
Merhabalar,

Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini konu alan, iki kardeş ülkenin isimlerini vermiş 
olduğumuz Türkiye Azerbaycan Dergisi, 2019 senesinde yayın hayatına başladı. 3 ayda 
bir okuyucularla buluşan dergimiz birçok konuyu kapsayacak şekilde “iki devlet tek 
millet” düsturu çerçevesinde yayın yapmaktadır. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki 
siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ilişkilerin ve bu alanlarda yaşanan olayların haber 
analiz formatında konu edildiği dergimizde aynı zamanda kardeş ülke Azerbaycan’da 
yaşanan güncel gelişmeler de işlenmektedir. Dergimizde yer verdiğimiz haberlerin 
yanı sıra yayınladığımız makaleler ile de aktüel yaşam ve akademik çalışmaları 
birleştiren özgün bir bakış açısını siz değerli okuyucularımıza sunmak istemekteyiz.

Türkiye – Azerbaycan Dergisi, özetle, Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev arasındaki samimi dostluk, tarihi kardeşlik ve ekonomi 
alanındaki dev projeler temelinde ilerleyen iki ülke ilişkilerini daha da geliştirmeyi 
kendisine misyon olarak belirleyerek yoluna devam etmektedir.

Türkiye Azerbaycan Dergisi’nin 4. sayısında, Türkiye ve Azerbaycan’ın yüz akı 
projelerinden birisi olan TANAP’ın Avrupa’ya gaz sevkiyatının başlangıcı için iki kardeş 
ülke cumhurbaşkanlarının katılımlarıyla düzenlenen töreni kapağımıza taşıdık. 
Dünyanın dört bir yanında yaşayan her Azerbaycanlı için büyük öneme sahip olan 31 
Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma (Hemreylik) Günü ile ilgili mesajlar ile 
bilgileri ve iki ülke gündeminde yer alan diğer güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmak 
istedik.

Türkiye Azerbaycan Dergisi’nin yayın ekibi olarak sizlere keyif okumalar diliyor, bu 
vesileyle Dünya Azerbaycanlılarının Hemreylik Günü’nü tebrik ediyoruz.

Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle…

 turkiyeazerbaycan.com       TurkiyeAzerbaycanDergisi      TrAzDergisi

Türkiye – Azerbaycan Dergisi

Türkiye – Azerbaycan Ortak Yayınıdır.

Parayla satılmaz.



Bir millet



iki devlet
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24 Aralık 2011

26 Mayıs 2014

26 Haziran 2012

24 Temmuz 2014

TANAP’ın temeli sayılacak nitelikte ilk adım Türkiye ile 
Azerbaycan arasında imzalanan mutabakat zaptı ile 
atıldı. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet 
Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından TANAP Doğalgaz İletim 
A.Ş. kuruldu.

Ev Sahibi Hükümet Anlaşması tadil edilerek yeniden 
imzalandı ve Değişiklik Anlaşması 10 Eylül 2010 tarihinde 
TBMM’de onaylandıktan sonra 21 Ekim 2014 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Projenin hukuki altyapısı oluşturuldu. “Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı 
Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma” ve “Ev 
Sahibi Hükümet Anlaşması” imzalandı.

TANAP’ın hem yerel mevzuat gerekliliklerine,
hem de uluslararası standartlara uygun “Çevresel
ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Olumlu Belgesi” 
alındı.
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17 Mart 2015 23 Ocak 2018

12 Haziran 2018 30 Kasım 2019

TANAP’ın temel atma töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi 
Margvelaşvili’nin katılımıyla Kars’ta gerçekleşti.

Toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan boru hattının,  
Türkiye-Gürcistan sınırında başlayan ve Eskişehir çıkış 
istasyonuna ulaşan Faz 0 bölümünde ilk test gazı Bor 
hattına basıldı. Ardından Haziran ayında Eskişehir’deki 
çıkış noktasında Türkiye’ye ilk ticari gaz akışı 30 başladı.

TANAP’ın açılış töreni; Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ukrayna 
Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun katılımlarıyla 
gerçekleşti. Ardından ticari operasyon faaliyetine başlandı.

TANAP’ın Avrupa’ya bağlanma töreni; Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç, Gürcistan 
Başbakanı Giorgi Gakharia’nın  katılımıyla Edirne’nin İpsala 
ilçesindeki MS-4 Ölçüm İstasyonu’nda gerçekleşti.
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Hürmetli Cumhurbaşkanı,

Aziz Kardeşim,

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıldönümünde sizi 
ve sizin nezdinizde tüm halkınızı kendi adıma ve Azerbaycan halkı 
adına içtenlikle kutluyorum.

Bugün kardeş Türkiye, kapsamlı ve dinamik gelişimi ile 
dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi haline gelmiştir. Sizin 
liderliğiniz altında yürütülen reformlar ve büyük ölçekli altyapı 
projeleri, ülkenin ekonomik kudretinin günden güne büyümesine 
hizmet etmektedir. Türkiye hem dünyada hem bölgede  
gerçekleşen süreçlerde aktif rol oynayarak belirleyici konumunu 
ortaya koymaktadır.

Azerbaycan-Türkiye dostluğu ve kardeşliği, ikili ilişkilerimizin 
temelini oluşturan ittifak ve stratejik ortaklığın başarımızda kilit bir 
faktör olmaya devam edeceğinden eminim. 

Böylesine tarihi bir günde size sağlık, mutluluk, faaliyetlerinizde 
başarı, kardeş Türkiye halkına barış ve refah diliyorum.

Hürmetle.
 İlham Aliyev
 Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Aliyev’den
“29 Ekim” Tebriği
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TÜRK BAKANLARDAN
AZERBAYCAN ÇIKARMASI

2019 yılının son ayında, Bakü adeta Türk Bakanların çıkarmasına sahne oldu. Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 
ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Aralık ayında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başkenti 
Bakü’yü ziyaret ederek önemli temaslarda bulundular. Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli 
bakanlıklarının tepe isimlerinin art arda kardeş Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyaretler 
ilişkilerin stratejik düzeyini ortaya koyan kritik bir gösterge olarak değerlendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan BaküTel 2019’u Ziyaret 

Etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çeşitli 

temaslarda bulunmak üzere 1-3 Aralık 2019 tarihleri arasın-
da Bakü’deydi. Turhan, Bakü’de Bakutel-2019 Uluslararası 
Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Fuarı’nı ziyaret etti. 
Bu yıl 25.’si düzenlenen Bakutel-2019 fuarında, Azerbaycan 
ve Türkiye’nin yanında 23 ülkeden 240’a yakın şirket yer aldı. 
Bakan Turhan, fuar kapsamında TÜRKSAT, PTT AVM ve Türk 
Telekom’un bulunduğu Türkiye standını ziyaret etti.

Görüşmeler sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan 
Turhan, iletişim alanında yaşanan gelişmelerin hızına dikkat 
çekerek bu eğilimi göremeyen ülkelerin kaçınılmaz bir kayıp 
içerisinde olacağını kaydetti. Her alanda olduğu gibi Azerbay-
can ile iletişim alanındaki ilişkilerin de en üst düzeyde oldu-
ğunu belirten Bakan Turhan, karşılıklı olarak elektronik imza 
konusunda gerekli hazırlıkların yapıldığını, tamamlandığını ve 

bundan sonra Azerbaycan ile Türkiye arasındaki işlemlerin 
artık çok daha hızlı, çok daha çabuk bir şekilde yapılabilece-
ğini kaydetti.

‘Azerbaycan Orta Kuşağın En Önemli 
Durağı’

Bakanın gündeminde Bakü- Tiflis- Kars demir yolu pro-
jesi de vardı. Bakan Turhan Azerbaycan’ın stratejik önemini 
şu sözlerle ifade etti: “Azerbaycan bizim Kafkasya’da, Orta As-
ya’da, Uzak Doğu’daki bütün ekonomik faaliyetlerin pazara ta-
şınması konusunda Bakü-Tiflis-Kars demir yolu başta olmak 
üzere ve bu Ortak Kuşak dediğimiz Çin’den Avrupa’ya kadar 
uzanan demir yolu hattının da önemli duraklarından biridir. 
Dolayısıyla bu manada Azerbaycan bu Ortak Kuşak koridoru-
nun kilit ülkelerden de biridir. Azerbaycan’la olan bu manada 
ilişkilerimiz, ortak çalışmalarımız çok önemlidir ve bildiğiniz 
gibi 6 Kasım’da da Çin’den kalkan tren bu koridoru, Orta Ku-
şağı kullanarak Avrupa’ya ulaştı. Bundan sonra da bu nakliyat 
hizmetleri tüm bu koridorun etrafında bulunan ülkelerin mal-
larını taşıma hizmeti görecek. Mallar, daha hızlı, daha çabuk 
ve güvenli bir şeklide pazarlara ulaşmış olacak”
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Azer-
baycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul 
edildi. Cumhurbaşkanı Aliyev ve Bakan Turhan, Türkiye ve 
Azerbaycan arasındaki ulaştırma iş birliği hususunda görüş 
alışverişinde bulundu.

Bakan Turhan ile aynı tarihlerde Emniyet Genel Müdürü 
Mehmet Aktaş da ikili temaslarda bulunmak üzere Bakü’dey-
di. Aktaş ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet 
Güvenlik Hizmeti Başkanı Ali Nağıyev ve İçişleri Bakanı Vilayet 
Eyvazov ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli’nin Bakü Temasları: Tek 

Millet Üç Devlet Bakü’de Buluştu

Bakü’ye ikinci önemli ziyaret Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli tarafından gerçekleştirildi. Hazar’ın incisi 
Bakü, Aralık ayında ‘tek millet üç devlet’in Tarım Bakanları’nın 
buluşmasına ev sahipliği yaptı. Bu buluşmanın tarafları Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Tarım Bakanı İnam Kerimov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’du.

Buluşmanın ev sahibi Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyü-
kelçisi Erkan Özoral oldu. Üç Türk Cumhuriyeti’nin bakanları 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 6. Toplantısı için 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de idi.

Türkiye Bakü Büyükelçiliği’nde bir araya gelen Bakan-
lar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 6. Toplantısı 
öncesinde Teşkilat üyesi ülkelerin tarım politikalarına ilişkin 
görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Kars milletvekili 
ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Başkanı Yunus Kı-
lıç, İstanbul milletvekili ve Türkiye Azerbaycan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da bulundu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları toplantısın-
da Pakdemirli, toplantı kapsamında üye ülkelere hitaben bir 
konuşma yaptı ve teşkilat üyesi bazı ülkelerin tarım bakanları 
ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli’yi kabul etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Bakü 
Temasları

Aralık ayında Bakü’ye gerçekleştirilen önemli ziyaretler-
den biri de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ziyareti idi. Bakan 
Pekcan, temaslarına Azerbaycan’ın umum milli lideri Haydar 
Aliyev’in mezarını ve Azerbaycan-Türk şehitliklerini ziyaret 
ederek başladı. Azerbaycan’ın merhum lideri Haydar Aliyev’in 
mezarına çiçek bırakan Bakan Pekcan, saygı duruşunda bu-
lundu. Bakan Pekcan, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de 
ziyaret ederek anıtlara çelenk bıraktı. Azerbaycan Başbakan 
Yardımcısı Şahin Mustafayev, Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabba-
rov ve Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev ile de ikili 
görüşmeler gerçekleştiren Pekcan, Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev tarafından da kabul edildi.

Azerbaycan ile ilişkilere son derece önem verildiğini be-
lirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türk iş adamlarının bu-
radaki yatırımları ve ticaretin artırılması için her türlü engeli 
ortadan kaldırmak üzere bizim teknik komitelerimiz bugün-
den itibaren her iki bakanlık olarak çalışmaya başlayacaklar” 
ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, “Kendi potansiyelimizi ortaya çıkaracak 
girişimlerde bulunmalıyız, bunu fırsata çevirmeliyiz ve Azer-
baycan’la bu işbirliği imkanlarını geliştirilmesi için de bu dö-
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nemin çok iyi bir fırsat olduğunu görüyorum. Sayın Başkanın 
da, Sayın Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar destekleri var 
bu konuda” dedi.

Pekcan’dan Tercihli Ticaret Anlaşması 
Müjdesi

Ruhsar Pekcan, Tercihli Ticaret Anlaşması’nda sona ge-
lindiğini müjdesini de verdi.  Pekcan anlaşmanın imzaya hazır 
hale geldiğini ifade ederek ‘İnşallah Cumhurbaşkanlarımızın 
huzurunda Stratejik İşbirliği Toplantısı’nda imzalanacak hale 
geldi. İnşallah daha sonra kapsamını da genişleterek iki ül-
kenin iş insanlarının önünü daha çok açacağız” şeklinde ko-
nuştu. Nahçıvan ile olan ticarete de önem verdiklerini bildiren 
Pekcan, buraya özel bazı ticari avantajlar getireceklerini kay-
detti.

Pekcan’ın açıklamalarına karşılık Azerbaycanlı mevki-
daşı tarafından da iki ülke ticaretine ilişkin önemli mesajlar 
geldi. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov da 15 milyar do-
lar ticaret hacmi hedefinden şimdilik uzak olduklarını fakat bu 
hedefe mutlaka ulaşacaklarını söyledi.

Şubat 2020’de Azerbaycanlı ve Türk iş adamlarının da 
katılımıyla Azerbaycan’da yatırım olanaklarının tanıtılacağı 
bir toplantı düzenleneceğini bildiren Cabbarov, “Azerbaycan 
ekonomisi Türk ekonomisi ve yatırımı için açıktır. Ekonomik 
reformları derinleştiriyoruz. Türk iş adamları için yardımcı ol-
maya hazırız.” bilgisini verdi.

Ruhsar Pekcan’ı kabulünde Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, Türkiye’de Azerbaycan yatırımlarının artırılacağı 
müjdesini verdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Aliyev, 2019’un 
Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından başarılı bir yıl oldu-
ğunu, devlet başkanları ve bakanlar arasındaki temaslar ile 
uluslararası etkinliklerdeki görüşmelerin iki ülke arasındaki 
birliği daha da pekiştirdiğini belirtti.

Aliyev, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin özel önem taşıdı-
ğını ve bu ilişkilerin bugün en yüksek düzeyde olduğunu vur-
gulayarak, ekonomi, yatırım, enerji, ulaştırma ve kültür alan-
larında sıkı iş birliği içerisinde olduklarını, başarıyla iş birliği 
yapmadıkları hiçbir alanın bulunmadığını ifade etti.

Yıl içerisinde TANAP’ın Avrupa sınırına ulaştığını ve bu ta-
rihi olaya beraber şahit olduklarını söyleyen Aliyev, Güney Gaz 
Koridorunun gelecek yıl faaliyete başlayacağından ve birlik-
te hayata geçirdikleri bu mega projenin tamamlanacağından 
emin olduğunu bildirdi.

Aliyev: Türkiye’ye yaptığımız yatırım 20 
milyar dolara ulaşacak

Aliyev, karşılıklı yatırımlar konusunda da iyi sonuçlar ol-
duğunu söyleyerek, “Azerbaycan, bugüne kadar Türkiye’ye 17 
milyar dolardan fazla, Türkiye ise Azerbaycan’a 12 milyar do-
lardan fazla sermaye yatırdı. SOCAR’ın yeni planları, yeni ya-
tırım projeleri var. Bunlar da hayata geçince bizim Türkiye’ye 
yaptığımız yatırım 20 milyar dolara ulaşacak. Bu da bizim kar-
deşliğimizin göstergesidir. Çünkü sadece birbirine bu kadar 
sıkı bağlı ülkeler, birbirlerinin ekonomisine bu kadar yatırım 
yapabilir.” şeklinde konuştu.

Azerbaycan’da yüzlerce Türk şirketinin faaliyet göster-
mesinden memnun olduklarını belirten Aliyev, şunları söyledi:

“Onlar bizim için çok önemli projelerde, özellikle inşaat 
ve sanayi projelerinde yer alıyor. Bakü’de çok sayıda yapının 
inşaat, tasarım ve mimarisinde Türk şirketlerin izi var. Dev-
let tarafından yapılan projeleri hayata geçiren yabancı şirket-
ler arasında Türkler çoğunlukta. Bu da doğal. Çünkü biz her 
alanda birbirimizi destekliyoruz. Karşılıklı ticaret hacmi da ar-
tıyor. Zaten hazır olan tercihli ticaret anlaşması imzalandıktan 
sonra ticaret hacmi daha da artacaktır.”

Azerbaycan’ın Türkiye’deki en büyük yatırımcısı olan SO-
CAR da görüşmelerin konusu oldu. Pekcan, “SOCAR’ın Tür-
kiye’deki yatırımları bizim için son derece önemli. Biz tüm 
desteğimizle SOCAR’ın yanındayız. İnşallah yeni yatırımlar da 
bekliyoruz. Şubat ayında Türkiye’de Azerbaycan’ın yatırım or-
tamıyla ilgili toplantı düzenlemeyi planlıyoruz.” dedi.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov da 15 milyar dolar 
ticaret hacmi hedefinden şimdilik uzak olduklarını fakat bu 
hedefe mutlaka ulaşacaklarını söyledi. Şubat 2020’de Azer-
baycanlı ve Türk iş adamlarının da katılımıyla Azerbaycan’da 
yatırım olanaklarının tanıtılacağı toplantı düzenleneceğini bil-
diren Cabbarov, “Azerbaycan ekonomisi, Türk ekonomisi ve 
yatırımı için açıktır. Ekonomik reformları derinleştiriyoruz. 
Türk iş adamları için yardımcı olmaya hazırız.” bilgisini verdi.

İş dünyasının iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişki-
lerin geliştirilmesine yönelik öneri, talep ve beklentilerin ele 
alınacağı toplantılara Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
Başkanı Nail Olpak ile Türk-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı 
Selçuk Akat’ın yanı sıra Azerbaycan’da yatırımları ve ticari 
ilişkileri bulunan iş insanlarından oluşan bir heyet de katıldı.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 
Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü 

ve Yeni Yıl Vesilesiyle Azerbaycan Halkını 
Tebrik Mesajı

Aziz vatandaşlarım,

2019 yılı artık geride 
kalıyor. Bu yıl ülkemiz 
için başarılı bir yıl oldu. 
Yılın başında bizim için 
belirlediğimiz tüm gö-
revler başarıyla yerine 
getirildi ve Azerbaycan 
kendi kalkınma yolunda 
başarıyla ilerledi.

2019 yılında ülkemiz 
istikrarlı ve huzurlu bir 
ortamda yaşadı. Dünya-
da devam eden süreçler 
göz önündedir. Dünyanın 
çeşitli yerlerinde, bizim 
bulunduğumuz bölgede, 
eski Sovyet coğrafyasın-
da, Avrupa, Asya ve Latin 
Amerika’da çatışmalar, 
savaşlar, kanlı olaylar, 
kitlesel protestolar, polis 
şiddeti, insan hakları ih-
lalleri yaygınlaştı. Azer-
baycan ise istikrar ve 
kalkınma mekânı oldu. 
Bu bizim büyük başarı-
mızdır. 2019’da Azerbay-
can halkı güvenlik içinde yaşadı, inşa etti 
ve yarattı.

Bizim uluslararası konumumuz 
daha da güçlendi. Yıl boyunca 40’tan fazla 
devlet ve hükümet başkanı Azerbaycan’ı 
ziyaret etti. İkili bağlarımız büyük ölçüde 
genişletildi, çok taraflı bir formatta ba-
şarıyla işbirliği yapıyoruz ve ülkemizde 
birçok prestijli uluslararası etkinlik dü-
zenlendi. Onların içerisinde ev sahipliği 
yaptığımız Türk Konseyi Zirvesi’nin özel-
likle altını çizmek isterim.  Zirve kararı ile 
Azerbaycan Türk Konseyi’ne başkanlık 
etmeye başladı. Bağlantısızlar Hareketi 
Zirvesi de Azerbaycan’da yapıldı ve 120 
ülkenin oybirliği ile Azerbaycan bu büyük 
kuruma üç yıl boyunca başkanlık edecek. 

Bu bize gösterilen büyük bir güvendir. Bu 
dünya toplumunun büyük çoğunluğunun 
Azerbaycan’ı desteklediğini ve bize büyük 
saygı gösterdiğini göstermektedir.

Bu yıl Dünya Dini Liderler Zirve Gö-
rüşü de Bakü’de yapıldı ve 70 ülkeden 
gelen dini liderler Azerbaycan’da ger-
çekleşen süreçler hakkında çok olumlu 
değerlendirmeler yaptılar. Çok kültürlü, 
kendi geleneklerine, ulusal ve dini de-
ğerlerine kendini adamış bir ülke olan 
Azerbaycan’ın tanıtımı açısından bu zirve 
toplantısı çok önemli bir vasıta oldu.

Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Ka-
rabağ çatışması konusunda bizim konu-
mumuzda hiçbir değişiklik yoktur. Bizim 
bu konudaki temel prensibimiz bu çatış-
manın ülkemizin toprak bütünlüğü içinde 

çözülmesi gerektiğidir. Dağlık Karabağ 
tarihi çok eski Azerbaycan toprağı, ulus-
lararası hukuk açısından Azerbaycan’ın 
ayrılmaz bir parçasıdır. Önde gelen tüm 
uluslararası örgütler çatışma konusunda 
kararlar aldılar ve kendi tutumlarını ifade 
ettiler. BM Güvenlik Konseyi işgal güçle-
rinin işgal altındaki topraklardan derhal 
ve koşulsuz olarak çıkartılması gerekti-
ğini açıkça belirten dört karar kabul etti. 
Bağlantısızlar Hareketi, İslam İşbirliği 
Teşkilatı, AGİT, Avrupa Parlamentosu, 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
ve diğer kuruluşlar benzer kararlar al-
mıştır. AB ile Azerbaycan arasında imza-
lanan “Ortaklık Öncelikleri” belgesinde 
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü, ege-
menliği ve sınırlarının dokunulmazlığına 
büyük destek verildiği ifade edilmiştir. 
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Dolayısıyla, tarihi ve uluslararası açıdan Dağlık Karabağ, Azer-
baycan’ın ayrılmaz bir parçasıdır.

