten sonra Şuşa’ya gitti. Genç-
ler için Aziz Sancar için örnektir. Hem adil, hem Türkçü, 
hem vatansever. Siz gençler Aziz Sancar’a yetişmeye ça-
lışmalısınız.” dedi.

 Bayraktar için Türkiye’ye ve Selçuk Bayraktar’a da 
teşekkür eden Aliyev; “İkinci Karabağ Zaferi’nde Bayrak-
tar İHA’ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur. Selçuk Bey 
dün Şuşa’daydı. Halklarımız fedakarcasına birliğini temin 
etmek için her zaman bir adıma hazırdı. Eminim ki bizim 
gençlerimiz Selçuk Bey gibi olmaya çalışacaklar.” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhur-
başkanı Aliyev TEKNOFEST’teki konuşmalarının ardından; 
Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri’ne 
bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi göste-
risini izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı
İlham Aliyev ile birlikte TEKNOFEST Azerbaycan alanında-
ki stantları ziyaret ederek silahlı insansız hava aracı Akıncı 
önünde fotoğraf çektirdi.

Selçuk Bayraktar ve Prof. Dr. Aziz Sancar da stantları 
ziyaret ettiler. Özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı-
lar. Türk gençlerinin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin art-
masında önemli bir rol oynayan TEKNOFEST’in yanı sıra 
Bayraktar-Sancar ikilisinin etkisi ise yadsınamaz boyutlara

Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Aziz Sancar: 
“Memleketimizin Yükselmesi İçin Çok Ama 

Çok Çalışın”

Azerbaycan’da gerçekleştirilen bu önemli etkinliğin 
dünyaca ünlü bir konuğu vardı. Nobel ödüllü Türk bilim 
insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da Azerbaycan TEKNOFEST’e 
katılım sağladı. Festivalde konuşan Sancar gençlere 
önemli mesajlar verdi.

ulaşmış görünüyor. Selçuk Bayraktar’ın Baykar firması ile 
Karabağ Savaşı başta olmak üzere tüm dünyada kazanmış 
olduğu haklı başarı ve Prof. Dr. Aziz Sancar’ın elde ettiği 
bilimsel başarıların, Türk gençleri tarafından da anlaşıl-
dığı yoğun bir biçimde hissedildi. Bu ikilinin hem bilimsel 
ve teknolojik başarıları hem de vatan ve milletlerine olan 
düşkünlüğü onları gençler için önemli bir rol model haline 
getirmiş bulunuyor. 

İki Lider SOLO TÜRK Ekibinin Gösterisini
İzlediler
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“Ödül Almak İçin Yola Çıkmayın. 
Yaptığınız Her İşte En İyi Olmaya

Çalışın. Dürüst, Ahlaklı ve Adaletli Olun.”

“Yenilgiyi Asla Kabul Etmeyin.”

“Sevgili gençler, memleketinizi sevmekten asla vazgeç-
meyin. Benim için en önemli olan şeylerden biri; Türk 
dünyasının kalkınması ve Türk gençlerinin bilimde en ön 
sıralarda yer almasıdır. Mardin, Savur’dan gelen ve oku-
ma yazma dahi bilmeyen bir ailenin çocuğuna bu şansı 
veren milletimize güvenin. Memleketimizin… Memleke-
timiz dediğim zaman ben hem Türkiye hem Azerbaycan’ı 
kastediyorum. Memleketimizin yükselmesi için çok ama 
çok çalışın. İşler yolunda gitmediğinde dahi düzeltmek için 
mücadele edin. İnatçı olun ve yenilgiyi asla kabul etmeyin. 
Ben 40 yaşıma kadar günde en az 18 saat çalıştım. Genç-
liğimde çoğu geceyi laboratuvarda geçirdim. Şimdi de 12 
saatten az çalışmıyorum. 

Prof. Dr. Aziz Sancar değerli düşüncelerini şu şekil-
de paylaştı: “Bugün Türk dünyasında ilk Cumhuriyet olan 
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 104. Kurtuluş yıl dönü-
müdür. Bu vesileyle tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize ve 
tüm Türk dünyasına kutlu olsun. Sevgili gençler, Bakü’de 
TEKNOFEST Azerbaycan’da sizlerle buluşmaktan dolayı 
çok bahtiyarım. Sizlerin bilim ve teknoloji alanında çalış-
ma yapma isteğiniz beni çok mutlu ediyor. Bir büyüğünüz 
olarak sizlere önemli gördüğüm bir konu hakkında tavsiye 
vermek isterim. Ben kanser ile ilgili çalışırken Nobel ka-
zanayım diye yola çıkmadım. Bu hastalığa karşı bir der-
man bulabilir miyiz diye çalışmaya başladım. Hayatta ve 
işlerinizde yükselmek veya ödül almak gibi amaçlar için 
çalışmayın. Yaptığınız her işte hep en iyi olmaya çalışın. 
Daha da önemlisi insanlığa ve memleketinize değer kat-
maya çalışın. Dürüst, ahlaklı ve adaletli olun. Eğer bu şe-
kilde çalışırsanız mutlaka ödülünüzü alırsınız. Ayrıca yap-
tığınız işlere karşı duyduğunuz tutkunun sönmesine izin 
vermeyin. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederken; 
“Ya ben seni alacağım, ya sen beni!” dediği gibi tutkuyla ve 
gayretle çalışın.”

“Tanrı Türk’ü korusun!”
“Unutmayın, çalışmak ve insanlığa faydalı olmak size, 

kendinizi hep daha iyi hissettirecek. İnsanlığa, ülkenize ya-
rarlı bir iş yapmanın verdiği huzur hep daha mutlu olmanı-
zı sağlayacak. Siz gençleri bilime yönlendiren bu festival-
leri düzenleyen abi ve ablalarınıza çok teşekkür ediyorum. 
Bu bilim festivallerine destek veren cumhurbaşkanlarımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev’e yürekten şükran-
larımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Allah 
yardımcınız olsun. Tanrı Türk’ü korusun.” ifadeleriyle ko-
nuşmasını bitirdi.
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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bay-
raktar Azerbaycan’da yoğun ilgi ile karşılandı. Bayraktar;  
“TEKNOFEST, semalarımızı, denizlerimizi, topraklarımızı 
koruyup yeşertecek yüksek teknolojiyi tüm toplumla bir-
likte geliştirme seferberliğidir.” dedi.

Selçuk Bayraktar: “TEKNOFEST, Toprakları-
mızı Yeşertecek Yüksek Teknolojiyi Tüm Top-

lumla Geliştirme Seferberliğidir”

TEKNOFEST’in şiarının artık zihinlerde yer ettiğini 
gördüğünü belirten Bayraktar; “Bundan sonra bize düşen 
Türk çocuklarının yolunu açmak için durmadan çalışmak-
tır. İnanıyorum ki bu yarışmalardan çıkacak genç kardeş-
lerim bu ruhtan aldıkları feyzle ilerleyecek, tam bağımsız-
lık mücadelesinde en önde olacaklardır.” dedi.

“Bize Düşen Türk Çocuklarının Yolunu Açmak 
İçin Durmadan Çalışmaktır”

“Aşk Olsun Azerbaycan, Aşk Olsun Türkiye”

TEKNOFEST Azerbaycan’ın yürütücüleri ile Türkiye 
ve Azerbaycan taraflarına teşekkür eden Bayraktar; “Gece 
gündüz emek veren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’mızda-
ki ekibimiz ve gönüllülerimiz olmasaydı bu kadar başarılı 
bir TEKNOFEST yaşayamazdık. Çalışmalarını yürüttüğü 
ABD’den Bakü’ye gelerek bizleri ve gençleri şereflendi-
ren Aziz Sancar hocamıza da yürekten teşekkür ediyorum. 
Azerbaycanlı bacı ve gardaşlarıma minnettarlığımı ileti-
yorum. Kardeşliğimizi daha güçlü kılacak TEKNOFEST’i

himaye eden Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak 
üzere desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza şükran-
larımı sunuyorum. Can Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü 
mübarek, aşk olsun Azerbaycan, aşk olsun Türkiye!” ifa-
delerine yer verdi.
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Hürkuş Nefesleri Kesti
TEKNOFEST Azerbaycan’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii standında kariyer fırsatları konusunda ziyaretçileri bil-

gilendirdiler. Hürkuş temel eğitim uçağı da bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hürkuş, Azerbaycan’a deneysel test pilotla-
rı ile ilk kez uçarak ulaştı. Nefes kesen uçuş gösterilerinin yer aldığı festivalde, Türkiye’nin ilk ve tek özgün genel mak-
sat helikopteri T625 Gökbey de statik alanda sergilendi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii standındaki Milli Muharip Uçak’ın 
VR destekli simülatörü yer aldı. Ziyaretçiler VR teknolojisi sayesinde 5’inci nesil uçak ile uçuşu deneyimleyebildiler.

TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında düzenlenen yarışmalara toplam 1000 takım olmak üzere 5 bin yarışmacı başvur-
du. Başvuruda bulunan 1000 takımın 250’den fazlası finale kaldı. TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında Bakü Crystal Hall’de 
düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü’ye ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Pakistan, Mısır, Arjantin, 
Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 32 ülkeden katılım oldu. 

TEKNOFEST bu yıl, 4 gün boyunca 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları, Bakü Crystal Hall’de düzen-
lenecek girişim zirvesi Take Off Bakü, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri’nin Bakü semalarındaki gösteri uçuşları, Türkiye 
ve Azerbaycan’dan festivale katılan devlet ve özel şirketlerin yenilikçi ürünleriyle özel sergi alanları, şovlar, ödül törenleri, 
konserler, lazer ve dans gösterileriyle ziyaretçilerini ağırladı.

Ziyaretçiler, su yüzeyinde gerçekleşecek uçuş şovları, 720 derece dönebilen uçuş simülatörü, havada uçuş deneyimi 
yaşatan hava tüneli, Bakü Meydanı`nda yapılacak lazer şovları ve her akşam gerçekleştirilen konserleri takip ettiler. 

Zirvede 32 ülkeden 287 start-up kendi projesini tanıttı. TEKNOFEST, Bayraktar insansız hava araçlarının Karabağ Sa-
vaşı seyrini değiştiren başarısı ekseninde Türkiye ile Azerbaycan arasında artan savunma iş birliğini derinleştirecek önemli 
bir buluşma noktası oldu.

“İki Devlet Tek Millet” ve TEKNOFEST
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TEKNOFEST Diğer Türk Cumhuriyetlerinde de Devam Edecek

Ülkemizin gururu, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Azerbaycan’ın başkenti Ba-
kü’de gerçekleşti. Bu yıl ilk kez yurt dışına açılarak uluslararası arenaya taşınan TEKNOFEST’i 4 gün boyunca 300 binden 
fazla kişi ziyaret etti. Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park’ta gerçekleştirilen festivalde 10 farklı kategoride 
düzenlenen teknoloji yarışmalarında dereceye girenler ödüllerini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev’den aldı. Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar’ın da 
katıldığı TEKNOFEST, Azerbaycan halkı tarafından çok büyük ilgi gördü. Yarışmalarda dereceye girenlere toplamda 260 bin 
Azerbaycan Manatı ödül verildi.

Alana, AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi 
İnsansız Hava Aracı) ile Karabağ Savaşı’nda başarısını ortaya koyan Bayraktar TB2 SİHA’lar da yerleştirildi. Türk ve Azerbay-
canlı teknoloji tutkunlarının yarıştığı yarışmalardan Smart Karabağ Hackathon’un, Karabağ’ın imarına yönelik projeleriyle 
ilgi odağı oldu.

Azerbaycan’da büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleştirilen TEKNOFEST’in kendi ülkelerinde yapılması için Türk 
Cumhuriyetlerinden talep olduğu belirtildi. Bu bağlamda TEKNOFEST’in bir sonraki uluslararası ayağının Özbekistan olması 
bekleniyor.
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RİZE-ARTVİN HAVALİMANI: 
DOĞU KARADENİZ’DEN DÜNYA’YA AÇILAN KAPI 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımlarıyla 

14 Mayıs tarihinde Rize-Artvin Havalimanı’nın açılış tö-
reni gerçekleştirildi. 26 Ekim 2021’de Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Azerbaycan’da iştirak ettiği, işgalden kurtarı-
lan topraklarda inşa edilen üç havalimanı arasından ilki 
olan Fuzuli Havalimanı’nın açılışında olduğu gibi kardeşlik 
duygularının pekiştirilerek dünyaya iki kardeş ve müttefik 
ülke mesajının verildiği bu günde de iki ülke lideri birlikte 
kurdele kestiler. Erdoğan ve Aliyev’i taşıyan uçakların kar-
şılaması; yeni bir uçak ya da yeni bir havalimanı açılışında 
uygulanan ve itfaiye ekipleri eşliğinde su takı adı verilen 
geleneksel havacılık töreniyle gerçekleşti. 

Rize’nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkiinde 3 milyon 
metrekarelik alanda deniz doldurularak yapılan Rize-Art-
vin Havalimanı Türkiye’de deniz üzerine dolgu tekniği kul-
lanılarak inşası yapılan ikinci, dünyada ise beşinci olma 
unvanını taşımaktadır. Tören öncesi Türk Hava Kuvvetle-
ri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçek-
leştirdi. Tören ve gösteri uçuşu, alandan ve tepelerdeki 
çay bahçelerinden izlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Cumhurbaşkanı Aliyev’in yanı sıra AK Parti Genel Başkan 
Vekili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar ile çok sayıda davetli katıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış töre-
ninde yaptığı konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak 
başladı. Erdoğan’ın Türkiye’de sıfırdan yapılan ve yenile-
me hizmeti verdikleri havalimanları konusundaki sözleri 
şu şekilde devam etti: “Yaklaşık beş yılda 4,4 milyar lira-
lık bir yatırımla tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı 3 bin 
metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminali, 
destek üniteleri ve diğer birimleriyle gerçekten gurur ve-
rici bir eser oldu. Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip ge-
liyor. Şimdi buradan Rizeli hemşerilerime sesleniyorum, 
Artvinli hemşerilerime sesleniyorum, bu uçaklar boş gidip 
gelirse bu tabii ne Rizeliye yakışır ne Artvinliye yakışır. Şu 
anda gerek uçak sayısı gerekse bütün bu maliyetler bir 
şeyi ortaya koyuyor, demek ki Rizeli hemşerilerim, Artvinli 
hemşerilerim, bu uçakları doldurmalı ki ona göre de bu 
gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı’nın 
mimarisinde tamamen bölgenin kültürel dokusuna uygun 
ve özel şekilde hareket edildiğini dile getirdiği sözlerine 
şöyle devam etti: “Türkiye’nin kalkınmada ve özellikle de 
hava yolu ulaşımında son yirmi yılda kat ettiği mesafenin 
sembolü olarak gördüğüm bu eser, ne dağların ne deniz-
lerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının 
işaretidir. Doğu Karadeniz’in gerçekten zorlu coğrafya-
sında inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı komşumuz

Erdoğan: “Gurur Verici Bir Eser Oldu!”
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Doğu Karadeniz’in Uluslararası
Kapısı Olacak

Gürcistan’ın ulaşımını da kolaylaştıracaktır. Ülkemizin 
sınırlarının en uç noktasına kurduğumuz bu havalimanı, 
insanımıza vakitten yakıta, trafik kazalarından emisyon 
gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacak-
tır. Bu topraklarda yaşayanlar ve sıla-ı rahim için ziyarete 
gelenler yanında bölgenin güzelliklerini görmek isteyen 
herkese Rize, Artvin artık bir uçak bileti mesafesindedir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Sen orada ben burada, 
biraz yakın olalım/Dal ile asma gibi birbirine sarılalım/
Gel ha böyle, gel ha böyle bu yana bir şey diyeyim sana/
Sevdan öldürdü beni, kül oldum yana yana” dizelerini ek-
lediği sözlerini; “Artık Rize’de, Artvin’de türküler ayrılık 
değil kavuşma üzerine, muhabbet üzerine söylenecek.”

Doğu Karadeniz’in zorlu coğrafyasında inşa edilen ve 
ekonomik, siyasi ve iş birliği anlamında birçok kapıyı ara-
lamamızı sağlayacak olan Rize-Artvin Havalimanı açılış 
töreninde gurbette vatan hasreti çeken vatandaşlarımızın 
ülkelerine dönmeleri için gereken her şeyi hazırladıklarını 
belirttiği sözlerine şu ifadeleri de ekledi: “Yaptığımız yatı-
rımlarla artık bölgemizde insanlarımızın hayat standartla-
rını batıdaki şehitlerimiz seviyesine hatta onların da öte-
sine geçirdik. Şu anda karşımdaki şu topluluğu, heyecanı 
görüyorsunuz değil mi? Artık hiç kimsenin eğitim, sağlık 
hizmeti, geçim derdi için başka yerlere gitmesine gerek 
kalmadı. Hatta gurbette sıla özlemi ile yaşayan vatandaşla-
rımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık. Böy-
lece bölgemizin asırlık derdi olan göç sorununun çözümü
yolunda ihtiyaç duyulan imkanları sağlamış olduk.  

diyerek sözlerini sonlandırdı. “Bu altyapının üzerinde ta-
rımdan ticarete, eğitimden turizme, her alanda bölgemi-
zin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek artık sizlerin 
elindedir. Karadeniz insanının çalışkanlığı, kabiliyeti, azmi, 
yenilikçiliği, bu imkânlarla bir araya geldiğinde burada de-
ğil bölgenin tüm Türkiye’nin ufkunu açacak, geleceğini 
şekillendirecek işler başarılacağına inanıyorum. Ülkemi-
zin dört bir yanında emek, gayret ve becerisiyle hem kendi 
hayatını kazanan hem yaşadığı yere katkı sağlayan kabına 
sığamayan Karadenizlilere yakışan budur. Baba-ata top-
raklarını ihya etmek için harekete geçen her kardeşimizin 
yanında yer almayı sürdüreceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam 
etti: “İnşallah bölgemiz, büyük ve güçlü Türkiye hedefi-

mizin, 2053 vizyonumuzun, evlatlarımıza miras bırakaca-
ğımız aydınlık geleceğin lokomotiflerinden biri haline dö-
nüşecektir. Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu 
hem 2 asırlık kendi tarihi hem tüm dost ve kardeşleri ile 
bölgesi için büyük bir başarı hikâyesidir. Bu öyle bir başa-
rı hikâyesidir ki; içinde hem emperyalist güçlerin sömürü 
düzenine karşı verilen mücadeleyi hem de merhum Akif’in 
‘Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın’ mısrasıyla ifa-
de ettiği ruhu barındırır. İşte ben karşımda şimdi sizleri 
böyle görüyorum. Bunu Karabağ’da, Libya’da ispatladınız. 
İnanıyorum ki Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler De-
resi’nde tüm terör örgütlerine karşı ispatladınız. Şehitle-
rimiz geldi ama biz biliyoruz ki şüheda fışkıracak toprağı 
sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da Hüda et-
mesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. İşte milletimiz, 
önce istiklalini kazanıp yeni devletini kurarak ardından da 
her biri ayrı bir azim timsali olan demokrasi ve kalkınma 
adımlarıyla işte bugünkü seviyesine gelmiştir.”
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Aliyev: “Çok Yaşa Rize! Yaşasın Türkiye!
Yaşasın Türk-Azerbaycan Birliği!”

