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Dünya miqyasında nadir əməkdaşlıq, 
işbirliyi və müttəfiqlik nümunəsi

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tay-
yib Ərdoğanın Azərbaycana səfəri 
çərçivəsində Şuşada rəsmi qarşı-
lanması, “Azərbaycan Respublikası 
ilə Türkiyə Respublikası arasında 
müttəfiqlik münasibətləri haqqın-
da” Şuşa Bəyannaməsinin imza-
lanması da bir daha tarixi köklərə, 
möhkəm təmələ əsaslanan Türkiyə-
Azərbaycan birliyinin, qardaşlığının 
sarsılmaz olduğunu göstərir.

İyunun 15-də Şuşa 
Bəyannaməsinin imzalanmasın-
dan sonra Prezidenti İlham Əliyev 
bəyanatla çıxış edərək, dəfələrlə 
müxtəlif tədbirlərdə Türkiyə və 
Azərbaycanın dünya çapında bir-
birinə ən yaxın ölkələr olduğunu 
vurğulayıb: “Bizi birləşdirən bir 
çox amillər var, ilk növbədə, tarix, 
mədəniyyət, ortaq etnik köklər, dili-
miz, dinimiz, milli dəyərlərimiz, milli 
maraqlarımız, xalqlarımızın qardaş-
lığı bu birliyi təmin edib. Bu gün biz 
dünya miqyasında, dünya çapında 
nadir əməkdaşlıq, işbirliyi, müttəfiqlik 
nümunəsi göstəririk”.

Dövlətimizin başçısı daha 
sonra bu gün Şuşada dalğalanan 
Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarının 
da iki qardaş ölkənin birliyindən xəbər 
verdiyini, İkinci Qarabağ müharibəsi 
başlanan gündən, ilk saatlardan Cüm-
hurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
Azərbaycana birmənalı, dəqiq və 
açıq dəstək ifadə etdiyini, tək ol-
madığını xatırladıb. “Bu, həm bizi 
ruhlandırdı, eyni zamanda, müdaxilə 
etmək fikrində olan bütün qüvvələri, 
dairələri dayandırdı, durdurdu. Dedi 
ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır 
və müharibənin ilk saatlarından son 
dəqiqələrinə qədər əziz qardaşımın 
və Türkiyə Cümhuriyyətinin, qardaş 
türk xalqının dəstəyi bizə əlavə güc 
verirdi. Bu siyasi və mənəvi dəstək 
bizi ruhlandırırdı. Türkiyənin bütün 
yerlərindən gələn mesajlar, təbriklər, 
dəstək, həmrəylik ifadələri bir daha 
bütün dünyaya bizim birliyimizi nü-
mayiş etdirmişdir”, –deyə dövlətimizin 
başçısı bildirib.

Prezidenti İlham Əliyev çıxışın-
da Azərbaycanın Vətən müharibəsi 
getdiyi günlərdə Türkiyənin 
mətbuatının haqq işimizi öbyektiv, 

qərəzsiz işıqlandırdığını, qardaş 
ölkənin mətbuat nümayəndələrinin 
savaşın ən təhlükəli anlarında belə 
real vəziyyəti əks etdirmək, tamaşa-
çılara və dünyaya çatdırmaq üçün öz 
həyatlarını risk altına atdıqlarını da 
diqqətə çatdırıb: “Mən özüm şəxsən 
müharibə dövründə bir çox hallar-
da Türkiyə televiziya kanallarında 
gedən reportajları izləmişdim və bir 
daha görürdüm ki, burada təkcə 
peşəkarlıq məsələləri deyil, burada 
həmrəylik, sevgi ilə dolu reportaj-
lar verilir. Azərbaycanın haqq səsi, 
Azərbaycanın haqlı olması dünyaya 
çatdırılır və ən təhlükəli yerlərdən, 
bombalar düşdüyü yerlərdən 
Türkiyənin mətbuat nümayəndələri 
dərhal oraya gəlmişlər, reportajlar 
hazırlamışlar”. 

İkinci Qarabağ müharibəsində 
qardaşlıq missiyasını layiqincə yerinə 
yetirən Türkiyə və onun rəhbəri savaş 
bitəndən sonra da daim Azərbaycanın 
yanında olub, hər zaman ölkəmizə 
siyasi, diplomatik və mənəvi dəstək 
göstərib. Bakıda keçirilən möhtəşəm 
Zəfər paradında da sevincini, fərəhini 
xalqımızla bölüşüb. Prezident Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın həmin paradda 
iştirakı isə Azərbaycan xalqını qələbə 
müjdəli gələcəyə ruhlandırıb.