Ermenistan yıl boyunca çatışma hakkında çok çelişkili, 
birbirini tekzip eden ve saçma sapan açıklamalar yaptı. Zaman 
zaman “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti”nin bağımsız bir devlet ol-
duğunu ve Azerbaycan’ın bu tırnak içerisinde bağımsız devletle 
müzakere etmesi gerektiğini söylediler. Bu yalandır, Dağlık Ka-
rabağ bağımsız bir devlet değil, hiçbir ülke Ermenistan da dâhil 
olmak üzere bu yasadışı yapıyı tanımadı ve bu yıl Ermenistan ile 
Azerbaycan arasında müzakere süreci gerçekleştirildi. Böyle-
ce, bu saçma tez tamamen parçalandı. Bazen bunlar dediler ki: 
‘Dağlık Karabağ Ermenistan’dır ve nokta’ Bu tür popülist ifade-
ler kullanılabilir ancak bu popülist ifadelerin arkasında durmak 
imkânsızdır. Bu da yalandır, Dağlık Karabağ Ermenistan değil, 
bütün dünya bunu biliyor ve Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan ol-
duğunu bir kez daha ilan ettim ve ünlem işareti koydum.

İnanıyorum ki, bizim tutarlı ve iyi düşünülmüş politikamız 
çatışmanın çözümüne yol açacak. Ekonomik gücümüz, askeri 
gücümüz, politik gücümüz, demografik artım - tüm bu faktör-
ler konumumuzu güçlendiriyor. Eminim, Azerbaycan’ın toprak 
bütünlüğünü yeniden sağlayacağı gün gelecektir. Bunu başar-
mak için daha da güçlü olmamız gerekiyor ve bu yıl bu yönde 
büyük adımlar atıldı.

2019 yılı tarihte derin reformların olduğu yıl olarak kala-
cak. Siyasi reform, insan kaynakları reformu, yapısal reform-
lar, ekonomik, politik ve sosyal reformlar gücümüzü artırdı. 
Bu yıl ekonomi büyüdü, ekonominin petrol dışı sektörü yüzde 
3’ten fazla büyüdü. Bizim dış devlet borcumuz GSYİH’nın sa-
dece % 17’sidir. Bu da dünyanın dokuzuncu göstergesidir ve 
önümüzdeki yıllarda dış devlet borcumuz daha da azalacaktır. 
Döviz rezervlerimiz bu yıl 4,5 milyar dolar artmış ve 50 milyar 
dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştır. Döviz rezervlerimiz dış dev-
let borcumuzdan 5 kat fazladır. Yani bu ülkemizin ekonomik ve 
finansal fırsatlarının istikrarını göstermektedir. Sanayi üretimi 
artmış, özellikle sanayi artımı petrol dışı sektörde %14 oranın-
da olmuştur. Tarımda %7 artış vardır. Yani ülkemizin tüm kilit 
alanlarda başarılı bir şekilde gelişmesi bir gerçektir.

Biz Uluslararası Kalkınma Fonu’nun raporunda “borç ve-
ren” ülke olarak gösterilmekteyiz. Biz artık borç alan değil, 
borç veren ülkeyiz. Bütün bunlar iyi düşünülmüş bir politikanın 
tezahürüdür. Tüm bu başarılar, sosyal alana daha fazla kaynak 
ayırmamıza imkan vermektedir ve biz de bunu hayata geçir-
dik. Bu yıl da bu bakımdan unutulmaz bir yıl olmuştur. Toplam 
4.200.000 kişiyi kapsayan çok geniş ve kapsamlı bir sosyal pa-
ket oluşturuldu.

Bazı ödenekler yüzde 50, bazı ödenekler yüzde 100 arttı, 
yani iki kat artmıştır. Asgari ücret 2 kat, asgari emekli aylığı 
%70 artmıştır. Emekli maaşının düşük satın alma gücü nede-
niyle, biz bugün BDT zemininde birinci sıradayız. Sosyal politi-
kamız bunu bir kez daha gösteriyor ve defalarca bir Azerbay-
can vatandaşının politikamızın merkezinde olduğunu söyledim. 
Eminim ki, önümüzdeki yıllarda ekonomik fırsatlarımızı geniş-
letirken sosyal alana bundan daha fazla dikkat edilecektir.

Şeffaflık açısından bu yıl çok başarılı bir yıl olmuştur. Vergi 
ve gümrük idareleri hazineye plandan ilave 1 milyar manattan 

fazla meblağ dâhil etmişlerdir. Elbette inanıyorum ki, bu eğilim 
gelecek yıl da devam edecek ve bu bize daha fazla sosyal ve 
altyapı projeleri yapmamıza imkan verecektir.

Göçmenlerin sorunları çözülüyor. Bu yıl 5.000’den fazla 
göçmen ailesi, yaklaşık 800 şehit ailesi için yeni daireler ve ev-
ler inşa edilmiştir. Depremden etkilenen Şamahı, İsmayıllı ve 
Ağsu şehirlerinin sakinleri için binlerce ev inşa edilmiştir. Bu 
büyük depremin sonuçlarının büyük çoğunluğu sadece 10 ay 
içinde ortadan kaldırıldı. Bu aynı zamanda eşsiz bir konudur 
çünkü bu bizim niyetlerimizi ve gücümüzü göstermektedir. 
Azerbaycan hükümeti ve liderliği bir kez daha vatandaşlarının 
yanında olduğunu göstermiştir.

Bu yıl, tarihi bir proje olan TANAP projesi tamamlanarak 
açıldı ve TANAP artık Avrupa Birliği sınırına ulaştı. Biz bu tarihi 
olayı bu yılın Kasım ayında büyük bir açılışla kutladık. TANAP, 
Güney Gaz Koridorunun bir parçasıdır. Güney Gaz Koridoru 4 
projeden oluşuyor ve 3 proje - Şah Deniz-2, Güney Kafkasya 
Boru Hattı ve TANAP artık gerçeğe dönüştü. Dördüncü proje 
olan TAP, bu da zaten başarıyla uygulanmaktadır ve bu projenin 
uygulama düzeyi %90’ı aşmıştır. Biz Avrupa, Avrasya’nın enerji 
ve ulaşım haritasını yeniden çiziyoruz. Biz bu projenin girişim-
cisi olduk. Biz esas yükü; hem finansal hem de teknik olarak 
kendi üzerimize üstlendik ve bu muazzam ve büyük önemli pro-
jeyi ortaklarımızla birlikte başarıyla uyguluyoruz.

Bu yıl turizmde rekor bir yıl oldu. Politikalarımız, ülkemi-
zin gelişimi, ülkemizdeki güvenlik ve barış ve Azerbaycan’da 
gerçekleştirdiğimiz büyük etkinlikler sonucunda bu yıl ilk kez 3 
milyondan fazla turist Azerbaycan’ı ziyaret etti.

Bu yıl on milyonuncu vatandaş doğdu. Bu aynı zamanda 
tarihi bir olay oldu.

Bağımsızlık döneminde nüfusumuz 3 milyondan fazla art-
tı. Bu bizim hem gücümüzü hem de sorumluluğumuzu arttır-
maktadır. Çünkü büyüyen nüfus büyük bir avantaj olduğundan, 
aynı zamanda ekonomik büyüme her zaman büyüyen nüfusun 
önünde olmalıdır. Artan nüfus, yeni okulların, yeni anaokulları-
nın, yeni hastanelerin kurulması, yeni işyerlerinin inşa edilmesi 
gerektiği anlamına gelir.

Böylelikle, Azerbaycan nüfusu arttıkça gücü de artar. Bu 
yıl doğan 10 milyonuncu bu güzel Mehriban bebeğimiz hepimizi 
mutlu etti. Allah onu mutlu etsin. Allah bütün çocuklarımızı ko-
rusun ve mutlu etsin.

Bugün aynı zamanda Dünya Azerbaycan Dayanışma Gü-
nü’dür. Fırsattan istifade, dünyadaki tüm Azerbaycanlılara yü-
rekten selamlarımı gönderiyorum. Arkalarında güçlü bir Azer-
baycan devletinin olduğunu bilmelidirler ve biliyorlar.

Değerli vatandaşlar, Dünya Azerbaycan Dayanışma Günü 
ve yeni yıl vesilesiyle sizi tebrik ediyorum ve sağlık ve mutlu-
luklar dilerim.

Bayramınız mübarek olsun!
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Dünya Azerbaycanlılarının 
Hemreylik (Dayanışma) Günü

1
828 yılında Rusya ve İran ara-
sında imzalanan Türkmençay 
Antlaşması’nın ikiye böldüğü, 
Sovyetler Birliği’nin “demir 

perdeyle” ayırdığı, Araz Nehri’nin ise 
coğrafik olarak engellediği bir halkın 
Sovyetler Birliği’nin yıkılışını hızlandı-
racak bir girişimle Kafkasya’nın Ber-
lin Duvarı olarak bilinen dikenli telle-
rini söküp attığı, birliğe, beraberliğe 
ve dayanışmaya olan hasretini ortaya 
koyduğu bir gündür 31 Aralık Dünya 
Azerbaycanlıların Hemreylik (Daya-
nışma) Günü.

31 Aralık 1989 yılında Nahçivan-
lıların Azerbaycan’ı ayıran Araz nehri 
kıyısına gelerek iki yüz yıldır hasret kal-
dığı kardeşleriyle kucaklaşma arzula-
rını haykırması, çadırlar kurarak gün-
lerce sınırda nöbet tutması ve sonunda 
Sovyet sınır askerlerinin tehditlerine 
rağmen sınırda bulunan dikenli telleri 
söküp atarak karşı sahildeki kardeş-
leriyle buluşması modern Azerbaycan 
tarihindeki en önemli hadiselerden bi-
risini oluşturmuştur. O günlerde Rus 
Kommersant Gazetesi’nin, Aras Nehri 
boyunca yapılmış tellerden “diğer Ber-

lin Duvarı” olarak bahsettiği bu tarihi 
hadiseyi resmileştirmek gerekiyordu. 
Nitekim öyle de oldu.

Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ali 
Meclis Başkanı Haydar Aliyev başkan-
lığında 16 Aralık 1991’de toplanan Nah-
çivan Parlamentosu bu günün 31 Aralık 
Dünya Azerbaycanlılarının Hemreylik 
Bayramı olarak kabul edilmesini karar-
laştırdı. Ayrıca Azerbaycan Parlamen-
tosu’nun da benzer bir karar alması 
için Azerbaycan Ali Sovyeti’ne müra-
caat kabul edildi. 25 Aralık 1991’de bu 
müracaata esasen Azerbaycan Parla-
mentosu’nun oluşturan 50 kişilik Milli 
Meclis bu günün Dünya Azerbaycan-
lılarının Hemreylik Günü olarak ilan 
edilmesi için kanun kabul etti. Daha 
sonra Haydar Aliyev 1993 yılında bu 
defa Cumhurbaşkanı olarak bu günü 
bayram ilan etti.

Demir Perde’nin yıkılış tarihi olan 
9 Kasım 1989’da Berlin Duvarı’nın sö-
külmesinden sonra Azerbaycan Türkle-
rinin Aras Nehri boyunca çekilen “Kaf-
kasya’nın Berlin Duvarı”nı yıkmaları ve 
karşı sahildeki kardeşlerine özlemi 31 

Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Hem-
reylik Bayramı olarak tarihe geçmiştir. 
Bugün bu bayram dünyanın 80’e yakın 
ülkesinde yaşayan Azerbaycan Türkleri 
tarafından bir gün birleşme umuduy-
la sembolik olarak birlik ve beraberlik 
günü olarak kutlanmaktadır.

Batı dillerinin birçoğunda “solida-
rity” olarak geçen ve Latince “solidus” 
gelen sözcük Azerbaycan Türkçesin-
de “hemreylik”, “bütovlük” “dayanış-
ma”, “birlik”, “beraberlik” ve “hem fi-
kir” olma anlamında kullanılmaktadır. 
Hemreylik Bayramı 10 milyonu geçen 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yaşayan 
Azerbaycanlıların değil, dünyada sa-
yıları 50 milyondan fazla olan Dünya 
Azerbaycanlıların ortak bayramıdır.

Bugün dünyada toplam sayısı 50 
milyona ulaşan bir halk olan Azerbay-
can Türkleri’ni bu bir gün birleşecek-
leri günün sembolü olan Hemreylik 
Günü ilan etmesine giden tarihi sürece 
de kısaca bakmak gerekir. 1828 yılında 
imzalanan Türkmençay Antlaşması ile 
Azerbaycan toprakları bölünerek bir 
kısmı İran toprakları içerisinde kalmış 
diğer bölümü ise Çarlık Rusyası’nın 
kontrolüne girmiştir. Araz Nehri bo-
yunca ikiye ayrılan topraklarda yaşayan 
Azerbaycan Türkleri için bu nehir uzun 
yıllar ayrılığın simgesi olmuştur. Araz, 
sadece kuzey ve güney Azerbaycan 
arasında değil aynı zamanda 1.Dünya 
Savaşı devam ederken savaşın şartla-
rından ve Ermeni mezaliminden kur-
tulmak için Anadolu’ya gelen Türkler 
ve Sovyetler Birliği içerisinde bulunan 
Azerbaycan arasında da uzun yıllar 
hasretin bir sembolü haline gelmiştir. 
1992’de açılan ve Dilucu ile Naçivan’da-
ki Sederek’i birbirine bağlayan köprüye 
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Hasret (Ümit) Köprüsü ismi verilmesi-
nin sebebi de buradan kaynaklanmak-
tadır.

Azerbaycan Türkleri 19. yüzyıldan 
beri büyük savaşlar, siyasi değişimler 
ve bazı göç hareketleri ile dünyanın çe-
şitli yerlerine dağılmışlardır. Azerbay-
can Türklerinin göç hareketleri aşağı-
daki dalgalarla gerçekleşmiştir;

- 1905 - 1907 senelerinde ilk Rus 
devrimi ve Güney Azerbaycan’da Settar 
Han Hareketi

- I. Dünya Savaşı, 1918 - 1920’li 
yıllar Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 
(AHC) kurulması ve çöküşü, Güney 
Azerbaycan’da Hiyabani Devrimi

- II. Dünya Savaşı; Güney Azerbay-
can’da 1945 - 1946 senelerinde Azer-
baycan Milli Hükümeti’nin kurulması 
ve çöküşü

- 1970 - 80’li yıllarda eski Sovyetler 
Birliği’nde Azerbaycan’dan diğer itti-
fak cumhuriyetlerine gönüllü göç, 1979 
İran İslam devrimi sonucunda Güney 
Azerbaycan’dan genellikle Avrupa’ya 
siyasi göç

- Türkiye’de yaşayan Azerbaycan 
Türklerinin 1950 – 60’lı yıllarda Avru-
pa’ya ekonomik göçü.

Bu noktada belirtmek gerekmek-
tedir ki, Türkiye’den Avrupa’ya göçen 
Azerbaycan Türkleri, Azer-
baycan diasporasının te-
melini atma ve altyapısını 
oluşturma noktasında kültür 
dernekleri ile son derece 
önemli faaliyetlerde bulun-
muşlardır. Öte yandan, Tür-
kiye’deki Azerbaycan Türkleri 
tarafından kurulan sivil top-
lum kuruluşları da Azerbay-
can’a destek vermiş, özellikle 
bağımsızlık mücadelesinde 
Azerbaycan Türklerine yöne-
lik girişilen 20 Ocak (Yanvar) 
gibi katliamları dünyaya an-
latmak için geniş çaplı pro-

testolarda bulunmuşlar, Türkiye’nin 
her şehrinde Türk milleti Hocalı’da 
yaşanan soykırımın anlatılması adına 
seferber olmuştur.

Azerbaycan Cumhuriyeti kurul-
duktan sonra ise yurtdışına eğitim için 
giden Azerbaycan Türkü gençlerden 
bazıları, okudukları ülkelerde kalmış 
ve söz konusu yerlerde önemli figürler 
haline gelmişlerdir. Yine aynı şekilde 
Azerbaycan kökenli birçok iş adamı da 
başta Türkiye olmak üzere dünyanın 
birçok ülkesinde başarılı işler yapmak-
tadır. Ana vatanlarını başarıyla temsil 
eden bilim, sanat, ekonomi, siyaset, 
spor alanında birçok bireyin başarısı 
Azerbaycan’ı ve Türk Dünyası’nı gurur-
landırmaktadır.

Azerbaycan’da da çeşitli etkinlik-
lerle kutlanan bu gün için Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev’in 2018 yılında Dünya 
Azerbaycanlılarının Hemreylik Günü 
için yayınladığı mesaj oldukça önemli-
dir. Aliyev mesajında Azerbaycan Halk 
Cumhuriyeti’nin 100. yılının görkemli 
şekilde kutlandığına değinilerek bunun 
Azerbaycan Türklerinin özgürlük ve is-
tiklal duygularını, ülkenin zengin tarihi 
ile haklı iftihar hissini daha da güçlen-
diği kaydedilmiştir. Azerbaycan’ın kök-
lü tarihi bu bağlamda dünyadaki Azer-
baycan Türklerinin önemle vurguladığı 
başlıklardan biri olmuştur.

Azerbaycan’da hem devlet seviye-
sinde ve hem de dünyanın birçok ye-
rinde yaşayan Azerbaycan Türkleri ve 
onların kurdukları dernekler, cemiyet-
ler vasıtasıyla Dünya Azerbaycanlıları-
nın Hemreylik Günü çeşitli etkinliklerle 
kutlanmakta, özel mesajlar yayınlan-
maktadır. Bu çerçevede Türkiye’de de 
bu gün Türkiye’deki Azerbaycan Türk-
leri tarafından çok özel bir gün olarak 
çeşitli etkinliklerle kutlanmış, devlet 
adamları ve Sivil Toplum Kuruluşları 
temsilcileri tebrik mesajları yayınla-
mıştır.

Ankara’dan Astana’ya, Yeni Zelan-
da’dan Çin’e, Berlin’den New York’a, 
Tebriz’den, Moskova’ya dünyanın çeşitli 
yerlerindeki Azerbaycanlılar hangi ül-
kede yaşarlarsa yaşasınlar başta Dağ-
lık Karabağ sorunu, işgal edilmiş Azer-
baycan Topraklarının kurtarılması için 
yürütülen çalışmalar ve Hocalı gerçek-
lerinin dünyaya duyurulması için gö-
nüllü çalışmalar yapmaktalar ve her ne 
şartta olursa olsunlar hep bir ağızdan 
“Vatan Uzakta Değil” demektedirler.

31 Aralık Dünya Azerbaycanlıları-
nın Hemreylik Günü’nün her yıl daha 
da coşkuyla kutlanmasıyla bütün bu 
gayretler kendini daha da net şekil-
de göstermektedir. Bu düşüncelerle, 
Azerbaycan Türklerinin Dayanışma 
(Hemreylik) Günü kutlu olsun!
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Türkiye’den Kutlamalar

Azerbaycanlı Hekimler Derneği 
Hemreylik Bayramını Kutladı.

Türkiye’de okuyan ve çalışan Azer-
baycanlı Hekimler Derneği’nin Anka-
ra’da düzenlemiş olduğu 6. Türkiye 
Forumu 7-8 Aralık tarihlerinde Ankara 
Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilme-
sinin ardından bir Gala Konser gerçek-
leştirdi. Gerçekleştirilen Gala Konserle 
31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının 
Hemreylik Bayramı kutlandı.

Gala Gecesine Azerbaycan Devlet 
Diaspora Komitesi Başkan Yardımcısı 
Valeh Hacıyev, Azerbaycan’ın Ankara 
Büyükelçiliği, Dernek Başkanı Dr. Ferit 
Kasımzade, TBMM Türkiye-Azerbaycan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Şamil Ayırım, önceki dönem 
Milletvekilleri Dr. Sinan Oğan, Prof. Dr. 
Necdet Ünivar, TADİV Başkanı Prof. Dr. 
Aygün Attar, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 
çok sayıda davetli ve Türkiye’de eğitim 
gören Azerbaycanlı Tıp Fakültesi öğ-
rencileri katıldı.

Eskişehir Azerbaycanlılar Derne-
ği Üyeleri 31 Aralık Dünya Azerbay-
canlıları Birlik ve Beraberlik (Hem-
reylik) Günü’nü kutladı.

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği 

tarafından organize edilen yemekli kut-

lama programına Eskişehir’de yaşayan 

Azerbaycan Türkleri ve Azerbaycan 

sevdalıları katıldı. Kutlama programın-

da açılış konuşmasını yapan Eskişehir 

Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Ca-

vid Aydın, “1988 yılında Azerbaycan’da 

başlayan bağımsızlık mücadelesi, 31 

Aralık 1989 tarihine gelindiğinde, Ku-

zeyli ve Güneyli Azerbaycan Türkleri 

yeni yıla birlik beraberlik içinde girmek 

için Nahçivan bölgesinde dikenli telleri 

kırarak birbirlerine kavuşmuş ve Büyük 

Azerbaycan’ın elbet bir gün bir araya 

geleceğinin mesajını tüm dünyaya hay-

kırmışlardır” dedi.

Manisa’da Hemreylik Bayramı 
Kutlaması

Manisa Azerbaycan Kültür ve Da-
yanışma Derneği, hazırlamış olduğu 
31 Aralık Birlik Beraberlik Dayanışma 
Hemreylik Gecesi ile güzel bir etkinliğe 
imza attı.

Gecede bir konuşma yapan Dernek 
Başkanı Yalçın Taşdemir şunları söyle-
di: “Azerbaycan’da herkesin öncelikli 
beklentisi Karabağ ve işgal altındaki 
toprakları geri almaktır. Güçlü ve son 
derece modern araç ve gereçlerle do-
natılmış Azerbaycan Ordusu toprakla-
rını geri alacak güçtedir. Bununla bera-
ber Diaspora faaliyetlerinde çok önemli 
duruma geldi. Daha fazla güçlü olmak 
üzere sürekli bir çalışma içindedir.”

Geceyle ilgili konuşmaların ar-
dından bağlamasıyla türkülere güzel 
yorum katan Aşık Osman Feryadi’nin 
müzik ziyafeti geceye katılan konuklara  
güzel bir gece yaşattı.

Manisa’nın Turgutlu İlçesinde 
‘Azerbaycan Hemreylik Günü’ Kutlandı

Turgutlu Azerbaycan Kültür Der-
neği tarafından bir restoranda organi-
ze edilen yemekli kutlama programına 
Turgutlu ve Manisa’da yaşayan Azer-
baycan Türkleri, Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi’nde okuyan Azerbaycanlı 
öğrenciler ve Azerbaycan sevdalıları 
katıldı.