Ülkemizin Karadeniz bölgesindeki komşu ülkelerle 
olan turizm etkinlikleri başta olmak üzere ekonomik, kül-
türel anlamda bilinirlik düzeyinin artması ve her türden iş 
birliği şeklinde gelişmelere dair önemli bir adım olarak 
değerlendirilen Rize-Artvin Havalimanı açılışına Azer-
baycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımları da bu 
bağlamda oldukça değerli bir izlenim uyandırmıştır. Cum-
hurbaşkanı Aliyev’in açılış törenindeki sözleri ise şöyledir: 
“Sevgili ve değerli kardeşim, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım… Ye-
niden kardeş Türkiye’de bulunmaktan çok mutluyum. Tüm 
Türk kardeşlerimi içtenlikle selamlıyor ve Azerbaycan’dan 
en içten selamlarımı iletiyorum.

Öncelikle değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a beni bu törene davet ettiği için teşekkür 
ediyor, bu güzel havalimanının açılışını yürekten kutluyo-
rum.

Bu havalimanının açılması, Türkiye’de yaşanan çok 
güzel ve başarılı gelişmenin bir göstergesidir. Kardeş 
Türkiye günden güne güçleniyor. Bütün bunlardan yola 
çıkarak izlenen politikanın güzel bir eseri var sevgili kar-
deşim. Bugün Türkiye sadece dünyanın önemli bir güç 
merkezi haline gelmekle kalmamış, söz sahibi olduğu gibi 
ülkemizde de büyük projeleri hayata geçirebilmektedir. 
Bunların arasında özellikle insanlara hizmet eden proje-
lerden bahsetmek istiyorum. Havaalanları, su depoları, 
yollar, köprüler, okullar, hastaneler; bunların hepsi Tür-
kiye’nin gelişmişliğini ve gücünü gösteren unsurlardır ve 
bunların merkezinde insan faktörü, devlet politikası vardır.

Bugün sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir 
zevk. Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın bu muhte-
şem törene katılması Türkiye-Azerbaycan birlikteliğinin 
bir başka göstergesidir. Her zaman bir aradayız; iyi günde, 
zor günde ve İkinci Karabağ Savaşı bunu bir kez daha tüm 
dünyaya gösterdi. Savaşın ilk saatlerinden son gününe ka-
dar Kardeşim bizimleydi, kardeş Türk halkı bizimleydi.

İkinci Karabağ Savaşı bizim ortak şanlı tarihimizdir. 
30 yıllık işgale son verdik ve savaşın ilk gününde Cumhur-
başkanı Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’ın “Azerbaycan 
sadece Azerbaycan değil, Türkiye Azerbaycan’la birlikte!” 
sözleri ciddi bir mesajdı. Birçok savaşın son dakikasına 
kadar; Şuşa’da bayrağımız çekilinceye kadar Türkiye ya-
nımızdaydı, destekledi ve Azerbaycan halkı bu kardeşliği 
asla unutmayacaktır.

Bugün birlikteyiz, Karabağ’ın yeniden inşasında 
omuz omuza çalışıyoruz. bu harika havalimanını yapan şir-
ket de dahil olmak üzere birçok Türk firması Karabağ’da 
da restorasyon çalışmaları yapıyor. Bugün binlerce Türk 
kardeşimiz Azerbaycan’da Karabağ’ın restorasyonunda 
üzerlerine düşeni yapıyor.

Dünyanın birbirine en yakın ülkeleri biziz ve ülkele-
rimiz büyük sınavlardan geçti. Geçen yıl, kadim ve tarihi 
şehrimiz Şuşa’da Türkiye ile Azerbaycan arasında Ortak 
Bildiri’nin imzalanması, ilişkilerimizi ittifak düzeyine taşı-
dı. Biz dostuz, kardeşiz ve resmi olarak müttefikiz. Bu po-
litika ecdadımızın mirasıdır, ecdadımızın iradesidir ve bu 
iradeye bağlıyız. 

Değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim… Rize’ye 
ilk kez geliyorum. Bu toprak hakkında çok şey duydum.
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Avrupa’da Örneği Yok

Uçakla gelirken pencereden bu güzel manzarayı seyre-
derken ve şimdi de buradan seyrederken buranın cennet 
gibi olduğunu sevgili kardeşime söyledim. Rize, Artvin 
ve Karadeniz’in güzel, şirin doğası büyük bir zenginliktir, 
ancak en büyük zenginlik bu bölgenin insanlarıdır; cesur, 
vatansever, savaşçı insanlar… Türkiye Cumhuriyeti’nin ko-
ruyucuları! Bu insanlara sevgiler!

Bugün kardeşimin ülkesindeyim ve neredeyse kendi 
ülkemde... Rize, Türk dünyasına büyük bir lider ve karde-
şim Recep Tayyip Erdoğan’ı verdi. Bunun için size minnet-
tarız. Tüm Türk dünyası seninle gurur duyuyor.

Sevgili dostlar, kardeşler ve kız kardeşler, sizi bu ha-
rika havaalanının açılışı için bir kez daha tebrik ediyorum. 
Çok yaşa Rize! Yaşasın Türkiye! Yaşasın Türk-Azerbaycan 
birliği!”

tamamen Türk mühendis ve çalışanlarının eseri olan ül-
kemizin denize dolguyla yapılan ikinci havalimanını, dün-
yanın ulaşımına, ticaretine, turizmine armağan ediyoruz. 
Bu eserimiz, Türkiye adına ekonomik bir değer olmanın 
ötesinde; ileri mühendislik kabiliyetlerimizin dünyaya ışık 
tutan ölçekte olduğunun somut bir örneğidir. Ülkemizi 
liderliğinizde geleceğe ulaştıracak devasa eserleri proje-
lendirirken ilham kaynağımız, destanlarla dolu şanlı tari-
himiz, başımızın tacı aziz milletimizin inanç ve değerleri ile 
örf ve kültürü olmuştur. Havalimanımızı projelendirirken, 
bölgemizde hayatın ayrılmaz bir parçası olan çay kültü-
ründen ve yöresel mimariden oldukça faydalandık.” 

Teknik ve yapım sürecindeki tüm özellikleriyle ala-
nında dünyanın nadir örnekleri arasında yer alan Ri-
ze-Artvin Havalimanı; 135 bin metrekareden fazla alanda 
inşa edilmiş olup, 49 bin metrekarelik bölümünde coğrafi 

özellikleriyle uyumlu 1453 adet ağaçla yeşillendirme iş-
lemi yapılmıştır. Ayrıca Rize çayını tüm dünyaya tanıtmak 
üzere Çay Müzesi’ne ve çeşitli kültürel mirası simgeleyen 
sanatsal objelere de ev sahipliği yapmaktadır. Bunlara ek 
olarak, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı ka-
rarı ile uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut 
kapısı olarak belirlenmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında; Doğu 
Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, ülkemiz turizm, ti-
caret ve üretimine sağlayacağı katkılar göz önünde bulun-
durulduğunda, Rize-Artvin Havalimanı’nın Orta-Doğu ve 
Kafkas ülkeleri arasında gerçekleşen potansiyel taşımacı-
lık ilişkisinde de önemli bir geçiş merkezi olacağı öngörül-
mektedir. Mevcut ve potansiyel bütün özellikleriyle başta 
ülkemiz ve diğer tüm komşu ülkeler olmak üzere dünyaya 
açılarak gelecek vaat eden bir kapı olması dileğiyle… 

Temeli 3 Nisan 2017’de atılan havalimanı beş yıllık 
bir sürede tamamlanarak hizmete açılmıştır. Proje 47 bin 
133 metrekare alanda hayat bulmuş olup, inşa sürecinde 
2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusuna ek olarak 
100 milyon taş kullanılmıştır. Avrupa’da örneği olmamakla 
birlikte, dünya üzerinde denize dolgu şeklinde inşa edilen 
beş havalimanından iki tanesinin ülkemizde bulunması 
ayrı bir gurur kaynağıdır. Yıllık planda üç milyon yolcu ta-
rafından kullanılması bekleniyor. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 
açılış töreninde yaptığı konuşmada Rize-Artvin Havali-
manı’nın hangi yönlerden ülkemize değer kazandırdı-
ğına değindi: “İleri mühendislik çözümleri kullanılarak 
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ŞUŞA BEYANNAMESİ’NİN YIL
DÖNÜMÜNDEN TARİHİ NOTLAR

Azerbaycan açısından önemli bir gün olarak ta-
rihe adını yazdıracak 15 Haziran 2021’de im-
zalanan Şuşa Beyannamesi’nin ilk yıl dönümü 

mevcut değerini bir kez daha hatırlatmaktadır. Azerbaycan 
Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 
bu bildirgenin, Azerbaycan açısından oldukça büyük ma-
nevi öneme sahip olan Şuşa şehrinde Azerbaycan Cumhu-
riyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanması, ilerle-
yen yıllarda tarih kitaplarına yazılacak önemli bir olay ola-
rak hafızalara kazınmıştır. 

Beyannamenin imzalandığı tarihin; Azerbaycan’ın 
Milli Kurtuluş Günü olan 15 Haziran tarihinin yanı sıra 
Kars Anlaşması’nın 100. yıl dönümüne denk gelmesi özel 
bir diğer anlam taşıdığını da göstermektedir. Şuşa’da bu 
bildiriyi imzaladıkları sırada; Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in herkese tarihi önemi bulunan Kars Anlaş-
ması’nı vurgulayarak hatırlatması elbette tesadüf olarak 

algılanmamalıdır. Cumhurbaşkanı Aliyev’in bu hatırlat-
mayla yapmak istediği; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ile imzaladıkları bu bildirge 
ile dünya gündeminin geleceğine dair geliştirecekleri iş 
birliğinin mesajını vermektir. Bu bağlamda ortaklık ede-
cekleri iş birliği başlıkları arasında uluslararası düzeyde 
siyasi ilişkiler başta olmak üzere, ekonomik, ticari ilişkiler, 
kültür, sanat hayatı, eğitim ve spor gibi birçok alanı kap-
samaktadır.
  

İmzalanan bu bildirgenin ana yönü olan “ortak itti-
fak” konusu; Azerbaycan ve Türkiye’nin dünyanın gelece-
ğine yön veren tüm konularda birlikte hareket edeceği ve 
ortak güç olacağının sembolü olması açısından oldukça 
önemlidir. Aynı zamanda Hazar Bölgesi ve Orta Doğu ül-
kelerinden Avrupa’ya doğal gaz tedarik edilmesi için bir 
girişim olan Güney Gaz Koridoru yapılanmasındaki Türki-
ye ve Azerbaycan’ın bir arada yer alacağı rolün etkin yönü 
de gündemdedir. Taraflar, bölgenin ve Avrupa’nın enerji 
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güvenliğine katkı veren, doğal gaz kaynak ve güzergâh çe-
şitlendirmesi sağlayan stratejik Güney Gaz Koridoru’nun 
hayata geçirilmesinde Türkiye ve Azerbaycan’ın öncü ro-
lünü vurgulamışlardır. Taraflar, Güney Gaz Koridoru’nun 
etkili biçimde kullanılması ve daha da geliştirilmesi-
ne yönelik çabaları koordineli şekilde sürdüreceklerdir. 
Ancak elbette Azerbaycan bölgesinde yaşanan tüm bu 
önemli gelişmeler ve her iki ülkenin de ilerlemesini hız-
landıracak hadiselerin sağlayıcısı Sayın Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev’in izlediği ileri görüşlü siyasetinin bir sonu-
cudur.

Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri ekseninde ilerleyecek 
olan, Bakü ve Ankara’nın öncülüğünde bölgesel anlamda 
yeni bir jeopolitik konumlanmanın sembolü niteliğindedir. 
Aslında bu bölgesel yapılanma uzun yıllara dayanan bir 
sürecin sonunda oluşmuştur. Bu yönüyle, iki ülke arasın-
da imzalanan bu beyanname devrim niteliğinde bir döne-
min başladığına işaret etmektedir.

Şuşa Beyannamesi birçok yönüyle yalnızca bir müt-
tefiklik anlaşması olmadığını kanıtlamakla birlikte, bir gü-
venlik örgütünün temeli özelliği taşımaktadır. Türkiye ve 
Azerbaycan arasında imzalanan bu anlaşmanın bir sonucu 
olan müttefikliğin, Dağlık Karabağ ve çevresindeki Ermeni 
işgalinin sona erdirilmesi süreci boyunca Türkiye’nin des-
teği tüm Türk Cumhuriyetlerinde kayda değer bir farkın-
dalık yaratmıştır. Bu süreç aynı zamanda Türkiye’nin söz

konusu bölgedeki bağımsız ve güçlü rolünü de ortaya çı-
karmış oldu. Böylelikle ilerleyen dönemde Türk devletleri 
arasındaki güvenlik anlamındaki iş birliği konusunun da 
temellerinin atıldığı söylenebilir.   

Bildirgenin en önemli noktalarından biri hiç şüphe-
siz askeri ittifak konusudur. Karabağ’da süren ve temeli 
işgale dayalı devam eden duruma son verilerek zafer elde 
edilmesi bu askeri ittifakın giderek daha da güçlenmesi-
nin en önemli ve büyük sağlayıcılarındandır. Ayrıca Türkiye 

ve Azerbaycan’ın ortaklık arz eden çıkarlarını da koruyan 
bu beyanname, stratejik konularda da iş birliği içerisinde 
adımlar atılacağını gösteriyor. Bu yönüyle; her iki bölge 
için de askeri ve politik anlamda bir ortaklık miladı nite-
liği taşıdığını söylemek mümkündür. Beyanname uyarın-
ca; Türkiye ve Azerbaycan’a saldırı ya da tehdit halinde, 
Birleşmiş Milletler ilkelerine uygun şekilde her iki ülke 
birbirine yardım edebilecektir. Bu maddenin tesiri başta 
Ermenistan gibi saldırgan devletler için oldukça güçlü bir 
müttefikliğin resmi mesajını simgelemektedir.

Bakü ve Ankara arasında imzalanan bu beyanname 
aracılığıyla askeri, politik ve ekonomik ittifak resmen ilan 
edilmiş oldu. Ancak Şuşa Beyannamesi’nin en önemli 
noktası günümüzdeki dünya gündemi göz önünde bulun-
durulduğunda; elbette iki ülke arasındaki askeri iş birliği
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ve takındıkları müttefik iki ülke tavrıdır. Beyannamede yer 
alan hükümlerin bir bölümünün Ermenistan gibi birtakım 
saldırgan devletler tarafından diğer komşu devletler açı-
sından da çok önemli ve stratejik değerde bir mesaj konu-
mundadır. Bu bağlamda Türkiye ve Azerbaycan’ın askeri 
kuvvet ve yönetim olarak eş zamanlı hareket edecek olma-
ları, bölge dışındaki devletlere karşı verilen ayrı bir ortak 
güç mesajı niteliğindedir. Türkiye bu bildirge aracılığıyla; 
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi ve dev-
let sınırlarının tehdit edilmesi durumunda Azerbaycan’ın 
yanında yer alacağını uluslararası topluma açıkça bildir-
mektedir. Öncelikli olarak “Ermeni meselesi” adı altında 
yüzyıllardır bölgede devlet çıkarlarının peşinde koşan bir-
çok aktör ve devletlerden bahsedilmektedir. Bildirgenin 
ardından tüm komşu ülkeler ve de diğer dünya ülkeleri, 
Azerbaycan’ın devlet egemenliğini tehdit etmek isteyenle-
rin bölgesel anlamda yeni bir askeri ve politik blokla karşı 
karşıya kalacağının farkına varmışlardır.

 
Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Be-

yannamesi’nde yer alan maddelerin geneli yorumlandı-
ğında; her iki ülke de, iki dost ve kardeş ülke arasındaki 
stratejik düzeyde gelişmekte olan ilişkilerin gidişatından 
duydukları memnuniyetlerini ifade ederek siyasi diyalo-
ğun her düzeyde sürdürülmesinin ve karşılıklı ziyaretlerin 
önemini belirtirler. Azerbaycan, Ermenistan’ın 30 yıl sü-
ren saldırısına son verilmesinde, işgal edilmiş toprakların

kurtarılarak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlan-
masında Türkiye’nin manevi ve politik anlamdaki deste-
ğine yüksek değer vermektedir. Taraflar, Kafkasya böl-
gesinde istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesi, ekonomi ve 
ulaştırma alanındaki tüm bağların yeniden sağlanması 
yönündeki çabalarını sürdüreceklerdir. 

Bu kapsamda, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti’nin özel coğrafi konumu dikkate alına-
caktır. Taraflar, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan toprak-
larında Türkiye’nin katkılarının bölgedeki barış, istikrar ve 
refahın sağlanmasında önemli rol oynadığına vurgu yap-
maktadırlar. İki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin mevcut 
seviyesinin genel, bölgesel ve uluslararası barış ve istik-
rara katkıda bulunmakta olduğunu; ilişkilerin sadece iki 
ülkeye değil, aynı zamanda bölgeye barış ve istikrar getire-
rek, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası anlam-
da da toplumun huzur, barış ve çıkarlarına hizmet edeceği 
vurgulanmaktadır. 

Bildirge kapsamında her iki ülke halkı da ortak 
değerlerinin önemli tezahürlerine gerekli sosyal des-
teğin gösterilmesini sağlayacak, tarihi ve kültürel mi-
rasa dair değerlerinin korunması için ortak faaliyetler 
gerçekleştireceklerdir. Aynı zamanda Türk dünyasının 
birlik, beraberlik ve refahına hizmet edecek ulusal ve 
uluslararası hizmetlerin artırılmasına dikkat çektiler.
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Buna ek olarak, her iki ülke de gerekli devlet desteğini 
sağlayarak halkları arasındaki ortak değerlere dayalı ya-
kın ilişkileri insani, sosyal güvenlik, bilimsel, eğitim, sağ-
lık, kültür, gençlik ve spor gibi türlü alanlarda daha da ge-
liştirecek ve derinleştireceklerdir.

