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Prezident İlham Əliyev BMT İnkişaf 
Proqramının nümayəndə heyətini qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
martın 13-də BMT İnkişaf Proqramının rəhbərinin müavini, 
Avropa və MDB üzrə Regional Bürosunun direktoru xanım 
Miryana Eqqerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 
edib. 

Dövlətimizin başçısı BMT İnki-
şaf Proqramının ölkəmizdə iyirmi 
ildən artıq bir dövrdə uğurla fəaliyyət 
göstərdiyini qeyd edərək, xüsusilə 
Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk 
illərində bu Proqramın və BMT-nin 
digər ixtisaslaşmış təsisatlarının 

ölkəmizə dəstəyinin yüksək 
qiymətləndirildiyini vurğuladı.

Xanım Miryana Eqqer 
Azərbaycanın yüksək göstəricili orta 
gəlirli ölkələr sırasında olduğunu 
qeyd edərək BMT İnkişaf Proqramı-
nın Azərbaycanla əməkdaşlıqdan 

məmnun olduğunu bildirdi. O, 
BMT İnkişaf Proqramının iqtisadi 
şaxələndirmə, xırda və orta sahibkar-
lığın inkişafı və Azərbaycan üçün pri-
oritet olan digər sahələrdə ölkəmizlə 
uzunmüddətli tərəfdaşlığa hazır 
olduğunu dedi. 

Görüşdə ölkəmizin beynəlxalq 
humanitar layihələrə verdiyi töhfənin 
əhəmiyyəti qeyd olundu, bu sahədə 
Azərbaycan və BMT İnkişaf Proqramı 
arasında əməkdaşlıq məsələlərinə 
dair fikir mübadiləsi aparıldı.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Xarici İşlər üzrə 
Çin Xalq İnstitutunun prezidentini qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev martın 13-də Xarici 
İşlər üzrə Çin Xalq İnstitutunun prezidenti, 
Çin Xalq Respublikasının xarici işlər 
nazirinin xüsusi köməkçisi Vu Haylonqu 
qəbul edib. 

Görüşdə Bakıda 
keçiriləcək VII Qlobal 
Forumun əhəmiyyətinə 
toxunuldu, bu tədbirin 
beynəlxalq əməkdaşlığın 
gücləndirilməsi işinə töhfə 
verdiyi vurğulandı. 

Qəbula görə 

minnətdarlığını bildirən 
Vu Haylonq Azərbaycana 
səfərindən və bu tədbirdə 
iştirakından məmnunluğunu 
ifadə etdi. O, Çin ilə 
Azərbaycan arasında dost-
luq münasibətlərinin möv-
cud olduğunu qeyd etdi.

Dövlətimizin başçısı 
Azərbaycan-Çin əlaqələrinin 
müxtəlif sahələrdə uğur-
la inkişaf etdiyini dedi və 
əməkdaşlığımızın yeni 
mərhələyə qədəm qoydu-
ğunu bildirdi. Çinə rəsmi 
səfərlərini xatırlayan  
Prezident İlham Əliyev orada 
Çin Xalq Respublikasının 
Sədri ilə keçirdiyi görüşlər za-
manı iqtisadiyyat, ticarət, inf-
rastruktur, nəqliyyat və digər 
sahələrdə əlaqələrimizin 
inkişaf perspektivləri barədə 
səmərəli müzakirələrin apa-
rıldığını qeyd etdi. 

AZƏRTAC

“Çıraqqala” abidəsində möhkəmləndirmə, bərpa-konservasiya 
işlərinin görülməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Şabran rayonunun ərazisində 
yerləşən, V–VI əsrlərə aid  “Çıraqqa-
la” abidəsində möhkəmləndirmə və 
bərpa-konservasiya işlərinin görülməsi 
məqsədilə Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar 
tarixli 890 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
2019-cu il dövlət büdcəsində digər 
layihələr üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyu-
luşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə 
tutulan vəsaitin bölgüsü”nün 1.67-ci 
bəndində göstərilmiş məbləğin 2,0 (iki) 
milyon manatı Azərbaycan Respublika-
sının Mədəniyyət Nazirliyinə ayrılsın. 

2. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli 

gələn məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikası-

nın Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 
1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 mart 2019-cu il

Yaradıcılıq ittifaqları və birliklərinin 
fəaliyyəti ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikasında dövlət 

və cəmiyyətin inkişafı üçün əhəmiyyət 
kəsb edən yaradıcılıq ittifaqları və 
birlikləri milli ədəbiyyatın və ana dilinin 
inkişafında, xalqımızın zəngin musiqi 
irsinin dünyada geniş miqyasda tanı-
dılmasında, teatr, kino və aşıq sənəti 
ənənələrinin qorunub saxlanılması və 
təbliğində fəal iştirak edir.

Ölkənin mədəni həyatında və 
ədəbi-ictimai fikrin formalaşmasında, 
habelə Azərbaycanda mədəniyyətin, 
incəsənətin təbliğində, memarlığın 
inkişafında yaradıcı kollektivlərin rolu 
əvəzsizdir.

Azərbaycan yaradıcılıq ittifaqları 
və birliklərinin müraciətlərini nəzərə 

alaraq, onların fəaliyyətinə dövlət qay-
ğısının daha da artırılması məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının 
2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə 
tutulmuş Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin ehtiyat fondundan 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə 800 
(səkkiz yüz) min manat, Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqına 650 (altı yüz əlli) 
min manat, Azərbaycan Rəssamlar 
İttifaqına 350 (üç yüz əlli) min manat, 
Azərbaycan Respublikası Kinema-
toqrafçılar İttifaqına 300 (üç yüz)  
min manat, Azərbaycan Memarlar 

İttifaqına 250 (iki yüz əlli) min manat, 
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifa-
qına 250 (iki yüz əlli) min manat və 
Azərbaycan Aşıqlar Birliyinə 250 (iki 
yüz əlli) min manat ayrılsın. 

2. Azərbaycan Respublikası-
nın Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 
1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli 
gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 13 mart 2019-cu il

Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrlərini və  

İdarə Heyətinin üzvlərini qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 
13-də VII Qlobal Bakı Forumunun işində iştirak edən Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri xanım Vayra Vike-Freyberqa-
nı və İsmail Serageldini, keçmiş dövlət və hökumət başçılarını, 
Mərkəzin İdarə Heyətinin üzvlərini qəbul edib.

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin həmsədri Vayra Vike-
Freyberqa qəbula görə dövlətimizin 
başçısına minnətdarlığını ifadə edərək 
ölkəmizə Novruz bayramı ərəfəsində 
gəlmələrindən və Azərbaycan xal-
qı tərəfindən onlara göstərilən 
qonaqpərvərlikdən dərin məmnunluq 
hissi keçirdiklərini bildirdi. Xanım 
Vayra Vike-Freyberqa dövlətimizin 
başçısının Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin fəaliyyətinə verdiyi qiyməti 
yüksək dəyərləndirdi. Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliyyətinin 
genişləndiyini vurğulayan Vayra Vike-
Freyberqa Mərkəzin İdarə Heyətinə 

yeni üzvlərin daxil olduğunu və martın 
14-16-da keçiriləcək VII Qlobal Bakı 
Forumunun işində 50 ölkədən 500-dən 
artıq nümayəndənin iştirak edəcəyini 
vurğuladı. Xanım Vayra Vike-Frey-
berqa bildirdi ki, “Dünyanın yeni xarici 
siyasəti” mövzusunda təşkil olunacaq 
bu forumda 10 müxtəlif sessiya zamanı 
iştirakçılar tərəfindən qlobal və regional 
əhəmiyyət daşıyan məsələlər müzakirə 
ediləcək.  

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin inkişafından məmnunluğunu 
bildirən dövlətimizin başçısı 
mərkəzin coğrafi əhatə dairəsinin 
genişlənməsinin, Bakı Forumunun 

ardınca dünyanın müxtəlif ölkələrində 
tədbirlər keçirməsinin önəmini qeyd etdi 
və bunu Nizami Gəncəvi Mərkəzinin 
artan nüfuzunun göstəricisi kimi 
dəyərləndirdi. Eyni zamanda,  
Prezident İlham Əliyev Qlobal Bakı 
Forumunun dünyada mühüm beynəlxalq 
platformaya çevrildiyini dedi və forum 
çərçivəsində qlobal əhəmiyyət daşı-
yan məsələlər ətrafında müzakirələr 
aparılmasının əhəmiyyətini qeyd etdi. 
Dövlətimizin başçısı Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin işinə bundan 
sonra da ölkəmizin dəstək verəcəyini 
vurğuladı.  

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin həmsədri İsmail Serageldin 
mərkəzin fəaliyyətinə verdiyi dəstəyə 
görə qurumun İdarə Heyəti adından 
dövlətimizin başçısına minnətdarlığını 
ifadə etdi.

AZƏRTAC
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 24 aprel tarixli  
613 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Aviasiya təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Res-
publikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 12 oktyabr tarixli 
1272-VQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara 
alıram:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 24 aprel 
tarixli 613 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 4, maddə 292; 2017, № 1, 
maddə 50; 2018, № 9, maddə 1840, № 11, maddə 2263) 
ilə təsdiq edilmiş “Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
Qaydaları”nda dəyişiklik” təsdiq edilsin.  

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 13 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 
692 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İdarələrarası elektron sənəd 

dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət orqan-
larında (qurumlarında) daxili idarəetmə 
proseslərinin elektronlaşdırılması 
tədbirləri haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2018-ci il 27 
oktyabr tarixli 314 nömrəli Fərmanının 
3.3-cü bəndinə uyğun olaraq qərara 
alıram:

1. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 
692 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2012, № 9, maddə 844; 2016,  
№ 7, maddə 1264) ilə təsdiq edilmiş 
“İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi 
sistemi haqqında Əsasnamə”də 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1.  1.3.-cü bənd aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“1.3. Sistemin iştirakçıları aşağıda-
kılardır:

1.3.1. dövlət orqanları;
1.3.2. dövlət mülkiyyətində olan və 

paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi 
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər, 
dövlət adından yaradılan publik hüquqi 

şəxslər;
1.3.3.  bu Əsasnaməyə əlavə edilmiş 

siyahıda nəzərdə tutulan qurumlar. ”;
1.2.  1.4-cü bənd aşağıdakı redaksi-

yada verilsin:
“1.4. Bu Əsasnamədə elektron 

sənəd dövriyyəsi dedikdə sistemin 
iştirakçıları arasında elektron sənəd 
mübadiləsinin və sistem çərçivəsində 
sənədlərin hərəkəti üzrə uçotun aparıl-
ması nəzərdə tutulur.”;

1.3.  2.3-cü bəndə “server” sözündən 
sonra “(o cümlədən ehtiyat server)” 
sözləri əlavə edilsin;

1.4.  5.1.1-ci yarımbəndə “xüsusi” 
sözündən sonra “texniki” sözü əlavə 
edilsin;

1.5. Əsasnaməyə əlavənin - 
“İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi 
sisteminin iştirakçısı olan qurumların 
siyahısı”nın 2-ci, 3-cü, 5-ci və 8-ci 
hissələri ləğv edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

2.1. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarının bu Fərmana 
uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim 
etsin;

2.2. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi 
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdı-
rılmasını üç ay müddətində təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqan-
larının normativ hüquqi aktlarının bu 
Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə 
saxlasın və bunun icrası barədə beş ay 
müddətində Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidentinə məlumat versin;

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

3. Azərbaycan Respublikası-
nın Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarının və normativ xarakterli 
aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 mart 2019-cu il

“Cinayət işləri üzrə maddi sübutlar olan narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin 
və onların prekursorlarının, odlu silahın, onun əsas hissələrinin, hərbi sursatların, 

partlayıcı maddələrin və partlayıcı qurğuların verilməsi qaydası haqqında  
Protokol”un icrası ilə bağlı səlahiyyətli orqanların müəyyən edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublika-
sının 2019-cu il 12 fevral tarixli 1499-
VQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş 
“Cinayət işləri üzrə maddi sübutlar olan 
narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin 
və onların prekursorlarının, odlu silahın, 
onun əsas hissələrinin, hərbi sursatla-
rın, partlayıcı maddələrin və partlayıcı 
qurğuların verilməsi qaydası haqqında 
Protokol”un 5-ci maddəsinin icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Hökumət 

Başçıları Şurasının Soçi şəhərində 
keçirilmiş 2017-ci il 11 oktyabr tarixli 
iclasında imzalanmış “Cinayət işləri üzrə 
maddi sübutlar olan narkotik vasitələrin, 
psixotrop maddələrin və onların pre-
kursorlarının, odlu silahın, onun əsas 
hissələrinin, hərbi sursatların, partlayıcı 
maddələrin və partlayıcı qurğuların 
verilməsi qaydası haqqında Protokol”u 
Azərbaycan Respublikası tərəfinin 
həyata keçirməsi ilə bağlı səlahiyyətli 
orqanlar qismində Azərbaycan Res-
publikasının Baş Prokurorluğu və 
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər 

Nazirliyi müəyyən edilsinlər.
2. Azərbaycan Respublikasının 

Xarici İşlər Nazirliyi bu Sərəncamın 
1-ci hissəsində göstərilən Protokolun 
Azərbaycan Respublikası tərəfindən 
həyata keçirilməsi üzrə səlahiyyətli 
orqanların müəyyən edildiyi barədə 
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcraiyyə 
Komitəsinə bildiriş göndərsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 mart 2019-cu il

Moskvada MDB Silahlı Qüvvələrinin Qərargah 
Rəisləri Komitəsinin iclası keçiriləcək

 � Martın 14-də Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyinə (MDB) 
üzv dövlətlərin Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsinin 
iclası keçiriləcək. 

Bu barədə AZƏRTAC-a MDB 
İcraiyyə Komitəsində məlumat verilib.  

MDB Silahlı Qüvvələrinin Qərargah 

Rəisləri Komitəsi Birlik ölkələrinin 
Müdafiə Nazirləri Şurasının nəzdində 
yaradılıb. Komitənin sədri Rusiya 

Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının 
rəisi, Rusiya müdafiə nazirinin birinci 
müavini, ordu generalı Valeri Gerasi-
movdur. 

Fəridə ABDULLAYEVA 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

Azərbaycan–Almaniya əməkdaşlığının 
genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub
 � Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Ramin 

Həsənov martın 12–13-də Bavariya federal 
torpağına işgüzar səfər edib.

Səfər çərçivəsində səfir 
Münxen şəhərində Bavariya 
federal torpağının Fede-
rasiya, Avropa və mətbuat 
məsələləri üzrə dövlət naziri 
Florian Herman, Bavariya 
Landtaqının birinci vitse-
prezidenti Karl Freller və 
Münxen Təhlükəsizlik Konf-
ransının (MTK) baş əməliyyat 
məmuru Benedikt Franke ilə 
görüşlər keçirib.

Görüşlərdə Azərbaycan 
və regionda gedən proseslər, 
Azərbaycanın Almaniya, o 
cümlədən Bavariya fede-
ral torpağı ilə əlaqələri, 
ölkələrimiz arasında siyasi, 
iqtisadi, mədəni, elmi və 
digər sahələrdə mövcud 
olan əməkdaşlıq və bu 
əməkdaşlığın daha da 
genişləndirilməsi imkanları 
barədə geniş fikir mübadiləsi 
aparılıb. 

Ramin Həsənov Ba-
variya federal torpağının 
rəsmilərinə Azərbaycanın 
dövlətçilik tarixi, müstəqilliyini 
bərpa etdikdən bəri keçdiyi 
inkişaf yolu, milli maraqlara 
söykənən xarici siyasəti, 
enerji əməkdaşlığı, həyata 
keçirdiyi nəhəng regional 
layihələr, Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi barədə ətraflı 
məlumat verib. O, ölkəmizin 
mürəkkəb geosiyasi regionda 

yerləşməsinə baxmayaraq, 
müstəqil siyasət yürütdüyü-
nü, regionda aparıcı iqtisadi 
gücə çevrildiyini, işğalçı 
Ermənistan istisna olmaqla 
qonşu dövlətlərlə mehriban 
qonşuluq münasibətləri qur-
duğunu, eləcə də demokratik 
dövlət quruculuğunda mü-
hüm nailiyyətlərə imza atdığı-
nı vurğulayıb. Səfir, həmçinin 
Azərbaycanın beynəlxalq 
arenadakı fəaliyyətinə toxu-
naraq, ölkəmizin regionda 
beynəlxalq əməkdaşlığın 
əsasını qoyduğunu, Avro-
pa və dünya dövlətlərinin 
etibarlı tərəfdaşına çevrildi-
yini, eləcə də özünün dini 
tolerantlıq və multikulturalizm 
ənənələrindən çıxış edərək 
dünya ölkələri arasında 
mədəniyyətlərarası dialoqun 
dərinləşməsinə töhfələr verdi-
yini qeyd edib. 

Azərbaycan–Almaniya 
münasibətlərindən danışan 
səfir xalqlarımız arasındakı 
əlaqələrin 200 illik tarixə ma-
lik olduğunu, bu yubiley tarixi-
nin Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin sərəncamı ilə 
dövlət səviyyəsində qeyd 
edildiyini, ölkələrimiz ara-
sında ən yüksək səviyyədə 
intensiv siyasi dialoqun 
mövcud olduğunu və bütün 
sahələrdə münasibətlərin di-
namik inkişaf etdiyini bildirib. 

Görüşlərdə Almani-
yanın federal kansleri 
Angela Merkelin ötən ilin 
avqustunda Azərbaycana 
ilk rəsmi səfərinin ikitərəfli 
münasibətlərə yeni təkan 
verməsi, Azərbaycanın 
Almaniyanın regiondakı 
mühüm tərəfdaşı olma-
sı, Almaniya, o cümlədən 
Bavariya şirkətlərinin 
Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərməsi, iqtisadi və hu-
manitar sahələrdə əlaqələrin 
daha da dərinləşməsi üçün 
geniş imkanların olması 
vurğulanıb. Bavariya fede-
ral torpağının təmsilçiləri 
ölkəmizdə hökm sürən multi-
kulturalizm və dini tolerantlıq 
mühitini nümunəvi adlan-
dırıblar və Azərbaycanın 
mədəniyyətlərarası dialoq 
mövzusunda keçirdiyi 
beynəlxalq tədbirləri yüksək 
qiymətləndiriblər. Onlar 
Azərbaycanın son zaman-

larda keçdiyi inkişaf yolun-
dan və bütün sahələrdə 
əldə etdiyi uğurlardan 
məmnunluqlarını ifadə 
ediblər.

MTK-nın baş əməliyyat 
məmuru Benedikt Fran-
ke Azərbaycanın Münxen 
Təhlükəsizlik Konfransında 
fəal iştirakından razılığını 
ifadə edib və Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti  
İlham Əliyevin konfransın 
daim həvəslə gözlənilən 
qonağı olduğunu vurğu-
layıb. Ramin Həsənov, 
həmçinin ölkəmizin Münxen 
Təhlükəsizlik Konfransın-
da iştirakına və bu qurum 
ilə əməkdaşlığa böyük 
əhəmiyyət verdiyini qeyd 
edib. 

Vüqar SEYİDOV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri
Berlin

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyeva Roma Papası 

Fransiskə təbrik məktubu ünvanlayıb
 � Azərbaycan 

Respublikasının 
Birinci vitse-
prezidenti Mehriban 
Əliyeva Roma 
Papası Fransisk 
Həzrətlərinə 
Tacqoyma 
Gününün ildönümü 
münasibətilə təbrik 
məktubu göndərib. 

Məktubda Müqəddəs 
Taxt-Tac ilə Azərbaycan 
arasında əlaqələrin 
yüksək səviyyədə olma-
sı vurğulanır, ikitərəfli 
əməkdaşlığın dinlərarası və 
mədəniyyətlərarası dialo-
qun möhkəmləndirilməsinə, 
ümumdünya mədəni irsinin 
qorunmasına gələcəkdə də 
böyük töhfələr verəcəyinə 
ümid ifadə edilir.  

AZƏRTAC

Dağlıq Qarabağın erməni icması neçə 
“maraqlı tərəf” təqdim edə bilər?

 � Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində 
tərəflər və danışıqların formatının dəyişdirilməsi barədə Azərbaycan 
və erməni tərəfləri arasında sonuncu “artilleriya zərbələri” 
mübadiləsindən sonra (Azərbaycan tərəfdən erməni təbliğat və 
təşviqatının zərbəsini Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin 
rəhbəri Leyla Abdullayeva çox parlaq şəkildə dəf edib və cavab 
arqumentləri ilə qarşı tərəfi nokaut vəziyyətinə salıb) bizim 
dəlillərimizi bir sənədə istinadla tamamlamaq istərdik. Əslində 
ATƏT-in (o vaxt hələ ATƏM adlanırdı) Dağlıq Qarabağa dair Minsk 
qrupunun tarixi həmin sənəddən başlayıb: https://www.osce.org/
mc/29121?download=true

Həmin qrup 1992-ci il martın 24-də 
Helsinkidə ATƏT Şurasının birinci 
əlavə iclasında yaradılıb. 

Sözügedən sənəddə konkret ola-
raq, aşağıdakı iki bəndə diqqəti cəlb 
etmək istərdik. Bu bəndləri orijinaldan 
sitat gətiririk:

“8. The Ministers expressed their 
firm conviction that a conference on 
Nagorno-Karabakh under the auspices 
of the CSCE would provide an ongoing 
forum for negotiations towards a pea-
ceful settlement of the crisis on the ba-
sis of the principles, commitments and 
provisions of the CSCE. The Ministers 
therefore requested the Chairman-in-
Office of the CSCE Council of Minis-
ters to convene such a conference as 
soon as possible.

9. The Ministers furthermore agreed 
that this Conference, which will take 
place in Minsk, will have as participants 
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Czech 
and Slovak Federal Republic, France, 
Germany, Italy, Russian Federation, 
Sweden, Turkey and United States of 
America. Elected and other (! – ayırma 
bizimdir - AZƏRTAC) representatives 
of Nagorno-Karabakh will be invited to 
the Conference as interestеd parties by 
the Chairman of the Conference after 
consultation with the States participating 
at the Conference.”

(8. Nazirlər qəti əmin olduqlarını 
bildirdilər ki, ATƏM-in himayəsi altında 
Dağlıq Qarabağ üzrə konfrans böh-
ranın ATƏM-in prinsipləri, öhdəlikləri 
və müddəaları əsasında sülh yolu ilə 
nizama salınması məqsədilə danışıqlar 
üçün fəaliyyət göstərən forumu təmin 
edəcək. Nazirlər bununla əlaqədar 
ATƏM-in Nazirlər Şurasının Fəaliyyətdə 
olan sədrindən mümkün qədər tez bir 
zamanda belə konfransı keçirməyi xahiş 
etdilər. 

9.Bundan əlavə, nazirlər razılaşdılar 
ki, Minskdə keçiriləcək bu konfransın 
iştirakçıları Ermənistan, Azərbaycan, 
Belarus, Çexiya və Slovakiya Federativ 
Respublikası, Fransa, Almaniya, İtaliya, 
Rusiya Federasiyası, İsveç, Türkiyə və 
Amerika Birləşmiş Ştatları olacaq. Dağ-
lıq Qarabağın seçilmiş və digər (! – ayır-
ma bizimdir - AZƏRTAC) nümayəndələri 

maraqlı tərəf kimi konfransa onun sədri 
tərəfindən konfransda iştirak edən 
dövlətlərlə məsləhətləşmələrdən sonra 
dəvət olunacaqlar).

Burada iki məqama diqqəti cəlb 
etmək çox vacibdir. Bu detallar erməni 
təbliğat-təşviqat maşınının uydurdu-
ğu bir mifi ifşa edir ki, guya haçansa 
“üçtərəfli format” “mövcud olub” və indi 
sadəcə həmin formatı “bərpa etmək” 
lazımdır.

Sənədin mətnindən göründüyü kimi, 
ATƏT Dağlıq Qarabağ nümayəndələrini 
“əsas” və ya “bərabərqiymətli” tərəf de-
yil, maraqlı tərəf kimi nəzərdə tutur. 

Bu gün internetdə bir erməni 
“ekspert”inin belə bir “təhlili”ni oxu-
dum ki, guya ATƏT sənədlərinin heç 
birində Azərbaycan icması öz adı ilə 
göstərilməyib. Yaxşı, fərz edək ki, 
belədir. Lakin əgər bu yolla getsək 
ATƏT-in sənədlərinin heç birində 
“Dağlıq Qarabağın erməni icması” 
frazasına və ya ümumiyyətlə, “Dağlıq 
Qarabağ” termininin etnik xarakteris-
tikasına rast gəlmək mümkün deyil. 
Hətta Ermənistanda misal gətirməyi 
çox xoşladıqları 1994-cü il Budapeşt 
Bəyannaməsində də “Dağlıq Qaraba-
ğın erməni icması” (və ya, xüsusən 
“münaqişə tərəfi kimi Dağlıq Qarabağ”) 
ifadəsi yoxdur. 

Lakin burada başqa bir maraqlı 
məqam var. Fərz edək ki, Helsinki 
sənədində ermənilər öz arsaxlılarını 

“еlected representatives of Nagorno-Ka-
rabakh” kimi qələmə verə bilərlər. Yaxşı, 
onda “other representatives of Nagorno-
Karabakh” kimdir? Axı orada məhz belə 
deyilir: “Elected AND OTHER represen-
tatives of Nagorno-Karabakh”.

İndi mən erməni opponentlərindən 
soruşuram: Əgər “elected” - 
ermənilərdirsə, onda “other” kimdir??? 
Yenə ermənilərmi????

Burada demək olar ki, heç kəsin 
diqqət yetirmədiyi çox mühüm bir 

məqam da var. Əgər fərz etsək ki, 
“еlected and other representatives of 
Nagorno-Karabakh” dedikdə yalnız 
ermənilər nəzərdə tutulur, Azərbaycan 
icması isə apriori nəzərdən keçiril-
mir, bu halda həmin frazadan sonra 
gələn “maraqlı tərəfLƏR” sözləri nə 
üçün İSMİN CƏM HALINDA yazı-
lıb? Erməni tərəfə belə bir sadə sual 
vermək istəyirəm: əgər Dağlıq Qara-
bağın nümayəndələri dedikdə yalnız 
ermənilər nəzərdə tutulursa, onda ba-
laca bir bölgə olan Dağlıq Qarabağdan 
ermənilərin neçə maraqlı tərəfLƏRİ 
(ismin cəm halında) ola bilər?

Tamamilə aşkardır ki, maraqlı 
tərəflər dedikdə təkcə erməni icması 
deyil, İKİ İCMA nəzərdə tutulur.

Əgər həmin sənəddə “Elected 
(yəni “and other” qeyd-şərti olmadan) 
representatives of Nagorno-Karabakh 
will be invited to the Conference as АN 
interestеd partY)” deyilsəydi (ismin tək 
halında), onda erməni tərəfin dəlilləri 
bəlkə də az-çox məqbul sayılardı. Lakin 
“and other” sözü və “interested parties” 
söz birləşməsinin cəm halda olması 
ermənilərin iddialarına heç bir şans 
vermir. 

ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədrlərinin son bəyanatında açıq-
aşkar deyilir ki, danışıqların mövcud 
formatının dəyişdirilməsi yolverilməzdir. 
Bu fakt onu göstərir ki, bako-saakyan-
ların və david-babayanların danışıqlar 
masası arxasına cəlb edilməsi barədə 
Yerevanın zarıması artıq həmsədrlərin 
özünü də təngə gətirib. Bir də ki, onlar 
tərəflərdən birinin razılığı olmadan 
danışıqların “əvvəlki formatının bərpa 
edilməsinin” deyil, “mövcud formatın 
dəyişdirilməsinin” yolverilməz olduğunu 
bildiriblər. 

İnsan nə qədər kütbeyin olmalıdır 
ki, hətta bu cür açıq mətndən sonra da 
(diplomatiyada isə açıq danışmağa o 
halda keçirlər ki, incə diplomatik eyham-
ları başa düşməyən kütbeyinlə danış-
malı olurlar) arsax haqqında “münaqişə 
tərəfi” kimi zarımaqda davam etsin! 

Vüqar SEYİDOV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Berlin
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Səfərin əhəmiyyətini, səciyyəvi 
məqamlarını bir daha diqqətə çatdıra-
raq, bununla bağlı fikir və mülahizələri 
oxucularla bölüşməyi lazım bildik.  

Fransa Qərbin aparıcı, inki-
şaf etmiş, Avropa İttifaqının lider 
dövlətlərindən biridir. Paris ənənəvi 
olaraq Avropa və dünya siyasətinə 
ciddi təsir göstərir. Cənubi Qafqazda 
da fəallığı ilə seçilən bu ölkə ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədridir. Onun 
Yerevana təsir imkanları da ayrıca 
söhbətin mövzusu ola bilər. Fran-
sada erməni diasporu və lobbisinin 

dövlət siyasətinə təsir göstərdiyi 
sirr deyil. Onlar Azərbaycan-Fransa 
əlaqələrini hər vəchlə əngəlləməyə, 
münasibətlərə kölgə salmağa çalışır-
lar. Lakin artıq zaman Azərbaycanın 
xeyrinə işləyir.   

Fransa Azərbaycanla enerji 
sahəsində fəal əməkdaşlıq edir. “Total” 
şirkəti “Əsrin müqaviləsi”nin başlanğı-
cından bu neft kontraktında yer alıb. 
Parisin Azərbaycanla münasibətlərində 
diqqətçəkən daha bir məqam kos-
mik sahədə mövcud əməkdaşlıqdır. 
Azərbaycan kosmik peyklərini orbitə 
məhz Fransanın kosmodromundan 
çıxarır. 

Göründüyü kimi, Fransa ilə 
əməkdaşlığın inkişafı Azərbaycanın 
xarici siyasətində həmişə prioritet 
istiqamətlərdən biri olub.

Mədəniyyət sahəsində əlaqələrə 
gəlincə, ilk növbədə, Heydər Əliyev 
Fondunun Fransada həyata keçirdiyi 
humanitar layihələr yada düşür. Artıq 
bu ölkənin mədəni həyatında fondun 
yeri aydın görünməkdədir. Gəlin, 
xatırlayaq: Parisdə terror qurbanla-
rına həsr olunmuş 7-ci Beynəlxalq 
Konqresin keçirilməsinə, Fransa-
nın müxtəlif regionlarındakı 20-dək 
kilsənin bərpasına yardım, Strasburq 
kafedralının XIV əsrə aid olan beş 
vitrininin, Versal Sarayının parkındakı 
ümumbəşəri abidələrin bərpası, Luvr 
muzeyində İslam İncəsənəti Depar-
tamentinin yaradılması və sair. Kann 
şəhərində Azərbaycan mədəniyyəti 
günləri keçirildi, Parisdə Azərbaycan 
Mədəniyyəti Mərkəzi yaradıldı, Fransa 
Dövlət Şərq Dilləri və Mədəniyyətləri 
İnstitutunda Azərbaycan dili fakültəsi 
açıldı... Bu, Fransada Heydər Əliyev 
Fondunun dəstəyi, bilavasitə Mehriban 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə reallaşdırı-
lan layihələrin heç də tam olmayan 
siyahısıdır. Təsadüfi deyil ki, birinci 
xanım Mehriban Əliyevanın Fransa-
Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına ver-
diyi böyük töhfələr, mədəniyyət, elm və 
təhsil sahələrindəki xidmətləri Fransa 
görüşlərində xüsusi vurğulanırdı. Bunu 
Fransanın Baş naziri Eduard Filip, 
Senatın sədri Jerar Larşe və başqaları 
dilə gətirdilər. Xatırlatmaq yerinə düşər 
ki, bu xidmətlərinə görə birinci xanım 
Mehriban Əliyeva Fransa Respublika-
sının “Şərəf Legionunun Zabiti” dövlət 
ordeni ilə təltif olunub. 

Beləliklə, Fransa ilə münasibətlərin 
inkişafı istər siyasi-iqtisadi və humani-
tar baxımdan, istərsə də ermənilərin 
antiazərbaycan təbliğatının neytral-

laşdırılması nöqteyi-nəzərindən 
müstəsna əhəmiyyət daşıyır. 
Prezident İlham Əliyevin Fransa-
ya münasibətdə məqsədyönlü, 
düşünülmüş siyasəti bu ölkənin 
qapılarını üzümüzə daha geniş 
açır. Yüksək səviyyəli qarşılıqlı 
səfərlər ölkələrimiz arasında 
əlaqələrin möhkəmlənməsinə 
güclü impuls verir, ona 
arzuedilən dinamika gətirir. 

Birinci vitse-prezident  
Mehriban Əliyevanın uğurlu Paris 
səfəri, yüksək səviyyəli görüşləri 
və danışıqları, ilk növbədə, bu 
praqmatik, milli maraqlara xidmət 
edən siyasətdən qaynaqlanır.  

Əminliklə deyə bilərik 
ki, Fransa–Azərbaycan 
münasibətlərində yeni səhifə 
açan bu səfər qarşılıqlı 
əlaqələrin inkişafına ciddi töhfə 
verdi. Yeri gəlmişkən, bu fikrə 
Mehriban Əliyeva ilə görüşündə 
Fransa Respublikasının sabiq 
Prezidenti Nikola Sarkozi də 
şərik çıxdı.

Bu gün beynəlxalq miqyasda 
söz və nüfuz sahibinə çevrilən, 
etibarlı tərəfdaş kimi qəbul 
edilən Azərbaycanla əlaqələrin 
genişlənməsində dünyanın 
bütün inkişaf etmiş ölkələri kimi, 
Fransa da maraqlıdır. Bunu 
Mehriban xanımın Parisdə keçir-
diyi bütün görüşlərdə Fransanın 
yüksək vəzifəli rəsmiləri də xüsusi 
vurğulayırdılar. 

Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyevanın Fransaya səfərini bir neçə 
aspektdən səciyyələndirmək olar. Dün-
ya Mehriban xanımın Parisdə yüksək 
hörmət-izzətlə qarşılandığının,  ona 
göstərilən ali diqqətin şahidi oldu. Bu 
mənzərə Fransa siyasi elitasının  
Mehriban xanım Əliyevanı nüfuzlu 
lider kimi qəbul etdiyini göstərir. Həm 
də onu göstərir ki, Mehriban Əliyeva 
Qərb ölkələrinin nəzərində müsəlman-
Şərq aləminin müasir dünya ilə 
ayaqlaşan, eləcə də Qərb dəyərlərini 
dərindən anlayan mütərəqqi ictimai-
siyasi xadimdir. Hazırda müsəlman 
ölkələrində bu statusa malik ikinci bir 
siyasətçi qadın tapmaq çətindir. 

Səfərin digər mühüm 
aspektlərindən biri, qeyd etdiyimiz 
kimi, siyasi-iqtisadi, humanitar mövzu-
larda yüksək səviyyəli müzakirələrin 
aparılması oldu. Birinci vitse-prezi-
dentin aparıcı şirkətlərin rəhbərləri ilə 
görüşləri və danışıqları Azərbaycanın 
qeyri-neft sektoruna xarici investisiya-

nın cəlb edilməsində Mehriban xanım 
Əliyevaya yüksək inam və etima-
dın, eləcə də onun şəxsi nüfuzunun 
göstəricisi kimi diqqəti çəkir. Fransanın 
iqtisadiyyat və maliyyə naziri Brüno 
Lömerin qeyd etdiyi kimi, Fransa ilə 
əlaqələr həm də ölkəmizin Avropa 
İttifaqı ilə yaxınlaşmasına böyük töhfə 
verə və Azərbaycanın bu təşkilata 
inteqrasiyası üçün pəncərə rolunu 
oynaya bilər. 

Səfər çərçivəsində keçirilən 

görüşləri sıralasaq, Fransanın Baş 
naziri Eduard Filip ilə görüşü ön sıraya 
qoymaq olar. Ölkələrimiz arasında 
siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə 
əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini 
bildirən Fransa Baş nazirinin fikrincə, 
Azərbaycan böyük iqtisadi potensiala 
malikdir və ikitərəfli əməkdaşlıq üçün 
yaxşı perspektivlər var. Azərbaycanın 
neft və qeyri-neft sektorlarında çalışan 
fransız şirkətləri daha fəal olmalıdır. Bi-
rinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 
da bu fikirləri bölüşərək iqtisadi sahədə 
əməkdaşlıq üçün böyük potensialın 
olduğunu vurğuladı, fransız şirkətlərini 
ölkəmizdə daha fəal olmağa çağırdı. 
Humanitar sahədə əməkdaşlıqdan 
danışarkən Mehriban Əliyeva bil-
dirdi ki, Azərbaycanda fransız dilinə 
və ədəbiyyatına böyük maraq var, 
ölkəmizin 300-dən çox məktəbində 
fransız dili tədris olunur. Bundan əlavə, 
Azərbaycan Dillər Universitetində 
fransız dili və ədəbiyyatı mərkəzi, 
Bakı Slavyan Universitetində fransız 
dili mərkəzi, Bakı Fransız Liseyi və 
Fransız-Azərbaycan Universiteti uğur-

la fəaliyyət göstərir. 
Baş nazirlə təkbətək görüşün de-

talları tam açıqlanmasa da, səslənən 
fikirlər Fransanın Azərbaycanla bütün 
sahələrdə, xüsusən iqtisadi sahədə 
əməkdaşlığı daha da genişləndirmək 
istəyindən xəbər verir və bu, çox 
mühüm amil kimi diqqətəlayiqdir. 
Görüşdən sonra Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyevanın və Baş nazir 
Eduard Filipin iştirakı ilə imzalanan 
Azərbaycan–Fransa sənədlərinə nəzər 

yetirsək, artıq bu istiqamətdə real ad-
dımların atıldığını görə bilərik.

Məsələn, “Azərbaycan Mərkəzi 
Bankı ilə “Rotchild & Cie” bankı ara-
sında strateji əməkdaşlıq haqqında 
Saziş” imzalandı. Rotşildlərin bank 
biznesi investisiya-bank xidmətləri, 
korporativ bank xidmətləri, özəl kapital 
qoyuluşu, aktivlərin idarə olunması 
kimi mühüm sahələri əhatə edir. 

Yaxud Azərbaycan Respublikası 
ilə Fransa İnkişaf Agentliyi arasın-
da “Dəmir yolu sektorunun inkişafı 
proqramı çərçivəsində Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizinin Sumqayıt-Yalama 
dəmir yolu xəttinin yenidən qurulma-
sına dair konvensiya”, “Əməliyyat 
Nəzarəti Mərkəzinin yaradılması-
na dair araşdırma müqaviləsi” və 
“Xocasən” deposunun siqnalizasiya və 
telekommunikasiya sisteminin real-
laşdırılmasına dair müqavilə” ölkəmiz 
üçün xüsusi önəmə malik sənədlərdir. 

Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizi ilə Hindistandan və Körfəz 
ölkələrindən göndərilən yüklərin 
Azərbaycan ərazisindən keçməklə 

Rusiyaya, Qərbi Avropaya, Baltikyanı 
və Skandinaviya ölkələrinə daşınma-
sı nəzərə alınarsa, haqqında söhbət 
gedən konvensiyanın icrası ölkəmizin 
iqtisadiyyatına böyük dividendlər 
gətirəcək. 

Əməliyyat Nəzarəti Mərkəzinin ya-
radılmasına dair araşdırma müqaviləsi, 
“Xocasən” deposunun siqnalizasiya və 
telekommunikasiya sisteminin real-
laşdırılması haqqında müqavilə isə  
nəqliyyat infrastrukturunun inkişafında 

mühüm rol oynayacaq. 
Azərbaycan iqtisadiyyatının 

neftdən asılılığını azaltmaq, qeyri-
neft sektorunu inkişaf etdirmək 
istiqamətində ardıcıl və davamlı 
iş aparır. Fransanın iqtisadiyyat 
və maliyyə naziri Brüno Lömer ilə 
görüşdə bu barədə söhbət açıldı. 
Nazir Azərbaycan iqtisadiyyatının 
şaxələndirilməsində Birinci vitse-
prezidentin mühüm rolunu qeyd 
etdi. Mehriban Əliyeva isə öz 
növbəsində, ölkələrimiz arasında 
siyasi dialoqun yüksək səviyyədə 
olduğunu, ancaq mövcud iqtisadi 
əməkdaşlığın real potensiala ca-
vab vermədiyini vurğuladı. Onun 
fikrincə, tezliklə konkret layihələrin 
həyata keçirilməsinə başla-
nılmalı, cari ildə Azərbaycan-
Fransa Hökumətlərarası İqtisadi 
Komissiyasının növbəti iclası 
keçirilməlidir. Bu təkliflər fran-
salı nazir tərəfindən yüksək 
qiymətləndirildi.

Azərbaycan dövləti üçün 
prioritet məsələlərdən biri də 
ətraf mühitin mühafizəsidir. “Suez 
Groupe” şirkətinin beynəlxalq 
inkişaf üzrə icraçı vitse-prezi-
denti Erik Qebali ilə görüşdə  
Azərbaycan ilə bu şirkət ara-
sında ətraf mühit, ekologiya və 
digər sahələrdə əməkdaşlığın 
perspektivləri müzakirə olun-
du, ikitərəfli əlaqələrin müxtəlif 

istiqamətlərdə inkişafı ilə bağlı fikir 
mübadiləsi aparıldı. Suyun idarə 
edilməsi və su itkilərinə qarşı mübarizə 
sahəsində ölkəmiz (“Azərsu” ASC) 
və Fransa şirkəti arasında əlaqələrin 
müsbət təcrübəsi nəzərə alınarsa, bu 
əməkdaşlığın perspektivləri heç bir 
şübhə doğurmur.

Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın Fransa səfəri 
çərçivəsində “Rothschild Global 
Financial Advisory” şirkətinin rəhbəri 
David dö Rotşild ilə görüşü də maraq-
lı məqamlarla yadda qaldı. Belə ki, 
Rotşildlər XIX əsrdə Azərbaycanda 
çox məşhur olublar. Bu barədə danı-
şan Mehriban Əliyeva deyib: Bakı o 
zaman neft sənayesinin mərkəzi idi və 
Rotşild qardaşları Bakıya böyük inves-
tisiya gətirmişdilər. Bütün bunlar Bakı-
da neft sənayesini daha da canlandır-
mışdı. Rotşild qardaşları xeyriyyəçiliklə 
də məşğul olub, həmçinin Bakıda bir 
çox gözəl binalar tikiblər. 

“Ailəmizin Sizin ölkənizdəki 
fəaliyyəti barədə bilirik və hesab 
edirəm ki, onlar tarixdə iz qoyan 

fəaliyyət göstəriblər”, – deyən 
“Rothschild Global Financial Advi-
sory” şirkətinin rəhbəri Rotşildlərin 
Azərbaycandakı fəaliyyətinin tarixi 
köklərinin olduğunu bildirdi və  
Mehriban Əliyevanın ölkəmizə səfər 
dəvətini məmnunluqla qəbul etdi.

Fransa Senatının sədri Jerar Larşe, 
Milli Assambleyanın sədri Rişar Ferran 
ilə, həmçinin  Fransa–Azərbaycan 
dostluq qrupunun sədri və müşavirlərlə 
görüş, aparılan səmərəli danışıqlar 
isə parlamentlərarası əlaqələr, habelə 
mədəniyyət, elm, səhiyyə və təhsil 
sahələrində Azərbaycan–Fransa 
münasibətlərinin inkişafı baxımından 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Səhiyyə sahəsinə gəldikdə, 
Fransa Milli Xərçəng İnstitutunun 
təsisçisi və keçmiş prezidenti pro-
fessor David Hayat ilə görüş çox 
əlamətdar sayıla bilər. Nəzərə alsaq 
ki, Birinci vitse-prezident ölkəmizdə 
səhiyyənin inkişafına hərtərəfli diqqət 
və qayğı göstərir, bu sahədə Fransa-
Azərbaycan əməkdaşlığının yeni 
istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi 

təcrübə mübadiləsinə və iki ölkənin 
onkoloji mərkəzləri arasında daha sıx 
əməkdaşlığın yaradılmasına, müştərək 
layihələrin həyata keçirilməsinə təkan 
verəcək.

Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyevanın Fransaya səfəri iki dövlət 
arasında mədəni əlaqələrin inkişafı 
baxımından da çox əhəmiyyətlidir. Bu 
və digər məsələlər Fransanın birinci xa-
nımı Brijit Makron ilə görüşdə müzakirə 
edildi. Brijit Makron qədim Azərbaycan 
mədəniyyəti incilərinin populyarlaş-
dırılması və beynəlxalq ictimaiyyətə 
çatdırılması işində Mehriban Əliyevanın 
müstəsna rolunu yüksək qiymətləndirdi. 
Onun rəhbərliyi ilə müxtəlif vaxtlarda 
Fransada keçirilmiş mədəni tədbirlərin 
əhəmiyyəti vurğulandı. İnamla 
demək olar ki, bu görüş ailə və qadın 
problemləri, gender bərabərliyi, təhsil, 
ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərində 
əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə 
xidmət edəcək. 

Səfər çərçivəsində Birinci vitse-
prezident Mehriban Əliyeva Fransa-
nın mədəniyyət naziri Frank Risterin 
müşayiəti ilə Parisdəki Orsey muzeyini 
ziyarət etdi. Bu, bir daha təsdiqlədi ki, 
mədəniyyət sahəsi Azərbaycan-Fransa 
əlaqələrinin mühüm istiqamətlərindən 
biridir. 

Fransada keçirilən bütün 
görüşlərdə Azərbaycanın bir nömrəli 
problemi olan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi də xüsusi diqqət yetirilən 
mövzulardan idi. Birinci vitse-prezi-
dent Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı 
ölkəmizin prinsipial mövqeyini fran-
sız hakimiyyətinin yüksək dairələrinə 
bir daha çatdırmaqla, ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrlərindən biri kimi 
nizamlanma prosesində Fransanın 
məsuliyyətinin xatırladılması üçün 
səfərin yaratdığı bütün imkanlardan 
istifadə etdi. 

Bütövlükdə, Azərbaycan Respubli-
kasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyevanın Fransaya səfərini əlamətdar 
hadisə kimi səciyyələndirmək olar. Bu 
səfər, heç şübhəsiz, bütün istiqamətlər 
üzrə dövlətlərarası əlaqələrin inkişafın-
da, o cümlədən ölkəmizin Avropa İttifaqı 
ilə yaxınlaşmasında, Azərbaycanın Aİ-yə 
inteqrasiyasında müstəsna rol oynaya-
caq.