Gecede konuşma yapan Azerbay-
can Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağ-
ba, herkese katıldıkları için teşekkür 

ederken Azerbaycanlıların Hemreylik 

Gününü kutladı. Programa katılan se-

vilen sanatçı Aytaç da yöreye özgü mü-

ziklerle muhteşem bir programa imza 

attı. Programa Turgutlu Belediye Baş-

kan Yardımcısı Ahmet Daşkan başta 

olmak üzere çok sayıda yerel protokol 

iştirak etti.

Dünya Azerbaycanlılar Hemrey-
lik (Dayanışma) Günü İstanbul’da Kut-
landı

Üsküdar Belediyesi’nin gemi tah-

sisi ile İstanbul Azerbaycan Dayanışma 

ve Kültür Derneği (İSTAD) tarafından 

Dünya Azerbaycanlılar Hemreylik (Da-

yanışma) Günü, İstanbul Boğazı’nda 

gemide kutlandı.

Kutlama gecesinde konuşma ya-

pan İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu 

“İki devlet tek millet şiarı ile kurulmuş 

olan derneğimizin düzenlemiş oldu-

ğu Dünya Azerbaycanlılar Hemreylik, 

dayanışma)günü kutlama programına 

hoş geldiniz şeref verdiniz. Kardeşlik 

ve dayanışma, tarihin her sayfasına al-

tın harflerle yazılmıştır. Bize düşen bu 

dayanışma ve kardeşliği bugün olduğu 

gibi güçlü bir şekilde geleceğe taşı-

maktır.” dedi.

31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar 
Hemreylik Günü Sakarya’da Kutlandı

Sakarya Valiliği ile birlikte birçok 

kurum ve kuruluşun katkı sunduğu 

Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Üni-

versitesi Azerbaycan Türkiye Kardeşlik 

Topluluğu işbirliğinde AKM’de düzenle-

nen geceye Sakarya Valisi Ahmet Ham-

di Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı 

Ekrem Yüce, SASKİ Genel Müdürü Dr. 

İlyas Demirci, Genel Sekreter Yardım-

cısı Ali Oktar, Azerbaycan Ankara Bü-

yükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. 

Necibe Nesibova, gaziler, öğrenciler ve 

davetliler katıldı.
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Dünya Azerbaycanlılar Hemreylik 
(Dayanışma) Gününü kutlayarak sözle-
rine başlayan Vali Ahmet Hamdi Nayir, 
“Böylesi güzel bir akşamda Azerbay-
canlılar ile Azerbaycan dostları, binler-
ce kilometre uzakta olsa bile ilimizde 
Azerbaycan esintileri ile gönüllerimize 
huzur ve neşe verdiler. Biz ayrısı gayrısı 
olmayan iki devlet tek milletiz. Siz biz-
siniz, biz de siz. Zor günlerde ve güzel 
günlerde sürekli birbirimizi hatırlayıp 
destek olduk. Sizler Karadeniz’in çırpı-
nışında bizleri gördünüz, bizler de dai-
ma sizleri hatırladık” dedi.

Düzce’de Hemreylik Kutlaması

Düzce Üniversitesi Türk Dünyası 
Topluluğu, “Dünya Azerbaycanlılar Da-
yanışma (Hemreylik) Günü” dolayısıyla 
düzenlediği etkinlikte, Azerbaycan An-
kara Başkonsolosluğu Eğitim Müşaviri 
Necibe Nesibova Azerbaycanlı öğrenci-
lerle bir araya geldi.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda 
gerçekleştirilen etkinliğe; Düzce Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
İlhan Genç, Azerbaycan Ankara Büyü-
kelçiliği Eğitim Müşaviri Necibe Nesi-
bova, Düzce Uluslararası Öğrenci Der-
neği Başkanı Coşkun Zabunoğlu, Düzce 
Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu 
Başkanı Sagi Nebiyen ve Azerbaycanlı 
öğrencilerimiz katıldı. Programın açı-

lış konuşmasını gerçekleştiren Düzce 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. İlhan Genç, öğrencilerin ve tüm 
Azerbaycanlıların Dünya Azerbaycan-
lılar Dayanışma Günü’nü kutlayarak, 
Azerbaycan Ankara Başkonsolosluğu 
Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova’yı bu 
özel günde aralarında görmekten dola-
yı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

İzmir’de ÇAĞAZDER’den Hemrey-
lik Günü Kutlaması

İzmir’de yerleşik Çağdaş Azerbay-
can Kültür Derneği (ÇAĞAZDER), 28 
Aralık 2019 Cumartesi günü Karşıya-
ka’da Hemreylik Günü münasebetiyle 
yemekli bir toplantı gerçekleştirdi.

Organizasyonda konuşma yapan 
Çağdaş Azerbaycan 
Kültür Derneği Yö-
netim Kurulu Baş-
kanı Avukat Cemal 
Kerim Mehmetha-
noğlu, “Bu özel gü-
nün dünyanın her 
yerinde Azerbaycan 
dernekleri tarafın-
dan 31 Aralık tari-
hine yakın tarihler-
de Hemreylik Günü olarak kutlandığını 
söyledi. Bu günün Azerbaycan Türkleri 
için çok önemli bir gün olduğunu be-
lirten Mehmethanoğlu, “Azerbaycan 
Türkleri olarak dünyanın her yerine ya-
yılmış durumdayız.” dedi.

Borçalı Cemiyeti Başkanı Zelim-
han Memmedli, Borçalı’dan sanatçı 
Aşık Nargile Mehtiyeva ve Tevriz’den 
sanatçı Cavit Tebrizli’nin katıldığı da-
vette, Kuzey Azerbaycan ve Bakülü sa-

natçılardan oluşan orkestra sahneye 
çıktı.

Kocaeli’deki Azerbaycanlı Öğren-
cilerden ‘Hemreylik Günü’ Kutlaması

Türk Ocakları Kocaeli Şube Başka-
nı Yücel Alpay Demir, açılış konuşma-
sında bütün Azerbaycanlıların ‘Hem-
reylik Günü’nü kutlayarak, Karabağ’ın 
ve Güney Azerbaycan’ın da Azerbaycan 
devletinin sınırlarına katılacağı günlerin 
özlemini duyduğunu belirterek Mübariz 
İbrahimov ve Ramil Seferov’un kahra-
manlıklarının hiçbir zaman unutulama-
yacağını kaydetti. Azerbaycan’dan gelen 
Hazar Orkestrası’nın doyumsuz müzik 
ziyafeti ile başlayan ‘Hemreylik Günü’ 
kutlamaları, Azerbaycanlı öğrencilerin 
izleyenleri duygulandıran, milli hisleri 
uyandıran tiyatro oyunları ve figürleri 
ile büyüleyen Kafkas dans gösterileri 
ile devam etti. Azerbaycan ve Azerbay-
can’a has yemeklerin de hazırlanan si-
nevizyon gösterileri ile tanıtıldığı gece-
nin sonunda katılımcılara Azerbaycan’a 
özgü yiyecekler ikram edildi.

Muş Alparslan Üniversitesi’nde 
Hemreylik Günü Kutlandı

“Dünya Azerbaycanlılarının Daya-
nışma Günü” Alparslan Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilen organizasyonla kutlan-
dı. Kutlamaya Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Murad Aydın Şanda, Prof. Dr. Yaşar 
Karadağ, Prof. Dr. Cevad Selam, İleti-
şim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamella 
Aliyeva, Özel Kalem Müdürü Şakir Çetin 
aileleri ile birlikte katıldı.
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Erdoğan, Aliyev’i Telefonla Arayarak 
Doğum Gününü Kutladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla 
arayarak 58. doğum gününü kutladı.

İlham Aliyev ile telefonda görüşen Erdoğan, Aliyev’e 
sağlık ve çalışmalarında başarı temennilerini iletti. Aliyev de 
yaş gününü hatırladığı için Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlarının telefon görüşmesinde iki kar-
deş ülke Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerinin bü-
tün alanlarda kaydedilen ilerleme ve başarılardan duyulan 
memnuniyet ifade edildi. Erdoğan ve Aliyev ayrıca, iki ülke 
cumhurbaşkanları arasında yapılan görüşlerin ilişkilerin ge-
lişmesindeki özel rolünü kaydetti.

Erdoğan ve Aliyev, Türkiye – Azerbaycan ilişkilerinin 
bundan sonra daha da güçlenerek devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakha-
ria, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, Kırgızistan Cum-

hurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da Cumhurbaşkanı Ali-
yev’i telefonla arayarak tebrik etti.

İlham Aliyev’e birçok devletin üst düzey devlet adamları, 
uluslararası örgütlerin başkanları ve önemli sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri de tebriklerini mektupla iletti.

Şamil Ayrım’dan Cumhurbaşkanı Aliyev’e 
Tebrik Mektubu

Türkiye – Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Gru-
bu Başkanı Şamil Ayrım da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e 
bir mektup göndererek doğum gününü kutladı. Ayrım, Cum-
hurbaşkanı Aliyev’in bilge siyaseti sayesinde Azerbaycan’ın 
dünyadaki konumunu günden güne daha da güçlendirdiğini 
ifade etti.

Ayrım mektubunda, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye ve 
Azerbaycan arasında geniş çaplı projelerin hayata geçirilme-
sini sağladığından ötürü teşekkürlerini sundu.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev, 2019 yılına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 
Azerbaycan’daki ulusal televiz-

yon kanallarında yayınlanan değerlendir-
mesinde Aliyev, birçok konuya değindi. 
Azerbaycan’ın dış politikası, içişleri ve 
bölgesel projelerle ilgili açıklamalarda 
bulunan Aliyev, geçtiğimiz yılın ülkesi için 
başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade 
etti. Azerbaycan’ın hedeflerinin gerçek-
leştirildiğine ve ülkedeki gelişime vurgu 
yapan Aliyev, komşu ülkelerle ilişkilerin 
daha da geliştirildiğini ifade etti.

Azerbaycan’ın dış siyasetiyle bağ-
lamında Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerle 
ilgili de mesajlar veren Aliyev, “Avrupa’ya 
entegrasyon konusunda adımlarımızı at-
tığımızı düşünüyorum. Yeni adımlara hem 
ihtiyaç yok hem de o adımlar sonuç ver-
meyecek. Biz AGİT ve Avrupa Konseyi’ne 
üyesiz. Bu, Avrupa entegrasyonunun bir 
çeşididir. Avrupa entegrasyonu denildi-
ğinde AB’ye üyelikten bahsediliyorsa bu 
tamamen olanaksızdır” diye konuştu.

“Türkiye’yi Müslüman 
Olduğu İçin AB’ye 

Almıyorlar”
Brexit tartışmalarına değinen ve 

Avrupalı liderlerin AB’nin genişlemesine 
karşı çıktıklarına işaret eden Cumhur-
başkanı Aliyev, Türkiye’nin AB ile ilişki-

lerinde adımlarında sonuç alamadığını ve 
bunun Türkiye’ye yapılan bir adaletsizlik 
olduğunu şu sözlerle vurguladı: “Kardeş 
Türkiye örneğine bakalım. Türkiye’nin AB 
ile imzaladığı anlaşmanın üzerinden yıllar 
geçti. Fakat sonraki adımlar sonuç verdi 
mi? Tabii ki hayır. Bu da büyük adalet-
sizliktir. Bazı eski Sovyet ülkeleri AB’ye 
girdi. Onlar Türkiye’den daha mi gelişmiş 
ülkeler? Hayır. Onlar AB’ye üye olmak için 
daha mı hazırlıklıydı? Hayır. Peki, onları 
neden kabul ettiler ama Türkiye’yi kabul 
etmediler? Sorunun cevabı bellidir. Çün-
kü Türkiye Müslüman ülkesidir. Şimdi 
bunu açıkça söylüyorlar. Daha önce bazı 
bahaneler getiriyorlardı, şimdi ise gizle-
miyorlar. Müslüman ülkesi olduğu için 
Türkiye’yi AB’ye almıyorlar. Bu durumda 
Azerbaycan’ı da kabul etmezler. Diyelim 
ki yarın bize dediler ki gelin üye olun. Bu 
bize gerekli mi. Kesinlikle hayır.”

“Baskılarla Karşı Karşıya 
Kaldık”

Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü-Tif-
lis-Kars demir yolu hattına ilişkin açık-
lamalarda da bulundu. Aliyev, demir 
yolunun inşası sürecinde karşılaştıkları 
engellemeleri ve zorlukları belirterek 
stratejik altyapı projesi olarak gördükle-
ri bu hattı uluslararası baskılara rağmen 
neticelendirdiklerini söyledi.

Aliyev, konuyla ilgili olarak “Baktık ki 
bu işi komşularla birlikte kendimiz yap-

mamız lazım. İlk olarak Türkiye ile an-
laştık. Daha sonra Gürcistan’la müza-
kerelere başladık. Gürcistan’ın maddi 
durumu yoktu. Bu yüzden işi biz üstlendik 
ve Gürcistan’a, inşaatın Azerbaycan şir-
ketleri tarafından yapılması şartıyla 800 
milyon dolar kredi verdik. Tüm bunları 
ayarladıktan sonra uluslararası baskı-
larla karşı karşıya kaldık. Bunu beklemi-
yorduk. Çünkü haritaya bakan herkes bu 
hattın gerekli olduğunu görürdü. Fakat 
bazı Batı ülkeleri buna karşı çıkıyordu. 
Gürcistan’a, projeye onay vermemesi için 
baskılar başladı. Çünkü bu proje ger-
çekleşse Ermenistan çıkmaza girecek-

ti. Dünyadaki Ermeni yanlısı güçler ve 
Ermeni diasporası buna açıkça karşı 
çıktı. Fakat biz Gürcistan yönetimini bu 
projenin faydalı olduğu hususunda ikna 
edebildik. Mutabakat sağlandıktan son-
ra ben bazı Batılı liderlere açıkça dedim 
ki ‘yardım etmiyorsanız bize engel ol-
mayın.’ Engel çıkartırsanız biz de bazı 

konularda size engel çıkartırız. Böylece 
anlaşma imzalandı ve proje 2 yıl önce ta-
mamlandı. Şimdi biz sadece beklediğimiz 
yerlerden değil yeni adreslerden de bu 
hatla yük kabul ediyor ve gönderiyoruz” 
dedi.

“TANAP’ın çok büyük 
önemi var!”

Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ve 
Azerbaycan’ın uluslararası alanda strate-
jik önemini artırmasında önemli rol oyna-
yan enerji ve ulaştırma projeleri hakkında 
da fikirlerini kamuoyuyla paylaştı. TA-
NAP’ın önemini vurgulayan Aliyev, projeyi 
“tarihi olay” diyerek niteledi.

İlham Aliyev, TANAP’ın planlanan 
zamandan önce ve hesaplanandan daha 
düşük maliyetle tamamlandığını belirt-
ti. Aliyev “2012’de Sayın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’la tarihi anlaşma-
ya imza attık. TANAP sadece Türkiye’den 
geçen bir hat değil. Bu hat hem Türkiye’ye 
hem Gürcistan’a hem de Avrupa’ya doğal 
gaz sağlayacak ve artık sağlıyor. Aynı za-
manda bize tüm doğal gaz kaynaklarımızı 
kullanmaya, yabancı sermaye çekmeye 
olanak sağlayacak. Böylece Azerbaycan 
doğal gaz ihracından gelir elde edecek. 
Uzun vadede ana gelir kaynağımız doğal 
gaz olacaktır. Bu yüzden TANAP’ın çok 
büyük önemi var” dedi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 2019 Yılı 
Değerlendirmesinde Türkiye’ye Destek
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30 Aralık’ta Cum-
hurbaşkanı İlham 
Aliyev “2020 Azer-
baycan Cumhu-

riyeti’nde Gönüllüler Yılı 
İlan Edilmesi Hakkında” 
bir kararname imzaladı.

Karara göre 2020, 
Azerbaycan’da Gönüllüler 
Yılı’nın gençlerin kişisel 
gelişimlerini teşvik et-
mesi, sosyal sorumluluk 
duygusunu arttırması, 
gençlerin potansiyelini 
halkın refahı ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için et-
kin bir şekilde kullanması için “2020 Azerbaycan Cumhuriye-
ti’nde Gönüllüler Yılı” ilan edildi.

Bakanlar Kurulu’na bir ay içinde Azerbaycan Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanı’na bir çalışma planı hazırlama ve sun-
ma talimatı verilir.

Gönüllülük, insanları ortak bir amaç etrafında birleşti-
ren vatandaşlar, toplum ve devlet arasındaki en başarılı etki-
leşim biçimlerinden biridir. Gönüllülük aynı zamanda bir va-
tanseverlik okulu, kişinin halkına, devletine, ulusal ve ahlaki 
değerlerine bağlantı ve hizmet örneğidir.

Bu faaliyeti teşvik etmek için devlet gerekli adımla-
rı atmış, düzenleyici çerçeve iyileştirilmiş ve devlet destek 
mekanizmaları oluşturulmuştur. Gönüllülük ülke çapında 
bir hareket haline gelmiş ve birçok faaliyet alanına nüfuz 

etmiştir. Ülkenin her bölgesine, sosyal yaşamın çeşitli alan-
larına yayılarak, toplumumuzun tüm kesimlerini kaplamış 
ve gençlerimiz için bir yaşam biçimi haline gelmiştir. ASAN, 
“Bölgesel Kalkınma Toplumsal Birliği” “Bir” Öğrenci Gönül-
lüleri ve diğer gönüllü hareketler oluşturulmuş, merkezi ve 
yerel yürütme organlarında on binlerce genç gönüllü grup-
ları oluşturulmuştur.

Gönüllüler Yılında programın daha zengin ve daha ge-
liştirilmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, Devlet Komitesi 
bir eylem planı hazırlamıştır ve hayata geçirmeye başla-
mıştır. Yaklaşık 50 alanda yapılması planlanan etkinlik kap-
samında konferanslar, yuvarlak masa toplantıları, çeşitli 
sosyal etkinlikler vb. faaliyetler yapılacaktır. Aynı zamanda 
Komite personeli ile birlikte “Azerbaycan Diaspora Gönüllü-
leri” programının mezunları da bu programlarda faal iştirak 
edecekler.

AZERBAYCAN’DA
2020 GÖNÜLLÜLER YILI

İLAN EDİLDİ
30 Aralık’ta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “2020 Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nde Gönüllüler Yılı İlan Edilmesi Hakkında” bir 

kararname imzaladı.
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TANAP
TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİNİN 

SEMBOL PROJESİ

İki kardeşi, Azerbaycan ve Türkiye’yi 
çelik bağlarla birbirine bağlayan, 
hem bölgede hem uluslararası are-
nada yüzümüzü güldüren yeni İpek-

yolu Trans Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattı - TANAP Anadolu’da 20 ili geçerek 
Avrupa’ya bağlandı.

Ardahan’ın Posof ilçesinden Türki-
ye’ye giriş yapan ve 20 il, 67 ilçe ile 600 
köyden geçtikten sonra Edirne’nin İp-
sala ilçesinden Avrupa’ya bağlanan bin 
850 kilometrelik boru hattı 2019 yılının 
Kasım ayı itibariyle tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev 
sahipliğinde, Edirne’nin İpsala ilçesin-
deki MS-4 Ölçüm İstasyonu’nda ger-
çekleştirilen,  Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in teşrif 
ettiği törene, Bosna Hersek Cumhur-

başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Cafero-
viç, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakha-
ria, Türkiye, Katar,  Kuzey Makedonya 
ve Bulgaristan’dan bakanlar, İtalya, Yu-
nanistan, Bosna Hersek, Sırbistan ve 
Avrupa Birliği’nden temsilciler, SOCAR 
Başkanı ve TANAP Yönetim Kurulu 
Başkanı Rövnag Abdullayev,  BP ve BO-
TAŞ’tan oluşan proje ortaklarının üst 
düzey yöneticileri ve Güney Gaz Korido-
ru’nu oluşturan ülkelerin sektör tem-
silcileri de katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan, TANAP’ın, 
Azerbaycan’dan Avrupa’ya uzanan 3 
bin 500 kilometrelik enerji koridorunun 
en önemli parçası olduğunu belirtti. 
Her aşaması sabırla, dirayetle Türkiye, 
Azerbaycan ve Gürcistan’ın ortak gay-
retiyle 7,5 senelik uzun ve meşakkatli 
bir sürecin başarıyla taçlandırıldığını 

ifade eden Erdoğan, “Her şeyden önce 
TANAP, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye 
güzergahından Avrupa’ya TAP (Trans 
Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı) hattına 
bağlanıyor, devamıyla da Bulgaristan, 
Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, 
Sırbistan, Bosna Hersek güzergahın-
daki ülkeler de buradan istifade ediyor. 
Bütün bu adımları atarken, bunun bir 
bölgesel proje olduğunu, bir barış pro-
jesi olduğunu da özellikle vurgulamam 
lazım.” diye konuştu.

“TANAP her şeyden önce 
ülkelerimiz arasındaki 

köklü dostluğun 
sembolüdür”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcis-
tan üzerinden Anadolu’ya giriş yapı-
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lırken Gürcistan’ın gayretlerinin inkar 
edilemeyeceğine işaret ederek, şunları 
söyledi:  “Bu, bir dayanışma ve bu da-
yanışmanın adı da barış. Bu proje her 
şeyden önce ülkelerimiz arasındaki 
köklü dostluğun sembolüdür. TANAP 
bu aşamaya Türkiye ve Azerbaycan’ın 
karşılıklı güvene dayalı ilişkileri saye-
sinde gelebilmiştir. Projenin başarı-
sında ayrıca üretici, transit ve tüketici 
ülkeler ile projede pay sahibi olan şir-
ketler arasındaki uyum da kilit rol oy-
namıştır.”  dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ise, Türkiye’de bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirmesi-
nin ardından “Bugün tarihi bir gündür. 
Umarım TANAP’ın ömrü uzun olacak, 
Türkiye-Azerbaycan ve diğer komşu 
halklara faydası olacak. Bugüne kadar 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Pet-
rol Boru Hattıyla Türkiye 
ve dünya pazarlarına 450 
milyon tondan çok Azer-
baycan ve başka devlet-
lerin petrolü nakledilmiş-
tir. Bunun 400 milyondan 
fazlasını Azerbaycan, 27 
milyon ton Türkmenistan, 
12 milyon ton Kazakistan, 
7 milyon ton Rusya petrolü 
teşkil ediyor.” dedi.