Beyannamenin bir diğer önemli noktası ise ekonomi 
ve ulaşım sorunlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda Zen-
gezur Koridoru ile Türk topraklarının isimlendirilmesi ta-

rihi gerçekliği ve hedefleri göstermesi açısından önemli 
bir etkendir. Bölgedeki ulaşım ve iletişim ilişkilerinin yeni-
den değerlendirilmesi, uluslararası ulaşım koridorlarının 
geliştirilmesinin teşvik edilmesi güncel konular arasında-
dır. Bildirgede, Türkiye ile Azerbaycan’ı ve Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti’ni Azerbaycan’ın batı bölgelerine bağlayan 
bu koridorun açılması ve Nahçıvan-Kars Demiryolu’nun

inşasının iki ülke arasındaki ulaşım ve iletişim bağlantı-
larının gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı vurgulan-
maktadır. Öte yandan Ermenistan’ın süregelen jeopolitik 
ağırlığına önemli bir darbe olacak ve mevcut konumu 
önemli ölçüde azalacaktır. 

Bildirgede ayrıca Azerbaycan ve Türkiye’nin dış po-
litikada yürüttükleri davranışlarına ilişkin; tarafların ulu-
sal çıkarlarını sağlamayı amaçlayan bağımsız bir dış po-

litika izleyerek, uluslararası ilişkileri geliştirmek adına 
yerel, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar konularını 
ele almak için ortak çaba sarf edileceğine dair bir hüküm 
de bulunmaktadır. Tarihi ölçüde büyük önem arz eden bu 
notlar eşliğinde, Şuşa kentinde 15 Haziran 2021’de Türk-
çe ve Azerice olmak üzere iki nüsha halinde imzalanarak, 
Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine
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çıkaran,  tüm metinlerinin eşit derecede geçerliliği bulu-
nan Şuşa Beyannamesi’nin bu ilk yıl dönümünün her iki 
ülke politik dünyasına ve halkına fayda getirmesi temenni-
sinde bir kez daha bulunulmuştur. Bu beyanname, Azer-
baycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında her 
alanda gerçekleşen ve gerçekleşecek olan iş birliğinin bir 
örneği olmakla birlikte, bu bölge için yeni ve geleceği son 
derece parlak bir tarihsel gerçeklik anlamına gelmektedir. 

En yalın haliyle; Türkiye ve Azerbaycan için tarihsel 
anlamda bir kardeşlik sözleşmesi anlamına gelen Şuşa 
Beyannamesi’nin 1. yıl dönümü tüm dünyaya sarsılmaz bir 
müttefiklik örneği olduğunu kanıtlamıştır. Mevcut süreçte 
giderek daha tehlikeli durumlara gebe olan bir çember-
de bulunan Türkiye ve Dünya açısından, bu beyannamenin 
anlam ve değeri günden güne daha iyi anlaşılmaktadır. 
Geçtiğimiz yıl tam olarak bugün, bu bildirgeyle Türkiye ve 
Azerbaycan artık askeri ve savunma alanlarındaki iş bir-
liğine imza atmış oldu. Buna ek olarak, ortak teknoloji ve 
bilimsel faaliyetlerin bir arada yürütülmesi de beyanna-
menin en değerli getirileri arasında yer almaktadır.

Bir diğer açıdan bakıldığında; Anadolu Türk kültürü 
ve Orta Asya Türk kültürünün bir araya gelmesiyle kültür 
anlamında da ortak ilişkilerin gelişmesinin sağlayıcısı ol-
duğu görülmektedir. Genel olarak bakıldığında askeri, sa-
vunma ve enerji açısından yorumlanan Şuşa Beyanname-
si’nin kültür alanındaki iş birliği de oldukça önemlidir. Öyle 
ki Karabağ’ın incisi olarak betimlenen Şuşa kenti; birçok 
şair ve yazarın yetiştiği, sanat akademisi şeklinde nitelen-
dirilebilecek kadar önemli bir şehirdir.  Bir nevi Türkiye 
ve Azerbaycan için bir bayram niteliği de taşıyan bu be-
yannamenin imzalandığı tarihi gün ile iki kardeş ülke için 
birbirlerine olan desteklerinin pekiştirilmesi sağlanmıştır. 
Aradan geçen bu bir yılda gelecekte yaşanacak ya da ya-
şanabilecek durumlara dair gerçek anlamda ve kalıcı ba-
rış protokolü sağlayacak anlaşmalardan biri olduğunu da 
kanıtlamıştır. Buna ek olarak, devletlerin iş birliğinin yanı 
sıra aslında halkların da iş birliğine dayanan bir beyanna-
me olduğunu; son bir yıl içerisinde Türkiye dışında ilk kez 
Azerbaycan’da gerçekleştirilen TEKNOFEST, Bakü Bilim 
Merkezi’nin açılışı ve diğer birçok ortak olarak düzenlenen 
etkinliklerle göstermiştir. 
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İki paydaş ülkenin müttefikliğinin tüm dünyaya ilan 
edildiği Şuşa Beyannamesi’nin imzalanmasının ardından 
geçen bir yılda; ilerleyen yıllarda Türk dünyasını da içeri-
sine dâhil edecek bir güvenlik sözleşmesinin temeli niteli-
ğinde olduğun da farkına varılmıştır. Öte yandan Ermenis-
tan gibi saldırgan ve kötücül niyetli devletler açısından ne 
denli korkutucu güce sahip bir iş birliğine imza atıldığını 
kanıtlamıştır. Buna ek olarak Orta Asya Türk Cumhuriyet-
leri içerisinde; Türkiye’nin başta SİHA olmak üzere askeri 
anlamda geliştirdiği teknolojilerinin daha iyi tanınmasını 
sağlayarak, bu bağlamda gelecekte sağlanacak savunma 
teknolojisi sahasındaki iş birliklerine de sağlam bir zemin 
hazırlanmış oldu.

Uluslararası ilişkiler açısından yorumlandığında, 
aradan geçen bu bir yıl bize; Türkiye’nin Azerbaycan ile 
olan ilişkilerinin yanı sıra Güney Kafkasya Bölgesi’nin

tamamında barış ve siyasi istikrarın devamlılığı açısından 
da büyük önem taşıdığını kanıtlamıştır. Her iki kültürün 
ortak değerlerinin daha fazla pekişmesini sağlayan bu bir 
yıllık süreç sonunda; Azerbaycan’da devlet, bayrak, millet, 
şehitlik kavramlarının oluştuğu ve giderek güçlendiği göz-
lemlenmiştir. Aynı zamanda her iki ülke arasındaki kar-
deşlik duyguları ve ‘tek millet iki devlet’ şiarının bu bir yıl 
içerisinde ne denli yerleştiğini Azerbaycan’ın Türkiye’deki 
orman yangınlarına anında yaptığı yardım hamlelerinden 
de anlamak mümkündür. Yalnızca kardeşlik ilişkilerinin 
temelinin atıldığını değil, aynı zamanda hak ve hukukun 
üstün geldiğini de gösteren bir anlaşma olduğu; mevcut 
gelişmeler doğrultusunda açıkça ortadadır. Şuşa Beyan-
namesi’nin alt metnindeki ‘tek millet iki devlet’ şiarıyla 
çıkılan bu yolda; kardeşlikten müttefikliğe atılan adım, 
günden güne daha çok hissedilmekte ve geleceğin barış 
mesajlarını barındırmaktadır. 
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İki Lider, Bakü Bilim Merkezi ve 7
Numaralı ASAN Hizmet Merkezi’nin

Açılışında Buluştu

BAKÜ BİLİM MERKEZİ GENÇ BİLİM BAKÜ BİLİM MERKEZİ GENÇ BİLİM 
İNSANLARINA “MERHABA” DEDİİNSANLARINA “MERHABA” DEDİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 28 Mayıs’ta Bakü 

Bilim Merkezi ve 7 numaralı ASAN Hizmet Merkezi’nin 
açılışını birlikte gerçekleştirdiler. Açılışa katılan isimler 
arasında Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli He-
yeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Nobel Ödüllü Türk bilim 
insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da yer aldı. 

Aynı zamanda Azerbaycan Bağımsızlık Günü’ne de 
denk gelen ve Türkiye dışında ilk defa Azerbaycan’ın baş-
kenti Bakü’de düzenlenen  Havacılık, Uzay ve Teknolo-
ji Festivali TEKNOFEST’e katılan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra ASAN Hizmet 
Merkezi’nin açılışına da birlikte iştirak ettiler.

ASAN Hizmet Merkezi Birçok Alanda 
İstihdam Sağlayacak

Temel atma işlemi 2019 yılında gerçekleşen tesisin 
ASAN Hizmet Merkezi ve INNOLAND, Bakü Bilim Merke-
zi ve ASAN Yenilikçi Geliştirme Merkezi olmak üzere ilk 
iki bölümünün inşaatı Mayıs ayında tamamlandı. Üçüncü 
bölümünün inşaat sürecinin ise 2022 yılı sonunda tamam-
lanması bekleniyor.

ASAN Hayat Kompleksi üç ayrı bölümden oluşmakla 
birlikte buna ek olarak; 7 numaralı ASAN Hizmet Merkezi 
ve INNOLAND, Bakü Bilim Merkezi ve ASAN Yenilikçi Ge-
liştirme Merkezi’ne ek olarak Devlet Başkanlığı Vatandaş 
Hizmetleri ve Sosyal İnovasyonlar Dairesi Başkanlığı’nın 
yeni ofisine de ev sahipliği yapmaktadır.

Bölgede artan hizmet talebi doğrultusunda projesi-
ne başlanan ASAN Hizmet Merkezi, 50 gönüllü çalışanı ile 
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beraber toplamda 288 çalışanın istihdamına olanak sağ-
layacaktır. Devlet kurumlarının yanı sıra birçok özel şirket 
ve işletmeler tarafından merkez bünyesinde 325’ten fazla 
sayıda hizmet verilecektir. Tesis içerisinde bulunan ASAN 
Hizmet Merkezi; Bakü’de 7’nci, Azerbaycan genelinde ise 
23’üncü sırada yer almaktadır.

ASAN Yenilikçi Geliştirme Merkezi de tesis içerisinde 
faaliyet gösterecektir. Bu merkezin temel işlevi; gelişmiş 
ASAN tecrübesini yenilikçi eğitim yöntemleri ile pekiştirip, 
Azerbaycan bölgesinde yer alan çeşitli özel ve kamu kuru-
luşlarının vatandaşlara verdiği hizmetin profesyonelliğinin 
gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla bilgi ve becerile-
rini arttırmaya yönelik eğitimler düzenlemek olacaktır.

Merkezle ilgili devlet başkanlarına verilen konferans-
ta, Azerbaycan’ın bilinen bir markası olan ASAN’ın ihracat 
döngüsü içerisinde bulunduğu bilgisi de verildi. Ajans içe-
risinde bulunan uzmanlar, hâlihazırda birçok farklı ülkede 
eğitimler düzenlemekte ve uluslararası kuruluşlar ile iş 
birliklerini genişletmektedir. Devlet Ajansı ve devlete bağlı 
kuruluşların şimdiye kadar 15 ülke ve 2 uluslararası kuru-
luş ile imzaladığı anlaşmalar mevcudiyetini korumaktadır. 
Mevcut süreçte Azerbaycan bölgesinde yer alan 22 adet 
ASAN Hizmet Merkezi etkin şekilde çalışmalarını sürdür-
mektedir. Mevcut durumda 5 adet yeni merkezin inşaatı da 
halen devam etmektedir.

ASAN Hizmet Merkezleri’ne bugüne kadar 8 milyon 
88 bini aşkın vatandaştan, toplamda 52 milyonun üzerinde 
başvuru gelmiştir. ASAN Hizmet Merkezleri’ne vatandaş-
ların ulaşımlarının rahat sağlanması adına, 10 adet servis 
otobüsü ve 1 adet tren vatandaşların hizmetine sunulmuş-
tur. Güncel olarak vatandaşlar açısından yapılan değer-
lendirmeye göre; anket ve kamuoyu araştırmalarından 
elde edilen veriler neticesinde ASAN tarafından sağlanan 
hizmetlerden memnuniyet oranı yüzde 99,5 olarak kayıtla-
ra geçmiştir.

Bir İş Birliği Alanı Olarak 
INNOLAND

İlk kez Kasım 2018’de tanıtımı yapılan INNOLAND 
Kuluçka ve Hızlandırma Merkezi; mevcut süreçte kuluçka 
döneminde 50, hızlandırma döneminde ise 36 başlangıç 
projesine destek vermektedir. INNOLAND’in iş birliği için-
de olduğu kuruluşların bağlı bulunduğu ülkeler arasında 
ise başta Türkiye olmak üzere Macaristan, Makedonya, 
Kore Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, 
Litvanya ve Estonya bulunmaktadır. 

INNOLAND; bu süreçte yeni başlangıç projelerini 
uluslararası deneyime sahip akıl hocaları ile buluşturup, 
yerli firmalara birçok alanda yardımcı olarak küresel mar-
ketlere girişlerini kolaylaştıran bir kurum konumunda yer 
almaktadır. Bu bağlamda ziyaretçiler için düzenlenen su-
numda verilen bilgiler neticesinde; Azerbaycan 500 ASAN 
başlangıç programında 1268 başvuru, 367 katılımcı, 18 
takım ve 10 ilk örnek nitelikte çalışma yer aldığı belirtil-
miştir. 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Azerbaycan 
Cumhuriyeti İş Birliği İçinde

Bakü Bilim Merkezi’nin, Azerbaycan Cumhurbaşkan-
lığı’na bağlı Devlet Vatandaşlık Hizmetleri ve Sosyal Yeni-
likler Kurumu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile imzala-
nan iş birliği protokolüne uygun olarak kuruldu. Özellikle 
6-14 yaş aralığındaki öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan 
mevcut ilgilerini korumak ya da bu yönde oluşacak ilgi-
lerini arttırmak; buna ek olarak bilimsel bilginin pratikte 
uygulanış biçimlerini kavratmak niyetiyle faaliyet göstere-
cektir.

Merkezde bulunan ve her biri 20 öğrenci için tahsis 
edilmiş 6 adet laboratuvar ile öğrencilerin; doğa bilimle-
ri, teknoloji, matematik, astronomi, uzay ve havacılık, ta-
sarım ve girişimcilik alanlarında uygulama yapmalarına 
imkân sağlanacaktır. Bu doğrultuda paylaşılan bilgilere 
göre; dünya çapında kendini kanıtlamış Stanford Üniver-
sitesi gibi kurumların tecrübelerinden yararlanarak 8 haf-
talık hızlandırılmış programlar gibi birçok farklı seçenekle 
öğrencilerin seçtikleri alanda hızla ilerleme kaydetmele-
ri hedeflenmektedir. Aynı şekilde Türkiye’nin de en önde 
gelen üniversitelerinin söz konusu programlarda etkin ve 
öncü rol oynayacağına dair bilgilendirmelerde bulunul-
muştur.

Cumhurbaşkanı Aliyev ve Erdoğan,
Öğrencilerle Sohbet Etti

Bakü Bilim Merkezi’nde uygulanacak programlar-
dan biri olan Dene Yap Teknoloji Programı kapsamında, 
Cumhurbaşkanı Aliyev ve Erdoğan genç öğrencilere yakın-
dan ilgi göstererek, sohbet ettiler ve yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi edindiler. Türkiye Teknoloji Ekibi Vakfı’nın 
eğitim programına uygun olarak tasarlanan Dene Yap 
Teknoloji Programı kapsamında, öğrencilerin günlük ha-
yatın problemlerini çözmeye yönelik deneyler yapacağı, 
yenilikçi ve yeni öğretim yöntemleri verilerek, 21. yüzyılın
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 “Pek Çok Yeni Projeyi Hep Birlikte Hayata 
Geçireceğiz” 

Azerbaycan ile Türkiye’nin Teknoloji Alanın-
daki İş Birliği Devam Edecek

becerilerine hâkim olmalarını sağlayacak bir eğitim prog-
ramı uygulanacaktır. İlgili eğitim programının kapsamı, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’nın gözetiminde 
faaliyete geçirilerek yürütülecektir. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev’in birlikte katıldık-
ları TEKNOFEST’in ardından gerçekleştirdikleri Bakü Bilim 
Merkezi açılışındaki kapanış konuşmasının adından, Azer-
baycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Tür-
kiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
katılımlarından dolayı hediyeleri takdim edildi. Türkiye ve 
Azerbaycan’ın bu gelişmeler doğrultusunda bilim ve tek-
nolojiye ortak hedef şeklinde ilerledikleri görülmektedir. 

toplumsal olarak farkındalığı artıran bir etkinlik olarak bü-
tün iş birliklerini hızlandıracaktır.”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih 
Kacır; Bakanlık olarak tüm muhataplarıyla Ar-Ge, yeni-
lik ve teknoloji odaklı iş birliklerini güçlendirmeye gayret 
ettiklerini belirterek sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: 
“Uzay alanında yepyeni iş birliklerini konuştuk, onların 
altyapılarını hazırladık. Azerbaycan’da ortak bir Tekno-
park kuracağız. Türk ve Azerbaycan teknoloji girişimleri-
nin istifade edebileceği ortak girişim sermayesi fonlarını 
kuruyor olacağız. Şu anda bir aday mekân tespit edildi. 
Ümidim bir sonraki TEKNOFEST’te bunun kurulmuş ol-
ması. Pek çok yeni projeyi hep birlikte hayata geçireceğiz. 
İşte TEKNOFEST bütün bunların zeminini hazırlayan ve

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ortak Teknopark 
projesine dair Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Meh-
met Fatih Kacır; “Ümidim bir sonraki TEKNOFEST’te bu-
nun kurulmuş olması. Pek çok yeni projeyi hep birlikte ha-
yata geçireceğiz.” sözleriyle yorumladı. Bunlara ek olarak; 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Diji-
tal Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin 
önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal 
Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park’ta düzenlenen TEK-
NOFEST Azerbaycan’daki stantları ziyaret etti. TEKNO-
FEST’in ilk kez Türkiye dışında Azerbaycan’da yapıldığını 
hatırlatan Kacır, şu ifadeleri de sözlerine ekledi: “2018’de 
hangi heyecanı ve coşkuyu hissettiysek bir benzerini bu-
gün Bakü’de hissediyoruz. TEKNOFEST Azerbaycan’ın 
son günündeyiz, bugün çok yoğun katılım var. Bugünkü 
katılımla TEKNOFEST Azerbaycan’ı 300 binin üzerinde zi-
yaretçiyle tamamlamış olacağız. Buralar için de rekor bir 
etkinlik olmuş olacak.” 