Aslan ASLANOV, 
AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin 

sədri, Dünya Xəbər Agentlikləri 
Konqresinin və OANA-nın 

prezidenti

Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyevanın Fransa səfəri: 
Müasir diplomatiyamızda yeni səhifə

 � Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyevanın martın 11–12-də Fransa Respublikasına 
səfəri proqramının zənginliyi, görüş və danışıqların yüksək 
səviyyəsi ilə yadda qaldı. Azərbaycan-Fransa əlaqələrinin 
inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olan bu səfər 
diplomatiya tariximizə yeni səhifə kimi yazıldı. Səfər, eyni 
zamanda, dünya və Avropa ictimaiyyətində Azərbaycan barədə 
müsbət imicin formalaşmasından, ölkəmizə və şəxsən Mehriban 
xanım Əliyevaya böyük diqqət və hörmətdən, nəhayət, Birinci 
vitse-prezidentin diplomatik məharətindən xəbər verir. 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
№ 78                                                                                                                     Bakı şəhəri, 7 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Müharibə veteranı, silahlı qüvvələr 
veteranı və əmək veteranı adlarının verilməsi qaydası və şərtləri haqqında Əsasnamənin və 
müvafiq vəsiqələrin nümunəsinin, eskizinin və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında” 1995-ci il 
22 sentyabr tarixli 216 nömrəli, “Xroniki alkoqoliklərin və narkomanların ixtisaslaşdırılmış 
tibb müəssisələrində saxlanması rejimi, normativləri və müalicəsi haqqında Əsasnamənin 
təsdiq edilməsi barədə” 1997-ci il 5 dekabr tarixli 135 nömrəli, “Əhalinin sağlamlığının 
qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə bağlı 
bəzi məsələlər haqqında” 1999-cu il 12 yanvar tarixli 5 nömrəli, “Məcburi köçkünlərin 
məskunlaşdırılmasını tənzimləyən bəzi qaydaların təsdiq edilməsi haqqında” 1999-cu il 
24 dekabr tarixli 200 nömrəli, “İşçinin səhhətinə, sağlamlığına mənfi təsir göstərən amillər 
olan ağır, zərərli və təhlükəli əmək şəraitli iş yerlərində, habelə əhalinin sağlamlığının 
mühafizəsi məqsədi ilə yeyinti sənayesi, ictimai iaşə, səhiyyə, ticarət və bu qəbildən olan 
digər iş yerlərində əmək müqaviləsi bağlanılarkən işçilərin sağlamlığı haqqında tibbi arayış 
tələb olunan peşələrin (vəzifələrin) iş yerlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə” 2000-
ci il 3 yanvar tarixli 1 nömrəli, “Avtomobil yollarının layihələşdirilməsi, tikintisi, yenidən 
qurulması, təmiri və avtomobil yollarının qəbul edilməsi zamanı müayinənin, yoxlamanın 
və sınağın keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” 2000-ci il 7 fevral tarixli 16 
nömrəli, “İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması Qaydalarının 
təsdiq edilməsi haqqında” 2000-ci il 28 fevral tarixli 27 nömrəli, “Polis əməkdaşının maddi 
və sosial təminatları ilə bağlı Qaydaların təsdiq edilməsi haqqında” 2000-ci il 20 aprel tarixli 
73 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 31 may tarixli 1153-VQ nömrəli Qanununun 
tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 213 nömrəli 
Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1995-ci il 22 sentyabr tarixli 216 
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Müharibə 
veteranı, silahlı qüvvələr veteranı və əmək 
veteranı adlarının verilməsi qaydası və 
şərtləri haqqında Əsasnamə”nin “1. Müharibə 
veteranları” hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

1.1. ikinci, altıncı və yeddinci abzasla-
rında “müharibə əlili” sözləri “müharibə ilə 
əlaqədar əlilliyi olan şəxsin” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

1.2. “Qeyd”də “əlil olmuş” sözləri 
“əlilliyi müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1997-ci il 5 dekabr tarixli 135 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 1997, № 6, maddə 
544; 2001, № 1, maddə 70, № 3, maddə 214; 
2002, № 2, maddə 100; 2007, № 2, maddə 
185, № 8, maddə 847; 2008, № 2, maddələr 
123, 130; 2009, № 10, maddə 857; 2015, 
№ 2, maddə 241; 2016, № 3, maddə 587; 
2018, № 8, maddə 1814) ilə təsdiq edilmiş 
“Xroniki alkoqoliklərin və narkomanların 
ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrində 
saxlanması rejimi, normativləri və müalicəsi 
haqqında Əsasnamə”nin 7.3-cü bəndinin 
birinci cümləsində “əlillər və qocalar 
üçün internat evlərdə” sözləri “ahıllar və 
əlilliyi olan şəxslər üçün sosial xidmət 
müəssisələrində” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1999-cu il 12 yanvar tarixli 5 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 1, maddə 
46; 2008, № 2, maddə 130; 2017, № 9, 
maddə 1761) ilə təsdiq edilmiş “Hamiləliyin 
süni pozulmasına dair sosial göstərişlərin 
Siyahısı”nın 1-ci hissəsində “qrup əlil 

olması” sözləri “dərəcə əlilliyinin müəyyən 
edilməsi” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1999-cu il 24 dekabr tarixli 200 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 12, maddə 
765) ilə təsdiq edilmiş “Məcburi köçkünlərin 
yaşayış üçün yararlı olan və ya yararlı hala 
salınması mümkün olan yaşayış, inziba-
ti və digər binalarda məskunlaşdırılması 
Qaydası”nın 3-cü hissəsində “Qarabağ 
əlilləri” sözləri “Qarabağ müharibəsi ilə 
əlaqədar əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2000-ci il 3 yanvar tarixli 1 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2000, № 1, maddə 72; 2010, 
№ 8, maddə 763; 2018, № 10, maddə 2164) ilə 
təsdiq edilmiş “İşçinin səhhətinə, sağlamlığına 
mənfi təsir göstərən amillər olan ağır, zərərli 
və təhlükəli əmək şəraitli iş yerlərində, habelə 
əhalinin sağlamlığının mühafizəsi məqsədi ilə 
yeyinti sənayesi, ictimai iaşə, səhiyyə, ticarət 
və bu qəbildən olan digər iş yerlərində əmək 
müqaviləsi bağlanılarkən işçilərin sağlamlığı 
haqqında tibbi arayış tələb olunan peşələrin 
(vəzifələrin) iş yerlərinin Siyahısı”nın 28-ci 
hissəsində “əlil və qocalar evlərində” sözləri 
“ahıllar və əlilliyi olan şəxslər üçün sosial 
xidmət müəssisələrində” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2000-ci il 7 fevral tarixli 16 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2000, № 2, maddə 115; 
2002, № 11, maddə 675; 2003, № 8, maddə 
460; 2005, № 1, maddə 49; 2006, № 9, maddə 
822; 2008, № 2, maddə 130, № 5, maddə 
432; 2015, № 5, maddə 652, № 8, maddə 961; 
2016, № 9, maddə 1554; 2017, № 8, maddə 

1600; 2018, № 5, maddə 1105, № 10, maddə 
2146, № 11, maddə 2440) ilə təsdiq edilmiş 
“Avtomobil yollarının layihələşdirilməsi, tikin-
tisi, yenidən qurulması və təmiri Qaydaları”nın 
1.11-ci bəndində “əlillərin və sağlamlıq imkan-
ları məhdud uşaqların” sözləri “əlilliyi olan 
şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2000-ci il 28 fevral tarixli 27 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 2, maddə 
123; 2005, № 11, maddə 1061; 2006, № 9, 
maddə 822; 2008, № 2, maddələr 116, 130, 
№ 5, maddə 430; 2010, № 3, maddə 264; 
2011, № 5, maddə 449; 2013, № 6, maddə 
723; 2015, № 7, maddə 901; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-
ci il 19 dekabr tarixli 541 nömrəli Qərarı) 
ilə təsdiq edilmiş “İstehsalatda baş verən 
bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması 
Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin (İZ forması) 
14.4-cü bəndində “qrup əlillik təyin edilmişdir, 
sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu” sözləri 
“dərəcə əlilliyi” sözləri ilə əvəz edilsin.

8. “Polis əməkdaşının maddi və sosial 
təminatları ilə bağlı Qaydaların təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 20 aprel 
tarixli 73 nömrəli Qərarında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2000, № 4 (II kitab), maddə 319; 2004,  
№ 1, maddə 51, № 7, maddə 589, № 11, 
maddə 970; 2005, № 7, maddə 677; 2006,  
№ 9, maddə 830; 2007, № 5, maddə 544; 
2008, № 2, maddə 124; 2009, № 11, maddə 
937; 2010, № 4, maddə 359; 2011, № 12, 
maddə 1260; 2014, № 4, maddə 460, № 5, 
maddələr 565, 593; 2016, № 6, maddə 1212; 
2017, № 9, maddələr 1738, 1763; 2018,  
№ 10, maddə 2146) aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

8.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 2 
nömrəli əlavə – “Xidməti vəzifələrinin 
icrası zamanı həlak olmuş (vəfat etmiş), 
xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) 
almış, sağlamlığına digər zərər dəymiş polis 
əməkdaşına və onun ailəsinə birdəfəlik 
kompensasiyanın müəyyən edilməsi üçün 
tələb olunan sənədlər”in 2-ci hissəsinin ikinci 
abzasında “təyin edilməsi haqqında (əlilliyin 
qrupu, səbəbi və təyin edilməsi tarixini 
göstərməklə) arayışı” sözləri “müəyyən 
edilməsi haqqında qərarı” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

8.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 3 
nömrəli əlavə – “Azərbaycan Respublikası 
Daxili İşlər Nazirliyinin polis əməkdaşına 
köç pulu və birdəfəlik kompensasiyaların 
ödənilməsi Qaydası və miqdarı haqqında”nın 
IV bölməsinin 3-cü hissəsinin “c” bəndində 
“qrup əlil” sözləri “dərəcə əlilliyi olan” 
sözləri ilə əvəz edilsin.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
№ 80                                                                                                                                        Bakı şəhəri, 7 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə 
xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi 
haqqında” 2010-cu il 3 noyabr tarixli 196 nömrəli, “Prokurorluq işçisinin və onun ailə üzvlərinin 
yeni qulluq keçmə yerinə köçməsi pulunun və birdəfəlik kompensasiyanın ödənilməsi Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2011-ci il 11 fevral tarixli 29 nömrəli, “Fövqəladə hallar orqanları 
əməkdaşlarının sosial və maddi təminatı haqqında” 2011-ci il 4 may tarixli 67 nömrəli, “Çağırışçı-
ların və hərbi vəzifəlilərin hərbi qeydiyyatının aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
2012-ci il 26 sentyabr tarixli 213 nömrəli, “Sanatoriya-kurort müəssisələrində sanitar-gigiyenik 
Tələblər”in təsdiq edilməsi haqqında” 2012-ci il 17 oktyabr tarixli 234 nömrəli, “Evdə (səyyar) sosial 
xidmətin göstərilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 2013-cü il 31 yanvar tarixli 17 nömrəli, 
“Tutulmuş və ya həbs edilmiş şəxslərin yemək və maddi-məişət normalarının təsdiq edilməsi haq-
qında” 2013-cü il 18 fevral tarixli 22 nömrəli, “Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun 
aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2013-cü il 8 may tarixli 76 nömrəli, “Çətin həyat 
şəraitində olan şəxslərin (ailələrin) dövlət sosial xidmət müəssisələrinə yerləşdirilməsi Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi barədə” 2013-cü il 5 noyabr tarixli 320 nömrəli və “Çətin həyat şəraitində olan 
şəxslərə (ailələrə) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına göstərilən sosial xidmətin zəmanət verilmiş 
həcmi”nin təsdiq edilməsi barədə” 2014-cü il 22 aprel tarixli 108 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər 
edilməsi haqqında “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci 
il 31 may tarixli 1153-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 213 nömrəli Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2010-cu il 3 noyabr tarixli 196 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunverici-
lik Toplusu, 2010, № 11, maddə 1031; 2013, № 9, 
maddə 1139; 2014, № 2, maddə 204, № 7, maddə 
903, № 10, maddə 1298) ilə təsdiq edilmiş “İs-
tehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri 
nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi 
hallarından icbari sığorta üzrə sığorta ödənişinin 
təyin edilməsi üçün sənədlərin Siyahısı”nın 
1.1.4-cü yarımbəndində “şəhadətnamənin” sözü 
“qərarın” sözü ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2011-ci il 11 fevral tarixli 29 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2011, № 2, maddə 156; 2013, № 4, maddə 
449; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 19 dekabr tarixli 543 nömrəli Qərarı) 
ilə təsdiq edilmiş “Prokurorluq işçisinin və onun 
ailə üzvlərinin yeni qulluq keçmə yerinə köçməsi 
pulunun və birdəfəlik kompensasiyanın ödənilməsi 
Qaydası”nın 11.3-cü bəndində “qrup əlil” sözləri 
“dərəcə əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. “Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarının 
sosial və maddi təminatı haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 4 
may tarixli 67 nömrəli Qərarında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011,  
№ 5, maddə 441; 2014, № 2, maddə 213; 2017,  
№ 4, maddə 620) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 1 nömrəli 
əlavə – “Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşları üçün 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bəzi ödənişlərin 
hesablanması və ödənilməsi Qaydası” üzrə:

3.1.1. 1.4-cü bənddə “əlil olması” sözləri 
“əlilliyinin müəyyən edilməsi” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

3.1.2. həmin Qaydaya əlavə – “Fövqəladə 
hallar orqanlarının xidməti vəzifələrinin icrası 
ilə əlaqədar həlak olmuş (vəfat etmiş), xəsarət 
(yaralanma, travma, kontuziya) almış, sağlamlı-
ğına digər formada zərər dəymiş əməkdaşlarına 
və ya onların ailə üzvlərinə birdəfəlik müavinətin 
müəyyən edilməsi üçün tələb olunan Sənədlər”in 

2-ci hissəsi üzrə:
3.1.2.1. birinci abzasda “əməkdaşları əlillik 

dərəcəsi aldıqda” sözləri “əməkdaşlarının əlilliyi 
müəyyən edildikdə” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.1.2.2. ikinci abzasda “təyin edilməsi haq-
qında (əlilliyin qrupu, səbəbi və təyin edilməsi 
tarixini göstərməklə) arayış” sözləri “müəyyən 
edilməsi haqqında qərarı” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 4 nömrəli 
Əlavə “Fövqəladə hallar orqanlarının başqa yerə 
daimi xidmətə keçirilmiş əməkdaşlarına və onla-
rın ailə üzvlərinə yeni xidmətkeçmə yerinə köçmə 
xərcinin və birdəfəlik kompensasiyaların miqdarı 
və ödənilməsi Qaydası”nın 10.3-cü bəndində 
“qrup əlil” sözləri “dərəcə əlilliyi olan” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2012-ci il 26 sentyabr tarixli 213 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2012, № 9, maddə 939; 2015, № 5, maddə 
655; 2016, № 9, maddə 1585; 2017, № 4, maddə 
620; 2018, № 1, maddə 138) ilə təsdiq edilmiş “Ça-
ğırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi qeydiyyatının 
aparılması Qaydası”nın 3.5-ci bəndində “sağlamlıq 
imkanları məhdud olan və ya əlil sayılan” sözləri 
“əlilliyi müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2012-ci il 17 oktyabr tarixli 234 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunverici-
lik Toplusu, 2012, № 10, maddə 1015; 2014, № 8, 
maddə 1021) ilə təsdiq edilmiş “Sanatoriya-kurort 
müəssisələrində sanitar-gigiyenik Tələblər”in 2.9-
cu bəndinin ikinci cümləsində “əlil” sözü “əlilliyi 
olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2013-cü il 31 yanvar tarixli 17 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik Toplusu, 2013, № 1, maddə 76; 2016, № 11, 
maddə 1976) ilə təsdiq edilmiş “Evdə (səyyar) 
sosial xidmətin göstərilməsi Qaydası”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

6.1. 1.1-ci, 1.3-cü, 2.1-ci bəndlərdə və 3.2.3-cü, 
3.7.3-cü və 3.7.4-cü yarımbəndlərdə ismin müvafiq 
hallarında “əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqlar” sözləri ismin müvafiq hallarında “əlilliyi 
olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;

6.2. 3.2.2-ci yarımbənddə “əlillərin” sözü 
“əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;

6.3. 3.4-cü bəndin ikinci cümləsində “Əlillərə 
və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara” sözləri 
“Əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2013-cü il 18 fevral tarixli 22 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2013, № 2, maddə 192, № 10, 
maddə 1226) ilə təsdiq edilmiş 12 nömrəli Əlavə 
– “Müalicə müəssisələrində müalicə olunan həbs 
edilmiş şəxslərin gündəlik ərzaq Normaları”nın 
3-cü sütununda “qrup əlillər” sözləri “dərəcə 
əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin.

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2013-cü il 8 may tarixli 76 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2013, № 5, maddə 565; 2015, № 5, 
maddə 656; 2017, № 4, maddə 620) ilə təsdiq 
edilmiş “Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin 
hərbi uçotunun aparılması Qaydası”nın 3.1.5-ci 
yarımbəndində “sağlamlıq imkanları məhdud ol-
muş və ya əlil sayılmış” sözləri “əlilliyi müəyyən 
edilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin.

9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2013-cü il 5 noyabr tarixli 320 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2013, № 11, maddə 1457; 
2015, № 12, maddə 1584; 2016, № 11, maddə 
1976) ilə təsdiq edilmiş “Çətin həyat şəraitində 
olan şəxslərin (ailələrin) dövlət sosial xidmət 
müəssisələrinə yerləşdirilməsi Qaydası”nda aşağı-
dakı dəyişikliklər edilsin:

9.1. 2.1.2.3-cü və 2.4.1.3-cü yarımbəndlərində 
“müayinə aktından çıxarış” sözləri “qərarı” sözü 
ilə əvəz edilsin;

9.2. 2.2.1.1.2-ci yarımbənd aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“2.2.1.1.2. uşağın əlilliyini müəyyən edən 
TSEK-in qərarı;”.

10. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2014-cü il 22 aprel tarixli 108 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 4, maddə 452; 
2017, № 4, maddə 631) ilə təsdiq edilmiş “Çətin 
həyat şəraitində olan şəxslərə (ailələrə) dövlət 
büdcəsinin vəsaiti hesabına göstərilən sosial 
xidmətin zəmanət verilmiş həcmi”ndə aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

10.1. 1.1.2.1-ci yarımbənddə “əlillərin” sözü 
“əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;

10.2. mətn üzrə “fərdi iş planına” sözləri 
“Fərdi Reabilitasiya Proqramına” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

10.3. 2.9.1.3-cü yarımbənddə “sosial adapta-
siyasına” sözləri “sosial bacarıqlarının inkişafına” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

10.4. 3.1.3.1-ci yarımbənddə “peşə” sözü 
“peşə-əmək” sözləri ilə əvəz edilsin;

10.5. 3.2.4.1-ci yarımbənddə “tibbi-sosial 
xarakterli” sözləri “tibbi” sözü ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasının yaradılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 3 fevral tarixli 761 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

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

1. “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Apellyasiya Şurasının yaradılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 3 fevral tarixli 761 nömrəli Fərmanında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2016, № 2 (II kitab), maddə 225; 2017, 
№ 12, maddə 2334; 2018, № 4, maddə 660) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. aşağıdakı məzmunda 7-ci hissə əlavə 
edilsin:

“7. Müəyyən edilsin ki, icra hakimiyyəti 
orqanları, onların strukturuna daxil olan dövlət 
orqanları aidiyyət və ya səlahiyyətlə bağlı ara-
larındakı mübahisəyə dair məhkəməyə müraciət 
edə bilməzlər.”; 

1.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ya-
nında Apellyasiya Şurası haqqında Əsasnamə” 
üzrə:

1.2.1. 1.1-ci bəndə “verilməsi” sözündən 
sonra “, habelə inzibati orqanlar arasında 
aidiyyət və ya səlahiyyətlə bağlı mübahisələrə 
dair müraciətlərə (bu Əsasnamənin 1.4-3-cü 
bəndində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaq-
la) baxılması” sözləri əlavə edilsin;

1.2.2. aşağıdakı məzmunda 1.4-1-ci, 1.4-2-
ci və 1.4-3-cü bəndlər əlavə edilsin:

“1.4-1. Bu Əsasnamənin məqsədləri 
üçün “inzibati orqanlar arasında aidiyyət 
və ya səlahiyyətlə bağlı mübahisəyə dair 
müraciət” dedikdə, icra hakimiyyəti orqanları 
(bundan sonra ‒ inzibati orqanlar) arasında 
səlahiyyətlərin mənsubluğu, bölüşdürülməsi 
və həyata keçirilməsi ilə bağlı yaranmış 
mübahisə üzrə aidiyyəti inzibati orqanın 
həmin mübahisənin yaranmasına səbəb olmuş 
digər inzibati orqanın qərarlarından, digər 
hərəkətlərindən və ya hərəkətsizliyindən Şuraya 
verdiyi yazılı müraciət başa düşülür. 

1.4-2. İnzibati orqan tərəfindən mübahisənin 
yaranmasına səbəb olmuş qərarın qəbulu, 
digər hərəkətin edilməsi və ya hərəkətsizliyi 
barədə digər inzibati orqana məlum olduğu 
və ya məlum olmalı olduğu gündən 90 gün 
müddətində sonuncu inzibati orqan:

1.4-2.1. mübahisənin yaranmasına səbəb 
olmuş qərarı qəbul etmiş, digər hərəkəti və ya 
hərəkətsizliyi etmiş inzibati orqana məsələ ilə 
bağlı yazılı müraciət edir;

1.4-2.2. müraciətin nəticəsi ilə bağlı inzibati 
orqanın ona təqdim etdiyi yazılı məlumatdan 
razı qalmadığı və ya müraciət nəticəsiz qaldığı 
hallarda inzibati orqanlar arasında aidiyyət və 
ya səlahiyyətlə bağlı mübahisəyə dair Şuraya 
müraciət edir. 

1.4-3. İnzibati orqanlar arasında aidiyyət və 
ya səlahiyyətlə bağlı mübahisəyə dair müraciətə 
aşağıdakı hallarda Şurada baxıla bilməz:

1.4-3.1. müraciət bu Əsasnamənin 1.4-1-
ci və 1.4-2-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş 
tələblərə uyğun olmadıqda;

1.4-3.2. müraciət “Ərazi quruluşu və 
inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq inzi-
bati ərazi vahidləri arasında ərazi məsələləri ilə 
bağlı mübahisələrə aid olduqda;

1.4-3.3. müraciət “İnzibati icraat haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2005-ci il 28 dekabr tarixli 
345 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 25 yanvar tarixli 484 
nömrəli Fərmanının qüvvəyə minməsindən 
əvvəl aidiyyəti inzibati orqanın qəbul etdiyi 
qərarları, digər hərəkətləri və ya hərəkətsizliyi 
ilə bağlı olduqda; 

1.4-3.4. müraciət korrupsiya ilə əlaqədar 
hüquqpozmalara aid olduqda və ya müraciətə 
baxılarkən aidiyyəti vəzifəli şəxslərin 
əməllərində korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpoz-
maların əlamətləri müəyyən olunduqda (həmin 
əlamətlərə aid hissədə);

1.4-3.5. müraciəti inzibati orqanın 
sistemində olan (strukturuna daxil olan, 
tabeliyində, yanında olan və s.) hər hansı inzi-
bati orqan etdikdə; 

1.4-3.6. “İnzibati icraat haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.2-ci 
və 75.1.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş 
hallarda.”;

1.2.3. aşağıdakı məzmunda 2.0.1-1-ci 
yarımbənd əlavə edilsin:

“2.0.1-1. inzibati orqanlar arasında aidiyyət 
və ya səlahiyyətlə bağlı mübahisəyə dair 
müraciətə (bundan sonra ‒ inzibati orqanların 
müraciətləri) baxılmasını təmin etmək;”;

1.2.4. 2.0.2-ci yarımbəndə “şikayətlər” 
sözündən sonra “və inzibati orqanların 
müraciətləri” sözləri, hər iki halda “şikayətlərə” 
sözündən sonra “(müraciətlərə)” sözü əlavə 
edilsin, həmin yarımbənddə “yazılı məktub” 
sözləri “(inzibati orqanlara) əsaslandırılmış 
cavab” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2.5. 2.0.3-cü yarımbəndə “üzvlərini” 
sözündən sonra “, habelə inzibati orqanların 
müraciətləri ilə bağlı müvafiq inzibati orqanla-
rın rəhbər şəxslərini” sözləri əlavə edilsin;

1.2.6. 3.0.1-ci yarımbəndə “şikayətlərlə” 
sözündən sonra “və inzibati orqanların 
müraciətləri ilə” sözləri əlavə edilsin;

1.2.7. 3.0.2-ci yarımbəndə “üzvlərinin,” 
sözündən sonra “inzibati orqanların müraciətləri 
ilə bağlı müvafiq inzibati orqanların rəhbər 
şəxslərinin,” sözləri əlavə edilsin;

1.2.8. 3.0.3-cü yarımbəndə “şikayətlərin” 
sözündən sonra “və inzibati orqanların 
müraciətlərinin” sözləri, “şəxsləri” sözündən 
sonra “, inzibati orqanlar arasında aidiyyət və 
ya səlahiyyətlə bağlı mübahisələr üzrə müvafiq 
vəzifəli şəxslər” sözləri əlavə edilsin;

1.2.9. 3.0.4-cü yarımbəndə “şikayətlərin” 
sözündən sonra “və inzibati orqanla-
rın müraciətlərinin” sözləri, “orqanlara” 
sözündən sonra “, həmçinin inzibati orqanların 
müraciətləri ilə bağlı müvafiq inzibati orqanla-
ra” sözləri əlavə edilsin;

1.2.10. 3.0.9-cu yarımbəndə “şikayətlərin” 
sözündən sonra “və inzibati orqanların 
müraciətlərinin” sözləri əlavə edilsin;

1.2.11. 3.0.10-cu yarımbəndə “olunması-

nın,” sözündən sonra “orqanların Apellyasiya 
Şuraları, inzibati orqanlar arasında aidiyyət və 
ya səlahiyyətlə bağlı mübahisələr üzrə müvafiq 
inzibati orqanlar tərəfindən” sözləri əlavə 
edilsin;

1.2.12. 4.4.4‒4.4.7-ci yarımbəndlərə 
“şikayətlərlə” sözündən sonra “və inzibati or-
qanların müraciətləri ilə” sözləri əlavə edilsin;

1.2.13. 4.5-ci bəndə “şikayətin” sözündən 
sonra “və inzibati orqanın müraciətinin” sözləri, 
“şikayətə” sözündən sonra “(müraciətə)” sözü 
əlavə edilsin;

1.2.14. aşağıdakı məzmunda 4.7.2-1-ci 
yarımbənd əlavə edilsin:

“4.7.2-1. Şuraya daxil olan inzibati or-
qanların müraciətlərini qanunvericiliyin və bu 
Əsasnamənin tələblərinə uyğunluğu baxımın-
dan yoxlayır, onlar müvafiq tələblərə uyğun 
olduğu halda iş üzrə sənədlərin (materialların) 
5 iş günündən gec olmayaraq Katibliyə təqdim 
edilməsi üçün aidiyyəti inzibati orqanlara yazılı 
və ya şifahi sorğu verir;”; 

1.2.15. 4.7.3-cü yarımbənddə 
“yarımbəndinə” sözü “və 4.7.2-1-ci 
yarımbəndlərinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2.16. 4.7.13-cü yarımbəndə “şikayətlərlə” 
sözündən sonra “və inzibati orqanların 
müraciətləri ilə” sözləri əlavə edilsin;

1.2.17. 4.10-cu bənddə “yarımbəndinə 
uyğun olaraq etdiyi müraciətə orqanların 
Apellyasiya Şuraları” sözləri “və 4.7.2-1-ci 
yarımbəndlərinə uyğun olaraq verdiyi sorğuya 
müvafiq orqanlar və qurumlar” sözləri ilə əvəz 
edilsin; 

1.2.18. 4.11-ci bənddə “bəndində” sözü “və 
1.4-3-cü bəndlərində” sözləri ilə, “və 5.7-ci” 
sözləri “, 5.7-ci, 5-1.5-ci və 5-1.6-cı” sözləri ilə 
əvəz edilsin, həmin bəndə “şikayətə” sözündən 
sonra “və inzibati orqanın müraciətinə” sözləri 
əlavə edilsin;

1.2.19. aşağıdakı məzmunda 5-1-ci hissə 
əlavə edilsin:

“5-1. İnzibati orqanların müraciətlərinə dair 
tələblər

5-1.1. İnzibati orqanın müraciəti yazılı 
(o cümlədən elektron) formada tərtib edilir. 
Müraciətdə aşağıdakı məlumatlar göstərilir: 

5-1.1.1. ünvanlandığı qurumun – 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Apellyasiya Şurasının adı;

5-1.1.2. müraciət edən və mübahisənin 
digər tərəfi olan inzibati orqanların tam adları;

5-1.1.3. müraciətin məzmunu; 
5-1.1.4. müraciətin predmeti üzrə bun-

dan əvvəl mübahisənin yaranmasına səbəb 
olmuş qərarı qəbul etmiş, digər hərəkəti və 
ya hərəkətsizliyi etmiş inzibati orqana yazılı 
müraciət və nəticəsi barədə məlumatlar;

5-1.1.5. müraciətə əlavə edilmiş sənədlərin 
siyahısı.

5-1.2. Müraciəti inzibati orqanın rəhbəri 
imzalayır.

5-1.3. Müraciətin əsaslı olduğunu təsdiq 
edən sənədlərin (dövlət, qeyri-dövlət və 
yerli özünüidarəetmə orqanlarından alınmış 

qərar, akt, rəy, məktub, arayış, qəbz və digər 
sənədlərin) surətləri müraciətə əlavə olunur.

5-1.4. Muraciət bu Əsasnamənin 5-1.1–5-
1.3-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuş tələblərə 
cavab vermədikdə, müraciət daxil olduqdan 
sonra 5 iş günü müddətində yol verilmiş nöq-
sanlar, inzibati orqanın nəzərinə çatdırılmaqla, 
işçi qaydada aradan qaldırılır. Həmin nöqsanlar 
vaxtında aradan qaldırılmadıqda, şikayət baxıl-
mamış saxlanılır və bu Əsasnamənin 5-1.6-cı 
bəndinə uyğun olaraq tədbir görülür. Tələb olu-
nan sənədlərin (məlumatların) təqdim edilməsi 
inzibati orqandan asılı olmayan səbəblərə 
görə mümkün deyilsə, çatışmayan sənədləri 
(məlumatları) Şura əldə edir.

5-1.5. Şuraya daxil olmuş müraciət digər 
dövlət orqanının və ya qurumunun səlahiyyətinə 
aid olduqda (o cümlədən bu Əsasnamənin 1.4-
3.4-cü yarımbəndində və “İnzibati icraat haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
3.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda) 
qanunla müəyyən edilmiş qaydada baxılması 
üçün həmin dövlət orqanına və ya qurumuna 
göndərilir və bu barədə muraciət edən inzibati 
orqana yazılı məlumat verilir. 

5-1.6. Şurada mahiyyəti üzrə baxıl-
mış müraciətlə bağlı qəbul olunmuş qərar, 
mahiyyəti üzrə baxılmamış müraciətlə bağlı 
isə əsaslandırılmış cavab inzibati orqanlara 
göndərilir. 

5-1.7. Bu Əsasnamənin 1.4-2-ci bəndində 
nəzərdə tutulmuş müddət üzrlü səbəbdən buraxıl-
dıqda, müraciət edən inzibati orqanın vəsatətinə 
əsasən Şuranın sədri onu bərpa edir.

5-1.8. Şura daxil olmuş müraciətlə bağlı 
zəruri məlumatları və sənədləri əldə etmək 
üçün aidiyyəti dövlət və yerli özünüidarəetmə 
orqanlarına şifahi və ya yazılı, o cümlədən 
elektron sorğular verə bilər. Sorğu edilən 
məlumatların sorğuda müəyyən edilmiş 
müddətdə təqdim olunmaması və ya natamam 
təqdim olunması Şuranın fəaliyyətinə maneə 
kimi qiymətləndirilir.”;

1.2.20. 6.2-ci bəndə “şikayət” sözündən 
sonra “və inzibati orqanın müraciəti” sözləri 
əlavə edilsin;

1.2.21. 6.4-cü bəndin ikinci cümləsinə 
“rəhbərləri,” sözündən sonra “inzibati orqan-
ların müraciətləri ilə bağlı müvafiq inzibati 
orqanların rəhbər şəxsləri, həmçinin” sözləri, 
üçüncü cümləsinə “şikayətə” sözündən sonra 
“və inzibati orqanın müraciətinə” sözləri əlavə 
edilsin;

1.2.22. 6.5-ci bəndə “şikayətlərlə” sözündən 
sonra “və inzibati orqanların müraciətləri ilə” 
sözləri əlavə edilsin;

1.2.23. 6.7-ci bəndə “şikayətlər” sözündən 
sonra “və inzibati orqanların müraciətləri” 
sözləri əlavə edilsin;

1.2.24. 6.11-ci bəndə “şikayətlərin” 
sözündən sonra “və inzibati orqanların 
müraciətlərinin” sözləri əlavə edilsin;

1.2.25. 6.13-cü bənddə “şikayətçi” sözü 
“tərəflər” sözü ilə əvəz edilsin; 

1.2.26. 6.14-cü bənddə “şikayətçiyə” sözü 

“etiraz barədə ərizəni verən subyektə” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

1.2.27. 6.15-ci bəndin birinci cümləsinə 
“şikayətlərə” sözündən sonra “və inzibati orqa-
nın müraciətlərinə” sözləri, dördüncü cümləsinə 
“Şikayətlərin” sözündən sonra “(müraciətlərin)” 
sözü, beşinci cümləsinə “Şikayətlərə” sözündən 
sonra “(müraciətlərə)” sözü, altıncı cümləsinə 
“şikayətlər” sözündən sonra “(müraciətlər)” 
sözü əlavə edilsin;

1.2.28. 6.16-cı bəndə “Şikayət” sözündən 
sonra “və inzibati orqanın müraciəti” sözləri 
əlavə edilsin;

1.2.29. 7.2.4-cü yarımbəndə “şikayətin” 
sözündən sonra “və inzibati orqanın 
müraciətinin” sözləri əlavə edilsin;

1.2.30. 7.3.5-ci yarımbəndə “verilsin” 
sözündən sonra “(şikayət qərardan verildiyi 
halda həmin qərar ləğv edilməklə)” sözləri 
əlavə edilsin;

1.2.31. aşağıdakı məzmunda 7.4-1-ci və 
7.4-2-ci bəndlər əlavə edilsin:

“7.4-1. Şura inzibati orqanın müraciəti ilə 
bağlı aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir:

7.4-1.1. inzibati orqanın qərarı 
dəyişdirilmədən saxlanılsın; 

7.4-1.2. inzibati orqanın qərarı tamamilə 
və ya qismən ləğv edilərək, yeni qərar qəbul 
edilsin və ya müraciətin yenidən araşdırılması 
vəzifəsi mübahisənin tərəfləri olan inizbati 
orqanların üzərinə qoyulsun; 

7.4-1.3. inzibati orqanın qərarı dəyişdirilsin; 
7.4-1.4. müraciət digər hərəkət və ya 

hərəkətsizlikdən verilibsə, həmin hərəkət və 
ya hərəkətsizlik qanuni və ya qanunsuz hesab 
edilsin; 

7.4-1.5. müraciətlə bağlı icraata xitam 
verilsin.

7.4-2. Bu Əsasnamənin 7.4-1-ci bəndində 
nəzərdə tutulmuş qərar qəbul edilərkən 
müraciətin məzmunundan və işin hallarından 
asılı olaraq qərarda aşağıdakı məsələlər də öz 
əksini tapmalıdır:

7.4-2.1. müraciətin təmin edilməsi;
7.4-2.2. müraciətin qismən təmin edilməsi;
7.4-2.3. müraciətin təmin edilməməsi; 
7.4-2.4. müvafiq hərəkətin edilməsi 

vəzifəsinin inzibati orqanın üzərinə qoyulması; 
7.4-2.5. müraciətin baxılması və nəticəsi 

barədə Şuraya və müraciət edən inzibati orqana 
məlumat verilməsi üçün aidiyyəti dövlət orqanı-
na və ya qurumuna göndərilməsi.”; 

1.2.32. 7.5-ci bəndin birinci cümləsində 
“bəndinə” sözü “və 7.4-1-ci bəndlərinə” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

1.2.33. 7.5.1-ci yarımbənddə “predmeti və” 
sözləri “və inzibati orqanın müraciətinin pred-
meti, şikayətdə” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2.34. 7.5.2-ci yarımbəndə “şəxsin” 
sözündən sonra “və müraciət edən inzibati 
orqanın” sözləri, “şikayətin” sözündən sonra 
“və inzibati orqanın müraciətinin” sözləri əlavə 
edilsin;

1.2.35. 7.7-ci bənddə “bəndində” sözü “və 
1.4-3-cü bəndlərində” sözləri ilə əvəz edilsin, 

həmin bəndə “şikayət” sözündən sonra “və inzi-
bati orqanın müraciəti” sözləri əlavə edilsin;

1.2.36. 7.9-cu bəndə “Şuranın” sözündən 
sonra “bu Əsasnamənin 7.3.2‒7.3.4-cü 
yarımbəndlərinə uyğun olaraq qəbul etdiyi” 
sözləri əlavə edilsin və həmin bənddə “rəsmi” 
sözü “yazılı” sözü ilə əvəz edilsin;

1.2.37. aşağıdakı məzmunda 7.9-1-ci bənd 
əlavə edilsin:

“7.9-1. Şuranın inzibati orqanın müraciəti 
üzrə bu Əsasnamənin 7.4-1.2‒7.4-1.4-cü 
yarımbəndlərinə uyğun olaraq qəbul etdiyi 
qərarı aidiyyəti inzibati orqana daxil olduqdan 
sonra, həmin orqan tərəfindən bir ay müddətində 
(qərarda ayrı müddət nəzərdə tutulmamışdırsa) 
icra olunmalı və nəticəsi barədə Şuraya və digər 
inzibati orqana yazılı məlumat verilməlidir.”; 

1.2.38. 7.10-cu bənddə “Orqanın Apellya-
siya Şurası və ya həmin orqan bu Əsasnamənin 
7.9-cu bəndində” sözləri “Şuranın qərarını almış 
subyekt bu Əsasnamənin 7.9-cu və 7.9-1-ci 
bəndlərində” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanın-
da Apellyasiya Şurasının tərkibi”nin “Şuranın 
digər üzvləri” hissəsi üzrə:

1.3.1. birinci və altıncı bəndlər ləğv edilsin;
1.3.2. aşağıdakı məzmunda ikinci və dör-

düncü bəndlər əlavə edilsin: 
“Elturan Babayev – Azərbaycan Res-

publikası Prezidentinin Administrasiyasının 
Qanunvericilik və hüquq ekspertizası məsələləri 
şöbəsinin İqtisadi və mülki qanunvericilik 
sektorunun müdiri”;

 “Rüfət Məmmədov – Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin Administrasiyasının Ərazi-
təşkilat məsələləri şöbəsinin Bələdiyyələrlə iş 
sektorunun baş məsləhətçisi”.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti:

2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə 
bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu 
Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uy-
ğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun 
icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanla-
rının normativ hüquqi aktlarının və normativ 
xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırıl-
masını təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 12 mart 2019-cu il

Azərbaycan   Respublikası   Prezidentinin   Fərmanı
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

№ 81                                                                                                                                                                                Bakı şəhəri, 7 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin tibbi 
məqsədlərlə istifadə edilməsi qaydasının və şərtlərinin, habelə narkomanlıq xəstəliyinə düçar olan şəxslər 
barəsində tibbi tədbirlərin tətbiq edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 2006-cı il 9 fevral tarixli 39 
nömrəli, “Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, tibb müəssisələrində onkoloji xəstələrin qeydiyyatı və 
uçotu Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 21 noyabr tarixli 243 nömrəli, “Şəhid ailəsi üçün 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü”nün təyin olunması və ödənilməsi Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2007-ci il 29 yanvar tarixli 18 nömrəli, “Ədliyyə orqanı işçisinin və onun ailə üzvlərinin 
yeni qulluq keçmə yerinə köçməsi pulunun və birdəfəlik kompensasiyanın ödənilməsi Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi və ədliyyə orqanlarının işçiləri üçün elmi dərəcəyə görə əlavələrin müəyyən edilməsi haqqın-
da” 2007-ci il 6 fevral tarixli 23 nömrəli, “Bakı-Naxçıvan və Naxçıvan-Bakı hava xətti ilə uçan şəxslərə 
güzəştlərin edilməsi haqqında” 2007-ci il 27 dekabr tarixli 210 nömrəli, “Avtovağzal və avtostansiya haqqında 
Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 2009-cu il 5 fevral tarixli 22 nömrəli, “Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin 
və baqaj daşınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 141 nömrəli, “Bakı 
Metropolitenindən istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2010-cu il 19 oktyabr tarixli 179 nömrəli 
və “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi halla-
rından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi 
aktların təsdiq edilməsi barədə” 2010-cu il 29 oktyabr tarixli 192 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi 
haqqında “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 31 may tarixli 
1153-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 
213 nömrəli Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2006-cı il 9 fevral tarixli 39 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2006, № 2, maddə 187; 2008, № 2, maddələr 123, 
130; 2015, № 2, maddə 242; 2016, № 3, maddələr 588, 
601, 606, № 10, maddə 1717; 2018, № 1, maddə 134) 
ilə təsdiq edilmiş “Narkotik vasitələrin və psixotrop 
maddələrin tibbi məqsədlərlə istifadə edilməsi qay-
dasının və şərtlərinin, habelə narkomanlıq xəstəliyinə 
düçar olan şəxslər barəsində tibbi tədbirlərin tətbiq 
edilməsi Qaydası”nın “II. Narkomanlıq xəstəliyinə 
düçar olan şəxslər barəsində tibbi tədbirlərin tətbiq 
edilməsi” bölməsinin 3.2-ci bəndi aşağıdakı redaksiya-
da verilsin:

“3.2. əlilliyi olan şəxslərə;”.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-

nin 2006-cı il 21 noyabr tarixli 243 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2006, № 11, maddə 995; 2008, № 2, maddə 130) ilə 
təsdiq edilmiş “Mülkiyyət formasından asılı olmaya-
raq, tibb müəssisələrində onkoloji xəstələrin qeydiyya-
tı və uçotu Qaydası”nın 2-ci hissəsindən “, sağlamlıq 
imkanlarının məhdudluğu” sözləri  çıxarılsın.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2007-ci il 29 yanvar tarixli 18 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2007, № 1, maddə 62; 2008, № 2, maddə 130; 2016, 
№ 11, maddə 1976; 2017, № 5, maddə 1003) ilə 
təsdiq edilmiş “Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin təqaüdü”nün təyin olunması və 
ödənilməsi Qaydaları”nın 2.3-cü bəndində “sağlamlıq 
imkanlarının məhdudluğu” sözləri “əlilliyi” sözləri ilə 
və “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2007-ci il 6 fevral tarixli 23 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2007, № 2, maddə 183; 2010, № 3, maddə 264; 2013, 
№ 4, maddə 448; 2014, № 2, maddə 211; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 19 dekabr 
tarixli 542 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Ədliyyə 
orqanı işçisinin və onun ailə üzvlərinin yeni qulluq 
keçmə yerinə köçməsi pulunun və birdəfəlik kompen-
sasiyanın ödənilməsi Qaydası”nın 11.3-cü bəndində 
“qrup əlil” sözləri “dərəcə əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

5. “Bakı-Naxçıvan və Naxçıvan-Bakı hava xətti 
ilə uçan şəxslərə güzəştlərin edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci 
il 27 dekabr tarixli 210 nömrəli Qərarının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 12, 
maddə 1345; 2008, № 8, maddə 787; 2009, № 2, maddə 
144, № 10, maddə 859; 2014, № 10, maddə 1330) 2-ci 
hissəsində “qrup əlillərə” sözləri “dərəcə əlilliyi olan 
şəxslərə” sözləri ilə və “şəxslərə” sözü “uşaqlara,” sözü 
ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2009-cu il 5 fevral tarixli 22 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2009, № 2, maddə 145; 2016, № 4, maddə 812; 2018, 
№ 5, maddə 1106; Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2019-cu il 21 yanvar tarixli 16 nömrəli 
Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Avtovağzal və avtostansiya 
haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

6.1. 3.2.4-cü yarımbənddə “əlillərin” sözü “əlilliyi 
olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;

6.2. 6.3-cü bəndin birinci cümləsində və 6.4-cü 
bənddə “əlil” sözü “sağlamlıq imkanları məhdud 18 
yaşınadək” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 141 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2009, № 9, maddə 745; 2010, № 11, maddə 1041,   

№ 12, maddə 1125; 2011, № 4, maddə 372; 2013,  
№ 8, maddə 1025, № 12, maddə 1629; 2014, № 7, 
maddə 945, № 8, maddə 1014; 2016, № 2 (II kitab), 
maddə 354, № 3, maddə 592, № 4, maddələr 779, 804, 
817, № 5, maddə 964; 2017, № 4, maddələr 633, 650, 
№ 5, maddə 980, № 8, maddə 1609; 2018, № 4, maddə 
806, № 5, maddə 1107, № 7 (II kitab), maddə 1625, № 9, 
maddə 1920, № 10, maddə 2175, № 11, maddələr 2443, 
2444) ilə təsdiq edilmiş “Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin 
və baqaj daşınması Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

7.1. 2.8-ci, 2.15-ci bəndlərdə və 10.2.7-ci 
yarımbənddə “əlillər” sözü “əlilliyi olan şəxslər” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

7.2. 6.17-ci bənddə “qrup əlillər” sözləri “dərəcə 
əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin.

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2010-cu il 19 oktyabr tarixli 179 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2010, № 10, maddə 910; 2018, № 4, maddə 807) 
ilə təsdiq edilmiş “Bakı Metropolitenindən istifadə 
Qaydaları”nın 2.9.1-ci və 4.1.4-cü yarımbəndlərində 
ismin müvafiq hallarında “əlillər” sözü ismin müva-
fiq hallarında “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

9. “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə 
xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin 
itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə 
bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2010-cu il 29 oktyabr tarixli 192 nömrəli Qərarında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2010, № 10, maddə 919; 2014, № 2, maddə 205; 2016, 
№ 11, maddə 1976) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

9.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “İstehsalatda 
bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə 
əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 
üzrə əlavə sığorta ödənişi məbləğinin hesablanması 
Qaydası”nın 2.1-ci bəndindən “Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 19 avqust tarixli 
93 nömrəli qərarı ilə Əsasnaməsi təsdiq edilmiş” 
sözləri çıxarılsın;

9.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “İstehsalatda 
bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə 
əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 
üzrə birdəfəlik sığorta ödənişi məbləğinin hesablanma-
sı Qaydası” üzrə:

9.2.1. 2.1.1-ci yarımbənddə “təyin” sözü 
“müəyyən” sözü ilə əvəz edilsin;

9.2.2. 2.1.3.3-cü və 2.1.3.6-cı yarımbəndlərdə 
“sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu” sözləri “əlilliyi” 
sözü ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
№ 83                                                                                                                                                                          Bakı şəhəri, 7 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Miqrasiya orqanları işçisinin və onun ailəsinin yeni 
qulluq yerinə köçməsi, habelə əmlakının daşınması xərclərinin və birdəfəlik kompensasiyanın ödənilməsi 
Qaydası”nın və “Miqrasiya orqanlarında qulluq yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar yaşayış yeri olmayan miq-
rasiya orqanlarının işçilərinə və onların ailə üzvlərinə mənzil kirayəsi üçün pul kompensasiyasının məbləği 
və ödənilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 2014-cü il 12 may tarixli 140 nömrəli, “Qeyri-hökumət 
təşkilatları tərəfindən mədəniyyət sahəsində keçirilən tədbirlərin dövlət maliyyələşdirilməsi Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi barədə” 2014-cü il 26 avqust tarixli 292 nömrəli, “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin 
və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə görə məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxslərə qarşı preven-
tiv tədbirlərin həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 2015-ci il 3 mart tarixli 54 nömrəli, 
“Uşaq evləri sosial xidmət müəssisələrinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi barədə” 2015-ci il 22 
may tarixli 194 nömrəli, “Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün yemək xərci müavinəti, 
habelə kommunal və digər xidmətlər üzrə dövlət büdcəsindən ödənişlər əvəzinə vahid aylıq müavinətin 
ödənilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 24 yanvar tarixli 11 nömrəli, “Azərbaycan Res-
publikasının orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tam orta təhsil bazasında tələbə qəbulu Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2017-ci il 8 fevral tarixli 37 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsili 
müəssisələrinə ümumi orta təhsil bazasında tələbə qəbulu Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 
8 fevral tarixli 38 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu Qaydaları”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 8 fevral tarixli 39 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil 
müəssisələrinin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturalarına qəbul Qaydaları”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 8 fevral tarixli 40 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında rezidentura-
ya qəbul Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 8 fevral tarixli 41 nömrəli və “Məktəbəqədər 
təhsil müəssisələrinə qəbul Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 19 yanvar tarixli 16 nömrəli 
qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının 2018-ci il 31 may tarixli 1153-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 213 nömrəli Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2014-cü il 12 may tarixli 140 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2014, № 5, maddə 567; Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 19 dekabr tarixli 544 
nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə – 
“Miqrasiya orqanları işçisinin və onun ailəsinin yeni 
qulluq yerinə köçməsi, habelə əmlakının daşınması 
xərclərinin və birdəfəlik kompensasiyanın ödənilməsi 
Qaydası”nın 3.7.2-ci və 3.7.3-cü yarımbəndlərində 
“əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2014-cü il 26 avqust tarixli 292 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2014, № 8, maddə 1024; 2016, № 3, maddə 598) ilə 
təsdiq edilmiş “Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən 
mədəniyyət sahəsində keçirilən tədbirlərin dövlət 
maliyyələşdirilməsi Qaydası”nın 3.4-cü bəndinin ikinci 
cümləsində “əlillər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaq-
lar,” sözləri “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2015-ci il 3 mart tarixli 54 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 3, 
maddə 323; 2018, № 2, maddə 342) ilə təsdiq edil-
miş “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və 
onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə görə 
məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxslərə qarşı preventiv 
tədbirlərin həyata keçirilməsi Qaydası”nın 4.1.5.5-ci 
yarımbəndində “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2015-ci il 22 may tarixli 194 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2015, № 6, maddə 771; 2017, № 4, maddə 
617, № 12 (II kitab), maddə 2520) ilə təsdiq edilmiş 
“Uşaq evləri sosial xidmət müəssisələrinin Nümunəvi 
Nizamnaməsi”nin 8.3.8-ci yarımbəndində “qrupunu” 
sözü “dərəcəsini” sözü ilə əvəz edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2017-ci il 24 yanvar tarixli 11 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2017, № 1, maddə 125, № 6, maddə 1221) ilə 
təsdiq edilmiş “Məcburi köçkünlər və onlara bərabər 
tutulan şəxslər üçün yemək xərci müavinəti, habelə 
kommunal və digər xidmətlər üzrə dövlət büdcəsindən 
ödənişlər əvəzinə vahid aylıq müavinətin ödənilməsi 
Qaydası”nın 2.1-ci və 2.2-ci bəndlərində “I qrup 
Qarabağ müharibəsi əlilləri” sözləri “I dərəcə Qarabağ 
müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2017-ci il 8 fevral tarixli 37 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2017, № 2, maddə 290; 2018, № 2, maddə 349, № 4, 
maddə 815; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2018-ci il 19 dekabr tarixli 551 nömrəli Qərarı) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas 
təhsili müəssisələrinə tam orta təhsil bazasında tələbə 
qəbulu Qaydaları”nın 3.8-ci bəndinin ikinci cümləsində 
“qrup” sözü “dərəcə” sözü ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2017-ci il 8 fevral tarixli 38 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2017, № 2, maddə 291; 2018, № 2, maddə 350, № 4, 
maddə 816; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2018-ci il 19 dekabr tarixli 552 nömrəli Qərarı) 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının orta 
ixtisas təhsili müəssisələrinə ümumi orta təhsil bazasın-
da tələbə qəbulu Qaydaları”nın 3.9-cu bəndinin ikinci 
cümləsində “qrup” sözü “dərəcə” sözü ilə əvəz edilsin.