TANAP’ın Güney Gaz 
Koridoru Projesi’nin par-
çası olduğuna, bu projele-
rin hayata geçirilmesinin 

Türkiye ve Azerbaycan’ın siyasi irade-
sinin neticesi olduğuna işaret eden Ali-
yev, “Bugün güney gaz koridoru özünde 
7 ülkenin birleştiği uluslararası bir iş 
birliği projesidir.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Aliyev, söz konusu projenin, ülke-
ler arasında köprüler oluşturacağını 
ifade etti. Projenin, daha büyük anlaş-
malara yol açacağını belirten Aliyev, 3’ü 
AB üyesi olan 7 ülkenin bundan sonra 
uzun yıllar birlikte çalışacağını ve bu-
nun faydasını göreceklerini dile ge-
tirdi. Aliyev, “Bu proje iş birliği getirir, 
istikrar getirir, uzun müddetli anlaşma 
getirir. Bu projelere sadece enerji pro-
jeleri gibi bakmak doğru olmaz. Şunu 
bildirmeliyim ki, bizim enerji projeleri-
miz diğer projelere yol açtı.” ifadesini 
kullandı.

Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve 
kardeşliğinin günden güne daha da 
geliştiğine vurgu yapan Aliyev, bugün 
dünya genelinde Türkiye ve Azerbaycan 
kadar birbirine yakın başka ülkeler ta-
nımadığını kaydetti.

“Türkiye’nin gücü bizim 
gücümüzdür”

Türkiye ve liderinin, gelişmeyi ve 
istikrarı sağladığını, buna kendilerinin 
de sevindiğini ifade eden Aliyev, “Çün-
kü Türkiye’nin gücü bizim gücümüzdür. 
Türkiye’nin gururu bizim gururumuz-
dur. Biz birlikte bundan sonra da iki 
kardeş ülke olarak kol kola ileriye gide-
ceğiz. Bizim önümüzdeki bütün ufuklar 
açıktır. Hayata geçirdiğimiz bu dev pro-
jeler bizim gücümüzü gösteriyor ve art-
masını sağlıyor. İktisadi güç de sonuçta 
siyasi güce çevrilir.” diye konuştu.

“Bir tasarım ve 
mühendislik harikası”

Uzmanlar tarafından “bir tasarım 
ve mühendislik harikası” olarak de-
ğerlendirilen Trans Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı Projesi, TANAP projesinin 
amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’n-
deki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar 
Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda 
üretilen doğal gazın öncelikle Türki-
ye’ye, ardından Avrupa’ya taşınması-
dır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı 
(SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı 
(TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz 
Koridorunu oluşturmaktadır. Avrupa 
ülkelerine doğal gaz aktaracak olan 
TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağla-
nacaktır. Proje kapsamında Türkiye 

sınırları içerisinde biri 
Eskişehir ve diğeri Trak-
ya’da olmak üzere, ulusal 
doğal gaz iletim şebeke-
sine bağlantı için iki çıkış 
noktası yer almaktadır. 
TANAP Doğal Gaz Boru 
Hattı sistemi; 19 kilomet-
resi Marmara Deniz geçişi 
olmak üzere toplam 1850 
km ana hat ile Türkiye içe-
risindeki çıkış noktalarına 
olan bağlantı hatlarının 
işletmesinde kullanılmak 
üzere yer üstü tesislerin-
den oluşmaktadır.
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Adım adım TANAP
Güney Gaz Koridoru’nun en önem-

li halkası TANAP’ın hukuki altyapısının 
temelleri 2012 yılında atıldı. Projenin 
nihai yatırım kararı 2013 yılında alın-
dı. 2015 yılında Azerbaycan ve Türkiye 
Cumhuriyet’inin Cumhurbaşkanla-
rı Sayın İlham Aliyev ve Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Kars’ta 
gerçekleştirilen temel atma töreninin 
ardından inşaat faaliyetleri başladı. İlk 
aşamada yıllık 6 milyar metreküp gazı 
Türkiye’ye, 10 milyar metreküp gazı 
Avrupa’ya taşıyacak olan Güney Gaz 
Koridoru’nun ana omurgasını oluş-
turan TANAP Projesi’nin açılışı 2018 
Haziran’da gerçekleştirilmiştir. Eski-
şehir’deki çıkış noktasında Türkiye’ye 
ilk ticari gaz akışı 30 Haziran 2018’de 
başladı. Azerbaycan Şah Deniz İkinci 
Fazından üretilen gazın Türkiye’ye arzı 
başlatılmış olup Ekim 2019 sonu itiba-
rıyla yaklaşık 3 milyar 180 milyon met-
reküp gaz sevkiyatı gerçekleşmişti.

TANAP’ın Avrupa’ya gaz arz ede-
cek Eskişehir’den Türkiye-Yunanistan 
sınırına kadar olan ikinci fazı da 2019 
Haziran sonunda başarıyla tamamlan-
dı.  30 Kasım 2019’da gerçekleştirilen 
‘TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töre-
ni’ ile Azerbaycan gazı Avrupalı tüketi-
cilerle buluştu. Bundan sonraki hedef 
Güney Gaz Koridoru’nun Avrupa ayağı-
nı oluşturan Trans Adriyatik Gaz Boru 

Hattı Projesi. Bu projenin de 2020’de 
ticari işletmeye alınarak akabinde yıllık 
10 milyar metreküp Azerbaycan gazının 
Avrupa’ya arz edilmesine başlanacak.

Türkiye ile Azerbaycan’ın 
Anadolu’ya atılan imzası

TANAP projesi ve vaat ettiği siner-
ji, Azerbaycan ve Türkiye’nin birlikte 
gerçekleştirdikleri ve bölgenin enerji 
haritasını tamamen değiştirebilecek 
enerji güzergâhlarına yön verebilecek, 
değiştirecek nitelikte bir proje olması 
bakımından büyük önem taşıyor.

TANAP, Azerbaycan’dan Avrupa’ya 
uzanan 3500 kilometrelik enerji korido-
runun aslında temeli niteliğinde. Stra-
tejik açıdan bakılacak olursa, TANAP 
projesi, Güney Enerji Koridoru’nun en 
kritik kısmıdır zira TANAP’sız Güney 
Enerji Koridoru’nu düşünmek mümkün 
değil.

Projenin stratejik önemini perçin-
leyen en önemli unsur elbette Türki-
ye’nin coğrafi konumu ve hinterlandı. 
Türkiye’nin batısında 560 milyar met-
reküple dünya gaz talebinin %17’sini 
oluşturan Avrupa Birliği yer alıyor. 
Türkiye’nin doğusunda ise dünya gaz 
rezervlerinin çok önemli bir kısmını 
elinde bulunduran, başta Azerbaycan 
olmak üzere Orta Asya ülkeleri, Orta 
Doğu ve Doğu Akdeniz bölgeleri mev-
cut. Bu şartlar Türkiye’ye doğal bir köp-
rü vazifesi yüklüyor. Zengin kaynakları 
Türkiye üzerinden taşımak için gelişti-
rilen en büyük projenin adı ise TANAP.

TANAP, Türkiye’nin enerji güven-
liği açısından da oldukça önemli bir 
hamle. Proje Türkiye’yi bir enerji mer-
kezi haine getirmekle kalmıyor Türkiye 
ve Azerbaycan ‘ı Avrupa ve Balkanların 
enerji güvenliğinde de söz sahibi yapı-
yor. Güney Gaz Koridoru’nun en önemli 
halkası olan TANAP bölge barışı ve is-
tikrarına da katkı sağlıyor; Hazar De-
nizi, Türkiye ve AB’yi birbirine daha da 
yaklaştırıyor. Sunduğu potansiyelle, 
doğal gaz üreticisi diğer bölge ülkele-
rine de enerjinin İpek Yolu’ndan yarar-
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lanma imkânı sağlıyor. Dünyanın enerji 
jeopolitiğini yeniden şekillendiriyor.

TANAP’ta ilk adım, Tür-
kiye-Azerbaycan arasında 
24 Aralık 2011’de imzalanan 
mutabakat zaptıyla atıldı. 
Bu kapsamda Azerbaycan 
Cumhuriyeti Devlet Petrol 
Şirketi (SOCAR) tarafından 
TANAP Doğalgaz İletim AŞ 
kuruldu. Şirket, TANAP’ın 
tasarımı, inşaatı ve işletil-
mesini tamamlamak üzere 
proje sahibi olarak yetkilen-
dirildi.

Projenin hukuki alt-
yapısı 26 Haziran 2012’de 
İstanbul’da Türkiye ve Azerbaycan 
arasında imzalanan hükümetler arası 
anlaşma ve “Ev Sahibi Hükümet Anlaş-
ması” ile oluşturuldu. Ev Sahibi Hükü-
met Anlaşması, 10 Eylül 2014’te TBMM 
tarafından onaylandı.

TANAP hem kaynak 
hem de transit ülkelere 
çok boyutlu avantajlar 

sağlıyor
TANAP sayesinde Azerbaycan do-

ğal gazı, yeni pazarlara açılma imkânı 
buluyor. Azerbaycan’ın dünya enerji pi-
yasasındaki gücü daha da artıyor. Tür-
kiye; TANAP ve Şah Deniz sahasında 

sahip olduğu hisselerle artık sadece bir 
transit ülke olmaktan çıkıyor; üretici-

den nihai tüketiciye kadar oluşan değer 
zincirinin her aşamasında söz sahibi 
olan bir ülke konumuna geliyor. Türki-

ye, büyüyen ekonomisiyle birlikte artan 
enerji ihtiyacını gelecek yıllar boyunca 
da güvenli bir şekilde karşılama yolun-
da büyük mesafe kat ediyor. Doğal bir 
transit koridoru olan Türkiye, TANAP 
ile bölgesinde enerji koridoru olma he-
define artık çok daha yakın.

TANAP, 1850 km uzunluğu ve 56” 
çapıyla Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’nın 
en uzun ve en büyük çaplı doğal gaz 
boru hattı. Trans Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı, ilk aşamada yılda 16 milyar 
metreküp doğal gaz taşıyacak.

TANAP’la taşınacak doğal gazın 6 
milyar metreküplük bölümü Türkiye’de 
kullanılacak, 10 milyar metreküpü Av-
rupa’ya aktarılacak. Hattın taşıma ka-
pasitesinin ilave yatırımlarla önce 24 
milyar metreküpe, ardından da 31 mil-
yar metreküpe çıkarılması hedefleni-
yor.

TANAP’ın hissedarları SOCAR ve 
Azerbaycan Cumhuriyeti 
Ekonomi Bakanlığı’nın or-
tak girişimi olan Güney Gaz 
Koridoru AŞ (SGC – \%51), 
BOTAŞ (\%30), BP (\%12) ve 
SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. 
(\%7) şirketlerinden oluşu-
yor.

Trans Anadolu Doğal 
Gaz Boru Hattı (TANAP), 
Azerbaycan’dan Avrupa’ya 
uzanan 3500 kilometrelik 
enerji koridorunun temeli-
dir. TANAP, iki kardeş ülke 
olan Türkiye ile Azerbay-

can’ın Anadolu’ya atılan imzasıdır. Bu 
imza iki kardeş ülkeyi birbirine daha da 
yakınlaştıracaktır.
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Fuad Muradov: Koordinasyon Konseyleri ve Azerbaycan 
Evleri’nin Açılmasıyla Yurt Dışındaki 
Azerbaycan Diasporası Daha da Güçlenecek

Fuad Bey, yaklaşık iki yıldır Devlet 
Diaspora Komitesi’ne başkanlık 
ediyorsunuz. Bazı uzmanlar ve 

yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın 
çoğu geçen süre zarfında Azerbaycan 
diasporasının faaliyetlerinde bir can-
lanma olduğunu söylüyor. Bu döne-
mi siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve 
2019 yılında Azerbaycan diasporası 
hangi faaliyetleriyle akıllarda kaldı?

Her şeyden önce, Azerbaycan di-
asporasının tarihi, birçok ülkeye kı-
yasla, çok da eskiye dayanmamakta-
dır. Azerbaycanlıların yabancı ülkelere 
göçü 1920’de Azerbaycan Demokratik 
Cumhuriyeti’nin yıkılmasından sonra, 
cumhuriyetin kurucularının Türkiye’ye, 
Avrupa ülkelerine ve Amerika’ya gitme-
si ile başladı.

Azerbaycanlıların bir sonraki göçü 
ise artık Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve 
ülkemizin bağımsızlığını kazanmasın-
dan sonraki yıllara denk gelmektedir. 
Bu süreç aslında hala da çeşitli vesile-
lerle devam etmektedir. Küreselleşme 
çağında, dünyanın dört bir yanındaki 
göç süreçlerinin hızlandığı bir dönem-
de, Azerbaycanlıların da yaşamak ve 
çalışmak için dünyanın farklı ülkelerine 
gitmelerinin sürecin doğal bir parçası 
olduklarını düşünüyorum.

Farklı ülkelerde yaşayan Azer-
baycanlıların teşkilatlanma süreci ise 
1993 yılında Umummilli Lider Haydar 
Aliyev’in ülke yönetimine gelmesiyle 
başladı. Bu süreç 2001 yılında Dünya 
Azerbaycanlıların Birinci Kongresi’nin 
yapılması ve 2002 yılında Devlet Di-
aspora Komitesi’nin kurulmasıyla de-
vam etti.

Ülkemizin diaspora politikası-
nın hayata geçirilmesi süreçleri Sayın 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önderli-
ğinde başarıyla ilerlemekte, soydaş-
larımızın teşkilatlanması, Azerbaycan 
gerçeklerinin uluslararası camiaya 

ulaştırılması ve ülkemizin tanıtılması 
amacıyla bir çok ciddi işe imza atmıştır.

Bununla birlikte, modern çağın 
gerekliliği doğrultusunda, diaspora 
politikasında da çağdaş gereksinimle-
ri karşılayacak yeni bir strateji gelişti-
rilmesi zarureti ortaya çıkmıştır. Sayın 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yurtdışın-
da yaşayan yurttaşlarımızın daha yakın 
işbirliği ve koordinasyonunu sağlamak 
amacıyla Devlet Komitesi’ne bir dizi 
önemli görev ve talimatlar vermiştir.

Kısa bir süre içinde Avrupa’da 
yurttaşlarımızın daha çok yaşadığı Al-
manya, Fransa, Belçika ve Hollanda ile 
Ukrayna ve ABD gibi ülkelere sık sık zi-
yaretler yaptık, soydaşlarımızla önemli 
görüşmeler ve toplantılar düzenledik. 
Onların sorunları ile ilgilendik, milli 
manevi değerlerimiz, devletimiz ve mil-
letimiz için birlik çağrılarında bulun-
duk.

Böylece sesimize ses veren yurt-
taşlarımızın girişimiyle 27 Avrupa ül-
kesini kapsayan 11 Koordinasyon Ku-
rulu oluşturuldu. Bu konseylerin amacı 
şimdiye kadar dağınık bir şekilde faa-

liyet gösteren Azerbaycan diaspora ör-
gütlerinin ve Azerbaycanlıların diaspo-
ra faaliyetlerinin verimliliğini artırmak 
ve koordineli faaliyetlerde bulunarak 
daha fazla başarı elde etmektir.

Amerika Birleşik Devletleri ve Tür-
kiye’de kurulların oluşturulması için bir 
çalışma grubu oluşturuldu ve bu çalış-
malar “Stratejik Yol Haritası” uyarınca 
devam etmektedir.

Birlik fikrinin, ciddi fikir ayrılıkları-
nın olduğu diaspora örgütleri yönetici-
lerinin biraraya gelmesinde, Azerbay-
can devletinin ve halkının çıkarlarını 
korumak için birlikte çalışmak için ba-
şarılı bir adım olduğunu belirtmek iste-
rim. Ukrayna’da bunun açık bir örneğini 
görebiliriz. Azerbaycan Diyasporası ör-
gütleri tarafından temsil edilen Ukrayna 
Azerbaycanlıları Topluluğu’nun kurul-
ması, tüm çatışma ve yanlış anlamaları 
ortadan kaldırdı. Bu doğrultuda atılan 
önemli adımlardan biri de, Rusya’da ya-
şayan yurttaşlarımız ve diaspora örgüt-
leri yöneticileriyle görüşme oldu.

Genel olarak 2019 yılı, Azerbay-
can Diasporası ile ilgili birçok müs-
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bet faaliyetle akıllarda kalmıştır. “Di-
aspora faaliyetindeki hizmetler için” 
madalya tesis edildi. Soydaşlarımız 
tarafından 10 Azerbaycan Evi kuruldu 
ve kullanıma açıldı ve “Karabağ” adlı 
Azerbaycan okulları 4 ülkede faaliye-
te geçti.

Bu arada, Rusya’daki Azerbaycan 
diaspora teşkilatları arasındaki mem-
nuniyetsizlik, Tüm Rusya Azerbaycan 
Kongresi’nin faaliyetinin yeniden baş-
latılması ve genel olarak diasporamız-
la ilgili son güncel gelişmeler neler-
dir? Kasım ayında Rusya ziyaretinizin 
olumlu sonuçlarını görüyor musunuz?

Devlet Komitesi temsilcilerinin 
Moskova ziyaretinin özü, burada bir-
birleri ile sorunlar yaşayan diaspora 
örgütleri yöneticilerinin bir araya geti-
rilmesi ve görüşmeler yapması, müza-
kereler yürütmesinin iyi bir başlangıç 
olduğunu düşünüyorum. Rusya’daki 
soydaşlarımız da bu ziyareti ve top-
lantıyı uzun zamandır bekliyorlardı. Ön 
görüşme niteliğindeki ilk toplantı, ken-
dilerini ilgilendiren sorunları ortaya çı-
kardı, çıkış yolları tartışıldı ve kuruluş-
ların faaliyetlerini koordine etmek için 
Koordinasyon Merkezi’nin kurulmasını 
gündeme getirdi.

Rusya’da yaşayan Azerbaycanlı-
ların her zaman Azerbaycan devletinin 
ve Azerbaycan’ın bağımsızlığının ko-
runmasında hizmetleri olmuştur. Ya-
kın gelecekte diasporamızla ilgili tüm 
olumsuz noktaların ortadan kaldırıla-
cağını umuyoruz. Genel olarak, Rusya 
ziyaretini yapıcı ve verimli olarak kabul 
edilebiliriz.

Rusya Federasyonu devlet kurum-
larında yürütülen müzakereler veya 
soydaşlarımızla yapılan toplantılar 
büyük önem taşımaktadır. Yakın ge-
lecekte, Azerbaycanlıların Rusya’daki 
sorunlarının çözümü, karşılıklı işbir-
liği, Rusya ve Azerbaycan toplulukları 
arasındaki ilişkileri güçlendirilmesi 
açısından ziyaretin olumlu sonuçlarını 
göreceğiz. Bu tür ziyaretlerin Rusya’nın 
değişik bölgelerinde de yapılması plan-
lanmaktadır.

Devlet Komitesinin temel amaçla-
rından biri Azerbaycan’ın gerçeklerini 
dünyaya iletmek, Hocalı soykırımı ko-
nusunda uluslararası toplumun adil bir 
noktaya gelmesini sağlamak ve Erme-
ni yalanlarıyla mücadele etmektir. Bu 
alanlarda hangi adımlar atıldı?

Bugün, birçok ülkede, halkımız 
için ehemmiyet kesbeden tarihi gün-
ler kitlesel etkinliklerle gündeme ge-
tirilmekte ve büyük Avrupa’nın büyük 
şehirlerinde kalabalık, izdihamlı mi-
tingler düzenlenmektedir. Özellikle bu 
Şubat’ta Brüksel’de Avrupa Parlamen-
tosu önündeki mitinge dikkat çekmek 
istiyorum.

Siyasi görüşlerinden bağımsız ola-
rak farklı Avrupa ülkelerinde yaşayan 
yüzlerce yurttaşımız, Azerbaycan’ın 
hak sesini duyurmak için mitinge geldi. 
Buna ek olarak, Azerbaycan toprakla-
rında kurulan sözde rejimin “dışişleri 
bakanı” olarak adlandırılan Masis Ma-
yılyan’ın ABD’ye ziyaretinden ve yurt-
taşlarımızın Kongre’deki toplantılara 
karşı protestolarını özellikle belirtmem 
gerek. Temel olarak şunu belirtmek 
isterim ki, yurtdışındaki genç Azerbay-
canlılarla yapılan ideolojik faaliyetler, 
Azerbaycan’ın haklı davasını destekle-
mek için yeni stratejiye göre güçlendi-
rilmiştir.

Azerbaycan Diaspora Destek 
Fonu ile ortaklaşa düzenlenen Diaspo-
ra Gençlerinin Yaz Kampı, bu alanda 
Brüksel’deki geçirilen Azerbaycan Di-
aspora Kış Okulu yapılan çalışmalara 
birer örnektir. Projeye katılan gençle-
re kamp sırasında tarihi anavatanları 
hakkında daha fazla bilgi edinme şansı 
verilmektedir. Ayrıca onlara Azerbay-
can hakkında verilen çeşitli bilgilere 
ek olarak, Karabağ hakikatleri de aşı-
lanmakta, bilgilendirmeler yapılmakta, 
enformasyon teknolojilerinin hızlı ge-
liştiği bu devirde yaşadıkları ülkelerin 
toplumlarına, ilgili kurumlarına bizim 
hakikatlerin doğru ulaştırılması teknik-
leri öğretilmekte, Ermenilerin provo-
kasyonlarına karşı nasıl davranmaları 
ve karşı tedbirleri nasıl alacakları ko-
nularında da eğitimler yapılmaktadır.

Bu tür kampların organizasyo-
nunun bir diğer önemli yanı da, tüm 
dünyada yaşayan Azerbaycan gençleri 
arasında bir ağ oluşturulmasıdır. Azer-
baycan Cumhuriyeti Cumhurbaşka-
nı Birinci Yardımcısı ve Haydar Aliyev 
Fonu Başkanı Mehriban Aliyeva’nın ini-
siyatifiyle bazı ülkelerde açılan “Kara-
bağ” Azerbaycan okullarının faydaları 
yadsınamaz.

Fransa, İsviçre, İsveç ve Polonya 
olmak üzere dört ülkede faaliyet gös-
termeye başlamış olan bu okulların 
amacı bu ülkelerde büyümekte olan 
Azerbaycanlı çocuklara, ana dillerini, 
edebiyatlarını, tarihlerini ve kültürlerini 
öğretmek, onlara ülkemiz hakkındaki 
hakikatleri şimdiden aşılamak, gele-
cekte ulusal kimliklerini korumaktır. 
Bu milli kimliği teşvik etmek ve halkı-
mızın ve devletimizin çıkarlarını temsil 
etmektir.