Azerbaycan gibi diğer kardeş ülkelerde de TEKNO-
FEST ve benzeri etkinlikler düzenlemeyi ümit ettiklerini 
vurgulayan Kacır; festival ziyaretçilerinde “Milli Teknoloji 
Hamlesine” katılma heyecanını gözlemlediklerini söyledi. 
Milli Teknoloji Hamlesi’ni küresel ölçekte bütün dost ve
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Can Azerbaycan ile Ortak Teknopark Projesi

kardeş ülkelerle birlikte hayata geçirmek istediklerine 
dikkati çeken Kacır; “Burada Türkiye’nin teknoloji ürünle-
rine dokunan çocuklar; ‘Ben de bu yüksek teknoloji geliş-
tirme yolculuğuna dahil olabilirim.’ desinler. Onlarla el ele 
verelim ve teknolojiyi dünyada birkaç ülkenin geliştirdiği 
bir alan olmaktan çıkaralım.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev’in, TEKNOFEST ve hemen ardından Bakü 
Bilim Merkezi ve 7 numaralı ASAN Hizmet Merkezi’nin 
açılışını gerçekleştirmeleri birçok güzel gelişmeyi de be-
raberinde getirdi. Azerbaycan’ın Cumhuriyet Bayramı olan 
28 Mayıs tarihine denk gelen bu önemli açılış ve ortak et-
kinliklere ek olarak Türkiye’nin Can Azerbaycan ile ortak 
bir Teknopark projesine imza atacağı müjdesi de verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, TEKNOFEST açılış törenine katılmak için gitti-
ği Bakü’de Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı 
Reşat Nebiyev ile bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank’ın, Nebiyev ile bu konuda kurduğu te-
maslar sonucunda; Türkiye ile Azerbaycan arasında ortak 
Teknopark kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nebiyev 
ile yaptıkları görüşme çerçevesinde teknoloji geliştirmeye 
dair oluşturdukları bölgelerin ne denli önemli olduğun-
dan bahsederek; Türkiye olarak 92 Teknopark ve 1600’ün 
üzerinde ar-ge ile tasarım merkezi anlamında önemli bilgi 
ve tecrübeye sahip olduklarını belirtti. Tüm bu teknoloji, 
ar-ge ve tasarım alanındaki merkezlerin ülke ekonomi 
ve geleceğine dair de ne denli büyük ölçüde katkıları ol-
duğunun altını çizdi. Buna ek olarak; Türkiye’de yer alan 
Teknoparklarda sayısı 8 bine yaklaşan firmaların faali-
yet gösterdiğini belirten Varank, sözlerinde şu ifadelere 
yer verdi: “Teknoparklarımızdan bugüne kadar 7 milyar 
doların üzerinde ihracat yapma başarısını gösterdik. Bu 
çerçevede ekiplerimiz Bakü’de bir Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi kurulması için uzun süredir çalışıyor. Kurulacak 
Teknoparkın paydaşlarının belirlenmesi, yönetici şirketin 
oluşturulması, mekânın belirlenmesi, kuluçka merkezinin 
kuruluşu, üniversitenin belirlenmesi üzerine çalışmalarını 
yürütüyorlar. İnşallah bugün imzalayacağımız mutabakat 
zaptı ile en kısa sürede de Teknoparkın faaliyete geçme-
sini umuyoruz.”

Varank’ın bu ifadeleri eşliğinde imzalanan mutaba-
kat, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat 
Nebiyev tarafından da aynı temennilerle karşılandı.
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FUAD MURADOV, ŞUŞA HAKKINDA KİTAPFUAD MURADOV, ŞUŞA HAKKINDA KİTAP
YAZAN ALMAN BİLİM ADAMIYLA GÖRÜŞTÜYAZAN ALMAN BİLİM ADAMIYLA GÖRÜŞTÜ

Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad
Muradov, Almanya’nın Giesen Üniversi-
tesi’nden bilim adamı Michael Reinhard 

Hess’i ağırladı.

Toplantıda bilim adamının; “Şuşa’nın  mirası.  
Azerbaycan’ın kültür başkentinin tarihi ve gelişim yolu” 
adlı kitabı hakkında Azerbaycan dilinde fikir alışverişin-
de bulunuldu.

M. Hess kitabı yazmaktaki asıl amacının; Karabağ 
ve Şuşa’nın, Azerbaycan’ın edebi ve kültürel tarihindeki 
zengin mirasını geniş okuyucu kitlesinin dikkatine sun-
mak olduğunu kaydetti.

25 yıl boyunca Azerbaycan’ı inceleyen bilim ada-
mına teşekkür eden Komite Başkanı, Karabağ bölgesi-
ne bağlı yabancı uzmanlar ve bilim adamları tarafından 
araştırma yapılmasının önemini vurguladı ve Almanca 
olarak yayınlanan kitabın gelecekte diğer yabancı dille-
re çevrilmesinin önemine dikkat çekti.
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ADA ÜNİVERSİTESİ’NDE “GÜNEY KAFKASYA’DAADA ÜNİVERSİTESİ’NDE “GÜNEY KAFKASYA’DA
ÇATIŞMA SONRASI DÖNEMDE KALKINMA” KONULU ÇATIŞMA SONRASI DÖNEMDE KALKINMA” KONULU 

ULUSLARARASI BİR ETKİNLİK YAPILDIULUSLARARASI BİR ETKİNLİK YAPILDI

14 Haziran’da Devlet Diaspora Komitesi ve ADA 
Üniversitesi’nin ortak organizasyonunda ADA 
Üniversitesi’nde “Güney Kafkasya’da Çatışma 

Sonrası Dönemde Kalkınma” konulu yuvarlak masa top-
lantıları düzenlendi.

Etkinliğe ABD, Almanya, İngiltere, Brezilya, Fransa, 
İsrail, İtalya, Türkiye, Ukrayna, Gürcistan ve Yunanistan’ın 
çeşitli analiz merkezlerini, üniversitelerini ve medyasını 
temsil eden 20’den fazla yabancı uzman ve Azerbaycanlı 
uzman katıldı.

Tartışmaların moderatörlüğünü Kalkınma ve Diplo-
masi Enstitüsü Müdürü, ADA Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Fariz İsmayılzade yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cum-
hurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika İşleri Daire Başka-
nı Hikmet Hacıyev yuvarlak masa toplantısına katılan-
lara Azerbaycan’ın Güney Kafkasya’da öncü bir role 
sahip olduğunu ve büyük ölçekli enerjiye katılımı oldu-
ğunu söyledi. Muzaffer Başkomutan İlham Aliyev ön-
derliğinde şanlı ordumuz tarafından işgalden kurtarılan 
toprakların mayınlardan arındırılması  ve uluslararası

deneyimlere dayanarak bu alanlarda yürütülen yenileme 
ve inşaat çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi. Ülke için-
de yerinden edilmiş kişilerin anavatanlarına dönüşleri ve 
devletin aldığı diğer önlemleri konu alarak, Bakü’nün ev 
sahipliği yaptığı uluslararası etkinliklerin sayısındaki son 
artışı ülkemizin uluslararası itibarı ile ilişkilendirdi.

Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatı üzerine, ulusla-
rarası toplumu bilgilendirmek amacıyla yürütülen çalış-
malar; işgalden kurtarılmış topraklara yabancı tarihçi ve 
gazetecilerin ziyaretlerinin düzenlenmesi, Azerbaycan 
gerçekleri, Ermenistan’ın bölgenin kültürel mirasına yö-
nelik vandalizm eylemleri ve çatışma sonrası dönemde 
Azerbaycan diasporasının faaliyetlerini ve Komitenin 
uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü faaliyetler konusun-
da bilgilendirme yapıldı. Devlet tarafından yürütülen res-
torasyon ve inşaat çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi 
verildi. Daha sonra Komite Başkanı, Nisan ayında düzen-
lenen Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kurultayını hatırlata-
rak, uluslararası toplum ve Azerbaycan’a dost halkların 
diasporaları ile ilişkiler kurmanın ve alınan tedbirlerin 
önemini vurguladı.
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Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın özel temsilcisi Emin Hüseynov, Karabağ ekonomik bölgesinde (Şuşa böl-
gesi hariç) işgalden kurtarılan topraklarda ve Karabağ’da yürütülen büyük ölçekli imar ve inşaat çalışmaları, kalkınma bek-
lentileri ve mevcut kaynaklar, sosyo-ekonomik kalkınmanın hızlandırılması için bilgiye dayalı bir ekonominin oluşturulması, 
Karabağ’ın kalkınmasında yeni stratejilerin uygulanması ve dijital stratejilere öncelik verilmesi hakkında detaylı bilgi verdi.

Uluslararası İlişkiler Analizi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ferid Şafiyev, Karabağ sorununun tarihi, Ermenistan’ın 
kasıtlı olarak uyguladığı etnik temizlik politikası, Azerbaycan’ın Güney Kafkasya bölgesindeki stratejik rolü ve uluslararası 
toplumu doğru bilgilendirmenin önemi hakkında konuştu.

Duruşmalarda yabancı uzmanların bölgenin kalkınması ve mayın haritalarının elde edilmesi ile Azerbaycan diaspora-
sının yabancı ülkelerdeki faaliyetlerine ilişkin soruları yanıtlandı.

Etkinlik panel oturumları ile devam etti.
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DİASPORA KOMİTESİ’NİN 20. YIL DÖNÜMÜDİASPORA KOMİTESİ’NİN 20. YIL DÖNÜMÜ
KARABAĞ’DA ASKERLERLE BİRLİKTE KUTLANDIKARABAĞ’DA ASKERLERLE BİRLİKTE KUTLANDI

Devlet Diaspora Komitesi’nin kuruluşunun 20. yıl dönümü vesilesiyle Karabağ’daki “N” askeri birliğinde “Gücümüz 
Birliğimizdedir” adlı büyük bir bayram etkinliği ve konseri düzenlendi. Etkinlik, Milli Marşı ile başladı. Ardından 
ülkemizin toprak bütünlüğü için can vermiş şehitlerimizin aziz hatırası bir dakikalık saygı duruşu ile anıldı.

Ardından, Ulu Önder Haydar Aliyev’in ulusal kimlik ve diaspora konusundaki tarihi konuşmalarını, Cumhurbaşkanı, 
Başkomutan İlham Aliyev’in 44 günlük Vatan Savaşı’na ilişkin görüşlerini, Avrupa’da yapılan kitlesel mitingleri ve eylemleri, 
Karabağ ile ilgili ve kültür başkentimiz Şuşa’da düzenlenen Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kurultayı’nı gösteren video kayıtları 
izletildi.

Yıl dönümü sevincini 
kahraman ve muzaffer ordu-
muzun asker ve subayları ile 
paylaşmak amacıyla Devlet 
Diaspora Komitesi çalışanla-
rı, yabancı ülkelerde faaliyet 
gösteren diaspora temsilcile-
rinden oluşan sanatçı grupları 
ve sanatın önde gelen isimleri 
katıldı.

Etkinlikte konuşan Dev-
let Diaspora Komitesi Başkanı 
Fuad Muradov, ülkemizin di-
aspora politikası, Azerbaycan 
diasporasının Karabağ ger-
çeklerinin dünya kamuoyuna 
aktarılmasındaki
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büyük rolü, Vatan Savaşı 
ve savaş sonrası dönemde 
diaspora faaliyetleri, Si-
lahlı Kuvvetlerimize, şehit 
ve gazi ailelerine sağladık-
ları maddi ve manevi des-
tek hakkında bilgi verdi. 
Heyetin 20. yıl dönümünün 
kurtarılan Karabağ’da dü-
zenlenmesinin çok önemli 
olduğu kaydedildi.

Diaspora aktivistleri 
şarkıcı, II. Muğam Tele-
vizyon Yarışması birincisi 
Güllü Muradova (Alman-
ya), şarkıcı Zahid Guliyev 
(Almanya), Azerbaycan’ın 
onur sanatçısı, İstanbul 
Filarmoni Orkestrası’nın 
daimi şefi, besteci ve pi-
yanist Turan Manafzade 
(Türkiye), Muğam Merkezi 
ve Azerbaycan Devlet Aka-
demik Filarmoni Orkestrası, şanatçısı Ravana Gurbanova, pop şarkıcısı, “Azerbaycan’ın Sesi” Uluslararası Televizyon Yarış-
ması birincisi Emilia Yagubova (İngiltere), şarkıcı Naili İmran (Kazakistan), kemençe sanatçısı, San Francisco Dünya Müzik 
Festivali Müzik Direktörü, diaspora aktivisti İmamyar Hesenov (ABD), tar sanatçısı Rüfet Hesenov, Yahudi asıllı kemençe 
sanatçısı Salman Rabayev (İsrail), gitarist Cavid Memmedov, “Bu şehirde” tiyatrosunun oyuncuları, Azerbaycan Devlet Dans 
Topluluğu solistleri ve “Ritm” dans grubu sahne aldı.

Azerbaycanlı Askeri Müdürü Talibov’un Turan Manafzade ile birlikte söylediği “Sarı Gelin” türküsünün yer aldığı konser 
programı ve Heyet’in kuruluş yıl dönümü münasebetiyle askerlerimiz tarafından hazırlanan muharebe gösterisi büyük ilgi 
ve alkışla karşılandı.

Asker ve subaylarımızın büyük ilgi ve memnuniyetle katıldığı jübile etkinliği, halkımızın birlik ve beraberliğinin simgesi 
olan milli dans ortak icrası “Yallı” ile sona erdi.
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CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV DEVLET DİASPORACUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV DEVLET DİASPORA
KOMİTESİ ÇALIŞANLARINA ÖDÜL VERDİKOMİTESİ ÇALIŞANLARINA ÖDÜL VERDİ

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 4 Temmuz 2022 
tarihli kararnamesi ile Azerbaycan Diaspora 
Komitesi faaliyet alanında devlet politikasının 

uygulanmasında etkin faaliyetleri nedeniyle aşağıdaki kişi-
ler ödüllendirilmiştir:

3. Derece “Vatana Hizmet İçin” Ordeni ile
Muradov Fuad Rauf oğlu

“Terakki” madalyası ile
Ağayev Ziya Zevair oğlu
Eliyev Elşad Nukay oğlu
Hüseynov Adil Hüseynağa oğlu
Helilova Esmira İsmet kızı
Karahanova Türkan Nazim kızı
Memmedov Vüsal Adil oğlu
Recebli Daşkın Allahverdi oğlu
Seyidbeyov Vakif Hesen oğlu.

Ayrıca, 23 Haziran Devlet çalışanları günü vesilesiyle 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalanan 22 Ha-
ziran 2022 tarihli kararnameye göre; Devlet diyaspora  ko-
mitesi çalışanları Hüseynova Vefa Astan kızı, Askerov Elvin 
Akifoğlu ve Hemzeyeva Leyla Alemdar kızı “Kamu hizme-
tinde ayrıcalık için” madalyasıyla ödüllendirildi.

Komite çalışanlarının faaliyetlerine verdiği yüksek değer 
için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunarız. Ödül 
alan çalışma arkadaşlarımızı tebrik eder, onurlu ve sorumlu 
çalışmalarında yeni başarılar elde etmelerini dileriz!
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AVRUPA AZERBAYCANLILAR KONGRESİ’NİN AVRUPA AZERBAYCANLILAR KONGRESİ’NİN 
VII. KURULTAYI BRÜKSEL’DE YAPILDIVII. KURULTAYI BRÜKSEL’DE YAPILDI

4 Haziran’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de Av-
rupa Azerbaycanlıları Kongresi’nin  VII. Kurultayı 
gerçekleşti.

Toplamda 27 Avrupa ülkesinde on binlerce Azer-
baycanlıyı bir araya getiren 11 Koordinasyon Konseyinin, 
50’den fazla diaspora örgütünün liderleri, bilim, kültür, 
spor, medya ve iş alanlarında çalışan diaspora mensupla-
rı, Azerbaycan’ın Belçika Büyükelçiliği temsilcileri, Devlet 
Diaspora Komitesi Başkanı, milletvekilleri Vagif Seyidbe-
yov ve Elşad Aliyev katıldılar.

Azerbaycan Milli Marşı’nın okunması ile başlayan et-
kinlikte, ülkemizin toprak bütünlüğü için canlarını veren 
şehitlerimizin aziz hatırası bir dakikalık saygı duruşu ile 
anıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Avrupa Azerbay-
canlıları Kongresi Başkanı Sahil Gasımov, kurultay katı-
lımcılarını ve konuklarını selamladı.

Etkinlikte konuşan Devlet Diaspora Komitesi Başkan 
Yardımcısı Vagif Seyidbeyov, 12 Nisan 2004’te çalışmaları-
na başlayan Avrupa Azerbaycanlıları Kongresi geçtiğimiz 
yıllarda Azerbaycan dili ve kültürünün tanıtımı ile Azerbay-
can’a dair gerçeklerin Avrupa kamuoyuna aktarılmasına 
katkıda bulunduğu söyledi. Bugüne kadar yürütülen faali-
yetler için Avrupa Azerbaycanlıları Kongresi yönetimine ve 
üyelerine teşekkür etti.

Şuşa’da düzenlenen 5. Dünya Azerbaycanlıları Ku-
rultayı’nda belirlenen strateji doğrultusunda Avrupa’da 
diaspora ve lobi faaliyetlerinin kapsamının genişletilmesi 
yönünde önemli adımlar atılmasının planlandığı kaydedil-
di. Bu amaçla Avrupa Azerbaycanlıları Kongresi yapısal 
değişiklikler yapılması ve tek bir yönetim biçiminin oluş-
turulması gerekmektedir. Bunun bir örneği, çeşitli di-
aspora örgütlerinin faaliyetlerini koordine etmek için çoğu 
Avrupa ülkesinde kurulan Koordinasyon Konseyleri’dir.
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Başkan yardımcısı sözlerine; “Geçtiğimiz dönemde yapılan 
çalışmalar, Koordinasyon Kurulları’nın faaliyetinin takdire 
şayan olduğunu bir kez daha göstermiştir. Biz buna Tovuz 
olayları, Vatan Savaşı, pandemi sürecinde, Ukrayna’daki 
olaylarla bağlantılı olarak yurttaşlarımızın tahliyesi de dâ-
hil olmak üzere tanık olduk.” ifadelerini de ekledi.