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2017-ci il 8 fevral tarixli 39 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2017, № 2, maddə 292, № 10, maddə 1905; 2018, 
№ 2, maddə 351, № 4, maddə 817, № 11, maddə 
2432; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 19 dekabr tarixli 553 nömrəli Qərarı) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil 
müəssisələrinə tələbə qəbulu Qaydaları”nın 3.11-ci 
bəndinin ikinci cümləsində “qrup” sözü “dərəcə” sözü 
ilə əvəz edilsin.

9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2017-ci il 8 fevral tarixli 40 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2017, № 2, maddə 293; 2018, № 2, maddə 352,  
№ 4, maddə 818) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Res-
publikasının ali təhsil müəssisələrinin və Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının magistraturalarına qəbul 
Qaydaları”nın 3.7-ci bəndinin birinci cümləsində “sağ-
lamlıq imkanları məhdud şəxslərin” sözləri “əlilliyi 
olan şəxslərin” sözləri ilə, ikinci cümləsində “I qrup 
əlil” sözləri “I dərəcə əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

10. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2017-ci il 8 fevral tarixli 41 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2017, № 2, maddə 294; 2018, № 4, maddə 819, 
№ 11, maddə 2432) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasında rezidenturaya qəbul Qaydaları”nın 
3.5-ci bəndinin birinci cümləsində “sağlamlıq imkan-
ları məhdud şəxslərin” sözləri “əlilliyi olan şəxslərin” 
sözləri ilə, ikinci cümləsində “I qrup əlil” sözləri “I 
dərəcə əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilsin.

11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2018-ci il 19 yanvar tarixli 16 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2018, № 1, maddə 132, № 11, maddə 2433) ilə təsdiq 
edilmiş “Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul 
Qaydası”nın 7-ci hissəsində “əlillərinin” sözü “bunun-
la əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə, “qrup 
əlillərin” sözləri “dərəcə əlilliyi olan şəxslərin” sözləri 
ilə əvəz edilsin. 

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qərarı

№ 79                                                                              Bakı şəhəri, 7 mart 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Notariat qaydasında təsdiq edilmiş sənədlərə 

bərabər tutulan sənədlərin müvafiq vəzifəli şəxslər tərəfindən təsdiq edilməsi Qaydasının təsdiq 
edilməsi barədə” 2000-ci il 10 iyul tarixli 116 nömrəli, “Övladlığa götürməyə, qəyyumluğa və himayəyə 
imkan verməyən xəstəliklərin Siyahısının təsdiq edilməsi barədə” 2000-ci il 15 avqust tarixli 141 
nömrəli, “Notariat hərəkətlərinin qeydi üçün reyestrlərin, notariat şəhadətnamələrinin, əqdlərdə və 
təsdiq edilən sənədlərdə təsdiq qeydlərinin formalarının təsdiq edilməsi haqqında” 2000-ci il 23 avqust 
tarixli 148 nömrəli, “Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatın təsdiq edilməsi 
barədə” 2000-ci il 11 sentyabr tarixli 167 nömrəli, “Əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən 
fiziki şəxslərin vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısının təsdiq 
edilməsi barədə” 2001-ci il 4 yanvar tarixli 4 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası polis orqanlarının 
xüsusi təchiz olunmuş binalarla təmin edilməsi Normaları haqqında” 2001-ci il 30 iyul tarixli 130 
nömrəli, “Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrumetmə və ömürlük azadlıqdan məhrumetmə növündə 
cəzaya məhkum olunmuş şəxslərin əməkhaqqının ödənilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” 
2001-ci il 15 sentyabr tarixli 149 nömrəli, “Məhkumların yemək və maddi-məişət normalarının təsdiq 
edilməsi barədə” 2001-ci il 25 sentyabr tarixli 154 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında elektrik 
enerjisindən istifadəyə görə büdcə təşkilatlarının normaları və birinci dərəcəli istehlakçıların  
(elektrik enerjisi təchizatının dayandırılmasına icazə verilməyən təşkilatların) siyahısı haqqında” 
2001-ci il 25 dekabr tarixli 199 nömrəli və “Haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili Qaydalarının təsdiq 
edilməsi barədə” 2002-ci il 24 may tarixli 84 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında 
“Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 31 may tarixli 
1153-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul 
tarixli 213 nömrəli Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2000-ci il 10 iyul tarixli 116 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2000, № 7, maddə 563; 2005, № 11, maddə 
1061, № 12, maddə 1228; 2008, № 8, maddə 
787; 2012, № 7, maddə 775, № 12, maddə 1353) 
ilə təsdiq edilmiş “Notariat qaydasında təsdiq 
edilmiş sənədlərə bərabər tutulan sənədlərin 
müvafiq vəzifəli şəxslər tərəfindən təsdiq edilməsi 
Qaydası”nın II bölməsinin 1-ci hissəsinin ikinci 
abzasında “əlillər, sağlamlıq imkanları məhdud 
uşaqlar, qocalar evinin” sözləri “ahıllar və əlilliyi 
olan şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsinin” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2000-ci il 15 avqust tarixli 141 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunverici-
lik Toplusu, 2000, № 8 (III kitab), maddə 645) ilə 
təsdiq edilmiş “Övladlığa götürməyə, qəyyumluğa 
və himayəyə imkan verməyən xəstəliklərin 
Siyahısı”nın 7-ci hissəsində “qrup” sözü “dərəcə” 
sözü ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2000-ci il 23 avqust tarixli 148 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2000, № 8 (III kitab), maddə 
652; 2005, № 8, maddə 782, № 12, maddə 1228; 
2006, № 2, maddə 203; 2008, № 8, maddə 787; 
2013, № 5, maddə 577; 2014, № 10, maddə 1314; 
2016, № 11, maddə 1936; 2018, № 3, maddə 627; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2019-cu il 24 yanvar tarixli 25 nömrəli Qərarı) 
ilə təsdiq edilmiş 7 nömrəli forma – “Dövlətin 
vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə”də “qo-
calar, əlillər, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar 
üçün müəssisələrin” sözləri “ahıllar və əlilliyi 
olan şəxslər üçün sosial xidmət müəssisələrinin” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2000-ci il 11 sentyabr tarixli 167 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunverici-
lik Toplusu, 2000, № 9, maddə 693; 2001, № 11, 
maddə 722; 2002, № 3, maddə 148, № 7, maddə 
455, № 10, maddə 635; 2003, № 10, maddə 629; 
2005, № 4, maddə 386, № 6, maddə 534, № 8, 
maddə 782, № 10, maddə 977, № 11, maddə 
1061, № 12, maddələr 1228, 1231; 2006, № 3, 
maddə 297, № 8, maddə 731, № 9, maddə 830, 
№ 10, maddə 902, № 11, maddə 994; 2008, № 2, 
maddə 108, № 4, maddə 316, № 8, maddə 787; 
2009, № 2, maddə 148, № 10, maddələr 846, 849, 
№ 12, maddə 1079; 2010, № 6, maddə 555; 2011, 
№ 10, maddə 971; 2012, № 3, maddə 263, № 5, 
maddələr 489, 495, № 7, maddə 777,  
№ 11, maddə 1206, № 12, maddə 1354; 2013, 
№ 4, maddə 444, № 5, maddə 578; 2014, № 1, 
maddə 74, № 5, maddələr 552, 589, № 6, maddə 
746, № 8, maddə 1019, № 12, maddə 1685; 2015, 
№ 12, maddə 1580; 2016, № 3, maddə 611,  
№ 4, maddələr 777, 814, № 6, maddə 1226, 
 № 8, maddə 1449, № 11, maddə 1937; 2017, 
№ 1, maddə 135, № 3, maddə 493, № 6, maddə 
1245, № 7, maddə 1491, № 9, maddə 1721, № 10, 
maddə 1883, № 12 (II kitab), maddə 2545; 2018, 
№ 2, maddə 347, № 3, maddə 628, № 4, maddə 
789, № 5, maddə 1122, № 6, maddələr 1360, 
1367, № 9, maddə 1929, № 10, maddə 2166; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2019-cu il 24 yanvar tarixli 25 nömrəli Qərarı) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında no-
tariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında 
Təlimat”da aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

4.1. 15-ci hissənin ikinci abzasından “, 
sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu ilə” sözləri 
çıxarılsın;

4.2. 97-ci hissənin birinci abzasında “qoca-
lar, əlillər, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar 
üçün müəssisələrin” sözləri “ahıllar və əlilliyi 
olan şəxslər üçün sosial xidmət müəssisələrinin” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

4.3. 103-cü hissənin üçüncü abzasında “tibb-
əmək ekspert komissiyasının arayışı” sözləri “tib-
bi-sosial ekspert komissiyasının qərarı” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli 4 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2001, № 1, maddə 53; 2002, 
№ 10, maddə 635; 2003, № 6, maddə 342; 
2008, № 8, maddə 787; 2010, № 3, maddə 264, 
№ 6, maddə 569; 2013, № 10, maddə 1200; 
2016, № 9, maddə 1585, №11, maddə 1976) ilə 
təsdiq edilmiş “Əməkhaqqından tutulan vergi 
hesablanarkən fiziki şəxslərin vergi güzəştləri 
hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin 
Siyahısı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

5.1. 1.4-cü bənd üzrə:
5.1.1. birinci abzasda “qrup müharibə əlilləri” 

sözləri “dərəcə müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan 
şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.1.2. ikinci abzasda “qrup müharibə əlilinin 
vəsiqəsi” sözləri “dərəcə müharibə ilə əlaqədar 
əlilliyi olan şəxs barədə əlilliyi olan şəxslərin 
reyestrindən çıxarışı” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.2. 1.8-ci bəndin ikinci abzasında “rəyi və ya 
arayışı” sözləri “qərarı” sözü ilə əvəz edilsin;

5.3. 1.9-cu bənd üzrə:

5.3.1. birinci abzasda “qrup əlillər (müharibə 
əlillərindən başqa) və ya sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaqlar” sözləri “dərəcə əlilliyi olan 
şəxslər (müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər 
istisna olmaqla)” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.3.2. üçüncü abzasda “rəyi və ya arayışı” 
sözləri “qərarı” sözü ilə əvəz edilsin;

5.4. 1.13-cü bənddə “qrup əlilə” sözləri 
“dərəcə əlilliyi olan şəxsə” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2001-ci il 30 iyul tarixli 130 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2001, № 7, maddə 516; 2002, № 11, 
maddə 675; 2008, № 2, maddə 130; 2013, № 6, 
maddə 734, № 10, maddə 1220) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası polis orqanlarının 
xüsusi təchiz olunmuş binalarla təmin edilməsi 
Normaları”nın 6.44-cü bəndinin 5 nömrəli 
cədvəlinin 3-cü bəndində “əlillər, sağlamlıq 
imkanları məhdud uşaqlar” sözləri “əlilliyi olan 
şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2001-ci il 15 sentyabr tarixli 149 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunverici-
lik Toplusu, 2001, № 9, maddə 629; 2002, № 10, 
maddə 635; 2006, № 10, maddə 902; 2007, № 2, 
maddə 185; 2008, № 2, maddə 130; 2009, № 10, 
maddə 857) ilə təsdiq edilmiş “Müəyyən müddətə 
azadlıqdan məhrumetmə və ömürlük azadlıqdan 
məhrumetmə növündə cəzaya məhkum olunmuş 
şəxslərin əməkhaqqının ödənilməsi Qaydası”nda 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

7.1. 2.7-ci bəndin ikinci abzasının ikinci 
cümləsində “qrup əlil olan” sözləri “dərəcə əlilliyi 
olan” sözləri ilə əvəz edilsin;

7.2. 5-ci hissə üzrə:
7.2.1. adında “Əlillərin” sözü “Əlilliyi olan 

şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
7.2.2. 5.1-ci bənddə hər iki halda “əlil və ya 

sağlamlıq imkanları məhdud” sözləri “əlilliyi 
olan” sözləri ilə əvəz edilsin.

7.2.3. 5.2-ci bənddə “qrup əlil, sağlamlıq 
imkanları məhdud” sözləri “dərəcə əlilliyi olan” 
sözləri ilə və “qrup əlil” sözləri “dərəcə əlilliyi 
olan” sözləri ilə əvəz edilsin.

8. “Məhkumların yemək və maddi-məişət 
normalarının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci 
il 25 sentyabr tarixli 154 nömrəli Qərarında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2001, № 9, maddə 634; 2006, № 5, maddə 
460; 2008, № 2, maddə 130; 2011, № 10, maddə 
973; 2013, № 10, maddə 1210; 2018, № 4, maddə 
804) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

8.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 1 nömrəli 
əlavə – “Cəzaçəkmə müəssisələrində saxlanı-
lan məhkumların gündəlik ərzaq normaları”nın 
“Qeyd”inin 2-ci bəndində “qrup əlilliyi və ya sağ-
lamlıq imkanlarının məhdudluğu” sözləri “dərəcə 
əlilliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;

8.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 5 nömrəli 
əlavə – “Müalicə müəssisələrində müalicə olunan 
məhkumların gündəlik ərzaq normaları”nın 
cədvəlinin ikinci sütununun adında “qrup əlillər” 
sözləri “dərəcə əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2001-ci il 25 dekabr tarixli 199 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2001, № 12, maddə 809; 2002, 
№ 10, maddə 641; 2003, № 6, maddələr 342, 
348; 2004, № 10, maddə 871; 2005, № 6, maddə 
541, № 10, maddə 978; 2006, № 4, maddə 373, 
№ 9, maddə 822, № 10, maddə 903; 2008, № 2, 
maddə 130; 2009, № 2, maddə 144, № 7, maddə 
607, № 9, maddələr 736, 757, № 12, maddə 
1065; 2012, № 12, maddə 1390; 2013, № 7, 
maddə 879; 2014, № 1, maddə 57, № 6, maddə 
745; 2015, № 6, maddə 792; 2016, № 9, maddə 
1585) ilə təsdiq edilmiş “Elektrik enerjisindən 
istifadəyə görə birinci dərəcəli istehlakçıların 
(elektrik enerjisi təchizatının dayandırılmasına 
icazə verilməyən təşkilatların) Siyahısı”nın 
“Büdcədən maliyyələşdirilən istehlakçılar” 
bölməsinin on ikinci abzasında “əlillər və 
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar” sözləri 
“əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin.

10. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2002-ci il 24 may tarixli 84 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2002, № 5, maddə 321; 2008, № 2, 
maddə 130; 2011, № 2, maddə 157, № 5, maddə 
449; 2017, № 12 (II kitab), maddə 2550; 2018, 
№ 10, maddə 2164) ilə təsdiq edilmiş “Haqqı 
ödənilən ictimai işlərin təşkili Qaydaları”nın 2.4-
cü bəndində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

10.1. üçüncü abzasda “qocalar və əlillər üçün 
internat evləri” sözləri “ahıllar və əlilliyi olan 
şəxslər üçün sosial xidmət müəssisələri” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

10.2. yeddinci abzasda “əlillərə və sağlamlıq 
imkanları məhdud uşaqlara” sözləri “əlilliyi olan 
şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

№ 82                                                                                                                                                                                 Bakı şəhəri, 7 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Fiziki şəxs barəsində icra sənədi 
icra olunarkən tələbin yönəldilməsinə yol verilməyən əmlak növlərinin dəqiq Siya-
hısının təsdiq edilməsi barədə” 2002-ci il 5 iyun tarixli 89 nömrəli, “İstehsalat qəzası 
və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya bu səbəbdən 
həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə ödənclərin 
verilməsi Qaydalarının, şərtlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında” 2003-cü 
il 9 yanvar tarixli 3 nömrəli, “Fəaliyyətin məhdudlaşdırılması tələb olunan ayrı-
ayrı peşə növlərinin və yüksək təhlükə mənbəyi ilə bağlı işlərin Siyahısının təsdiq 
edilməsi haqqında” 2003-cü il 15 fevral tarixli 23 nömrəli, “İşçilərə həftə ərzində 36 
saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən yüksək həssaslıq, həyəcan, 
zehni, fiziki və əsəb gərginliyi, habelə insanın səhhətinə mənfi təsir göstərən digər 
amillər olan əmək şəraitli iş yerləri üzrə iş vaxtının konkret müddəti göstərilməklə 
peşələrin, vəzifələrin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” 2003-cü il 12 avqust tarixli 
106 nömrəli, “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2003-cü il 31 oktyabr tarixli 145 nömrəli, “Ətrafdakıları vərəmlə 
yoluxdurmaq təhlükəsi olan şəxslərin işləməsi qadağan olunan peşə və vəzifələrin 
Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2003-cü il 6 dekabr tarixli 157 nömrəli, 
“Azərbaycan Respublikasının büdcədən maliyyələşdirilən səhiyyə işçilərinin əməyinin 
ödənilməsi sisteminin, növlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında” 2004-cü il 
9 yanvar tarixli 2 nömrəli, “Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə 
əlavə məzuniyyət hüququ verən, zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin 
Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” 2004-cü il 5 iyul tarixli 92 nömrəli, “Əhalinin 
bəzi təbəqələrinə dövlət özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) verilməsi işinin təşkili 
haqqında” 2004-cü il 15 iyul tarixli 95 nömrəli və “Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat 
fəaliyyəti subyektinin əməkdaşının və onun ailə üzvlərinin yeni xidmət yerinə köçməsi 
və əmlakının daşınması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2004-cü il 9 dekabr 
tarixli 192 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə “Əlilliyi olan şəxslərin 
hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 31 may tarixli 1153-VQ 
nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci 
il 18 iyul tarixli 213 nömrəli Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2002-ci il 5 iyun tarixli 89 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 6, 
maddə 374; 2008, № 8, maddə 787; 2010, 
№ 11, maddə 1040; 2017, № 12 (II kitab), 
maddə 2492) ilə təsdiq edilmiş “Fiziki 
şəxs barəsində icra sənədi icra olunarkən 
tələbin yönəldilməsinə yol verilməyən 
əmlak növlərinin dəqiq Siyahısı”nın 10-cu 
hissəsində “əlillərin və ya sağlamlıq imkan-
ları məhdud uşaqların” sözləri “əlilliyi olan 
şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2003-cü il 9 yanvar tarixli 3 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 1, 
maddə 66; 2004, № 8, maddə 657; 2008, 
№ 2, maddə 130, № 9, maddə 855; 2009, 
№ 10, maddə 857; 2010, № 3, maddə 262; 
2017, № 5, maddə 1001, № 10, maddə 
1915; 2018, № 5, maddə 1136, № 7 (II 
kitab), maddə 1665) ilə təsdiq edilmiş 
“İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi 
nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə 
və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçinin 
ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər 
şəxslərə ödənclərin verilməsi Qayda-
ları, şərtləri və məbləği”ndə aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

2.1. 1.3-cü bəndin üçüncü abzasında 
“şəhadətnaməsi” sözü “qərarı” sözü ilə əvəz 
edilsin;

2.2. 1.4-cü bəndin ikinci cümləsindən 
“və ya sağlamlıq imkanlarının 
məhdudluğu” sözləri çıxarılsın;

2.3. 1.5-ci bənddə “əlillik qrupunu, 
sağlamlıq imkanları məhdudluğunu” sözləri 
“əlillik dərəcəsini” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2003-cü il 15 fevral tarixli 
23 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, 
№ 2, maddə 138; 2004, № 11, maddə 
966; 2018, № 10, maddə 2164) ilə təsdiq 
edilmiş “Fəaliyyətin məhdudlaşdırılması 
tələb olunan ayrı-ayrı peşə növlərinin və 
yüksək təhlükə mənbəyi ilə bağlı işlərin 
Siyahısı”nın 27-ci hissəsində “əlil və qoca-

lar evlərində” sözləri “ahıllar və əlilliyi olan 
şəxslər üçün sosial xidmət müəssisələrində” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2003-cü il 12 avqust tarixli 106 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2003,  
№ 8, maddə 461; 2018, № 10, maddə 2173) 
ilə təsdiq edilmiş “İşçilərə həftə ərzində 36 
saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı 
müəyyən edilən yüksək həssaslıq, həyəcan, 
zehni, fiziki və əsəb gərginliyi, habelə 
insanın səhhətinə mənfi təsir göstərən digər 
amillər olan əmək şəraitli iş yerləri üzrə 
iş vaxtının konkret müddəti göstərilməklə 
peşələrin, vəzifələrin Siyahısı”nın 4-cü 
hissəsində “xəstələri üçün əlillər evləri” 
sözləri “xəstəliyi olan əlilliyi olan şəxslər 
üçün sosial xidmət müəssisələri” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2003-cü il 31 oktyabr tarixli 
145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, 
№ 10, maddə 627; 2005, № 7, maddə 678; 
2006, № 2, maddə 185, № 4, maddə 378,  
№ 5, maddə 470, № 9, maddə 819,  
№ 10, maddə 902; 2007, № 5, maddə 546, 
№ 10, maddə 1026; 2008, № 2, maddə 114; 
2010, № 7, maddə 700; 2011, № 7, maddə 
737; 2012, № 2, maddə 178,  
№ 11, maddələr 1203, 1212, № 12, maddə 
1359; 2013, № 3, maddə 348, № 5, maddə 
580; 2014, № 5, maddə 554, № 8, maddə 
1005; 2015, № 5, maddə 669; 2016, № 2 
(II kitab), maddə 389, № 7, maddə 1343, 
№ 9, maddə 1585, № 11, maddə 1976; 
2017, № 7, maddə 1499, № 12 (II kitab), 
maddə 2525; Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 28 dekabr 
tarixli 570 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 
“Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət 
qeydiyyatı Qaydası”nın 1.6-cı bəndinin 
altıncı abzasında “əlillər və sağlamlıq 
imkanları məhdud uşaqlar” sözləri “əlilliyi 
olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2003-cü il 6 dekabr tarixli 157 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikası-

nın Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 12 (II 
kitab), maddə 745; 2010, № 3, maddə 264; 
2018, № 11, maddə 2458; Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 19 
dekabr tarixli 541 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq 
edilmiş “Ətrafdakıları vərəmlə yoluxdur-
maq təhlükəsi olan şəxslərin işləməsi qada-
ğan olunan peşə və vəzifələrin Siyahısı”nın 
3.1-ci bəndində “əlillər evləri” sözləri 
“əlilliyi olan şəxslər üçün sosial xidmət 
müəssisələri” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2004-cü il 9 yanvar tarixli 2 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2004,  
№ 1, maddə 50; 2006, № 9, maddə 828, 
№ 11, maddə 992; 2007, № 2, maddə 185; 
2008, № 2, maddələr 115, 130; 2009,  
№ 10, maddə 857; 2010, № 8, maddə 763; 
2011, № 12, maddə 1255; 2017, № 4, 
maddə 663) ilə təsdiq edilmiş “Büdcədən 
maliyyələşdirilən səhiyyə işçilərinin 
əməyinin ödənilməsi sistemi, növləri və 
məbləği”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

7.1. 2.2.1.1-ci yarımbənd üzrə:
7.1.1. “a” abzasında “müharibə əlilləri” 

sözləri “müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan 
şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;

7.1.2. “t” abzasında “qocalar və 
əlillər üçün evlərdə” sözləri “ahıllar və 
əlilliyi olan şəxslər üçün sosial xidmət 
müəssisələrində” sözləri ilə əvəz edilsin;

7.1.3. 2.2.7.1-ci yarımbəndin ikin-
ci abzasında “müharibə əlilləri” sözləri 
“müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər” 
sözləri ilə və “əlillərin və ya sağlamlıq im-
kanları məhdud uşaqların” sözləri “əlilliyi 
olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin.

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2004-cü il 5 iyul tarixli 92 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2004,  
№ 7, maddə 583; 2006, № 5, maddə 463; 
2008, № 2, maddə 130) ilə təsdiq edilmiş 
“Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının 
xarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ 
verən, zərərli və ağır istehsalatların, peşə 
və vəzifələrin Siyahısı”nın cədvəlinin “İs-
tehsalat, peşə və vəzifələrin adı” sütununun 
“XXXVII. Səhiyyə” bölməsində aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

8.1. “Yoluxucu, göbələkli və vərəmli 
xəstələr üçün (vərəmə qarşı) müalicə-
profilaktika müəssisələri, şöbələri, palata-
ları, kabinetləri; sanator-meşə məktəbləri 
və internat məktəbləri, uşaq evləri, uşaq 
bağçaları (qrupları), körpələr evi (qrupları), 
körpələr evi-bağçalar (qruplar) və xroni-
ki dizenteriya xəstəliyi olan uşaq evləri 
(qrupları); vərəm xəstəliyi olan xəstələr 
üçün əlillər (sağlamlıq imkanları məhdud 
uşaqlar) evi (şöbələri); vərəm xəstəliyi olan 
əlillər üçün tədris məktəbləri” hissəsində 
“xəstələr üçün əlillər (sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaqlar) evi” sözləri “əlilliyi olan 
şəxslər üçün sosial xidmət müəssisələri” 
sözləri ilə və ikinci halda “əlillər” sözü 
“əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə və əvəz 
edilsin;

8.2. “Psixiatriya (ruhi-əsəb), 
neyrocərrahiyyə və narkoloji müalicə-
profilaktika müəssisələri, şöbələr, palatalar 
və kabinetlər, eləcə də ruhi xəstələr üçün 
əlillər evi (şöbələr)” hissəsində “xəstələr 
üçün əlillər evi” sözləri “xəstəliyi olan 
əlilliyi olan şəxslər üçün sosial xidmət 
müəssisələri” sözləri ilə əvəz edilsin;

8.3. 129-cu və 185-ci bəndlərdə “əlillər 
evlərinin” sözləri “əlilliyi olan şəxslər üçün 
sosial xidmət müəssisələrinin” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

8.4. 179-cu bənddə “əlillər evində” 
sözləri “əlilliyi olan şəxslər üçün sosial 
xidmət müəssisələrində” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2004-cü il 15 iyul tarixli 95 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2004,  
№ 7, maddə 586; 2011, № 10, maddə 974; 
2012, № 12, maddə 1364; 2014,  
№ 2, maddə 201; 2016, № 5, maddə 
955) ilə təsdiq edilmiş “Əhalinin bəzi 
təbəqələrinə dövlət özəlləşdirmə paylarının 
(çeklərinin) verilməsi Qaydaları”nda aşağı-
dakı dəyişikliklər edilsin:

9.1. 1.3.5-ci yarımbənddə hər iki 
halda “əlil olmuş” sözləri “əliliyi müəyyən 
edilmiş” sözləri ilə, “əlillərinə” sözü “ilə 
əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə və 
“müharibənin əlillərinə” sözləri “müharibə 
ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

9.2. 2.5-ci bənd üzrə:
9.2.1. dördüncü və səkkizinci abzaslar-

da “əlil olmuş” sözləri “əlilliyi müəyyən 
edilmiş” sözləri ilə və “(1997-ci il 19 
avqustadək Həkim Əmək Ekspert Komis-
siyasının) arayışını” sözləri “(1997-ci il 19 
avqustadək Həkim Əmək Ekspert Komissi-
yasının arayışını) qərarını” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

9.2.2. beşinci abzas aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“İkinci Dünya müharibəsi ilə əlaqədar 
əlilliyi olan şəxslər əlilliyi olan şəxslərin 
elektron reyestrindən çıxarışı;”;

9.2.3. yeddinci abzasda “əlilləri” sözü 
“ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə 
və “(1997-ci il 19 avqustadək Həkim Əmək 
Ekspert Komissiyasının) arayışını” sözləri 
“(1997-ci il 19 avqustadək Həkim Əmək 
Ekspert Komissiyasının arayışını) qərarını” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

9.3. 3.1-ci bəndin beşinci abzasın-
da “qocalar (stasionar sosial xidmət 
müəssisəsində) və əlillər evində” sözləri 
“ahıllar və əlilliyi olan şəxslər üçün sosial 
xidmət müəssisələrində” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

9.4. 3.5.1-ci yarımbəndin birinci 
abzasında hər iki halda ismin müva-
fiq hallarında “qocalar (stasionar sosial 
xidmət müəssisəsində) və əlillər evi” 
sözləri ismin müvafiq hallarında “ahıllar 
və əlilliyi olan şəxslər üçün sosial xidmət 
müəssisələri” sözləri ilə və ikinci abzasında 
“Qocalar və əlillər evinin (stasionar sosial 
xidmət müəssisəsinin)” sözləri “Ahıllar 
və əlilliyi olan şəxslər üçün sosial xidmət 
müəssisəsinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

9.5. 3.5.2-ci yarımbəndində “qo-
calar və əlillər evində (stasionar sosial 
xidmət müəssisəsində)” sözləri “ahıllar 
və əlilliyi olan şəxslər üçün sosial xidmət 
müəssisəsində” sözləri ilə əvəz edilsin.

10. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2004-cü il 9 dekabr tarixli 192 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 4, 
maddə 447; 2016, № 9, maddə 1585) ilə 
təsdiq edilmiş “Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat 
fəaliyyəti subyektinin əməkdaşının və onun 
ailə üzvlərinin yeni xidmət yerinə köçməsi 
və əmlakının daşınması Qaydası”nın 11.3-
cü bəndində “qrup əlil” sözləri “dərəcə 
əlilliyi müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
№ 84                                                                                                                                                                          Bakı şəhəri, 7 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Dəmir Yolları” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi 
haqqında” 2010-cu il 15 fevral tarixli 36 nömrəli, “Məişət zorakılığı barədə şikayətdə 
cinayət tərkibinin əlamətləri olmadıqda, şikayətlərə baxılma Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2012-ci il 24 fevral tarixli 46 nömrəli, “Çətin həyat şəraitində he-
sab edilmənin əsasları üzrə şəxsin (ailənin) çətin həyat şəraitində olmasını təsdiq edən 
sənədlərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” 2013-cü il 10 iyun tarixli 111 nömrəli, 
“Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə 
tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2013-cü il 14 oktyabr tarixli 305 nömrəli, 
“Həbs yerlərinin daxili intizam Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” 2014-cü il 26 
fevral tarixli 63 nömrəli, “Bələdiyyə qulluğuna müsabiqənin elan edilməsi, sənədlərin 
qəbulu, müsabiqənin keçirilməsi və nəticələrinin qiymətləndirilməsi Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi barədə” 2015-ci il 13 oktyabr tarixli 324 nömrəli, “Piyada zolağın-
da hərəkətin svetoforla nizamlanması və avtomobil yollarında yerüstü və ya yeraltı 
keçidlərin tikilməsi vacib olan hallar”ın təsdiq edilməsi barədə” 2016-cı il 26 yanvar 
tarixli 10 nömrəli, “Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan tibb müəssisələrinin 
Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 14 mart tarixli 
125 nömrəli və “Qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkəzlərinin daxili inti-
zam Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2016-cı il 24 avqust tarixli 317 nömrəli 
qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 31 may tarixli 1153-VQ nömrəli 
Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul 
tarixli 213 nömrəli Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2010-cu il 15 fevral tarixli 36 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 2, 
maddə 156; 2013, № 6, maddə 766; 2014, 
№ 5, maddə 575; 2016, № 3, maddə 580, 
№ 4, maddə 792; 2017, № 8, maddə 1613) 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Dəmir 
Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
Nizamnaməsi”nin 3.2.38-ci yarımbəndində 
“əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud 
uşaqlara” sözləri “əlilliyi olan şəxslərə” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2012-ci il 24 fevral tarixli 46 
nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, 
№ 2, maddə 189) aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

2.1. həmin Qərara aşağıdakı 
məzmunda 1-1-ci hissə əlavə edilsin:

“1-1. Bu Qərarda dəyişikliklər 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra 
hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 

aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi 
qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci 
bəndinə uyğun edilə bilər.”;

2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Məişət zorakılığı barədə şikayətdə 
cinayət tərkibinin əlamətləri olmadıqda, 
şikayətlərə baxılma Qaydası”nın 3.5-ci 
bəndində “sağlamlıq imkanları məhdud” 
sözləri “əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2013-cü il 10 iyun tarixli 111 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 6, 
maddə 725; 2017, № 2, maddə 325) ilə 
təsdiq edilmiş “Çətin həyat şəraitində he-
sab edilmənin əsasları üzrə şəxsin (ailənin) 
çətin həyat şəraitində olmasını təsdiq 
edən sənədlərin siyahısı”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

3.1. 2.1.8-ci yarımbənddə “qrup əlil 
olduğunu təsdiq edən Tibbi Sosial Ekspert 
Komissiyasının (bundan sonra – TSEK) 
müayinə aktından çıxarış” sözləri “dərəcə 
əlilliyini müəyyən edən Tibbi Sosial 
Ekspert Komissiyasının (bundan sonra – 

TSEK) qərarı” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2. 3.1-ci bənddə “TSEK-nın müayinə 

aktından çıxarışla” sözləri “TSEK-in qərarı 
ilə” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.3. 5.1.2-ci yarımbənddə “təsdiq 
edən TSEK-nın müayinə aktından çıxarış” 
sözləri “müəyyən edən TSEK-in qərarı” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2013-cü il 14 oktyabr tarixli 
305 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, 
№ 10, maddə 1223; 2015, № 4, maddə 
464, № 5, maddə 624; 2016, № 1, maddə 
177, № 7, maddə 1347; 2017, № 9, maddə 
1756; Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 24 noyabr tarixli 
500 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 
“Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud 
kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə 
tutulmayan malların gömrük sərhədindən 
keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş 
Qaydaları”nın 4.2-ci bəndində “Əlillər” 
sözü “Əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

5. “Həbs yerlərinin daxili intizam 
Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2014-cü il 26 fevral tarixli 63 nömrəli 
Qərarında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 8, maddə 
1001, № 10, maddə 1295; 2016, № 2 (II 
kitab), maddə 355, № 9, maddə 1585; 
2018, № 9, maddə 1943, № 10, maddə 
2170; Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 30 noyabr tarixli 
515 nömrəli Qərarı) aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

5.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“İstintaq təcridxanalarının daxili intizam 
Qaydaları”nın 9.1-ci bəndinin dördüncü 
cümləsində “qrup əlillər” sözləri “dərəcə 
əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

5.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Müvəqqəti saxlama yerlərinin daxili 
intizam Qaydaları”nın 12.1-ci bəndinin 
dördüncü cümləsində “qrup əlillərin, 
hamilə qadınlara” sözləri “dərəcə əlilliyi 
olan şəxslərin, hamilə qadınların” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2015-ci il 13 oktyabr tarixli 324 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 10, 
maddə 1238) ilə təsdiq edilmiş “Bələdiyyə 
qulluğuna müsabiqənin elan edilməsi, 
sənədlərin qəbulu, müsabiqənin keçirilməsi 
və nəticələrinin qiymətləndirilməsi 
Qaydası”nın 5.2-ci bəndinin birinci 
cümləsində “əlillərə” sözü “əlilliyi olan 
şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2016-cı il 26 yanvar tarixli 
10 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, 
№ 2, maddə 353, № 4, maddə 798) ilə 
təsdiq edilmiş “Piyada zolağında hərəkətin 
svetoforla nizamlanması və avtomobil 
yollarında yerüstü və ya yeraltı keçidlərin 
tikilməsi vacib olan hallar”ın 1.1.8-ci 
yarımbəndində “əlillərin və sağlamlığı 
məhdud olan şəxslərin” sözləri “əlilliyi 
olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin.

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2016-cı il 14 mart tarixli 125 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 4, maddə 
791, № 10, maddə 1735; 2017, № 7, maddə 
1473; 2018, № 10, maddə 2179) ilə təsdiq 
edilmiş “Dövlət və bələdiyyə tərəfindən 
yaradılan tibb müəssisələrinin Nümunəvi 
Nizamnaməsi”nin 3.1.10-cu yarımbəndi 
aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“3.1.10. əlilliyin qiymətləndirilməsi 
məqsədi ilə tibbi-sosial ekspertiza 
müayinəsinə göndəriş vermək;”.

9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2016-cı il 24 avqust tarixli 317 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 8, 
maddə 1454; 2018, № 4, maddə 813, № 5, 
maddə 1127) ilə təsdiq edilmiş “Qanunsuz 
miqrantların saxlanılması mərkəzlərinin 
daxili intizam Qaydaları”nın 7.2-ci 
bəndinin üçüncü cümləsində “qrup əlillər” 
sözləri “dərəcə əlilliyi olan şəxslər” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qərarı

№ 87                                                                             Bakı şəhəri, 12 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial 
Müdafiə Fondunun nəzdində Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslər üçün 
Sosial Adaptasiya Mərkəzinin strukturunun təsdiq edilməsi və işçilərinin say həddinin müəyyən 
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzası-
nı rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Azərbaycan Respublikasının Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında 
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun nəzdində Peni-
tensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edil-
miş şəxslər üçün Sosial Adaptasiya Mərkəzinin 
strukturu” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun nəzdində Peni-
tensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edil-
miş şəxslər üçün Sosial Adaptasiya Mərkəzinin 
işçilərinin say həddi 42 vahid müəyyən edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qərarı

№ 85                                                                             Bakı şəhəri, 11 mart 2019-cu il

“Peşə təhsilinin dövlət standartları”nın təsdiq edilməsi və “İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin 
dövlət standartı və proqramı (kurikulum)”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 23 aprel tarixli 77 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə 
“Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli 1071-VQ nömrəli 
Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyun tarixli 140 
nömrəli Fərmanının 1.1.4-cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Peşə təhsilinin dövlət standartları” təsdiq 
edilsin (əlavə olunur).

2. “İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət 
standartı və proqramı (kurikulum)”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 23 aprel tarixli 

77 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 4, maddə 367; 
2013, № 10, maddə 1225) ləğv edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

MIRYANA EQQER: 
BMT Azərbaycanla əməkdaşlığın 

inkişafına xüsusi önəm verir

 � Azərbaycan Respublikası 
Baş nazirinin müavini Əli 
Əhmədov martın 13-də BMT 
İnkişaf Proqramının rəhbərinin 
müavini, Avropa və MDB üzrə 
Regional Bürosunun direktoru 
xanım Miryana Eqqer ilə görüşüb. 

Baş nazirin müavini Azərbaycanın 
indiyədək BMT-nin İnkişaf Proqramı ilə birgə 
onlarla layihə həyata keçirdiyini söyləyib. 
Hazırda ölkəmizdə BMT-nin İnkişaf Proq-
ramının səhiyyə, əmək və əhalinin sosial 
müdafiəsi sahələrini əhatə edən layihələri 

reallaşır. Bu layihələrin həyata keçirilməsi 
Azərbaycanda uğurla reallaşan bir çox 
islahatların nəticələrinin müsbət olmasına öz 
təsirini göstərir. 

BMT İnkişaf Proqramının rəhbərinin 
müavini, Avropa və MDB üzrə Regional 
Bürosunun direktoru Miryana Eqqer BMT-
nin Azərbaycanla əməkdaşlığın inkişafına 
xüsusi önəm verdiyini deyib. Miryana Eq-
qer Azərbaycana ilk səfəri çərçivəsində 
tərəflər arasında strateji əməkdaşlığın daha 
da dərinləşdirilməsi istiqamətində fikir 
mübadilələri aparmaqda maraqlı olduğunu 
qeyd edib. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qərarı

№ 86                                                                              Bakı şəhəri, 11 mart 2019-cu il

Peşə təhsili müəssisələrinin ayrı-ayrı peşə istiqamətləri üzrə tədris qruplarında orta 
sıxlığın müəyyən edilməsi haqqında “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın 2018-ci il 24 aprel tarixli 1071-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyun tarixli 140 nömrəli Fərmanının 1.1.9-cu 
yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Aşağıda qeyd olunan peşə istiqamətləri üzrə 
tədris qruplarında orta sıxlıq 10 nəfərdən az 20 
nəfərdən çox olmamaqla müəyyən edilir:

1.1. “Sənətşünaslıq, mədəniyyət və incəsənət” 
peşə istiqamətində aşağıdakı ixtisas qrupları üzrə:

1.1.1. “030104 Memarlıq hissələrinin 
modelləşdirilməsi və yapılması”;

1.1.2. “030105 Dekorativ suvaq və yapma 
məmulatlarının bərpası”;

1.1.3. “030106 İnşaat işlərinin bərpası”; 
1.1.4. “030107 Xalça və xalça məmulatlarının 

bərpası”;
1.1.5. “030108 Daş və ağac memarlıq 

abidələrinin bərpası”;
1.1.6. “030109 Musiqi alətlərinin bərpası”;
1.1.7. “030110 İnteryer və eksteryerin bədii 

tərtibatı”;
1.1.8. “030112 Ağacdan, keramikadan, metal-

dan hazırlanan bədii məmulatlar”;
1.1.9. “030113 Ağac və parça üzərində naxış 

və rəssamlıq”;

1.1.10. “030119 Xalq bədii yaradıcılığı”;
1.2. “İqtisadiyyat, xidmət, avtomatika və 

idarəetmə” peşə istiqamətində aşağıdakı ixtisas 
qrupları üzrə:

1.2.1. “030207 Kino-video nümayişi”;
1.2.2. “030211 Fotoqraf işi”;
1.3. “İlkin tələbat və ərzaq mallarının tex-

nologiyası” peşə istiqamətində aşağıdakı ixtisas 
qrupları üzrə:

1.3.1. “030818 Tikiş istehsalatı”;
1.3.2. “030819 Modelçilik və dizayner”.
2. Bu Qərarın 1-ci hissəsində göstərilən 

peşə istiqamətləri istisna olmaqla, digər peşə 
istiqamətləri üzrə tədris qrupları 15 nəfərdən az 
20 nəfərdən çox olmamaqla formalaşdırılır.

3. Tədris qruplarında təhsilalanların sayı 16 
nəfərdən çox olduqda, laboratoriya və istehsalat 
təlimi dərslərində həmin qruplar 2 yarımqrupa 
bölünə bilər.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.cabmin.gov.az və  
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.



Qəzet redaktorları telefon 
söhbətində, ya görüşlərimizdə 
deyirdilər : “Fikirlərin 
ürəyimizdəndir, bircə MK-dan 
icazə verələr, heç olmasa, şöbə 
müdiri...” 

Yanvar soyqırımından son-
rakı yazılarımda isə dönə-dönə 
demişəm: Kimdir günahkar? 
Ə.Vəzirov “Mərkəzin” sessi-
yasında (SSRİ Ali Sovetinin 
sessiyası nəzərdə tutulur - red.) 
oturub nə yazıb-pozur görəsən? 
Bəlkə həqiqəti heç olmasa indi 
aça? Soruşmuşam, Sizdən də 
... Ə.Daşdəmirovdan da (televi-
ziyadakı “tarixi” bəyanatını hamı 
xatırlayır, özü də iki il sonrakı 
“redaktəsi”, “Takix namereniy o 
tom, çtobı vvodit komendant-
skiy ças v Baku u rukovodstva 
respubliki net” - kimi yox, sadə 
və konkret – “V Baku ne budet 
komendantskoqo çasa” kimi) 
soruşmuşam. Məndən başqa da 
bu sualı verən çox olub. Bir neçə 
gün bundan qabaq Siz ekranda 
görünəndə (Daşdəmirov da axır 
ki, həmin verilişdə peyda oldu) 
fikirləşdim, heç olmasa, bu dəfə 
“Mərkəz hücumçusu” maskasını 
yırtıb, formal da olsa, səmimi 
danışmağa çalışacaqsınız. 

* * * 
Söhbətinizin əvvəlindəcə 

deyəndə – Şəhidlər xiyabanında, 
baş daşlarında bircə tanış ad, 
bircə tanış şəkil görməyibsiniz, 
- hansı simə vurdunuz, aydındır, 
amma deyəsən, Siz də inanıbsı-
nız ki, tamam günahsız adamlar 
şəhid olublar və bu günahsızlar 
içində günahkarlar axtarır-
dınız? “Rəqib” tərəfdə, Xalq 
Cəbhəsində, o vaxtlar yaranmış 
təzə partiyalarda və qurumlarda, 
sözün düzünü az-çox üzünüzə 
deyən ziyalılar içindəmi gəzirsiniz 
günahkarları? O müsibətdə çox-
larının günahı var. Buna sözüm 
yox, bəs baş günahkar kimdir? 
Heç olmasa etiraf edəydiniz ki, o  
Xiyabanda bircə nəfər hökumət 
adamı, vəzifələrə təyin etdiyiniz 
onlarca səbatsız kəslərdən, on-
ların oğul-uşaqlarından, doğma-
larından, yaxın qohumlarından 
(hamısının canı sağ olsun, mən 
faktdan danışıram) bir nəfər belə 
yoxdur, onda “rəqib” tərəfi qına-
mağınıza təbii baxmaq olardı. 

Yenə 1988-ci ilin ortalarında 
Bakıya gəlişinizi, ekoloji, iqtisadi 
problemləri, işsizliyi... xatırla-
dınız, mənə elə gəldi ki, neçə 
il bundan qabaq Leninin adını 
daşıyan meydandakı çıxışınızın 
mətnini yenidən təkrar oxuyursu-
nuz, indicə cənab “palitbüro”dan, 
“tovariş Qorbaçov”dan sitatlar 
deyəcəksiniz. Sonra yenə iqtisadi 
məsələlərə qayıtdınız, “demə”, 
1989-cu ilin yayında SSRİ 
Dövlət Statistika Komitəsinin 
məlumatına görə, Azərbaycan 
ölkədə meyvə və tərəvəz isteh-
lakına görə... 14-cü yerdə imiş, 
Siz də hökm edib respublikadan 
çıxan yolları bağlayıbsınız, guya, 
bazarlarda qiymətlər aşağı dü-
şüb. Və məhsulu respublikadan 
çıxarmağa vərdiş etmiş kişilər 
bəyanat veriblər: “Mı oplatim 
skolko uqodno, Vezirov ne doljen 
ostatsya do sleduyuşeqo leta”. 
(Vəzirovun bəzi ifadələri çıxışının 
orijinalında olduğu kimi saxlanır 
- red.)Təəcüüblü bir “qiymət” də 
dediniz - bu qiyməti Sizin başını-
za kimin qoyduğunu sirr saxladı-
nız, amma rəqəmi bildirdiniz: 300 
milyon... Hə, Siz doğrudan da 
gələn yaya qala bilmədiniz, bəlkə 
elə düşünürsüz ki, o “tacir kişilər” 
törətdilər Yanvar müsibətini? 

Siz həqiqətən bu qədər 
sadəlövhsünüz, yoxsa oynayır-
sınız? Respublika rəhbərinin, 

üstəgəl diplomatın belə sadəlövh 
olmasına kim inanar? O ki qaldı 
oyuna... mən nə az, nə çox, düz 
on altı il peşəkar teatra rəhbərlik 
etmişəm, pyeslər yazmışam, 
Şekspiri dilimizə çevirmişəm... 
Sizin oyununuzu şit komediyalar-
dakı şit personajların ifaçıları ilə 
müqayisə etmək olar. 

Yeri oldu-olmadı “moy narod”, 
“moy narod” deyə-deyə Sum-
qayıtı, sonra Əsgəranı, “zaxvat 
vlasti... v Lenkorane”, Cəlilabadı, 
Cənubla sərhəddəki “neslıxannıy 
vandalizm...”i, “srıv zasedaniya 
Verxovnoqo Soveta”nı, “mitinq 
Soveta oboronı”, müxalifətlə gecə 
yarıdan xeyli keçənədək oturub 
şöhbətləşdiyinizi dönə-dönə 
xatırladınız, demək istəyirdiniz 
ki, 20 Yanvar müsibəti “təbii” idi? 
Bəs kim xalqı o dəhşətli qırğın-
dan xəbərdar və xilas etməliydi? 
Müsibətdən neçə gün qabaq 
zavoddakı görüşünüzdə o nə 
“silahlanma” tezisiydi atmışdınız 
meydana? 