Bu, artık bir gerçekliktir ki, Azer-
baycan devleti güçlendikçe, diaspora 
faaliyetlerimiz lobicilikle güçlendikçe, 
Ermeni yalanları da açığa çıkmakta ve 
Ermenilerin Azerbaycan’a karşı haksız 
ve hiç bir hukuki dayanağı olmayan it-
ham ve iddialarının uluslararası toplum 
tarafından kabul edilmediği bir ger-
çektir. Vakiyle bir hayal gibi görünen 
konular artık tamamen bizim lehimize 
değişmektedir. Bugün bize karşı faa-
liyet gösteren yaklaşık 900 Ermeni di-
asporası örgütü karşısında bulunduk-
ları ülkede güçlü ve iyi organize olmuş 
bir Azerbaycan diasporası görecek ve 
dünyanın herhangi bir yerinde Azerbay-
can’a karşı provokasyon yaparlarsa ge-
rekli cevabı alacaklar.

Azerbaycan’da diaspora politika-
sını icra eden bir kurum olarak Devlet 
Komitesi’nin ana faaliyetlerinden bi-
risi de lobicilik kurmak ve güçlendir-
mektir...

Azerbaycan diasporasının teme-
li, kuruluşu ve ulusal dayanışmanın 
gelişimi ulu önder Haydar Aliyev’in, 
diasporanın gelişimi, teşkilatlanması 
işinin güçlendirilmesi de Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev’in eseri olmasına 
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rağmen, bugün ülkemizin amaçlarına 
hizmet eden lobiciliğin başarılı çalış-
maları da Azerbaycan’ın medeniyeti-
nin, milli manevi değerlerinin, tarihi-
nin tanıtılması konusundaki başarılar 
da Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı 
Mehriban Aliyeva’nın paha biçilmez ça-
lışmalarının sonucudur. Sayın Mehri-
ban Aliyeva’nın Haydar Aliyev Vakfı’nın 
başkanı olarak başlattığı insani yardım 
projeleri, ülkemizin çeşitli uluslarara-
sı kuruluşlarda, çeşitli devletlerde ve 
dini topluluklarda olumlu bir imaj ya-
ratması konusunda muazzam bir etki 
yarattı. Bu projeler sayesinde iletişim 
kurulmakta zorlanılan politikacıların 
ve devlet temsilcilerinin kapıları açıl-
maya başlanmıştır.

Azerbaycan diasporası örgütleri 
motive olmuş ve kuruldukları ülkeler 
Azerbaycan’a karşı elverişli koşullar 
yaratmış ve diasporanın faaliyetlerini 
kolaylaştırmıştır. Ülkemiz hakkındaki 
gerçek giderek yaygınlaşmakta ve bu-
nun sonucu olarak yurttaşlarımızın ve 
diaspora üyelerinin yaşadıkları ülkele-
rin sosyo-politik yaşamına entegrasyo-
nu yoğunlaşmakta ve lobicilik için ve-
rimli bir zemin oluşturmaktadır.

Bugün yurttaşlarımızın ve yurtdı-
şında yaşayan örgütlerin koordinas-
yonunun zamanın gereklerini karşı-
ladığını, birlik ve dayanışma ideolojisi 
etrafında oluşma sürecinin yapıldığını 
ve lobicilik için adımlar atıldığını güven-
le söyleyebiliriz.

Gürcistan’daki yurttaşlarımızın 
eğitim de dahil olmak üzere uzun yıl-
lar boyunca biriktirdikleri sorunları 
çözmek için neler yapıldı? Genel ola-
rak bu ülkede yaşayan Azerbaycanlı-
ların planları nelerdir?

Gürcistan’daki yurttaşlarımızın 
sorunları artık kademeli bir şekilde çö-
zülmeye başlandı. Devlet Komitesi’nin 
temsilci heyeti Gürcistan’ı birkaç kez 
ziyaret etti. Heyet, Azerbaycanlıların 
yoğun nüfuslu bölgelerindeki kırsal 
bölgeyi gezdi ve onları dinledi, sorun-
larını ve endişelerini öğrendi. Bütün 
bunlar, Gürcistan yetkilileriyle olduğu 

kadar ilgili yetkililerle yapılan toplantı-
larda özetlendi ve tartışıldı.

Görüşmeler ve ziyaretler sonu-
cunda Azerbaycanlıların Marneuli böl-
gesinde Entegrasyon Merkezi açıldı. 
Haydar Aliyev Vakfı tarafından bazı köy-
lerde sosyo-ekonomik sorunlara yöne-
lik modern teknik ekipman, tekerlekli 
sandalyeler ve projelerle çeşitli ambu-
lanslar sağlandı. Azerbaycan okulları-
na ders kitapları ve bilgisayarlar sağ-
lama konusu, ilgili devlet kurumlarıyla 
işbirliği sonucunda çözülmüştür. Gür-
cistan Azerbaycanlılarının sorunları 
her zaman Azerbaycan devletinin dik-
kat odağında olmuştur ve Haydar Aliyev 
Vakfı’nın desteğiyle yurttaşlarımızın ya-
şam koşullarını iyileştirmek için bir dizi 
proje uygulanmaktadır.

Yıllardır Türkiye’de ikametsiz 
olarak yaşayan Azerbaycanlıların so-
runları çözdü mü?

Bildiğiniz gibi, 1990’ların başından 
beri Azerbaycan’dan, özellikle Nah-
çivan’dan, Türkiye’nin başta İstanbul 
olmak üzere çeşitli şehirlere kayda de-
ğer bir göç akını oldu. O zaman, SSCB 
pasaportu ile ülkeye seyahat eden bazı 
yurttaşlarımız çeşitli nedenlerle geri 
dönemedi ve Azerbaycan kimliklerini 
alamadılar. Böylece binlerce insan yıl-
lardır Türkiye’dede yasadışı bir şekilde 
ikamet ediyor ve artık geçersiz SSCB 
pasaportları ile bu insanlar bir çok 
haktan mahrum kaldılar. Ne yazık ki, 
bu insanların büyüyen çocukları ve hat-
ta torunları da bu ülkede pasaportsuz 
ve gerekli izinlerden mahrum  göçmen 
halinde yaşamaya devametmişlerdir.

Azerbaycan ve Türkiye hükümet-
leri, İstanbul’da Azerbaycanlıların 
kompakt yaşadıkları bir bölgesinde bu 
insanların eğitim, sağlık ve diğer bir-
çok sorununu ele almak ve çözmek için 
birlikte çalışmaktadır. Bu çerçevede, 
Diaspora, Göç Servisi, Dışişleri Bakan-
lığı ve diğer örgütlerle Devlet Komite-
si’nin bir temsilcileri, Türkiye’nin ilgili 
devlet kurumlarıyla birlikte çalışmaya 
başlamıştır. Bu yılın Eylül ayında Tür-
kiye’ye yaptığımız ziyarette İstanbul 

Valisi Ali Yerlikaya ile görüşmemizde, 
soydaşlarımızın şimdilik “insani” ola-
rak adlandırılan geçici ikamet belgeleri 
almalarını sağlamak için bir anlaşma-
ya vardık. Bu anlaşma uyarınca, Devlet 
Komitesi bunların bir kısmı için hazır-
ladığı listeyi Türkiye tarafına verecek 
ve bu liste çerçevesinde geçici ikamet 
vesikaları dağıtılmaya başlanacaktır. 
Bu konu sadece Türkiye’de yaşayan 
soydaşlarımız için değil, Kazakistan ve 
Rusya gibi ülkelerde yaşayan soydaş-
larımız için de geçerlidir ve bu yönde 
çalışmaya devam ediyoruz.

Türkiye’deki Azerbaycan Diaspo-
rasının Faaliyetini Nasıl Değerlendiri-
yorsunuz?

Azerbaycan diasporasının Tür-
kiye’deki faaliyetleri ile ilgili olarak, 
Devlet Komitesi son zamanlarda tüm 
ülkelerde olduğu gibi Türkiye’deki 
diasporamızı akademik seviyeye çı-
karmak, özellikle öğrenciler ve genç-
lerle, çeşitli üniversitelerde çalışan 
akademisyenler, işadamları, yaşadık-
ları toplumun kültürüne, sanatına katkı 
sağlayan soydaşlarımızla işbirliğinin 
geliştirilmesine özel önem verilmek-
tedir. Bu çerçevede çok sayıda etkinlik 
gerçekleştirilmiştir ve bunlar devam 
etmektedir. Bu süre zarfında, Türki-
ye’de yaşayan yurttaşlarımızla, bir çok  
görüşme yapılmıştır.

Bu görüşmeler çerçevesinde 
Azerbaycan toplumunun temsilcileri 
tarafından ileri sürülen projeleri des-
teklemek amacıyla Azerbaycan Di-
asporasına Destek Fonu’nun geniş bir 
sunumunun yapıldığı birkaç toplantı 
gerçekleştirildi. Aynı zamanda, 7 Şubat 
2019’da Azerbaycan Diaspora Destek 
Fonu ve Marmara Grubu Türkiye Stra-
tejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı işbir-
liği mutabakat zaptı imzaladı. Ayrıca, 
Türkiye’de yaşayan 1918-1920 yılların-
da Azerbaycan Cumhuriyeti’nin varis-
lerine Azerbaycan Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev’in devletçilik 
geleneklerine verdiği önemin bir ifadesi 
olarak “Cumhuriyetin 100. Yıldönümü” 
madalyası verildi.
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Soydaşlarımızın talebi üzerine Di-
aspora Destek Fonu aracılığıyla Türki-
ye’deki Azerbaycan kültürü ve sanatının 
tanıtımınına dair projeler desteklendi. 
Bir diğer önemli olay, Devlet Komite-
si, Azerbaycan Büyükelçiliği ve Türki-
ye’deki Genç Azerbaycanlı Doktorlar 
Derneği tarafından Başkent Ankara’da 
“Örnek Hekim Olmaya Doğru” Azerbay-
canlı hekim ve tıp alanında eğitim alan 
öğrencilerin 6. Forumu yapılmıştır.

Görünüşe göre, Diaspora poli-
tikasının uygulanması için bir çok 
önemli çalışmalar yapılmış. Ancak 
tüm bunların içerisinde seçecek olur-
sanız hangilerinden özellikle bahse-
derdiniz?

Diaspora Devlet Komitesi’nin 
“Stratejik Yol Haritası” geliştirilmiş 
ve tutarlı bir şekilde yürütülmüştür; 
Komite nezdinde Diaspora’ya Destek 
Fonu kurulmuştur. Fona, şimdiye ka-
dar dernekler tarafından sunulan 66 
projeden 32 projeyi, aynı şekilde birey-
sel müracatlardan 16 projeyi destekle-
yerek finanse etmiştir; Komite İnternet 
Televizyonu Diaspora TV ve İnternet 
Radyosu Diaspora FM kuruldu. Ayda iki 
kez, “Vatan Uzak Değil” programı ayda 
iki kez Public TV’de yayınlanmaktadır. 
Programlar yurtdışında yaşayan yurt-
taşlarımızın yaşamını ve faaliyetlerini, 
Azerbaycan diasporasının faaliyetlerini, 
Devlet Komitesinin faaliyetlerini kapsa-
maktadır.

Azerbaycan Diaspora Bilgi Sistemi 
(www.elmidiaspora.az/) oluşturulmuş 
ve sürekli zenginleştirilmiştir ve halen 
500 Azerbaycanlı bilim insanı hakkında 
bilgi sisteme yerleştirilmiştir.

Farklı ülkelerde yaşayan Azerbay-
canlıların biyografilerinin toplandığı ve 
sürekli olarak güncellendiği www.azer-
baycan.li adresinde bir İnternet adresi 
kurulmuştur. İlk kez, bir İnfografik di-
aspora haritası (http://www.diaspora-
map.com/) oluşturuldu kullanıma su-
nuldu. Şu anda harita 48 ülkeden 538 
kuruluş hakkında bilgi içermektedir.

Diaspora kuruluşlarına teknik des-
tek programı kapsamında 106 kuruluşa 

web sitelerinin ve e-posta hizmetlerinin 
geliştirilmesi için uygun destek sağlan-
mıştır ve bu destekler devam etmekte-
dir.

Almanya, Fransa, Türkiye, Ukray-
na ve Gürcistan’dan Azerbaycan cemi-
yetlerinin temsilcileri, Diaspora Devlet 
Komitesi’nin desteği ve organizasyonu 
ile 16-21 Aralık 2019 tarihlerinde ülke-
mizi ziyaret ettiler. Ziyaret, ulusal lide-
rin mezarını ve Şehitler Bağını ziyaret 
ederek başladı. Heyet, Haydar Aliyev 
Merkezini de ziyaret etti ve bir dizi üst 
düzey devlet ve hükümet yetkilileriyle 
bir araya geldi.

Ziyaret çerçevesinde soydaşlarımız 
Masazir kasabasındaki göçmen aileleri, 
Hocalı şehitleri ve Nisan şehitlerinde-
ki ailelerini ziyaret ettiler. Aynı şekilde 
Ermeni işgalinden kurtarılan ve önemli 
altyapı ve üstyapı yatırımları yapılarak 
yeniden yaşanılır yer haline getirilen 
Çocuk Mercanlı köyü ziyaret edildi. Aynı 
şekilde Nisan Şehitleri Anıtı, köy ortao-
kulu ve köy camisini de ziyaret ettiler.

Devlet Komitesi’nin bir diğer prog-
ramı olan “Beyin Kazanmak” adlı prog-
ramı ile yurtdışında başarılı olan genç-
lerimizin ülkemize ziyaretleri organize 
edilmektedir. Davet edilen gençlerin 
burada üniversite yönetimi, akademik 
kadroları ve öğrencileri ile görüşmeleri 
sağlanmaktadır. İki genç bu doğrultuda 
ADA Üniversitesi ve Azerbaycan Teknik 
Üniversitesi’ni daha önce ziyaret etmiş 
ve ilgili toplantılar yapmıştır.

Diaspora Devlet Komitesi, 29 Ocak 
2019 tarihinde Azerbaycan Bilimler 
Akademisi ile; 15 Şubat 2019 tarihin-
de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Vatandaşlık Hizmeti ve Sosyal 
İnovasyon Ajansı ile ve 1 Temmuz 2019 
tarihinde de Ekonomik Reformların 
Analizi ve İletişim Merkezi ile karşılıklı 
işbirliği memorandumu imzalandı.

Mevzuat çerçevesinin iyileştirilme-
si için çalışmalar yapılmıştır. “Diaspora 
faaliyetindeki hizmetleri Hizmet Madal-
yası’nın oluşturulmasıyla ilgili bir yasa 
tasarısı kabul edildi. Bu bağlamda, 
Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 

25 Aralık 2019 tarihli kararnamesi ile  
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Şilt ve Ma-
dalyalarını Oluşturma Kanunu’nda de-
ğişiklikler yapılmıştır.

Fuad Bey, 2020’de Devlet Komite-
sinin faaliyetlerinde ne gibi yenilikler 
bekleniyor? Gelecek planlarınız hak-
kında neler söylersiniz?

Öncelikle şunu söylemek isterim 
ki, küreselleşmiş dünyada Azerbaycan 
dilini, milli kimliğini ve kültürünü koru-
ma konusu Azerbaycan diasporası için 
de güncel bir konudur. Bu konuda Dev-
let Komitesinin desteğiyle yurtdışındaki 
yurttaşlarımız için bir ders kitabı hazır-
ladık. Kitabın farklı ülkelerdeki Azer-
baycan dilinde eğitim yapan okullarda 
dağıtılması ve ayrıca kaç ülkede daha 
“Karabağ” okullarının açılması plan-
lanmaktadır.

Farklı ülke ve şehirlerde Azerbay-
can Evleri yaratma sürecine devam et-
meyi ve önümüzdeki yıl 8 yerde daha 
bu tür merkezler kurmayı planlıyoruz. 
Tek logolu Azerbaycan evleri, yurtdışın-
daki her bir vatandaşımız için açık alan 
olacaktır. Burada çeşitli etkinlikler ve 
çalışmalar için bir araya gelebilecekler.

Amerika Birleşik Devletleri ve 
Rusya Federasyonu’nda birçok kültü-
rel projenin yapılması planlanmakta-
dır. Bu projelerin uygulanmasına Şubat 
2020’de başlanacaktır. Önümüzdeki yıl, 
soydaşlarımızın dört gözle beklediği 
“Soydaşlar Hakkında Kanun”un yeni 
parlamentoda kabul edilmesini umu-
yoruz.

“Yurtdışında yaşayan düşük gelirli 
Azerbaycanlılara sosyal yardım sağ-
lama kuralları” oluşturma çalışmaları 
devam etmektedir.

Vatandaşlarımız arasında yeni bir 
iletişim platformu üzerinde çalışıyo-
ruz ve çalışmalar şimdi tamamlanmak 
üzere ve büyük olasılıkla soydaşlarımız 
Şubat ayından itibaren bunu kullana-
bilecekler. Büyük projelerimizden biri 
de Azerbaycan-Türkiye Kültür Vakfı’nın 
kurulması. Tüm teknik sorunlar çözül-
dü ve önümüzdeki yıl açmayı planlıyo-
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ruz. Bu Türkiye’deki en büyük vakıfla-
rımızdan birisi olacak. Türkçe konuşan 
ülkelerden diaspora gençleri için yaz 
kampı önerileri tartışılıyor ve yakın 
gelecekte somut kararlar verilecek. 
Azerbaycanlı akademisyenlerin ağları 
ile ilgili projelerimiz var ve şu anda bu 
konuda çalışıyoruz.

Kısacası, çok fazla planımız var 
ve Devlet Komitesi olarak Azerbaycan 
diasporasının faaliyetlerini güçlendir-
meyi, lobi faaliyetlerine aktif katılımı 
ve Azerbaycan’ın tarihi ve kültürel mi-
rasını teşvik etmek için ilginç ve etkili 
projelerin uygulanmasını amaçlamak-
tadır.

Hedefimiz, yaşadığı ülkeye bak-
maksızn, her bir soydaşımızın bağımsız 
ve güçlü Azerbaycan devletini kendi ya-
nında görmesini ve hissetmesini sağla-
maktır.

Yurtdışındaki soydaşlarımıza 
gösterilen özen ve ilgiden bahsetmiş-
ken, bugünlerde Almanya’da açılan 
Azerbaycan Evini hatırladım. Soydaş-
larımıza da konuşmalarında, bunun 
kendilerine verilen yüksek önemin 
bir nişanesi olarak gördüklerini ifade 
ettiler.

2019, yurtdışında yaşayan soydaş-
larımız için Azerbaycan Evlerinin açılışı 
ile de akıllarda kaldı.

Genel olarak Almanya, Macaris-
tan, İspanya, İtalya, Belçika, Polonya, 
Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye’deki 
Azerbaycan evleri soydaşlarımızın  için 
yapılmış ve faaliyete geçirilmiştir. Bu 
doğrultuda çalışmalar devam etmekte-
dir. Almanya’da Azerbaycan Evleri hem 
Berlin’de hem de Köln’de faaliyet gös-
termektedir. Gelecek yıl 8 Azerbaycan 
Evi’nin daha açılması planlanıyor.

Azerbaycan Evlerini çok önem-
semekteyiz. Soydaşlarımızın birliği, 
işbirliği ve yerel topluma entegrasyon-
ları açısından özel önem taşımaktadır. 
Bu anlamda evlerin faaliyetlerine özel 
önem vermekteyiz. Bu evler Azerbay-
can Devletini ve halkını seven ve ulu-
sal çıkarlarımızı önemseyen herkese 
açıktır. Umarım Azerbaycan Evleri 
yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın 
örgütlenmesinde ve dayanışmasında 
önemli ve önemli bir rol oynayacaktır. 
Koordinasyon Konseylerinin kurulma-
sı ile vakıflarımız daha da güçlendiri-
lecektir.

Her ülkede, soydaşlarımızın kom-
pakt yaşadığı her şehirde, onların top-
lanıp sorunları tartışabileceği ve pay-
laşabileceği bir mekan oluşturmaya 
çalışıyoruz. Azerbaycan Evleri Azerbay-
canlıların, buluşma yerleri ve müzake-
releri için bir odak noktadır.

Fuad Bey, konuşmalarınızdan 
birinde yurtdışında yaşayan Azerbay-
canlıların bir ağının oluşturulması ça-
lışmalarının sürdüğünü söylemiştiniz. 
Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Devlet Komitesi olarak, devlet po-
litikasına ve devlet başkanının talimat-
larına uygun olarak, dünya Azerbay-
canlılarını birbirine bağlamak ve Türk 
Dünyasının birliğini güçlendirmek için 
mümkün olan her şeyi yapıyoruz ve bu 
çalışma istikrarlı bir şekilde yürütülü-
yor.

Bugün, Azerbaycan Diasporası ile 
ilgili haberler, nerede yaşadıklarına 
bakılmaksızın, 7318 e-posta adresi-
ne veya telefon numarasına gönderil-
mektedir. Soydaşlarımızın mülakatları, 
yurtdışındaki yaşamları ve faaliyetle-
ri topluma sunulmakta, bibliyografik 
banka oluşturulmaktadır. Onların dev-
letimiz ve devletçiliğimiz etrafındaki fa-
aliyetleri teşvik edilmektedir. Azerbay-
can diasporası ile ilgili haberler derhal 
Komite’nin resmi internet sitesinde ve 
sosyal medyasında yayınlanmaktadır. 
Tabii ki, bu çalışmalar devam ediyor ve 
sürekli gelişiyor.

Türk Dünyası birliği ifadesini kul-
lanıyorsunuz. Bu alanda çalışmalar 
hangi noktadadır? Devlet Diaspora 
Komitesi tarafından bu alanda hangi 
adımlar atılmaktadır?