Bəli, Vətən müharibəsindən sonra 
Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığında 
yeni dövr başlayıb. Regionda yeni 
vəziyyət, geosiyasi reallıq yaranıb. 
Qarabağın bərpasına başlanılıb. 

Burada onu da deyək ki, Pre-
zident İlham Əliyev ayrı-ayrı çı-
xışlarında azad edilən ərazilərin 
bərpası prosesindən danışarkən, bu 
məsələdə dost ölkələrin fəaliyyətinə 

daha çox diqqət yetiriləcəyini xüsusi 
vurğulayıb. Ölkə rəhbəri bu zaman 
qardaş Türkiyənin Azərbaycana 
münasibəti barədə xüsusi danı-
şıb, bu ölkənin müharibənin ilk 
günlərindən haqq işimizə böyük 
dəstək verdiyini xatırladıb. Bütün 
bunlardan sonra təbii ki, qardaş ölkə 
Qarabağın bərpasında da köməyini 
əsirgəməyəcək. İlk müqavilələrin 
Türkiyə şirkətləri ilə imzalanması da 
bunun bariz ifadəsidir. 

Hazırda türk şirkətləri Azərbaycan 
üçün strateji önəm daşıyan Füzuli-
Şuşa avtomobil yolunun inşasında, 
eyni zamanda, Göygöl bölgəsindən 
Kəlbəcərə magistralın çəkilişində 
səmərəli fəaliyyət göstərirlər. Onla-
rın digər infrastruktur layihələrinin 
icrasında və tarixi abidələrimizin 
bərpasında da Azərbaycana qardaş-
lıq köməyi edəcəkləri nəzərdə tutulur.

Türkiyə şirkətlərinin Qarabağ-
da tikinti-quruculuq, yenidənqurma 
işlərində səmərəli iştirakından bəhs 
edən Prezident İlham Əliyev de-
yib: “Ümumilikdə, Türkiyə şirkətləri 
Azərbaycanda təqribən 10 milyard 
dollardan çox dəyəri olan layihələrdə, 
müxtəlif inşaat layihələrində iştirak 
ediblər. Əlbəttə ki, işğaldan azad edil-
miş torpaqlarda da bir çox sahələrdə 
Türkiyə şirkətləri uğurlu fəaliyyət 
göstərəcəklər”.

Şuşa Bəyannaməsinin imza-
lanmasından sonra Türkiyə Pre-
zidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da 
bəyanatında Qarabağın bərpasına 
qardaş köməyi barədə danışarkən, 
deyib: “Türkiyə olaraq, azadlıq 
mübarizəsində olduğu kimi, bərpa 
işlərində də qardaşlarımıza hər cür 

dəstəyi veririk, verməkdə də da-
vam edəcəyik. Ən qısa müddətdə 
evlərinə qayıtmalarını gözlədiyimiz 
azərbaycanlı qardaşlarımız üçün də 
hər cür səy göstərəcəyik. Təbii ki, 
bu məsələdə hörmətli qardaşımın 
xüsusi fəaliyyəti var. Yetər ki, buranın 
əsl sahibləri evlərinə, məskənlərinə 
qayıtsın. Onlara istər maliyyə köməyi, 
istərsə də iş imkanı ilə bağlı hər 
cür dəstəyi verməklə azərbaycanlı 
qardaşlarımızın öz evlərinə, öz 
məkanlarına geri qayıtmaları buraları 
ciddi mənada zənginləşdirəcək”.

Türkiyənin dövlət başçısı daha 
sonra bildirib ki, bir tərəfdən dağıntı-
ların fəsadlarını aradan qaldırarkən, 
digər tərəfdən də Qarabağın və 
Azərbaycan torpaqlarının bir daha 
belə bir fəlakət yaşamaması üçün iki 
qardaş ölkə lazımi tədbirləri birlikdə 
görəcək: “Bizim də bu sahədə, inşal-
lah, Mənzil İnşaat İdarəmizlə birlikdə 
burada bütün bölgədə planlaşdır-
dığımız addımlar var. Mənzil İnşaat 
İdarəmizlə buradakı aidiyyəti qurumla 
birlikdə çalışaraq bu addımları ataca-
ğıq”.