“Sentr vinovat? A seyças?” 
Çox hərləndiniz bu sözlərin 

ətrafında. Mərkəzə bircə kəlməlik 
qınaq, tənqid eşidilmədi... Bəlkə 
Siz də Yazovun yanvarın 18-
dən 19-na keçən gecə Bakıya 
gəlişindən xəbərsiz idiniz? Və 
necə oldu ki, bütün Azərbaycan 
çalxanan dənizi xatırlatsa da, Siz 
Qorbaçovla danışmadınız? 

Siz qətiyyən sadəlövh 
adam deyilsiniz. Azərbaycanın 
düşmənlərinin əliylə yazılmış 
ssenarinin mahir iştirakçısısınız. 
Siz doğrudan da sadəlövh adam 
olsaydınız heç olmasa, aradan 
iki il keçəndən sonra müsibətin 
kökünü, yuxarıdan verilən konk-
ret tapşırıqların, həndəvərinizdən 
gələn tələblərin ucundan-qu-
lağından nəsə açardınız, abır-
həya etmədən “günahkarlar 
axtarmayın, hamı günahkardır” 
deməzdiniz. Və lap dəhşətlisi bu-
dur ki, heç olmasa, peşmanlıq da 
keçirmirsiniz. Yox, Siz heç nəyi 
aça bilməzdiniz, məsələn, deyə 
bilərdinizmi ki, ordu çağırılması 
barədə Mərkəzə şifroqramma 
verməyibsiniz? Deyə bilməzdiniz. 
Ona da “Qorbaçov” deyərlər. 
SSRİ Xalq Deputatlarının qurul-
tayında Tbilisi faciəsinə baxıl-
ması Sizin gözləriniz qabağında 
olub, Gürcüstan KP MK-nın 
keçmiş birinci katibi Patiaşvili 
bildirəndə ki, 9 apreldə Tbilisinin 
küçələrində tökülən qanlardan 
xəbərsiz imiş, Qorbaçov onun öz 
imzasıyla Sov.İKP-yə göndərilmiş 
teleqramı (komendant saatı elan 
olunması xahişini) gətizdirib, 

xalq deputatlarına oxutdurdu və 
bunu televiziya vasitəsilə bütün 
keçmiş nəhəng imperiya gör-
dü. Ona görə də... Girenkonun, 
Yazovun, Mixaylovun... heç adını 
da çəkmirsiniz, sözünüzün də 
əvvəli-axırı – “günahkarlar axtar-
mayın, hamı günahkardır”. 

Doğrudanmı yanvarın 16-
dan 18-dək rəhbərlik etdiyiniz 
büro bu məsələylə bağlı yı-
ğışmayıb, vəziyyəti müzakirə 
etməyib, tədbirlər planı hazırla-
mayıb və bu barədə Moskvaya 
müvafiq məlumat verməyib, 
müvafiq xahiş eləməyib, kömək 
istəməyib? Bəlkə bu işi Ali So-
vetin Rəyasət Heyəti öz üzərinə 
götürüb? Bəlkə hər şeyi Siz 
özünüz öz iradənizlə təkbaşına 
həll edibsiniz? Burda da sual 
çoxdur, amma bir şey mənə 
gün kimi aydındır: sizlərdən 
müraciət olmasaydı, Qorbaçov 
Azərbaycana başkəsənlər ordusu 
yeridə bilməzdi. Əgər Siz kömək 
istəməyibsinizsə və ya fövqəladə 
vəziyyətin əleyhinə olmusunuz-
sa, niyə respublikanın müxtəlif 
təşkilatları adından müraciətləri 
yığırdınız? Deyəcəksiniz ki, o 
vaxtlar Bakıda hər hansı bir iri 
müəssisənin rəhbərliyi, ictimai 
təşkilatları MK-nın və ya rayko-
mun tapşırığı olmadan yuxarılara 
müraciət edə bilərdi ki, şəhərdə 
hərbi vəziyyət elan edin? Buna 
inanan tapılarmı? 

Siz qaçqınları da xatırladınız, 
guya, müxalifəti o zavallıların 
problemləriylə birgə məşğul 
olmağa çağırıbsınız. O zavallıları 
ki, Sizin tapşırığınızla, raykom 
katiblərinin hökmüylə doğma 
Azərbaycandaca neçə kənddən, 
neçə eldən qovuldular, axırda 
neçə milis, DTK səddini keçib 
Bakıya üz tutdular, oradan da 
qovuldular. Sonra yenə geriyə, 
sonra yenə, yenə...Zəngilandakı 
görüşünüz yadınızdadımı? Bu 
yaxınlaracan amansız düşmən 
qabağında mərdanə dayanan 
Nüvədi kəndinin poçt müdiri 
şikayətlənəndə ki, poçtumuz 
gəlmir, işığımızı kəsirlər, maaşı-
mızı ala bilmirik, ərzaq...yoxdur... 
Nə desəniz yaxşıdır? “Sizə şad 
xəbər vermək istəyirəm. Bakıya 
beş min erməni qayıdıb...” Elə o 
qaytardığınız ermənilər sonralar 
çox faciələr törətdilər. Bakıda da, 
Azərbaycanın hər guşəsində də. 
Elə o qaytardığınız ermənilərin 
gücüylə Volski Qarabağ dağ-
larında daşnak hökumətini 
möhkəmlətdi, faciələr faciələrə 
calandı, yerdə də qan töküldü, 
göydə də. Azərbaycanlılar doğma 

Qarabağdan ölüm təhdidi ilə 
qovuldular, isti ocaqlarından 
didərgin düşdülər, 13-15 yanvar 
hadisələrinin ertəsi günü isə öz 
əlinizlə törətdiyiniz cinayətlərə 
siyasi qiymət verməyə cumdu-
nuz, büronuzun qərarını çıxarıb, 
bütün günahları o zavallıların 
üstünə yıxdınız. Bu qərarı çıxar-
maqda əsas məqsədiniz yeni 
cinayət törətmək idi: yerli əhali 
ilə qaçqınlar arasında nifaq sal-
maq, qardaş qırğını törətmək. 
Bu yolla “şanlı” ordunun şəhərə 
girməsinə  “ciddi” bəhanə tap-
maq.

Bakıdan qaçmağınız isə... 
gülməli nağıllara oxşayır: yan-
varın 18-dən 27-dək “heç nə 
yadınızda deyil, yanvarın 18-də 
günorta xəbər veriblər ki, “Polit-
büro” Sizi işdən kənarlaşdırıb, 

diplomatik “karyera”nızın davamı 
üçün XİN-nə dəvət eləyib.

Axşam saat 11-in yarısınadək 
MK-da olubsunuz.

Sonra... “heç nə yadınızda 
deyil”. 

Yanvarın 27-də ayılıbsınız. 
Moskvada, ayrı məmləkətdə, 
aydın deyil, bəlkə də ayrı 
şəhərdə? Yoxsa ağır stress 
keçiribsiniz, şok vəziyyətinə 
düşübsünüz. Vəzifədən ayrıl-
dığınız, yoxsa əlinizlə törədilən 
soyqırımı üzündən? O da aydın 
deyil. Bəs doğmalarınız, dostla-
rınız da Bakıdan nə vaxt, necə 

aparıldığınızı Sizə söyləmədilər? 
Görürsünüzmü, yuxulu nağıllar 
kimidir, gülməli nağılların qəmli 
sonluğutək. Ən qatı cinayətkarlar 
da, içlərində zərrə qədər 
qeyrət, namus hissi varsa, xalq 
məhkəməsində günahlarını etiraf 
edirlər, törətdiklərini açıb-ağar-
dırlar. O dəhşətli soyqırımından 
sonra günahlarının yüzdə birini 
boynuna almayasan, milyonlarla 
tamaşaçıya üz tutub deyəsən: 
necə getdiyim yadımda deyil, 
yanvarın 18-də yatıb, 27-də 
oyanmışam. “Moy narod” ifadəsi 
səmimiyyətlə deyiləndə “mənim 
evim”, “mənim ocağım”, “mənim 
oğul-uşağım” kimi səslənir və 
bundan uca and yeri yoxdur. Belə 
ağ yalanları, multiplikasiya filmləri 
qəhrəmanlarının gülməcələrini 
xatırladan “monoloqunuzu” 

dinləyəndə fikirləşirsən: ulu tarixi 
boyu heç kəsi aldatmayan, düz 
sözü, düz əhdi müqəddəs sanan, 
qılınc qabağında da xəyanət 
eləməyən, mərdliyi qoca Şərqi 
heyrətləndirən bu qeyrətli millət 
doğrudanmı Sizin xalqınızdır?

* * * 
Qorbaçov Sizi gecəyarı Pa-

kistandan gətirdib, Azərbaycana 
rəhbər təyin edəndə, həqiqətən, 
ağır vaxtlar başlamışdı. Amma 
məni bir məsələ çox düşün-
dürür: iyirmi il respublikadan 
ayrılmış, arada gəlib bir şəhərə 

rəhbərlik eləyə bilməyən adam 
nəyə arxalanıb, hansı prinsipləri 
əsas götürüb elə ağır yükün 
altına girdi? Əsas məqsədiniz 
nəydi? Qarabağ uydurmasının 
aşkarlanmasımı? Yoxsa qaç-
qınlar problemi? Bəlkə iqtisa-
diyyat? Yox. Siz, əslində, nə 
Qarabağın qorunmasıyla məşğul 
oldunuz, nə qaçqınlarla, nə də 
iqtisadiyyatın inkişafıyla. Gündə 
bir tezis atıb meydana - arxa-
sında gizləndiniz: qoz ağacı 
əkmək, kompyüterləşdirmək, 
hamam tikmək. Bəs Qara-
bağ? Volskinin rəhbərlik etdiyi 
Xüsusi İdarə Komitəsini kim 
yaratdı Azərbaycanın bu dilbər 
guşəsində? Erməninin əlini sıxan 
bu canişini kim SSRİ-nin xalq 
deputatı elədi? Bu gün deyə 
bilərsinizmi, onun seçilməsinin 

təşkili üçün həmin dairəyə düşən 
azərbaycanlılar yaşayan ra-
yonların, kəndlərin rəhbərlərinə 
xüsusi tapşırıq verməyibsiniz? 
Bəs Balayanın? Bu seçkidə 
Sizin barmağınız yoxdur? Bəs 
seçkiqabağı bir qrup adamınızı 
həmin dairəyə – azərbaycanlılar 
yaşayan məntəqələrə niyə 
göndərmişdiniz? Qarabağla, 
qaçqınlarla, respublikanın başqa 
problemləriylə ciddi “məşğul 
olan” rəhbər iyirmi ayda yüzlərlə 
nomenklatur işçisini işdən 
çıxarmağa necə macal tapa 
bildi? Axı o qədər adamı da təyin 

etmək lazım idi. Siz bu adamların 
fəaliyyətini, şəxsiyyətini harda 
öyrənmişdiz? (İşdən çıxarıla-
nıarın da, yeni təyin edilənlərin 
də.) Harada, haçan? Hindis-
tanda, Nepalda, Pakistanda 
işləyəndəmi? Ümumiyyətlə, 
məncə, kadr “siyasətinizdə” baş-
lıca xətt yüksək vəzifələri Sizdən 
əvvəlki rəhbərliklər tərəfindən 
işdən qovulmuş adamlara (özləri 
yaşamırsa, onların uşaqlarına 
və ya yaxın adamlarına), özü də 
ağına-bozuna baxmadan payla-
maq, kimlərdənsə qisas almaq, 
köhnəli-təzəli korrupsiya yarat-
maqdan başqa bir şey deyildi. 

Ölkə rəhbərləri hansı halda, 
hansı şəraitdə Vətəndən qaçırlar 
görəsən? Düşmən ordusu ölkəyə 
girəndən neçə gün, neçə saat 
qabaq? Və tarix boyu başqa belə 
bir dəhşətli fakt qeydə alınıbmı? 
Müxalifətlə görüşlərinizdən çox 
dəm vurursunuz, o söhbətlərdə 
əsas məqsədiniz nəydi, xalq 
hərəkatını parçalamaqmı? 
1988 - ci ilin noyabr-dekabr 
hərəkatında biz bunun şahidi 
olduq, necə dəhşətli böhtanlar 
yayırdılar meydana, çadırla-
ra. Aclıq elan edən gənclərin 
“saatda” ayaqyoluna neçə kərə 
“getdiklərini” də “saymışdınız” 
və bunu Siz özünüz televiziya ilə 
aləmə car çəkirdiniz... 

Və axırıncı sözüm: bu xalqın 
doğrudan da Yer boyda ürəyi var; 
torpaq kimi səbri var, izin verib 
Siz müqəddəs Şəhidlər xiyaba-
nına ayaq basıbsınız. Görəsən, 
heç olmasa orada, əbədiyyətin 
zülmü ayaqladığı torpaqda içini-
zin lap dərin guşəsinində ağlasığ-
maz cinayətlərinizi, bağışlanmaz 
günahlarınızı xatırladınızmı? 

“Yeni fikir” qəzeti, 
23 yanvar 1992-ci il

Ə.Vəzirova açıq məktub 

Mən indi Sizə nə məktub yazmaq istərdim, nə də günahlarınızla bağlı 
kiməsə müraciət etmək. Respublika rəhbərliyinin başında daya-
nanda – qılıncınızın dalı da, qabağı da kəsəndə Sizlə görüşmək, 

adımı rəsmi və ya qeyri-rəsmi qəbullarınızın siyahısına saldırmaq istəməmişəm, 
həndəvərinizdə fır-fır fırlananların da yadına düşməyə cəhd eləməmişəm. Mərkəzin 
təyinatını alıb Bakıda fəaliyyətə başladığınız ilk günlərdəcə təşkil etdiyiniz 
mitinqdəki çıxışınızı dinləyəndə əlim yerdən-göydən üzüldü, inandım ki, millətin 
başı üstünü qara buludlar alır. Siz ilk “monoloqunuzdan” millətin fikrini o günlərin 
dəhşətli ağrılarından, elan olunmamış erməni müharibəsindən, Mərkəzin daşnak-
sayağı himayədarlığından, Qarabağdan, sərhədlərdən, qaçqınlardan uzaqlaşdırıb 
keçmişin təftişinə, təzə xiyar-pomidor “problemi”nə, köhnə dostunuzun vaxtilə 
işdən çıxarılması məsələsinə yönəltmək istəyirdiniz. Bir-birinə calanan sonrakı acı 
hadisələr – iyirmi aylıq hakimiyyətinizin törətdiyi faciələr təsdiq elədi ki, zənnimdə 
yanılmamışam. Yazılarım Sizin əlinizin altındakı hərbi senzuranın qadağalarını 
yarıb keçəndə mətbuatda çap olunub. Hətta bir müşavirədə məclis əhlindən qəfildən 
soruşubsunuz: “Mı kak mojem nemnojko rasslabit Qidayata?” Kimsə: “On v poslednee 
vremya molçit” - deyib. Siz yenə əsəbləşmisiniz: “Eqo molçaniye toje opasno!”. 

P.S.: ŞƏR QAZANI 
Açıq məktubun yazıldığı, çap olundu-

ğu zamandan 27 ildən artıq vaxt keçib. 
Yazılmasına səbəb 20 Yanvarın ikinci 
ildönümündən sonra ilk dəfə televiziya 
ekranında görünərək bu açıq ittihamda 
göstərildiyi kimi, absurd, ağlabatmaz fikirlər 
söyləməyiniz idi. Narahat ovqatla yazılmış 
o sətirlər o illərdə çox oxundu, sonralar 
kitablarıma daxil edildi. Artıq bu müsibətin 
mahiyyətini, Siz başda olmaqla günahkarla-
rının adlarını, ünvanlarını tarix özü açıb və 
açır. Haçansa açıq məktubu qəzetdə yenidən 
dərc etdirəcəyimi (özü də sözardıyla) ağlıma 
gəlməzdi, əgər yeni cəfəngiyat – “Paxlava 
Production” internet televiziyasında saat ya-
rımlıq şərlər, yalanlar, böhtanlar, lap başlı-
cası, xalqımıza, yumşaq desək - hörmətsizlik 
deyimləri ilə doldurulmuş yeni müsahibəniz 
peyda olmasaydı. 

Heç dəyişməyibsiniz, azı, 27 il bundan 
qabaqkı ovqatınızdasınız – “Lenin komso-
molunda” işləməyinizlə fəxr edirsiniz, siyasi 
ideologiyalı dövlətin xiffətini çəkirsiniz, 
eliniz Fuzulini hələ də “Karyagin” sayırsı-
nız. Siyasi Büronun “məlum” üzvlərindən 
fərqli olaraq Sov.İKP üzvü biletini atmadığı-
nızı, ömrünüz boyu saxlayacağınızı, axır-
da arxivə təhvil verəcəyinizi fəxrlə bəyan 
edirsiniz.

Lap təəccüblüsü budur ki, otuz ildən 
artıq davam edən torpaqlarımızın düşmən 
tərəfindən zəbtinin “səbəblərini” işğal-
çı ölkədə hakimiyyət uğrunda gedən 
mübarizədə görürsünüz. 

Özünüzə bəraət qazandırmaq üçün kimə 
desən, şər atırsınız, yalan danışırsınız, hamı-
ya məlum olan adi faktları təhrif edirsiniz. 
20 aylıq “hakimiyyətiniz” dövründə də belə 
çalışırdınız. Açıq məktubdan az sonra çap 
olunmuş “Əgər səlahiyyətin yoxsa...” adlı 
müsahibəmdən sətirlər düşür yadıma: “Milli 
dünyagörüşün, özünüdərk proseslərinin 
ritmini pozmaq, xüsusilə, Azadlıq hərəkatını 
təxribatlar yolu ilə boğmaq üçün...Vəzirov... 
kimi rəhbər lazım idi.  Moskvaya belə kadr... 
gərəkdi! Bu rəhbər... Moskvanın siyasətini 
üç istiqamətdə aparırdı... Birincisi - çalışırdı 
ki, nəyin bahasına olursa-olsun, Qorbaço-
vun və onun antiazərbaycan, daşnakpərəst 
siyasətinin iç üzünü bilən Heydər Əliyevin 
reytinqini aşağı salsın, onu böyük siyasət 
meydanına yaxın buraxmasınlar. Qorba-
çovun Siyasi Büro yoldaşı imperiya üçün 
niyə belə təhlükəliydi? Ona görə ki, siyasi 
çevikliyi, zəngin təcrübəsi, güclü məntiqi 
ilə o illərin Siyasi Bürosunda fərqlənən bu 
dərin zəkalı adam ciddi çətinliklər şəraitində 
özünü yenidən göstərər, hadisələri baş-
qa səmtə yönəldə bilərdi. Bütün hallarda 
Qarabağ ermənilərə verilməz, sərhədlərimiz 
pozulmazdı. İkincisi, Heydər Əliyev elə 
bir şəxsiyyətdir ki, Qorbaçovla, Yeltsinlə... 
üzbəüz oturub onları susdura bilər, 

beynəlxalq aləmdə ifşa eliyərdi. Və o da 
təsadüfi deyil ki, böyük siyasətdən zorla 
uzaqlaşdırılmış Heydər Əliyev Brejnev - 
Qorbaçov Siyasi Bürosunun ilk üzvüdür ki, 
son imperatorun iç üzünü neçə il bundan 
qabaq açıb (Liqaçov və başqaları hələ indi-
indi açırlar). 

Üçüncüsü, real, böyük qüvvə olan Xalq 
hərəkatını nəyin bahasına olursa olsun 
parçalamaq, nüfuzdan salmaq, hərəkatla 
Heydər Əliyev qarşıdurmasını təşkil 
etmək, yaxud “eyniləşdirmək” (daha çox 
eyniləşdirirdilər). Sov. İKP MK-da Vəzirov 
yayırdı ki, guya, Əbülfəz Əliyev Heydər 
Əliyevin əmisi oğludur... Qarşıdurmada 
da, eyniləşdirmədə də məqsəd hər ikisini 
zəiflətmək, xalqın gözündən salmaq idi. 
Bacarmadılar. Təkrar edirəm : Xalq müd-
rikdir!” 

“Aydınlıq” qəzeti, 
10 iyul, 1992-ci il. 

Yadınızdadırsa, açıq məktubu yazanda 
da, bu müsahibəni verəndə də mən siyasi, 
ya diplomatik vəzifə daşımırdım, “Gənclik” 
nəşriyyatının baş redaktoruydum. Vətəndaş 
kimi, qəlbimin harayına dözməyib açıq 
məktubu, o illərin ağır problemlərindən 
bəhs edən digər çoxsaylı məqalələri qələmə 
aldım, bu mövzuda müsahibələr verirdim. 

Ata-baba yurdlarından didərgin düşmüş 
soydaşlarımıza yeni böhtanlar atırsınız. 
Guya, onları Qarabağa aparmaq üçün ayır-
dığınız avtobusa (?) bircə nəfər də qaçqın 
minməyib. Mən o illərdə də yazmışam, çap 
olunub: Qərbi Azərbaycandan olan qaçqın-
ların məramı Yuxarı Qarabağda yerləşmək 
idi. Onlar birmənalı bildirirdilər: “Biz 
yalnız ora getməliyik! Yarımız qırılıb, Qara-
bağı xilas etmək istəyirik! (Bunu özümüzün 
şərəfimiz, vəzifəmiz sayırıq).” Siz imkan 
vermədiniz. Xalq hərəkatını aşağılamaq 
niyyətiniz yenə də özünü gizlətmir. Hələ də 
qəbul edə bilmirsiniz ki, 1988-1990-cı illərdə 
küçələrə çıxan, meydanlara toplaşan yüz 
minlərlə vətəndaşımızın məramı Azadlığa 
qovuşmaq, Qarabağı xilas etmək və Sizin 
antiazərbaycan siyasətinizə son qoymaq idi. 

Deyirsiniz, “əgər mitinqçilərə gündə 
25 manat ödənilməsəydi, onlar hərəkatı 
dəstəkləməzdilər.” Mən o mitinqlərdə hər 
gün 3-5 saat olmuşam. Mənə də 25 manat 
ödənilib? Minlərlə ziyalı, tanınmış, ləyaqətli 
insan, qeyrətli vətəndaşlar görmüşəm orada. 
Onlara da ödəyiblər? Siz belə böhtanlar yağ-
dırmaqla bütün xalqımızı təhqir edirsiniz. 

Köhnə absurd “tezisləriniz” yadımız-
dan çıxmayıb. 1969-cu ildən başlayaraq, 
səksəninci illərin əvvələrindək ölkəmizdə 
aparılmış nəhəng quruculuq işlərini hələ də 
“görə bilmirsiniz”. “İstintaq” filmindən söz 
düşməsi də Sizi ayıltmır. “Lenin komsomolun-
da”, diplomatiyada ən yüksək vəzifələr tutmuş 
yeganə azərbaycanlı olmağınızdan dəm 

vura-vura laqeydcəsinə bildirirsiniz ki... guya, 
o filmə baxmayıbsınız. Elə bir kəndli, fəhlə, 
sadə “Lenin komsomolçusu” tapılarmı o filmə 
baxmamış olsun? O filmin nəhəng ölkənin 
ən yüksək dəyərini – SSRİ Dövlət mükafatı 
alması da “birinci Lenin komsomolçusunu”, 
“birinci diplomatı” maraqlandırmayıb?! Bu, 
məsələnin bir tərəfi! Digər əsas tərəfi – 20 
aylıq hakimiyyətində ölkənin məlum iki böyük 
regionundan olan kadrların yaxşısına, pisinə 
baxmadan hamısını (istər paytaxtda, istərsə 
də rayonlarda) ikinci, üçüncü, hətta dördüncü 
dərəcəli vəzifələrdən də son nəfərinədək azad 
edən, bu bölgələrdən olanların dövlət apa-
ratında ən aşağı dərəcəli işçi götürülməsinə 
imkan verməyən şəxsin guya, özündən əvvəl 
mövcud olmuş “klanlardan”, “korrupsiya-
dan” dəm vurması çox yumşaq desək, acı 
gülüş doğurur. 

Böyük qardaşınız M.Qorbaçov, onun 
həndəvərindəkilər barədə bircə kəlmə də 
olsun tənqidi fikir söyləməməyinizin “sir-
ri” həm açıq məktubda, həm də sözardında 
var. Böyük qardaşınızın dilindən yalan 
söyləməyiniz də məni təəccübləndirmir: 
“Hələ 1985-ci ildə Qorbaçov mənə 
Azərbaycana rəhbərlik etməyi təkif etmişdi”. 
Ağ yalandır! 1985-ci ildə K.Bağırov üç ildən 
də az idi ki, Azərbaycana başçılıq edirdi. 
O dövrdə respublika rəhbərlərini belə tez 
dəyişmirdilər. K.Bağırovu təcili əvəzləməyə 
ehtiyac da yox idi. O da Qorbaçovun tapşı-
rıqlarını yerinə yetirirdi (Sizin kimi xalqını 
dəhşətli qırğına verib aradan çıxmasa da). 
1985-ci ildə Azərbaycana rəhbər gəlmək 
istəyiniz öz səbatsız, dağıdıcı, məntiqsiz 
“islahatlarını”, artıq hazırlanmaqda olan 
Qarabağ xəyanətinin “layihəsini” həyata 
keçirməkdə ona ciddi mane olan dahi dövlət 
xadimi Heydər Əliyevi böyük siyasətdən 
uzaqlaşdırmaq təxribatında böyük qarda-
şınız Qorbaçova yardımçı olmaq məqsədi 
daşıyırdı! Yalnız şəxsən Sizin arzunuz olub. 
Ermənistanın müharibəsini, 20 Yanvar 
müsibətini beş il qabağa salmaq üçün? 

Müsahibənin sonunda 2004-cü ildə Pre-
zident İlham Əliyevin yanında Azərbaycan 
ensiklopediyasının nəşri ilə bağlı keçirilmiş 
müşavirədən Sizə aid epizod xatırlanır. 
Sizin cavabınız öz “ampluanızda” – öz 
səviyəsizliyinizdə və dayazlığınızdadır. Pre-
zidentin Sizi təqdimi isə zərgər dəqiqliyi ilə, 
düzgün, məntiqi və alternativsizdir: “Kimdir 
Vəzirov? Təlxək! Azərbaycanı biabır edən. 
Azərbaycan xalqının qanını axıdan!”. 

Sözardının sonunda açıq məktubdan 
sətirlər düşür yadıma: “Ən qatı 
cinayətkarlar da içlərində zərrə qədər qeyrət, 
namus hissi varsa, xalq məhkəməsində 
günahlarını etiraf edirlər, törətdiklərini 
açıb-ağardırlar”... 

Siz doxsan yaşın kandarında da 
özünüzdə bu qeyrəti, cəsarəti tapa 
bilmədiniz, ləyaqətsiz oldunuz.

Siz – əsgi cəmiyyətin də, bu günün də şər 
qazanı!

12 mart 2019-cu il 
Bişkek.

HIDAYƏT 
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Təsadüfi deyil ki, həmin günlərdə 
yeraltı təkanlar nəticəsində İsmayıllı, 
Ağsu və Şamaxı rayonlarında 
fərdi evlərə, sosial və infrastruktur 
obyektlərinə ciddi ziyan dəymişdi. 
Bundan sonra hər üç rayonda evlərə 
baxış keçirilmiş, müəyyən olunmuşdu 
ki, təkcə Şamaxıda təbii fəlakətlə bağlı 
şəhər üzrə 866, qəsəbələr üzrə 123, 
kəndlər üzrə isə 811 olmaqla, 1800 evin 
təmirinə ehtiyac yaranıb.

Həmin gündən də qəzalı vəziyyətə 
düşmüş evlərin bərpası və yenilərinin 
tikintisi işlərinə başlanıb. İkinci dəfə 
Şamaxıda olmuş Prezident İlham 
Əliyev rayon sakinləri ilə görüşüb, 
onların problem və çətinliklərini 
dinləyib, məktublarını şəxsən qəbul 

edib, zəlzələ nəticəsində 
zərərçəkmiş bütün evlərin 
yenidən tikiləcəyini bildirib. 

Dövlət başçısı, eyni zamanda, sakinlərin 
problemlərinin həlli ilə bağlı əlaqədar 
təşkilatlara tapşırıq və tövsiyələrini 
verib. 

Bundan əlavə, Azərbaycan 
Prezidenti Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu 
rayonlarında baş vermiş təbii fəlakətin 
nəticələrinin aradan qaldırılması 
işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında sərəncam 
da imzalayıb. Sərəncama əsasən, 
Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarında 
işlərin davam etdirilməsi üçün 2019-cu 
il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 
Azərbaycan Prezidentinin ehtiyat 
fondundan cəmi 11 milyon manat, o 
cümlədən, tikinti və bərpa-gücləndirmə 

işlərinin davam etdirilməsi üçün 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 5 milyon 
manat, Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu 
Rayon İcra hakimiyyətlərinin hər birinə  
2 milyon manat vəsait ayrılıb.

Görülən işlər göstərir ki, 
Azərbaycanın dövlət başçısı hər bir 
vətəndaşın Prezidenti olduğunu bir daha 
əyani şəkildə təsdiq etdi, insanların 
probleminin həllinə həssaslıqla 
yanaşmaqla, onların həyat və yaşayış 
şəraitlərinin ən yüksək səviyyədə 
təmin edilməsinə çalışmaqla böyük 
humanistlik nümayiş etdirdi. Qədirbilən 
insanlar Prezidentin bu qayğı və 
diqqətini çox yüksək qiymətləndirirlər. 

Mayıl ALICANOV, 
Şamaxı Rayon Ağsaqqallar 

Şurasının sədri 

Prezident verilən sözə əməl 
etməyin nümunəsini göstərir 

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və 
birinci xanım Mehriban Əliyevanın bu günlərdə 
Şamaxıya gedərək burada zəlzələdən evləri qəzalı 
vəziyyətə düşmüş sakinlərlə səmimi görüşməsi, 
sadə insanların qayğı və problemləri ilə yaxından 
maraqlanması ölkə ictimaiyyəti tərəfindən dərin razılıq 
hissi ilə qarşılanıb. Bu barədə söz düşəndə “Ailələrə 
dəstək” İctimai Birliyinin rəhbəri Esmira Rəhimova 
demişdir: 

– Möhtərəm  Prezidentimiz 
İlham Əliyevin Ağsu və 
Şamaxı rayonlarına səfəri, 
problemlərlə yerində ma-
raqlanması və onların həlli 
ilə bağlı müvafiq icra orqan-
larına operativ tapşırıqlar 
verməsi hamı kimi, məni də 
çox sevindirdi. 

Dövlətimizin başçısı 
evləri qəzalı vəziyyətə düş-
müş sakinlərə dedi ki, onlar 
heç nədən narahat olmasın-
lar, zəlzələ zamanı uçub-

dağılan bütün evlər yenidən 
tikiləcək. Fikrimcə, bu sözlər 
çətin vəziyyətə düşən insan-
lar üçün çox böyük təsəllidir. 
Axı, bu sözlərin arxasında 
sadə insanların, xalqın 
xeyrinə real işlər durur. 

Bəli, dövlət başçısı-
nın sözü ilə əməli birdir. 
 Prezidentimiz verilən sözə 
əməl etməyin nümunəsini 
göstərir. Azərbaycan xalqı 
məhz bu və digər yüksək 
insani keyfiyyətlərinə görə öz 

müdrik liderinə dərin inam və 
ehtiram bəsləyir. 

Sirr deyil ki, Şamaxı, 
Ağsu, İsmayıllıda baş verən 
zəlzələ, yüzlərlə ailənin 
qayğı və problemini artırıb. 
Lakin bu ailələrin heç biri 
dövlətimizin diqqət və qay-
ğısından kənarda qalmayıb. 
Sadə insanlar bu münasibəti, 
xeyirxahlığı görür və bundan 
çox razı qalırlar. 

Düşünürəm ki, bu gün 
müstəqil Azərbaycanın 
vətəndaşı olmaq bir şərəf 
işi olduğu qədər, həm də 
böyük imtiyazdır. Çün-
ki dünyada ikinci elə bir 
ölkə yoxdur ki, onun lideri 
vətəndaşına cənab İlham 
Əliyev qədər diqqət və qayğı 
göstərsin. Bütün vətənpərvər 
Azərbaycan vətəndaşları 

kimi, mən də dövlətimlə, 
möhtərəm Prezidentimlə son-
suz dərəcədə qürur duyuram. 

Söhbəti qələmə aldı:  
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti” 

Bəxtiyar MƏMMƏDOV, ağdamlı məcburi 
köçkün, Qarabağ müharibəsi əlili:

– Dövlətimizin əsas diqqəti Azərbaycan 
vətəndaşının yaxşı yaşamasına yönəlib. 
Bunu hamı – məsul vəzifədə işləyən də, 
sadə peşə adamı da, sıravi sakin də görür, 
öz həyatlarında bu istiqamətin nəticəsini 
yaxından hiss edir, duyurlar. Mən Qarabağ 
uğrunda savaşlarda əlil olmuşam. Vətən üçün 
canımdan keçməyə hazıram. Müharibə olarsa, 
yenə hücuma keçənlərin sırasına qoşularam. 
Bu dövlət üçün ölməyə dəyər. O yerdə ki, 
sənin atdığın addımı qiymətləndirir, ona dəyər 
verirlər, deməli, son damla qanımızı da bu 
torpaq uğrunda axıtsaq, “of” deməməliyik.

Dövlət başçımızın 
əlillərin, məcburi köçkünlərin 
yaşayış tərzinə xüsusi diqqət 
və qayğı ilə yanaşması bizi 
yaşamağa daha da ruh-
landırır. Məcburi köçkün 
kimi ötən illərdə həmişə 
diqqət mərkəzində olmu-
şuq, hara üz tutmuşuqsa, 
problemlərimizə öncə baxıb 
həll etmişlər. Məişət şəraiti 
normal olmayanlara ev 
veriblər. Prezidentimizin bu 
ilin əvvəlindən etibarən ver-
diyi tapşırıqları, imzaladığı 
sərəncamları hər bir məcburi 
köçkün kimi, mənim də ailə 
üzvlərim sevinclə qarşıla-
dılar. Sosial müavinətlərin, 
məcburi köçkünlərə verilən 
vahid aylıq müavinətin, 
əlillərə ödənilən vəsaitin ar-
tırılmasına sevinməyən yox-
dur. Hamı bu sərəncamların 

bəxş etdiyi gözəl ovqatla yaşayır. Bu əziz 
günlərdə hamımız dövlətimizin başçısına 
duaçıyıq. 

Adilə BAYRAMOVA, Qubadlıdan 
məcburi köçkün, şəhid anası:

– El-obamızı yağı düşmənə qoyub 
gələndə taleyimizin necə olacağını 
bilmirdik. Elliklə yığışan köçə qoşul-
duq. Biz necə əziyyətlər çəkdik, hansı 
əzablara düçar olduq, Allah şahiddir. 
Oğlum Səlahəddin şəhid oldu. Adımıza 
köçkün dedilər. Məni şəhid anası çağır-

dılar. Çox çətinliklərdən keçdik. Nə yaxşı ki, biz 
məcburi köçkünlərin sığındığı dövlət və onun 
başçısı belə humanist, qayğıkeş, dərdə yanan 
oldu. Allah onu qorusun. Bizi bir an diqqətdən 
kənarda qoymadı. Məcburi köçkünlərdən neçə 
ailəyə artıq Sumqayıtda hər cür şəraiti olan 
gözəl mənzillər verilib.

Şəhid ailələrinə hər ay Prezident təqaüdü 
ödənilir və onun məbləği 242 manatdan 300 
manata qaldırılıb. Eyni zamanda, bizim əmək 
pensiyamıza əlavə vəsait hesablanır. Uşaqla-
rımız ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində 
ödənişli təhsil aldıqda təhsil haqqı dövlət 
büdcəsi hesabına ödənilir. İl ərzində dövlət 

vəsaiti hesabına sanator-ku-
rort və istirahət göndərişləri 
verilir. Şəhid vərəsələrinə 
ödənilən 11 min manat bizim 
ailəyə də veriləcək. Üstəlik, 
məcburi köçkün ailələrinin 
hər bir üzvünə vahid aylıq 
müavinətin miqdarı 60 mana-
ta qaldırılıb. Dolanışığımızdan 
şikayətim yoxdur. Yeganə 
arzumuz torpaqların işğaldan 
azad edildiyi günü görməkdir. 
İnşaallah, Prezidentimizin 
səyləri nəticəsində əsarətdə 
qalan torpaqlarımız kimi, 
Qubadlımız da azad edilər, 
şəhidlərimizin ruhu sevinər, 
biz də köçümüzü yığıb doğma 
yurda dönərik.

Hazırladı: 
Zərifə BƏŞİRQIZI, 

“Xalq qəzeti”

Sənəddə bildirilir ki, 
Azərbaycanda əhalinin 
rifahını yüksəltmək, sosial 
müdafiəsini və layiqli həyat 
səviyyəsini təmin etmək 
dövlətin sosial-iqtisadi 
inkişaf konsepsiyasının 
əsas  prioritetlərindən 

biridir. Bu gün birmənalı 
demək olar ki, 2019-cu ilin 
əvvəlindən sosial sahədə 
qəbul olunmuş qərarlar, 
o cümlədən də, problemli 
kreditlərin həlli ilə bağ-
lı fərman öz miqyasına, 
əhatə dairəsinə görə, 

 sözün əsl mənasında, 
 inqilabi  xarakterlidir.

Təsadüfi deyil ki, 
vətəndaş dolların manata 
nisbətən məzənnəsinin 
0,78 manat olduğu dövrdə 
dollar krediti götürmüşdüsə, 
devalvasiyalardan sonra 
krediti yüksək məzənnə 
ilə ödəməli olmuşdu. Bir 
çox vətəndaşlar hətta 
kredit borclarını tamamilə 
ödəyərək bağlamışdılar. İndi 
Prezidentin fərmanında iki 
məzənnə arasındakı fərqin 
vətəndaşa geri qaytarılma-
sı nəzərdə tutulur. Ancaq 
söhbət yalnız devalvasiya-
lar dövründə götürülmüş 
dollarla kreditlərdən gedir. 

Devalvasiyadan öncə və 
sonra götürülmüş kreditlərə 
kompensasiya nəzərdə 
tutulmayıb. Eyni zamanda, 
10 min dollardan çox olan 
kreditlərə də güzəşt şamil 
edilmir. 

Bundan əlavə, fərmanda 
bank sisteminin sağlamlaş-
dırılması üçün Mərkəzi Ban-
ka və Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatasına müvafiq 
olaraq 682 milyon manat və 
282 milyon manat vəsait ay-
rılır ki, bank sistemində faiz 
dərəcələri aşağı salınsın, 
kapitallaşma təmin olunsun, 
banklar normal fəaliyyətlərini 
davam etdirə bilsin. 

Problemli kreditlərin həlli 
Azərbaycan hakimiyyətinin 
ciddi sosial təşəbbüsüdür 
və vətəndaşların rifah 
halını daha da yüksəltmək, 
onların maliyyə yükünü 
azaltmaq, eyni zamanda, 
dünya bazarında neftin 
qiymətinin 3-4 dəfə aşağı 
düşməsi ilə bağlı baş vermiş 
devalvasiya nəticəsində 
fiziki şəxslərin xarici val-
yutada olan kreditləri üzrə 
üzləşdikləri maliyyə itkilərini 
qarşılamaq məqsədi daşıyır. 
Artıq insanların kreditlərlə 
bağlı problemlərinin həlli 
istiqamətində real addımlar 
atılmasına başlanıb.  

Vəkil HÜSEYNOV,  
Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin professoru

Bununla yanaşı, kinematoqraf-
çılarımızın sosial müdafiəsinə də 
dövlətimiz xüsusi dəstək göstərir. 
Onlara fəxri adlar verilmiş, bir 
çoxu Prezident təqaüdünə layiq 
görülmüşdür.

Bu yaxınlarda  Prezident 
 İlham Əliyev və Birinci 
 vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyeva bir qrup mədəniyyət 
işçisi ilə görüşdü. Həmin görüşdə 
mən də iştirak edirdim. Çox 
səmərəli bir görüş oldu. Əsas bu 
idi ki, qaldırılan problemlərin 
həlli üçün Prezident yerindəcə 
tapşırıqlarını verirdi. 

Mən isə Azərbaycan Res-
publikası Kinematoqrafçılar 

İttifaqının sədri kimi qurumun 
binası ilə bağlı məsələ qaldırdım. 
Dedim ki, Azərbaycan Respub-
likası Kinematoqrafçılar İttifaqı 
binasızdır. Əslində, heç əvvəllər 
də Kinematoqrafçılar İttifaqının 
binası olmayıb. Hazırda azacıq 
da olsa, bizə dəstək kimi verilən  
büdcədən ilboyu kirayə pulu 
ödəyirik. Fəaliyyətimizə uyğun 
olmayan yerdə yerləşirik. Bizə elə 
bir məkan verilməsini xahiş etdim 
ki, Kinematoqrafçılar İttifaqına 
layiq olsun.

Prezident tapşırıq verdi ki, 
Bakı şəhərinin mərkəzində gözəl 
bina seçilsin. Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyətinə, Əmlak Məsələləri 
Komitəsinə göstəriş verildi. Cənab 
Prezident bildirdi ki, biz bunu 
etməliyik. Çünki Kinematoqrafçı-
lar İttifaqının ayrıca binası olmalı-
dır və şəraiti yaxşı olmalıdır.

Nizami Kino Mərkəzində bu 
günlərdə Azərbaycan Respubli-
kası Kinematoqrafçılar İttifaqının 
üzvləri ilə keçirilən görüşdə də 
biz bu məsələni müzakirə etdik və 
cənab Prezidentə bütün kinema-
toqrafçılar adından məsələyə belə 
operativ yanaşdığına, bütövlükdə 
milli kinomuzun inkişafına 
göstərdiyi qayğıya görə dərin 
minnətdarlığımızı bildirdik. 

Dünən Prezident  

İlham Əliyev “Yaradıcılıq ittifaq-
ları və birliklərinin fəaliyyəti ilə 
bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
yeni sərəncam imzalamışdır. 
Sərəncamda qeyd olunur ki, 
Azərbaycan yaradıcılıq ittifaqları 
və birliklərinin müraciətlərini 
nəzərə alaraq, onların fəaliyyətinə 
dövlət qayğısının daha da artı-
rılması məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının 2019-cu il dövlət 
büdcəsində nəzərdə tutulmuş 
Prezidentin ehtiyat fondundan 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə 
800 min manat, Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqına 650 min ma-
nat, Azərbaycan Rəssamlar İttifa-
qına 350 min manat, Azərbaycan 

Respublikası Kinematoqrafçı-
lar İttifaqına 300 min manat, 
Azərbaycan Memarlar İttifaqına 
250 min manat, Azərbaycan Teatr 
Xadimləri İttifaqına 250 min 
manat və Azərbaycan Aşıqlar 
Birliyinə 250 min manat ayrılsın. 
Bu, sərəncam yaradıcılıq ittifaq-
larının və birliklərinin gələcək 
fəaliyyətlərini stimullaşdırmaq 
üçün geniş imkanlar açacaq.

Buna görə dövlət 
 başçımıza bir daha öz dərin 
təşəkkürümüzü bildirir və 
Azərbaycanın müstəqilliyinin 
möhkəmləndirilməsi yolunda 
uğurlar  arzulayırıq.

Prezident İlham Əliyevin sənət adamları ilə görüşü tarixi 
bir görüş idi. Bu görüş bir çox məsələlərin müzakirəyə 
çıxarılması ilə əlamətdar oldu. Çünki görüşdə hər kəs 

problemlərini açıq şəkildə ifadə edirdi. Prezidentlə görüşdə 
yazıçı Anar çıxışında Cəlil Məmmədquluzadəyə heykəl qoyul-
ması təklifini irəli sürdü. Həqiqətən də “Molla Nəsrəddin” 
jurnalının yaradıcısı olan Cəlil Məmmədquluzadə kimi dahi 
şəxstiyyətə Azərbaycanda heykəl qoyulmasına ehtiyac var 

idi. Odur ki, Prezident bu təklifi dərhal dəstəklədi.
 Ölkə başçısı hər kəsin çıxışını diqqətlə dinləyir və öz 

qeydlərini aparırdı. Çıxışlar bitdikdən sonra Prezident 
söylədi ki, problemlərin həlli istiqamətində ciddi işlər 
aparılacaq və bu barədə mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevə 
tapşırıqlar verdi. Bu baxımdan görüş çox səmərəli keçdi.

 Son 15 ildə Azərbaycan mədəniyyəti çox inkişaf edib. 

Əvvəllər sənət adamları qastrol səfərlərinə gedərkən SSRİ 
bayrağı altında çıxış edirdi. Azərbaycan öz müstəqilliyini 
qazandıqdan sonra isə istər musiqiçilər, istərsə də rəqs 
ansamblları milli bayrağımız altında çıxış edir. Bütün bu 
işlərin önündə Heydər Əliyev Fondu dayanır. Mehriban xa-
nım Əliyeva Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada tanınması 
və təbliği istiqamətində çox böyük işlər görüb. Mütəmadi 
olaraq Fransa, Almaniya, İtaliya kimi ölkələrdə Azərbaycan 
mədəniyyəti günləri keçirilir. Bu tədbirlərdə ölkənin 
müxtəlif sənət adamları iştrak edir.

 İlham Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinə yetərincə qayğı 
göstərir, görkəmli sənət adamlarının əsərlərini dünyaya ta-
nıtmaq üçün böyük işlər görür. Vaxt var idi ki, Azərbaycanı, 
sadəcə, neft və qaz ölkəsi kimi tanıyırdılar, indi isə ölkəmizi 
mədəniyyətinə görə də tanıyırlar. 

 Hazırladı: 
 M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Bankların birindən götürdüyüm 7 min 
800 dollara maşın almışdım. Əvəzində 
12 min dollar ödəmişdim. Bank isə hələ 
də məndən əlavə ödəniş tələb edirdi. 
Mən olan-olmazımı satıb bankın tələb 
etdiyi məbləği də ödədim. Məsələ 
bununla da bitmədi. Bankdan bildirdilər 
ki, guya krediti vaxtında ödəmədiyimə 
görə cərimə olunmuşam. Onu da 
ödəməliyəm. 

Möhtərəm Prezidentimizin fərmanı 
ailəmizə böyük sevinc bəxş etdi. 
Çünki həmin fərmanda devalvasiya ilə 
əlaqədar banka ödənilən artıq pulun geri 
qaytarılması da öz əksini tapıb. Bizim də 
ailəmiz bu güzəştdən yararlanacaq. Axı 
biz də banka xeyli artıq pul ödəmişik.

Dövlət başçısının bu fərmanı dünya 
ölkələri üçün nümunəvi bir addımdır. 
Çünki dünyanın heç bir ölkəsində dövlət 
tərəfindən əhaliyə belə güzəşt olunma-

yıb. Dövlətimizin başçısı əhalinin həyat 
səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasın-
da öz liderliyini bir daha nümayiş etdirdi. 
Biz belə bir ölkədə yaşadığımızdan və 
qayğıkeş dövlət başçımıza görə qürur 
hissi keçiririk. 

Ceyhun RZAYEV, 
mədəniyyət işçisi

Saatlı rayonu 

İnsanların problemlərinin 
həllinə həssas yanaşma 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyevanın 
Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayon-

larında baş vermiş zəlzələ nəticəsində 
zərərçəkmiş insanlara göstərdikləri diqqət 
və qayğı ictimaiyyət tərəfindən böyük razılıq 
hissi ilə qarşılanır. Dövlətimizin başçısı 
və Birinci vitse-prezidentin bu günlərdə 
yenidən Şamaxı rayonuna səfər etmələri 
və fevralın 5-6-da ərazidə baş vermiş 
zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması 
ilə bağlı görülən işlərlə tanış olmaları insan-
ları daha da ruhlandırıb. 

Dövlət qayğısından məmnunluq duyuruq

Problemli kreditlərin 
həlli əhatə dairəsinə görə 
inqilabi xarakterlidir

Dövlət başçısının son illər imzaladığı fərman və sərəncamlar, 
əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi 

istiqamətində qəbul etdiyi qərarlar sabaha olan ümidimizi daha da artırıb. 
Möhtərəm Prezidentimizin təqaüdlərin, pensiyaların, sosial müavinətlərin 
artırılması, ardınca problemli kreditlərin həlli ilə bağlı imzaladığı sənədlər 
əhalinin qarşılaşdığı narahatlığın aradan qaldırılmasında mühüm rol oyna-
dı. Mən möhtərəm  Prezidentimizin problemli kreditlərin həlli ilə bağlı qəbul 
etdiyi qərarı xüsusilə qeyd etmək istərdim. Çünki həmin problem neçə vaxt 
idi ki, bizi çətinliyə salmışdı.

Son aylarda Azərbaycanda Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sosial 
islahatlar geniş əhali kütləsini əhatə edib. 
Dövlət başçısının imzaladığı “Azərbaycan 
Respublikasında fiziki şəxslərin problemli 
kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında” fərman isə 800 min nəfərdən çox 
insana şamil olunur. 