Azerbaycan Cumhuriyeti Diyaspo-
rası Devlet Komitesi, Kazakistan Cum-
huriyeti Vatandaş Fonu ve Yurt Dışı 
Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan-
lığı, diaspora politikası alanında işbirliği 
hakkında bir Mutabakat Zaptı imzala-
mıştır. Aynı zamanda Türk Dünyasın-
daki güncel ve önemli haberler ile Türk 
ve Azerbaycan diasporasının faaliyetleri 
hakkında bilgi vermek için “Türkiye-A-
zerbaycan” dergisi yayınlandı. Türkiye 
Azerbaycan Dergisi, Devlet Komitesi’nin 
desteği “Türkiye Azerbaycan Ortak Yayı-
nı olarak üç ayda bir Türkçe olarak ya-
yınlanmaktadır. Türkiye, Azerbaycan ve 
dünyanın çeşitli ülkelerindeki devlet ve 
kamu kuruluşlarına, diaspora STK’ları-
na ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
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Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, her 
iki ülke Cumhurbaşkanlarının dostluk 
ve kardeşlik konularına geniş yer ayı-
ran derginin üçüncü sayısı, Ekim ayın-
da Bakü’de yapılan Türk Dili Konuşan 
Ülkeler İşbirliği Konseyi VII. Zirvesi şe-
refine “Türk Konseyi Özel Sayısı” olarak 
çıktı. Bu zirvenin Azerbaycan’da yapıl-
ması, zirvede alınan kararlar, Özbekis-
tan’ın Konsey’e kabulü, Macaristan’ın 
gözlemci olarak temsili, Budapeşte 
bölge ofisinin açılması, Uluslararası 
Türk Kültürü ve Miras Vakfı’nın Ba-
kü’de resmi ofisinin açılması, yine Ba-
kü’de Türkçe konuşan ülkeleri diaspo-
ralarının arasında değişim programının 
açılması, Berlin ve New York’ta Türk 
Keneşi üye devletlerinin diasporalarına 
yönelik potansiyel eğitim programları-
nın düzenlenmesi açısından 2019 sene-
si özel önem taşımaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde 8 Kasım 
2018’de yapılan toplantıda, Türkiye 
ve Azerbaycan’ın diaspora alanındaki 
deneyimlerini Türk Konseyi’nin diğer 
üyeleriyle paylaşmak, 2018-2019 yılla-
rında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan 
ve Kırgızistan’daki uluslararası gençlik 
kampı çerçevesinde seminerler düzen-
lemesi önerisi ve Yaz Gençlik Kampı’nın 
Kazakistan’da yapılması oybirliğiyle ka-
bul edildi.

Bununla beraber, 2019’da Türkiye, 
Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızis-
tan’daki diaspora örgütleri arasındaki 
birlik ve dayanışma duygusunu artır-
mak amacıyla diaspora örgütleri ve 
STK temsilcileri için ortak eğitimlerin 
Türkiye tarafının desteğiyle Amerika’da 
yapılması konusunda anlaşma sağlan-
mıştır.

8 Şubat 2019’da Ankara’da düzen-
lenen 3. toplantıdan sonra Bakü’de De-
ğişim Programı başlatıldı. Toplantıya, 
Devlet Diaspora Komitesi temsilcileri, 
Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan’ın 
ilgili organları, bu ülkelerin Azerbay-
can’daki büyükelçileri ve diğer konuk-
lar katıldı. Deneyim alışverişinin etkin-
liğini artırmak için fikir ve önerilerin 
yapıldığı toplantıda alınacak özel ted-
birler tartışıldı.

Türkçe Konuşan Diasporalara Yö-
nelik Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim 
Programı’nın bir sonraki etkinliği 27 
Mart 2019’da Almanya’da gerçekleşti-
rildi. Eğitim programının temel amacı, 
Türkçe konuşan ülkelerin diasporaları 
arasındaki etkileşimi güçlendirmek ve 
ortak çalışmalar yapmaktır.

28 Eylül 2019 tarihinde, Türk Dili 
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Di-
asporaları - Kapasite Geliştirme Prog-
ramı’nın bir sonraki toplantısı ABD’deki 
Diaspora Devlet Komitesi tarafından 
düzenlendi. ABD merkezli eğitim prog-
ramı aynı zamanda I. Kapasite Geliş-
tirme Eğitim Programının ayrılmaz bir 
parçasıdır.

Türkçenin konuşulduğu ülkelerin 
diaspora gençleri için gelecekteki iş-
birliğini daha da güçlendirmek ve Türk 
diasporasının oluşumunu desteklemek 
amacıyla diaspora ile ortak kampların 
kurulması konusunda Devlet Diaspora 
Komitesi’nin önerisi de gündemdedir. 
Aynı zamanda, Devlet Komitesi tara-
fından geliştirilen Türkçe Konuşan Di-
asporaların Geliştirilmesi için Stratejik 
Yol Haritası benimsenmiş ve Yol Hari-
tasına uygun olarak başka faaliyetler 
yapılması konusunda anlaşmaya varıl-
mıştır. Bütün bunlar Türkçe konuşan 
Diasporaların birliğine hizmet etmek-
tedir.

Fuad Bey, gençler hakkında bir 
soru sormak istiyorum. Azerbaycan 
diasporasında gençlerin rolü nedir? 
Ülkemizde yapılan reformlardan da 
anlaşılacağı üzere, gençlere öncelik 
tanınmakta ve gençler teşvik edil-
mektedir. Diaspora alanında gençle-
rin konumu nedir, gençlerimizin ak-
tifliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ümummilli lider Haydar Aliyev’in 
sözleriyle diyecek olursak “Gençlik 
bizim geleceğimizdir.” Azerbaycan di-
asporasındaki gençler oldukça aktiftir 
ve vatanlarını, devletlerini seviyorlar. 
Diaspora gönüllü bir faaliyettir. Ancak 
bir komite olarak seçmiyoruz ya da ata-
mıyoruz. Herkes kalbinin sesini dinle-
yerek devletlerini layıkınca onurlu bir 

şekilde temsil etmeye çalışır. Tabii ki, 
gençlik diasporada faaliyetlerinde de 
ön plandadır ve bu da doğaldır.

Çünkü gençler daha çeviktir, dil 
becerileri, bakış açısı ve modern bilgi 
ve iletişim vasıtalarını daha hızlı ve ko-
lay kullanabilmektedirler. Bütün bun-
lar gençlerin ön plana çıkmasını sağla-
yan doğal bir süreçtir.

Diaspora Gençleri için yaz kamp-
ları düzenlenmektedir. Şeki şehirinde 
“Cumhuriyetin 100. yıldönümü” adında 
birinci ve Şamahı’da da 2. Yaz Kampı 
“Nasimi-650” yapıldı. Kamplara katı-
lım için 54 ülkeden 700 genç başvurdu 
ve 280 gence katılım imkanı sağlandı. 
Diaspora gençleri için Kış Kampı, Avru-
pa’nın siyasi merkezi Brüksel’de düzen-
lendi. Azerbaycan Diaspora Gönüllüleri 
Programı uygulanmaktadır. Diaspora 
gönüllülerine 609 genç başvurdu. Bu 
muazzam cazibe göz önüne alındığın-
da, Nizami Sinema Merkezi’nde onlar-
la genel bir toplantı yaptık. Ardından 
gönüllüler grup eğitimlerine katıldı-
lar. Azerbaycan Diaspora Gönüllüleri 
Programı uygulanmaktadır. Diaspora 
gönüllülerine 609 genç başvurdu. Bu 
muazzam cazibe göz önüne alındığın-
da, Nizami Sinema Merkezi’nde onlarla 
genel bir toplantı yaptık. Ardından gö-
nüllüler grup eğitimine katılırlar. Bütün 
bunlar gençlerle yapılan çalışmaların 
bir parçasıdır ve bu sürekli niteliktedir.

Çok teşekkür ederim, Fuad Bey, 
son olarak önemli günler geliyor. 31 
Aralık - Dünya Azerbaycanlıları Hem-
reylik Günü, yeni yıl gibi. Bu konuda 
herhangi şey söylemek ister misiniz?

31 Aralık - Dünya Azerbaycanlı-
ları Hemreylik Günü vesilesiyle tüm 
halkımızı ve yurtdışında yaşayan soy-
daşlarımızı kutluyorum. 2020 yılın-
da Azerbaycan topraklarının işgalden 
kurtulmasını, toprak bütünlüğümü-
zün yeniden sağlanmasını ve kendi öz 
yurtlarından zorla çıkarılarak göçmen 
konumuna düşürülmüş kişilerin kendi 
yurtlarına geri dönmelerini arzu ediyo-
rum..
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TÜRKİYE’DE YAŞAYAN 
AZERBAYCANLILARA GÜZEL HABER

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye’de izin-
siz yaşayan Azerbaycanlılara güzel haber verdi. Ba-
kan Soylu bu konudaki açıklamasında şunları söyledi: 
“Türkiye’de ikametsiz yaşayan Azerbaycanlıların hu-

kuki statüsünün legalleştirilmesı ile ilgili meseleden haber-
darız ve bunun üzerinde çalışıyoruz.”

Onun sözlerine göre, mevcut sorunla ilgili uygun adım-
lar atılacak “Meseleden bilgimiz var. Bunun üzerinde çalı-
şıyoruz. Türkiye hükumetinin genel göç politikası çerçe-
vesinde çalışmalar yapıyoruz. Azerbaycan bizim canımız, 
Azerbaycanlılar bizim kardeşlerimizdir. Hiç merak etmeyin. 
Bu mesele yakın zamanda çözüm bulacak”.

Türkiye’de, özellikle İstanbul’da izinsiz yerleşmiş Azer-
baycanlıların hukuki statüsünün legalleştirilmesi meselesi 
hayli zamandır gündemdedir. Öyle ki, bir müddet önce tah-
mini sayısı binden fazla olan, 1990’lı yıllarda Türkiye’ye göç 
eden ve şu anda orada yasadışı ikamet eden Azerbaycanlı-
larla ilgili Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi çalışma 
grubu oluşturuldu, bu ailelerin listeye alınmasına başlandı 
ve meselenin aşamalı çözümünün gerçekleşeceği konusun-

da bilgi verildi.

Hatta Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Ko-
mitesi bile vatandaşlarının Türkiye’deki sivil yasal göçmen 
hayatından kurtulması için ilk girişimleri de gösterdi. Ey-
lül’ün sonlarında Azerbaycan’dan gayri yasal göçmenlerin 
İstanbul’un çeşitli semtlerinde toplu yaşadıkları bölgelerde 
bir dizi toplantılar yapıldı. Ayrıca Azerbaycan’ın İç ve Dışişle-
ri Bakanlıkları, Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi, Göç 
Dairesi, Eğitim Bakanlığı, “ASAN Hizmet” in de dahil oldu-
ğu 13 devlet kurumunun uzmanları sorunun incelenmesine 
yönlendirildiler.

Hatırlanacağı üzere bu konuda daha önce Azerbaycan 
Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov İstanbul’da 
bir toplantıda açıklamalarda bulunarak şunları söylemişti. 
Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlıların sınır dışı edileceğine 
dair birtakım haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek 
bu söylentilerin kasıtlı yapıldığını vurgulamıştı.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini zedelemek için bu 
haberlerin çıkarıldığını ifade eden Muradov, şunları kaydet-
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mişti: “Soydaşlarımızın sınır dışı edileceğine dair birtakım 
haberler yayıldı. Biz bunun üzerine birtakım araştırmalar 
yaptık ve hükümet düzeyinde böyle bir şeyin söz konusu ol-
madığını gördük. Kanaatimizce bu haberlerin yayılmasında 
iki ülke ilişkilerinin bozulmasına isteyen Ermeni gruplar ola-
bilir. Çünkü açıklanmış resmi bir mesele yok. Bunun günde-
me getirenler dediğim gibi bir takım Ermeni güçleri olabilir. 
Bizim kardeşliğimiz, dostluğumuz öyle bir seviyedeki Türkiye 
ile Azerbaycan arasında böyle bir sorun kesinlikle yaşana-
maz.”

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Türkiye’de yaşa-
yan Azerbaycanlıları sorunları üzerinde uzun süredir çalış-
maktadır. Yakın bir zamanda bu sorunların önemli ölçüde 
çözüleceği beklenmektedir.

8 Eylül 2019 tarihinde Bakü’de, Devlet Komitesi’nin öne-
rilerine dayanarak, Azerbaycan ile Türkiye arasında Ortak 
Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun seki-
zinci toplantısında yapılan protokolün, sorunun çözümüne 
yönelik önemli hükümler içerdiği belirtilmelidir. Protokol, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Novruz Mamma-
dov ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay tarafından imzalandı.

23 Eylül 2019 tarihinde Devlet Diaspora Komitesi Başka-
nı Fuad Muradov’un Türkiye ziyareti sırasında İstanbul Valisi 
Ali Yerlikaya ile Tür-
kiye’de yaşayan Azer-
baycanlıların sorunları 
ele alınmıştır. Toplan-
tıya İstanbul Azerbay-
can Başkonsolosu Me-
sim Haciyev, İstanbul 
Göç İdaresi Başkanı 
Recep Batu, Devlet 
Komitesi, Azerbaycan 
İstanbul Başkonsolos-
luğu ve İstanbul Valiliği 
görevlileri de katıldı.

Devlet Komite-
si Başkanı Fuad Mu-
radov, İstanbul’da 
oturma iznine sahip 
olmadan yaşayan 
Azerbaycanlıların so-
runlarının Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ve Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın dikkat 
merkezinde olduğunu, 
bu konuda her iki ül-
kenin Cumhurbaşkan-
larının sorumlu devlet 
kurumlarına bu çerçe-
vede Devlet Diaspora 
Komitesine net görev-
ler verdiğini söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sorunu çözmek için gerekli 
tüm önlemleri almaya hazır olduklarını ve Azerbaycanlıların 
Türkiye’de yaşamak için en uygun çözüm olarak “insancıl” 
olarak adlandırılan Türkiye’de yaşamalarına izin verilmesi 
gerektiğini söyledi.

Bu bağlamda, 5 Aralık 2019 tarihinde Devlet Komite-
si temsilcisi İstanbul’u ziyaret ederek İstanbul Göç Dairesi 
Müdürü Recep Top ile görüşmüştür. Görüşmede, Devlet Ko-
mitesi’nin Azerbaycan ve Türkiye’nin ilgili kurumları ile geç-
tiğimiz dönemde ortak çalışmaların yanı sıra, elde edilmiş 
mutabakat çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaş-
lığı bulunmayan 66 kişinin vatandaşlık işlemi tamamlan-
mıştır. Bu 66 kişinin İstanbul’da yaşayabilmesi için gerekli 
ikamet vs. işlemleri için İstanbul Göç İdaresi ile gerekli pro-
sedürel görüşmeler yapılmıştır. Bunun için müracaatların 
hızlı bir şekilde tamamlanması ve bir an önce başvuruların 
bir kısmının müspet neticelenmesi beklenmektedir.

Devlet Komitesi, mültecilerin zamanında ve zamanında 
tamamlanması ve desteklenmesi amacıyla farkındalık artır-
ma faaliyetleri yürütmüş ve itirazlarını kaydetmiştir. Yakın 
gelecekte bir gruba insan hayatını yaşama izni verilecektir.
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TÜRKPA 9. GENEL KURULU
BAKÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRK-
PA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul 
Toplantısı 18-19 Aralık 2019 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’de “Türk Dünyası’nda Parlamenter Diplomasi: Barış ve 
Güvenlik için Bölgesel İşbirliğinin Güçlendirilmesi” temasıyla 
düzenlendi. Genel Kurul da dönem başkanlığını Türkiye’den 
Azerbaycan devraldı. Genel Kurul’dan, TÜRKPA’nın faaliyetleri-
nin güçlendirilmesine yönelik kararlar çıktı. Tarafların müzake-
releri sonucunda Türk Dünyası Kadın Milletvekilleri Grubu’nun 
ile Türk Dünyası Genç Parlamenterler Grubu’nun kurulması ko-
nularında mutabık kalındı. Öte yandan, TÜRKPA 10. Genel Ku-
rul Toplantısı’nın 2020’de Kazakistan’da yapılacağı beyan edildi. 
Genel Kurul sonunda Bakü Deklarasyonu kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa 
Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Esadov, Kaza-
kistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi Başkanı Sayın Nurlan 
Nigmatulin, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Sayın 
Dastanbek Cumabekov ve TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek 
Mamayusupov’un yanı sıra Azerbaycan Milli Meclisi’nin davet-
lisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da Bakü’de gerçekleşti-
rilen toplantıya katıldı. Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı 
Sayın Tanzila Narbayeva da toplantıya misafir olarak iştirak etti.

Meclis Başkanları Toplantısı’nda konuşan TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, TÜRKPA’nın önümüzdeki süreçte tüm bağım-

sız Türk devletlerinin meclislerini çatısı 
altında birleştireceğini umduğunu belirt-
ti.

“Türk Konseyi Zirvesi’nde 
Barış Pınarı Harekatı’na 

Verilen Destek Bizim İçin Çok 
Anlamlıdır”

TÜRKPA’nın gelecekte daha büyük 
başarılara imza atacağını vurgulayan 
Şentop şöyle konuştu; “Dünyada barış 
ve huzurun hakim olması gayesiyle, Türk 
yurtlarının her köşesinde barış, düzen, 

adalet ve kalkınmaya ulaşmasını arzu 
ediyoruz. Bunun için her alanda ara-
mızdaki ilişkilerin ve iş birliğinin ge-
lişmesi için gayret gösteriyoruz. Yalnız 
iyi günde değil, kötü günde de yan yana 
duruyoruz. Bunun en güzel örneğini, 
Ekim ayında gerçekleştirilen Türk Dili 

Konuşan Ülkeler İşbirliği Keneşi Devlet Başkanları Zirvesi’nde 
gördük. Türkiye’nin bölgeye barış ve istikrar getirmek için yü-
rüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na verilen destek bizim için çok 
anlamlıdır.”

“Terör ve Organize Suç Örgütleriyle Mücadeledeki 
İş Birliğimizi Daha da Güçlendirmeliyiz.”

Şentop ayrıca, insanlığa karşı işlenen terör gibi suçlar-
da iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiklerini kaydederek 
şu şekilde devam etti; “Türkiye olarak özellikle FETÖ, PKK ve 
PYD terör örgütleriyle mücadelenin ülkemizin en öncelikli milli 
güvenlik meselesi olduğunu ifade etmeliyim. Üye ülkelerden 
FETÖ’nün ülkelerindeki faaliyetlerine ve mevcudiyetine yöne-
lik kesin tedbirler almalarını, Türkiye tarafından yapılan iade 
ve mal varlığı dondurma taleplerine ilişkin süreçleri neticelen-
dirmelerini bekliyoruz. En başta kardeşlik hukuku, sonrasında 
bu çatı altında yürüttüğümüz parlamenter diplomasinin gereği, 
terör ve organize suç örgütleriyle mücadeledeki iş birliğimizi 
daha da güçlendirmeliyiz.”

TBMM Başkanı Şentop konuşmasında, Türkiye’nin dönem 
başkanlığı süresince yapılan çalışmaları anlattı ve katılımcıları 
önümüzdeki yıl TBMM’nin yüzüncü yıldönümü kutlamalarına 
katılmaya davet etti.
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Esadov’dan Türkiye’ye Teşekkür
Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Esadov ise TÜRKPA’nın 

etkili bir örgüt haline geldiğini ifade etti ve parlamenter işbir-
liğinin önemini vurguladı. Esadov, TÜRKPA’ya üye ülkelerin 
yasalarının iyileştirilmesi, model yasaların hazırlanması, ko-
misyonların faaliyetlerinin geliştirilmesi ve parlamento sekre-
terlikleri arasında tecrübe paylaşım programlarının sürdürül-
mesine çalışacaklarını ifade etti. Dönem başkanlığını devralan 
Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Esadov, Türkiye’ye başarılı 
dönem başkanlığından ötürü teşekkür etti.

TÜRKPA’nın son dönemde büyük adımlar attığını kayde-
den Nurlan Nigmatulin ise Türk devletleri arasındaki ilişkilerin 
güçlenmesine katkı sağlayacak model kanunların özel önemi-
ne değindi. Nigmatulin, KEİPA’ya TÜRKPA’da gözlemci statüsü 
verilmesini olumlu olduğunu belirterek Özbekistan’ın da yakın 
gelecekte TÜRKPA’ya üye olacağını umut ettiğini belirtti.

Dastanbek Cumabekov ise parlamenter diplomasinin çağ-
daş dünyadaki önemine işaret ederek TÜRKPA’nın gerçek sorun 
ve zorluklarla mücadelede üstleneceği rol hakkında konuştu.

Narbayeva’dan Özbekistan’ın Üyeliğine İlişkin 
Önemli Mesaj

TÜRKPA Genel Kurulu’nda Özbekistan’ı temsil eden Nar-
bayeva ise Özbekistan’ın, Türk devletleri arasındaki parlamen-
tolar arası ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfettiğine 
dikkat çekti. Narbayeva, TÜRKPA için son derece önemli bir 
mesaj da verdi. TÜRKPA’ya katılmak için Özbekistan’ın 22 Ara-
lık 2019 tarihindeki parlamento seçimlerinden sonra gerekli 
tüm adımları atacağını belirtti.

Şentop’un Azerbaycan Temasları
TBMM Başkanı Şentop, Bakü’de, Azerbaycan’ın merhum 

Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan 
şehitliklerini ziyaret etti. Şentop ile Azerbaycanlı mevkidaşı Ok-

tay Esedov bir araya geldi ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov 
ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerinin yanı sıra, 
Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ka-
bul edildi. Şentop, görüşmelerinden Türkiye ve Azerbaycan ara-
sındaki ilişkiler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Şentop, temasları kapsamında Kırgızistan Meclis Başkanı 
Dastanbek Cumabekov ve Özbekistan Senato Başkanı Tanzila 
Narbayeva ile de ikili görüşmeler yaptı. Bakü ziyaretindeki gö-
rüşmelerini değerlendiren Şentop, “TÜRKPA, Türkiye’nin önem 
verdiği bir kurul. TÜRKPA’nın güçlenmesini ve uluslararası 
arenada daha etkin hale gelmesini, faaliyet alanının da geniş-
lemesini istiyoruz. Ayrıca üye sayısının da artmasını istiyoruz. 
Özbekistan’da pazar günü seçimler var. Bu seçimlerin akabin-
de Özbekistan da üye olacak. Türkmenistan’ın da üye olma-
sını arzu ediyoruz. Bu yönde de gayretlerimiz, çalışmalarımız 
olacak. Güzel toplantılar oldu. Bütün ülkelerin mutabık kaldığı 
husus TÜRKPA’nın daha da güçlendirilmesi ve etkin hale geti-
rilmesi yönündeydi” dedi.

