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Avropa İttifaqının 
təkamülü ilə bağlı 
fərqli proqnozlar

Teleaparıcı Evelina 
ZAKAMSKAYA: 
İlham Əliyev 
gələcəyə inamla 
baxır

Xarici İşlər 
Nazirliyi 2018-ci 
ilin yekunlarına 
dair məlumat 
yayıb

Dünya 
azərbaycanlılarının 
bir Vətəni var – 
Azərbaycan! 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Əziz İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən 

təbrik edirəm.
Siz böyük bir nəslin nümayəndəsi və böyük taleli 

insansınız. Siz Azərbaycan Respublikasının xalqına 
xidmət etdiyiniz illər ərzində öz ata-babanızın işini davam 
etdirməyə və Azərbaycan dövlətinin müasir rəhbərinə 
çevrilməyə qadir olduğunuzu sübut etmiş, zəngin 
 quruculuq təcrübəsi və həmvətənlərinizin etimadını 
 qazanmısınız. Siz dünya səviyyəsində nüfuz sahibisiniz. 

Dövlətlərimiz arasında strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində 
Sizin Vladimir Vladimiroviç ilə birlikdə  gördüyünüz işlər və 
Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikasını bir-
birinə bağlayan mehriban qonşuluq, dostluq və tərəfdaşlıq 
münasibətlərinin möhkəmlənməsinə zati-alinizin sanballı 
şəxsi töhfəsi yüksək qiymətə layiqdir. 

Sizə səmimi qəlbdən möhkəm cansağlığı, mənəvi 
rahatlıq, firavanlıq, doğmalarınızın və dostlarınızın 
daimi dəstəyini arzu edirəm. Qoy Heydər Əliyevin böyük 
xatirəsi və böyük irsi Sizin üçün və bütün Azərbaycan 
xalqı üçün yolgöstərən ulduz və müqəddəs dəyər olsun.

Sizə və məsləkdaşlarınıza həyat eşqi, 
məqsədyönlülük, gümrahlıq və müsbət enerji diləyirəm.

Hörmətlə,

Ramazan ABDULATIPOV 
Rusiya Federasiyası Prezidentinin Xəzər regionu 

dövlətləri ilə humanitar və iqtisadi əməkdaşlıq 
məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik 

edirəm. 
Sizin zəngin siyasi təcrübəniz müasir dünya 

məsələlərini effektiv həll etməyə, habelə Rusiya ilə 
Azərbaycan arasında tarixi dostluğu dəstəkləməyə imkan 
verir. 

Ölkələrimiz arasında bərqərar olmuş mehriban 
qonşuluq münasibətlərinə Sizin şəxsi töhfənizi xüsusi 
qeyd etmək istəyirəm. Şübhəsiz ki, bu münasibətlər 
bundan sonra da Azərbaycan və Rusiya xalqlarının 
rifahına xidmət edəcək. 

Hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizə səmimi qəlbdən 
möhkəm cansağlığı və məramlarınızı həyata keçirməkdə 
uğurlar diləyirəm. 

Dərin hörmətlə,
Maksim OREŞKIN  

Rusiya Federasiyasının iqtisadi inkişaf naziri 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Zati-aliləri, möhtərəm İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə ən səmimi təbriklərimi 

qəbul edin. 
Sizin respublikaya rəhbərliyiniz dövründə Azərbaycan 

özünün çoxəsrlik ənənələrini qoruyub saxlayan və 
zəngin mədəniyyətini daha da zənginləşdirən dinamik 
və yüksək inkişaf etmiş ölkə statusunda bərqərar olub. 
Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi işində 
Sizin xidmətləriniz təqdirəlayiqdir. Ölkələrimizin xalqları 
Azərbaycan ilə Rusiya arasında hərtərəfli əlaqələrin 
inkişafına Sizin töhfənizi yüksək qiymətləndirir. 

Bu əlamətdar gündə Sizin valideynlərinizi – ananız 
Zərifə xanımı və Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, 
ölkəni tarixi fəlakətdən xilas etmiş atanız Heydər Əlirza 
oğlu Əliyevi ehtiramla xatırlayırıq. 

Möhtərəm İlham Heydər oğlu, icazə verin, Sizə və 
Sizin şəxsinizdə bütün qardaş Azərbaycan xalqına sülh 
və firavanlıq diləyim. 

Bütün ailənizə və ilk növbədə Mehriban xanıma 
ehtiramımı bildirirəm. 

Səmimiyyətlə, 
Mixail ŞVIDKOY  

Rusiya Federasiyası Prezidentinin beynəlxalq 
mədəni əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi

Prezident İlham Əliyev Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
İdman-Sağlamlıq Mərkəzinin açılışında iştirak edib

 � Dekabrın 27-də Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin Idman-Sağlamlıq Mərkəzinin 
açılışı olub. 

Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham 
Əliyev açılışda iştirak edib.

Fövqəladə hallar 
naziri, general-polkovnik 
Kəmaləddin Heydərov 
dövlətimizin başçısına 
raport verdi.