Azerbaycan’ın Belçika Büyükelçiliği temsilcisi, Azer-
baycan’ın dış politikasının ve Avrupa’nın siyasi merkezi ha-
line gelen Belçika da dahil olmak üzere Batı ülkelerindeki 
diaspora faaliyetlerinin paralel olarak gelişmesinin sevin-
dirici olduğunu söyledi: “Bu, ülkemizin dış ve diaspora po-
litikalarının başarılı olduğunu ve Devlet Diaspora Komite-
si’nin bu yöndeki büyük çalışmasının bir sonucu olduğunu 
göstermektedir. En önemlisi, aynı zamanda değerli yurt-
taşlarımızın özverili faaliyetlerini de gösteriyor.”

Etkinlik, Devlet Diaspora Komitesi tarafından Azer-
baycan diasporasının faaliyetleri hakkında hazırlanan vi-
deonun gösterimi ile devam etti.

Daha sonra Avrupa Azerbaycanlıları Kongresi’nin 
geçmiş döneme ilişkin raporu kongrede dinlendi. Avru-
pa Azerbaycanlıları Kongresi Genel Sekreteri, Finlandiya 
Azerbaycanlılar Derneği Eş Başkanı Arzu Oktay, Avrupa 
Azerbaycanlıları Kongresi Onursal Başkanı Beşar Kömür, 
“Brabant Azerbaycanlıları Meclisi” Başkanı Ofelia Babaye-
va, Danimarka’da “Vatan” Derneği Başkanı Sefer Sadıki, 
İtalya’daki “Azeri”, Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Mi-
lano Konservatuarı Profesörü Mais Nuriyev, Paris Azerbay-
can Evi Başkanı, Fransa’da Azerbaycan Dostları Derneği 
Genel Sekreteri Mirvari Fataliyeva, Hollanda-Azerbaycan 
Türk Kültür Derneği Başkanı İlhan Aşkın konuşma yaptılar. 
Azerbaycan diasporası tarihinde oluşturulan en büyük ku-
ruluşlardan biri olan Avrupa Azerbaycanlıları Kongresi faa-
liyetleri hakkında yorum yapan konuşmacılar, yapısal deği-
şiklikleri memnuniyetle karşıladılar, önerilerde bulundular

ve örgütün yeni seçilen üyelerine başarılar dilediler.

Mevcut gereksinimlere uygun olarak, yeni bir yönetim 
biçiminin oluşturulmasıyla bağlantılı olarak Avrupa Azer-
baycanlıları Kongresi Tüzüğü’nde değişiklik yapılmasına 
karar verildi. Aynı zamanda, diaspora örgütlerinin faaliyet-
lerini koordine etmek ve Avrupa’da yaşayan Azerbaycanlı-
ları tek bir merkezden yönetmek için Avrupa Azerbaycanlı-
ları Kongresi yeni stratejik eylem yönleri belirlendi.

Oylama sonucunda Azerbaycan-Karabağ Kültür ve 
Ekonomi Merkezi ve aynı zamanda Doğu Avrupa Azerbay-
canlılar Koordinasyon Konseyi Müdürü Seyran Mirzazade, 
Macaristan Azerbaycan Evi Başkanı İbrahim Seferli, Fran-
sa Strasbourg Azerbaycanlılar Koordinasyon Kurulu Ko-
ordinatörü Mehriban Ovçuyeva, İtalya’da “Ekonomik Kal-

kınma Merkezi”nin kurucusu Elhan Richard Sadık-Zade, 
Avusturya’da Azerbaycan Akademik Birliği Başkanı Ka-
mal Ekberov, Fransa’da yaşayan Avukat Zaur Sadıkbeyli, 
“Natevan” Derneği Başkanı, Doğu Avrupa Azerbaycanlılar 
Koordinasyon Konseyi’nin Çek Cumhuriyeti’ndeki Koordi-
natörü Leyla Beyim Ceferova, Almanya-Azerbaycan Kültür 
Evi’nin kurucu ortağı Altay Rüstemov ve İsveç’teki “Kara-
bağ” Cemiyeti’nin üyesi Aida Amir Haşimi, Avrupa Azer-
baycanlıları Kongresi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiler.

Avrupa Azerbaycanlıları Kongresi geleneğine göre, 
Sahil Kasımov bundan böyle örgütün onursal başkanı un-
vanını taşıyacak.

Etkinlik kapsamında diaspora çalışanları Sahil Ka-
sımov, Arzu Hesanova ve Niyazi Hacıyev’e “Diaspora faa-
liyetinde hizmet için” Azerbaycan Cumhuriyeti madalyası 
ve Devlet Diaspora Komitesi teşekkür mektupları, Avrupa 
Azerbaycanlıları Kongresi üyelerine ise örgütün madalya-
ları takdim edildi.
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KANADALI MİSAFİRLER GENCE KANADALI MİSAFİRLER GENCE 
VE ŞUŞA’YI ZİYARET ETTİVE ŞUŞA’YI ZİYARET ETTİ

Kanada heyeti, Azerbaycan’ın adil konumunu ve 
Güney Kafkasya bölgesindeki yeni gerçekleri 
uluslararası topluma iletmek için Gence ve Şu-

şa’yı ziyaret etti.

Gence şehrindeki misafirler, Vatan Savaşı sırasında 
Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından şehrin bombalanan 
bölgesini, gençlerin el sanatlarının sergilendiği sergiyi, 
Nuri Paşa’nın ev müzesini ve Han Bahçesi’ni, Şuşa şehrin-
de ise Gence Kapısı’nı, Cıdır ovasını, kurşunlanmış heykel-
lerin bulunduğu meydanı, Bülbülün ev müzesini, Kazancı 
kilisesini ziyaret ettiler.

Her iki kadim kentimizde, Ermeni Silahlı Kuvvetle-
ri’nin Birinci ve İkinci Karabağ Savaşları sırasında gerçek-
leştirdiği barbarca terör ve vandalizm eylemleri hakkında 
ziyaretçilere detaylı bilgi verildi.

Kanada Ulusal Etnik Basın ve Medya Konseyi Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Kanada Birleşik Topluluklar Basın 
Danışma Konseyi Başkanı Tony Ruprecht, bu korkunç 

olayları şiddetle kınadıklarını söyledi. “Ermeni terörizmi-
nin izlerini kendi gözlerimizle görmek için Gence’ye gel-
dik. Bu tür vahşetleri anlamakta güçlük çekiyorum. Erme-
nistan’ın Gence’de işlediği terör ve dehşet tüm dünyada 
bilinmelidir.” dedi.

Azerbaycan’ın 44 günlük savaşı kazanacağından 
şüphe duymadıklarını kaydetti: “Çünkü Azerbaycan’ın 
güçlü bir “demir yumruğu” vardı. Azerbaycan askeri gücü 
sayesinde diğer topraklarını özgürleştirebilir, hatta çok 
daha ileri gidebilirdi. Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev, hümanizm ilkelerine dayanarak, daha faz-
la insan kaybını önlemek için savaşı durdurmayı ve diğer 
bölgeleri barışçıl bir şekilde geri vermeyi kabul etti. Bu da 
Azerbaycan halkı ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için in-
san faktörünün ne kadar önemli olduğunu göstermekte-
dir. Azerbaycan halkının kararlılığı ve devletin gücü saye-
sinde ülkeniz haklı savaşınızı kazandı. Dünyadaki her ülke, 
her millet Azerbaycan davasından ders almalıdır. Bugün 
dünya, muzaffer Azerbaycan’ın barışçıl politikasını alkışlı-
yor ve bu övgüye değerdir.”
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Ülkemizin kültür başkentinde yaklaşık iki yıldır Şuşa’da yürütülen yenileme ve inşaat hakkında konuklara detaylı bilgi 
verildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla Gazançı Kilisesi’nin de Şuşa’daki diğer dini mabetler gibi dev-
let bütçesinden yenilendiğine dikkat çekilerek, çok kültürlü değerler ve hoşgörü sisteminin mevcut olduğu ülkemizde dini 
mezheplere ve etnik azınlıklara saygı duyulduğu belirtildi.

Bakü’ye dönüş yolunda, Fuzuli’nin Ahmedbeyli Köyü’nde zorunlu göçmenler için inşa edilen modern konutlar hakkında 
bilgi aldılar.

Gence ve Şuşa ziyareti sı-
rasında heyete, Devlet Diaspora 
Komitesi’nin sorumlu çalışanı 
Fuad İsmayılzade, Gence’nin ye-
rel devlet kurumlarının temsilci-
leri ve Şuşa Şehri Devlet Koruma 
Dairesi temsilcileri eşlik ettiler.

Kanada heyetinin Kanada 
Ulusal Etnik Basın ve Medya Kon-
seyi Yönetim Kurulu üyesi ve aynı 
zamanda Kanada Birleşik Top-
lulukları Basın Danışma Konseyi 
Başkanı Tony Ruprecht, gazeteci 
Inga Soney-Kelner; Türkiye Fe-
derasyonu’nun dış ilişkilerden 
sorumlu konsolosluk koordinatö-
rü İsmail Vataner, “Vatan” Azer-
baycan Kültürü ve Sanat Merkezi 
Başkanı Lalin Hasanova tarafın-
dan temsil edildi.

Bu gezi, Kanada’da faali-
yet gösteren “Vatan” Azerbaycan 
Kültür ve Sanat Merkezi Başka-
nı Lalin Hasanova’nın girişimiyle 
gerçekleşti. Kanadalı konuklar, 
Bakü’de Fahri Hıyabanı ve Şehit-
ler Hıyabanı’nı da ziyaret ettiler.
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DİASPORA KOMİTESİ BAŞKANI DİASPORA KOMİTESİ BAŞKANI 
İSRAİL’İ ZİYARET ETTİİSRAİL’İ ZİYARET ETTİ

İsrail’in Rishon Le Zion kentin-
de, “Nizami Gencevi’nin Hayatı 
ve Eserleri”, “Ebedi Hatıra ve 

Ebedi Utanç” ve “En Ünlü 100 Yahudi” 
kitapları için görkemli takdimat töreni 
düzenlendi.

Etkinliğe; Devlet Diaspora Komi-
tesi çalışanları, belediye temsilcileri, 
yerel topluluk ve Azerbaycan diaspo-
rasının üyeleri katıldı.

İsrail-Azerbaycan Uluslara-
rası Derneği “Aziz”e bağlı Azer-
baycan Kültür Merkezi Müdürü 
Yegana Salman’ın yöneticiliğinde dü-
zenlenen etkinlikte; Belediye Başkan 
Yardımcısı Mikhail Raif ve Ariel Üni-
versitesi Rektörü Albert Pinkhasov, 

Törene katılanları selamlayan 
Devlet Diaspora Komitesi Başkanı 
Fuad Muradov, ülkemizin diaspora po-
litikasından, Şuşa’da düzenlediği Dün-
ya Azerbaycanlılarının 5. Kurultayı’nda 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başko-
mutan Muzaffer İlham Aliyev’in savaş 
sonrası dönemde işgalden kurtulan 
Karabağ’daki mayın temizleme ve ye-
niden yapılanma sürecinde, Azerbay-
canlıların ve diaspora örgütlerinin kat-
kılarından bahsetti. Komitenin farklı 
dillerde kitap basımına destek verdiği, 
3 önemli kitabın tanıtım töreninin Ris-
hon Le Zion’da yapılmasının iki ülkenin 
kültürel mirasının ve tarihi gerçekle-
rinin gelecek nesillere tanıtılması ve 
aktarılmasında büyük rol oynayacağı 
belirtildi. 

ülkelerinin kardeş şehirleri arasındaki 
dostluk ve iş birliği hakkında konuştu-
lar, bilim ve eğitim konularında Devlet 
Diaspora Komitesi çalışanlarının İs-
rail’e yaptıkları bu ziyarete çok değer 
verdiklerini ifade ettiler.

Devlet Diaspora Komitesi’nin 
desteği ve “Aziz” in girişimiyle gerçek-
leşen sunumda, Azerbaycan’ın dahi 
şairi ve düşünürü Nizami Gencevi’ye, 
Holokost Soykırı’mının kurbanlarına 
ve Azerbaycan’dan İsrail’e göç eden 
tanınmış Yahudilere ithafen İbranice 
ve Rusça yayınlanan kitaplar hakkın-
da detaylı bilgi verildi. Etkinlik, Devlet 
Diaspora Komitesi’nin faaliyetlerini 
anlatan video-raporun gösterimi ile 
devam etti.
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Devlet Diaspora Ko-
mitesi Başkanı, dost ülkede 
Azerbaycan toplumunun ge-
lişimine yaptıkları katkıları 
ifade ederek, Tel Aviv’deki 
Dağ Yahudileri Sinagogu 
Hahambaşısı Shmuel Si-
mantova’yı “Diaspora faa-
liyetinde hizmet ettiği için” 
madalya ile ödüllendirirken, 
“Aziz” İsrail-Azerbaycan 
Uluslararası Derneği Kudüs 
Şubesi Başkanı Alexander 
Agranovsky ve Profesör Mi-
chael Agarunova’ya da hiz-
metleri için ödüllerini tak-
dim etti.

Ardından “Aziz”in çe-
şitli yıl dönümlerine gön-
derdiği tebrik mektupları 
okundu. Etkinliğin sanatsal 
bölümünde opera sanatçı-
sı Kamelia Ioffe ve şarkıcı Tarlan 
Aliyev, Azerbaycan ve İbranice dil-
lerinde müzik eserleri seslendirdi.

Yahudi Ajansı Genel Sekrete-
ri, Dış İlişkiler Koordinatörü Josh 
Schwartz ve Uluslararası İlişkiler 
Departmanı Başkanı Yigal Palmor 
ile cumhurbaşkanının Dış Politika 
Danışmanı Yigal Palmor ile Kudüs 
şehrindeki “Soknut” Uluslarara-
sı Yahudi Örgütü’nün ofisinde bir 
toplantı yapıldı.

Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, bir dizi İsrailli yetkiliyle görüş-
tü. İsrail Maliye Bakanı Avigdor Lieberman, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Oded Fo-
rer, Kudüs İşleri ve Miras Bakanı ile İskân ve İnşaat Bakanı Elkin Zeev, Elina Bordach 
Yalova liderliğindeki İsrail-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu’nun üyeleri, 
“İsrail Bizim Evimiz” Partisi’nin Genel Müdürü Inna Zilbergerts, Akko Birinci Belediye 
Başkan Yardımcısı, Yahudi Ulusal Fonu’nun bir yan kuruluşu olan Neimanuta’nın Baş-
kanı Zeev Neumann katıldı.

İsrail Knesset’te yapılan görüşmelerde Azerbaycan diasporasının İsrail’deki faa-
liyetleri, Azerbaycan-İsrail iş birliği, Karabağ’ın imar ve imar sürecine yatırım çekmeye 
yönelik çaba ve fırsatlar ve geleceğe yönelik projeler ele alındı. Ülkemizden göç eden 
Yahudilerin Azerbaycan hakkında iyi izlenimlerinin, İsrail’de vatanımızın çok kültürlü-
lük ve hoşgörü değerleri hakkında çok olumlu bir görüş oluşturduğu dikkat çekti.
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Akko şehrinde faaliyet göste-
ren “İsrail’deki Azerbaycan Evi”nde 
Azerbaycan toplumu üyeleriyle bir 
toplantı yapıldı. Etkinlikte konuşan 
Devlet Diaspora Komitesi Başkanı 
Fuad Muradov, 44 günlük Vatan Sa-
vaşı döneminde İsrail’de bir bilgilen-
dirme kampanyası yürüttükleri ve 
Azerbaycan’ın gerçeklerini tanıtmak 
için çeşitli eylemler düzenledikle-
ri için topluluk üyelerine teşekkür 
etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı,
Muzaffer Başkomutan İlham Aliyev di-
asporamızın faaliyetlerini Vatan Sava-
şı sırasında çok takdir etmiş ve Zafer 
vesilesiyle halkımızı tebrik ederken, 
özellikle dünya çapında diasporanın 
hizmetlerine dikkat çekmiştir.

Akko Şehir Belediyesi Genel Mü-
dürü Yaniv Ashur ve Şehir Kültür Evi 
Genel Müdürü Ayala Sivan Ben Yosef 
konuşma yaparak, topluluğumuzun 
kültürler arası anlayışa, sosyo-politik 
ve insani alanlarına katkılarına dikkat 
çekerek, halklarımız arasındaki dost-
luk ilişkilerinin mevcudiyetini memnu-
niyetle karşıladıklarını vurguladılar.

“İsrail’deki Azerbaycan Evi” Baş-
kanı Nekhamiya Shirin Mihaeli ve top-
luluk üyeleri, Diaspora ile Çalışma 
Devlet Komitesi heyetinin Akko’ya yap-
tığı ziyareti, Azerbaycan diasporasına 
gösterilen hassas tutumun bir göster-
gesi olarak değerlendirdi.

Etkinlik çerçevesinde, “İsrail’deki 
Azerbaycan Evi” Başkanı Nekhamiya 
Şirin, Devlet Diaspora Komitesi Baş-
kanı Mihaeli’ye “Diaspora faaliyetinde 
hizmet ettiği için” Azerbaycan Cum-
huriyeti madalyasını takdim etti. Ce-
miyet başkanı, İsrail’deki Azerbaycan 
diasporasının gelişimine katkılarından 
dolayı bu madalyaya layık görüldü.

Devlet Diaspora Komitesi Baş-
kanı, Azerbaycan Milli Kahramanı Ak-
ko’da yaşayan kardeşi Albert Agaru-
nov, Rant Agarunov ve aile üyelerini 
de ziyaret etti. Dostluk görüşmesinde, 
ülkemizin toprak bütünlüğü için canını 
veren tüm şehitlerimiz anıldı. Azerbay-
can toplumunun İsrail’deki faaliyetleri 
ile ülkemizin kalkınması konusunda 
fikir alışverişinde bulunuldu.