Mustafa Şentop, Azerbaycan’da basın mensuplarıyla rö-
portaj da gerçekleştirdi. Trend Haber Ajansı’ndan Rufiz Ha-
fızoğlu’nun sorularına yanıt veren Şentop “İki kardeş devlet 
olan Türkiye ve Azerbaycan, siyasi, ekonomik, enerji, askeri ve 
çeşitli alanlarda işbirliği yapmaktadır. Azerbaycan ve Türkiye 
ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için daha neler yapılması ge-
rekiyor?” sorusunu şöyle cevapladı;

“Tek millet iki devlet” ifadesi ile her zaman dile getiriyoruz. 
Sizin de belirttiğiniz gibi ülkelerimiz hemen her alanda karşılık-
lı işbirliği içinde. Kuruluşundan itibaren, ilk tanıyan ülke olarak, 
kardeş gördüğümüz Azerbaycan’ın büyüyüp gelişmesi, daha 
müreffeh bir seviyeye gelmesi hem de ticari siyasi askeri ve 
diğer alanlarda işbirliğimizi daha da kuvvetlendirmek bizim ön-
celiğimiz olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan liderliğinde ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham 
Aliyev’in desteğinde ülkelerimiz arasındaki ilişki her geçen gün 
daha da ileri bir düzeye taşınıyor. Tabii Parlamento olarak, iki 
ülkenin meclisleri ve milletvekilleri, ilgili komisyonları da iliş-
kilerimizin gelişmesi için güçlü şekilde destek veriyor. Hem 
resmi ilişki ve işbirlikleri hem de iş insanlarımız, müteşebbis-
lerimizin karşılıklı bir araya getirilmesi, yeni imkanlar oluştu-
rulması için hep birlikte çaba harcıyoruz.

Hafızoğlu’nun “Azerbaycan olarak her zaman Türkiye’nin 
desteğini aldık. Efendim Türkiye olarak Azerbaycan’ın Türki-
ye’ye verdiği desteği nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu ise 
TBMM Başkanı Şentop’un yanıtı şöyle oldu:

“Bu kardeş olma, tek millet olmanın gereği. Tabiidir ki 
kritik dönemlerde, uluslararası platformlarda ülkelerimizin 
menfaati gereği birlikte hareket edip birbirimizi destekliyoruz. 
Azerbaycan da aynı şekilde. Bunun en somut örneği iki ülke 
arasındaki ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkilerdir. Ulusla-
rarası çapta önemli enerji yatırımları ve işbirlikleri yapıyoruz. 
Azerbaycan da her zaman Türkiye’nin yanında olmuş ve bu ko-
nuda desteğini esirgememiştir. Azerbaycan’ın ulusal lideri ve 
kurucu devlet başkanı merhum Haydar Aliyev’den bu yana iliş-
kilerimiz bu şekilde devam etmiş ve hep daha ileriye gitmiştir. 
Biz de Azerbaycan’ın bu duruşunu ve desteğini takdirle karşı-
lıyoruz tabii ki.”
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Polonya Azerbaycanlılar 
Derneği’nin Merkezi Ofisi 

Açıldı
Ekim ayında Polonya’da yaşayan 

Azerbaycanlıların bir araya gelerek kur-
dukları Polonya Azerbaycanlılar Derne-
ği’nin merkezi ofisinin açılışı gerçekleşti. 
Açılış törenine Azerbaycan Devlet Di-
aspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov 
ve Azerbaycan’ın Polonya’daki Büyükel-
çisi Hasan Hasanov ve Polonya’da yaşa-
yan Azerbaycanlılar katıldı.

2019 yılında başkent Varşova’da ku-
rulan Polonyalı Azerbaycanlılar Derne-
ği’nin açılış töreninde Dernek Başkanı 
Halil Hasanov misafirlere ofisi tanıttı, ya-
pılacak işler ve görevler hakkında detaylı 
bilgi verdi. Asıl amacın Polonya’da yaşa-
yan Azerbaycanlıları bir araya getirmek 
ve faaliyetlerini merkezileştirmek oldu-
ğunu söyledi.

Büyükelçi Hasanov da merkez ofisi-
nin açılışı sebebiyle tebriklerini ileterek 
büyükelçiliklerinin Polonya’da yaşayan 

Azerbaycanlıların ortak faaliyeti nokta-
sında, Polonya Azerbaycanlılar Derneği 
ile beraber işbirliği için hazır olduklarını 
bildirdi. Büyükelçi, ayrıca Komite Başka-
nının Polonya ziyaretini yüksek değerlen-
dirmiş, bu ülkede eğitim gören ve çalı-
şan Azerbaycanlıların sayısının arttığını, 
yaklaşık 200’e kadar Azerbaycanlı’nın 
Polonya Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu 
kaydetmiştir.

Polonyalı 
Azerbaycanlıların 

Koordinasyon Konseyi 
Kuruldu

Konsey’in kuruluş toplantısına Azer-
baycan Devlet Diaspora Komitesi Başka-
nı Fuad Muradov ve Komite Heyeti katıl-
dı. Komite Başkanı, açılış konuşmasında 
yurt dışında yaşayan Azerbaycan toplum-
ları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Mura-
dov, Azerbaycan ve Polonya arasındaki 
stratejik ortaklıktan, son zamanlarda 
gerçekleşen üst düzey karşılıklı ziyaret-
lerden, eğitimde değişim programların-
dan ve çeşitli Polonya üniversitelerindeki 
Azerbaycanlı öğrenci sayısının artmasın-
dan söz etti.

Diaspora ile Devlet Çalışma Komite-
si’nin Polonya’da yaşayan Azerbaycanlı-

Yurtdışında Azerbaycanlıların Yaşadığı Bölgelerde 
“Azerbaycan Evi” Açılışlarına Hız Verildi
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lara mümkün olduğu kadar destek göstermeye hazır olduğunu 
belirten Komite Başkanı yurttaşlarımızın, aynı zamanda top-
lantı katılımcıları da dahil olmak üzere bu ülkede karşılaştığı 
zorluklar hakkında bilgi aldı.

Azerbaycan’ın Polonya Büyükelçisi Hasan Hasanov, Po-
lonya’da yaşayan yurttaşlarımızın örgütlenmesi, topluma daha 
iyi entegre olmaları ile ilgili görüşlerini paylaştı ve önerilerde 
bulundu. Toplantı katılımcıları’ndan, dikkat ve özen için min-
nettarlıklarını dile getirdiler. Etkinlik sonucunda Polonyalı 
Azerbaycanlıların Koordinasyon Konseyi kuruldu. Oylama es-
nasında Halil Hasanov, Lala Zeynalova ve Rasul Mammadov 
Konsey koordinatörleri olarak seçildi.

Doğu Avrupa’da Yaşayan 
Azerbaycanlıların Koordinasyon 

Konseyi Kuruldu
26 Ekim’de Budapeşte’de Doğu Avrupa ülkelerinde yaşa-

yan Azerbaycanlıların Koordinasyon Konseyi toplantısı yapıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını Azerbaycan’ın Macaristan Bü-
yükelçisi Vilayet Guliyev yaptı. Doğu Avrupa’da yaşayan Azer-
baycanlıların faaliyetleri hakkında konuşan Büyükelçi, Devlet 
Komitesi’nin yurttaşlarımızın örgütlenmesi konusunda gerçek-
leşen çalışmalarını takdirle karşıladı ve heyetin Macaristan’a 
verimli ziyaretinin altını çizdi. Diplomat, yurtdışında yaşayan 
yurttaşlarımızın Azerbaycan’ın tanıtımında büyük rol oynadığı-
nı, ancak bu sürecin daha da güçlendirilmesi gerektiğinden Ko-
ordinasyon Kurullarının kurulmasının faydalı olacağına inandı-
ğını söyledi.

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Mura-
dov, devletin diaspora politikası ve dünyadaki Azerbaycanlıların 
teşkilatlanması hakkında konuştu. Muradov konuşmasında her 
Azerbaycanlı, ikamet ettiği yerden bağımsız olarak, ülkemizin 
bağımsızlığını korumaya, dünyada teşvik etmeye ve Azerbay-
cancılığı yaşatmaya çalışması gerektiğini söyledi. Bu bağlam-
da, Doğu Avrupa’da yaşayan Azerbaycanlıların entelektüel po-
tansiyelinin yüksek olduğu vurgulandı.

Toplantıda, Azerbaycan Diasporasına Destek Fonu’nun 
sunumu yapıldı ve Devlet Komitesi’nin faaliyetinden bahseden 
bir video gösterildi.

Koordinasyon Konseyi’nin faaliyetlerine dair geniş bir gö-
rüş alışverişi yapıldıktan sonra yurtdışında yaşayan Azerbay-
canlıların sorunları dinlenerek onları ilgilendiren sorular ce-
vaplandı.

Viyana’daki Avusturya-Azerbaycan 
Kültür ve İşadamları Derneği’nin Ofisi 

Açıldı
Avusturya-Azerbaycan Kültür ve İşadamları Derneği 

(AZER-DER) resmi ofisi Viyana’da açıldı. Etkinliğe, Azerbay-
can Devlet Diaspora Komitesi Baş-
kanı Fuad Muradov, Azerbaycan’ın 
Avusturya Büyükelçisi Galib İsrafilov, 
Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip 
Kaya, Türk dilli ülkelerden büyükel-
çilik temsilcileri, Azerbaycan ve Türk 
diaspora üyeleri ve yerel toplum tem-
silcileri katıldı.

Galib İsrafilov, Azerbaycan di-
asporasının Avusturya’daki önde 
gelen güçlerinden biri olan AZER-
DER’in faaliyetlerinden bahsetti. 
AZER-DER’in sadece Azerbaycan top-
luluğu için değil, aynı zamanda Türk-
dilli ülkelerden Avusturya’ya gelen in-
sanlar için de önemli bir yer olduğunu 
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belirtti. Burada çeşitli etkinlikler, ulusal bayramlar, çocuklar 
ve yetişkinler için kurslar düzenlenmektedir. İsrafilov, orga-
nizasyon başkanı Yardım Güneş’e ve aktivistlerin gelecekteki 
faaliyetlerinde başarılar diledi.

Azerbaycan ve Türk diasporasının ortak faaliyet gösterme-
sinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Asip Kaya, Viyana’da-
ki diaspora örgütlerimiz arasında yakın bir işbirliği olduğunu 
söyledi.

Almanya’nın Berlin ve Köln Şehirlerinde 
Azerbaycan Evleri Açıldı.

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi’nin teşebbüs ve 
desteği ile yabancı ülkelerde Azerbaycanlıların toplu yaşadıkla-
rı şehirlerde Azerbaycan Evleri kurulmaya devam ediyor. Ben-
zer bir ev 24 Aralık’ta Almanya’nın başkenti Berlin’de açıldı.

Açılış töreninde konuşan Azerbaycan Devlet Diaspora Ko-

mitesi Başkanı Fuad Muradov, 24 Aralık tarihinin ülkemiz için 
önemli bir gün olduğunu - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı İlham Aliyev’in doğum günü olduğunu söyledi. Bu ve-
sileyle ülkemizde ve uluslararası arenada büyük itibara malik 
devlet başkanını tebrik etti ve Son yıllarda onun liderliği altında 
elde ettikleri önemli başarılardan bahsetti.

Komite Başkanı, Azerbaycan evlerinin önemini vurgulaya-
rak, bu yerlerin devletimizi ve halkımızı seven, ulusal çıkarla-
rımıza öncelik veren herkese açık olduğunu vurguladı: “Azer-
baycan evleri yurttaşlarımızın odak noktası, bir buluşma ve 
tartışma yeridir. Umarım bu evler yurtdışında yaşayan yurttaş-
larımızın örgütlenmesi, birliği yönünde ciddi ve önemli bir rol 
oynayacaktır. Koordinasyon Konseylerinin kurulması ile temeli 
atılmış birliğimiz daha da güçlenecektir.”

Daha sonra Azerbaycan’ın Almanya Büyükelçisi Ramin 

Hasanov, Almanya Azerbaycanlılar İttifakı Başkanı Yaşar Mu-

sayev ve diğer kişiler konuşmalarında Cumhurbaşkanı İlham 

Aliyev’in doğum gününü kutladı, Azerbaycan’ın bir barış ve is-

tikrar yeri olduğunu vurguladılar. Böylesine önemli bir günde, 

yurtdışında bir Azerbaycan Evi’nin açılmasını “yurtdışında ya-

şayan yurttaşlarımıza verilen değerin göstergesi” olarak nite-

lendirdiler.

Azerbaycan Evleri’nden bir diğeri 25 Aralık’ta Almanya’nın 

Köln kentinde açıldı. Etkinlikte konuşmacılar Azerbaycan Evle-

ri’nin öneminden bahsetti ve bu evlerin Azerbaycanlıların birli-

ği, ortak faaliyet göstermesi için önem taşıdığını söyledi. Azer-

baycanlıların konuşmalarında evlerin açılmasının Azerbaycan 

Devleti’nin yurtdışında yaşayan Azerbaycanlılara gösterdiği 

önemin göstergesi olduğunu belirtti.

Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de 
Azerbaycan Evi Açılışı Yapıldı

27 Aralık’ta Azerbaycan Evi’nin açılış töreni Macaristan’ın 

başkenti Budapeşte şehrinde yapıldı. Etkinlikte Büyükelçi Vila-

yat Guliyev, Devlet Komitesi Temsilcisi Salhat Abbasova, Macar 

Toplum Temsilcisi Farkas Joseph, Öznel Değerler Vakfı Baş-

kanı Marcel Lorinc ve diaspora örgütleri başkanı Ramiz Amirli, 

Svetlana Abdullayeva, Aliağa Agayev ve Javid Ahmadov yurttaş-

larımızı bu önemli olaydan dolayı kutladılar.

Konuşmacılar uzun yıllardır Azerbaycan Evi açılmasını 

arzu eden Azerbaycanlılar için bu açılışın Dünya Azerbaycanlı-

ları Hemreylik Günü’nde verilmiş bir hediye olarak gördükleri-

ni söylediler. Devlet Komitesinin Stratejik Yol Haritası’na göre 

yurtdışında açılan Azerbaycan Evleri’nin yuttdaşlarımızın ortak 

faaliyetleri, ağ oluşturması ve Azerbaycancılık ideolojisi etra-

fında birleşmesi açısından önemi vurgulandı.
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1918-1920 yılları arasındaki Azer-
baycan Cumhuriyeti’nin İçişleri 
Bakanı olan Behbud Han Cevanşir, 

18 Temmuz 1921’de Ermeni terörist 
Misak Torkakyan tarafından katledil-
diği Pera Palace Oteli’nin önünde anıt 
mezar dikildi.

Azerbaycan’ın kuruluş sürecindeki 
en önemli devlet adamlarından biri olan 
ve İstanbul’da öldürülen Cevanşir’in ha-
tırası bir abideyle ölümsüzleştirildi. Anıt 
heykelin açılış merasimine Azerbay-
can’ın İstanbul Başkonsolosu Mesim Ha-
cıyev, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar 
Ali Yıldız ve İstanbul Vali Yardımcısı Ah-
met Hamdi Usta’nın yanı sıra Cevanşir’in 
akrabaları ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Etkinlikte konuşan İstanbul Baş-
konsolosu Mesim Hacıyev, sözlerine 

abidenin dikilmesi için destek sunan 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Va-
liliği ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na 
teşekkür ederek başladı.

İlham Aliyev’in Azerbaycan’ın ku-
ruluşunda büyük emekler veren devlet 
büyüklerini ebedileştirmek için başlat-
tığı süreci devam ettirdiklerini belirten 
Hacıyev, “Cumhuriyetimizin kuruluşu-
nu sağlayan liderlerin, İstanbul’da ve-
fat edenlerin hatıralarını ebedileştir-
mek için çalışıyoruz. Bu abide Haydar 
Aliyev’in ‘Bir millet iki devlet’ şiarına 
uygun olarak hayata geçirildi.” diye ko-
nuştu.

Hacıyev, Beyoğlu’na her gün 2 mil-
yon kadar turist geldiğini, abidenin bu 
açıdan çok önemli olduğuna dikkat çe-
kerek şöyle devam etti:

“Bu abide Ermeni teröristlerin 

bugüne kadar Azerbaycan Türklerine 

karşı işledikleri cinayetlerin bir gös-

tergesi daha olacaktır. Aynı zamanda 

bunu göstermek için İstanbul dahil ol-

mak üzere Türkiye’nin birçok yerinde 

Hocalı’yla bağlı etkinlikler yapıyoruz ki 

Ermenilerin yaptığı katliamlar daha iyi 

anlaşılsın. “

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar 

Ali Yıldız da konuşmasında şunları kay-

detti: “Azerbaycan halkının yaşadığı acı 

bizim acımızdır. Başta Karabağ olmak 

üzere Azerbaycan’da yaşananları ha-

tırlamak ve unutturmamak önemli bir 

meziyettir. Kardeşimize yapılan bizi de 

üzer.

İstanbul’da Ermenilerin 
Katlettiği İçişleri Bakanı 
Cevanşir İçin Anıt Dikildi
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın 
açıklamasında, ABD Senato-
su’nun 1915 olaylarını “soykırım” 

olarak tanıyan karar, “kasıtlı ve yasal 
bir temeli olmayan belge” olarak nite-
lendi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Leyla Abdullayeva tarafın-
dan yapılan yazılı açıklamada, “ABD 
Senatosunun kararı, tarihin sahteleş-
tirilmesi ve siyasi baskı aracı olarak 

kullanılması girişimidir” ifadeleri kul-
lanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıkla-
mada, ayrıca söz konusu karar metnin-
de bilimsel ve tarihsel olarak çelişkili 
ve şüpheli kaynaklara atıfta bulunul-
masının, bu kararın acemice hazırlan-
dığını ve sadece Ermeni lobisinin kirli 
amaçlarına hizmet ettiğini kanıtladığı 
belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü 

Abdullayeva: “Kararı, 
Kasıtlı ve Yasal Bir 

Temeli Olmayan 
Belge Olarak 

Değerlendiriyoruz.”
Abdullayeva’nın açıklamasında, 

tarihin, tarihçiler tarafından nesnel bir 
şekilde araştırılmasının gerekliliğine 

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞI’NDAN ABD’NİN SÖZDE 

“SOYKIRIM” KARARINA TEPKİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu tarafından 1915 Olaylarını 
“soykırım” olarak tanıyan yasa tasarısının onaylanmasının ardından Türkiye’den 

verilen sert cevapların yanı sıra Azerbaycan’ın tepkisi de gecikmedi.
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vurgu yapıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakan Sözcüsü Abdulla-
yeva’nın açıklamasında şu sözler kaydedildi; “ABD Senatosu, 
bir asır önce yaşandığı iddia edilen olayları siyasi olarak de-
ğerlendirmesine rağmen Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı 
devam eden askeri saldırısını, işgal altındaki bölgelerde 1 
milyondan fazla Azerbaycanlıya uygulanan kanlı etnik temiz-
liğe ve Hocalı soykırımına gelince susuyor ve çifte standart 
sergiliyor. Bu kararı, kasıtlı ve yasal 
bir temeli olmayan belge olarak de-
ğerlendiriyoruz.”

Azerbaycan Türkiye’ye 
Daha Önce de Destek 

Vermişti
ABD Senatosu’ndan önce yasa 

tasarısının ABD Temsilciler Mec-
lisi’nde kabul edildiği zaman da 
Azerbaycan’dan Türkiye’ye destek 
gelmişti. Azerbaycan Cumhurbaş-
kan Yardımcısı ve aynı zamanda 
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İda-
resi Dış Politika Dairesi Başkanı 
Hikmet Hacıyev, 2019 yılının Ekim 
ayında yaptığı yazılı açıklamada 
ABD Temsilciler Meclisi’nin 1915 
olaylarını “soykırım” olarak tanıyan 
kararını ön yargılı ve haksız bulduk-
larını kaydetti ve kararı kınadıklarını 
ifade etti.

Hacıyev, ABD Temsilciler 
Meclisi’nin 1915 Olayları hak-
kında verdiği kararın siyasi, 
hukuki ve tarihi dayanaklardan 
yoksun olduğunu belirterek 
1915’te yaşananların siyaset-
çiler tarafından değil, tarih-
çiler tarafından araştırılması 
gerektiğini vurguladı. Hacıyev 
açıklamasında ayrıca, Erme-
nistan ve Ermeni lobisinin söz-
de soykırım iddialarını siyasi 
spekülasyon aracına çevirdiği-
ni söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Hacıyev, Güney Kafkasya 
ve diğer bölgelerde Ermeni-
lerce işlenen suçların örtbas 
edilmeye çalışıldığına işaret 
etti ve “Ermenistan, bu yüzden, 

Türkiye’nin o dönemin olaylarının ortak komisyon tarafından 
araştırılması yönündeki önerisini kabul etmiyor. Sahte tarih 
yazımı, tarihin yeniden yazılma çabaları ve bunun siyasi baskı 
aracı olarak kullanılması kabul edilemez. ABD Temsilciler 
Meclisi’nin kararını kınıyor, ön yargılı ve haksız buluyoruz” 
diyerek tarihi olayların saptırıldığına dikkat çekti.
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Türkiye – Azerbaycan – Gürcistan 
Dışişleri Bakanları Toplantısı Tiflis’te 

Gerçekleştirildi
Türkiye – Azerbaycan – Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanla-

rı 8. Toplantısı, 23 Aralık 2019 tarihinde Gürcistan’ın başkenti 
Tiflis’te gerçekleştirildi. Üç ülkenin dışişleri bakanları toplantı-
da enerji, ulaşım, ticaret, turizm, tarım, eğitim, çevre ve kültür 
gibi birçok konuyu ele aldı. Toplantının sonunda Tiflis Bildiri-
si kabul edildi. Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısından sonra 
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışiş-
leri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı 
David Zalkaliani ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyerek 
açıklamalarda bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında, Türkiye’nin 
Azerbaycan ve Gürcistan ile mükemmel ilişkilerinin olduğu-
nu belirterek “Aramızdaki iş birliği ve dayanışmanın bölgedeki 
komşu ülkelere de örnek olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Üç ülke arasındaki ekonomi 
ve ticari ilişkileri daha da geliştirmekte kararlıyız. Bakü-Tif-

lis-Kars demir yolunun taşıma kapasitesinin arttırılmasına 
yönelik çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Ticaret değe-
rimizi arttırmak, ticaret katını kolaylaştırmak için gümrük pro-
sedürlerini uyumlu hale getirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, bölgenin stratejik öneminin artmasında büyük 
paya sahip olan enerji projeleri konusunda şu açıklamalarda 
bulundu. “TANAP ve Güney Gaz Koridoru’nu görüştük. Doğu ve 
Orta Avrupa’daki dostlarımızı, Trans Adriyatik Boru Hattı proje-
sinin hayata geçirilmesi konusunda teşvik etmemiz gerektiğini 
tartıştık. Bu proje, bölgenin ve Avrupa’nın da enerji güvenliği ve 
kaynak çeşitlendirmesini sağlamaktadır.”