Prezident İlham 
Əliyev İdman-Sağlamlıq 
Mərkəzinin rəmzi açılışını 
bildirən lenti kəsdi, burada 
yaradılan şəraitlə tanış oldu. 

Fövqəladə hallar naziri 
Kəmaləddin Heydərov 
görülən işlər və burada 
yaradılan şəraitlə bağlı 
dövlətimizin başçısına ətraflı 
məlumat verdi. 

Qeyd edək ki, müasir-
liyi ilə diqqəti cəlb edən 
mərkəzdə tikinti işləri 
yüksək keyfiyyətlə aparı-
lıb. Ümumi ərazisi 14 min 

kvadratmetr olan idman 
qurğusunda bütün zəruri 
infrastruktur yaradılıb. 

Prezident İlham 
Əliyev İdman-Sağlamlıq 
Mərkəzinin universal zalın-
da yaradılan şəraitlə tanış 
oldu. Məlumat verildi ki, 
1950 tamaşaçı yerlik univer-
sal zalda idmanın müxtəlif 
növləri üzrə yarışlar təşkil 
etmək mümkündür. Burada, 
əsasən, Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin idman-sağlamlıq 
klubu fəaliyyət göstərəcək. 
İdman-sağlamlıq klubu 
tərəfindən əsas diqqət 
nazirliyin hərbi qulluqçu-
larının və dövlət qulluq-
çularının fiziki hazırlığının 
yüksəldilməsinin həyata 
keçirilməsinə yönəldilib. 
Bundan başqa, klub nazir-
liyin qurumlarında idmanın 

müxtəlif növləri üzrə yarış-
ların keçirilməsində iştirak 
edərək yığma komandala-
rın, ayrı-ayrı idmançıların, 
məşqçilərin respublika və 
beynəlxalq əhəmiyyətli 
yarışlara qatılmasını 
təmin edir. Klub, həmçinin 
xilasetmə qurumlarının 
fəaliyyət istiqamətlərinə 
uyğun olaraq idman yarış-
ları da təşkil edir. Son illər 
idman-sağlamlıq klubu-
nun üzvləri müxtəlif yerli 
və beynəlxalq yarışlarda 
mühüm uğurlar qazanırlar. 
İdman-sağlamlıq klubu-
nun təşkilatçılığı ilə hər il 
“Mübarizlər” yarışı keçiri-
lir. Bu il keçirilən yarışda 
klubun təmsilçiləri 8-i əcnəbi 
iştirakçıdan ibarət olmaq-
la, 45 komanda arasında 
birinci yeri tutub. Bundan 
başqa, klubun üzvləri 
20-dək çempionatda, o 
cümlədən dünya və Avropa 
birinciliklərində, həmçinin  
digər turnirlərdə uğurla çıxış 

ediblər. Klubun kişilərdən 
ibarət voleybol komandası 
Azərbaycan çempionatın-
da müvəffəqiyyətlə çıxış 
edərək ikinci yeri tutub. 
Klubda inkişaf etdirilən 
əsas idman növləri ara-
sında nazirliyin fəaliyyət 
istiqamətlərinə uyğun olaraq 
səmti müəyyənetmə, da-
ğadırmanma, beşnövçülük 
və çoxnövçülüyə də xüsusi 
diqqət yetirilir. 

İdman-Sağlamlıq 
Mərkəzinin trenajor, cüdo, 
boks, güləş, karate və taek-
vondo zallarında da idman-
çılar üçün hərtərəfli şərait 
yaradılıb. Məşqçilərin otaq-
ları da məhsuldar fəaliyyət 
üçün hər cür imkana 
malikdir. Zallarda məşqlərin 
keçirilməsi və yarışların 
təşkili üçün mükəmməl 
şərait var. İdmançılara 
həkim nəzarəti də yüksək 
səviyyədə təşkil olunub.

(ardı 2-ci səhifədə)
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Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri 
cənab İlham Əliyevə

Əziz İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi ürəkdən 

təbrik edirəm. 
Siz, dahi atanız – Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin layiqli varisi və 
onun müdrik siyasətinin davamçısı kimi haqlı 
olaraq öz həmvətənlərinizin səmimi hörmətini, 
yetərincə təcrübəli və uzaqgörən dövlət xadimi 
kimi yüksək beynəlxalq nüfuz qazanmısınız. 

Siz Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı, 
ölkələrimiz arasında ənənəvi dostluğun, mehriban 
qonşuluğun və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın 
təməlinin möhkəmləndirilməsi üçün misilsiz işlər 
görürsünüz. Bütün bunlara görə hər cür təşəkkürə 
və ehtirama layiqsiniz. 

Əminəm ki, Sizin zəngin təcrübənizə, nəcib 
keyfiyyətlərinizə və qeyri-adi qabiliyyətlərinizə 
Vətəninizdə bundan sonra da böyük ehtiyac 
olacaq. Çünki bu, azərbaycanlıların yaşayış 
səviyyəsinin və həyat keyfiyyətinin yüksəlməsinə, 
dünyada Azərbaycanın müsbət obrazının və 
nüfuzunun daha da möhkəmlənməsinə kömək 
edir. 