Bayram ərəfəsində 
sevincimizə sevinc qatılıb

Novruz ərəfəsində insanları sevindirmək 
xalqımızın qədim adətlərindəndir. 
Əhalinin sosial müdafiəsinin yaxşılaş-

dırılması yolunda Azərbaycan Prezidentinin 
gördüyü işlər hamı tərəfindən razılıqla qarşı-
lanır. Həmsöhbətlərim -- Qarabağ müharibəsi 
əlili və şəhid anası fərqli rayonlardan olsalar 
da, hər ikisi məcburi köçkündür. Onlar bayram 
günlərində ailə üzvlərinin sevincini bizimlə 
bölüşür, dövlət başçısına minnətdarlıq edirlər.

Dövlətimiz milli kino sənətimizin 
INKIŞAFINDA  MARAQLIDIR

Azərbaycan kinosu şərəfli inkişaf yolu keçib. Ötən il 120 illiyini qeyd etdiyimiz  milli kino 
sənətimiz ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində daha da inkişaf edib təkmilləşdi. 
Bu gün isə ümummilli liderin siyasi kursunu uğurla davam etdirən möhtərəm Prezidentimiz 
İlham Əliyev mədəniyyətin bütün sahələrinə, o cümlədən milli kinematoqrafiyanın inkişafı-

na böyük qayğı göstərir. Son vaxtlar kino sənətimizin inkişafı, bu sahədə çalışanların sosial müdafiəsi 
ilə bağlı cənab Prezidentin imzaladığı sərəncamlar milli kinematoqrafiyanın yeni mərhələyə qədəm 
qoymasına imkan yaratmışdır. Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycanda kino sənətinin inkişaf etdirilməsi 
haqqında” 2007-ci il 23 fevral tarixli , eyni zamanda, “Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci illər üzrə 
inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi ilə bağlı (4 avqust 2008) sərəncamlarının icrası milli 
kino sənətimizin inkişafına stimul vermişdir. Bunun nəticəsidir ki, son illər dövlət sifarişi ilə çəkilmiş 
filmlərimiz dünyanın nüfuzlu festivallarının mükafatını qazanmışdır.

Şəfiqə MƏMMƏDOVA, 
Xalq artisti, SSRİ və Azərbaycan SSR Dövlət mükafatları laureatı, 
Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri

İndi ölkəmizi 
mədəniyyətinə 
görə də tanıyırlar

Eldar MANSUROV, Xalq artisti, bəstəkar
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Müdafiə nazirinə əməliyyat şəraitinin 
vəziyyəti barədə məruzə edilib. General-polkovnik 
Z.Həsənov üzbəüz yerləşən düşmən mövqelərini 
müşahidə edib və bölmələrin daim döyüşə hazır 
vəziyyətdə olmasını təmin etmək məqsədilə müva-
fiq tapşırıqlar verib.

Müdafiə Nazirliyindən aldığımız məlumatda 
bildirilir ki, bölmələrdəki şəraitlə tanış olan 
müdafiə naziri şəxsi heyət üçün yeni inşa edilən 
əsgər yataqxanası, silah otağı, ideoloji otaq, 
yeməkxana, məişət otağı, hamam, əşya anbarı, 
eləcə də digər xidməti obyektlərdən ibarət olan 
yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib.

Görülən işlərlə maraqlanan  general-polkovnik 
Z.Həsənov hərbi qulluqçuların sosial-məişət 
şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində 
tədbirlərin dövlətimizin diqqət və qayğısı sayəsində 
daim davam etdirildiyini xüsusi vurğulayıb.

Müdafiə naziri xidmətdə fərqlənən hərbi 
qulluqçuları mükafatlandırıb və şəxsi heyətlə çay 
süfrəsi arxasında söhbət aparıb.

Sonra nazir cəbhəboyu zonada yerləşən 
kəndlərdən birində yerli sakinlərlə görüşərək 
əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
məqsədilə yaşayış məntəqələrimizin müdafiəsi 
barədə söhbət edib.

 “Xalq qəzeti”

Ermənistan rəhbərliyi 
Xankəndidə iclas 

keçirməklə problemləri 
ört-basdır etməyə çalışır
Politoloq vurğulayıb ki, N.Paşinyanın bu addımı sadəcə 

olaraq həm daxili, həm də xarici siyasətə hesablanmış gedişlərdir: 
“Çünki aprel ayında Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsinin bir ili 
tamam olur. O, həm daxili, həm də xarici siyasətlə bağlı çıxış 
etməlidir. Məlum məsələdir ki, sabiq prezident Robert Koçarya-
nın həbsi, ölkə iqtisadiyyatının tənəzzüldən də ağır bir nöqtəyə 
çatması və digər məsələlər Paşinyanı çıxılmaz vəziyyətə salır. 
Belə olan halda baş nazir nə ilə hesabat verə bilər? Deməli, yenə 
oynanılan Dağlıq Qarabağ kartıdır. Paşinyan və komandası bu 
kartdan istifadə edərək həm öz vətəndaşlarını, həm də qondarma 
rejimi sakitləşdirməyə çalışır”.

A.Nağıyevin fikrincə, burada bir sıra məqamlar da var: 
“Bu yaxınlarda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlar formatı-
nın dəyişməz olduğunu bəyan etməsindən sonra Ermənistan 
rəhbərliyi məsələni müzakirə etmək üçün Dağlıq Qarabağ 
ərazisinə gedib. Bundan başqa, Paşinyan dəfələrlə bəyan edib 
ki, o, Ermənistanın baş naziridir və Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərində yaradılmış qondarma rejimin heç bir nümayəndəsi 
icazə verməz ki, onların adından çıxış etsin. Ona görə də guya, 
bununla bağlı mandatı almaq üçün Xankəndiyə səfər edib. 
Yaxşı, bəs necə olur ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində Ermənistan 
əsgərləri hərbi xidmət keçirlər, Azərbaycana qarşı işğalçılıq 
siyasətini davam etdirirlər? Əgər Paşinyanın dediyi kimi olsay-
dı, Ermənistan əsgərləri də Dağlıq Qarabağ ərazisindən çıxmalı 
idi”.

Politoloq qeyd edib ki, Azərbaycan daim öz ərazi bütövlü-
yünü təmin etməyə çalışacaq və münaqişənin həlli istiqamətində 
danışıqları davam etdirəcək.

BMT-nin İnkişaf Proqramı Azərbaycanda 
İKT sahəsinin inkişafını yüksək qiymətləndirir

BMT-nin İnkişaf Proqramı 
Azərbaycanda İKT sahəsinin 
inkişafı üçün atılan addım-
ları və “elektron hökumət” 
sisteminə tam keçidi yüksək 
qiymətləndirir.

Bunu BMT-nin İnkişaf 
Proqramı rəhbərinin müavini, 
Avropa və MDB üzrə regional 

büronun direktoru Mirya-
na Egge Bakıda beynəlxalq 
“Kibertəhlükəsizlik həftəsi” 
çərçivəsində keçirilən VI 
Regional İnternet İdarəçilik 
Forumunda deyib.

O qeyd edib ki, internet 
və informasiya texnologiya-
ları cəmiyyətin vacib tərkib 

hissəsidir.
Regional forumun rolundan 

danışan M.Egge vurğulayıb ki, 
bu tədbir internet texnologiya-
larının potensialını öyrənmək 
və kibertəhlükələrdən qaçmaq 
imkanlarını genişləndirəcək.

“Xalq qəzeti”

İnstitutun elmi işçisi, tədqiqatçı 
Rəsmiyyə Əfəndiyeva Trend-ə bildi-
rib ki, araşdırma nəticəsində Abşeron 
yarımadasının kontinental iqlim tipindən 
mülayim iqlim tipinə keçdiyi müəyyən 
edilib: “Məlum olub ki, Pirallahı, Türkan 
və Saray qəsəbələrində torpaqda xlorid 
şoranlaşma 1,2–1,3 dəfə, karbonat şo-
ranlaşma 1,2–1,7 dəfə, sulfat şoranlaş-
ma 1,3–1,4 dəfə azalıb. Quyu sularının 
Ceyranbatan suyu ilə əvəzlənməsi, 
yeni növ bitkilərin ərazinin iqlim tipinə 
uyğunlaşdırılması (introduksiyası) üçün 
süni suvarma sistemindən istifadənin 
artması, torpağın tərkibinin dəyişməsi, 
nisbi rütubətin artması, illik temperatu-
run 1,2 dərəcə yüksəlməsi ərazilərdə 
zəif subtropik iqlim tipinin yaranmasına 
səbəb olub”.

R.Əfəndiyeva qeyd edib ki, Abşe-
ron yarımadasında müxtəlif coğrafi 
enliklər üçün xas olan, başqa ölkələrdən 
gətirilmə yeni bitki növlərinin inkişafı 
başlayıb: “Abşeron yarımadasında təbii 
suvarma ilə inkişaf edən bitkilər üstün-
lük təşkil edir. Amma çox su tələb edən 
yeni növ bitkilərin yarımadanın iqliminə 
uyğunlaşdırılması üçün antropogen 
təsir göstərilir. Antropogen təsirlərin 
sırasında ilk yeri süni suvarma sistemi 
tutur. Bitkilərə qulluq üçün suvarma 
sistemindən geniş istifadə atmosferdə 
buxarlanmanın artmasına səbəb olur. 
Bu isə, öz növbəsində, havada rütubətin 
miqdarının artmasına gətirib çıxarır. 
Buna görə də ərazidə kontinental iqlim 
tipindən mülayim iqlim tipinə keçid baş 
verir”.

Tədqiqatçı deyib ki, hazırda Abseron 
yarımadasında yerli floraya aid ağac 
və kolların sayı azlıq təşkil edir: “Yerli 
floraya aid olan Bakı cuzqunu, artemi-
sia, tamariks agacları artıq məhv olmaq 
təhlükəsi ilə üz-üzədir”.

O əlavə edib ki, sadalanan amillər 
nəticəsində hazırda Abşeron yarı-
madasının mədəni florasının 67 faizi 
Aralıq dənizi ölkələrinin florasının 
təmsilçiləridir. Əvvəllər isə bu göstərici 
40 faizdən yüksək olmayıb.

R.Əfəndiyeva bildirib ki, Aralıq 
dənizi ölkələrinə aid bəzi bitkilər artıq 
Abşeron yarımadasının iqliminə tam 
uyğunlaşıb.

İnstitutun elmi işçisi həmin bitkilərə 
misal olaraq, maqnoliya (magnoliya 
grandiflora), fatuniya (photinia serrulata 
Lindl), oleandr (nerium oleander), yapon 
əzgili (Eriobotrya japonica), yapon qozu 
(ligustrum japonicum), olmez kol (piro-
canta coccinea), dovşanalması (coto-
neaster), şümşad (buxus), Şərq tuyası 
(biota orientalis) və palmanın adlarını 
qeyd edib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 
İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən 
keçirilən genişmiqyaslı təlimlərə rəhbərlik 
edən müdafiə naziri, general-polkovnik 
Zakir Həsənov və nazirliyin digər rəhbər 
heyəti ön xətt bölmələrində olublar.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Dendrologiya İnstitutu-
nun apardığı tədqiqatlar nəticəsində Abşeron yarımadasının 
öz iqlim tipini dəyişməsi və bunun da nəticəsində yarımadanın 

flora tərkibində dəyişikliklər, yerli floraya aid bəzi bitkilərin sayının 
azalması müşahidə olunub.

Müdafiə naziri ön xətt 
bölmələrində olub 

Ermənistan rəhbərliyi Təhlükəsizlik Şurasının iclasını 
Dağlıq Qarabağda keçirməklə öz problemlərini ört-basdır 
etməyə çalışır. Bunu Trend-ə politoloq Arzu Nağıyev deyib. 
A.Nağıyev bildirib ki, Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyanın son vaxtlar atdığı addımlar qeyri-adekvatdır: 
“Münaqişə baş verəndən indiyə qədər heç vaxt Ermənistan 
Təhlükəsizlik Şurasının hər hansı yığıncağı Ermənistandan 
kənarda keçirilməyib. Bu dəfə isə Paşinyanın rəhbərliyi ilə 
Şuranın toplantısı Dağlıq Qarabağ ərazisində, Xankəndidə 
keçirildi”.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin 
siyasi hakimiyyətə qayıdışın-
dan sonra həyata keçirilən 
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 
ölkədə sabitlik yaradılmış və 
dövlət quruculuğu prosesi 
gücləndirilmişdi. Lakin bu da bir 
faktdır ki, 1995-ci ilin əvvəllərində 
ölkədə müəyyən siyasi gərginlik 
tam aradan qalxmamışdı və 
müəyyən xarici və daxili qüvvələr 
“bulanıq suda balıq tutmağa” can 
atmışdılar. Əslində, bu hadisələr 
1994-cü ilin oktyabrında bəzi 
xarici qüvvələrin diktəsi ilə dövlət 
çevrilişinə edilən cəhdin növbəti 
ssenarisi hesab olunur. Bu gün ha-
mıya məlumdur ki, həmin dövrdə 
dünyanın bir sıra aparıcı dövlətinin 
region maraqları, güdülən məkrli 
niyyətlər də Azərbaycanda gedən 
proseslərə təsirsiz qalmamış-
dı. Bir tərəfdən, torpaqlarımızın 
Ermənistanın əsarətində qal-
ması, digər tərəfdən isə daxildə 
gedən siyasi hakimiyyət oyunları, 
səriştəsiz rəhbərliyin xalqın və 
dövlətin mənafeyinə zidd fəaliyyəti 
uzunmüddətli hakimiyyət böhra-
nına səbəb olmuş, ölkədəki ağır 
ictimai-siyasi gərginliyi daha da 
kəskinləşdirmişdi. Belə ki,  1994-cü 
il sentyabrın 20-də imzalanan 
“Əsrin müqaviləsi”ndən sonra 
Azərbaycanda ictimai-siyasi 

sabitliyi pozmaq istəyən qüvvələr 
əcnəbi havadarlarının tələbi ilə 
hərəkətə gəlmişdilər. Çünki bu 
müqavilənin əleyhinə olan və 
respublikamıza təzyiq göstərmək 
istəyən xarici qüvvələrin 
hərəkətləri ölkə daxilindəki xalqa, 
dövlətə, dövlətçiliyə düşmən 
mövqelərlə üst-üstə düşmüşdü. 

Azərbaycanda dövlət 
çevrilişinə cəhd olan mart 
hadisələri 1995-ci ilin mart ayının 
12-dən 13-nə keçən gecə ölkənin 
ən ucqar nöqtəsində –  Qazaxda 
və Ağstafada başlamışdı. Həmin 
gün Xüsusi Təyinatlı Polis 
Dəstəsinin (XTPD) Ağstafa və Qa-
zax rayonunda yerləşən bölməsi 
tərəfindən dövlət idarələrinə 
silahlı hücum təşkil edilmişdi. 
Hər iki rayonda dövlətə qarşı 
itaətsizlik baş vermişdi. Məlum 
olduğu kimi, qanlı döyüşlərdən 
sonra xüsusi təyinatlılar (XTPD) 
üstünlüyü ələ almış və dövlət 
əhəmiyyətli bir sıra binaları ələ 
keçirmişdilər. Lakin mart ayının 
15-də Azərbaycan Ordusunun 
bölmələri tərəfindən qiyam yatı-
rılmışdı. Martın 16–17-də Xüsusi 
Təyinatlı Polis Dəstəsinin koman-
diri, polkovnik Rövşən Cavadovun 
rəhbərliyi ilə Bakıda çevrilişə cəhd 
göstərmək istəmişdilər. Burada 
xatırlatmaq yerinə düşər ki, hələ 

martın  14-də daxili işlər naziri 
XTPD-nin buraxılması və onun 
üzvlərinin 3 gün ərzində silahı 
təhvil verməsi barədə əmr imza-
lamışdı. Əmrə görə, silahı könüllü 
təhvil verənlər törətdikləri əməllərə 
görə cəzalandırılmayacaq və DİN 
sistemində müvafiq işlə təmin 
ediləcəkdilər. Bundan 2 gün sonra, 
yəni silahlı qarşıdurma ərəfəsində 
ümummilli lider Heydər Əliyev 
XTPD-çilərə bağışlanmaq imkanı 
yaradan xüsusi fərman da imza-
lamışdı. 

Xatırladaq ki, Heydər Əliyev 
martın 15-də televiziya və radio 
ilə çıxışında Rövşən Cavado-
vu, onun dəstəsini, daxildən və 
xaricdən ona havadarlıq edən, 
güc verən, onu istiqamətləndirən, 
bu işlərə sövq etdirən qüvvələri 

Azərbaycanı dağıtmaqdan, qan 
tökməkdən çəkinməyə çağır-
mışdı. Ulu öndər Azərbaycan 
dövlətçiliyini qorumağın va-
cibliyi barədə müraciət etmiş, 
ictimaiyyətin təsirindən istifadə 
etməyə çalışmış, XTPD-nin 
əmrə tabe olmayan üzvlərinin 
çirkin əməllərdən əl çəkəcəkləri, 
silahı təhvil verəcəkləri təqdirdə 
əfv olunacaqlarına, işlə təmin 
ediləcəklərinə, onlara qayğı 
göstəriləcəyinə təminat vermiş 
və bunları martın 16-da verdiyi 
fərmanla təsdiqləmişdi. Martın 
16-da XTPD-nin sabiq komandiri 
Şahmuradovu və onun müavini 
Cəfərovu qəbul etmiş, bir daha 
silahı yerə qoymağın, cinayət 
yolundan qayıtmağın vacibli-
yini onlara izah etmişdi. Lakin 

bütün mümkün vasitələrdən 
istifadə edilməsi müsbət nəticə 
verməmişdi. Rövşən Cavadov 
açıq-aşkar dövlət çevrilişi etmək 
üçün hazırlığı genişləndirmiş, 
müxtəlif cinayət qrupları ilə, adam-
larla, cürbəcür siyasətbazlarla 
danışıqlar aparmışdı. Dövlətin 
humanist mövqeyinə məhəl qoy-
mayan XTPD-nin başçısı Rövşən 
Cavadov Xətai rayonunun o vaxtkı 
prokuroru, qardaşı Mahir Cava-
dovla birlikdə qeyri-qanuni silahlı 
dəstələri ilə dövlət başçısı qarşı-
sında müəyyən şərtlər qoymuş-
dular. 

Martın 16-da axşam Rövşən 
Cavadov və onun havadarları 
dövlət çevrilişini həyata keçirmək 
üçün öz dəstələrini 4 qrupa 
bölərək, onlara Prezident Sarayını 

tutmaq, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentini fiziki məhv etmək 
və ya həbs etmək, Ali Sovetin 
binasını, Daxili İşlər Nazirliyini 
və Azərbaycan Dövlət Teleradio 
Verilişləri Şirkətini tutmaq və 
xalqa müraciət etmək vəzifələrini 
tapşırmışdı. Keçmiş XTPD-nin 
qüvvələri, eyni zamanda, pusqular 
qurmuş, iriçaplı pulemyotlarla və 
başqa növ silahlarla silahlanmış 
15-20 nəfərdən ibarət qruplar-
la ətrafdakı yaşayış evlərinin, 
məktəbin, uşaq bağçasının 
damlarında yerləşərək bütün ətrafı 
nəzarət altına almışdılar. 

Belə olan vəziyyətdə dövlət 
keçmiş XTPD-nin qüvvələrinin 
yerləşdiyi ərazinin kiçik 
kontingentlə mühasirəyə alınması 
və silahlı hücum olduqda qarşı-
sının alınması üçün Müdafiə və 
Daxili İşlər nazirlikləri tərəfindən 
zəruri tədbirlər görməyə baş-
lamışdı. Martın 17-də gecə 
təxminən saat 2 radələrində 
keçmiş XTPD hücuma keçərək, 
birinci atəşlə hərbi qulluqçular-
dan 4-nü öldürmüş, 5-ni yara-
lamış və əllərində olan bütün 
vasitələrlə atəşi davam etdirmişdi. 
Hökumət qüvvələri yalnız saat 4 
radələrində əks tədbirlər görməyə 
məcbur olmuş, saat 8 radələrində 
qadınlara və uşaqlara xətər 
yetirdiklərinə görə keçmiş XTPD 
qüvvələrini bazaya sıxışdırmağa 
və onların atəş nöqtələrini sıradan 
çıxarmağa başlamışlar. Hökumət 
qüvvələrinin qanuni tədbirləri da-
vam etdirməsi nəticəsində keçmiş 
XTPD qüvvələri martın  
18-də təslim olmağa və ya 
 qaçmağa məcbur olmuşlar.

Əlbəttə, ictimaiyyətdə bö-
yük gərginliyə səbəb olan bu 
hadisələri törədən şəxslər və 
amillər var idi. Bəzi qonşu ölkələrin 
Azərbaycana pis münasibətinin 
bu amillər içərisində xüsusi yer 
tutması da heç kimə sirr deyil. 
Ölkəmizin müstəqilliyinin böyük 
gələcəyi olduğundan qorxuya 
düşən və Azərbaycana qarşı pis 
niyyətdə olan bəzi xarici qüvvələr 
respublikamızı öz təsir dairəsində 

saxlamağa can atırdılar. Onlar 
Azərbaycanda demokratiyanın, 
sosial-iqtisadi inkişafın qarşısını 
almaq üçün respublikamızda 
bəzi qüvvələrlə birləşmişdilər. 
Bu gün hamıya məlumdur ki, 
silahlı qarşıdurma hadisələrində 
iştirak edən adamların, demək 
olar, çoxu, əslində, belə siyasətin 
qurbanına çevrilmişdi. Xarici və 
daxili düşmənlər məqsədlərini 
həyata keçirmək üçün bədnam 
XTPD qüvvələrindən istifadə 
etmişdilər. O vaxt əllərində kifayət 
qədər hərbi sursat olan XTPD 
üzvləri silah gücünə danışmağın 
çətinliyini başa düşərək, hərbi 
müxalifətlə siyasi müxalifətin 
birliyini, vəhdətini qurmağa 
çalışmışdılar. Buna görə də, o 
zamankı gizli sövdələşmələrə 
gedən müxalifət partiyalarının 
dəstəyini və xeyir-duasını alan Ca-
vadov qardaşları dövlət çevrilişini 
törətməkdən çəkinməmişdilər. 
Yalnız Azərbaycan xalqının 
dövlətçiliyinin, təhlükəsizliyi və 
sabitliyinin təminatçısı olan ulu 
öndər Heydər Əliyevin qəti ad-
dımları sayəsində dövlətçiliyimizin 
gələcəyi sual altına düşməmiş və 
Azərbaycanın işıqlı gələcəyinə 
uzanmış qara qüvvələrin əlləri 
kəsilmiş, dövlət Konstitusiya 
quruluşuna sui-qəsdin, digər 
ağır cinayət əməllərinin, çevriliş 
cəhdinin qarşısı alınmışdı. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
qətiyyəti, müdrik daxili və xari-
ci siyasəti Azərbaycanda silah 
gücünə dövlət çevrilişi etmək 
cəhdlərini puça çıxartmış, 
ölkəmizin möhkəm və qüdrətli 
olduğunu göstərmişdi. Bütün 
bunlar xalqın müdrikliyinin, 
milli həmrəyliyinin, inamının, 
dövlətçiliyə hörmət və ehtiramı-
nın güclü olduğunu, Azərbaycan 
Respublikasının demokratik 
əsaslarının möhkəmliyini, kons-
titusiya və qanunlardan kənar 
fəaliyyətin yolverilməzliyini nüma-
yiş etdirmişdi.

“Xalq qəzeti”

Keçmiş SSRİ-nin dağılmasından sonra müstəqilliyini elan etmiş Azərbaycan 
xalqı suverenliyinin ilk illərində bir sıra ciddi sınaqlarla üz-üzə qalmış-
dı. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və ətraf rayonların bədnam qonşularımız 

tərəfindən işğal edilməsi, eləcə də müxtəlif məqsədlərə qulluq edən ayrı-ayrı antimilli 
qruplaşmalar gənc respublikanın müstəqilliyini təhlükə altına atmışdı. 1995-ci il mart 
ayında dövlət çevrilişinə cəhd göstərilərkən xalqın böyük etimadına və dəstəyinə 
arxalanan ulu öndər Heydər Əliyev müstəqilliyimizin üstünü almış “qara buludları” 
dağıtmağa müvəffəq oldu və dövlətçiliyimizin zəiflədilməsinə imkan vermədi, ölkənin 
yenidən siyasi xaosa sürüklənməsinin qarşısını aldı.

Müdrikliyin və qətiyyətin təntənəsi

Abşeron yarımadası 
öz iqlim tipini dəyişir 



Azərbaycanın xarici siyasətini 
iki istiqamət üzrə xarakterizə etmək 
olar: Balans siyasəti və hücum dip-
lomatiyası. Əslində, bunlar bir-birinə 
bağlı, biri digərinin davamıdır.

Balans siyasəti: Heç bir ge-
osiyasi cəbhədə yer almadan 
bütün tərəflərlə qarşılıqlı əlaqələr 
qurmaq, region ölkələri ilə meh-
riban münasibətlərə dayanan 
bərabərhüquqlu əməkdaşlıq etmək. 
Bu, Azərbaycana hücum diplomati-
yasını uğurla həyata keçirmək üçün 
etibarlı tərəfdaşlar qazandırır. 

Hücum diplomatiyası: 
Ermənistanı bütün cəbhələrdə sı-
xışdırmaq, işğalçının “nəfəsliklərini” 
bağlamaq və təslim olmağa məcbur 
etmək.

Prezident İlham Əliyevin apar-
dığı bu siyasət türk dövlətlərinin 
sınaqdan çıxmış “Aypara” (Qurd 
Qapanı da deyilir. Nadir şah, Alp 
Arslan, Sultan Süleyman və digər 
türk sərkərdələri bu taktikadan 
uğurlu istifadə etmişlər) hərbi tak-
tikasının döyüşün cəbhədə deyil, 
masa üzərində aparıldığı bugünkü 
şərtlərdə müasir diplomatiyaya 
uğurla köçürülməsidir. Düşmən 
bütün tərəflərdən mühasirəyə alınır 
və zərərsizləşirilir. 

Balans siyasəti və hücum dip-
lomatiyasına əsaslanan bu strateji 
taktika bölgədə yeni reallığın yaran-
ması ilə nəticələnib: Bütün ölkələrlə 
bərabərhüquqlu faydalı əməkdaşlıq 
quran və bu əlaqələri strateji 
tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldən 
güclü Azərbaycan və ənənəvi 
tərəfdaşlarını itirən, küncə sıxıl-

mış, sosial və iqtisadi kataklizmlər 
burulğanında boğulan Ermənistan. 
Regionun yeni reallığı belədir və bu, 
Azərbaycan liderinin illərdir apardığı 
tarixi strateji taktikaya söykənən 
siyasətinin nəticəsidir.

Azərbaycan bu gün bölgədə 
qarşılıqlı əməkdaşlığın müəllifi və 
birləşdirici güc rolunda çıxış edir. 
Rəsmi Bakının həyata keçirdiyi qlo-
bal iqtisadi layihələr və təşəbbüskarı 
– iştirakçısı olduğu əməkdaşlıq 
formatları bütün bölgənin inkişa-
fında həyati əhəmiyyət kəsb edir. 
Bu layihələrin bir neçəsinə diqqət 
yetirək:

Cənub Qaz Dəhlizi: Avropanın 
enerji təhlükəsizliyində mühüm rol 
oynayan bu layihə üç hissədən 
– Cənubi Qafqaz Boru Kəməri 
(CQBK), Trans Anadolu Boru 
Kəməri (TANAP) və Trans Adriatik 
Boru Kəmərindən (TAP) ibarətdir. 
Boru kəmərləri Azərbaycan qazının 
Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstan, 
Bolqarıstan, Albaniya ərazisindən və 
Adriatik dənizinin dibindən keçməklə 
İtaliyaya çıxaracaq. Gələcəkdə 
təbii qaz İtaliyadan “Köhnə qitə”nin 
digər ölkələrinə paylanacaq. Bu 
layihə boru kəmərinin keçdiyi bütün 
ölkələrə siyasi və iqtisadi divident 
gətirəcək. 

Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu 
xətti (BTQ): 2017-ci ildə istifadəyə 
verilən, Asiya ilə Avropanın nəqliyyat 
şəbəkəsinin birləşdirilməsində ilk 
mərhələ olan BTQ iki qitə arasında 
ən qısa və etibarlı yoldur. Bu yol, 
ümumilikdə, Avrasiyanın nəqliyyat 
xəritəsinin önəmli hissəsinə çev-

rilib. İştirakçı ölkələr arasındakı 
ticarət dövriyyəsi və qarşılıqlı 
sərmayə qoyuluşunun artmasına, 
əməkdaşlığın dərinləşməsinə təkan 
verən bu layihə bölgənin sabitliyi və 
təhlükəsizliyinin qorunmasında da 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

“Şimal-Cənub” beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizi: Bu dəhliz Hindis-
tan, Pakistan, İran, Azərbaycan, 
Rusiya və Avropa ölkələrini 
birləşdirəcək. Layihənin başa 
çatdırılması istiqamətində işlər 
davam etdirilir, bununla yanaşı, 
“Şimal-Cənub” və Bakı–Tbilisi–Qars 
nəqliyyat dəhlizlərinin inteqrasi-
yası istiqamətində də iş aparılır. 
Gələcəkdə Şimal-Qərb və Cənub-
Qərb nəqliyyat yolları istifadəyə 
veriləcək. Bu iki nəhəng layihə 
Çindən Avropaya qədər uzanan 
marşrutu təmin edəcək.

Regionun inkişafına təkan 
verən bu və digər layihələr 
Azərbaycanın müəllifliyi və iştirakı 
ilə həyata keçirilir. Təbii ki, iqtisa-
di əlaqələr siyasi münasibətlərə 
də sirayət edir və rəsmi Bakının 
təşəbbüsləri ilə bu gün regionda 
formalaşan Azərbaycan-İran-
Rusiya, Azərbaycan-Türkiyə-İran, 
Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan, 
Azərbaycan-Türkiyə-Rusiya 
kimi əməkdaşlıq formatları buna 
nümunədir. Bu gün Bakı-Moskva, 
Bakı-Tehran, o cümlədən, Bakı-An-
kara, Bakı-Tbilisi xəttində müşahidə 
olunan münasibətlər bunu əyani 
şəkildə göstərir.

Azərbaycan-Rusiya: Bakı və 
Moskva arasındakı münasibətlər 

hər iki ölkə liderinin şəxsi dostluq 
münasibətləri və qarşılıqlı maraqlar 
fonunda inkişaf edir. Xüsusilə regi-
onda Rusiyanın ənənəvi müttəfiqi 
Ermənistanın davranışları da 
Moskvanın Cənubi Qafqaz siyasətini 
yenidən gözdən keçirməsini 
şərtləndirdi. Diqqətçəkən əsas 
məqam isə Rusiyanın bir çox 
məsələdə Azərbaycanla hesablaş-
ması, Bakının maraqlarına toxu-
nacaq hərəkətlərdən çəkinməsidir. 
Burada Azərbaycan liderinin siyasi 
çəkisinin ağırlığı da mühüm amildir. 
2018-ci ildə Azərbaycan və Ru-
siya prezidentlərinin ümumilikdə 
6 dəfə bir araya gəlməsi, apa-
rılan müzakirələr və imzalanan 
sənədlər ölkələrimiz arasındakı 
münasibətlərin səviyyəsini göstərir. 

Azərbaycan-İran: Bakı və Tehran 
arasında da münasibətlər inkişaf 
edir. Azərbaycanın İrana qarşı təcrid 
siyasətinə qoşulmaması, bütün 
dövrlərdə qonşuluq münasibətlərini 
əsas götürməsi iki ölkə arasın-
da qarşılıqlı etibarı gücləndirir. 
Azərbaycan və İran hazırda 
“Şimal-Cənub” layihəsində birgə yer 
almaqla yanaşı, iki ölkə arasında bir 
sıra mühüm layihələri həyata keçirir, 
iqtisadi-siyasi əlaqələri də inkişaf 
etdirir. Misal üçün, iki ölkə arasında 
ticarət dövriyyəsi 2017-ci ildə 16, 
2018-ci ildə isə 73 faiz artıb. Ötən 
il İran Prezidenti Həsən Ruhaninin 
Azərbaycana səfəri zamanı da 
ikitərəfli əlaqələrin inkişafına təkan 
verən mühüm sənədlər imzalanıb. 
Bu münasibətlər İranın Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsində Azərbaycanın 
ədalətli mövqeyini dəstəkləməsinə 
səbəb olur.

Azərbaycan-Türkiyə: Bakı və 
Ankara arasında münasibətlər 
qardaşlıq bağları ilə qurulub. 
Azərbaycan müstəqillik illərində 
Türkiyə ilə münasibətlərini yeni 
keyfiyyət mərhələsinə yüksəltməyə 
nail oldu, siyasi, iqtisadi, mədəni və 
digər sahələrdə qarşılıqlı əlaqələrin 
daha da intensivləşməsi ulu öndər 
Heydər Əliyevin məşhur “bir millət, 
iki dövlət” deyiminə yeni məzmun 
gətirdi. Prezident İlham Əliyevin 
“XXI əsr türklərin əsridir” sözlərini 
yəqin ki, hər kəs xatırlayır. Bu gün 

türk dünyasının bütövləşməsi, bir 
yumruq kimi eyni hədəfə vurması 
fonunda bu sözlər təsadüfi deyil. 
O da təsadüfi deyil ki, hazırda türk 
dünyasının əsas aparıcı gücü məhz 
Azərbaycan və Türkiyədir. Bu iki 
gücün, iki ölkənin arasında uçu-
rumlar yaratmaq cəhdlərinin uzaq 
mənzilli hədəflərində türk dünyası-
nın birləşə bilməməsi faktoru olduğu 
da unudulmamalıdır. Zaman-za-
man bu həmlələr olub, lakin nəticə 
etibarilə hər iki dövlət Atatürkün 
“Azərbaycanın sevinci sevincimiz, 
kədəri kədərimizdir” ifadəsi, Heydər 
Əliyevin müasir siyasi tarixə damğa-
sını vuran və düşmənlərin sevmədiyi 
“Bir millət, iki dövlət” sözləri heç vaxt 
ikinci plana keçməyib. Bu dövlətlərin 
liderlərinin qardaşlıq münasibətləri 
iki ölkə münasibətlərində dəyişməz 
prioritetlər yaradır: Azərbaycan-
Türkiyə qardaşlığını heç kim poza 
bilməz; Azərbaycan Türkiyənin, 
Türkiyə Azərbaycanın yaxşı və pis 
günlərində həmişə yanındadır...

Bu prioritetlər ikitərəfli 
münasibətlərin bütün sferalarında öz 
əksini tapır.

Azərbaycan-Gürcüstan: Bakı 
və Tbilisi münasibətləri strateji 
tərəfdaşlığa söykənir. Təsadüfi 
deyil ki, Azərbaycanın müəllifi 
olduğu bütün qlobal layihələrin 
əsas iştirakçılarından biri Gürcüs-
tandır. Bu gün Cənubi Qafqazın 
əsas güc mərkəzi olan Azərbaycan 
qonşu Gürcüstanın iqtisadi, hərbi 
və təhlükəsizliyinin əsas qarantı ro-
lunda çıxış edir. Bu, Tbilisinin Dağlıq 
Qarabağ məsələsində, o cümlədən, 
Azərbaycanın işğalçı ölkəyə qarşı 
apardığı blokada siyasətində Bakı-
nın yanında yer almasını təmin edir. 

Region ölkələri ilə münasibətləri 
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə 
yüksəldən Azərbaycan Uzaq 
Şərqdə Çin, Uzaq Qərbdə ABŞ daxil 
olmaqla bütün ölkələrlə də qarşılıqlı 
etibara əsaslanan əlaqələr qurub. 
O cümlədən, Avropa İttifaqı və 
üzv ölkələrlə strateji tərəfdaşlıqlar 
yaradılır.

Rəsmi Bakının bütün bölgədə 
diplomatik manevrləri regionda 
Azərbaycanın aparıcı qüvvəyə 
çevrildiyi, işğalçı Ermənistanın isə 
küncə sıxışdırıldığı reallığını yara-
dıb. Prezident İlham Əliyevin müəllifi 
olduğu bu reallıq Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün bərpa ediləcəyi günü 
daha da yaxınlaşdırır.

Azərbaycan lideri bütün 
ölkələrlə strateji əlaqələr qurmaqla 
ölkəmizi siyasi gücə çevirir, işğal-
çı Ermənistanın bütün yollarını 
bağlayan manevrlər edir və qədim 
türk taktikasını müasir siyasətə 
transfer edərək, düşməni tədricən 
məğlubiyyətə uğradır. Bu stra-
teji taktika Ermənistan üzərində 
artıq bir dəfə öz gücünü göstərdi: 
Azərbaycanın uğurlu təcrid siyasəti 
işğalçı Ermənistanda 20 illik hərbi 
xunta yaradan rejimin hakimiyyətdən 
məhrum edilməsinə, bu ölkənin iqti-
sadi və siyasi sisteminin çökməsinə 
səbəb oldu. Şübhəsizdir ki, işğal da-
vam etdiyi müddətdə Ermənistanın 
yeni hakimiyyətini də sələflərinin 
taleyi gözləyir. 

Regionun yeni reallığında işğalçı 
Ermənistanın yeni hakimiyyətinin 

də çətin vəziyyətə düşməsi çox 
çəkmədi. Küçədən siyasətə 
gələn Nikol Paşinyanın diplo-
matik təcrübəsizliyi Ermənistanı 
region ölkələrinin hədəfinə çe-
virdi. 1 Mart məsələsi, rus hərbi 
bazalarının bağlanması tələbləri, 
erməni ictimaiyyətində rusofobi-
yanın artması İrəvanı Moskva-
nın qəzəbinə tuş gətirdi. Rusiya 
Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi 
Təşkilatında (KTMT) Ermənistana 
ilk zərbəni endirdi, ardınca təbii 
qazın qiymətini artırdı, həmçinin, bir 
sıra iqtisadi layihələri təxirə saldı. 
Bunlar Rusiyanın Ermənistana 
qarşı müşahidə olunan ilk hücum-
larıdır. Regionda təcridlə üzləşən 
Ermənistan Rusiyadan sonra ikinci 
“nəfəslik” hesab etdiyi İrandan da 
zərbələr alır. Xüsusilə Paşinya-
nın hakimiyyətə gəlişindən sonra 
Ermənistanın İrana qarşı platfor-
maya çevrilməsi təhlükəsi rəsmi 
Tehranı qapılarını İrəvanın üzünə 
bağlamağa vadar edib.

Ermənistanın regionda bu 
vəziyyətə düşməsinin başlıca 
səbəbi isə təbii ki, Azərbaycanın 
balanslı siyasəti və hücum diploma-
tiyasını özündə birləşdirən strateji 
taktikasıdır. Bu, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində, beynəlxalq 
hüququn norma və prinsipləri 
əsasında həllinə zəmin yaradıb.

Asif NƏRIMANLI,  
“Xalq qəzeti”

Ermənistanı məğlubiyyətə 
sürükləyən strateji taktika
Geosiyasi reallıqların siyasi şərtləri çətinləşdirdiyi dünyada ölkələrarası münasibətlər 

cəbhələşmə dövrünə qədəm qoyub. ABŞ-ın timsalında Qərb, Rusiya–Çin ikiliyinin 
timsalında Şərq cəbhəsi, o cümlədən, bu cəbhələrin hər birinin öz içində bölünməsi, 

daim dəyişən maraqlar və siyasi şərait dünyanı xaos burulğanına salıb. Beynəlxalq 
ekspertlərin də təsdiqlədiyi kimi, qlobal arenada faktiki olaraq I Dünya müharibəsindən 
öncəki vəziyyət yaranıb. Bu mənzərədə milli maraqlarını qorumaqla bütün cəbhələrlə eyni 
məsafəni saxlamaq və bərabərhüquqlu münasibətlər qurmaq çətindir: ölkələr bəzən milli 
maraqlarını qurban verməli olsalar belə, bu cəbhələr arasında mütləq şəkildə seçim etmək 
məcburiyyətində qalırlar. Çünki geosiyasi şərtlər bunu tələb edir. Lakin Azərbaycanın uğurla 
öz xalqının mənafeyini üstün tutaraq apardığı balanslı xarici siyasət seçim etmədən bütün 
cəbhələrə eyni məsafədə dayanmağın və milli maraqlar kontekstində hərəkət etməyin müm-
kün olduğunu təsdiqləyir.

Məqalə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunur.

Bir neçə gün bundan əvvəl Fransada 
bir qrup erməni təxribatçısı Xocalı soyqı-
rımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olun-
muş tədbirin keçirilməsinə mane olmağa 
cəhd göstərib. Azərbaycanın Fransada-
kı səfirliyi və UNESCO yanında daimi 
nümayəndəliyinin Xocalı soyqırımı ilə bağlı 
keçirdiyi tədbirə görə “San-Eustache” 
kilsəsinə bir qrup erməni basqın edib. 
Təxribatçılar qışqıraraq kilsədəki stulla-
rı sındırmağa, qonaqlara qarşı nalayiq 
hərəkətlər etməyə cəhd göstəriblər. Onlar 
daha sonra tədbir iştirakçılarını kilsəni 
tərk etməyə çağıraraq, qonaqları təhqir 
ediblər. Lakin mərasimə gəlmiş qonaqlar 
kilsəni tərk etməyiblər. Onların əksəriyyəti 
ermənilərə öz etirazlarını bildirərək 
təxribatçılardan kilsədən çıxmalarını 
tələb ediblər. Yalnız Fransa polisinin 
müdaxiləsindən sonra 20 nəfərdən ibarət 
erməni təxribatçı kilsədən kənarlaşdırılıb. 

Deməli, vəziyyət o həddə çatmış-
dır ki, artıq erməni dərnəkləri həmişəki 
təxribatlarının xəritəsini bir az da 
genişləndirərək kilsələrə, xristianların 
müqəddəs məkanlarına nüfuz etməyə 
başlayıblar. Bu, bir daha onu göstərir ki, 
ən qədim xristian etnos adına iddia edən 
ermənilər hələ də siyasi və ərazi intriqala-
rını kilsəyə yönəltməkdən nəinki çəkinmir, 
əksinə, şovinist ambisiyaları naminə 
ehtiram göstərilən, müqəddəs bilinən 
ibadətgahlara da basqın edirlər. 

Onu da xatırlatmaq lazımdır ki, bu, 
ermənilərin ilk təxribatı deyil, sadəcə son 
illər onların dünyanın müxtəlif ölkələrində, 
o cümlədən, Qərbi Avropada bizə qar-
şı belə aqressiv addımlar atmaqlarının 
səbəbi artıq Azərbaycan diasporunun 
əvvəlki illərdən fərqli olaraq kifayət qədər 
güclənməsi və hədəfə toxunan planlı, 
məqsədyönlü təşkilati tədbirlər həyata 
keçirməsidir. İndi demək olar ki, hər il 
qan yaddaşımızla bağlı günlərdə Avro-
panın müxtəlif ölkələrində məskunlaşmış 
azərbaycanlıların fəal, ictimailəşmiş 
kəsimi bir araya gələrək izdihamlı aksi-
yalar, piketlər, elmi və kütləvi tədbirlər 
keçirərək vətəndaşı olduğu ölkələrin 
yerli əhalisini Azərbaycan həqiqətləri ilə 
məlumatlandırırlar. Elə təkcə bu il Belçika-
nın paytaxtı Brüsseldə Xocalı soyqırımının 
27-ci ildönümünə həsr olunmuş izdiham-
lı mitinqin keçirilməsi yumşaq desək, 
erməniləri təşvişə salıb. Aksiya Avropanın 
Azərbaycan diasporu birlikləri tərəfindən 
təşkil edilmişdi. Mitinqdə mindən çox insan 
iştirak edərək Ermənistanın cinayətkar 
əməllərini pisləmişdir. Bundan əlavə, 
ABŞ-ın İllinoy ştatının ən böyük ali təhsil 
müəssisələrindən olan Şimal-Şərqi İllinoy 
Universitetində Azərbaycanlı Amerikan 
İcması tərəfindən təşkil olunan Xocalı 
qətliamının anım tədbiri, Londonda, Du-
bayda, Praqada, Madriddə, Tbilisidə, hətta 
uzaq Efiopiyada və digər ölkələrdə XX 
əsrin sonunda törədilmiş azərbaycanlıların 
soyqırımına silsilə tədbirlərin həsr edilməsi 
şübhəsiz ki, antiazərbaycan şəbəkəsinin 
başında duran qüvvələrə, o cümlədən 
erməni lobbisinin xoşuna gəlmir. Burada 
xüsusilə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq 
kampaniyasının təbliğatı əhəmiyyətli 
dərəcədə hiss olunur və həqiqətlərimizin 

dünyaya çatdırılmasında vacib rol oynayır. 
Məhz bu kampaniyaya start veriləndən 

sonra bir sıra ölkələrin parlamentləri Xocalı 
soyqırımının tanınması ilə bağlı qərarlar 
qəbul edib. Hətta ayrı-ayrı dövlətlərdə Xo-
calı soyqırımı abidələri qoyulub. Nəticədə 
bu kimi tədbirlərin miqyası genişləndikcə, 
erməni vandalizmi təbliğ olunduqca, 
Ermənistanın siyasi hakimiyyətində uzun 
müddət təmsil olunmuş şəxslərin ağır 
cinayətlərdə birbaşa iştirakı daha çox 
yayıldıqca düşmən ölkənin və lobbisinin 
özləri haqqında yaratdığı “məzlum millət” 
imici sarsılır. Əksinə, onların uzun müddət 
gizlətməyə çalışdıqları mənfi keyfiyyətləri– 

qəddar, zalım və işğalçı görkəmləri forma-
laşır. Məhz buna görə də, erməni diaspor 
və lobbi təşkilatları hər vəchlə Azərbaycan 
dövlətinin və diaspor təşkilatlarının təşkil 
etmək istədiyi tədbirlərin baş tutmaması 
üçün əllərindən gələni edirlər. 

Bütün bunlar bir daha onu göstərir 
ki, son illər azərbaycanlılar arasında milli 
identifik amillərin güclənməsi, dövlətimizin 
diaspor təşkilatlarının birgə, mobil olaraq 
çalışması üçün dəstəyini göstərməsi öz 
bəhrəsini verməkdədir. Lakin diasporu-
muzun təşkilatlanması heç də asan başa 
gəlməmişdir. Bu günədək xaricdə yaşayan 
azərbaycanlılar uzun və keşməkeşli yol 
keçmişlər. 

Cümhuriyyətdən sonra
 Məlum olduğu kimi, 1920-ci il apre-

lin 28-də bolşevik ordusu Azərbaycanın 
müstəqilliyini qəsb etdi. Bununla, 23 
aylıq fəaliyyəti ilə xalqımızın tarixində 
silinməz izlər qoyan milli hökumətimiz 
devrildi. Cümhuriyyət qurucularının bir 
qismi həbsxanaya salındı, bir qismi sui-
qəsdə məruz qaldı, digər bir hissəsi isə 
təqiblərə məruz qalaraq ölkəni tərk etmək 
məcburiyyətində qaldılar. Cümhuriyyət 
parlamentində qəbul olunmuş ən mühüm 
qərarlardan biri də 1919-cu ilin sentyab-
rın 1-də xaricdə təhsil almaq üçün 100 
tələbənin seçilməsi və göndərilməsi idi. 
Lakin sovet hakimiyyəti qurulan kimi 
xarici ölkələrdə mütəxəssis olmaq üçün 
göndərilən gənclərə dövlət təqaüdünü 
dayandırdı. Onların çoxu geri dönəcəyi 
təqdirdə həbs təhlükəsini nəzərə ala-
raq bir daha qayıtmadı. Bundan əlavə, 

Bakıdan siyasi təqiblər ucbatından gedən 
mühacilərimiz də dünyanın müxtəlf 
ölkələrində qərarlaşaraq Azərbaycan 
diasporunun lokomativi rolunu oynama-
ğa başladılar. Cümhuriyyətin baniləri 
və milli ideoloqlarımız başda M.Ə. 
Rəsulzadə olmaqla Ə. Topçubaşov, Ə. 
Ağayev, N. Şeyxzamanlı, M.Y. Cəfərov, Ş. 
Rüstəmbəyli, C. Şıxlinski, C. Kazımbəyli və 
digər vətənsevər ziyalılar məskunlaşdıqları 
ölkələrdə diasporumuzu formalaşdırdı-
lar. Milli təfəkkürlü, təəssübkeş ruhlu bu 
ziyalılarımız qürbətdə Vətən həsrəti ilə 
yaşasalar da, Azərbaycan adını, tarixini, 
ədəbiyyatını, dilini, mənəvi dəyərlərini 

olduqları hər yerdə təbliğ etməyə qərar 
verdilər. Dəfələrlə qurultaylar, toplantılar 
keçirdilər. Azərbaycan adına jurnallar, 
qəzetlər çıxardılar, kitablar yazdılar, radio-
larda çıxışlar etdilər. Bir sözlə ömürlərinin 
axırına qədər Azərbaycan davası apar-
dılar. Bütün bunlar sovet hakimiyyətinin 
və kəşfiyyatının disidentlərin kabusuna 
çevrildiyi vaxtlarında həyata keçirilirdi. Adı 
çəkilən liderlərimizin övladları da, sonralar 
bu müqəddəs irsi davam etdirərək, Vətən 
naminə təqdirəlayiq işlər gördülər. Bü-
tün bunlar 1920-ci illərdən sonra xaricdə 
məskunlaşan azərbaycanlılar arasında 
milli bağların tamamilə yoxa çıxmasının, 
assimilyasiyasının qarşısını xeyli dərəcədə 
aldı. Nə az, nə çox-- düz 71 il sovet təbliğat 
maşını milli ideoloqlarımızın fəaliyyətini 
unutdura bilmədi. 1991-ci ildən sonra isə 
Azərbaycan xalqı öz övladlarının xatirəsini 
birdəfəlik əbədilləşdirdi. 