Hazırda ölkələrimiz arasında tran-
zit-logistika, gömrük, İKT, ticarət və s. 
sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi 
ilə bərabər, ərazilərimizin işğaldan 
azad edilməsi ilə əlaqədar yaran-
mış yeni reallıqlara uyğun olaraq, 

iqtisadi əlaqələrin daha da inkişafı 
yönündə layihələrin reallaşdırılması 
diqqət mərkəzində saxlanılır. Bunlarla 
bərabər, iki dövlət arasında Preferen-
sial Ticarət Sazişinə əsasən, qarşılıqlı 
ticarət həcminin və məhsul çeşidinin 
artırılmasına xüsusi önəm verilir.

Bu gün qardaş ölkə ilə iqtisadi 
əlaqələr getdikcə güclənir. Bu qonşu 
ölkədən idxalın artımında da özü-
nü aydın göstərir. Yeri gəlmişkən, 
xatırladaq ki, 4,5 milyard dollarlıq 
ticarət dövriyyəsi ilə Türkiyə İtaliya-
dan sonra Azərbaycanın ən böyük 
ticarət tərəfdaşıdır. Bu, digər sta-
tistik rəqəmlərdə də aydın nəzərə 
çarpır. Belə ki, 2019-cu ildə ticarət 
dövriyyəsi əvvəlki illə müqayisədə 
33 faiz, 2017-ci il ilə müqayisədə isə 
73 faiz artıb. Eyni zamanda, ümu-
mi ticarət dövriyyəsi 2018-ci ildə 3 
milyard 403 milyon dollar, 2017-ci ildə 
isə 2 milyard 667 milyon dollar təşkil 
edib. Həmçinin 2017-ci ildən etibarən 
Azərbaycan Türkiyə ilə xarici ticarət 
dövriyyəsində müsbət saldoya malik 
olub. 2019-cu ildə bu saldo rekord 
şəkildə artaraq 1 milyard 200 milyon 
dollara çatıb. 

Qeyd edək ki, 2020-ci ildə Türkiyə 
ilə Azərbaycanın ticarət dövriyyəsi 
2019-cu illə müqayisədə 187,296 mil-
yon dollar artaraq 2,221 milyard dollar 
təşkil edib. İl ərzində Türkiyədən 
Azərbaycana ixrac 1,855 milyard 
dollar, Azərbaycandan idxal isə 366 
milyon dollara bərabər olub.

Türkiyə Respublikası bü-
tün sahələrdə olduğu kimi, kənd 
təsərrüfatında da Azərbaycanın 
etibarlı tərəfdaşıdır. Hər iki dövlət 
aqrar tədqiqatlar, təhsil, pambıq-
çılıq, toxumçuluq, baytarlıq, aqrar 
sığorta və digər sahələr üzrə sıx 
və səmərəli əməkdaşlıq edir. Kənd 
təsərrüfatı məhsulları üzrə qarşılıqlı 
ticarət əlaqələri getdikcə güclənir 
və bu sahədə ticarət dövriyyəsinin 
artırılması üçün birgə səy göstərilir. 
Azərbaycan Türkiyənin aqrar sahədə 
müasir texnologiyaların tətbiqinə 
dair təcrübəsindən yararlanmaqda 
maraqlıdır.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Vətən müharibəsi baş verəndən dərhal sonra 
Türkiyənin dəstəyini hiss etdik, bu gün də hiss edirik. Əziz 
qardaşım, hörmətli Prezident çox müsbət və çox dəqiq 
açıqlamalar vermişdir. Bu açıqlamalar Azərbaycan xalqını 
çox məmnun etdi, bütün dünyaya göstərdi ki, Türkiyə-
Azərbaycan birliyi sarsılmazdır və ağır günlərdə biz  
bir-birimizin yanındayıq.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Qarabağın yenidən dirçəldilməsi işlərini yaxından 
izləyirik. Şuşaya gələrkən bu işləri gördük və siz də gördü-
nüz. Fasiləsiz iş görülür, infrastruktur sahəsində intensiv iş 
aparılır. Bir tərəfdən yollar salınır, bir tərəfdən enerji stan-
siyaları açılır, bir tərəfdən yüksəkgərginlikli xətlər çəkilir. 
Bütün bunlarla yanaşı, susuz olan bu bölgə suya qovuşur. 
Bu işlər hazırda fasiləsiz davam edir. 