Bizim aramızda yaranmış dostluq 
münasibətlərini, qarşılıqlı anlaşmanı və etimadı 
yüksək qiymətləndirirəm. Moskvada və Bakıda 
görüşlərimizi xüsusi səmimiyyətlə xatırlayıram. Bu 
səmərəli əlaqələri və sıx birgə fəaliyyəti gələcəkdə 
də davam etdirməyə şad olaram.

Hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizə və səmimi 
ailənizə möhkəm cansağlığı, səadət, əmin-
amanlıq və uğurlar, qardaş Azərbaycan xalqına 
xoşbəxtlik və firavanlıq arzu edirəm. 

Dərin hörmətlə,

Leonid SLUTSKİ 
Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının beynəlxalq 

məsələlər komitəsinin sədri

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri 
cənab İlham Əliyevə

Zati-aliləri, möhtərəm Prezident!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik 

edirəm. 
Siz uzun illərdir ki, rəhbərlik etdiyiniz ölkənin 

firavanlığının və dinamik inkişafının qayğısına 
qalan müdrik və istedadlı rəhbər kimi Azərbaycan 
sakinlərinin rifahı naminə çalışırsınız. 

Bakı Pravoslav Kilsəsinin və Bakı-Azərbaycan 
Yeparxiyasının fəaliyyətini dəstəklədiyinizə və onlara 
göstərdiyiniz diqqətə görə Sizə minnətdarlığımı 
bildirmək istərdim. Ümidvaram ki, bizim 
əməkdaşlığımız bundan sonra da öz bəhrələrini 
verəcək, cəmiyyətdə ənənəvi mənəvi-əxlaqi dəyərlərin 
bərqərar olmasına, Cənubi Qafqaz regionunda, 
dinlərarası və millətlərarası sülhün möhkəmlənməsinə 
şərait yaradacaq. 

Sizə möhkəm cansağlığı, Tanrıdan kömək və 
Azərbaycan xalqına xidmət kimi məsul fəaliyyətinizdə 
uğurlar diləyirəm.

Hörmətlə, 

KİRİLL 
Moskvanın və bütün Rusiyanın Patriarxı

Prezident İlham Əliyev Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
İdman-Sağlamlıq Mərkəzinin açılışında iştirak edib

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Qeyd edildi ki, İdman-
Sağlamlıq Mərkəzinə daxil 
olan restoran və mətbəxdə 
də xidmətin müasir səviyyədə 
təşkili üçün hər cür şərait 
yaradılıb. Buradakı üzgüçülük 
hovuzu da ən müasir stan-
dartlara cavab verir. Hovuzun 
uzunluğu 25 metr, eni isə 12 
metrdir. Ölkəmizdə yeniyetmə 
və gənclərin idmanın üzgüçü-
lük növünə də marağı ildən-

ilə artır. Bu zalda üzgüçülük 
yarışlarını 120 nəfər izləyə 
biləcək. 

Ölkəmizdə həyata 
keçirilən quruculuq işləri 
çərçivəsində gənclərlə iş və 
idman sahəsinə də xüsu-
si diqqət yetirilir. Kütləvi 
bədən tərbiyəsi və idman 
artıq cəmiyyət həyatının 
ayrılmaz tərkib hissəsinə 
çevrilib. Azərbaycanın 
müxtəlif bölgələrində bir-
birinin ardınca çoxsaylı idman 

obyektləri, o cümlədən Olim-
piya kompleksləri inşa edilib, 
bir çox müvafiq infrastruktur 
yenidən qurulub. 

İndi Azərbaycanda güclü 
idman potensialı formalaşıb. 
Böyüməkdə olan nəsil adlı-
sanlı idmançılardan nümunə 
götürür və onların şərəfli 
yolunu davam etdirməyə 
çalışır. Onu da qeyd edək 
ki, idman-sağlamlıq klubu-
nun üzvləri yalnız nazirliyin 
əməkdaşlarından ibarətdir. 

Hazırda klubun 300-dək üzvü 
var. Klubun üzvləri bu idman 
qurğusunda cüdo, güləş, 
karate, üzgüçülük, gimnasti-
ka, taekvondo və digər idman 
növləri üzrə ustalıqlarını 
artırırlar. Gələcəkdə idman 
növlərinin sayının artırılması 
nəzərdə tutulur. İdman-Sağ-
lamlıq Mərkəzinin həyətində 
geniş abadlıq-quruculuq işləri 
görülüb, yaşıllıqlar salınıb.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Sumqayıtda qaçqın 
və məcburi köçkün ailələri üçün yeni yaşayış 
binaları kompleksinin açılışında iştirak edib
 � Dekabrın 27-də Sumqayıt 

şəhərində qaçqın və məcburi köçkün 
ailələri üçün inşa edilən yaşayış binaları 
kompleksinin açılışı olub. 

Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva açılışda 
iştirak ediblər. 