Fuad Muradov’un İsrail ziyare-
ti çerçevesinde bu ülkenin Diaspora 
İşleri Bakanı Naxman Shayla ile de 
görüştü. Görüşmede, Devlet Diaspo-
ra Komitesi’nin ve Diaspora İşleri 
Bakanlığı’nın faaliyet yönleri, çeşitli 
program ve projeler hakkında ayrıntılı 
bilgi verildi ve iş birliği olanakları ma-
saya yatırıldı. Azerbaycan’daki Yahudi 
cemaatinin ve İsrail’deki Azerbaycan 
diasporasının faaliyetleri büyük beğe-
ni topladı. Azerbaycan toplumu olarak 
ülkemizden dünyanın farklı ülkelerine 
göç eden Yahudilerin ortak projelere 
dâhil edilmesi için adımlar atılmasının 
önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte, Azerbaycan ve İsrail’in 
güvenilir ortaklar olduğu, Vatan Savaşı 
ve savaş sonrası dönemde İsrail’in ül-
kemizin haklı konumunu desteklediği 
ve halklarımızın dostane ilişkilerinin 
tarihi gelenekleri olduğu memnuni-
yetle vurgulandı. Görüşmenin sonunda 
Devlet Diaspora Komitesi Başkanı, İs-
railli meslektaşıyla Azerbaycan’ı ziya-
ret etmeye davet etti.
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DEVLET DİASPORA KOMİTESİ 20. YIL DÖNÜMÜ DEVLET DİASPORA KOMİTESİ 20. YIL DÖNÜMÜ 
VESİLESİYLE TEBRİKLERİ KABUL ETTİVESİLESİYLE TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

5 Temmuz’da Devlet Diaspora Komitesi’nin ku-
ruluşunun 20. yıl dönümü kutlandı. Bu vesileyle 
Komite, adresine gelen birçok tebrik bildirimini 

kabul etti.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi üyesi dünyaca ünlü 
bilim adamı Nobel ödüllü Aziz Sancar, Devlet Diaspora 
Komitesi’ni kuruluşunun 20. yıl dönümü vesilesiyle kutla-
dı ve Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov’a 
hitaben yazdığı mektupta; bu önemli olayla ancak gurur 
duyulabileceğini ifade etti. “Türk diasporalarının son yıllar-
daki birlik ve beraberliği takdire şayandır. Bu doğrultuda 
başta sizin olmak  üzere Devlet Diaspora Komitesi’nin rolü 
göz  ardı edilemez. Değerli Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 
Azerbaycan’ı ve diğer Türk devletlerinin kalkınması için 
Türk-Azerbaycan diasporasını tek yumruk olarak birleştir-
mek, yurt dışında yaşayan diasporalar tarafından başarıyla 
uygulanmaktadır. Ben, Amerika Birleşik Devletleri örne-
ğini verebilirim. Azerbaycan’ın buradaki, Türkiye ve diğer 
Türk devletlerinin birliği, beraberliği bakımından faaliyet-
lerini çok takdir ediyorum. Komite’nin kuruluşunun 20. yıl 
dönümünü tebrik eder, Türk diasporasının güçlenmesini, 
Devlet Diaspora Komitesi’nin dünya çapında örgütlü bir 
güç olma çabalarında başarılarının devamını dilerim.” ifa-
delerini sözlerine ekledi Aziz Sancar.

20 yıllık Azerbaycan diasporasının faaliyetleri hakkın-
da konuşan Eski Dışişleri Bakanı ve kıdemli Diplomat Ha-
san Hasanov, Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Mu-
radov’un bu göreve atanmasının ardından kurumun daha 
şeffaf hale geldiğini belirttiği sözlerine şu ifadeleri ekledi: 
“Diaspora faaliyetleri artık üst düzeyde düzenleniyor. Bu 
yükselişin ana sebebi diaspora kuruluşlarının koordinas-
yonudur. Bu zamana kadar organizasyonlar karışık bir şe-
kilde faaliyet gösteriyordu. Her ülkede kendi diaspora teş-
kilatını kurup, kendini onun sahibi olarak görmüştür. Şimdi 
durum böyle değil, bu organizasyonlar düzenli bir şekilde 
çalışıyor, Azerbaycan dış politikasının ana çizgisini hayata 
geçiriyorlar. Organize olmak diasporanın kalitesini büyük 
ölçüde artırır. Diaspora Komitesi’nin savaş sırasında ve 
sonrasında daha aktif hale geldiğini belirtmek gerekir. Sa-
vaşı bitirdik, barış istiyoruz. Ermeniler ise bu duruma gayri 
ciddi yanaştıkları için durum gerginleşmektedir. Diaspora 
Komitesi’nin çalışmalarını bu yönde sürdürdüğünü düşü-
nüyorum. Diasporamız, Ermenilerin barışa karşı bu tür 
yapıcı olmayan tutumunu dünyaya aktarmaktadır. Dünyada 
“Karabağ” adı verilen okullar oluşturulmuş, “Karabağ” ke-
limesinin özü uluslararası topluma anlatılmıştır. Fuad Mu-
radov’a çalışmalarında başarılar diliyoruz; ne mutlu bize 
ki, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatlarını başarıyla 
yerine getiriyor.”
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
lukları Dairesi (YTB) Başkanı Abdullah 
Eren, iki ülkenin diaspora örgütleri 
arasında yakın iş birliği olduğunu be-
lirterek, bunun temelinde Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
İlham Aliyev arasındaki dostluk, kar-
deşlik ve karşılıklı güvenin önemli ol-
duğunu vurguladı.

 
Abdullah Eren, karşılıklı iş birliği-

nin Şuşa Deklarasyonu ve “Bir millet, 
iki devlet, tek diaspora” felsefesi doğ-
rultusunda sürdürüleceğini söyledi. 
“Kuruluşunun 20. yıl dönümü vesile-
siyle, değerli dostum Fuad Muradov 
da dâhil olmak üzere Devlet Diaspora 
Komitesi’nde çalışan herkesi tebrik 
ediyorum.” dedi.

Amerikan Yahudi Komitesi 
(AJC) İcra Direktörü David Harris’in 
Devlet Diaspora Komitesi Başkanı

Fuad Muradov’a hitaben yazdığı mek-
tupta, liderliğini yaptığı örgütün Azer-
baycan ile ilişkilerine büyük önem 
verdiği ve bunun bir örnek teşkil ettiği 
belirterek, Devlet Diaspora Komitesi 
ile iş birliği sağlanmasına büyük önem 
verir: “Azerbaycan’ın, uzun yıllardır 
Devlet Diaspora Komitesi ile yaptığı-
mız ziyaretler ve iş birliği sırasında 
çeşitli etnik toplulukların aktif katı-
lımına, sosyal ve siyasi hayatta, ülke 
birliğinin güçlendirilmesi ve Azerbay-
can kültürünün dünya kamuoyuna ta-
nıtılmasına tanık olduk. Azerbaycan 
hükümetinin öncelikli yönü olan bu 
politikanın ilkeleri Devlet Diaspora

Komitesi tarafından başarıyla uygulanmaktadır. Komitenin dünya Azerbaycanlı-
larını birleştirme ve koordine etme çabalarını çok takdir ediyorum, küresel me-
seleler ve uluslararası iş birliği konusunda ortak projeler için sabırsızlanıyorum 
ve asil görevinizde başarılar diliyorum.”

Fransa’da faaliyet gösteren Uluslararası Diplomasi ve 
Diyalog Konseyi’nin direktörü Eric Gozlan da Devlet Diaspora 
Komitesi’ni kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla kutladı. 
Direktör, Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov’a 
hitaben yazdığı mektupta; Azerbaycan’dayken Karabağ’a yap-
tığı ziyareti ve “Güney Kafkasya’da Çatışma Sonrası Dönem-
de Kalkınma” hakkında Bakü’de düzenlenen yuvarlak masa 
toplantılarına katılarak birçok konuya açıklık getirildiğini ve 
Azerbaycan’ın komşusuyla kalıcı barışa geri dönmek istedi-
ğini anladığını belirtti. Bu gerçekleri Fransız medyası aracılı-
ğıyla ülke kamuoyuna aktarmayı planladığını sözlerine ekledi.

Fransız uzman, Devlet Diaspora Komitesi’nin etkinliğini 
“birçok ülke için bir örnek” olarak nitelendirdi ve sözlerine 

şöyle devam etti: “Komite tüm dünyada mükemmel bir iş çıkarıyor. Umarım 
kuruluşumuz sizinle iş birliğini sürdürecek.”
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Azerbaycan asıllı ünlü Fransız foto muhabiri Reza Degati, komitenin dünya Azerbaycanlılarını bir araya getirmek için 
küçük ekibiyle birçok büyük projeye imza attığını belirterek: “Komisyonun son 20 yıllık faaliyeti gözler önündedir. Devlet Di-
aspora Komitesi büyük etkinliklerle bizleri memnun etmeyi sürdürmektedir. Azerbaycan kültürünü dünyaya tanıtmasını ve 
dünyanın bizim kültürümüzden faydalanmasını temenni ediyorum. Ben de bu Vatan çocuğu olarak kendi kültürümüzü tüm 
dünyaya tanıtmak istiyorum. Komiteyi ve komite çalışanlarının 20. yıl dönümünü kutluyorum.”

Rusya’nın emektar sanatçısı Eldar Aliyev, komite başkanı Fuad Muradov’u da tebrik ederek; “Size verilen ve başarıyla 
yerine getirdiğiniz görev şüphesiz ki, devlet politikasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu misyon, gezegenimizin dört bir kö-
şesinde yaşayan Azerbaycanlıları birleştirmeyi amaçlıyor. Bu 
politikanın önemli yönlerinden biri de zengin Azerbaycan kül-
türünün tüm dünyaya tanıtılmasıdır. Size bundan sonra, Sayın 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Komite’nin önünde verdiği gö-
revleri yerine getirmede başarılar diler, büyük Azerbaycan’ın 
refahı ve gücü için yapılan çalışmaların birleştirilmesini ve tek 
bir yere yönlendirilmesini dilerim. Mutlu yıl dönümleri!”

Bakü-Napoli Derneği Başkanı Giuseppe Caniglio, bü-
yük lider Haydar Aliyev’in girişimiyle kurulan Azerbaycan 
Cumhuriyeti Diasporası ile Devlet Diaspora Komitesi’nin ku-
ruluşunun 20. yıl dönümü vesilesiyle tebriklerini iletti: “İtal-
ya’daki ve dünyadaki Azerbaycanlılar, şahsım ve de bu yıl 15. 
yaşına girecek olan Napoli-Bakü Derneği adına, Başkan Fuad
Muradov’a en içten selamlarımı iletiyorum.”
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korunmasına, Azerbaycan diasporasının desteğine, Azer-
baycan Cumhuriyeti Devlet Diaspora Komitesi ve Ukrayna 
Azerbaycanlılarının Birleşik Diasporası ile yakın iş birliği-
nin devam ettirilmesine her türlü katkıyı yapmaya devam 
edecekleri belirtildi: “Ukrayna Azerbaycanlıları, Ukrayna 
halkı ile dostluğu güçlendirmek ve Ukrayna toplumuna 
entegrasyon adına çok emek veriyor. Ukrayna ve Azer-
baycan’ın kalkınmasında ve ilerlemesinde ortak çabalarla 
önemli sonuçlar ve başarılar elde edeceğimize inanıyoruz.

Sayın Fuad Muradov! Komitenizin kuruluşunun 20. yıl 
dönümü vesilesiyle sizi ve çalışma arkadaşlarınızı en iç-
ten dileklerimizle kutluyor, barış, başarı ve refah diliyoruz, 
bundan sonrası için de etkin iş birlikleri temenni ediyoruz.”

İsviçre’de faaliyet gösteren Zürih Türk Müziği Cemiye-
ti Müdürü Mustafa Kabagöz, Devlet Diaspora Komitesi’nin 
tüm çalışanlarını tebrik ettiğini ve kendilerine başarılar di-
lediğini belirterek; “Heyet sadece Azerbaycan diasporası-
nın değil, yurt dışındaki tüm Türklerin bir kurumudur. Biz 
bunu böyle görüyoruz. “Güçlü Azerbaycan, Güçlü Türkiye”, 
“Güçlü Türkiye, Güçlü Azerbaycan” demektir. Yaşasın Tür-
kiye-Azerbaycan kardeşliği!”

Yaşat Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, Kopen-
hag Üniversitesi nöroloji profesörü ve baş danış-
manı, Uluslararası Baş Ağrıları Derneği Başkanı 
ve İnsan Migren Araştırmaları Derneği direktörü 
Mesud Aşina, güçlü bir Azerbaycan’ın güçlü bir 
diaspora anlamına geldiğini belirttiği sözlerine 
şunları ekledi: “Dünya Azerbaycanlılarını bir ara-
ya getirmek, diaspora kuruluşlarının çalışmalarını 
düzenlemek, farklı ülkelerde yaşayan vatandaşla-
rımıza yalnız olmadıklarını, Azerbaycan devletinin 
dikkat ve özeninin her zaman yanlarında olduğunu 
hissettirmek gibi onurlu ve sorumlu bir misyon 
taşıyan Devlet Diaspora Komitesi’ni kuruluşunun 
20. yıl dönümü vesilesiyle tebrik ediyor, başarılar 
diliyorum.” 

Rusya Federasyonu TASS Haber Ajansı’nın ilk ge-
nel müdür yardımcısı, Rusya’nın emektar gazetecisi ve 
kültür işçisi, Devlet Ödülü sahibi Mikhail Gusman, Dev-
let Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov’a hitaben 
yazdığı mektupta, Komitenin kurulduğu günden bu yana 
Azerbaycan diasporasının büyümesi ve etnik gruplar ara-
sı diyaloğun güçlendirilmesine büyük katkılar sağladığını 
belirttiği sözlerine şu ifadeleri de ekler: “Rusya’da yaşa-
yan 2 milyondan fazla yurttaşımız Komitenin ilgi ve des-
teğini çok takdir ediyor. Sizi temin ederim ki; Rusya’daki 
diasporamız, Azerbaycan’ın dünya çapındaki parlak ba-
şarılarından, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma ko-
nularında elde ettiği harika sonuçlardan içtenlikle ve tüm 
kalbiyle gurur duyuyor. Eminim ki, tüm hemşerilerimiz 
öz vatanlarına daima sadık kalacaklar, onu minnettarlık 
ve derin vatan sevgisi ile yaşatacaklar.”

Ukrayna Yüksek Şurası’ndaki bir grup milletve-
kili yazdığı tebrik mektubunda şunları kaydetti: “Ülke-
lerimiz ve halklarımız arasındaki kardeşlik ilişkilerinin
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DEVLET DİASPORA KOMİTESİ İLE KARABAĞ DEVLET DİASPORA KOMİTESİ İLE KARABAĞ 
KALKINMA FONU ARASINDA MUTABAKAT KALKINMA FONU ARASINDA MUTABAKAT 

ZAPTI İMZALANDIZAPTI İMZALANDI

Mutabakat zaptı, Devlet Diaspora Komitesi 
Başkanı Fuad Muradov ve Karabağ Kalkınma 
Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Rahman Hacı-

yev tarafından imzalandı.

Mutabakat zaptının temel amacı, iş birliği çerçeve-
sinde ortak projeler ve etkinlikler hayata geçirilerek kur-
tarılan bölgelerin refah düzeyini iyileştirilmesine yönelik 
dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır. Zapt; yurtdışın-
da yaşayan Azerbaycanlılar, diaspora teşkilatları ve diğer 
halkların temsilcileri tarafından Ermeni işgali sonucunda 
Azerbaycan halkı için büyük önem taşıyan kültürel mira-
sa, doğal kaynaklara ve biyolojik ortaklığa verilen zarar 
hakkında dünya kamuoyunu bilgilendirmeye, Karabağ’da 
uygulanan önlemleri ve yatırım potansiyelini desteklemek 
amacıyla bağış yapmaya, devlet-özel ortaklıklarının teşvik 
edilmesini kapsıyor.

Etkinlikte konuşan Komite Başkanı, yabancı ül-
kelerde faaliyet gösteren Azerbaycan diaspora örgüt-
lerinin Karabağ’da yürütülen inşaat çalışmaları ve Ka-
rabağ Kalkınma Fonu’nun faaliyetleri hakkında düzenli 
olarak bilgilendirilmesinin önemini vurguladı. Mutaba-
katın kapsadığı hareket yönünün Şuşa’da düzenlenen 

5. Dünya Azerbaycanlıları Kurultayı’nda belirlenen strate-
jiye de yansıdığı kaydedildi. Zafer Kurultayı’nın iki panelin-
den birinin “Karabağ’ın restorasyonu ve yeniden inşasında 
Azerbaycan diasporasının katkıları” konusuna ayrılmış ol-
ması tesadüf değildir.

Karabağ Kalkınma Fonu’nun faaliyete geçtiği ilk gün-
den itibaren Devlet Diaspora Komitesi tarafından destek 
gördüğünü söyleyen R. Hacıyev Muzaffer Ali Baş Kuman-
dan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in girişimiyle Azerbay-
can’ın kültür başkenti Şuşa’da düzenlenen Zafer Kurulta-
yı’na katıldığını ve etkinliğe katılanlarla kurduğu iletişimi 
memnuniyetle hatırlatarak, diaspora kuruluşlarının öncü-
lük ettiği fonla etkin bir iş birliği beklentisinde olduğunu 
söyledi. Toplantıda Rahman Hacıyev, geçen yılın sonuçları 
ve aynı zamanda mevcut faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ardından ortak iş birliği çerçevesinde hayata geçirile-
cek projeler hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunul-
du. Taraflar, bu iş birliğinin işgalden kurtulmuş topraklar-
da sürdürülebilir yerleşime ve elverişli yaşam koşullarının 
yaratılmasına katkıda bulunacağına olan güvenlerini dile 
getirdiler.
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DİASPORA TEMSİLCİLERİ’NİN ŞUŞA’YADİASPORA TEMSİLCİLERİ’NİN ŞUŞA’YA
BEŞİNCİ ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİBEŞİNCİ ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİ

26 Temmuz’da bir grup diaspora temsilcisi, Devlet 
Diaspora Komitesi’nin desteği ve organizasyonuyla 
Şuşa’yı ziyaret etti.

“Demir Yumruğun Gücüyle Şuşa’dayız” projesi kapsa-
mında beşinci kez düzenlenen ziyarete 27 ülkeden 130 diaspo-
ra temsilcisi katıldı.

Ziyaret sırasında diaspora temsilcileri, kültür başkenti-
mizin ana maydanı Bazarbaşı’nı, Cıdır Ovası’nı, Ermeni van-
dalizmine maruz kalmış “Kurşunlu heykellerin bulunduğu 
meydanı, Şuşa Beyannamesi’nin imzalandığı yeri, Hurşidba-
nu Natevan’ın evini, Han Gızı Bulağı’nı, Gence Kapısı’nı, Sa-
atlı, Aşağı ve Yukarı Gövher Ağa camilerini ve diğer görkemli 
yerleri ziyaret edip, savaş sonrası dönemde kadim kentimizde 
yapılan imar ve iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi sahibi 
oldular.