Rəcəb TAYYİB ƏRDOĞAN
Türkiyə Respublikasının Prezidenti

Tarixi dostluq, qarşılıqlı etimad, səmimi münasibətlər, 
yüksək səviyyəli əməkdaşlıq əsasında qurulan Azərbaycan-
Türkiyə əlaqələri getdikcə möhkəmlənir. Xalqlarımızın eyni 

soykökünə, dilə, dinə, mədəniyyətə və bir çox digər qarşılıqlı 
bağlara malik olması bu iki qardaş ölkəni həmişə bir-birinə 
doğmalaşdırıb, sevincli, kədərli günlərdə də biri digərinin yanında 
olub. Ulu öndər Heydər Əliyevin bir millət, iki dövlət olaraq 
xarakterizə etdiyi Azərbaycan və Türkiyə dövlətləri arasındakı 
münasibətlər bu gün də hər iki ölkə rəhbərliyi tərəfindən 
reallaşdırılan düzgün, məqsədyönlü siyasətin məntiqi nəticəsi 
olaraq daha yüksək səviyyəyə çatmaqda, bir sıra sahələr üzrə isə 
keyfiyyətcə yeni müstəviyə keçməkdədir.

“Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” 
Çərçivə Konvensiyasının Neftlə çirklənmə halları ilə mübarizədə 

regional hazırlıq, cavab tədbirləri və əməkdaşlıq haqqında 
Protokolu” üzrə səlahiyyətli orqanın müəyyən edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-
ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan 
Respublikasının 2012-ci il 21 dekabr 
tarixli 508-IVQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq 
edilmiş “Xəzər dənizinin dəniz ətraf 
mühitinin mühafizəsi haqqında” Çərçivə 
Konvensiyasının Neftlə çirklənmə halları ilə 
mübarizədə regional hazırlıq, cavab tədbirləri 
və əməkdaşlıq haqqında Protokolu”nun 5-ci 
maddəsinin 1-ci hissəsinin icrasını təmin 
etmək məqsədilə qərara alıram:

1. 2011-ci il avqustun 12-də Aktau 
şəhərində imzalanmış “Xəzər dənizinin 
dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” 
Çərçivə Konvensiyasının Neftlə çirklənmə 
halları ilə mübarizədə regional hazırlıq, 
cavab tədbirləri və əməkdaşlıq haqqında 
Protokolu” üzrə Azərbaycan Respublikası 
tərəfindən səlahiyyətli orqan Azərbaycan 

Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 
müəyyən edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Xarici 
İşlər Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsinə 
uyğun olaraq “Xəzər dənizinin dəniz ətraf 
mühitinin mühafizəsi haqqında” Çərçivə 
Konvensiyasının Neftlə çirklənmə halları 
ilə mübarizədə regional hazırlıq, cavab 
tədbirləri və əməkdaşlıq haqqında Protokolu” 
üzrə Azərbaycan Respublikası tərəfindən 
səlahiyyətli orqanın müəyyən edilməsi 
barədə həmin Konvensiyanın Katibliyinə 
bildiriş göndərsin. 

3. Bu Sərəncam imzalandığı gündən 
qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 iyun 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2021-ci il 
iyulun 1-dən 30-dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə 
çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi 

qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-
nın 109-cu maddəsinin 26-cı bəndini rəhbər 
tutaraq, “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun 12.3-cü və 40.1-ci maddələrinə əsasən 
və Azərbaycan Respublikasının Silahlı 
Qüvvələrini şəxsi heyətlə komplektləşdirmək 
məqsədilə qərara alıram: 

1. 2003-cü ildə doğulmuş və çağırış 
gününədək (həmin gün də daxil olmaqla) 
18 yaşı tamam olmuş, habelə 1986–2002-
ci illərdə doğulmuş, yaşı 35-dək olan, 
Azərbaycan Respublikasının Silahlı 
Qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət 
keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə 
çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya 
müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan 

azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşları 2021-ci il iyulun 1-dən 30-dək 
müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılsınlar.