Qaçqınların və Məcburi 
Köçkünlərin İşləri üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədri 
Rövşən Rzayev və “Archico” 
MMC-nin rəhbəri, layihənin 
icraçısı Məhəmməd Mu-
sayev görülən işlərlə bağlı 
dövlətimizin başçısına və 
birinci xanıma məlumat 
verdilər.

Şəhərin mərkəzində, Ko-
roğlu prospektində yerləşən 
kompleksin inşasına 2017-
ci ilin martında başlanılıb. 
Xüsusi memarlıq üslubunda 
və müasir səviyyədə inşa 

olunan bu kompleks 1005 
qaçqın və məcburi köçkün 
ailəsi üçün nəzərdə tutu-
lub. Ərazisi 4 hektar olan 
kompleksdə ümumilikdə 
12 bina, o cümlədən 
səkkizmərtəbəli səkkiz, 15 
mərtəbəli dörd bina var. 
Kompleksdə məktəb, uşaq 
bağçası, mərasim evi, polis 
məntəqəsi və digər zəruri 
infrastruktur obyektləri inşa 
edilib. 

Prezident İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva mənzillərdə yaradı-
lan şəraitlə tanış oldular. 

Mənzillərin hamısı tam 
təmirlidir və mətbəx mebeli, 
qaz sobası ilə təchiz olunub. 
Bundan başqa, mənzillərdə 

mərkəzləşdirilmiş inter-
net və televiziya şəbəkəsi 
quraşdırılıb. Kompleksdəki 
1005 mənzilin 167-si biro-
taqlı, 536-sı ikiotaqlı, 302-si 
isə üçotaqlı və dördotaq-
lıdır. Ərazidə sakinlərin 
asudə vaxtlarını səmərəli 
keçirmələri üçün iki istirahət 
guşəsi yaradılıb, uşaq mey-
dançası quraşdırılıb. Komp-
leksin ümumi ərazisinin 67 
faizində yaşıllıq və abadlıq 
işləri görülüb. Bu kompleks 
Sumqayıtın mərkəzində 
yerləşdiyindən şəhərin me-
marlıq üslubuna uyğun inşa 
olunub, binaların fasadla-
rına xüsusi diqqət yetirilib, 
fərqli üslubda pəncərələr 
quraşdırılıb. 

Layihənin icrası za-
manı Sumqayıtdakı 12-ci 
mikrorayonda yerləşən 21 
saylı məktəbə əlavə olaraq, 
dördmərtəbəli yeni korpus 
inşa edilib, məktəbin möv-
cud binasının fasadı, dam 
örtüyü tamamilə yenilənib. 
Məktəbin 540 şagird yerlik 

yeni korpusunda 21 sinif 
otağı var. Burada təlim-
tədrisi yüksək səviyyədə 
aparmaq üçün hərtərəfli 
şərait var.

Bu layihənin icrası 
Azərbaycan dövlətinin 
qaçqın və məcburi köçkün 
uşaqlarının təhsilli, bilikli 
və intellektual səviyyədə 
yetişməsinə nə dərəcədə 
həssaslıqla yanaşması-
nın əyani təzahürüdür. 
Eyni zamanda, bu işlər 
ümumilikdə ölkəmizdə 
təhsil sahəsinin inkişafı, 
onun maddi-texniki baza-
sının möhkəmləndirilməsi 
istiqamətində icra olu-
nan layihələrin ardıcıl və 
keyfiyyətlə davam etməsini 
göstərir.

Kompleksin ərazisində 
50 yerlik uşaq bağçası da 
inşa edilib. Uşaq bağça-
sında balacaların təlim-
tərbiyəsinin təşkili, onların 
istirahəti və əyləncəsi üçün 
hər cür şərait yaradılıb. 

(ardı 3-cü səhifədə)



328 dekabr 2018-ci il, cümə

Prezident İlham Əliyev Sumqayıtda qaçqın və məcburi köçkün ailələri 
üçün yeni yaşayış binaları kompleksinin açılışında iştirak edib

(əvvəli 2-ci səhifədə)

Bütün bunlar sübut edir ki, Prezident İlham 
Əliyev qaçqınların və məcburi köçkünlərin 
problemlərinin həllinə xüsusi qayğı ilə ya-
naşır, bu məsələni daim diqqət mərkəzində 

saxlayır. Dövlətimizin başçısı qaçqınların və 
məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin 
həllini dövlətin sosial siyasətinin əsas 
istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edib. Son 
illərdə qaçqınlar və məcburi köçkünlər üçün 

bütün zəruri infrastrukturla təchiz olunmuş 
qəsəbələr salınıb, çoxmərtəbəli binalar inşa 
olunub. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin 
sağlamlıqlarının təmini, sosial durumlarının 
yaxşılaşdırılması, məşğulluqlarının artırılması 

və digər məsələlərlə bağlı da bir sıra mühüm 
işlər görülüb. Bu işlərə Heydər Əliyev Fondu-
nun həyata keçirdiyi layihələr də töhfə verir. 
Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətinin qaçqınla-
rın və məcburi köçkünlərin sosial məsələlərinin 

həlli istiqamətində gördüyü tədbirlər dünya-
da çox nadir təcrübədir. Bu təcrübə bütün 
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən çox yüksək 
qiymətləndirilir və ondan istifadə olunur.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyinin  əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