 Diasporun inkişafı 
 Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin 

milli məsələlərdə soyuq, bir çox hallarda 
isə qəti olaraq əks siyasətinə baxma-
yaraq ümummilli lider Heydər Əliyev 
hakimiyyətdə olduğu 1969-1982-ci 
illərdə xaricdə təhsil almaq üçün seçilmiş 
gənclərin göndərilməsi normaya çevrilmiş-
di. Azərbaycanlıların bir-birinin ətrafında 
sıx birləşməsi üçün bu siyasət önəmli rol 
oynayırdı. Lakin diasporun açıq formada 
inkişaf etməyə başlaması müstəqilliyimizin 
bərpasından sonra tam mümkün oldu. Bu, 
xaricdə fəaliyyət göstərən milli düşərgələrlə 
sıx təmasda inkişafa doğru dönüş 
nöqtəsinə çevrildi. Belə ki, 1991-ci ilin 16 

dekabrında Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev dünya 
azərbaycanlılarının birliyini yaratmağın 
əhəmiyyətini nəzərə alaraq dekabrın 31-ni 
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi 
Günü elan etdi. Soydaşlarımızın tarixi 
Vətənlə əlaqələrini daha da gücləndirmək 
istiqamətində ümummilli liderin atdığı mü-
hüm addımlar tədricən nəticəsini verməyə 
başladı və 2001-ci ilin noyabrında Bakıda 
Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayının 
keçirilməsi kimi tarixi hadisə baş verdi. 
Dünya azərbaycanlıları ilk dəfə olaraq 
Bakıda bir araya gəldi, qarşıda duran 
vəzifələri, problemləri, onların aradan 

qaldırılması yolları müzakirə edildi. Ümum-
milli liderin diaspor quruculuğu sahəsində 
ardıcıl olaraq həyata keçirdiyi uzaqgörən 
siyasəti nəticəsində Azərbaycan diasporu-
nun tarixində yeni mərhələ başlandı. 

 5 iyul 2002-ci ildə “Xaricdə Yaşa-
yan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin yaradılması haqqında” 
fərman imzalandı. 2008-ci ildə isə ölkə 
başçısı cənab İlham Əliyevin sərəncamı 
ilə bu komitənin əsasında Diasporla İş 
üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. Bu illər 
ərzində azərbaycanlıların təşkilatlanması 
istiqamətində müəyyən işlər görüldü, türk-
dilli ölkələrin diaspor təşkilatları ilə əlaqələr 
quruldu və birgə fəaliyyət strategiyası 
qəbul olundu. Prezident İlham Əliyevin çı-
xışında “Mən 50 milyonluq azərbaycanlının 
Prezidentiyəm” fikrini qətiyyətlə deməsi 
dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş 
soydaşlarımızın heç də tək olmadığı-
nın, dövlətimizin timsalında ən böyük 
dəstəkçilərinin olduğunu sübut etdi. 

Hazırda xalqlar arasında sürətli inteq-
rasiya meyillərinin güclənməsi diaspor 
quruculuğu sahəsində daha effektiv işlər 
görməyi qaçılmaz edir. Bu gün dünya-
nın təqribən 50 ölkəsində 556 diaspor 
təşkilatımız mövcuddur. Bu qədər təşkilatın 
bir-biri ilə əlaqələndirilməsi kimi çətin bir 
missiyanı Avropanın və digər ölkələrin 
birləşmiş diaspor qurumları ilə yanaşı, 
Azərbaycanın əlaqədar dövlət qurum-
ları da həyata keçirirlər. Xarici siyasət 
prioritetlərimizin önə çəkilməsində diaspo-
run güclü olması mühüm amildir. Bu baxım-
dan, Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin 
payına böyük məsuliyyət düşür. 

Doğrudur, Azərbaycanın diaspor 
təşkilatlarının dayanıqlı əsaslar üzərində 
qurulması və daha güclü təməllərlə fəaliyyət 
göstərməsi üçün dövrün tələblərinə uyğun 
yeni strateji istiqamətlər müəyyənləşdirilib. 
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində stra-
teji hədəflərə yönələn yenilənmiş fəaliyyət 
proqramı çərçivəsində artıq intensiv 
tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanı-
lıb. Türkiyə, Fransa, Almaniya, Rumıniya, 
Ukrayna, Rusiya, Gürcüstan, İsveçrə, 
İsveç, Hollandiya, Çin və Amerika Birləşmiş 
Ştatlarına səfərlər edilib, soydaşlarımız və 
diaspor fəalları ilə görüşlər keçirilib, onların 
problemləri öyrənilib və həlli istiqamətində 

əməli tədbirlər görülür. Onu da qeyd edək 
ki, artıq Xarici İşlər Nazirliyi və Dias-
porla İş üzrə Dövlət Komitəsi arasında 
əməkdaşlıq haqqında razılaşmaya uyğun 
olaraq, Azərbaycan Respublikasının xarici 
ölkələrdə fəaliyyət göstərən bütün diploma-
tik nümayəndəliklərinə birgə fəaliyyətlə bağlı 
müvafiq məktub göndərilib. Bu istiqamətdə 
digər əlaqələndirmə tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi də gündəlikdə duran məsələlər 
sırasındadır və yeni fəaliyyət proqramları 
çərçivəsində atılan addımların müvafiq 
nəticələrinin təhlili göstərir ki, ayrı-ayrı 
ölkələrdəki Azərbaycan diaspor təşkilatları 
öz fəaliyyətlərində yeni, effektiv iş 
mərhələsinin başlandığını etiraf edir. 

 Lakin Azərbaycanın gərgin geost-
rateji mövqedə yerləşməsi, müharibə 
və münaqişə vəziyyətində olmağımız, 
ölkəmizə qarşı qara piar aparan qüvvələrin 
daim aktiv olması, xaricdə məskunlaşan 
həmvətənlərimiz arasında qırılmaz milli-
ideoloji bağların tam olmaması həm bu 
sahə ilə bağlı ictimai təşkilatların, həm 
də əlaqədar dövlət qurumlarının üzərinə 
daha böyük vəzifələr qoyur. Bir sözlə 
görülən işlər çox olsa da, görüləcək işlər 
də yetərincədir. Qloballaşmanın milli 
ənənələri sıradan çıxardığı bir dövrdə 
soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrdə 
assimilyasiyaya məruz qalması deyil, in-
teqrasiya etməsi günün aktual məsələsidir. 
Xaricdə yaşayan soydaşlarımız arasında 
ana dilinin qorunması, yaşadılması vacib 

şərtlərdən biridir. Məsələn, bu yaxınlarda 
İsveçrədə “Qarabağ” adlı Azərbaycan dili 
və mədəniyyəti məktəbi açılaraq, soydaş-
larımızın istifadəsinə verilib. Fransanın 
Nant şəhərində də belə bir tədris ocağının 
açılması planlaşdırılır. Paralel olaraq, 
komitənin İctimai Televiziya ilə birgə 
layihəsi çərçivəsində ayda bir dəfə “Vətən 
uzaqda deyil” adlı veriliş yayımlanması və 
həmin verilişdə xaricdə yaşayan soydaş-
larımızla müsahibələr, həyata keçirilən 
layihələr barədə videoreportajlar və s. yer 
alması soydaşlarımızla rabitənin artırılma-
sında mühüm rol oynayır. 

Mətbuatımızda diaspor mövzularına 

geniş yer ayrılır. Fəaliyyətdə olan əsas 
KİV-in demək olar ki, hamısı diaspor 
mövzusuna geniş yer ayırır, diaspor 
rəhbərlərinin, üzvlərinin gördükləri işlər 
mütəmadi işıqlandırılır. Ayrıca ola-
raq Diaspor TV onlayn televiziyasının 
fəaliyyətini də bura əlavə etmək lazımdır. 
Bu yaxınlarda Diaspor-FM radiosu da 
artıq test yayımına başlayıb. Bütün bunlar 
Azərbaycanda ictimai və dövlət institut-
larının diaspor və lobbiçiliyin inkişafına 
mühüm vaxt və diqqət ayırdığını göstərir. 
Dövlət də, vətəndaşlarımız da yaxşı dərk 
edirlər ki, milli məsələlərdə həmrəylik 
nümayiş etdirmək varlığımız üçün həyati 
əhəmiyyət daşıyır və bu proses yalnız 
güclü təşkilatlanma ilə reallaşa bilər. 

Beləliklə, Azərbaycan diasporunun 
keçmişinə və bugününə nəzər saldıqda 
nə qədər məzmunlu bir yol keçdiyi aydın 
görünür. Burada onu da etiraf etmək lazım-
dır ki, diasporumuz heç vaxt indiki qədər 
güclü, təşkilatlanmış, düzgün koordinasiya 
olunan formada və gücdə olmamışdır. 
Deməli, diasporun güclü olması üçün milli 
özünüdərk, vətənpərvərlik hissi ilə yanaşı, 
həm də dövlətin müstəqil xarici siyasət 
yeritməsi əsas şərtdir. Azərbaycan dias-
porunun son illər bu qədər şaxələnməsi, 
dirçəlməsinin də arxasında şübhəsiz ki, 
güclü Azərbaycan dövləti dayanır. 

Anar TURAN,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan diasporu –  
dünən və bu gün 

Azərbaycan diasporu inkişafının elə bir mərhələsinə çatmışdır ki, bu da qəlbi Vətən eşqi 
ilə döyünən hər bir soydaşımızı sabaha ruhlandırır, gələcəyə ümidləndirir. Çünki diaspor 
qürbətdə millətin və dövlətin təbii müdafiəçisi, ölkə həqiqətlərinin canlı ruporudur. 

Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunur.
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Gənclik illərimizdə uğrunda 
mübarizə apardığımız dəyərlər, 
amallar haqqında arzu və 
istəklərimiz barədə danışar və bu 
məqsədlərə doğru gedərdik. Mən 
həm prokuror, həm də alim olmaq 
istədiyimi dilə gətirərkən Ənvər 
müəllim isə ədalətli hakim və müd-
rik alim olacağını bəyan edərdi. 

Atalar demişkən, “Niyyətin 
hara, mənzilin də ora”. O, ilk dəfə 
ölkəmizin füsunkar guşəsi olan 
Zaqatalada hakim kimi fəaliyyətə 
başladı. Sonra isə Cəlilabad rayo-
nunda fəaliyyətini davam etdirdi. 
Cəlilabad Rayon Məhkəməsinin 
sədri kimi çətin və məsuliyyətli bir 
vəzifəni şərəflə yerinə yetirməyi 
bacardı. 

Ənvər Seyidovun təcrübəsi, 
peşəkarlığı, səriştəsi yüksək 
qiymətləndirilərək, o, müstəqilliyin 
ilk illərində Azərbaycan Respub-
likası Ali Məhkəməsinin hakimi 
vəzifəsinə seçildi. Elə həmin 
vaxtdan da o, mütəşəkkil, ağır və 
bir çox təhlükəli cinayət işlərinə 
baxarkən özünü ədalətli və vic-
danlı bir hakim və həssas insan 
kimi tanıtmışdır. Tale elə gətirib ki, 
bir çox ölkə əhəmiyyətli cinayət 
işlərinə mən – dövlət ittihamçısı – 
prokuror, Ənvər müəllim isə hakim 
kimi günlərlə, bəzən də aylarla 
baxaraq, ədalətli qərarlar qəbul 
edilməsinə nail olmuş, sübutları 
zərgər dəqiqliyi ilə araşdırmışıq. 
Ölkəmizin dövlət müstəqilliyinə 
qarşı OMON-un törətdiyi qəddar 
cinayətlərə, “İslam partiyasının 

dini ekstremist və separatçı” 
rəhbərlərinin cinayət işlərinə birgə 
baxaraq ədalətli hökmlər çıxarmı-
şıq. 

Ənvər müəllim məhkəmə 
sistemində aparılmış köklü isla-
hatlar və struktur dəyişiklikləri ilə 
bağlı olaraq, artıq xeyli vaxtdır ki, 
Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə 
Məhkəmənin hakimi kimi səmərəli 
fəaliyyətini davam etdirməkdədir. 
Bununla belə, qeyd edilməsi 
zəruridir ki, müstəqilliyimizin ilk 
illərində, hələ Milli Məclisin 31 
mart 1995-ci il 1010 nömrəli qərarı 
ilə ona “Birinci ixtisas dərəcəli ha-
kim” adı verilmiş və bu şərəfli adı 
o, indi də qürurla daşıyır. 

Qeyd etdiyim kimi, Ənvər 
müəllimin həyat yolu zəngin və 
rəngarəngdir. O, təkcə hakim kimi 
deyil, həm də ölkənin ictimai-siyasi 
həyatında xüsusi xidmətləri olan 
görkəmli bir hüquqşünas alim və 
təşkilatçıdır. Müstəqilliyimizin ilk 
illərində, ən çətin və məsuliyyətli 
bir dövrdə-1994-1999-cu illərdə 
Ənvər müəllim Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının üzvü, təftiş qru-
punun rəhbəri kimi, ölkənin seçki 
sisteminin köklü islahatlarında 
demokratik, şəffaf seçki sistemi-
nin formalaşmasında və ədalətli 
seçkilərin keçirilməsində səmərəli 
təşkilatçılıq fəaliyyəti göstərmiş 
və dəfələrlə mükafatlandırılmışdır. 
Məhz belə mürəkkəb bir dövrdə 
ölkə rəhbərliyi seçkinin çətin və 
məsuliyyətli olduğunu nəzərə 

alaraq, ona seçki komissiyasının 
üzvü, təftiş qrupunun rəhbəri kimi 
böyük etimad göstərmiş, o isə bu 
etimadı tam doğrultmuşdur. 

Ənvər müəllimin fəaliyyətinin 
səciyyəvi xüsusiyyətlərindən 
biri də odur ki, o, istedadlı yazı-
çıdır. Çətin və mürəkkəb işlərin 
məhkəmə prosesini ustalıqla idarə 
etməklə yanaşı, həm də bir yazıçı 
kimi onların bədii inikasını təmin 
etmək üçün hakimliyi və bədii 
yaradıcılığı bir sintez olaraq, üzvü 
surətdə əlaqələndirir. Bununla da 
o, məhkəmələrin tərbiyəvi rolunun 
inkişafına dəyərli töhfələr verir, 
gənclərin mənəvi – əxlaqi və 
hüquqi tərbiyəsinə xüsusi diqqət 
yetirir. 

Ənvər müəllimin romanları, 

povestləri daim oxucuların böyük 
marağına səbəb olmuş, bir çox 
filmlər onun ideya rəhbərliyi və 
məsləhəti ilə lentlərə köçürülmüş 
və oxucuların intizarla gözlədiyi 
seriallara çevrilmişdir. “Cana-
var balası”, “Sonuncu şahid”, 
“Təlatüm”, “Gürzə”, “Ünvansız 
eşq”, “Dələduzlar”, “Tale yolları” 
və başqa filmləri tamaşaçıların 
böyük maraqla izlədiyi televiziya 
filmlərindən hesab olunur. “Gürzə” 
filmi 2009-cu ildə ölkənin televiziya 
filmləri sırasında birinci dərəcəli 
diploma layiq görülmüşdür. 

1993–1994-cü illərdə baş 
verən dövlət çevrilişlərinə cəhd 
hadisələrinə dair çoxsaylı cinayət 
işlərinin məhkəmə baxışı məhz 
Ənvər Seyidovun sədrliyi ilə 
öz ədalətli həllini tapmışdır. Bu 
hadisələrlə bağlı həmin proseslərə 
rəhbərlik etmiş hakim, Məhkəmə 

Kollegiyasının sədri kimi baxdığı 
işlərin əsasında “Təlatüm” filmini 
ərsəyə gətirmiş və bu əsər tama-
şaçıların böyük marağına səbəb 
olmuşdur. Hər il dövlət çevrilişinə 
cəhd hadisələri xatırlanarkən, bir 
qayda olaraq, ildə iki dəfə Ənvər 
müəllimin rəhbərliyi ilə çəkilmiş 
“Təlatüm” televiziya filmi nümayiş 
etdirilir. Bir sənədli – bədii film 
kimi televiziyanın Qızıl fondunda 
saxlanılır. 

“Təlatüm” romanı 2008-ci ildə 
görkəmli yazıçımız Mir Cəlal Pa-
şayevin 100 illik yubileyi ilə bağlı 
Milli Kulturoloji Mərkəz tərəfindən 
keçirilən 7-ci kitab bayramında 
xüsusi mükafata layiq görülmüş və 
“İlin kitabı” nominasiyası üzrə qalib 

olmuşdur. 
Ənvər Seyidov bədii yaradıcı-

lıq uğurlarına görə “Qızıl qələm”, 
“Qızıl qılınc”, “Rəsul Rza”, “Ler-
montov”, “Puşkin” və onlarca digər 
mükafatlara layiq görülmüşdür. 
“Təlatüm” və “Gürzə” romanları 
əsasında çoxseriyalı bədii filmlər 
çəkilmişdir. Bütün bunlar təsadüfi 
hesab oluna bilməz. Onu da 
deyim ki, Ənvər Seyidov cavan 
vaxtlarında həm də Teatr İnstitu-
tunun tələbəsi olmuş və ssenari 
kursunda təhsil almışdır. Bütün 
bunlar onun bədii və kino yaradı-
cılığında müxtəlif janrlarda yazdığı 
əsərlərdə, kinossenarilərdə ona 
özünəməxsus peşəkarlıq nümayiş 
etdirməyə böyük yaradıcılıq im-
kanları yaratmışdır. Təsadüfi deyil 
ki, Ənvər müəllim Azərbaycan 
Teatr Xadimləri İttifaqının, 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin, 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, 
Azərbaycan Ağsaqqallar Şurası-
nın üzvü seçilmişdir. Hələ 1997-ci 
ildə Əsilzadələr Məclisinin üzvü 
olmuş Ənvər Seyidov Azərbaycan 
ziyalılarının və sənət adamları-
nın böyük bir qisminin fəxr etdiyi 
Seyidbəyovlar nəslinin bu gün 
şərəfli davamçılarından biridir. 

Ənvər Seyidov təkcə bədii 
yaradıcılıqda deyil, həm də elmi-
nəzəri fəaliyyətdə öz dəsti xətti ilə 
tanınmış hörmətli alimlərimizdən 
biridir. O, Rusiyanın, Ukraynanın, 
Belarusun və Azərbaycanın ən 
görkəmli hüquqşünas alimlərinin 
birgə rəyi ilə öz təcrübi fəaliyyətini 
elmi-nəzəri təlimlərlə üzvü 
surətdə əlaqələndirərək, “Cinayət 

prosesində insan hüquqlarının 
təminatı” məsələləri: beynəlxalq 
standartlar və dövlət daxili qa-
nunvericilik” mövzusunda dövrü-
müz üçün son dərəcə aktual və 
müasir olan bir mövzuda doktorluq 
dissertasiyasını uğurla müdafiə 
edərək, yekdil rəylə hüquq elmləri 
doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 
Ali Attestasiya Komissiyasının 
qərarı ilə ona 2013-cü ildə hüquq 
elmləri doktoru, professor elmi adı 
verilmişdir. O, hazırda Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji Universitetinin 
iqtisadi və sosial fənlər kafedrası-
nın professoru kimi səmərəli peda-
qoji fəaliyyətlə məşğuldur. Gənc 
müəllimlərə hüququn əsaslarını 
tədris edir. Ənvər müəllim 
işlədiyi kollektivin, tələbələrin və 
müəllimlərin sevimlisi və məsləhət 
yeridir. Onun "Azərbaycan Res-
publikasında beynəlxalq norma-

ların tətbiqi" (2003), "Konstitusiya 
və hüququn əsasları", "Hüququn 
əsasları" (2008), "Heydər Əliyev 
və Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası" (2008) və digər 
çoxsaylı dərslikləri tələbə və 
müəllimlərin stolüstü kitabları 
hesab olunur. 

Ənvər müəllim səmərəli 
elmi fəaliyyətinə görə Türkiyə 
Dövlətlərarası Beynəlxalq Hü-
quq Akademiyasının, Avropanın, 
Almaniyanın, Rusiyanın və bir sıra 
başqa ölkələrin tanınmış akademi-
yalarının üzvü seçilmiş və onların 
mükafatları ilə təltif olunmuşdur. 
O, səmərəli, elmi və yaradıcılıq 
fəaliyyətinə görə hələ 2016-cı ildə 
Amerikada yaşayan Azərbaycan 

yəhudilərinin “AZZEM” təşkilatı 
tərəfindən ABŞ-a – Nyu-Yorka 
dəvət edilmiş və mükafatlandırıl-
mışdır. 

Ənvər Seyidov öz həyatını 
başqaları üçün yaşayaraq, bir 
örnək nümayiş etdirdiyinə, özünü 
mənəvi dəyərlərin təbliğinə, 
möhkəm ailə həyatına, dinlərarası 
əməkdaşlığa, beynəlxalq 
həmahəngliyə, kütləvi infor-
masiya vasitələrinin və sülh 
mədəniyyətinin yaradılmasına 
həsr etdiyinə, irqi, milli və dini 
maneələri aşaraq, bütün yaş qrup-
larında olan insanların ümidlərinin 
yerinə yetirilməsinə verdiyi öz 
dəyərli töhfələrinə görə Beynəlxalq 
Sülh Federasiyasının, Sülh 
Naminə Dinlərarası və Beynəlxalq 
Federasiyasının “sülhməramlı 
səfiri” elan edilmiş və bu şərəfli 
adı uğurla daşımaqdadır. O, 
uzun illərdir ki, həmkarlar ittifaqı 
təşkilatının sədri olmaqla, bu 
sahədə də xeyirxah fəaliyyət 
göstərir. 

Ənvər müəllim nümunəvi ailə 
başçısı, fədakar atadır. Onun 
oğlu Fərrux Seyidov hüquq 
elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. 
Azərbaycan Respublikası Kons-
titusiya Məhkəməsinin sektor 
müdüri olan Fərrux Seyidov 
“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə 
görə” medalı ilə təltif olunmuşdur. 
O, eyni zamanda, Bakı Dövlət 
Universitetinin hüquq fakültəsində 
“ Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi 
və tarixi” fənninin tədrisi ilə 
məşğuldur. Kiçik oğlu Mehman-
dar Seyidov da atasının yolunu 
davam etdirərək, hüquqşünas 
peşəsini seçmişdir. Hazırda “İcti-
mai televiziya”da uğurla çalışır. 

Bu il martın 29-u beynəlxalq 
hüquq üzrə görkəmli hüquqşünas 
alim, professor, yaradıcı ziyalı və 
ədalətli hakim Ənvər Cümşüd oğlu 
Seyidovun 70 yaşı tamam olur. O, 
şərəfli ömür yolu ilə gənclərimizə 
bir nümunədir. Əziz dostumu do-
ğum günü münasibəti ilə ürəkdən 
təbrik edir, ona möhkəm cansağ-
lığı, böyük yaradıcılıq uğurları 
arzulayıram.

Bəhram ZAHIDOV,  
Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti yanında Dövlət 
Idarəçilik Akademiyasının 
professoru, hüquq elmləri 

doktoru 

Ənvər Seyidov – 70

Ədalətli hakim, 
istedadlı yazıçı, 
səmimi insan

Ölkənin tanınmış və nüfuzlu hakimlərindən biri olan Ənvər Seyidov haqqında 
yubiley məqaləsini yazmaq mənim üçün şərəfli olduğu qədər də çətindir. Ona 
görə çətindir ki, onunla yoldaşlığımın və dostluğumun tarixi artıq 50 ili keç-

mişdir. Uzun illərdir ki, bir-birimizi yaxından tanıyıb qəbul edə-edə böyük və şərəfli 
bir yol keçmişik. Bu illərdə o, mənim gözümün qarşısında daim zirvəyə doğru ucal-
mış, özünü bir şəxsiyyət kimi təsdiqləmiş, müdrikləşmiş və ağsaqqallaşmışdır. Bu 
illər ərzində mən onun öz xalqına, Vətəninə, dostlarına, ulu öndər Heydər Əliyevin 
ölməz siyasi kursuna, dövlətimizə, dövlətçiliyimizə, Prezident İlham Əliyevin uğurla 
apardığı siyasətə qəlbən bağlı və son dərəcə sədaqətli olduğunu müşahidə etmiş və 
fədakar bir vətəndaş olduğuna tam inanmışam. O, təkcə mənim üçün yox, bizim tay-
tuşlarımız, həmkarlarımız üçün də, bizim üçün də həmişə bir örnək və nümunə ol-
muşdur. Ənvər müəllimin ömür yolu olduqca şərəfli və rəngarəng çalarlarla zəngindir. 
O, ölkədə ən qətiyyətli və ədalətli hakimlərdən biridir. 

Suraxanıda Azərbaycan təhlükəsizlik 
orqanlarının 100 illiyi qeyd edilib

 � Azərbaycan 
Respublikasının təhlükəsizlik 
orqanlarının yaranmasının 100 
illiyi münasibətilə Suraxanı 
rayonunda tədbir keçirilib.  

Rayon icra hakimiyyəti başçı-
sı yanında Şuranın üzvləri, Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinin rayon 
idarəsinin bir qrup əməkdaşı, hüquq-
mühafizə orqanlarının, idarə və 
müəssisələrin rəhbərləri, ictimaiyyətin 
nümayəndələri əvvəlcə Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinin Heydər Əliyev 
adına Akademiyasında ulu öndərin 
abidəsini ziyarət edib,   orada fəaliyyət 
göstərən “Şöhrət” muzeyindəki material-
larla, eksponatlarla tanış olublar.  

Ümummilli liderin rayondakı Heydər 
Əliyev parkında ucalan abidəsinin 
ziyarətindən sonra tədbir Heydər Əliyev 
Mərkəzinin elektron lektoriya zalında 
Dövlət himninin səsləndirilməsi ilə da-
vam etdirilib.   

Ulu öndər Heydər Əliyevin, 
şəhidlik zirvəsinə yüksələn oğul və 
qızlarımızın, xidməti vəzifəsini yerinə 
yetirərkən qəhrəmancasına həlak olan   
təhlükəsizlik orqanları əməkdaşlarının 
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 
edilib.  

Tədbiri giriş sözü ilə açan icra 
hakimiyyətinin başçısı İlqar Abba-
sov Azərbaycan Respublikasının 
təhlükəsizlik orqanlarının yaranma-
sının 100 illiyi münasibətilə Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinin şəxsi heyətini 

və təhlükəsizlik orqanlarının veteran-
larını təbrik edib, onlara ölkəmizin 
milli maraqlarının etibarlı qorunması 
istiqamətindəki dəyərli fəaliyyətlərində 
uğurlar arzulayıb.  

Rayon rəhbəri bildirib ki, təhlükəsizlik 
orqanlarının fəaliyyətinin böyük bir 
dövrü Azərbaycan xalqının ümummilli 
liderinin adı ilə bağlıdır. Dahi Heydər 
Əliyevin Azərbaycan qarşısında ən 
böyük xidmətlərindən biri də siyasi 
tariximizdə ilk dəfə təhlükəsizlik orqanla-
rının milliləşdirilməsinə nail olmasıdır. 

Ulu öndər ikinci dəfə hakimiyyətə 
qayıtdıqdan sonra təhlükəsizlik orqan-
larının fəaliyyətinə qayğı ilə yanaşıb, 
bu qurumun texniki təchizatının təmin 
edilməsi, sovet dövründə formalaşmış 
peşəkar kadrların qorunması ilə yana-
şı, yeni gənc personalın yetişdirilməsi 
məsələsini də diqqət mərkəzində 

saxlayıb. Ümummilli liderin fərmanı ilə 
1998-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Akademi-
yası təsis edilib. 

Heydər Əliyev siyasəti möhtərəm 
Prezidentimiz cənab İlham Əliyev 
tərəfindən müvəffəqiyyətlə davam etdi-
rilir. Dövlətimizin başçısının göstərişi ilə 
ölkənin milli təhlükəsizlik konsepsiyası 
hazırlanaraq qəbul edilib. Konsepsiya 
dövlətimizin müstəqilliyini, ərazi bütöv-
lüyünü, Konstitusiya quruluşunu, xalqın 
və ölkənin milli maraqlarını daxili və 
xarici təhdidlərdən qorumağa yönəlmiş 
siyasətin məqsəd, prinsip və yanaşma-
larının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə 
hazırlanıb və təhlükəsizlik sisteminin 
XXI əsrin çağırışlarına cavab verəcək 
səviyyədə inkişaf etdirilməsini nəzərdə 
tutub.

Tədbirdə məruzə ilə çıxış edən 
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin  

Heydər Əliyev adına Akademiyasının 
professoru Cəlal Qasımov Azərbaycan 
Respublikasının təhlükəsizlik orqanla-
rının keçdiyi uzun və şərəfli  yol barədə 
tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat 
verib. 

Tədbirdə “Alyans” Xüsusi Xidmət 
Veteranları Birliyinin sədri Şamil Süley-
manov, müavini Azər Qarayev, rayon 
prokuroru Rəhim Əliyev, rayon ağsaqqa-
lı Mirzəağa Quliyev, YAP rayon təşkilatı 
aparatının əməkdaşı, Gənclər Birliyinin 
üzvü Ənvər Haqverdiyev çıxış ediblər.

Sonda Azərbaycan Respublikası-
nın təhlükəsizlik orqanlarının 100 illiyi 
münasibətilə bir qrup şəxs rayonun icti-
mai həyatında fəal iştirakına görə rayon 
icra hakimiyyəti başçısının Fəxri fərmanı 
ilə təltif edilib.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Tələbələrə adlı təqaüd təqdim olunub

Tədbirdə AHİK-in sədri, Milli 
Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
elmə, təhsilə daim xüsusi önəm ver-
diyini bildirib, dahi rəhbərin ideya-
larının Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev tərəfindən qətiyyətlə həyata 
keçirildiyini vurğulayıb. 

AHİK-in sədri dövlətimizin 
başçısı İlham Əliyevin elm, təhsil 
sahəsi ilə bağlı imzaladığı sərəncam 
və fərmanların əhəmiyyətini 

diqqətə çatdırıb. Əsası ulu öndər 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan 
dövlət gənclər siyasətinin uğurlu 
nəticələrindən danışan Səttar Möh-
balıyev respublikamızda elmin, 
təhsilin, idmanın və gənclərin inki-
şafına geniş imkanlar yaradıldığını 
qeyd edib, AHİK-in fəaliyyəti barədə 
məlumat verib. Qeyd edilib ki,  
ATİAHİ Respublika Komitəsi 
tərəfindən müxtəlif intellektual 
oyunlar, idman yarışları təşkil olu-

nur. Hər il aztəminatlı ailələrdən olan 
220-dən çox tələbə pulsuz yeməklə 
təmin edilir.  

ATİAHİ Respublika Komitəsinin 
adlı təqaüdü 1995-ci ildə təsis 
olunub. Təqaüd qış və yay imtahan 
sessiyasının nəticələrinə görə əla və 
yaxşı qiymətlərlə oxuyan, həmkarlar 
ittifaqı fəalı olan tələbələrə verilir. 
İndiyədək ali məktəblərdə təhsil alan 
2 min 270 tələbə bu təqaüdə layiq 
görülüb.

Gənclərin inkişafı, onların 
asudə vaxtlarının səmərəli təşkili 
üzrə reallaşdırılan tədbirlər barədə 
fikirlərini bildirən Səttar Möhbalıyev 
adlı təqaüdə layiq görülən tələbələri 
təbrik edib, onlara tövsiyələrini verib, 
uğurlar arzulayıb.

Sonra Bakı, Gəncə, Lənkəran və 
digər şəhərlərdəki ali məktəblərin 
61 tələbəsinə ATİAHİ Respublika 
Komitəsinin adlı təqaüdü verilib.

AZƏRTAC

Martın 13-də Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları 
Konfederasiyasında (AHİK) 2018–2019-cu tədris 
ilinin qış imtahan sessiyasının nəticələrinə 

görə əlaçı və həmkarlar ittifaqı fəalı olan ali məktəb 
tələbələrinə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar 
İttifaqı Respublika Komitəsinin (ATİAHİ) adlı təqaüdünün 
verilməsi ilə bağlı tədbir keçirilib.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
sutka ərzində atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs 
rejimini 22 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan Respublikası 
Noyemberyan rayonunun Voskevan, Berd rayonunun 
Mosesqex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən 
Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun Qızıl-
hacılı, Tovuz rayonunun Ağdam kəndlərində yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan Çiləbürt, Ağ-
dam rayonunun Baş Qərvənd, Yusifcanlı, Xocavənd 
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, 
Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndləri yaxınlığında, 
həmçinin Goranboy və Tərtər rayonları ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordu-
muzun mövqelərinə atəş açılıb.



Həmin hadisələrin bəzi əsas 
məqamlarını xatırladaq. İğtişaşlar-
dan bir neçə gün əvvəl 100-dən 
çox saqqallı və qara gödəkçəli 
erməni ekstremisti Sumqayıta 
göndərilib. Onlar şəhərin “Dalğa” 
və “Sumqayıt” mehmanxanaların-
da gecələyiblər. 

Şərti olaraq “Nalyotçik” ad-
landırılan qrupun üzvləri fevralın 
27-də küçələrə çıxaraq əhali ara-
sında ekstremist əhval-ruhiyyəli iş 
aparmağa başladılar. Bu sətirlərin 
müəllifi şəxsən şahiddir ki, Sum-
qayıtın mərkəzi meydanında, ba-
zar və univermaq ətrafında cama-
atı başına toplayan, əsasən meşin 
gödəkçələr geyinmiş bu naməlum 
şəxslər özlərini Ermənistandan 
qaçmış soydaşlarımız kimi qələmə 
verir, ermənilərin onlara necə 
divan tutduqlarından “yana-yana” 
danışırdılar. 

Əhali arasında təbliğatla 
kifayətlənməyən emissarlar hər 
cür şirnikləndirici vədlərlə, pul 
paylamaqla gəncləri və azyaşlı-
ları məkrli niyyətlərinə qoşdular. 
Qızışdırıcı, təxribat ruhlu söhbətlər 
təsirsiz qalmadı. Təhrikçilər 
şəhərdəki qeyri-sağlam qüvvələri 
cürbəcür şüarlarla meydana 
topladılar. Mitinqlər başlandı və 
Sumqayıtda yaşayan ermənilərə 
divan tutmaq çağırışları eşidildi. 
Şəhərin bəzi başbilənləri əhalini 
şayiələrə uymamağa, təmkinli 
olmağa çağırsa da, artıq gec idi, 
düşmən öz işini görmüşdü.

Elə həmin andan qanunazidd 
hərəkətlər baş alıb getdi. Fevra-
lın 27-29-da şəhərdə hadisələr 
idarəolunmaz şəkil aldı. Yer-
li hakimiyyət özünü itirmişdi. 
Soyuq iliyə işləsə də, iğtişaşın 
qaynama şkalası kəlləçarxda idi. 
Şəhərin 41-ci məhəlləsində, 2-ci 
və 3-cü mikrorayonlarda, “Sülh” 
və “Dostluq” (adlara fikir verin!) 
küçələrində, digər yerlərdə başı-
pozuq dəstələr qaynaşır, ətrafa 
vahimə, qorxu saçırdılar. Kortəbii 
axın faciəli hadisələrə yol açdı. 
Döyülüb-söyülən, şikəst edilib-
öldürülən sakinlər də oldu. Fikir 
verənləri təəccüb bürüyürdü ki, nə 
üçün milis və ordu dəstələri olayla-
rı müşahidəçi qismində izləyir, heç 
bir tədbir görmürlər?

Nəticədə ümumən 32 nəfər, 
o cümlədən 26 erməni öldürüldü, 
400-dən çox insan xəsarət aldı, 
200-dən artıq mənzil talan edildi, 
50-dən çox mədəni-məişət obyekti 
dağıdıldı, 40-dan çox avtomobil 
yandırıldı, bir sözlə, şəhərə o 
vaxtın qiymətləri ilə 7 milyon rubl 
və ya 10 milyon dollar məbləğində 
ziyan vuruldu...

SSRİ Baş Prokurorluğu həmin 
cinayəti araşdırarkən 444 nəfər 
məhkəmə qarşısında cavab 
verməli olmuş, 400 nəfər isə 10-15 
sutka təcridxanada saxlanılmışdı. 
Bir nəfər – Əhməd Əhmədov ölüm 
cəzasına məhkum olunmuşdu. 
Mərkəzi Televiziyanın əsas xəbər 
buraxılışı olan “Vremya” proq-
ramında həmin məhkəmədən 
xüsusi reportaj verilməsi də 
xatirimizdədir. Ermənilərin təkidi 
ilə bu hökmü tez-tələsik Mosk-
vada yerinə yetirmişdilər. Onu 
da xatırladaq ki, ziyalı ailədən 
olan Taleh Ismayılova da əsas 
təşkilatçı damğası vurularaq 15 il 
iş kəsilmişdi. O, cəzasını “siya-
si məhbus” kimi çəkmək üçün 
Tbilisiyə göndərilmiş, bir il sonra 
orada ölmüşdü. 

Sumqayıt qırğınlarının fəal 
təşkilatçılarından erməni Ohanya-
nın, Samoylov və Pavlovskinin ad-
ları uzun müddət mətbuatdan gizli 
saxlanılıb. Məhz azərbaycanlılar 
hadisələrin təşkilatçısı kimi 
ağır cəzalar alıblar, amma 
təkzibedilməz faktlar və şahid 
ifadələri əsas “kapitan”ın iki dəfə 
məhkum olunmuş erməni Eduard 
Qriqoryan olduğunu göstərir. 

Planlı təxribatın icraçısı olan 
Qriqoryan “Paşa” ləqəbi ilə 
tanınırdı. “Krunk” cəmiyyətinin 
fəal üzvlərindən idi. Gözünü qan 
örtmüş ədabaz gizlində özünü 
millətinin qəhrəmanı sayırdı. 
Hadisələrdən öncə təlimat almaq 
üçün dəfələrlə Xankəndinə gedib-
gəlibmiş. Beli bağlı olduğuna görə 
heç nədən çəkinmirdi. Qanlı aksi-
yalarda Qriqoryan şəxsi “nümunə” 
göstərərək altı ermənini öldürdü, 
bir neçə erməni qızını zorladı. 
Cinayətkar qruplar onun dirijor-

luğu ilə hərəkət edirdi. Paşanın 
cəza qruplarını talan və qətllər 
üçün yönəltdiyi ünvanlar isə 
“Krunk”a üzvlük haqqı ödəməyən 
ermənilərin mənzilləri idi.

Məlum olub ki, Yerevandan 
gələn emissarlar da Sumqayıtda 
Paşanı təlimatlandırıb, ona pul və 
narkotik veriblər. Ertəsi gün isə 
Qriqoryan tapşırıq üzrə fəaliyyətə 
başlayaraq ətrafına xeyli 
səbatsız gənci toplayıb və bəzi 
əməliyyatlarda iştirak etsələr, 
onlara çoxlu pul verəcəyini 
bildirməklə talanlara, qətllərə 
təhrik edib. 

SSRİ DTK-sının himayə 
etdiyi qruplar şəhərin 
müxtəlif yerlərində qətliamlar 
törədib. 26 erməninin 
qətlə yetirilməsini məhz 
bu dəstələr həyata keçi-
rib. Şəhərə yeridilən ordu 
hissələri isə bunları kənardan 
izlədikdən sonra fevralın 29-
da hadisələrə müdaxilə edib. 
Nəticədə 6 azərbaycanlı 
PDM-lərin altında qalaraq 
şəhid olub. 

Martın 1-dən Sumqayıtda 
komendant saatı tətbiq olunub. 
Yəni iş-işdən keçəndən sonra.
Azərbaycanın o zamankı rəhbərliyi 
Sumqayıt hadisələrinin səbəblərini 
araşdıran istintaq qrupunun 
ermənilərin xeyrinə işləməsini 
susmaqla müşayiət edib... 

Eyruz Məmmədov 1988-1993-
cü illərdə Azərbaycan Dövlət 
Təhlükəsizlik Komitəsinin Sum-
qayıt şöbəsinin sədri vəzifəsində 
çalışan, hazırda təqaüddə olan 
və Ukraynada yaşayan polkovnik 
Vladimir Lebedevdən eksklüziv 
müsahibə almışdır. Müsahibədə 
Sumqayıt iğtişaşları ilə bağlı bəzi 
məqamlara aydınlıq gətirilir:

– Vladimir Nazaroviç, 
necə oldu ki, sizi Sumqayıtda 
baş verən məlum hadisələr 
dövründə Azərbaycan Dövlət 
Təhlükəsizlik Komitəsinin bu 
şəhərdəki şöbəsinə rəhbər 
göndərdilər?

– Əvvəlki vəzifəm sənaye 
müəssisələrində milli zəmində 
münaqişələrin aradan qaldı-
rılması ilə bağlı idi. O dövrdə 
əmək kollektivlərində konfliktlər, 
iğtişaşlar getdikcə artmaqda idi. 
Bəzilərini aradan qaldıra bilirdik. 
Onlara qarşı adekvat tədbirlər 
görülürdü. Həmin illər mən elmi 
iş üzərində çalışırdım. Mövzum 
“Millətlərarası konfliktlərin yaran-
ması və onların daxili proseslərə 
təsiri” idi. Mixail Qorbaçovun 
hakimiyyəti illərində milli zəmində 
Alma-Atıda, Sumqayıtda, 
Fərqanədə, Vilnüsdə, Tbilisidə, 
Oşda, Taşlakda qanlar töküldü. 
Bu, SSRİ DTK-sını ciddi narahat 
etməyə başladı. 

Ukraynadan təcili olaraq 
Moskvaya çağrıldım. Orada mənə 
Qafqazda etno-psixoloji vəziyyətin 
yaranması, Azərbaycanla 
Ermənistan arasında olan 
münaqişənin tarixi, Dağlıq Qara-
bağ problemi haqqında materi-
allar verildi. Bir neçə gün onları 
oxudum. Bəzi məsələlər mənə 
aydın oldu. SSRİ DTK-sı sədrinin 
birinci müavini Bobkov mənə 
məsləhət verdi ki, Azərbaycan 
elitası ilə ünsiyyətə girim, onla-
rın millətçilik əhval-ruhiyyəsinin 
mənbəyini öyrənim. Sonra DTK-
nın sədri Çebrikovla görüşdüm. 
O da milli məsələlərdə səriştəm 
olduğunu bildirib məni Sumqayıta 
göndərdi. Orada çoxlu rus yaşa-
yırdı və rus millətindən olan kadrın 
yerləşdirilməsi düzgün olmazdı. 

Moskva fikirləşirdi ki, yeni təyinat 
sumqayıtlılarda qıcıq yaratmasın 
deyə, oraya başqa millətdən olan 
birisi göndərilməlidir. Mənsə rus 
deyil, ukraynalıyam, buna görə də 
seçim mənim üzərimdə dayandı. 

– O vaxt böyük ittifaqın 
təməli laxlamağa başlayırdı...

– Elədir. SSRİ-nin dağılması 
üçün gecə-gündüz çalışan xarici 
dövlətlər, ilk növbədə, millətləri 
üz-üzə qoymaq istəyirdilər. Etiraf 
etmək lazımdır ki, onlar buna nail 
oldular. Xarici kəşfiyyat orqanları 
sovetlərdə çalışan bəzi radikal 
qüvvələri satın alaraq, mövcud 
rejimə qarşı barışmaz olmağı 
tövsiyə edirdilər. Bunun üçün çox-
lu vəsait ayrılırdı. Ermənistanda 
ziyalılar arasında millətçi əhval-
ruhiyyəsində olanlar daha çox 
idi. Hətta belələrinə Ermənistan 
Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsində də rast gəlmək 
olardı. Radikal qüvvələrə, Dağlıq 
Qarabağda fəaliyyət göstərən 
millətçilərə, daşnaklara bütün 
təlimatlar məhz bir mərkəzdən 
gəlirdi: Amerikada və Fransada 
yaşayan erməni lobbisindən.

Təxribat erməni siyasətinin 
ana xəttini təşkil edir. Fikir verin, 
Moskvada erməni terrorçuları met-
ronu partlatdılar. Bunu bütün SSRİ 
bilirdi. Lakin cinayətkarları ifşa edib 
ictimaiyyətə çatdırmaq qəti qada-
ğan olunmuşdu. Terrorçulardan biri 
Yerevanda nəşr olunan “Pravda 
Armenii” qəzetinin baş redaktoru-
nun oğlu idi. Kremldə, kəşfiyyat 
orqanlarında erməni millətindən 
olan vəzifəli şəxslər çox idi. Onlar 
da kimə və necə təsir etməyi yaxşı 
bilirdilər. Dövlət də ki, artıq korrup-
siyaya qurşanmışdı. Erməni oli-
qarxları və xaricdə yaşayan haylar 
lobbisi bu işə külli miqdarda vəsait 
ayırmışdılar. 

Xaricdəki ermənilər 1980-ci 
illərin əvvəllərində Ermənistan 
rəhbərliyindən Dağlıq Qaraba-
ğın ilhaqı məsələsini qaldirmağı 
tələb edirdilər ki, gələcəkdə 
milli sərvətləri ələ keçirib oraya 
sərmayə yatırsınlar. Ermənilər 
Qorbaçov hakimiyyətə gələndən 
sonra Dağlıq Qarabağ məsələsini 
qaldırdılar. Məqsəd həm SSRİ-ni 
dağıtmaqla Qorbaçova kömək 
etmək, həm də Dağlıq Qarabağı 
Azərbaycanın tərkibindən alıb, 
Ermənistana qatmaq idi. Erməni 
oliqarxları Qarabağı özlərinin 
biznes mərkəzinə çevirmək və öz 
kapitallarını artırmaq istəyirdilər. 
Siz inanmazsınız, onların bu işə 
ayırdığı vəsait sovetlər birliyində 
olan hər hansı bir respublikanın 
illik büdcəsindən çox idi. 

Zori Balayanı Azərbaycanda 
yəqin ki, tanımayan yoxdur. 
Sovetlərin vaxtında o, “Litera-
turnaya qazeta”nın Ermənistan 
üzrə xüsusi müxbiri işləyirdi. 
Az-çox yazıçılıqla da məşğul idi. 
Qatı millətçi, şovinist, türklərə, 
azərbaycanlılara nifrət bəsləyən, 
faşist ideologiyasına qulluq edən 
yaramazın biridir. Onun “Ocaq” 
kitabı özünün təşəbbüsü ilə yazıl-
mayıb. 1980-ci illərin əvvəllərində 
xarici kəşfiyyat orqanları (bu, o 
orqanlardır ki, orada çoxlu erməni 
millətindən olan nümayəndələr 

çalışırdı). Sovetlər birliyində, öncə 
Ermənistanda, öz qatı millətçiliyi 
və şovinistliyi ilə tanınan qələm 
sahibləri üzərində araşdırma-
lar aparandan sonra Balayanın 
üstündə dayandılar. Onu ABŞ-a 
dəvət etdilər, Mərkəzi Kəşfiyyat 
İdarəsində çalışan ermənilərlə 

görüşlər aparıldı. “Ocaq” kitabının 
əsas konturlarını cızıb Balayanın 
qarşısına qoydular və ona xeyir-
dua verdilər. Kitab hazır olandan 
sonra ona əlavələr edildi və ABŞ-
da rus dilində çap olundu. Bundan 
sonra Balayan tez-tez xaricdə 
erməni lobbisinin qonağı olurdu. 
Bu kitab fasilələrlə 4 dəfə çap edi-
lib bütün dünya ictimaiyyətinə çat-
dırıldı. Dağlıq Qarabağ məsələsi 
alovlananda Zori Balayana istinad 
edirdilər. Əfsuslar olsun ki, həmin 
dövrdə Azərbaycan dövləti, onun 
rəhbərliyi millətçi ruhunda yazıl-
mış bu kitaba layiqli cavab verə 
bilmədi. 