2. “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
38.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 
xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi 
hərbi xidmət hərbi qulluqçuları 2021-ci il iyu-
lun 1-dən 30-dək ehtiyata buraxılsınlar.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti bu Sərəncamın icrası üçün 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirləri 
görsün.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 iyun 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 10 dekabr 
tarixli 387 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “DOST” 

mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin siyahısı”nda və “Müharibə 
veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

təqaüdü”nün təsis edilməsi haqqında” 2019-cu il 15 aprel tarixli 
641 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-
nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2018-ci il 10 dekabr tarixli 387 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 12 (I kitab), 
maddə 2544; 2019, № 7, maddələr 1213, 
1233, № 12, maddə 1935; 2020, № 8, maddə 
1039; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2021-ci il 4 may tarixli 1328 nömrəli Fərmanı) 
ilə təsdiq edilmiş “DOST” mərkəzlərində 
göstərilən xidmətlərin siyahısı”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin: 

1.1. 5.1.1-ci yarımbənd üzrə:
1.1.1. 3-cü abzasda “böyütmüş” sözü 

“tərbiyə etmiş” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.1.2. 5-ci abzas aşağıdakı redaksiyada 

verilsin:
 “5. ana vəfat etdiyinə və ya ana ilə nika-

ha xitam verildiyinə, yaxud ana valideynlik 
hüququndan məhrum edildiyinə görə 5 və 
daha çox uşağı növbəti nikah bağlamadan, 
təkbaşına səkkiz yaşınadək böyüdən ata-
lara, habelə 5 və daha çox uşağı övladlığa 
götürüb təkbaşına səkkiz yaşınadək böyüdən 
atalara, həmçinin 5 və daha çox uşağı səkkiz 
yaşınadək böyüdən qəyyum kişilərə”;

1.2. 5.2.2-ci yarımbənd üzrə:
1.2.1. aşağıdakı məzmunda 4-1-ci abzas 

əlavə edilsin:
“4-1. övladlığa götürülən uşağa, o 

cümlədən övladlığa götürülən sağlamlıq 
imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa görə 
müavinət;

1.2.2. 8-ci və 12-ci abzaslar aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“8. yaşa görə, o cümlədən:
8.1. 5 və daha çox uşağı doğub 8 

yaşınadək tərbiyə etmiş qadınlara
 8.2. sağlamlıq imkanları məhdud uşağını 

8 yaşınadək tərbiyə etmiş qadınlara
8.3. ana vəfat etdiyinə və ya ana ilə 

nikaha xitam verildiyinə, yaxud ana valideyn-

lik hüququndan məhrum edildiyinə görə 5 və 
daha çox uşağı növbəti nikah bağlamadan, 
təkbaşına səkkiz yaşınadək böyüdən ata-
lara, habelə 5 və daha çox uşağı övladlığa 
götürüb təkbaşına səkkiz yaşınadək böyüdən 
atalara, həmçinin 5 və daha çox uşağı səkkiz 
yaşınadək böyüdən qəyyum kişilərə”

 “12. müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluq-
çularının uşaqlarına”;

 1.3. 7.9-cu bənd aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

 “7.9. ümumi səbəblərdən I dərəcə əlilliyi 
olan şəxslərə (gözdən əlilliyi olan şəxslər 
istisna olmaqla)”;

 1.4. aşağıdakı məzmunda 7.9-1-ci və 
7.14-cü bəndlər əlavə edilsin:

 “7.9-1. ümumi səbəblərdən I dərəcə 
gözdən əlilliyi olan şəxslərə” 

 “7.14. əmək kitabçasında müvafiq 
qeydiyyat aparılan əsas iş yeri üzrə elmi 
müəssisə və təşkilatlarda və ya təhsil 
müəssisələrində azı 25 il çalışmış, elmi 
dərəcəsi olan, işləməyən, əmək pensiyası 
hüququ olan şəxslərə”. 

2. “Müharibə veteranlarına Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin təqaüdü”nün təsis 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 15 aprel tarixli 641 
nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 4, 
maddə 641) 2.2-ci bəndində “xəstəlik, hərbi 
xidmət dövründə xəstələnmə, əmək zədəsi 
və peşə xəstəliyi, hərbi əməliyyatlar keçirilən 
zonada olmaqla əlaqədar, Çernobıl AES-
də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar səbəblərdən 
I qrup” sözləri “səbəblərdən I dərəcə əlilliyi 
olan şəxslərə (gözdən əlilliyi olan şəxslər 
istisna olmaqla), ümumi səbəblərdən I dərəcə 
gözdən” sözləri ilə əvəz edilsin.
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