“ASAN xidmət” işçilərinin peşə bayramı günü 
münasibətilə və dövlət xidmətlərinin göstərilməsinin 
təkmilləşdirilməsində səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət 
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin aşağıdakı 
əməkdaşları təltif edilsinlər:

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə
Mehdiyev Ülvi Ramiz oğlu
Batıyeva Labidə Həsən qızı
Cəfərli Azad Məhyəddin oğlu
Cəfərov Elxan Müsafir oğlu
Hüseynova Nazənin Şahin qızı
İsayev Elman Rəhman oğlu
Orucov Novruz Elman oğlu
Sabirli Ramal Seyidbaba oğlu
Salmanov Ceyhun Akif oğlu
Zeynalova Zərnigar Vasif qızı

“Tərəqqi” medalı ilə
Cəfərov Elvin Rasim oğlu
Cəfərov Fariz Tahar oğlu
Elçiyev Rüfət Vaqif oğlu
Əliyev Əbdül Nəcəf oğlu
Fətullayev Murad Həsən oğlu
Hacıyev Cahangir Qəhrəman oğlu
Hətəmov Xətai Sevindik oğlu
Hüseynli Lalə Məhərrəm qızı
Xəlilova Ulduzə Tofiq qızı
Xudaverdiyev Məhəmmədəli Bayram oğlu
Qarayev Fuad Firdovsi oğlu
Qasımov Adil Nazim oğlu
Mehtiyeva Nərmin Tərlan qızı
Muxtarov Vidadi Babaxan oğlu
Musavi Emin Qabil oğlu
Mustafazadə Turqud Ramiz oğlu
Tağı-zadə Tağı Xalid oğlu.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 27 dekabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə səmimi təbriklərimi 

qəbul edin.
Siz öz işgüzar və şəxsi keyfiyyətləriniz, siyasi 

intuisiyanız, nəzərdə tutulan planlara yaradıcı yanaş-
mağınız sayəsində haqlı olaraq Azərbaycan Respub-
likasının bütün vətəndaşlarının dərin hörmətini qazan-
mısınız.

  Qoy, gümrahlıq, enerji və nikbinlik Sizə ən 
mürəkkəb dövləti məsələlərin həllində kömək etsin, 
bilikləriniz, qətiyyətiniz və məqsədyönlülüyünüz doğma 
xalqınızın rifahı naminə səmərəli fəaliyyətiniz üçün 
etibarlı təməl olsun, respublikanı yeni uğurlara və 
nailiyyətlərə doğru aparsın. 

Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, 
tükənməz həyati qüvvə, ailə firavanlığı və gözəl əhval-
ruhiyyə arzu edirəm. Həmməsləklərinizin dəstəyi, 
dostlarınızın sədaqəti və yaxınlarınızın Sizi düzgün 
anlaması Sizə kömək etsin və gələcək uğurlarınızın 
rəhni olsun. 

Dərin hörmətlə,
Əlişir USMANOV 

Beynəlxalq Qılıncoynatma  
Federasiyasının prezidenti

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Zati-aliləri!
Doğum gününüz münasibətilə “Mir” Dövlətlərarası 

Teleradio Şirkəti adından və şəxsən öz adımdan ən 
səmimi təbriklərimi qəbul edin.

İcazə verin, Sizə tükənməz enerji, möhkəm can-
sağlığı, firavanlıq və Azərbaycan Respublikasının 
inkişafı naminə bundan sonra da səmərəli fəaliyyət 
arzulayım.

Sizi əmin edirik ki, “Mir” Teleradio Şirkəti 
Azərbaycan Respublikasında baş verən yenilikləri və 
gündəlik həyatı bundan sonra da obyektiv və geniş 
işıqlandıracaq. 

Ən xoş arzularla, 
Radik BATIRŞİN  

“Mir” Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin sədri

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Əziz İlham Heydər oğlu! 
Doğum gününüz mübarək!
Bu əlamətdar gündə Sizə dostluğa və 

xeyirxah ənənələrə sədaqətinizə görə xüsusi 
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Belə 
ənənələrdən biri də günə “Komsomolskaya 
Pravda” ilə birlikdə başlamaqdır.

Sizə ən səmimi təbriklərimi yetirir, möhkəm 
cansağlığı, hər bir işinizdə uğurlar diləyirəm.

Hörmətlə,

Vladimir SUNQORKİN  
“Komsomolskaya Pravda” qəzetinin baş redaktoru

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Zati-aliləri, hörmətli İlham Heydər oğlu!
Sizi doğum gününüz münasibətilə Rusiya Fede-

rasiyası Müsəlmanları Ruhani İdarəsi, Rusiya Müftilər 
Şurası adından və şəxsən öz adımdan ürəkdən 
təbrik edir, Qadir Allaha dua edərək Sizə uzun ömür, 
möhkəm cansağlığı və xeyirxah təşəbbüslərinizdə 
Tanrının yardımını diləyirəm. 