Diaspora temsilcileri, halkımıza bu mutluluğu yaşattık-
ları için Muzaffer Ali Başkomutana ve Azerbaycan Ordusuna 
teşekkür ettiler.

Devlet Diaspora Komitesi’nin 2021 yılında (27 Temmuz, 
17 Ağustos, 9 Ekim ve 2 Aralık tarihlerinde) diaspora tem-
silcileri eşliğinde Şuşa şehrine dört kez ziyaret düzenlediği-
ni belirtmek gerekir. “Demir Yumruğun Gücüyle Şuşa’dayız” 
sloganıyla düzenlenen geziler, Azerbaycan diasporasının tari-
hindeki en önemli olaylardan biridir.
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AZERBAYCAN DİASPORASI AĞIR AZERBAYCAN DİASPORASI AĞIR 
BİR KAYIP YAŞADIBİR KAYIP YAŞADI

Müzikolog, pedagog, sanat çalışmaları üzre 
felsefe doktoru, Indiana Üniversitesi Jacobs 
Müzik Okulu öğretmeni Aida Hüseynova 58 

yaşında vefat etti.

Aida Hüseynova, 1964 yılında Bakü’de doğdu. 1982 
yılında Bülbül Ortaokulu’ndan altın madalya ile mezun 
oldu ve 1987 yılında Azerbaycan Devlet Konservatuarı’n-
dan (şimdiki adıyla Bakü Müzik Akademisi) onur diploması 
ile mezun oldu. 1992’de St. Petersburg Konservatuarı’n-
da sanat çalışmaları alanında Felsefe Doktoru derecesini 
aldı.

Bakü Müzik Akademisi’nde öğretmen olarak çalıştı 
ve Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya’da Har-
vard, Princeton, Berkeley, Stanford, Columbia ve Cambri-
dge Üniversitelerinde ders verdi. Onun girişimiyle Jacobs 
Müzik Okulu’nda “İpek Yolu Halklarının Müziği” ve “Müzik-
te Doğu ve Batı’nın Buluşması” konuları oluşturuldu.

Beş kitap ve 200’den fazla makalenin yazarı olan 
hemşerimiz Aida Hüseynova, Andrew Mellon ve Fulbright 
burslarının yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından fi-
nanse edilen burslara layık görüldü.

 
San Francisco’da düzenlenen Dünya Müzik Festi-

vali’nin danışma kurulu üyesi, İpek Yolu Topluluğu’nun 
bilimsel danışmanı, Kronos Quartet’in Azerbaycan müzi-
ği ile ilgili projeleri, Mark Morris Dans Topluluğu, Üzeyir 
Hacıbeyili’nin “Leyli ve Mecnun” operası, Kolej Müziği yö-
netmeni ABD Derneği kadrosunun bir üyesi, Azerbaycan 
Ulusal Müzik Konseyi’nin genel sekreteriydi.

Devlet Diaspora Komitesi yönetimi ve personeli, Aida 
Hüseynova’nın ölümünden duydukları üzüntüyü ifade eder 
ve merhumun aile üyeleri, akrabaları ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yaşayan yurttaşlarına en derin taziyelerini 
sunar.  Allah rahmet eylesin!
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DÜNYA’NIN NABZI BAKÜ GLOBALDÜNYA’NIN NABZI BAKÜ GLOBAL
FORUMU’NDA ATTI!FORUMU’NDA ATTI!

Uluslararası Nizami Gencevi Merkezi tarafından 
gerçekleştirilen 9. Global Bakü Forumu “Küre-
sel Dünya Düzenine Tehditler” temasıyla 16-19 

Haziran 2022 tarihleri arasında başkent Bakü’deki Gülistan 
Sarayı’nda düzenlendi. 53 ülkeden yaklaşık 400 katılımcıyı 
ağırlayan forum birçok alanda son derece verimli panele 
ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, 19 Haziran’da Azerbaycan’ın 
işgalden kurtarılmış topraklarını da ziyaret etti. Bu çerçe-
vede, birçok ülkeden Azerbaycan’a gelen katılımcı  Fuzuli 
ve sonrasında Şuşa’ya gitti.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından 
yaptığı paylaşımda; foruma, önceki dönem Türk Devletle-
ri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı ve İzmir Milletvekili 
Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, eski 
TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, BM 75. 
Genel Kurul Başkanı İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır’ın 
katıldığı belirtildi. 

Uluslararası Nizami Gencevi Merkezi Eş Başkanları 
Letonya’nın eski Cumhurbaşkanı Vaira Vike-Freiberga ve 
İsmail Serageldin’in yanı sıra, Arnavutluk Cumhurbaşkanı 
Ilir Meta, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başka-
nı Şefik Caferoviç, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zu-
rabişvili, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, BM Cenevre Ofisi Direktörü Tatiana 
Valova ve Arap Birliği’nin 8. Genel Sekreteri, Mısır’ın eski 
Dışişleri Bakanı Ahmed Abul Ghait de forumun katılımcı-
ları arasındaydı.

bazı beyanlar duymaya başladıklarını ifade ederek, bu yak-
laşımın faydasız ve Ermenistan için tehlikeli bir yaklaşım 
olduğunu belirtti. 

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü 
sorgulamaya devam ettiği takdirde, Azerbaycan’ın başka 
seçeneği kalmayacağını ve Ermenistan’ın toprak bütün-
lüğünü sorgulayacağını kaydeden Aliyev, Ermenistan’ın 
toprak bütünlüğünü sorgulamaya tarihsel olarak da hak-
larının bulunduğunu belirtti. Aliyev şöyle konuştu; “Son 
yüzyılın tarihi, Sovyet hükümetinin 1920’de Azerbaycan’ın 
tarihi bölgesi olan Zengezur’u kopararak Ermenistan’a 
verdiğini açıkça gösteriyor. Bu nedenle, Ermenistan Kara-
bağ’daki Ermeniler için statü talep ediyorsa, Azerbaycan 
neden Batı Zengezurlu Azerbaycanlılar için statü talep et-
mesin. Çünkü oranın tamamında Azerbaycanlılar yaşıyor-
du. Bu konu çıkmaz bir duruma neden olabilir. Ermenistan 
hükümeti, 2. Karabağ Savaşı’nın derslerini unutmamalı, bu 
dersleri iyi öğrenmeli ve Azerbaycan’a karşı herhangi bir 
toprak iddiasından kaçınmalıdır.”

Aliyev açılış hitabında ayrıca, Zengezur Koridoru’nun 
bir an önce açılması gerektiğini vurgulayarak, koridorun 
gelecekte bölgesel barışın temel unsurlarından biri ola-
cağını söyledi. “Bize bu iletişim yolu sunulmazsa, barış-
tan bahsetmek zor olacak ve Azerbaycan ile Ermenistan 
arasında bir arada yaşama ve normal komşuluk ilişkileri 
kurmaya yönelik tüm çabalar başarısız olacaktır. Bunun 
önemli bir konu olduğunu ve Azerbaycan’ın bunu talep 
etme hakkı olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum.” 
diye konuşan Aliyev, AGİT Minsk Grubu’nun işgal döne-
mi boyunca etkisizliğine de değindi. Aliyev, Azerbaycan’ın 
Karabağ’daki sorunu çözdükten sonra Minsk Grubu’nun

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in hitabın-
da, Azerbaycan’da “Dağlık Karabağ” adında bir idari birim 
bulunmadığını hatırlattı ve Karabağ’ın statüsüne ilişkin  

Cumhurbaşkanı Aliyev: “Ermenistan, Azerbay-
can’a Karşı Herhangi Bir Toprak İddiasından 

Kaçınmalıdır”

İlham Aliyev: “Minsk Grubu’nu Canlandırma 
Girişimleri Etkisiz”
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faaliyet göstermesine gerek kalmadığını belirtti. Forum da 
önemli açıklamalar yapan Aliyev ayrıca, özellikle Rusya-Uk-
rayna savaşından sonra Minsk Grubu’nun üç eş başkanlık 
görevini yürüten ülkesinin bir araya gelemeyeceğinin açık 
olduğunu ifade etti. Minsk Grubu işlevini kaybettiğini dile 
getiren Cumhurbaşkanı Aliyev, Minsk Grubu’nu canlandır-
ma girişimlerinin etkisiz olduğunu da kaydetti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, enerji güvenliğinin dün-
ya gündeminin önemli konularından biri olduğunu, 4 Şubat 
2022 tarihinde Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi’nin 
yıllık toplantısının Bakü’de gerçekleştirildiğini ve gelecek-
te atılabilecek adımların ele alındığını kaydetti. Avrupa’da-
ki durumun çarpıcı biçimde değiştiğini ifade eden Aliyev, 
Azerbaycan’ın hidrokarbon kaynaklarına olan talebin arttı-
ğını söyledi. “Birçok ülkenin artan talebini karşılamak için 
elimizden geleni yapıyoruz” diyen Aliyev, Avrupa Komisyo-
nu ile bir enerji diyaloğu başlattıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Ak-
sakallar Heyeti Başkanı Yıldırım’ı kabul etti ve bir görüş-
me de gerçekleştirdi. Yıldırım, görüşmede Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın selamlarını iletti, Cumhurbaşkanı Aliyev de 
teşekkür ederek, Yıldırım’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
selamlarını iletmesini rica etti. Görüşmenin ardından Yıl-
dırım, Cumhurbaşkanı Aliyev’e kılıç hediye etti ve kılıcı
Aliyev’e verirken Fatih Sultan Mehmet’in kılıcının aynısı 
olduğunu ifade ederek, “Karabağ fatihi Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’e hediye edildiğini” belirtti. Görüşmeye Azer-
baycan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet
Hacıyev, Türkiye’den ise Tarım Bakanı Vahit Kirişci ve Bakü 
Büyükelçisi Cahit Bağcı da iştirak etti.

Eski TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 

Binali Yıldırım’dan Cumhurbaşkanı Aliyev’e 
Anlamlı Hediye

Cumhurbaşkanı Aliyev’den sonra Türk Devletleri Teş-
kilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Yıldırım açılış oturumun-
daki hitabında, Zengezur Koridoru’nun, Avrupa ile Asya 
arasındaki bağların daha etkin olarak kurulması ve ticari 
ilişkilerin geliştirilmesi için büyük önem taşıdığını ifade 
etti. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
mesajını da katılımcılarla paylaştı.

Binali Yıldırım, Türkiye’nin gerçeklere dayalı olarak 
uluslararası adaletin tesisi için tutarlı ve kapsamlı çalış-
malar yaptığına dikkat çekerek Güney Kafkasya’nın ba-
rış, dostluk ve işbirliği bölgesi haline gelmesi gerektiğini 
vurguladı. Yıldırım, 26 yıl boyunca BM, AGİT Minsk Gru-
bu ve diğer uluslararası kuruluşların Karabağ sorunu-
nu çözmeye çalışsa da sonuç alınamadığını, ancak Azer-
baycan’ın kendi imkanları ve gücüyle 44 günlük Vatan
Muharebesi’nde işgal altındaki topraklarını azat ettiğini 
belirtti. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacı-
yev de forumun katılımcılarındandı. Hacıyev konuşmasın-
da; “Azerbaycan bağımsızlığının ilk yıllarında işgal ve etnik 
temizliğe maruz kaldı. Ukrayna’nın karşılaştığı zorlukları 
anlıyoruz, çünkü 30 yıl önce Azerbaycan da bir krizle kar-
şı karşıya kaldı. O dönemde Azerbaycan adil bir yaklaşım 
ummasına rağmen uluslararası toplum sessiz kaldı.” diye 
konuştu. Hacıyev konuşmasında zor dönemde Azerbaycan 
halkına destek olan ve Ermenistan ile diplomatik ilişki kur-
mayan Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’a teşekkürle-
rini iletti.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur
Memmedov ise Forumda yaptığı konuşmada, Azerbay-
can’ın Ermenistan’dan barış anlaşmasının imzalanması 
için somut adımlar beklediğini dile getirdi. Azerbaycan’ın, 
Ermenistan’a beş temel ilke sunduğunu ifade eden Bakan 
Yardımcısı Memmedov, Güney Kafkasya’nın kalkınması 
için barış sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade ede-
rek, bu kapsamda Azerbaycan’ın Gürcistan ile ilişkilerinin 
iyi bir örnek olduğunu sözlerine ekledi. 

forumda yaptığı konuşmasında, Türkiye ve Ermenistan 
ilişkilerin normalleşmesine ilişkin süreç hakkında dinleyi-
cilere bilgi vererek iki ülke tarafından da özel temsilciler 
atadığını ve özel temsilcilerin üç defa bir araya geldiklerini 
ifade etti. Azerbaycan’ın Türkiye-Ermenistan normalleşme 
sürecini desteklediğini belirten Çetin, Azerbaycan toprak-
larının işgal edilmesi üzerine Türkiye’nin Ermenistan ile 
sınırlarını kapattığını kaydetti. Konuşmasında bölgenin 
büyük bir potansiyeli olduğunu, bu potansiyeli artırmak ve 
kullanmak gerektiğini, bunun için bölge ülkeleri arasında 
kalıcı barış ve iyi ilişkiler tesis edilmesinin gerektiğini dile 
getirdi.

TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Yıldırım,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mesajını İletti

Hikmet Hacıyev’den Türkiye, Pakistan ve Suudi 
Arabistan’a Teşekkür

Hikmet Çetin: “Azerbaycan, Türkiye ile Er-
menistan Arasındaki Normalleşme Sürecini 

Destekliyor”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Memmedov:
“Ermensitan’dan Somut Adımlar Bekliyoruz”

Bakü’de önemli konuların tartışıldığı panellerden 
sonra Şuşa’da gerçekleştirilen oturumun başlığı ise “Azer-
baycan’ın Karabağ ve Doğu Zengezur Ekonomik Bölgele-
rinin Yeniden İnşa ve Kalkınma Vizyonu” olarak belirlendi. 
Oturumunun moderatörlüğünü ise Nizami Gencevi Ulusla-
rarası Merkezi Eş Başkanı İsmail Serageldin üstlendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanının Şuşa Özel Temsilci-
si Aydın Kerimov, Azerbaycan Cumhurbaşkanının Kara-
bağ Ekonomik Bölgesi (Şuşa hariç) Özel Temsilcisi Emin
Hüseynov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanının Zengilan Özel 
Temsilcisi Vahid Hacıyev, oturumda fikirlerini konuklarla 
paylaştı ve işgalden kurtarılan topraklarında yoğun şekilde 
devam eden restorasyon ve imar  çalışmaları hakkında ka-
tılımcılara bilgi verdi.

“Azerbaycan’ın Karabağ ve Doğu Zengezur 
Ekonomik Bölgelerinin Yeniden İnşa ve
Kalkınma Vizyonu” Şuşa’da Ele Alındı
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28 MAYIS AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ 28 MAYIS AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ 
DÜNYA’NIN BİRÇOK ÜLKESİNDE KUTLANDIDÜNYA’NIN BİRÇOK ÜLKESİNDE KUTLANDI

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 
104. yıl dönümüne ithafen İstanbul Üsküdar 
Üniversitesi’nde konferans düzenlendi.

“Karabağ Azerbaycan’dır!” Milli Platformu kapsa-
mında “Karabağ Azerbaycan’dır!” Koordinasyon Derneği, 
Türkiye-Azerbaycan Büyük Kardeşlik, Dostluk, Kültür ve 
Stratejik Platformu, Üsküdar Üniversitesi, Anadolu Aydın-
lar Ocağı’nın ortak organizasyonu ile düzenlenen etkinliğe; 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İstanbul Başkon-
solosluğu, Devlet Diaspora Komitesi sorumlu çalışanları, 
“Karabağ Azerbaycan’dır!” Milli Platformunun liderlik eki-
bi, üniversitenin öğrenci ve öğretmenleri, yerel toplum ve 
Azerbaycan diasporasının temsilcileri katıldı.

Etkinlik kapsamında; Üsküdar Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Karabağ Azerbaycandır!” Milli 
Platformu kapsamında “Karabağ Azerbaycan’dır!” Koordi-
nasyon Derneği Başkanı Dr. Elvin Abdurahmanlı, Karade-
niz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Meclisi Genel 
Sekreteri Asef Hacıyev, Devlet Diaspora Komitesi Daire 
Başkanı Vesile Vahidgızı, Türkiye-Azerbaycan Büyük Kar-
deşlik, Dostluk, Kültür ve Stratejik Platformu Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim Öztek, Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, araştır-
macı ve yazar Aygün Hasanoğlu konuşma yaptılar.

Bu önemli tarihi olay vesilesiyle etkinliğe ka-
tılanları ve halkımızı tebrik eden konuşmacılar, 28 
Mayıs 1918’de bağımsızlığını ilan eden Azerbay-
can’da demokratik ve laik cumhuriyet gelenekleri-
nin temelinin atıldığını ifade ettiler. Azerbaycan Halk 
Cumhuriyeti, 23 aylık faaliyet döneminde halkımı-
zın milli bilincini ve ideolojisini yeniden kazanmış

ve kendi kaderini tayin etme kabiliyetini göstermiştir.

Etkinliğin bir parçası olan “Karabağ Azerbaycandır!” 
28 Mayıs 2021’de oluşturulmuştur. Katılımcılara Koordi-
nasyon Derneği’nin bir yıllık faaliyetini anlatan bir video 
izletildi ve derneğin faaliyetine destek verenlere plaket 
takdim edildi.

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 104. 
yıl dönümü münasebetiyle Paris’te bir konser düzenlen-
di. Azerbaycan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, 
Devlet Diaspora Komitesi’nin ve ülkemizin Fransa’daki 
büyükelçiliğinin desteğiyle, Fransa’daki Azerbaycan Dost-
ları Derneği tarafından düzenlendi. Etkinliğe katılanlar 
arasında; Azerbaycan’ın UNESCO Daimi Temsilcisi Elman
Abdullayev, Türkiye Cumhuriyeti’nin Fransa Büyükelçisi
Refik Ali Onaner, Azerbaycan’ın Fransa Büyükelçiliği Müs-
teşarı Nigar Hüseynova, Azerbaycan Dostları Derneği’nin 
kurucusu ve Fransa’nın ilk Azerbaycan Büyükelçisi Jan 
Peren, diplomatik birliklerin temsilcileri, yerel toplum, kit-
le iletişim araçları ve Azerbaycan toplumu temsilcileri yer 
aldı.
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Etkinliğin sanatsal bölümünde; Azerbaycan Devlet 
Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu Sanatçısı, Azerbaycan 
Halk Sanatçısı Fidan Hacıyeva ve piyanist-besteci Konul 
Hüseynova’nın seslendirdiği Azerbaycanlı ve Avrupalı bes-
tecilerin eserlerinden oluşan bir konser programı sunuldu. 