Bakan Çavuşoğlu bunların yanı sıra, “Küçük ve orta ölçekli 
işletmeleri desteklemenin ekonomik işbirliğini daha da artıra-
cak projelere katkıda bulunacağını vurguladık” dedi ve Azer-
baycan ile Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne Türkiye’nin verdiği 
desteği bir kez daha dile getirdi.
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Gürcistan ve Azerbaycan’daki ihtilafların barışçıl şekilde 
çözülmesi gerektiğini dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bu devletlerin 
uluslararası kabul görmüş sınırlarındaki mevcut çatışmaların 
barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguluyoruz. Teröre 
karşı mücadelede dayanışmamızı da yineliyoruz. Bu nedenle 
bugün ortak çıkarlarımızı birçok yönüyle ele aldık” diye konuş-
tu.

Çavuşoğlu, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ile kabul edi-
len Üçlü Sektörel İşbirliği Eylem Planı’nın ülkeler arasındaki 
işbirliğini daha da güçlendireceğini belirtti.

Çavuşoğlu ve Memmedyarov Bir Araya 
Geldi

Üçlü Dışişleri 
Bakanları Toplantı-
sı vesilesiyle Tiflis’te 
bulunan Türkiye Dışiş-
leri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu ile Azerbay-
can Dışişleri Bakanı 
Elmar Memmedyarov 
burada ikili bir görüş-
me de gerçekleştirdi. 
Çavuşoğlu ve Mem-
medyarov görüşme-
sinde Türkiye ile Azer-
baycan arasındaki 
mükemmel düzeydeki 
ilişkiler değerlendiril-
di. Çavuşoğlu, Türki-
ye’nin dost ve kardeş 
Azerbaycan’la işbirli-
ğini her alanda daha 
da ilerletmeye devam 
edeceğini kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan ziya-
retinde Gürcistan Başbakanı Giorgi Gak-
haria tarafından da kabul edildi. Bakan 
Çavuşoğlu, Başbakan Gakharia ile gö-
rüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliği 
imkanları ele alındı. Çavuşoğlu, stratejik 
ortağımız Gürcistan’la ilişkilerin daha da 
gelişeceğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Tiflis’te bulunan 
Uluslararası Gürcistan Maarif Okulu’nun 
açılışını yaptı ve öğrencilere başarılar di-
ledi.

Memmedyarov Talakvadze ile Görüştü
Türkiye – Azerbaycan – Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 

8. Toplantısı kapsamında Gürcistan’a giden Azerbaycan Dışiş-
leri Bakanı Memmedyarov, burada Gürcistan Parlamentosu 
Başkanı Arçil Talakvadze ile görüştü. Görüşmede Azerbay-
can-Gürcistan parlamentoları arasında mevcut başarılı iş birli-
ği ilişkilerine yüksek değer verildiği belirtildi ve bu iş birliğinin 
gelecek perspektiflerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Memmedyarov – Talakvadze görüşmesinde ayrıca üçlü 
toplantının başarıyla sonuçlandığı kaydedilerek, bu çerçevede 
kabul edilen eylem planı ve Tiflis Bildirisi’nin altı çizildi. Bil-

diride, enerji ve ulaş-
tırmanın yanı sıra gıda 
güvenliği gibi konuların 
da ilk defa yansıtıldı-
ğı vurgulanarak bunun 
üçlü işbirliğinin çeşitli 
alanlarda genişlemesine 
işaret ettiği kaydedildi. 
Görüşmede bu hususla-
rın yanında, Bakü – Tiflis 
– Ceyhan Boru Hattı’nın 
da önemi vurgulandı. Bu 
boru hattının sadece ül-
kelerin sosyal ve iktisadi 
gelişimini değil aynı za-
manda egemenliğini ve 
bağımsızlığını güçlendir-
mesinde ve bunun yanı 
sıra üçlü işbirliğine da-
yanan projelerin hayata 
geçmesinde büyük kat-
kıda bulunduğu belirtildi.
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Şafiyev ve Genceliyev’den Türkiye’ye Ziyaret!

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi (AIR Cen-
ter) Başkanı Büyükelçi Farid Şafiyev ve Dağlık Karabağ 
Azerbaycan Topluluğu Başkanı Tural Genceliyev, 18-22 

Kasım 2019 tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette bulunarak Dışişle-
ri Bakanlığı ve birçok düşünce kuruluşunda Karabağ konusun-
da görüşmeler gerçekleştirdiler. Azerbaycan’ın Ankara Büyü-
kelçisi Hazar İbrahim ile belediyelere ziyaretler de düzenleyen 
Şafiyev ve Genceliyev, üniversitelerde de konferanslar vererek 
Karabağ ile ilgili bilgiler paylaştılar.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Büyükel-
çi Şafiyev, Genceliyev ve beraberindeki heyeti 20 Kasım 2019 
tarihinde kabul etti. Heyet, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araş-
tırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş ile de bir araya geldi. 
Görüşmelerde Karabağ’daki Ermeni işgali ve Azerbaycanlıların 
anavatanlarına dönüşleri gibi konular hakkında fikir alışveri-
şinde bulunuldu.

Düşünce Kuruluşlarında Karabağ’a İlişkin Fikir Alışverişi 
Yapıldı

AIR Center Başkanı Şafiyev ve Genceliyev, yoğun geçen 
Türkiye ziyaretlerinde bir dizi düşünce kuruluşunu ziyaret etti. 
Şafiyev yeni kurulan AIR Center ile ilgili bilgiler vererek, mer-
kezin ana hedeflerinden birinin dünyada ve özellikle de komşu 
ülkelerde faaliyet gösteren düşünce merkezleri ile iş birliğini 
geliştirmek olduğunu ifade etti. Şafiyev, ayrıca merkezin ana 
faaliyet alanlarından birinin de Ermenistan-Azerbaycan ihti-
lafı olduğunu, bu konunun araştırılması ve dünya 
kamuoyuna anlatılması olduğunu vurguladı. Dağlık 
Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Genceli-
yev de Karabağ konusunda önemli bilgiler paylaştı. 
Toplantılarda, işbirliği perspektifleri, ortak projeler, 
konferanslar konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Farid Şafiyev ve Tural Genceliyev, Türkiye’de 
düzenlenen konferanslara katılarak Karabağ’daki 
hakikatleri Türk kamuoyuna anlattı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde öğ-
rencileri ve öğretim görevlilerinin katıldığı “Erme-

nilerin Türklere Nefretinin Günümüze Yansımaları: 27 Yıldır 
İşgal Altında Olan Azerbaycan Toprakları” isimli konferansta 
konuşan Şafiyev ve Genceliyev, önemli açıklamalarda bulundu. 
Şafiyev, Ermenilerin 1915 Olaylarında ısrarının arkasında Tür-
kiye’den toprak talebinin olduğunu, Ermenilerin son arzusunun 
Karabağ olmadığını ve buna engel olunması gerektiğini belirtti. 
Genceliyev ise Azerbaycan kültürünün yok edilmek istendiğine 
dikkat çekti ve Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu hakkında 
bilgiler verdi. Şafiyev, AVİM’de düzenlenen bir konferansta da 
konuştu.

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden “Yerinden 
Edilmiş Toplulukların Zorlukları: Azerbaycan Örneği” 

Paneli

Bunların yanı sıra, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği ev 
sahipliğinde düzenlenen “Yerinden Edilmiş Toplulukların Zor-
lukları: Azerbaycan Örneği” isimli panelde konuşan Genceliyev, 
Ermenistan’ın kadim Azerbaycan toprağı olan Karabağ bölge-
sinde insanlık suçu işlediğini ifade etti. Ermeni işgali altında 
bulunan Şuşa’da dünyaya gözlerini açtığını söyleyen Genceli-
yev, Ermenilerin işgale geldiğinde 12 yaşında olduğunu ve 27 
yıldır hem hayatları hem de yaşayanlara ait her şeyi ve mirası 
yok ettiğini ifade etti. Genceliyev konuşmasına şöyle devam etti; 
“Ermenistan, işgalin sonuçlarını ve bugünkü durumu şu anda 
yasallaştırmaya çalışıyor. Her gün biz ‘Google Earth’ten çocuk-
luğumuzda oynadığımız hangi mekânlar, büyüklerimizin yattığı 
hangi mezarlarımız, nereler Ermenilerce yok edilmiş diye ba-
kıyoruz. Bu insanlığa karşı bir suç. Rus kilisesini bile Ermeni 
kilisesine dönüştürdüler. Hâlbuki Bakü’de Azerbaycan hükü-
metinin koruması altında Ermeni kilisesi yerinde duruyor.”

Şafiyev ise panelde Ermenistan’a uluslararası arenada 
baskı yapılması gerektiğine işaret ederek, 30 yıla yakın bir süre 
sorunun çözülmesinde kayda değer bir ilerleme yaşanmadığı-
na değindi. Şafiyev konuşmasında, “Ermenistan’a, işgalin as-
keri sonuçlarının hatırlatılması şart. Süreç tıkanmış durumda. 
Kendi adıma konuşuyorum. Müzakere formatında seçilmiş 
üçüncü tarafların müdahalesi gerekiyor. Bakü ve Erivan aynı 
masada taraflarıyla buluşmalı” dedi.
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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, “Azerbaycanlı Şairlerin 
Türkiye’ye İthaf Olunan Şiirleri” etkinliği düzenlendi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Bakü Yunus 
Emre Enstitüsü (YEE) ve Azerbaycan Yazarlar Birliği Edebi 
Tercüme Merkezince 19 Aralık 2019 tarihinde Bakü Reşit 
Behbudov Mahnı Tiyatrosu’nda düzenlenen etkinliğe çok sa-
yıda davetli katıldı.

Türk kültürünü yaygınlaştırmanın yanı sıra Azerbaycan 
ve Türkiye arasında köprü kurulması amacıyla düzenlenen 
etkinliklerle “iki devlet bir millet” vurgusu yapıldı.

“Azerbaycanlı Şairlerin Türkiye’ye İthaf Olunan Şiirleri” 
etkinliğinde konuşan Bakü 
YEE Müdürü Doç. Dr. Cihan 
Özdemir, YEE’nin, bulun-
duğu ülkelerde Türkiye’nin 
o ülkelerle dostluğunu pe-
kiştirmek için kurulduğunu 
söyledi.

Azerbaycan’la aynı mil-
let olduklarını ve ortak kül-
türel değerleri bulunduğu-
nu vurgulayan Özdemir, “iki 
devlet bir millet” sözlerine 
inandıklarını ve yürekten 
katıldıklarını belirtti.

İki kardeş milletin Sovyetler döneminde uzun süre bir-
birinden ayrı kaldığını hatırlatan Özdemir, “Şimdi, bu aradaki 
mesafeyi kapatmak için çalışıyoruz. Biz hakikaten bir mil-
letiz. Dertlerimizde ve sevincimizde birlikteyiz. Azerbaycan-
lı şairler Türkiye için duygularını şiirle ifade etmişler. Bunu 
başkası yapmaz.” şeklinde konuştu.

Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Nurullah Yazıcı da 
YEE ile yönettiği okulun aynı misyonu taşıdığını söyledi.

Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin nişanesi olarak bu-
rada bulunduklarını vurgulayan Yazıcı, hem Türk kültürünü 
yaygınlaştırmak hem de Azerbaycan ve Türkiye arasında 

köprü kurmak için çalıştık-
larını ifade etti.

Azerbaycanlı şairler 
Bahtiyar Vahapzade, Vahit 
Aziz, Fikret Goca, İbrahim 
İlyaslı, Hayal Rıza, Akif Ah-
medgil, Hamlet İsahanlı ve 
Neriman Hasanzade’nin 
şiirlerinin seslendirildi-
ği programda sahne alan 
Bakü Türk Anadolu Lisesi 
Müzik Grubu da seslendir-
diği eserlerle renk kattı.

Azerbaycanlı Şairlerin Türkiye’ye İthaf Olunan Şiirleri
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Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜ-
ROB), Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, THY, İstanbul Ticaret 

Odası, Turizm Geliştirme 
ve Eğitim Vakfı ile İstan-
bul Kongre ve Ziyaretçi 
Bürosu’nun katkı ve 
işbirliğinde Bakü’de 
bir workshop dü-
zenlendi. Turist ve 
turizm gelirlerinin 
artırılması amacıy-
la hedef pazarlarda 
TÜROB tarafından 
sürdürülen tematik 
workshop dizisinin bir 
örneği olan organizas-
yon, Türkiye ve Azerbay-
can’dan turizmcilerin yoğun 
ilgisine mazhar oldu.

Türkiye, ‘tek millet iki devlet’ ülkü-
sünden hareketle dost ve kardeş ülke 
Azerbaycan’ın turizmde en fazla tercih 
ettiği ülke oldu. İki ülke turizmde kar-
şılıklı olarak büyük bir potansiyel vaad 
ederken, Azerbaycan turizm pazarı en 
büyük turizm pazarlarımız arasına gir-
meye başladı. Azerbaycan’dan Türkiye’ye 
yılda yaklaşık 800 bin kişi turistik amaçlı 
gelirken, Azerbaycanlıların en fazla ziya-
ret ettiği ülkeler sıralamasında Türkiye 
ilk sırada yer aldı. Bugün Azerbaycan yıl-
da gönderdiği yaklaşık 
800 bin turist sayısıyla 
en çok turist gönderdi-
ği ülkelerin ilk sırasına 
Türkiye’yi oturttu. İki 
ülke arasındaki turizm 
hacmini kısa süre içe-
risinde önce bir mil-
yona ardından da 1.5 
milyon turist sayısına 
çıkartılması hedeflen-
mektedir.

Konuyla ilgili bir değerlendirme 
yapan TÜROB Başkanı Müberra Ere-
sin, iki ülke turizm pazarının karşılıklı 
olarak büyük işbirliklerine açık oldu-
ğunu ve önemli bir potansiyel taşıdığını 
belirterek, “Türkiye’ye yaklaşık 800 bin 
Azerbaycan Türkü geliyor. Türkiye’den 
de yaklaşık 300 bin kişi gidiyor. Son 
workshopumuzda fark ettik ki, Azerbay-
canlı kardeşlerimiz aslında bizlere çok 

yakın olduğundan tanıtım konusun-
da biraz ihmal ettiğimiz bir pazar 

olmuş. Şimdi ihmalleri telafi 
etme zamanı. Turizmde kar-

şılıklı işbirliği ve tanıtım 
çalışmalarını daha çok 

artırmalıyız. Böylece 
turist sayıları kısa 
sürede katlanabilir” 
dedi.

Yaklaşık 10 
milyon nüfusa sa-

hip olan Azerbay-
can’dan yılda 5.8 

milyon kişinin yurt-
dışına çıktığına dikkat 

çeken Eresin, “Turizm 
amaçlı seyahatlerde Türkiye 

tercih sıralamasında ilk sırada 
yer alıyor. Daha sonra Rusya, Birle-

şik Arap Emirlikleri, İran, Gürcistan ve 
Ukrayna geliyor. Azerbaycanlı turistler 
Türkiye’ye öncelikle tatil, alışveriş, sağ-
lık ve eğitim amaçlı olarak geliyorlar. 
Harcama düzeyinde de ortalamanın 
üzerindeler. Bu nedenle, düzenlediği-
miz etkinliğin iki ülke arasında var olan 
dostluk ve kardeşliği pekiştirmesinin 
yanında turizm ilişkilerine önemli katkı-
lar yapmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Bakü’de düzenlenen workshopa 
İstanbul, Sakarya/
Sapanca, Kayseri ve 
İzmir’den toplam 37 
otel katılım sağladı. 
Azerbaycan’ın önde 
gelen yaklaşık 200 se-
yahat acentesi ve tur 
operatörünün davetli 
olarak katılım sağla-
dığı organizasyonda 
yüz yüze görüşmeler 
gerçekleştirildi.

AZERBAYCANLILARIN TURİZM’DE 
EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ ÜLKE 

TÜRKİYE
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Azerbaycan Devlet Diaspora Ko-
mitesi, yurtiçi ve yurtdışında 
düzenlediği yeni programlarla 

Azerbaycanlıların diaspora faaliyetle-
rine katılımını artırmak başta olmak 
üzere milli kapasiteyi geliştirme yö-
nünde önemli adımlar atmaya devam 
etmektedir.

Bu kapsamda öne çıkan prog-
ramlardan biri Azerbaycan Diaspora 
Destek Fonu’nun yardımlarıyla “Azer-
baycan Diaspora Gençleri Kış Okulu” 
düzenlenmesi oldu. İlk Kış Okulu, Av-
rupa’da yaşayan genç Azerbaycanlı 
profesyoneller ve öğrenciler için 1-7 
Aralık 2019’da Belçika’nın Brüksel 
kentinde açıldı. Proje çerçevesinde 
profesyonel ve güçlü diaspora faali-
yetleri ile ilgili bilgi ve becerileri geliş-
tirmek ve Diaspora gençlerinin yerel, 
ulusal ve uluslararası platformlarda 

fikri müdafaa, politika ve karar alma 
yapılarına katılma kapasitelerini art-
tırmak amaçlandı.

Projeye 14 Avrupa ülkesinden 
16 genç katıldı. Projenin ilk günü ka-
tılımcılar tanışma toplantısında bir 
araya geldi ve proje programı ele 
alındı. Sonraki günlerde Avrupa Par-
lamentosu’nda ilgili bir çok makamla 
görüşmeler gerçekleştirildi. Avrupa 
Parlamentosu’ndaki verimli görüşme-
lerden sonra Yunus Emre Enstitüsü’n-
de Diaspora Faaliyetleri konulu bir 
toplantı gerçekleştirildi. Yoğun geçen 
görüşmelerin ardından heyet Azer-
baycan’ın Belçika, Lüksemburg Bü-
yükelçisi ve AB Daimi Temsilcisi Fuad 
İskenderov tarafından kabul edildi. 
Program kapsamında 9 kurumda 15 
politikacı ve araştırmacı, 1 diplomat, 4 
uluslararası uzman, 3 vakıf çalışanı ve 

2 komite çalışanının katıldığı toplantı-
lar gerçekleştirdi.

Devlet Diaspora Komitesi tara-
fından başlatılan bir diğer program 
ise Liderlik Gelişim Programı’dır. 
Programın amacı, yurtdışındaki yurt-
taşlarımız arasında ulusal kimliğin 
korunmasını ve geliştirilmesi, Azer-
baycan gerçeklerinin duyurulması, 
topluluklarımız arasında ikili ilişkile-
rin geliştirilmesi, Azerbaycan’ın dostu 
ülkelerdeki diğer diaspora örgütleri 
ile ilişikilerin geliştirilmesini teşviktir.

Almanya, Fransa, Türkiye, Uk-
rayna ve Gürcistan’dan Azerbaycan 
topluluklarının temsilcileri, Devlet 
Komitesi tarafından düzenlenen ve 
desteklenen Liderlik Gelişim Progra-
mı kapsamında 16-21 Aralık 2019 ta-
rihlerinde Azerbaycan’ı ziyaret etti. Zi-
yaret kapsamında önemli görüşmeler 

DEvLET DİASPORA KOMİTESİ
YENİ PROGRAMLAR BAŞLATTI
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gerçekleştirildi. Bu çerçevede Haydar Aliyev Merkezi’nde 
görüşmeler ve bir kısım üst düzey devlet ve hükümet yetki-
lisiyle toplantılar yapıldı.

Azerbaycan diaspora temsilcileri Devlet Diaspora Ko-
mitesi Başkanı Fuad Muradov, Gençlik ve Spor Bakanı Azad 
Rahimov, Kültür Bakanı Ebulfez Garayev, Parlamentonun 
Hukuk Politikası ve Devlet Kuruculuğu Komitesi Başkanı 
Eli Hüseyinli, Devlet Mülteciler Komitesi Başkanı Vusal 
Huseynov, Cumhurbaşkanının Dış Politikadan sorumlu 
Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Cumhur-
hurbaşkanlığı Humaniter Konular, 
Çok Kültürlülük ve Dini Konulardan 
Sorumlu Şube Müdürü Fereh Eliye-
va, Cumhurbaşkanlığı Vatandaşlara 
Hizmet ve Sosyal İnavasyonlar Ajansı 
Başkanı Ulvi Mehdiyev, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dev-
let Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nagi-
yev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz 
Hasanov, Eğitim Bakanı Yardımcısı 
Firudin Gurbanov, Küçük ve Orta Öl-
çekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı 
Başkanı Orhan Memmedov, Ulusla-
rarası İlişkiler Analiz Merkezi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ferid Şafiyev ve 
ADA Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Fariz İsmailzade ile faydalı görüşme-
ler gerçekleştirdiler.

Toplantılar sırasında yurtdı-
şındaki vatandaşlarımızın tarihi 
anavatanlarıyla temaslarının ge-
nişletilmesi, Azerbaycan doğumlu 
sporcuların Azerbaycan sporuna 
katkıda bulunma fırsatları, yurtdı-
şında Azerbaycan kültürünün tanıtı-
mı, dünyadaki yurttaşlarımızın daha 
iyi korunması, Azerbaycanlı mecburi 
göçmen ve kaçkınların durumunun 
iyileştirmenin yolları, yurtdışındaki 
yurttaşlarımızın ulusal kapasiteleri-
nin geliştirilmesi konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Devlet Diaspora Komitesi ta-
rafından ilk defa hayata geçirilen 
programlardan birisi de “Beyin Ka-
zanma Programı” oldu. Bu program 
çerçevesinde yurtdışında yaşayan 
Azerbaycan kökenli uzmanların 

bilgi ve becerilerini yerli öğrenciler ile paylaşması öngö-
rülmüştür. Bu çerçevede Azerbaycan üniversitelerinde 
konferanslar, toplantılar düzenlemek araştırma kurumla-
rı ve eğitim kurumları yöneticileri ile temaslar sağlamak 
amacıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Program çerçe-
vesinde misafirler Devlet Komitesi temsilcileri ile beraber 
ADA, Azerbaycan Pedagojik, Teknik ve diğer üniversitelerin 
yöneticileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulun-
dular.