Sizin ölçülüb-biçilmiş siyasətiniz, Azərbaycan 
Respublikasının konstitusion əsaslarının qorunub sax-
lanmasında və bərqərar olmasında prinsipial mövqe-
yiniz sayəsində ölkəniz mənəvi, intellektual və iqtisadi 
inkişaf yolunda inamla irəliləyir.

Hörmətli İlham Heydər oğlu, mən Qadir Allahdan 
Sizə və Azərbaycandan olan bütün qardaşlarımıza 
əmin-amanlıq və rifah diləyirəm. 

Amin.
Hörmətlə və xoş dualarla, 

Müfti şeyx Ravil QAYNUTDİN  
Rusiya Federasiyası Müsəlmanları Ruhani 

İdarəsinin və Rusiya Müftilər Şurasının sədri, 
Rusiya Federasiyası Prezidenti yanında Dini 
Birliklərlə Qarşılıqlı Fəaliyyət Şurasının üzvü

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə maliyyə 
yardımı göstərilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət 

büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin ehtiyat fondundan Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinə 4,0 (dörd) milyon manat ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

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

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 27 dekabr 2018-ci il

“Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il   

30 noyabr tarixli 1375-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Avtomobil 
nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 4 iyul tarixli  
792 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitu-

siyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 
32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Avto-
mobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 
1375-VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə 
minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun 
tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara 
alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

1.1. Azərbaycan Respublikası 
qanunlarının və Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin aktlarının “Avtomo-
bil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununa uyğunlaşdırılma-
sına dair təkliflərini üç ay müddətində 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin;

1.2. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi 
aktlarının həmin Qanuna uyğunlaş-
dırılmasını üç ay müddətində təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

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

1.4. həmin Qanundan irəli gələn 
digər məsələləri həll etsin.

2. Azərbaycan Respublikası-
nın Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarının və normativ xarakterli 
aktların “Avtomobil nəqliyyatı haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nuna uyğunlaşdırılmasını təmin edib 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə məlumat versin.

3. “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 
4 iyul tarixli 792 nömrəli Fərmanında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2008, № 7, maddə 610; 
2009, № 10, maddə 779; 2016, № 4, 
maddə 661, № 6, maddə 1064, № 11, 
maddə 1840; 2017, № 6, maddə 1083) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 2.1-ci bənd aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“2.1. “Avtomobil nəqliyyatı haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun 6.5-ci, 21.1-ci maddələrində, 27.3-
cü maddəsinin dördüncü cümləsində  
və 59-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti həyata keçirir;”

3.2. aşağıdakı məzmunda 2.1-1-ci 
bənd əlavə edilsin:

“2.1-1. həmin Qanunun 7.7-ci, 
9.2-ci, 14.1-1.1-ci və 14.1-1.4-cü 
maddələrində, 15.5-ci maddəsinin 
ikinci cümləsində, 18-ci, 21.7-ci, 21-
1.4-cü, 26.3-cü maddələrində, 27.3-
cü maddəsinin birinci cümləsində və 
48.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublika-
sının Nazirlər Kabineti həyata keçirir;”;

3.3. 2.2-1-ci bənddə “nəzərdə tutul-
muş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
səlahiyyətlərini” sözləri “orqan (qu-
rum)” dedikdə” sözləri ilə, “dayanacaq 
məntəqələrinə və avtomobil duracaqla-
rına, habelə yerüstü və yeraltı keçidlərə 
və xüsusi operativ nəqliyyat vasitələri 
üçün əlavə yollara” sözləri “yeraltı 
keçidlərə, metro çıxışlarına və velosiped 
zolaqlarına” sözləri ilə, “həyata keçirir” 
sözləri “nəzərdə tutulur” sözləri ilə əvəz 
edilsin və həmin bənddən “Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti yanın-
da” sözləri çıxarılsın;

3.4. 2.2-2-ci və 2.2-3-cü bəndlərdə 
“nəzərdə tutulmuş müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini” 
sözləri “orqan (qurum)” dedikdə” sözləri 
ilə, “həyata keçirir” sözləri “nəzərdə 
tutulur” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin 
bəndlərdən “Azərbaycan Respublika-
sının Nazirlər Kabineti yanında” sözləri 
çıxarılsın;

3.5. 2.4-cü bənddə “müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı” sözləri “orqan (qu-
rum)” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin 
bənddən “Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti yanında” sözləri 
çıxarılsın.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 27 dekabr 2018-ci il

“Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin 
təhlükəsizliyinə dair 2019–2023-cü illər üçün 

Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respub-
likasında yol hərəkətinin təhlükəsizlik səviyyəsini yüksəltmək 
məqsədilə qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin 
təhlükəsizliyinə dair 2019 – 2023-cü illər üçün Dövlət Proqra-
mı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 
2.1. mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə 

bu Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş Dövlət Proqramı-
nın icrasını təmin edən zəruri tədbirlər görsün;

2.2. bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll 
etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu 
Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş Dövlət Proqra-
mında nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün 
maliyyələşməni təmin etsin. 