Azeri sanatçıların performansı seyircilerden alkış aldı.
28 Mayıs Bağımsızlık Günü ve Azerbaycan-Amerikan 

Cemiyeti’nin 65. yıl dönümü vesilesiyle, ABD’nin New York 
şehrinde faaliyet gösteren Türk Evi’nde etkinlik düzenlen-
di. Azerbaycan-Amerikan Derneği tarafından düzenlenen 
etkinliğe diplomatik birliklerin, yerel halkın, Türk ve Azeri 
topluluklarının temsilcileri katıldı. Tören, Azerbaycan ve 
Amerika Birleşik Devletleri’nin milli marşlarının okunma-
sıyla başlamıştır. Etkinliğin açılışını, Azerbaycan-Ameri-
kan Derneği Başkanı ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Milli 
Güvenlik Bakanı Nağı Bey Şeyhzamanlı’nın torunu Tomris 
Azeri yaptı. Misafirleri selamlayan Tomris Hanım, 104 yıl 
önce Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve faali-
yetleri hakkında detaylı bilgi vermiş-
tir.

Etkinlikte konuşan Azerbay-
can’ın ABD Büyükelçisi Hazar İbra-
him, Azerbaycan’ın BM Daimi Tem-
silcisi Yaşar Aliyev ve Türkiye’nin 
New York Başkonsolosu Reyhan 
Özgür, bayram vesilesiyle topluluk 
üyelerimizi ve halkımızı tebrik etti. 
Azerbaycan-Amerikan Derneği’nin 
sosyo-politik, kültürel ve insani alan-
lardaki faaliyetleri, kültürlerarası 
anlayışa katkısı büyük beğeni topladı.

Etkinliğin sanatsal bölümünde; Azer Demirov’un (ke-
man) icra ettiği “Sevgili canan” ve “Yaşa Azerbaycan” eser-
leri ile Güllü Meherremova’nın icra ettiği milli danslarımız 
“Uzun dere” ve “Beyaz Çiçek” sunuldu.

Devlet Diaspora Komitesi Başkanı 
Fuad Muradov’un Azerbaycan-A-
merikan Derneği’ni 65. kuruluş yıl 
dönümü vesilesiyle kutladığını ve 
derneğin başkanı Tomris Azeri’yi 
“diaspora faaliyetinde hizmet için” 
Azerbaycan Cumhuriyet Madalyası 
ile ödüllendirdiğini de belirtmek ge-
rekir. 

28 Mayıs’ta Berlin’de Azerbay-
can’ın Bağımsızlık Günü’ne ithafen 
bir etkinlik düzenlendi. “Harı Bül-
bül” Azerbaycan Kültür Evi Başka-
nı, Almanya Azerbaycanlıları İttifakı 
Başkan Yardımcısı Sevda Badaliouri 
(Garibova) ve “Harı Bülbül” Azer-
baycan Kültür Evi Başkan Yardımcı-
sı Nikol Kadirli’nin moderatörlüğü-
nü yaptığı etkinlikte; Azerbaycan’ın 
klasik dönem şairi İmadeddin Ne-
simi mirasının araştırmacısı, bi-
lim insanı Michael Reinhard Hess, 
Azerbaycanlı öğrenciler ve Mezun-
lar Platformu’nun temsilcisi Azer-
baycanlı Nezrin Aliyeva konuşma 
yaptılar.

Ardından ünlü şairimiz Semed Vurgu’nun ünlü şiiri 
“Azerbaycan”, “Harı Bülbül” Azerbaycan Kültür Evi’nde, 
Azerbaycan dili kursu öğrencisi Fidan Soltanova tarafından 
seslendirildi. Etkinlik; Azerbaycan’ın ünlü bestekârı Seid 
Rüstemov’un, Almanya’da yaşayan torunu keman sanatçısı 
Feride Rüstemov’un şefliğinde “Odlar Yurdu” müzik gru-
bunun verdiği konserle sona erdi.

28 Mayıs Bağımsızlık Günü ve Azerbaycan ile Finlan-
diya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl 
dönümü münasebetiyle Helsinki’deki Musiikkitalo Müzik 
Merkezi’nde görkemli bir etkinlik düzenlendi.
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Etkinlik, Devlet Diaspora Komi-
tesi’nin desteği yanı sıra; Azer-
baycan’ın İsveç, Norveç ve Fin-
landiya’daki büyükelçiliklerinin 
ortak organizasyonu ve İskandi-
nav Azerileri Koordinasyon Kon-
seyi Koordinatörü, “Azer-Türk” 
Gençlik Başkanı Ülviyye Cabba-
rova’nın desteğiyle gerçekleşti-
rildi. 

Törende; Azerbaycan Dı-
şişleri Bakan Yardımcısı Fariz 
Rzayev, Devlet Diaspora Komi-
tesi Başkan Yardımcısı Vagif 
Seyidbeyov, ülkemizin İsveç, 
Norveç ve Finlandiya’daki Büyü-
kelçisi Zaur Ehmedov, Finlandi-
yalı yetkililer, yabancı ülkelerin 
diplomatik birimlerinin temsil-
cileri, yerel halk ve Azerbaycan toplumu bir araya geldi. 

Törenin açılış konuşmasını, Finlandiya’daki İskandi-
nav Azerbaycanlıları Koordinasyon Konseyi Koordinatörü 
ve “Azer-Türk” Gençlik Örgütü Başkanı Ülviyye Cabbarova 
yaptı. Ardından Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fa-
riz Rzayev ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Dış Ekonomik 
İlişkiler Müsteşar Yardımcısı Nina Vaskulahti birer konuş-
ma yaptılar.

Etkinliğin sanatsal bölümünde ise Azerbaycan’ın 
Onur Sanatçısı, ünlü cazcı İsfar Sarabski’nin şeflik yaptığı 
“İsfar Sarabski Trio” sahne aldı.

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 104. 
yıl dönümü dolayısıyla Rusya’nın farklı şehirlerinde etkin-
likler düzenlendi.

St. Petersburg’da düzenlenen etkinlikte hemşerile-
rimiz, bayram vesilesiyle modern Azerbaycan devletinin 
kurucusu, seçkin devlet adamı Haydar Aliyev’in rölyefini 
ziyaret ettiler.

St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi, Azerbaycan Mil-
li-Kültürel Özerkliği ile Azerbaycan’ın St. Petersburg’daki 
Başkonsolosluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen tören-
de, büyük liderin rölyefinin önüne çiçekler bırakıldı ve bir 
dakikalık saygı duruşuyla hatırası anıldı. 

Törene katılanlara seslenen “St. Petersburg ve Le-
ningrad Bölgesi, Milli-Kültürel Özerkliği” Başkanı Vagif 
Memişov, 28 Mayıs Bağımsızlık Günü’ne adanan etkinlikle-
rin düzenlenmesinin geleneksel Azerbaycan değerlerinin 
korunmasına ve yurttaşlarımız arasındaki birliğin güçlen-
dirilmesine hizmet ettiğini söyledi. “Bağımsızlığımız ve ta-
rihimiz, ülkemizin tarihinde şanlı harflerle yazılmıştır. 

Bugün dünyanın en güzel şehir-
lerinden biri olarak kabul edilen St. 
Petersburg’da, Azerbaycan’ın zengin 
kültürünü yüceltip, kadim tarihini tanı-
tabildiğimiz için gurur duymalıyız.” dedi.

Çeçenistan Cumhuriyeti’nin Groz-
ni kentindeki Haydar Aliyev Meydanı’n-
da 28 Mayıs Bağımsızlık Günü’ne itha-
fen bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik sırasında Çeçenistan Hü-
kümeti temsilcileri, yerel halk ve Azer-
baycan toplumu temsilcileri, Umum 
Milli lider Haydar Aliyev’in meydandaki 
anıtını ziyaret ettiler. Anıtın önüne çi-
çekler bırakıldı, Azerbaycan’ın bağım-
sız devleti için eşsiz hizmetler yapmış 
seçkin isimlerin ruhları için de dualar 
okundu.
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28 Mayıs Bağımsızlık Günü ve Azerbaycan ile İtalya 
arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 30. yıl dönümü 
vesilesiyle Roma’da tören düzenlendi.

Azerbaycan’ın bu ülkedeki Büyükelçiliği tarafından 
düzenlenen ve Azerbaycan halkının katılımıyla gerçekleşen 
etkinliğe; İtalya Cumhuriyeti Senato Başkanı Maria Elisa-
betta Alberti Casellati, Temsilciler Meclisi Başkan Yardım-
cısı, “Yaşayan İtalya Partisi” Başkanı Ettore Rosato, Fırsat 
Eşitliği ve Aile İşleri Bakanı Elena Bonetti, senatörler ve 
milletvekilleri, komisyon başkanları, İtalya’dan Avrupa 
Parlamentosu üyeleri, çeşitli devlet kurumlarının temsil-
cileri, diplomasi, iş, kültür, akademik çevreler ve kitle ile-
tişim grupları katıldı. 

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından, 
Azerbaycan’ın İtalya Büyükelçisi Memmed Ehmedzade ve 
Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Ettore Rosato birer 
konuşma yaptılar.

Etkinlik; Azerbaycanlı bes-
teci, piyanist Kemale Elizade ve 
İtalyan besteci, gitarist Stefano 
Muscaritolo’nun seslendirdi-
ği “Dostluk Notları” adlı konser 
programı ile devam etti. Azerbay-
can ve İtalya’nın tanınmış bes-
tecileri ile müzisyenlerin kendi 
bestelediği eserler olan; “Sarı Ge-
lin”, “Ay Laçin”, “Güzelim sensin”, 
“Şuşa üzerinde uçmak”, “Cenne-
tim Karabağ” gibi şarkıları ses-
lendirerek seyircilerden bol alkış 
aldılar.

Letonya’nın başkenti Riga’da 
28 Mayıs Azerbaycan’ın Bağımsız-
lık Günü’ne ithafen tören ve kon-
ser etkinliği düzenlendi.

Azerbaycan’ın Le-
tonya Büyükelçiliği ta-
rafından tarihi ve mima-
ri anıt Küçük Gildiya’da 
düzenlenen resmi re-
sepsiyona, bu ülkenin 
Ulaştırma Bakanı, Azer-
baycan-Letonya Hükü-
metlerarası Komisyonu 
Eş Başkanı Talis Linkaits, 
Letonya Cumhurbaşkanı 
Dışişleri Danışmanı Sol-
veiga Silkalna, Latviya 
Seymi, Dışişleri Bakanlığı 
ve diğer devlet yapılarının 
yetkilileri, diplomatik ko-
lordu başkanları ve Azer-
baycan diaspora örgütle-
rinin üyeleri katıldı. 

Her iki ülkenin milli marşlarının okunması ile başla-
yan etkinlikte, ülkemizin Letonya Büyükelçisi Elnur Sulta-
nov ve Letonya Ulaştırma Bakanı Talis Linkaits birer ko-
nuşma yaptılar.

Etkinlik; Letonya Ulusal Senfoni Orkestrası’nın dört 
kişilik müzisyen grubu tarafından Azerbaycan, Letonya ve 
Avrupa bestecilerinin eserlerinin icra edilmesiyle devam 
etti.

Bu etkinliği, Baltık bölgesinin en büyük kilisesinde 
Bağımsızlık Günü ve “Şuşa Yılı’na” ithaf edilen bir kon-
ser izledi. Azerbaycan Büyükelçiliği ve Riga Katedrali’nin 
ortaklaşa düzenlediği konsere; Letonya’nın eski Cum-
hurbaşkanı, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi üyesi 
Valdis Zatlers, Letonya Dışişleri Bakanlığı ve diğer devlet 
kurumlarının yetkilileri, Letonya’da akredite işlemi yapan 
diplomatik görev başkanları, yerel halk ve Azerbaycan top-
luluğunun da aralarında bulunduğu 600 kadar kişi katıldı.
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“DİASPORA GENÇLİK III. YAZ “DİASPORA GENÇLİK III. YAZ 
KAMPI” SEÇİMLERİ SONA ERDİKAMPI” SEÇİMLERİ SONA ERDİ

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Diaspora Komi-
tesi ve Haydar Aliyev Vakfı iş birliği ile Şuşa’da 
düzenlenecek “Diaspora Gençlik III. Yaz Kampı” 

için seçimler sona erdi.

Kampa katılmak için 400’den fazla müracaat alındı. 
Kayıt ve mülakat aşamalarından sonra 52 ülkeyi temsilen 
116 kişi kampa katılmak üzere seçilirken, 12 kişinin daha 
yedek listede tutulmasına karar verildi. Katılımcılar ara-
sında hem dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Azerbay-
canlılar, hem de Azerbaycan’a dost halkların temsilcileri 
de bulunmaktadır. Seçilen katılımcılardan herhangi birinin 
kampa katılmasında bir sorun yaşanması durumunda, ye-
dek listedekilerden birinin onun yerine kampa katılımı sağ-
lanacaktır.

“Şuşa Yılı” çerçevesinde Azerbaycan kültürünün inci-
si Şuşa şehrinde 2-8 Ağustos 2022 tarihlerinde “Diaspora 
Gençlik III. Yaz Kampı” düzenlenecektir.

Kampın ortakları Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Gençlik Fonu, Devlet Turizm Ajansı ve Şuşa 
Şehri Devlet Koruma İdaresi’dir.

Yaz kampının programında, Şuşa’nın işgal sırasında 
yıkılan anıtlarını tanıtmak, kutsal yerleri ziyaret etmek,

şehit aileleri ve kahraman gazilerimiz ile çeşitli alanlar-
da uzman kişilerle gerçekleştirilen toplantıların yanı sıra 
gençler için eğlenceli programlar ve entelektüel oyunlar 
da yer alıyor. 

Her şeyden önce gençler, tarihi Zaferimizin Şuşa kut-
lamasına tanıklık edecekler, Azerbaycan ile bağlarını güç-
lendirecekler, ülkemizi başarıyla temsil etme, bağ kurma 
ve yeni dostluklar kurma becerisine sahip olacaklar.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev’in her zaman yurtdışında yaşayan Azerbaycanlıla-
rı tarihi Vatan ile bağlarını koparmamaya, zaman zaman 
Azerbaycan’ı ziyaret etmeye çağırdığını da belirtmek ge-
rekir. 22-23 Nisan 2022 tarihlerinde Şuşa’da düzenle-
nen Dünya Azerbaycanlıları 5. Kurultayı’nda Muzaffer Ali 
Başkomutan, dünya Azerbaycanlılarını anadillerini unut-
mamaya, Azerbaycan tarihini ve kültürünü öğrenmeye ve 
dost milletlerin diasporalarıyla birlikte Azerbaycan’ın ger-
çeklerini tanıtmaya davet etmiştir. Bu anlamda Diaspora 
Gençliğinin Yaz kampları, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 
tavsiyelerinin uygulanması olarak değerlendirilebilir.

Unutulmamalıdır ki, Diaspora Gençliği 1. Yaz Kampı 
“Cumhuriyetin 100. Yılı” sloganıyla Şeki’de, “Nesimi-650”  2. 
Yaz Kampı ise 2019 yılında Şamahı’da gerçekleştirilmiştir.
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DİASPORA KOMİTESİ YURT DIŞI FAALİYETLERİ

ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde
28 Mayıs Bağımsızlık Günü vesilesiyle Azerbaycan

Bayrağı çekme töreni düzenlendi. 
06.06.2022

ABD’nin Florida eyaletindeki Sunny Isles Plajı’nın belediye binasın-
da düzenlenen toplantıda 28 Mayıs 2022 tarihi “Azerbaycan’ın 

Bağımsızlık Günü” ilan edildi.    
27.05.2022

Helsinki’de 28 Mayıs Bağımsızlık Günü ve Azerbaycan’la Fin-
landiya arasındaki diplomatik ilişkilerin

30. yıl dönümünü kutlandı. 
23.05.2022

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrinde 28 Mayıs Bağım-
sızlık Günü vesilesiyle Azerbaycan Bayrağı çekme töreni düzenlendi.

07.06.2022

Azerbaycan ve Almanya arasındaki dostluk ilişkilerinin
200. yıl dönümüne ithafen “Henrih ve Leyla”

adlı müzik albümü çıktı. 
02.06.2022

Kanadalı konuklar Gence ve Şuşa’yı ziyaret ettiler. Kanada Heyeti’ni temsilen Ka-
nada Ulusal Etnik Basın ve Medya Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi, Kanada Birleşik 

Toplulukları Basın Danışma Konseyi Başkanı Tony Ruprecht, gazeteci Inga So-
ney-Kelner, Türkiye Dış İlişkiler Federasyonu Konsolos Koordinatörü İsmail Vataner, 
“Vatan” Azerbaycan Kültürü ve Sanatı Merkezi Başkanı Lalin Hasanova yer aldı. 

06.06.2022



63

Devlet Diaspora Komitesi’nin desteğiyle Türkiye’de yayınlanan
“Dinmeyen acı: Hocalı” kitabı Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı Mustafa Şentop’a takdim edildi. 
21.06.2022

Çin’in prestijli yüksek öğretim kurumlarından biri olan Pekin Yabancı 
Diller Üniversitesi (PXDU) Azerbaycan dili uzmanlık alanında

ilk mezunlarını verdi. 
13.06.2022

Azerbaycan Diasporası Destek Fonu “Kardeş Karabağ
Okulları” adlı yeni bir okul projesi yapımını başlattı. 

18.07.2022

Azerbaycan Diasporası Destek Fonunun 
temsilcileri Ankara’ya ziyaret gerçekleştirdiler. 

07.07.2022

Devlet Diaspora Komitesi Üyesi ve ADA Üniversitesi’nin ortak katılımıy-
la gerçekleştirilen toplantıda “Güney Kafkasya’da  Çatışma Sonrası 

Dönemde Kalkınma” konulu yuvarlak masa görüşmeleri yapıldı. 
14.06.2022

Bakü’de gerçekleştirilen “Güney Kafkasya’da  Çatışma Sonrası Dönem-
de Kalkınma” konulu yuvarlak masa görüşmelerinin katılımcıları olan 

yabancı uzmanlar ve gazeteciler Ağdam’ı ziyaret ettiler. 
13.06.2022
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