– Sumqayıt hadisələrinə 
qayıdaq. Nə üçün qüdrətli DTK, 
o cümlədən sovet ordusu Sum-
qayıtda iğtişaşların qarşısını 
almadı?

– Burada Ermənistanın xüsusi 
xidmət orqanları və daşnak parti-
yasının millətçi üzvləri məharətlə 
işlədilər. Mikrorayonda kameralar 
quraşdırıldı, foto çəkilişlər aparıldı. 
Sonra sənədli film çəkib dünya 
ictimaiyyətinə çatdırdılar. Həmin 
film hadisələrdən sonra Fransada 
nümayiş etdirildi. Onu da deyim ki, 
kameralar məsələsi elə də inandı-
rıcı deyil, bir sözlə, təhrif olunmuş, 
təxribat xarakterli film idi. Biz 
bunun üzərində işləmişdik. Həmin 
dövrdə gizli və gözə çox da çarp-
mayan kameralar yalnız “KQB”-də 
vardı. Moskvadan və Bakıdan 
olan DTK əməkdaşları Sumqayıt-
da ancaq çəkilişlərlə məşğul idilər. 
Bu, danılmaz faktdır.

Hüquq-mühafizə orqan-
larının arxiv materiallarına 
istinad edərək, 1988-ci ilin 
fevral ayında Sumqayıtda baş 
verən hadisələrdə erməni 
ekstremistlərinin bir neçəsinin 
adını nəzərinizə çatdırmaq 
istəyirəm:

1. Levon Saturyan, Dağ-
lıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 
Təklükəsizlik Komitəsinin 
əməkdaşı. Milli zəmində 
 anti-azərbaycan təbliğatı ilə 
məşğul olur, millətçi qüvvələri 
lazım olan informasiyalarla təmin 
edirdi.

2. Eduard Mosesov, Yere-
vanda nəşr olunan “Kommunist” 
qəzetinin müxbiri. Sumqayıtda 
video və foto çəkilişləri ilə məşğul 
olurdu.

3. Q.Ağacanyan, Yerevan-
da nəşr olunan “Kommunist” 

qəzetinin müxbiri, Sumqayıtda 
video və foto çəkilişləri ilə məşğul 
olurdu.

4. Albert Qriqoryan, Eduard 
Qriqoryanın qardaşı, gənclərə 
narkotik paylayırdı.

1991-ci ilin yanvar ayın-
da SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik 
Komitəsinin sabiq əməkdaşı 
A.Kiçixin Moskvada nəşr olunan 
“Столица” jurnalında yazırdı: “Biz 
Sumqayıt, Uzen və Oşda qanlı 
hadisələrin baş verəcəyi haq-
qında məlumatlı idik. Bu haqda 
DTK-ya məlumat verdik. Onlar 
da Mərkəzi Komitəni xəbərdar 
etdilər. Bizim bütün yazılı və şifahi 
məlumatlarımız MK-nın divarları 
arasında sükutla qarşılanırdı. 
Partiya rəhbərliyi separatçıların 
və cinayət dəstələrinin qarşısını 
almaq üçün heç nə etmədi”.

A.Məmmədov, Dövlət 
Təhlükəsizliyi Komitəsi Sumqa-
yıt şəhər şöbəsi sədrinin sabiq 
müavini: “Sumqayıt hadisələrinin 
ssenarisi əvvəlcədən tutulmuş-
du. SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik 
Komitəsindən polkovnik Pa-
poninin rəhbərliyi altında 30 
nəfərdən ibarət bir heyət Sum-
qayıta gəldi. Onların Azərbaycan 
xalqının xeyrinə heç bir tədbir 
görmədiklərinin şahidi olduq, 
əksinə, ermənilərlə söhbətlərində 
onları azərbaycanlılara qarşı 
qızışdırırdılar. Qoşunların gözləmə 
mövqeyi də hamının təəccübünə 
səbəb olmuşdu. Məsələ isə aydın 
idi. Sumqayıtda təxribat törədilməli 
idi və törədildi”.

– Cənab Lebedev,  bütün 
bunlara münasibətinizi 
bildirməyinizi istəyirəm.

– Mən bildiklərimi deyirəm. 
Sumqayıt Şəhər Parti-
ya Komitəsinin birinci katibi 
C.Müslümzadə mitinq iştirakçı-
larını arxasınca dəniz kənarına 
aparanda bizə Azərbaycan DTK-
sından xəbər verilldi ki, Moskva-
dan iki xüsusi qrup gəlib, onlar 
hadisələri lentə alacaqlar.

– Bəs, necə oldu ki, 
 sonralar o lentlər yoxa çıxdı? 

Bizim kəşfiyyat orqanlarının 
arxivlərində apardığımız araş-
dırmalar bir nəticə vermədi.

– Görünür, bütün bunlar gizli 
şəkildə harasa göndərilib.

– Sumqayıtda iğtişaşla-
rın tüğyan etməsində spirtli 
içkilərin, narkotiklərin də 
rolu böyük olmuşdur. Bunu 
təsdiqləyirsinizmi?

– Bəli. Sumqayıtın ərzaq ma-
ğazalarına cədvələ uyğun olaraq 
həftədə bir dəfə araq gətirilirdi. 
Hadisələr ərəfəsində mağazala-
rın birindən ticarət birliyinə zəng 
vurulmuşdu ki, təcili olaraq araq 
gətirilsin. Əvvəl buna etiraz 
etmişdilər. Yenidən israrla 
spirtli içki tələb olunmuşdu. 
Guya, mağazada araq qurta-
rıb. Biz bununla maraqlandıq 
və məlum oldu ki, zəng vuran 
da, mağaza müdiri də erməni 
imişlər. Onlar baza müdirinə 
külli miqdarda rüşvət verib, 
istəklərinə nail olmuşdular. 

Həmin günlər ermənilər Sum-
qayıtın bütün aptek müdirlərinə 
hədə-qorxu gələrək demidrol 
dərmanlarını əldə etmişdilər. Spirtli 
içki demidrolla birlikdə gənclərə 
paylanıldı. Səhiyyə işçiləri daha 
dəqiq deyə bilərlər, demidrolu 
spirtli içki ilə qarışdıranda təsiri adi 
narkotikdən də güclü olur, kişilərdə 
cinsi hormonları artırır.

– Eduard Qriqoryana erməni 
millətindən olan 6 adamı 
qətlə yetirdiyinə görə 12 il iş 
verdilər. Əhməd Əhmədovu isə 
Moskvada mühakimə edərək, 
guya, bir adamı öldürdüyünə 
görə, güllələnmə kəsdilər. 
Keçmiş “KQB” polkovniki və 
bir vətəndaş kimi bu hökmləri 
ədalətli sayırsınızmı?

– Vicdanlı adam bunu 
ədalətsiz sayar. Bilirsiniz, bu 
işdə yüksək dairələrdə marağı 
olan qüvvələr çox idi. Qorbaçov 
hakimiyyətə gələndə və siyasət 
əsas istiqamətdən qeyri-sosi-
alizm müstəvisinə aparıldığına 
görə Siyasi Büro üzvləri iki yerə 
bölünmüşdü. Birinci qrupa Mərkəzi 
Komitənin katibi Y.Liqaçov 
rəhbərlik edirdi. O, SSRİ-nin 
qorunması, milli respublikaların 
torpaqlarının toxunulmazlığı haq-
qında çıxış edirdi. İkinci qrupda 
Qorbaçovun “yenidənqurma” 
siyasətinin baş memarı sayı-
lan, Mərkəzi Komitənin katibi 
A.Yakovlev idi. Qorbaçov ikinci 
qrupu müdafiə edirdi. Bilirsiniz ki, 
onun ətrafı ermənilərlə əhatə olun-
muşdu. Ağanbekyan, Şahnazarov, 
Sitaryan və sair. Dağlıq Qarabağ 
məsələsində də onların rolu vardır. 

Hələ mən Raisa Qorbaço-
vanın Azərbaycan-Ermənistan 
münaqişəsində birtərəfli mövqe 
tutmasını demirəm. Raisanın bir 
tərəfi erməni, bir tərəfi isə yəhidi 
idi. O, Qorbaçovla Fransada olan-
da erməni icması ilə görüşmüş, 
onlara Dağlıq Qarabağla bağlı 
vədlər vermişdi. Bu haqda SSRİ 
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin 
sədrinin birinci müavini Bobkov-
la söhbət edəndə, o, çiyinlərini 
çəkib demişdi ki, “mən hər şeyi 
həll etməyə səlahiyyətli deyiləm. 
Raisanın Mixail Sergeyeviçə təsiri 
böyükdür”. Onun ermənipərəst 
mövqeyi haqqında yüksək 
dairələrdə çox danışılırdı. Həm də 
Amerikada, Fransada erməni oli-
qarxları tərəfindən aldığı qiymətli 
bəzək əşyaları bunu sübut edirdi.

– O vaxt Sumqayıt 
hadisələrinin “baş qəhrəmanı” 
Eduard Qriqoryanı Azərbaycan 
təcridxanasından alıb, Stav-
ropol vilayətinin Budyonovsk 
şəhərinə apardılar... 

– Bəli. Siz Sumqayıt 
hadisələrinin tədqiqatı ilə 
məğulsunuz. Bilirsiniz ki, həmin 
dövrdə istər Yerevanda, istər 
Moskvada, istərsə də xarici 
mətbuatda Qriqoryanla bağlı 
böyük bir təbliğat kampaniyası 

başlanmışdı. Guya, Azərbaycanda 
ona işgəncələr verilir və sair. 
Bunları bəhanə edən Kremlin 
rəhbərliyi hüquq-mühafizə orqan-
larına tapşırdı ki, onu Rusiyaya 
köçürsünlər. Siz “Sumqayıtın əks-
sədası” sənədli filmini çəkəndə 
Budyonovskda oldunuz, Qriqor-
yandan müsahibə aldınız. Mən 
də iştirak edirdim. Siz məni ona 
rejissorun assistenti kimi təqdim 
etdiniz. Bizə məlum idi ki, Qriqor-
yan fevral hadisələrindən əvvəl 
Stepanakertdə olub. Kimlərləsə 
görüşüb, siyahı əldə edib və sair. 

Bizi onun etitafı maraqlan-
dırırdı. Lakin onu  Budyonovska 

gətirəndə kiminləsə görüşməyi, 
müsahibə verməyi, həqiqəti 
söyləməyi qəti qadağan etmişdilər, 
əvəzində ona gözəl bir şərait 
yaratmışdılar. Siz inanmazsınız, 
ancaq bu, həqiqətdir. Qriqoryana 
ayda bir dəfə Amerikadan ərzaq 
və geyim əşyalarından ibarət bö-
yük bağlama gəlirdi. Almaniyadan 
dərman preparatları göndərilirdi. 
Çünki o, vərəm idi. Bir sözlə, 
Qriqoryan həbsxanada yox, sanki, 
sanatoriyada dincəlirdi. O, indi də 
öz kefindədir.

– Sumqayıtda iğtişaşlar za-
manı kütlə arasında qara plaş-
lılar görünürdülər. Bu barədə 
fikrinizi bilmək istərdik. 

– Bu haqda çox yazılıb. Sizin 
“20 il sonra” kitabınızda da bəzi 
qeydlər var. Sumqayıtda yerli 
agenturanın verdiyi məlumata 
görə, hadisələr ərəfəsində Yere-
vandan Qriqoryanın yanına iki 
emissar gəlmişdi. İkisi də qara 
plaş geyinmişdi. Bu, bir növ işarə, 
parol idi. Onlar uzaqdan biri-birini 
tanıyır, birgə hərəkət edirdilər. Biz 
həmin geyimlərlə çox maraqlandıq. 
Əlimizə şəkillər keçdi. Onları Mosk-
vaya ekspertizaya göndərdik. Bizə 
belə bir məlumat verdilər ki, NKVD-
nin arxivində həmin qara plaşlardan 
var. O plaşları 1943-cü ildə alman 
faşistləri onlara qulluq edən xüsusi 
təyinatlı ermənilərə verir və təxribat 
törətməyi tapşırırmışlar. Fikrimi 
belə bir məntiqlə yekunlaşdırmaq 
istəyirəm ki, ermənilər müharibə 
illərində sovetlərin tərəfində yox, 
faşistlərin tərəfində daha çox 
canfəşanlıq göstərmişlər... 

– Sumqayıtda 32 nəfər qətlə 
yetirildi. 94 nəfər məhkəmə 
qarşısında cavab verdi, müxtəlif 
cəzalara məhkum olundu. Bir 
nəfərə isə ölüm hökmü kəsildi. 
Xocalıda 600 nəfərdən çox 
adam qətlə yetirilsə də, bir nəfər 
cinayətkar belə məhkəmə qarşı-
sında dayanmadı. Nə üçün? 

–Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, 
erməni millətinin ideologiyası 
faşist ideologiyasından ibarətdir. 
Terror, qan tökmək, insanları qətlə 
yetirmək, başqa millətlərə qarşı 
nifrət hissi oyatmaq onların milli 
ideologiyasının əsasını təşkil edir. 
Dünya ictimaiyyətini aldatmaqda 
məharətlidirlər. Bundan əlavə, 
onlara havadarlıq edən beynəlxalq 
qurumlar da vaxtında öz sözlərini 
demədilər. Bu gün də ikili siyasət 
davam edir... 

Göründüyü kimi, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin kökləri dərin və 
çoxşaxəlidir. Sumqayıt hadisələrinin 
törədilməsi də ermənilərin 
Azərbaycana qarşı zaman-za-
man həyata keçirdikləri mənfur 
niyyətlərinin tərkib hissəsi olub.

Materialları hazırladı: 
Əli NƏCƏFXANLI, 

“Xalq qəzeti” 

Sumqayıt hadisələri ermənilərin 
planlı təxribatının tərkib hissəsi idi 

Həmin dövrdə DTK-nın Sumqayıt şəhər şöbəsinin 
rəisi olmuş V.Lebedevin etirafları nədən soraq verir?

31 il öncə – 1988-ci il fevral ayının 27–29-da Sumqayıtda milli zəmində 
baş vermiş iğtişaşlardan çox yazılsa da, olayların əsl mahiyyəti hələ 
də tam açılmayıb. Təfərrüatlar aydındır, əsas faktlar və rəqəmlər 

məlumdur. Azərbaycan tarixinin həmin dönəminə müəyyən qədər işıq salınıb, 
amma hadisələrin səbəblərinin konkret şəkildə əsaslandırılmasına hələ də ehtiyac 
duyulur. Əməkdar jurnalist Eyruz Məmmədov 30 ildir ki, 1988-ci ilin fevral ayında 
Sumqayıtda baş verən hadisələrin tədqiqatı ilə məşğul olur. Onun ssenarisi 
əsasında bir neçə sənədli film çəkilib, kitabları Azərbaycan, türk, rus, ingilis, 
alman, ispan dillərinə tərcümə olunaraq dünya ictimaiyyətinə çatdırılıb. Qeyd 

edək ki, bir neçə ildir, Eyruz Məmmədovun elektron 
poçtuna erməni millətçiləri tərəfindən müxtəlif səpkili 
təhdidedici məktublar daxil olur. Azərbaycan yazarı isə 
heç nədən çəkinməyərək Sumqayıt hadisələri ilə bağlı 
araşdırmalarını davam etdirir. 
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Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 2019–2020-ci tədris 
ilinə dərsliklərin, metodik vəsaitlərin, iş dəftərlərinin, məktəb 
sənədlərinin və dövlət nümunəli təhsil sənədləri blanklarının 

çapının satınalınması məqsədilə açıq tender elan edir
Tender 8 lot üzrə keçirilir. 
Lot- 1. Məktəbəhazırlıq proqramı üzrə 3 adda 167046 nüsxə dərslik və meto-

dik vəsaitlərin çapının satınalınması .
Lot- 2. Ümumi təhsil proqramı (kurikulumu) üzrə 136 adda 2367640 nüsxə 

dərslik və metodik vəsaitlərin çapının satınalınması. 
Lot- 3 . Ümumi təhsil proqramı (kurikulumu) üzrə 95 adda 2235633 nüsxə 

dərslik və metodik vəsaitlərin çapının satınalınması .
Lot- 4. Ümumi təhsil proqramı (kurikulumu) üzrə 71 adda 632954 nüsxə 

dərslik və metodik vəsaitlərin çapının satınalınması.
Lot -5. Ümumi təhsil proqramı (kurikulumu) üzrə 16 adda 424371 nüsxə 

dərslik və metodik vəsaitlərin çapının satınalınması. 
Lot-6. Ümumi təhsil proqramı (kurikulumu) üzrə 40 adda 400000 nüsxə iş 

dəftərlərinin çapının satınalınması.
Lot- 7.17 adda 447200 nüsxə məktəb sənədlərinin çapının satınalınması.
Lot -8 .21 adda 317050 nüsxə dövlət nümunəli təhsil sənədləri blanklarının 

çapının satınalınması.
I. Tenderdə Ermənistan Respublikası və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 

embarqo qoyduğu ölkələr istisna olmaqla bütün digər ölkələrdən malgöndərənlər 
(podratçılar) iştirak edə bilərlər.

II. Tender iştirakçıları yazılı ərizə ilə (lot(lar) göstərilməklə) müraciət 
etdikdən, seçdikləri hər bir lot üçün 1000 (min) manat məbləğdə (heç bir halda 
geri qaytarılmayan) iştirak haqqını ödədikdən sonra tenderin əsas şərtlər toplusu-
nu əldə edə bilərlər. İştirak haqqı aşağıdakı hesaba köçürülməlidir:

Bakı şəhəri,  AZ1008
 Хətai prospekti 49
 Аzərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 
VÖEN -1500046011
 DXA 
VÖEN- 1401555071 
Kоd- 210005 
Мh-AZ41NABZ01360100000000003944 
S.W.I.F.T. – CTREAZ22 
Hh- AZ30CTRE00000000000002168501 
Fond - 7, büdcə gəlirlərinin təsnifatı - 142340, sair daxil olmalar. 
III. Satınalan təşkilat tender təkliflərinin təqdim edilməsindən əvvəl 

malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi 
prosedurlarını keçirəcəkdir. İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedur-
larında iştirak etmək istəyən malgöndərənin (podratçının) ixtisas göstəriciləri aşa-
ğıdakı meyarlara uyğun olmalı və lazımi sənədlər və məlumatlar 5 aprel  2019-cu 
il saat 18.00-dək tender komissiyasına təqdim edilməlidir:

1) Satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə 
peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, 
idarəetmə səriştəsinin, etibarlılığının olmasının təsdiqi kimi aşağıdakılar təqdim 
olunmalıdır:

– malgöndərənin (podratçının) son üç il ərzində dərsliklər, metodik 
vəsaitlər, iş dəftərləri, məktəb sənədləri və dövlət nümunəli təhsil sənədlərinin 
çapı sahəsində azı 2 (iki) milyon manat məbləğdə icra edilmiş müqavilələrinin 
əsillərinin surətləri;

– malgöndərənin (podratçının) texniki imkanları (avadanlıqları) haqqında 
məlumat;

– son bir il ərzində maliyyə vəziyyəti haqqında bank tərəfindən verilmiş 
arayış və bank rekvizitləri;

– idarəetmə heyətinin və digər işçilərin ixtisas göstəriciləri və təcrübəsi 
haqqında məlumat.

2) Satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti olmasının təsdiqi kimi 
aşağıdakılar təqdim edilməlidir:

– dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında cari ildə 
təsdiq edilmiş surəti;

– hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarışının notariat qaydasında cari ildə 
təsdiq edilmiş surəti;

– hüquqi şəxsin nizamnaməsinin notariat qaydasında cari ildə təsdiq edilmiş 
surəti.

3) Öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə 
ödəmə qabiliyyəti olması, eləcə də Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin olma-
masının təsdiqi kimi aşağıdakılar təqdim edilməlidir: 

– vergilərə və digər icbari ödənişlərə, o cümlədən, sosial sığorta ödənişlərinə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
səlahiyyətli orqanın arayışı (tender elanının verildiyi tarixə);

– son bir il ərzində maliyyə dövriyyəsini əks etdirən və səlahiyyətli orqanlar 
tərəfindən təsdiq olunmuş vergi bəyannaməsi.

4) Satınalma prosedurunun başlanmasından əvvəlki 5 (beş) il ərzində 
özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, 
yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış 
göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmaması, yaxud onların 
müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan 
edilməməsi, müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə 
yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti 
dayandırılmış şəxs olmamasının təsdiqi kimi məhkəmə araşdırmalarına cəlb 

olunub-olunmaması barədə məlumat təqdim edilməlidir.
IV. Satınalan təşkilat malgöndərənə (podratçıya) ixtisas uyğunluğunun 

müəyyənləşdirilməsinin nəticələri barədə məlumat verir. İxtisas uyğunluğu 
tələblərinə cavab verən malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu alır və 
tenderdə iştirakı davam etdirir, ixtisas uyğunluğu tələblərinə cavab verməyən 
malgöndərənlər (podratçılar) isə tenderdə iştirakdan kənarlaşdırılır.

V. Tenderin əsas şərtlər toplusunun təqdim edilməsindən sonra onun izahı ilə 
bağlı satınalan təşkilat iştirakçılarla rəsmi görüş keçirə bilər.

VI. Tender “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununa uyğun keçirilir. Tenderin prosedur qaydaları, təkliflərin təqdim edilməsi 
və təkliflərin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi əsas şərtlər toplusunda öz əksini 
tapır. Tender iştirakçısı “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunu, əsas şərtlər toplusunun məzmunu, o cümlədən iştirakçılar üçün 
təlimatlar, tender sənədlərinin formaları, müqavilə şərtləri, texniki şərtlər və s. ilə 
tanış olmalıdır. İddiaçının bu sənədlər və tender təklifi haqqında tam təsəvvürü, 
məlumatı olmaması və əsas şərtlər toplusunun tələblərinə uyğun gəlməyən təklif 
verməsi onun tender təklifinin kənarlaşdırılması ilə nəticələnə bilər.

VII. İddiaçılar əsas şərtlər toplusunda göstərilən bütün lotlar və ya iştirak 
etmək istədiyi lotlar üzrə yalnız bir tender təklifi verə bilər. 

VIII. Hər bir lot üzrə azı üç təklif təqdim olunduqda tender proseduru baş 
tutmuş hesab edilir. Üçdən az təklif daxil olan lot üzrə tender proseduru baş 
tutmamış elan edilir, satınalan təşkilat həmin lot üzrə tenderin davamından imtina 
edir və təqdim olunan tender təklifləri açılmadan geri qaytarılır.

IX. Tender təklifi hər bir lot üçün ayrı-ayrılıqda, eyni vaxtda təqdim olunma-
lıdır. 

Tender təklifi zərflər açıldığı gündən sonra 90 (doxsan) bank günü qüvvədə 
qalır. Tender təklifinin təminatı təklifin qüvvədə olma müddətindən 30 (otuz) 
bank günü çox olmalıdır (konkret tarixlər göstərilməklə).

İddiaçı iştirak etdiyi hər bir lot üzrə tender təklifini, təklifin təqdimat 
vərəqəsini, təklifin dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində olan bank təminatını “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Qanunun və əsas şərtlər toplusunun tələblərinə uyğun 
hazırlayaraq bir ədəd əsli və bir ədəd surəti olmaqla, ayrı-ayrı zərflərdə ümumi 
bir zərfin içində təqdim edir. Hər bir zərf üzərində satınalan təşkilatın və iddi-
açının adı, ünvanı, lotun nömrəsi qeyd olunmaqla iddiaçı tərəfindən imzalanıb 
möhürlənməlidir. İddiaçılar tender təklifləri zərflərini 19 aprel 2019-cu il saat 
18.00-dək tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. Tender təklifi zərflərinin 
açılışı 22 aprel 2019-cu il saat 15.00-da Bakı şəhəri, Xətai prospekti 49 nömrəli 
ünvanda yerləşən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin iclas zalında 
keçirilir (iddiaçıların nümayəndələri tender iclasında iştirak edə bilərlər).

X. İxtisas göstəricilərinə dair iddiaçı statusu almış və əsas şərtlər toplusunun 
tələblərinə cavab verən, ən sərfəli (aşağı) qiymət təklif etmış iddiaçılar tenderin 
qalibi olurlar. 

XI. Tender təkliflərini qiymətləndirib müqayisə edərkən tenderin əsas şərtlər 
toplusunda müəyyənləşdirilən keyfiyyət tələblərinə cavab verən yerli mallar (işlər 
və xidmətlər) üzrə tender təkliflərinin xeyrinə xaricdən idxal olunan eyni malların 
təklif edilən qiymətinin 20 faizi həcmində güzəştli düzəliş tətbiq edilir. 

XII. Tenderin bütün sənədləri Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır. Qiymət 
təklifləri Azərbaycan manatı ilə verilməlidir.

XIII. Çap olunmuş məhsullar son təyinat məntəqələrinə aşağıdakı cədvəl 
əsasında təhvil verilməlidir:

Əlavə məlumat üçün tender üzrə əlaqələndirici Aynurə Novruz qızı 
Həsənovaya müraciət etmək olar. 

Ünvan- Bakı şəhəri, Xətai prospekti 49.
Telefonlar- 599-11-55 (əlavə 5219)
599-11-55 (əlavə 5126)
Faks: 496-06-47.
e-mail: aynure.hesenova@edu.gov.az 

Tender komissiyası

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT TURİZM AGENTLİYİ
 2019-cu il mayın 21-dən 25-dək Almaniyanın Frankfurt şəhərində keçiriləcək turizm sərgisində Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi üçün açar təhvili üsulu ilə sərgi stendinin quraşdırılması işlərinin “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun satınalınması məqsədilə 

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR 
Sərgi stendlərinin quraşdırılması sahəsində 

təcrübəsi olan və ixtisaslı işçi heyətinə malik 
rezident və qeyri-rezident hüquqi şəxslər iştirak 
edə bilərlər.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 1000 (min) 
manat və ya Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 
Bankının rəsmi məzənnəsinə uyğun olaraq (www.
cbar.az) 1000 (min) manatın ödəniş gününə ABŞ 
dolları ilə ekvivalentini tenderdə iştirak haqqı 
kimi aşağıda göstərilən bank hesablarından birinə 
köçürdükdən və bunu təsdiq edən sənədi təqdim 
etdikdən sonra Azərbaycan və ingilis dillərində 
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Nizami küçəsi 96 E, Landmark I, 3-cü 
mərtəbə, telefon- +99412 5058704 (daxili- 2300), 
e-mail- sanubar.khankishiyeva@tourismboard.az) 
nömrəli ünvandan ala bilərlər:

Manat hesabı
Emitent
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Bankın kodu- 210005
VÖEN- 1401555071
M\h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. bik- CTREAZ22
Alan
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm 

Agentliyi
VÖEN- 1404365471
H/h- AZ51CTRE00000000000002178502
Büdcə səviyyəsinin kodu -7
Büdcə təsnifatının kodu -142340
USD hesabı
Alan- Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Turizm Agentliyi
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, Land-

mark I, 3-cü mərtəbə
VÖEN-1404365471
Dollar hesabı- AZ24PAHA-

38160USDHC0100090832
“PASHA Bank” JSC 
Kod- 505141 
Bankın VÖEN-i- 1700767721 
S.W.I.F.T- PAHAAZ22 

M/h- AZ82NABZ01350100000000071944
Avro hesabı
Alan- Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Turizm Agentliyi
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, Land-

mark I, 3-cü mərtəbə
VÖEN- 1404365471
Avro hesabı- AZ55PAHA38160E-

URHC0100090832
“PASHA Bank” JSC 
Kod- 505141 
Bankın VÖEN-i: 1700767721 
S.W.I.F.T- PAHAAZ22 
M/h- AZ82NABZ01350100000000071944
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər: 
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 

ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində 

bank təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır);

-vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub- olma-
ması haqqında müvafiq vergi və sosial müdafiə 
orqanından arayış; 

-iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti haq-
qında dövlət orqan(lar)ı tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatı;

-iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı; 

-iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin və 
onlara edilmiş əlavə və düzəlişlərin müvafiq 
qaydada təsdiq olunmuş surətləri (iddiaçının tam 
adı, hüquqi statusu, nizamnaməsinin qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə) 
və rekvizitləri;

-tender təklifini və satınalma müqaviləsini 
imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin 
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;

-iddiaçının analoji işlər üzrə iş təcrübəsini 
təsdiq edən sənədlər;

-digər sənədlər (tenderin əsas şərtlər toplusun-
da göstərilən bütün digər sənədlər).

İddiaçılar konsorsium yaratmaqla tenderdə 
iştirak etmək istəyirlərsə, konsorsium barədə 
müqavilə, eləcə də konsorsium iştirakçısı olan 
bütün şirkətlər barədə yuxarıda göstərilən zəruri 
sənədləri (məlumatları) təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tender təkliflərini qapalı, möhürlənib 
imzalanmış ikiqat zərflərdə iki nüsxədə (üzərində 
əsli və surəti yazılmış) təqdim etməlidirlər. İddi-
açıların təkliflərinin əsli və surəti arasında fərqlər 
olduqda üstünlük üzərində əsli sözü yazılmış 
nüsxəyə veriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasından olan iddiaçı-
ların tenderə təqdim edəcəkləri bütün sənədlər 
Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində tərtib 
olunmalıdır. Xarici ölkələrdən olan iddiaçılar isə 
təmsil etdikləri dövlətin dilində hazırladıqları 
mətnlə birlikdə həmin mətnin Azərbaycan dilinə 
tərcümə olunmuş nüsxəsini əlavə etməlidirlər. 

İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər toplusunda 
göstərilən müddəalara uyğun olaraq hazırlamalı, 
tenderdə iştirak etmək üçün sənədləri (tender təklifi 
və təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 22 aprel 
2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və təklifin 
bank təminatını isə qapalı, möhürlənib imzalanmış 
ikiqat zərflərdə 1 may 2019-cu il saat 17.00-dək 
Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96 E nömrəli ünvana , 
Landmark I, 3-cü mərtəbədə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların tender təklifləri 2 may 2019-cu 
il saat 11.30-da Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96 E 
nömrəli ünvanda, Landmark I, 3-cü mərtəbədə 
açılacaqdır.

Zərflər iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələrinin iştirakı ilə onların 
təqdimolunma ardıcıllığı üzrə açılacaq və təkliflər 
elan ediləcəkdir. 

Tender komissiyası

GƏNCƏ ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ 
2019-cu il üçün Gəncə şəhərinin küçələrinin əsaslı təmiri, işıqlandırma sistemlərinin 
yenilənməsi və əhaliyə kommunal xidmətlər göstərilməsi sahəsində istifadə olunan  

maşın və mexanizmlərin alınması işlərinin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Şəhərin küçələrinin əsaslı təmiri 

işlərinin satınalınması.
Lot – 2. Şəhərin küçələrində işıqlandırma 

sistemlərinin yenilənməsi işlərinin satınalın-
ması.

Lot – 3. Əhaliyə kommunal xidmətlər 
göstərilməsi sahəsində istifadə olunan maşın 
və mexanizmlərin satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun yuxarıda 
göstərilən hər 3 lot üzrə öz tender təkliflərini 
möhürlənib imzalanmış, ikiqat zərfdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilələrin vaxtında yerinə yetirilməsi, 
analoji işlərdə təcrübə və maliyyə vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları yüksək kadr potensialına, 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
 olmalıdırlar.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
istəyən iddiaçılar əlaqələndirici şəxsə 
müraciət edə bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs – Məlahət Salahova, 
telefon – (022) 256-10-39

Ünvan – Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev 
adına meydan, inzibati bina.

Maraqlananlar əsas şərtlər toplusu-
nu aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 

ödədikdən sonra yuxarıdakı ünvandan ala 
bilərlər. 

İştirak haqqı Lot-1 - 250 manat, Lot-2 - 
150 manat və Lot-3 isə 300 manatdır. 

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesa-
ba ödəməlidirlər:

Təşkilat – Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti
H/h – AZ24C-

TRE00000000000002510631
VÖEN – 2300571241
Bank – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: CTREAZ22
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır. Tenderdə iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

–tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

–tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

–tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

–tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən son-
ra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

–Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmama-
sı haqqında müvafiq vergi orqanından arayış; 

–iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

–iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

–iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

–iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları.

–digər sənədlər:
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 

(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). 

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 24 aprel 
2019-cu il saat 15.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 7 may 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev adına meydan, 
inzibati binada təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 8 may 2019-cu il 
saat 11.00-da Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev 
adına meydan, inzibati binada açılacaqdır. 
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 7 və 21 fevral 2019-cu il tarixli 

nömrələrində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Na-
zirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma 
Mərkəzinin lot-1. Sair xərclərin satınalınması üçün dərc edilmiş 
açıq tenderində malgöndərənlərin sorğusu əsasında kommer-
siya təklifinin və təkliflərin təminatı sənədlərinin qəbulu vaxtı  
11 aprel 2019-cu il saat 16.00-dək uzadılır. Təklif zərflərinin 
açılışı isə 12 aprel 2019-cu il saat 12.00- da keçiriləcəkdir. 

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 15 fevral 2019-cu il tarixli nömrəsində 

Dövlət Turizm Agentliyinin “Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən əmək haqqı sisteminin, 
aidiyyatı avadanlıqların və lisenziyaların satınalınması 
məqsədilə dərc edilmiş kotirovka sorğusunda “U and R” 
MMC qalib şirkət elan olunmuş və həmin MMC ilə müvafiq 
satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

Qax Rayon İcra Hakimiyyəti 
Qax şəhərində 48 mənzilli yaşayış binasının tikintisinin satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
 Lot-1.Qax şəhərində 48 mənzilli yaşa-

yış binasının tikintisinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. 

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplu-
sunu Qax şəhəri, Azərbaycan prospekti 
32 nömrəli (əlaqələndirici şəxs- Elbrus 
Tağıyevdən, telefon- 0242553392) ünvan-
dan ala bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır.
H/h-AZ 20 İİB 32051019447100201171
VÖEN- 4300015071
Bank-“Kapital Bank”ın Qax filialı
Kod- 200714
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ 37 NABZ 

01350100000000001944

S.W.İ.F.T- AİİBAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olma-
lıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında vergi orqanları tərəfindən 
arayış;

-iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

-iddiaçıların tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

-tender təklifinin bank zəmanəti (1 faiz 
həcmində) zərflər açılan tarixdən sonra 
ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır;

-iddiaçıların işlərin yerinə yetirilməsi 
üçün potensial imkanları haqqında 
məlumatı.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir). 

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 10 aprel 
2019-cu il saat 18.00 -a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 18 aprel 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər Qax şəhəri, Azərbaycan prospekti 32 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 19 aprel 2019-
cu il saat 11.00-da Qax şəhəri, Azərbaycan 
prospekti 32 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Gənclər Fondu-
nun 11-ci qrant müsabiqəsinin qalibi 
olmuş Tərxis Olunmuş Hərbçilərin 
Gəncləri Maarifləndirmə İctimai Birli-
yinin “Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş 
hərbçilərimizin cəmiyyətimizə tanı-
dılması” adlı layihəsi çərçivəsində 
Ağdam, Bərdə və Tərtər rayonlarında 
gənclərlə görüşlər keçirilib. 

Görüşlər şəhidlərimizin xatirəsinə 
bir dəqiqəlik sükütla və Dövlət himninin 
səsləndirilməsi ilə başlayıb.

Qeyri-Hökümət Təşkilatlarına Dövlət 
Dəstəyi Şurasının üzvü, Tərxis Olunmuş 
Hərbçilərin Gəncləri Maarifləndirmə 
İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli 
çıxışında bildirib ki, layihə çərçivəsində 
reallaşdırılan görüşlərin əsas məqsədi 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda 

canından keçmiş hərbçilərimizin ömür 
yolunun gənclər arasında təbliğ olunması 
və onlarda vətənpərvərlik ruhunun daha da 
artırılmasıdır. 

Emin Həsənli bu gün ölkəmizdə şəhid 
ailələrinə, müharibə əlillərinə, eləcə də 
əhalinin digər həssas qruplarına böyük 
diqqət və qayğı ilə yanaşıldığını, bu 
məsələlərə birbaşa ölkə Prezidenti cənab 
İlham Əliyev tərəfindən xüsusi əhəmiyyət 
verildiyini vurğulayıb.  

Digər çıxış edənlər də şəhid 
döyüşçülərin cəbhədə göstərdikləri 
qəhrəmanlıqların təbliğ olunmasının 
gəncliyin vətənpərvər ruhda yetişməsinə 
mühüm töhfələr verəcəyini bildiriblər.     

Tədbirlərin sonunda sənədli film 
nümayiş olunub, layihə çərçivəsində 
hazırlanmış bukletlər görüş iştirakçılarına 
paylanılıb. 

“Xalq qəzeti”

Heydər Əliyev Mərkəzində Rusiyanın Xalq artisti 
Yevgeni  Knyazevin monotamaşası təqdim olunacaq

 � Aprelin 16-da Heydər Əliyev Mərkəzində Rusiya 
Federasiyasının Xalq artisti Yevgeni Knyazevin dahi rus şairi 
Aleksandr Puşkinin “Qaratoxmaq qadın” povestinin motivləri 
əsasında monotamaşası təqdim olunacaq. 

Y.Knyazev tanınmış teatr və kino akt-
yorudur. O, teatr məktəbində təhsilini başa 
vurduqdan sonra 1982-ci ildə Moskvada 
Y.Vaxtanqov adına Teatrda fəaliyyətə 
başlayıb, 1996-cı ildə həmin teatrda 
“Qaratoxmaq qadın” tamaşasında German 
rolunu oynayıb. Əsərə Pyotr Fomenko 
quruluş verib. Bundan illər sonra Y.Knyazev 
səhnədə tərəf müqabillərindən imtina edir 
və “Qaratoxmaq qadın”ı tək yaradır: yalnız 
German obrazını deyil, Liza, Qrafinya rolla-
rını da oynayır. 

Minimum dekorasiyadan istifadə 
edilən səhnədə Y.Knyazevin parlaq ifası, 
qəhrəmanları ustalıqla canlandırması ta-

maşaçılara A.Puşkin yaradıcılığının sehrinə 
düşməyə imkan verəcək.  

Y.Knyazev Y.Vaxtanqov adına Teatrın 
səhnəsində onlarla obraz yaradıb, eyni za-
manda, bir sıra digər teatrlarla əməkdaşlıq 
edib. O, kinoya ilk dəfə 1983-cü ildə çəkilib, 
debütünü “Gecikmiş məhəbbət” filmində 
epizodik rolla edib. Daha sonralar aktyor 
filmlərdə baş rollarda oynayıb, həmçinin bir 
neçə ekran əsərində tarixi obrazlar yaradıb, 
2000-ci illərdə isə teleseriallara çəkilməyə 
başlayıb. Y.Knyazev Volf Messinq, İosif 
Stalin, Lev Trotski, Boris Pasternak kimi 
tarixi obrazları böyük ustalıqla yaradıb. 
Y.Knyazev həm teatrda, həm də kinoda 

oynadığı rollarla tamaşaçıların böyük sevgi-
sini qazanıb. 

Monotamaşaya biletləri Heydər Əliyev 
Mərkəzinin kassasından, iTicket.az saytı və 
satış məntəqələrindən əldə etmək olar.

AZƏRTAC

 Son təyinat məntəqələri Təhvil verilmə 
müddəti

I, II, III, IV, V və 
VII lotlar üzrə çap 
məhsulları

Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı 
Tikinti və Təchizat 
İdarəsinin Salyan şosesi, 
14 nömrəli ünvanda 
yerləşən anbarı

2019-cu il  
avqustun 25-dək

VI lot üzrə çap 
məhsulları

Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı 
Tikinti və Təchizat 
İdarəsinin Salyan şosesi, 
14 nömrəli ünvanda 
yerləşən anbarı

2019-cu il  
dekabrın 10-dək

VIII lot üzrə çap 
məhsulları

Bakı şəhəri, Xətai 
prospekti 49 nömrəli 
ünvanda yerləşən 
Azərbaycan

2019-cu il  
mayın 31-dək

Cəbhə bölgəsində 
hərbi vətənpərvərliklə 
bağlı tədbirlər keçirilib 



14 mart 2019-cu il, cümə axşamı14
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsi 
Respublika üzrə bir sıra təhsil müəssisələrində təmir işlərinin satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini imzalanıb möhürlənmiş, ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

 -aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, 
iddiaçıların ixtisas göstəriciləri, analoji işlərdə 
təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Tender 46 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1.Sumqayıt şəhərinin bir sıra təhsil 

müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-2.Gəncə şəhərinin bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-3.Şirvan şəhərinin bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-4.Şirvan şəhərinin bir sıra təhsil 
müəssisələrində kommunal-kommunikasiya 
işlərinin satınalınması.

Lot-5.Mingəçevir şəhərinin bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-6.Ağcabədi rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-7.Ağdaş rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-8.Ağsu rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində əsaslı təmir işlərinin satına-
lınması.

Lot-9.Ağsu rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-10.Balakən rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-11.Bərdə rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-12.Beyləqan rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-13.Biləsuvar rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-14.Biləsuvar rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində kommunal-kommunikasiya 
işlərinin satınalınması.

Lot-15.Cəlilabad rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-16.Cəbrayıl rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-17.Cəbrayıl rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində kommunal-kommunikasiya 
işlərinin satınalınması.

Lot-18.Daşkəsən rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-19.Fizuli rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-20.Gədəbəy rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-21.Göyçay rayonunun bir sıra təhsil 

müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-22.Goranboy rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-23.Hacıqabul rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-24.Hacıqabul rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində kommunal-kommunikasiya 
işlərinin satınalınması.

Lot-25.Xocavənd rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-26.İmişli rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-27.Qəbələ rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-28.Qax rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-29.Quba rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-30.Masallı rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-31.Neftçala rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-32.Neftçala rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində kommunal-kommunikasiya 
işlərinin satınalınması.

Lot-33.Oğuz rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-34.Salyan rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-35.Salyan rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində kommunal-kommunikasiya 
işlərinin satınalınması.

Lot-36.Saatlı rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-37.Sabirabad rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-38.Şəmkir rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-39.Şəki rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-40.Tərtər rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-41.Yevlax rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-42.Zaqatala rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-43.Şamaxı rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində cari təmir işlərinin satınalın-
ması.

Lot-44.Ağsu rayonunun bir sıra təhsil 
müəssisələrində kommunal-kommunikasiya 
işlərinin satınalınması. 

Lot-45.Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu-
nun bir sıra təhsil müəssisələrində cari təmir 
işlərinin satınalınması.

Lot-46. Bakı şəhəri, Nəsimi rayonunun bir 
sıra təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satınalınması.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
lot üçün 150 (bir yüz əlli) manat məbləğdə 
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Y.Bakuvi küçəsi 18 nömrəli ünvandan 
(əlaqələndirici şəxs-Sirac Əliyevdən telefon- 
(+99412) 465 73 48 (daxili 110)) ala bilərlər: 

Təşkilat- Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat 
İdarəsi 

Bankın adı- “Azərbaycan Beynəlxalq Ban-
kı” ASC-nin Sənaye filialı

Kod- 805603
VÖEN- 9900001881
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T. İBAZАZ 2Х
H/h- AZ88IBAZ38030019441856517211
VÖEN- 1500016711
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri (rəsmi blanklarda və möhürlə təsdiq 
olunmuş qaydada) təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət; 
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 

sənədi; 
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır); 
- tender təklifinin 1-ci əlavəsi kimi tender 

təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində tender 
təklifinin təminatı-bank zəmanəti (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır); 

- iddiaçılar haqqında tələb olunan 
sənədlər: 

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış;

- son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi 
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatının surəti;

- son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında 
bank arayışı;

- analoji işlər üzrə təcrübəsi və potensial 
imkanı haqqında məlumat (geniş arayış).

İddiaçılar 1-ci, 2-ci və 5-ci bəndlərdə 
qeyd olunan sənədləri 11 aprel 2019-cu il 
saat 17.00-a qədər, tender təklifini və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 18 
aprel 2019-cu il saat 17.00-а qədər yuxarıda 
göstərilən ünvana təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 19 aprel  2019-cu 
il saat 15.00-da Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat 
İdarəsinin iclas zalında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Təhsil Nazirliyinin Təsərrüfathesablı  
Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsi 

Çap avadanlıqlarının və çap avadanlıqlarına servis xidmətinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Çap avadanlıqlarının satınalın-

ması 
Lot-2. Çap avadanlıqlarına servis 

xidmətinin göstərilməsi. 
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini imzalanıb möhürlənmiş, 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

– aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, id-
diaçıların ixtisas göstəriciləri, analoji işlərdə 
təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
lot üçün 200 (iki yüz) manat məbləğdə 
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, Y.Bakuvi küçəsi 18 nömrəli 
ünvandan (əlaqələndirici şəxs-Samir 
Məmmədovdan, tel: (+99412) 465 73 48 
(daxili 141)) ala bilərlər:

Təşkilat- Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat 
İdarəsi 

Bankın adı- “Azərbaycan Beynəlxalq 
Bankı” ASC-nin Sənaye filialı

Kod- 805603
VÖEN- 9900001881

M/h- AZ-
03NABZ01350100000000002944

S.W.I.F.T. İBAZАZ 2Х
H/h- AZ88I-

BAZ38030019441856517211
VÖEN- 1500016711
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

aşağıdakı sənədləri (rəsmi blanklarda və 
möhürlə təsdiq olunmuş qaydada) təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət; 
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi; 
- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 

sonra ən azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır); 

- tender təklifinin 1-ci əlavəsi kimi 
tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 
tender təklifinin təminatı-bank zəmanəti 
(zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 60 
bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır); 

- iddiaçılar haqqında tələb olunan 
sənədlər: 

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları;

- Azərbaycan Respublikasında 

vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olub-olmaması haqqında müvafiq vergi 
orqanlarından arayış;

- DSMF-nin arayışı;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 

haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- son iki ildəki maliyyə vəziyyəti haqqın-
da bank arayışı;

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olu-
nub-olunmaması barədə məlumat;

-son iki ildə yerinə yetirilmiş analoji işlər 
barədə ətraflı məlumat.

İddiaçılar 1-ci, 2-ci və 5-ci bəndlərdə 
qeyd olunan sənədləri 12 aprel 2019-cu il 
saat 17.00-a qədər, tender təklifini və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 22 
aprel 2019-cu il saat 17.00-а qədər yuxarı-
da göstərilən ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 23 aprel  2019-cu 
il saat 15.00-da Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat 
İdarəsinin iclas zalında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

DİN-in Tibb İdarəsinə bilavasitə tabe olan 
A.Heydərov adına Respublika Hospitalı 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. “SİQMA” markalı liftlərin texniki 

servisinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

öz tender təkliflərini möhürlənıb imza-
lanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot 
üçün 100 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Nərimanov 
rayonu, Ziya Bünyadov prospekti 36 
nömrəli ünvandan (əlaqələndirici şəxs 
– Xəyyam Qəhrəmanovdan, telefon – 
(012) 5906626) DİN-in Tibb İdarəsinə 
bilavasitə tabe olan A.Heydərov 
adına Respublika Hospitalının 
nümayəndəliyindən ala bilərlər.

Adı- DİN-in Respublika Hospitalı
VÖEN- 1500395041
ADI- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
KOD- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BIK. CTREAZ22

İBAN- AZ95CTRE 
00000000000002077703

İştirak haqqı heç bir halda geri qay-
tarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-
dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı;

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olub-olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunan maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

- digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 

nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət 
 satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 22 aprel 2019-cu il saat 15.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 30 aprel 
2019-cu il saat 15.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Nərimanov rayonu, Ziya Bünya-
dov prospekti 36 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri 
 qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 1 may 
2019-cu il saat 15.00-da Bakı şəhəri, 
Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov 
prospekti 36 nömrəli ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
Azərbaycan Milli Konservatoriyası boş olan ştatlar üçün müsabiqə elan edir

İnstrumental muğam kafedrası üzrə-
1. Dosent –1 ştat 
2. Baş müəllim – 1 ştat 

Dirijorluq kafedrası üzrə-
1. Professor - 2 ştat 
Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi 

 kafedrası üzrə - 1. 
Baş müəllim – 1 ştat 
Milli vokal kafedrası üzrə
1. Professor - 2 ştat 

“Azaqrotreyd” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

26 aprel 2019-cu il saat 10.00-da Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər 
Əliyev prospekti 92 nömrəli ünvanda “Azaqrotreyd” ASC-nin inzibati binasinda 
səhmdarların illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi:
1. 2018-ci il üzrə “Azaqrotreyd” ASC-nin illik hesabatı və mühasibat balansı-

nın təsdiq edilməsi.
2. Dividendlərin ödənilməsi barədə.
3. Digər məsələlər.