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 27 dekabr 2018-ci il
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Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları 
rəhbərlərinin 2019-cu ilin yanvar ayında 

şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu  
C Ə D V Ə L İ

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı Qəbul 
günü

Qəbulun 
keçirildiyi 

şəhər
Əhatə olunan şəhər 

və rayonlar

Fikrət Məmmədov  
ədliyyə naziri 07 Ağdaş Ağdaş, Yevlax, Ucar

Hicran Hüseynova 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədri

16 Ağdam
Ağdam, Tərtər, Bərdə, 
Ağcabədi, Beyləqan, 
Xocavənd, Laçın 

Arzu Rəhimov  
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi

17 Hacıqa-
bul 

Hacıqabul, Şirvan, Salyan, 
Neftçala, Sabirabad, Saatlı, 
Kürdəmir 

Zakir Qaralov  
baş prokuror 18 Şamaxı Şamaxı, Qobustan, İsmayıllı, 

Ağsu, Kürdəmir, Göyçay
Azad Rəhimov  
gənclər və idman naziri 18 Abşeron Abşeron, Sumqayıt, Xızı, 

 Qobustan, Şamaxı
Şahin Mustafayev  
iqtisadiyyat naziri 18 Qazax Qazax, Ağstafa, Tovuz

Ramin Quluzadə 
nəqliyyat, rabitə və yüksək 
 texnologiyalar naziri

18 Xızı Xızı, Sumqayıt, Abşeron, 
 Qubadlı, Zəngilan, Şuşa

Ceyhun Bayramov 
təhsil naziri 18 Neftçala Neftçala, Şirvan, Salyan, 

 Hacıqabul, Biləsuvar, Cəbrayıl
Rövşən Rzayev 
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 
İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

18 İmişli İmişli, Biləsuvar, Saatlı, 
 Sabirabad

Mikayıl Cabbarov 
vergilər naziri 22 Beyləqan Beyləqan, Füzuli, İmişli, 

Ağcabədi, Laçın, Xocavənd 
Mübariz Qurbanlı  
Dini Qurumlarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədri 

22 Siyəzən Siyəzən, Şabran, Quba, Qusar, 
Xaçmaz

Muxtar Babayev 
ekologiya və təbii sərvətlər naziri 25 Biləsuvar Biləsuvar, Cəlilabad, Salyan, 

Neftçala, Cəbrayıl
Sahil Babayev 
əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri 25 Neftçala Neftçala, Salyan, Biləsuvar, 

Cəlilabad, Cəbrayıl
Kəmaləddin Heydərov  
fövqəladə hallar naziri 25 Gəncə Gəncə, Göygöl, Daşkəsən, 

Samux, Gədəbəy 
İnam Kərimov 
kənd təsərrüfatı naziri 25 Xaçmaz Xaçmaz, Quba, Qusar, Şabran, 

Siyəzən
Əbülfəs Qarayev  
mədəniyyət naziri 25 Xızı Xızı, Sumqayıt, Abşeron, 

 Qubadlı, Zəngilan, Şuşa
Oqtay Şirəliyev  
səhiyyə naziri 25 İmişli İmişli, Beyləqan, Saatlı, 

 Sabirabad
Kərəm Həsənov  
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri 25 Qobustan Qobustan, Şamaxı, Ağsu, 

Hacıqabul
Məleykə Abbaszadə  
Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar 
Şurasının sədri 

25 Şirvan Şirvan, Hacıqabul, Salyan, 
Neftçala, Sabirabad, Saatlı

Səfər Mehdiyev 
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri 26 Şirvan Şirvan, Sabirabad, Saatlı, 

 İmişli, Beyləqan

Qeyd: Vətəndaşların qaldırdıqları məsələlər qəbulu keçirən mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərinə aid olmalıdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasında 2019-cu ilin 

yanvar ayında vətəndaşların qəbulu
C Ə D V Ə L İ

Qəbulu olan şəxs Qəbul günləri
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin Katibliyinin rəisi 
HƏSƏNOV Altay Tofiq oğlu 4,18,25

Prezidentin Aqrar siyasət məsələləri üzrə köməkçisi – şöbə müdiri 
ƏMİRASLANOV Azər Kamal oğlu 23

Prezidentin Ərazi-təşkilat məsələləri üzrə köməkçisi – şöbə müdiri 
NAĞDƏLİYEV Zeynal Səfər oğlu 14

Prezidentin Hüquq-mühafizə orqanları ilə iş və 
hərbi məsələlər üzrə köməkçisi – şöbə müdiri 
ƏLƏSGƏROV Fuad Murtuz oğlu

3

Prezidentin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi – şöbə müdiri 
HƏSƏNOV Əli Məhəmmədəli oğlu 15

Prezidentin İqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi – şöbə müdiri 
ƏSƏDOV Əli Hidayət oğlu 8