Ləğvetmə komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 15 fevral 2019-cu il 

tarixli nömrəsində Azərbaycan Respublika-
sının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi 
şəxsin təsərrüfat mallarının satınalınması ilə 
əlaqədar dərc edilmiş kotirovka sorğusunda 
“LİBRO İ” MMC qalib elan olunmuş və həmin 
MMC ilə müvafiq satınalma müqaviləsi bağ-
lanılmışdır.

Tender komissiyası

Sərgi stendlərinin quraşdırılması sahəsində 
təcrübəsi olan və ixtisaslı işçi heyətinə malik 
rezident və qeyri-rezident hüquqi şəxslər iştirak edə 
bilərlər.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 300 (üç yüz) 
manat və ya Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Ban-
kının rəsmi məzənnəsinə uyğun olaraq (www.cbar.
az) 300 (üç yüz) manatın ödəniş gününə ABŞ dolları 
ilə ekvivalentini tenderdə iştirak haqqı kimi aşağıda 
göstərilən bank hesablarından birinə köçürdükdən 
və bunu təsdiq edən sənədi təqdim etdikdən sonra 
Azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunmuş 
tenderin əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Nizami 
küçəsi 96 E nömrəli ünvandan, Landmark I, 3-cü 
mərtəbədən, telefon- +99412 5058704 (daxili- 
2300);, e-mail: sanubar.khankishiyeva@tourismbo-
ard.az) ala bilərlər:

Manat hesabı
Emitent
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Bankın kodu- 210005
VÖEN- 1401555071
M\h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. bik- CTREAZ22
Alan
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm 

Agentliyi

VÖEN- 1404365471
H/h- AZ51CTRE00000000000002178502
Büdcə səviyyəsinin kodu -7
Büdcə təsnifatının kodu -142340
USD hesabı
Alan- Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Turizm Agentliyi
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, Land-

mark I, 3-cü mərtəbə
VÖEN- 1404365471
Dollar hesabı- AZ24PAHA-

38160USDHC0100090832
“PASHA Bank” JSC 
Kod- 505141 
Bankın VÖEN-i: 1700767721 
S.W.I.F.T- PAHAAZ22 
M/h- AZ82NABZ01350100000000071944

Avro hesabı
Alan- Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Turizm Agentliyi
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, Land-

mark I, 3-cü mərtəbə
VÖEN-1404365471
Avro hesabı- AZ55PAHA38160E-

URHC0100090832
“PASHA Bank” JSC 

Kod- 505141 
Bankın VÖEN-i- 1700767721 
S.W.I.F.T- PAHAAZ22 
M/h- AZ82NABZ01350100000000071944
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər: 
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 

ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 (bir )faizi həcmində 

bank təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır);

-vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 

yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-olmaması 
haqqında müvafiq vergi və sosial müdafiə orqanın-
dan arayış; 

-iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti haqqında 
dövlət orqan(lar)ı tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatı;

-iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı; 

-iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin və on-
lara edilmiş əlavə və düzəlişlərin müvafiq qaydada 
təsdiq olunmuş surətləri (iddiaçının tam adı, hüquqi 
statusu, nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə) və rekvizitləri;

-tender təklifini və satınalma müqaviləsini 
imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin 
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;

-iddiaçının analoji işlər üzrə iş təcrübəsini 
təsdiq edən sənədlər;

-digər sənədlər (tenderin əsas şərtlər toplusunda 
göstərilən bütün digər sənədlər).

İddiaçılar konsorsium yaratmaqla tenderdə 
iştirak etmək istəyirlərsə, konsorsium barədə 
müqavilə, eləcə də konsorsium iştirakçısı olan bütün 
şirkətlər barədə yuxarıda göstərilən zəruri sənədləri 
(məlumatları) təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tender təkliflərini qapalı, möhürlənib 
imzalanmış ikiqat zərflərdə iki nüsxədə (üzərində 
əsli və surəti yazılmış) təqdim etməlidirlər. İddiaçı-
ların təkliflərinin əsli və surəti arasında fərqlər ol-
duqda üstünlük üzərində əsli sözü yazılmış nüsxəyə 
veriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasından olan  iddiaçıların 

tenderə təqdim edəcəkləri bütün sənədlər 
Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində tərtib 
olunmalıdır. Xarici ölkələrdən olan iddiaçılar isə 
təmsil etdikləri dövlətin dilində hazırladıqları mətnlə 
birlikdə həmin mətnin Azərbaycan dilinə tərcümə 
olunmuş nüsxəsini əlavə etməlidirlər. 

İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər toplusunda 
göstərilən müddəalara uyğun olaraq hazırlamalı, 
tenderdə iştirak etmək üçün sənədləri (tender təklifi 
və təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 22 aprel 
2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və təklifin 
bank təminatını isə qapalı, möhürlənib imzalanmış 
ikiqat zərflərdə 1 may 2019-cu il saat 17.00-dək 
Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96 E nömrəli ünvana , 
Landmark I ,3-cü mərtəbədə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların tender təklifləri 2 may 2019-cu 
il saat 11.00-da Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96 E 
nömrəli ünvanda Landmark I ,3-cü mərtəbədə 
açılacaqdır.

Zərflər iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələrinin iştirakı ilə onların təqdim olunma 
ardıcıllığı üzrə açılacaq və təkliflər elan ediləcəkdir. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsi
malların satınalınması məqsədilə
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Digər maşın və avadanlıq maddəsi 

üzrə malların satınalınması.
Maraqlananlar 100 (yüz) manat məbləğdə 

tenderdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən he-
saba köçürdükdən sonra tenderin əsas şərtlər 
toplusunu ala bilərlər:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
İşlər idarəsi

VÖEN-1700007431 
Bank- DXA 
Kod-210005
VÖEN- 1401555071 
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT-CTREAZ22
H/h-AZ28CTRE00000000000004138316
Fond-7, büdcə təsnifatı kodu- 142340.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statu-

su qazanmaq üçün açağıdakı sənədləri rəsmi 
blankda və möhürlə təsdiq olunmuş qaydada 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən 
bank sənədi;

- tender təklifi (zərflər açıldığı gündən son-
ra ən azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 

olmalıdır);
- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 

təklifin bank təminatı (zərflər açıldığı gündən 
sonra ən azı 60 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

- malgöndərən (podratçı) haqqında tələb 
olunan sənədlər:

- malgöndərənin (podratçının) tam adı, 
hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitlər;

- malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstəricilərinə dair məlumat;

- malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki 
maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış;

- son bir ildəki maliyyə fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
bəyannamənin surəti;

- sənədlər təqdim olunan tarixə DSMF-yə 
verilmiş hesabatın surəti və DSMF-yə borcun 
olub-olmaması barədə arayış;

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olunub-
olunmaması barədə məlumat;

- son bir ildə yerinə yetirilmiş analoji işlərin 
ünvanı göstərilməklə ətraflı məlumat.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1-ci, 2-ci və 
5-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 22 aprel 
2019-cu il saat 17.00-dək tender komissiyası-
na təqdim etməlidirlər.

Tenderlə əlaqədar əlavə məlumat almaq 
üçün maraqlananlar əlaqələndirici şəxs 
N.Abbasova (telefon 012-492-59-76) müraciət 
edə bilərlər.

İddiaçılar tender təklifini və təklifin bank 
təminatını imzalanıb möhürlənmiş, ikiqat 
bağlanmış zərfdə 2 may 2019-cu il saat 17.00-
dək Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 30 nömrəli 
ünvanda yerləşən AMEA Rəyasət Heyətinin 
inzibati binasında tender komissiyanına təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 3 may 2019-cu il saat 
 11.00-da AMEA RH-nin kiçik iclas zalında 
açılacaqdır.

Açılışda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir. 

Tender komissiyası

2019-cu il mayın 15-dən 17-dək Çin Xalq Respublikasında keçiriləcək turizm sərgisində Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Turizm Agentliyi üçün açar təhvili üsulu ilə sərgi stendinin quraşdırılması işlərinin “Dövlət satınalmaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi



14 mart 2019-cu il, cümə axşamı 15

“AZƏRISTILIKTƏCHIZAT” ASC 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir. 
Lot – 1. İstilik şəbəkələrində qəza - 

təmir və yenidənqurma işlərindən sonra 
asfalt örtüyünün bərpasının satınalın-
ması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz tender təkliflərini möhürlənib imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 
Təkliflərin qiymətləndirilməsində analoji 
işlərdə təcrübəyə, maliyyə vəziyyətinə, 
aşağı qiymətə, yüksək keyfiyyətə və 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi 
üçün zəruri potensialın mövcudluğuna 
üstünlük veriləcəkdir.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunan əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Xətai 
rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi 3 
nömrəli ünvandan əlaqələndirici şəxs- 
Rafiq Əliyevdən, telefon- 579 52 98 ala 
bilərlər.

İştirak haqqı 100 manatdır.
H/h- AZ62AİİB 

33010019442200226122
VÖEN- 1700531291
“Kapital Bank”ın Qaradağ filialı
Kod- 200220
VÖEN- 9900003611

M/h- AZ37NABZ 
01350100000000001944 

SWİFT- AİİBAZ2X 
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır)

-tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanından arayış; 

-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti;

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

-müvafiq mallar üzrə mənşə və 
 uyğunluq sertifikatları;

-digər sənədlər;
 - satınalma müqaviləsinin icrası-

nı təmin etmək üçün maddi - texniki 
baza və müvafiq sahədə peşəkarlığın, 
təcrübənin, texniki imkanların və ixtisaslı 
işçi qüvvəsinin olmasını təsdiq edən 
hüquqi sənədlər.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir). 

Tender proseduru “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaq-
la) 22 aprel 2019-cu il saat 16.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 2 
may 2019-cu il saat 16.00-a qədər 
“Azəristiliktəchizat” ASC-nin Bakı şəhəri, 
Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi 3 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır. 

İddiaçıların təklifləri 3 may 2019-cu 
il saat 16.00-da yuxarıda göstərilən 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Gənclər və Idman Nazirliyi 
18 iyun Milli Insan Hüquqları Gününə həsr olunmuş 

maarifləndirici tədbirin keçirilməsinin satınalınması üçün 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun öz tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, ana-
loji işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 4652155 
nömrəli telefona (faks:4656438) müraciət 
edə bilərlər (əlaqələndirici şəxs- Abdul-
layev Rüstəm Mirəli oğlu). İddiaçılar 100 
(yüz) manat məbləğdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba ödədikdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Azərbaycan Res-
publikası Gənclər və İdman Nazirliyindən 
(Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, II 
mərtəbə,Sağlam həyat tərzinin təbliği və 
sosial proqramlar sektorundan) ala bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod - 210005
M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944

VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan Respublika-

sının Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h- AZ50CTRE 

00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak üçün 

 aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanla-
rından arayış; 

-iddiaçının son bir il ərzində (əgər 
daha az müddət fəaliyyət göstərirsə bütün 
fəaliyyəti dövründə) maliyyə vəziyyət 
barədə bank tərəfindən verilmiş arayış;

- təklif (zərflərin açıldığı gündən sonra 

ən azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıldı-
ğı gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

-Son bir il ərzində (əgər daha az 
müddət fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti 
dövründə)yerinə yetirdiyi analoji işlər haq-
qında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda iştirak 
üçün yuxarıda göstərilən ixtisas sənədlərini 
22 aprel 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
İddiaçılar tender təkliflərini və təklifin bir 
faizi məbləğdə bank təminatını 30 aprel 
2019-cu il saat 18.00-a qədər ikiqat bağlı 
zərflərdə iki nüsxədə tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə  
1 may 2019-cu il saat 10.00-da 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyində açılacaqdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi  
magistral avtomobil yollarının istismarı MMC-ləri üçün 

nəqliyyat vasitələri və avadanlıqların satınalınması məqsədilə 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

“Azərbaycan Magistral Avtomobil Yolu - 3” Layihəsi
BYIB Borc sazişləri 7889 AZ və 8602 AZ, BIA Krediti 4723 AZ, 

BRT №7

Azərbaycan Respublikası Hökuməti “Azərbaycan Magistral 
Avtomobil Yolu - 3” layihəsi üzrə Dünya Bankından kredit vəsaiti əldə 
etmişdir və həmin vəsaitin bir hissəsini “Magistral avtomobil yolla-
rının istismarı MMC-ləri üçün nəqliyyat vasitələri və avadanlıqların 
satınalınması” (Lot -1 - xidməti maşınlar və işçilərin daşınması üçün 
nəqliyyat vasitələrinin satınalınması). 

( Lot -2.Yol istismar avadanlıqlarının satınalınması) üçün sərf 
etmək niyyətindədir. 

Bu müqavilələr Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə birgə 
maliyyələşdiriləcəkdir. 

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) (satınalan 
təşkilat) hazırda iştirak hüququ olan iddiaçıları magistral avtomobil 
yollarının istismarı MMC-ləri üçün nəqliyyat vasitələri və avadanlıqların 
satınalınması (Lot- 1. Xidməti maşınlar və işçilərin daşınması üçün 
nəqliyyat vasitələrinin satınalınması ( Lot- 2 . Yol istismar avadanlıqla-
rının satınalınması) üçün təkliflərini təqdim etməyə dəvət edir. 

İddiaçılar bir və ya hər iki lot üzrə təklif verə bilərlər. Tender 
məktubunda qeyd olunması şərtilə bir lotdan artıq lot üzrə qalib olmaq 
istəyən iddiaçı öz tender qiyməti üzrə güzəşt təklifi edə bilər.

Hər bir lot üzrə təchiz olunacaq avadanlıqların sayı aşağıdakı 
kimidir:

Lot -1. Xidməti maşınlar və işçilərin daşınması üçün nəqliyyat 
vasitələri

Bənd 
№ Bəndlərin təsviri Sayı

1-1 Xidməti, nəzarət işləri üçün maşınlar 4

1-2 İki ekipajlı yüngül tonnajlı nəqliyyat vastələri 
 (pik-up tipli) 4

1-3 Avtobus 2

Lot -2. Yol istismar avadanlıqları 

Bənd 
№ Bəndlərin təsviri Sayı

2-1 Yol təmiri üzrə çoxfunksiyalı (hamısı birində) 
səyyar avadanlıq 1

2-2 Əyri xətli tir yuyan (süpürgə ilə birgə) 1

2-3 Səbət tipli qaldırıcı kran (yol işıqlandırılmasının 
təmiri üçün) 1

2-4 Traktor bazasında ot biçən, su nasosu, çoxfunksi-
yalı generator və kompressor 1

2-5 Tozsoran qurğu və yol süpürən maşın 1

2-6 Duz, qum səpən, qar kürəyən maşın 3

2-7 Sayrışan təhlükəsizlik işarələrinin quraşdırıldığı 
qoşqu, treylerlər 4

2-8 Qreyder 3

2-9 Mexanizmlərlə birgə yükləyici 1

2-10 Universal birçalovlu təkərli yükləyici 1

2-11 İkibarabanlı vibrasiyalı vərdənə 1

2-12 Avadanlıqların daşınması üçün alçaq səviyyəli 
qoşqu 2

2-13 Təmir avadanlığı 1

Müvafiq xidmətlərin siyahısı: 
S-1. Avadanlıqların sahədə quraşdırılması , işə salınmasının icrası 

və ya icrasına nəzarət.
S-2. Avadanlıqların quraşdırılması və istismarı üçün zəruri alətlərin 

təchizi.
S-3. Hər bir müvafiq magistral avtomobil yollarının istismarı MMC-

nin avadanlıqların idarə olunması və istismarı üzrə müfəssəl təlimatla 
təmin edilməsi.

S-4. Tenderin şərtlər toplusunun 7-ci bölməsinin tələblər cədvəlinin 
6-cı bəndində müəyyən edildiyi kimi satınalan təşkilatın müvafiq işçi 
heyətinin avadanlıqların quraşdırılması, işə salınması, idarə olunması 
və istismarı ilə əlaqədar sahədə təlimi. 

S-5. Gömrük rəsmiləşdirilməsi. 
Bütün mallar üçün istehsalçı tərəfindən birbaşa və ya təchizatçı 

vasitəsilə Azərbaycanda satışdan sonra xidmət təşkil olunmalıdır. 
Azərbaycanda satışdan sonra göstərilən xidmətə mallar üçün istehsal-
çının zəmanəti üzrə səlahiyyət və cavabdehlik də daxildir. 

Malların çatdırılma müddəti müqavilə imzalandığı tarixdən 
etibarən 120 gündür. 

Alternativ təkliflər tətbiq olunmur. 
İxtisas meyarlarının qiymətləndirilməsi: 
(a) Əgər iddiaçı istehsalçıdırsa: 
(i) maliyyə imkanları
İddiaçı aşağıdakı maliyyə tələblərini yerinə yetirmək iqtidarında 

olduğunu sübut edən sənədlər təqdim etməlidir: 
Son üç il üzrə orta illik dövriyyə,
• Lot- 1. Xidməti maşınlar və işçilərin daşınması üçün nəqliyyat 

vasitələri – 600,000 ABŞ dolları. 
• Lot -2 . Yol istismar avadanlıqları – 4,000,000 ABŞ dollarından 

az olmamalı və ya onlara bərabər məbləğdə olmalıdır. 
Birdən artıq lot üzrə təklif vermək üçün iddiaçı həmin lotların hər 

biri üzrə qoyulan maliyyə tələblərinə bütövlükdə cavab verməlidir. 
Birgə müəssisə tərəfdaşları tələblərə birgə cavab verməklə yanaşı 

müstəqil qaydada da tələblərin yarısına cavab verməlidirlər. 
İddiaçı maliyyə imkanlarını nümayiş etdirmək üçün son üç il üzrə 

audit tərəfindən yoxlanılmış maliyyə hesabatlarını təqdim etməlidir. 
(ıı) Təcrübə və texniki imkanlar 
İddiaçı aşağıda göstərilən təcrübə meyarlarına cavab verdiyini 

sübut edən sənədlər təqdim etməlidir: 
-tenderin şərtlər toplusundakı tələblər cədvəlində qeyd olunan 

mallara oxşar malların son beş ildə həmin cədvəldə müəyyən olunan 
sayına bərabər sayda istehsalı və təchizatı. 

-tenderin açılış tarixindən əvvəlki üç il ərzində tələblər cədvəlində 
qeyd olunan mallara oxşar malların istehsalı ilə bağlı davamlı iş 
fəaliyyəti. 

(ııı) Təsdiqedici sənədlər 
İddiaçı təklif etdiyi malların aşağıda qeyd olunan istifadə 

tələblərinə cavab verdiyini təsdiqləyən sənədlər təqdim etməlidir:
-malların əsas texniki və fəaliyyət xarakteristikalarının müfəssəl 

təsviri;
-satınalan təşkilat tərəfindən avadanlıqların istifadəsinə başla-

nılmasından sonrakı iki il müddətində malların düzgün və davamlı 
istifadəsi üçün zəruri ehtiyat hissələrinin, xüsusi vasitələrin, alətlərin 
və s. mümkün mənbələri və qiymətləri daxil olmaqla ətraflı məlumatlar 
qeyd olunan cədvəl;

-malların və xidmətlərin satınalan təşkilatın texniki xüsusiyyətlərinə 
əsaslı şəkildə cavab verdiyini və ya həmin xüsusiyyətlərdən 
kənarlaşmanı və istisna halları əks etdirməklə bu xüsusiyyətlərin hər 
bir bəndi üzrə verilən şərhlər.

(b) Əgər iddiaçı istehsalçı deyilsə: 
Əgər iddiaçı istehsalçı deyilsə, lakin, istehsalçının icazə forması 

(tenderin şərtlər toplusunun 4-cü bölməsi, tender təklifi formaları) 
əsasında istehsalçının adından malları təklif edirsə, o zaman istehsal-
çı yuxarıda qeyd olunan (ı), (ıı), (ııı) bəndlərindəki meyarlara cavab 
verdiyini, iddiaçı isə son beş ildə oxşar malların təchizatı ilə bağlı ən 
azı bir müqaviləni uğurla başa çatdırdığını nümayiş etdirməlidir.

Tender Dünya Bankının “BYİB və BİA kreditləri və qrantla-
rı çərçivəsində malların, işlərin və qeyri-məsləhət xidmətlərinin 
satınalınması”na dair təlimatlarında (satınalma təlimatları, 2014-cü 
ilin iyul ayında dəyişikliklər edilən nəşri) müəyyən olunan benəlxalq 
rəqabətli tender əsasında keçiriləcək və iştirak hüququ həmin satınal-
ma qaydaları ilə müəyyən olunan bütün iddiaçılar üçün açıqdır. Əlavə 
olaraq satınalma təlimatlarında Dünya Bankının maraqların ziddiyyəti 
ilə bağlı siyasətini əks etdirən 1.6 və 1.7-ci bəndlərə diqqət yetirmək 
lazımdır.

Tenderdə iştirak hüququ və marağı olan iddiaçılar əlavə məlumat 
əldə etmək və tenderin şərtlər toplusu ilə tanış olmaq üçün iş günləri 
saat 10.00-dan 17.00-dək aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərlər 
(əlavə məlumat üçün elektron müraciətlər orada qeyd olunan hər iki 
elektron ünvana göndərilməlidir).

Tender şərtlərinin ingilis dilindəki toplusu iştirak hüququ və marağı 
olan iddiaçılar tərəfindən aşağıdakı ünvana rəsmi qaydada müraciət 
təqdim olunduqdan, 200 manat və ya 120 ABŞ dolları məbləğdə geri 
qaytarılmayan məbləğ ödənildikdən sonra əldə edilə bilər. Ödəniş 
bank vasitəsi ilə aşağıdakı hesaba köçürülməlidir:

Benefisiar – Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi
VÖEN- 9900013141
Bank- “Kapital Bank” ASC-nin Nəsimi filialı 
SWIFT- AIIBAZ2X
M\h- AZ69AIIB38050019441801833111 AZN
AZ59AIIB38150018401801833111 ABŞ dolları 
Bankın VÖEN 9900003611
 Geri qaytarılmayan məbləğin ödənişini sübut edən müvafiq sənəd 

təqdim olunduqdan sonra sənədlərin çap olunmuş variantı iddiaçının 
səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən və ya iddiaçı tərəfindən kuryer 
xidməti vasitəsilə həmin ünvandan əldə edilə bilər. Lakin, sənədlərin 
itirilməsi və ya gec çatdırılması ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları 
Dövlət Agentliyi heç bir cavabdehlik daşımır.

Tender təklifləri 11 aprel 2019-cu il saat 17.00-da və ya 17.00-
dək aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir. Təkliflərin elektron qaydada 
təqdimatına icazə verilmir. Gecikən təkliflər qəbul olunmayacaqdır. 
Tender təklifləri 11 aprel 2019-cu il saat 17.00-da açılacaqdır.

Bütün tender təklifləri tender zəmanəti ilə birlikdə təqdim olunmalı-
dır. Hər bir lot üzrə tender zəmanətinin məbləği aşağıdakı kimidir: 

Lot -1. 7,000 ABŞ dolları, Lot -2. 40,000 ABŞ dolları və ya sərbəst 
konvertasiya oluna bilən digər valyuta ekvivalentində.

İddiaçılar hər iki lot üçün təklif təqdim etdikləri halda hər iki lota 
tələb olunan tender zəmanətinin ümumi məbləğində olmaq şərtilə bir 
tender zəmanəti təqdim edə bilərlər. 

Ünvan: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi
Azərbaycan, Bakı AZ1117, Biləcəri qəsəbəsi, R. İsmayılov küçəsi 

2025-ci məhəllə.
Tender təkliflərinin təqdimatı üçün 2-ci mərtəbə, 224-cü otaq.
Tender təkliflərinin açılışı üçün isə 4-cü mərtəbə, Azərbaycan 

Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin iclas zalı
Əlaqə nömrəsi – (+994 12) 499 79 02.
Elektron ünvan – mehman.babaxanov@aayda.gov.az; 
Surəti – saadat.aliyeva@aayda.gov.az
Internet ünvanı – www.azeravtoyol.gov.az

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE Invitation for Bids 
(PROCUREMENT OF GOODS) REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

Third Highway Project
IBRD Loan Nos. 7889AZ & 8602AZ, IDA Credit No 4723AZ
ICB No.7, Procurement of Vehicles and Equipment for Road 

Maintenance Units 

The Government of Azerbaijan Republic has received financing from 
the World Bank toward the cost of the Third Highway Project, and intends 
to apply part of the proceeds toward payments under the contracts for 
Procurement of Vehicles and Equipment for Road Maintenance Units: 

• Lot 1, Patrol Vehicles and Workers Transport
• Lot 2, Road Maintenance Equipment
These contracts will be jointly financed by the Government of Azer-

baijan Republic. 
State Agency of Azerbaijan Automobile Roads (SAAAR) (the 

Purchaser) now invites sealed bids from eligible bidders for Procure-
ment of Vehicles and Equipment for Road Maintenance Units (Lot 1, 
Patrol Vehicles and Workers Transport; and Lot 2, Road Maintenance 
Equipment).

Bidders may bid for one or both contracts, as further defined in 
the bidding document. Bidders wishing to offer discounts in case they 
are awarded more than one contract will be allowed to do so, provided 
those discounts are included in the Letter of Bid.

Quantities of Goods per Lots:

Lot 1, Patrol Vehicles and Workers Transport

Item No. Description of Goods Quantity

1-1 Patrol/Inspection vehicle 4

1-2 Double crew cabin light truck 4

1-3 Bus 2

Lot 2, Road Maintenance Equipment

Item No. Description of Goods Quantity

2-1 Multi-purpose (all in one) road repair vehicle 1

2-2 Guardrail washer with road broom 1

2-3 Basket crane truck for street lighting mainte-
nance 1

2-4 Tractor based grass cutter, water pump, with 
multi-functional generator and compressor 1

2-5 Road broom and road vacuum cleaner 1

2-6 Salt, soil sprayer, snow cleaner truck 3

2-7 Illuminated safety sign and lighting system on 
trailer 4

2-8 Grader 3

2-9 Backhoe loader with appliances 1

2-10 Universal wheel front single-bucket loader 1

2-11 Roller-double drum vibratory roller 1

2-12 Lowbed loader for transportation of equipment 2

2-13 Crack repair equipment 1

List of the related Services:
S-1: Performance or supervision of on-site assembly and/or start up 

of the supplied Goods;
S-2: Furnishing of tools required for assembly and maintenance of 

the supplied Goods;
S-3: Furnishing of a detailed operations and maintenance manual 

for each appropriate unit of the supplied Goods;
S-4: Training of the Purchaser’s personnel on-site, in assembly, 

start-up, operation, and maintenance the supplied Goods as detai-
led in Item 6 of Section VII. Schedule of Requirements of the bidding 
document;

S-5: Customs clearance.
After-sales service shall be available in Azerbaijan for each Item 

either directly from the Manufacturer or through the Supplier. The 
after-sales service shall also have the authority and duty to honour the 
Manufacturer’s warrantee.

Latest Delivery Date for all Goods is 120 days from the date of 
signing of the contract.

Alternative bids are not applicable.
Post-qualification requirements:
(a) If Bidder is Manufacturer: 
(i) Financial Capability
The Bidder shall provide documentary evidence that it meets the 

following financial requirements:
An average annual turnover for the last three years of not less than 

the equivalent of:
• Lot 1, Patrol Vehicles and Workers Transport USD 600,000
• Lot 2, Road Maintenance Equipment USD 4,000,000
To qualify for more than one lot, the Bidder shall meet the sum of 

the requirement for the lots selected.

Joint venture partners shall collectively meet the requirement and 
each partner shall individually meet half the requirement.

The Bidder shall demonstrate its financial capability with audited 
financial statements for the past three years.

 (ii) Experience and Technical Capacity
The Bidder shall furnish documentary evidence to demonstrate that 

it meets the following experience requirement(s):
• Have manufactured and supplied good similar to the those speci-

fied in the Schedule of Requirements in a quantity at least equivalent to 
the quantity specified in the Schedule of Requirements in any one of the 
last five years.

• Be in the continuous business of manufacturing goods similar to 
those specified in the Schedule of Requirements during the last three 
years prior to the bid opening.

(iii) Documentary Evidence
The Bidder shall furnish documentary evidence to demonstrate that 

the Goods it offers meet the following usage requirement:
• a detailed description of the essential technical and performance 

characteristics of the goods;
• a list giving full particulars, including available sources and current 

prices, of spare parts, special tools, etc., necessary for the proper and 
continuing functioning of the goods for a period of two years, following 
commencement of the use of the goods by the Purchaser; 

• an item-by-item commentary on the Purchaser’s Technical 
Specifications demonstrating substantial responsiveness of the goods 
and services to those specifications or a statement of deviations and 
exceptions to the provisions of the Technical Specifications.

 (b) If Bidder is not manufacturer: 
If a Bidder is not a manufacturer, but is offering the Goods on behalf 

of the Manufacturer under Manufacturer’s Authorization Form (Section IV, 
Bidding Forms), the Manufacturer shall demonstrate the above qualifica-
tions (i), (ii), (iii) and the Bidder shall demonstrate that it has successfully 
completed at least one contracts of similar goods in the past five years.

Bidding will be conducted through the International Competitive 
Bidding procedures as specified in the World Bank’s Guidelines: Procu-
rement under IBRD Loans and IDA Credits and Grants, Goods, Works, 
and Non-Consulting Services, July 2014 revision (“Procurement Guideli-
nes”), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement 
Guidelines. In addition, please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting 
forth the World Bank’s policy on conflict of interests.

Interested eligible bidders may obtain further information and inspect 
the bidding documents during office hours from 10:00 to 17:00 at the 
address given below (do not forget to put both e-mail addresses provided 
there in case of electronic correspondence for additional information). 

A complete set of bidding documents in English may be purchased 
by interested eligible bidders upon the submission of a written applica-
tion to the address below and upon payment of a non-refundable fee of 
AZN 200 or USD 120. The method of payment will be bank transfer to: 

Beneficiary: State Agency of Azerbaijan Automobile Roads
TIN No.: 9900013141
Bank: Kapital Bank OJSC, “Nasimi” Branch
SWIFT: AIIBAZ2X
Cor. Account: AZ37NABZ01350100000000001944
Account Number: AZ69AIIB38050019441801833111 AZN
AZ59AIIB38150018401801833111 USD
TIN No. of the Bank: 9900003611
Upon receipt of appropriate evidence of payment of the non-

refundable fee, the hard copy of the bidding document may be collected 
from the same address by the bidder’s authorized representative in 
person or by a courier arranged by the bidder. However, no liability can 
be accepted by State Agency of Azerbaijan Automobile Roads for their 
loss or late delivery. 

Bids must be delivered to the address below on or before 17:00 ho-
urs (local time) on 11 April 2019 Electronic bidding will not be permitted. 
Late bids will be rejected. Bids will be opened at the address below on 
17:00 hours (local time) on 11 April 2019.

All bids must be accompanied by a Bid Security. The amount and 
currency of the Bid Security per Lots shall be;

Lot 1: USD 7,000 
Lot 2: USD 40,000 
or equivalent in a freely convertible currency.
Bidders have the option of submitting one Bid Security for both lots 

(for the combined total amount of both lots) for which Bids have been 
submitted. 

The address referred to above is: 
State Agency of Azerbaijan Automobile Roads, AZ1117, Block 2025, 

R. Ismayilov str., Bilajary settlement, Baku, Azerbaijan. 
Attention: Mr. Saleh Mammadov, Chairman of the Board of the 

State Agency of Azerbaijan Automobile Roads 
For submission of Bids: 2nd floor, room number 224
For opening of Bids: 4th floor, the assembly hall of the State Agency 

of Azerbaijan Automobile Roads

Contact number: (+994 12) 499 79 02
E-mail: mehman.babaxanov@aayda.gov.az with copy to 

 saadat.aliyeva@aayda.gov.az
Web site: www.aayda.gov.az

“Azərsu” ASC daxili vəsaiti hesabına mərkəzi laboratoriya 
binasında əsaslı təmir işlərinin satınalınması məqsədilə 

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 

istəyənlər aşağıdakı ünvana – Bakı şəhəri, Moskva 
prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınal-
maların İdarə Olunması Departamentinin satınalma-

ların təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs- şöbə rəisi 
Nicat Abduləzizova, telefon- 431 47 67/1035 və Tural 
Rzayevə, 431 47 67/2266) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 

istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş  kotirovka təkliflərini 
18 mart 2019-cu il saat 16.00-dan gec olmamaq şərtilə 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim 
olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri, 
Moskva prospekti 67 nömrəli ünvanda 19 mart 2019-
cu il saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onların 
səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda 
iştirak edə bilərlər

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 19 yanvar 

və 1 fevral 2019-cu il tarixli 
nömrələrində Gənclər və Id-
man Nazirliyinin tədbirlərin 
keçirilməsinin satınalınma-
sı məqsədilə dərc olunmuş 

satınalma prosedurunda 2-ci 
lot – Azərbaycan Respublika-
sında İran İslam Respublikası 
gənclərinin dostluq həftəsinin 
təşkil olunmasında iştirak 
etmək üçün ilkin sənədlərin 
təqdimatı tarixi 14 mart 2019-
cu il saat 18.00-a, təkliflərin 

və bank təminatının təqdim 
olunması 28 mart 2019-
cu il saat 18.00-a və təklif 
zərflərinin açılışı vaxtı isə 29 
mart 2019-cu il saat 10.00-a 
təyin edilmişdir. 

Tender komissiyası



Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,

493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;

E-mail: info@xalqqazeti.com, xalqqazeti@gmail.com
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26,6 milyard dollar zərər
“Boeing 

737 Max 8” 
təyyarəsinin bu 
günlərdə Efiopiya-
da qəzaya uğrama-
sından sonra Ame-
rikanın “Boeing” 
şirkətinin bazar 
kapitalı 26,6 mil-
yard dollar azalıb.

Belə ki, şirkətin kapitalı iş həftəsinin əvvəlindən 
bəri 26,6 milyard dollar aşağı düşərək 212,1 
milyardadək azalıb. Xatırladaq ki, bu il martın 8-də 
keçirilən hərraclarda onun kapitalı 238,7 milyard 
dollar idi.

Xəbəri “Associated Press” verib.

Cənubi Koreya

İşsizlik artıb
Asiyanın dör-

düncü ən böyük 
iqtisadiyyatına 
sahib olan Cənubi 
Koreyada bu ilin 
fevralında işsizli-
yin səviyyəsi 4,7 
faizə çatıb. Hazırda 
ölkədə 1,3 milyon 
işsiz var. Gənclər 

arsında işsizlər xüsusilə çoxdur.
Cənubi Koreyanın iqtisadiyyat və maliyyə naziri 

Honq Nam Ki bildirib ki, ötən ay ölkənin istehsal 
sahəsində 151 min, pərakəndə və topdan satış sek-
torunda isə 60 min iş yeri azalıb.

Xəbəri “Yonhap” yayıb.

Şotlandiya

Qar uçqunu 
Şotlandiya-

nın Ben-Nevis 
dağında 4 nəfər 
alpinist qar uç-
qununa düşüb. 
Bildirilir ki, on-
ların üçü dünya-
sını dəyişib, biri 
isə xəstəxanaya 
çatdırılıb, vəziyyəti ağırdır. Hadisə yerində xilasedi-
ci vertolyotlar işləyir. 

Qeyd edək ki, Ben-Nevis Şotlandiyada Qrampi-
anski zirvəsinin yerləşdiyi ən hündür dağdır. 

Məlumatı “Reuters” yayıb.

Yaponiya 

5,2 bal gücündə zəlzələ
Martın 13-də 

yerli vaxtla 13.51 
radələrində Yapo-
niyanın cənub-
şərqində yerləşən 
Şikoku regionunda 
5,2 bal gücündə 
zəlzələ baş verib. 
Yaponiya Meteoro-

logiya Agentliyi xəbər verib ki, zəlzələnin episentri 
Kii-suido rayonunda, ocağı 50 kilometr dərinlikdə 
yerləşib.

Dağıntılar və zərərçəkənlər barədə məlumat 
verilmir.

Məlumatı CNN yayıb. 

İspaniya 

İldə 16 milyon avro məvacib
“Real Madrid” 

klubunun yeni baş 
məşqçi Zinəddin 
Zidan ilə imzala-
nan müqavilənin 
təfərrüatları bəlli 
olub. Bildirilir ki, 
fransalı mütəxəssis 
“kral klubu”nda ildə 
16 milyon avro məvacib alacaq. 

Yer gəlmişkən, Z.Zidan klubun prezidenti Flo-
rentino Peresin təklifini qəbul edərkən bir neçə şərt 
irəli sürüb. O, “Çelsi” klubunda forma geyinən iki 
futbolçunun - belçikalı Eden Hazardın və fransalı 
Nqolo Kantenin transfer olunmasını tələb edib. 
Zidan 2022-ci ilədək “Real Madrid”in baş məşqçisi 
vəzifəsində çalışacaq.

Xəbəri “Euronews” verib.

Hazırladı: “M.ABDULLAYEV, “Xalq qəzeti” 

 Â Martın 14-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, 

arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 
gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə 
bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. 
Gecə 6-9, gündüz 9-11 , Bakıda gecə 7-9, gündüz 9-11 dərəcə isti 
olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 763 mm civə 
sütununa uüksələcək, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 55-60 
faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin gündüzdən bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı 
var. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
1-5 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə 1-3 dərəcə şaxta, gündüz 15-18 
dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, 
Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüzdən bəzi 
yerlərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2-6, gündüz 6-9 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi 
yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 7-12, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, 
Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 
bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə 
və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3-8, gündüz 12-17, 
dağlarda gecə 0-4 , gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, 
İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, 
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-
ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə 
yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, 
dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər dağlarda 
duman olacaq. Şimal- şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 7-9, gündüz 15-20, dağlarda gecə 7-9, gündüz  
10-15 dərəcə isti olacaq. 

14 mart 2019-cu il, cümə axşamı16

Qax rayonundan Musa Şəkiliyev Məmmədovlar 
ailəsinə iqtisad elmləri doktoru, respublikanın Əməkdar 
aqronomu, Dövlət mükafatı laureatı, prezident 
təqaüdçüsü 

MUSA MƏMMƏDOVUN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir. 
                                                                                                                                      

Masallı rayonundan Rafil Hüseynov iqtisad elmləri 
doktoru, respublikanın Əməkdar aqronomu, Dövlət 
mükafatı laureatı, prezident təqaüdçüsü 

MUSA MƏMMƏDOVUN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir. 
                                                                                                                                      

Asif Əsgərov və Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısı aparatının kollektivi əməkdar jurnalist, “Xalq 
qəzeti”nin əməkdaşı Tahir Aydınoğluna atası

AYDIN RÜSTƏMOVUN 

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.
                                                                                                                                      

Qax rayonundan Musa Şəkiliyev Avro-Asiya İnşaat 
Korporasiyası “EVRASCON” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
Direktorlar Şurasının sədri Əfəndi İsmiyevə oğlu

FƏRİD İSMİYEVİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                                      

Şamil Şahməmmədov əməkdar jurnalist, “Xalq 
qəzeti”nin əməkdaşı Tahir Aydınoğluna atası

AYDIN RÜSTƏMOVUN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir. 
                                                                                                                                      

M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli 
Kitabxanasının direktoru, professor Kərim Tahirov 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Qarabağ şöbəsinin sədri, 
professor Ənvər Əhmədə qardaşı 

HƏTƏM MÜƏLLİMİN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin

 “Progress Construction Group” MMC-yə (VÖEN 
1302030761) məxsus 12 avqust 2009-cu ildən   
1 mart 2019-cu ilədək olan dövrün mühasibat-
lığa aid bütün sənədlər (kassa, bank, ƏDV hesa-
batları) həmçinin kadr sənədləri (işçilərin əmək 
müqavilələri, əmrlər, ərizələr, ştat cədvəlləri, maaş 
cədvəlləri, məzuniyyətlə bağlı sənədlər, tabel 
uçotları, vəzifə təlimatları) itdiyi üçün etibarsız 
sayılır. Sənədləri tapan şəxsdən bizimlə əlaqə sax-
lamağı xahiş olunur. Tapan şəxsi mükafat gözləyir.

Əlaqə telefonu- (051) 2956370 

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 17 və 30 yanvar 2019-cu il tarixli 

nömrələrində Gənclər və İdman Nazirliyinin tədbirlərin 
keçirilməsinin satınalınması məqsədilə dərc olunmuş 
tenderdə 1-ci lot – Breyn-rinq intellektual oyunu üzrə 
Azərbaycan Çempionatının keçirilməsinin satınalınması 
prosedurunda iştirak etmək üçün ilkin sənədlərin təqdimatı 
tarixi 15 mart 2019-cu il saat 18.00-a, təklifin və bank 
təminatının təqdim olunması 29 mart 2019-cu il saat 
18.00-a və təklif zərflərinin açılışı vaxtı isə 1 aprel 2019-cu 
il saat 12.00-a təyin edilmişdir. 

 Tender komissiyası

E L A N
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanın-

da Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 
Dövlət Dəstəyi Fondu müəssisədə tətbiq olunan SERP 

 proqram təminatının modullarının kotirovka sorğu-
su üsulu ilə illik texniki dəstəyin satınalınmasının 
həyata keçirilməsi üçün 6 fevral 2019-cu il tarixdə 
“Xalq qəzeti”ndə bildiriş dərc etmiş və qalib olmuş 
malgöndərən “SİNAM” MMC ilə müqavilə bağlanmış-
dır.

Mayk POMPEO: Avropalı müttəfiqlərin 
Rusiya qazından asılı qalmasını istəmirik 

“Biz özümüz də artıq Venesula-
dan göndərilən neftdən asılı qalmaq 
istəmirik”, – deyə dövlət katibi bildirib. 
Onun sözlərinə görə, bununla əlaqədar 
olaraq ABŞ özünün karbohidrogen hasilatı 
və ixracını artırmağa çalışır. 

Pompeo qeyd edib ki, ABŞ enerji daşı-
yıcılarının şaxələndirilməsi məsələsində 
dostlarına kömək etmək niyyətindədir. 
Hazırda ölkənin özəl şirkətləri Polşaya 
sıxılmış təbii qaz ixracının artırılmasında 
xüsusi rol oynayırlar.

Dövlət katibinin dediyinə görə, 
Vaşinqton hesab edir ki, Berlin “Şimal axı-
nı-2” ilə bağlı mövqeyini dəyişəcək və bu 
qaz kəmərinin tikintisinin başa çatdırıl-
masına imkan verməyəcək.  

Ona sual verilib: “ABŞ “Şimal axını-2” 
layihəsinin artıq başa çatmaq üzrə olma-
sına necə baxır?” Pompeo cavabında bildi-
rib: “Burda hər şey aydındır: Almaniya öz 
pullarını rusiyalılara elə bir vaxtda verir 
ki, həmin vaxt onu başqaları qoruyur. Biz 
onları çağırırıq ki, qaz kəmərinin tikintisi-
ni başa çatdırmasınlar, biz onları çağırırıq 
ki, enerji daşıyıcılarının nəqli marşrutları-
nı şaxələndirsinlər”.

Xatırladaq ki, “Şimal axını-2” Rusiya-
dan Baltik dənizinin dibi ilə Almaniyaya 
ildə 55 milyard kubmetr qaz nəql etməyə 
imkan verən layihədir. Kəmər 9,5 milyard 
avroya başa gələcək və bu ilin sonunda 
istismara veriləcək. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

V aşinqton istəmir ki, 
avropalı müttəfiqlər “Şimal 
axını-2” kəmərinin tikintisi 

nəticəsində Rusiyanın təbii qazından  
asılı vəziyyətə düşsünlər. Bu barədə 
ABŞ-ın dövlət katibi Mayk Pompeo 
CNBC telekanalına müsahibəsində 
bəyan edib. Məlumatı TASS verib. 

 � Türkiyə Turizm Agentlikləri 
Assosiasiyasının (TTAA) idarə 
heyətinin rəhbəri Firuz Baklıkaya bu 
günlərdə Moskvada keçirilən beynəlxalq 
turizm sənayesi sərgisində “Anadolu” 
agentliyinin müxbirinə deyib ki, Rusiya 
Türkiyənin turizm sektoru üçün ən vacib 
bazardır.  

TTAA-nın rəhbəri 
qeyd edib ki, coğrafi 
yaxınlıq və viza rejiminin 
sadələşdirilməsi, zəngin 
mədəniyyət abidələri  
Türkiyəni rusiyalılar 
üçün ən sərfəli turizm 
məkanına çevirib. Onun 
fikrincə, bu il Rusiya-
dan Türkiyəyə gələn 
turistlərin sayı 10-15 faiz 
artacaq. Bütövlükdə isə 

bu göstəricinin 6 milyonu 
keçəcəyi gözlənilir.  

F.Baklıkaya sonra vur-
ğulayıb ki, rəhbərlik etdiyi 
qurum dünya turizm 
marketinqi sahəsində 
həyata keçirilən bütün 
mühüm tədbirlərdə işti-
rak edir. Onun sözlərinə 
görə, Moskvada keçirilən 
bynəlxalq turizm sənayesi 
sərgisi bu mənada Türkiyə 

üçün xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. Belə ki, bu 
tədbirdə iştirak edən çox 
sayda türkiyəli iş adamı 
rusiyalı həmkarları ilə 
birbaşa işgüzar əlaqələr 
qurmaq şansı qazanıblar. 

F.Baklıkaya sonda 
xatırladıb ki, 2018-ci ildə 
Türkiyəni 5,9 milyon 
rusiyalı turist ziyarət edib. 
O əmindir ki, 2019-cu 
ildə Rusiyadan Türkiyəyə 
turist axını daha da 
sürətlənəcək. 

TTAA-nın rəhbəri 
hesab edir ki, Türkiyə 
ilə Rusiya arasında tu-
rizm sahəsində əlaqələr 
yaxın gələcəkdə daha da 
genişlənəcək. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Türkiyəyə 
bu il 6 
milyondan 
çox rusiyalı 
turistin 
gələcəyi 
gözlənilir

Dünya bazarında “qara qızıl”ın 
qiyməti artmaqda davam edir. 

Londonun “İCE” Birjasının 
məlumatına görə, “Brent” markalı 
neftin bir bareli 67,24 dollar olub. 
Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına 
görə, Texas sortu adlandırılan  ABŞ-ın 
“WTI” markalı neftinin bir bareli 57,70, 
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı nef-
tinin bir bareli 68,75 dollar olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, ABŞ-ın 
hasilatı artırmasına baxmayaraq neftin 
qiymətində bahalaşma davam edir. 
Buna səbəb OPEC+ ölkələrin hasilatı 
azaltmaq barədə razılaşmaya əməl 
etmələridir.

Qəzənfər  QASIMOV, “Xalq  qəzeti”

Birjalarda  
neftin  
qiyməti  
artmaqda  
davam edir

Samarada terrorçu zərərsizləşdirilib
 � Rusiyanın Samara vilayətində Milli Antiterror Komitəsi (MAK) planlı şəkildə 

terror törətmək istəyən yaraqlını zərərsizləşdirib. Hadisə Samaranın Bezenşuk rayonunun 
Yekaterinovka kəndində baş verib.
“İnterfaks”ın məlumatına görə, yaraqlı beynəlxalq 

terror təşkilatlarından birinin üzvü olub. O, təslim ol-
maq istəməyib və Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin  
əməkdaşlarına və MAK üzvlərinə atəş açıb.

Terrorçu zərəsizləşdirildikdən sonra onun evindən xeyli 
hərbi sursat tapılıb.

Qəzənfər  QASIMOV, “Xalq  qəzeti”

 � “Mercer” Beynəlxalq Konsaltinq 
Şirkəti dünyanın yaşamaq üçün ən 
əlverişli şəhərlərinin reytinqini  tərtib 
edib. Ənənəvi olaraq hər il tərtib olunan 
reytinq cədvəlində bu dəfə də ilk pillədə 
Vyana şəhəri qərarlaşıb. Bu barədə RİA 
“Novosti” məlumat yayıb. 

231 şəhərin adının 
çəkildiyi reytinqdə ikinci 
yeri Sürix, üçüncü yeri 
Vankuver tutub. Sonrakı 
yerlərdə ardıcıllıqla Mün-
hen, Okland, Düseldorf, 
Frankfurt, Kopenhagen, 
Cenevrə, Bazel qərarlaşıb.

Ən əlverişsiz şəhərlər 
isə Bağdad, Mərkəzi Afri-
ka Respublikasının pay-
taxtı Banqui və Yəmənin 
paytaxtı Sanadır.

Qeyd edək ki, rey-
tinq tərtib edilərkən 
yaşayış, iqtisadi, siyasi, 
sosial şərait, nəqliyyat, 
iaşə, məişət ləvazimatı, 
əyləncə keyfiyyəti, təhsil 
və səhiyyə səviyyəsi, 
habelə iqlim əsas götürü-
lüb.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Yaşamaq üçün  
ən əlverişli şəhərlər