Prezidentin İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri üzrə köməkçisi – şöbə müdiri 
ƏMİROV Natiq Ərziman oğlu 16

Prezidentin mətbuat katibi 
QASIMOV Azər Məhəmməd oğlu 4

Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri 
MƏCİDOV Tələt Tahir oğlu 24

Dövlət nəzarəti şöbəsinin müdiri 
NURİYEV Eldar Qasım oğlu 17

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi, Gənclər 
siyasəti və idman məsələləri şöbəsinin müdiri 
MƏMMƏDƏLİYEV Yusuf Ülfət oğlu

21

Humanitar siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri 
ƏLİYEVA Fərəh Şirməmməd qızı 10

Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri 
Hacıyev Hikmət Fərhad oğlu 11

İnnovativ inkişaf və elektron hökumət məsələləri şöbəsinin müdiri  
Nəcəf Rövşən Çingiz oğlu 30

Qanunvericilik və hüquq ekspertizası məsələləri şöbəsinin müdiri 
ƏLİYEV Şahin Məhərrəm oğlu 28

Millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri 
NƏCƏFOV Etibar Əli oğlu 7

Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri 
İSMAYILOV Süleyman Abbas oğlu 9

Strateji araşdırma və planlaşdırma şöbəsinin müdiri 
YUSİFOVA Səadət Vidadi qızı 31

Hüquq-mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər şöbəsinin 
əfv məsələləri sektoru 22

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi  
Prezidentin İşlər müdiri  
ŞAHBAZOV Oqtay Qəşəm oğlu

29

Qeyd: Vətəndaşlar Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının Qəbul otağında qəbul olunurlar. Qəbula yazılma vaxtı:  

Saat 9.00-dan 13.00-dək. Qəbul saat 14.00-dan başlayır. 
Telefonlar: 492-22-30, 492-15-01, 492-44-97

Baş nazir Novruz Məmmədovun sədrliyi ilə 
Nazirlər Kabinetinin iclası keçirilib

 � Dekabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 
Novruz Məmmədovun sədrliyi ilə “Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il üçün iş planı”na uyğun olaraq, 
Nazirlər Kabinetinin növbəti iclası keçirilib. 

İclasın gündəliyinə iki məsələ – 
“Azərbaycan Respublikasının 2019-
2024-cü illər üzrə kibertəhlükəsizlik 
strategiyası”nın layihəsinin 
müzakirəsi” və “İctimai əhəmiyyətli 
qurumlarda Maliyyə Hesabatlarının 
Beynəlxalq Standartlarının tətbiqi 
vəziyyəti barədə hesabat” daxil edilib.

Ulu öndər Heydər Əliyev 
tərəfindən əsası qoyulmuş müasir 
Azərbaycan dövlətinin təməl da-

yaqlarının son 15 ildə Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan 
praqmatik siyasət sayəsində daha 
da möhkəmləndirildiyini vurğulayan 
Baş nazir Novruz Məmmədov ötən 
müddətdə ölkəmizin böyük inkişaf 
yolu keçdiyini qeyd edib. Baş nazir 
ölkə rəhbərinin müəyyən etdiyi 
strateji xəttə əsaslanaraq, dayanıqlı 
inkişafın təmin olunması məqsədilə 
adekvat addımların atıldığını, komp-
leks islahatların həyata keçirilməsi ilə 
makroiqtisadi sabitliyə nail olundu-
ğunu, biznes və investisiya mühitinin 
xeyli yaxşılaşdırıldığını, sahibkarlığın 

inkişaf etdiyini, qeyri-neft  ixracının 
artdığını xatırladıb. Bütün bu uğurla-
rın əhalinin sosial rifahının yaxşılaş-
masına təsir göstərdiyini diqqətə çat-
dıran Baş nazir Novruz Məmmədov 
regionun ən inkişaf etmiş ölkəsi olan 
Azərbaycanda yeni iqtisadi şəraitə 
uyğun həyata keçirilən rasional 
siyasətin, sistemli tədbirlərin qlobal 
risklərin neytrallaşdırılmasına imkan 
yaratdığını bildirib. 

Qarşıdan gələn yeni ildə 
də ölkəmizdə sosial proqram-
ların icrasının uğurla davam 
etdiriləcəyinə əminliyini bildirən 
Baş nazir müasir çağırışlara ca-
vab verən layihələr üzərində işlərin 
daha da intensivləşdirilməsinin, 
xüsusən, müzakirəyə çıxarılan 
kibertəhlükəsizlik strategiyasının 
beynəlxalq standartlara uyğun 
hazırlanmasının vacibliyini vurğu-
layıb. Novruz Məmmədov deyib 
ki, müasir dünya üçün ciddi təhdid 
olan kibercinayətkarlığın artması, 
BMT-nin hesabatına əsasən, hər il 

1,5 milyondan çox insanın internet 
vasitəsilə edilən cinayətlərin qurbanı 
olması faktı dövlət idarəçiliyi, bank, 
nəqliyyat, milli təhlükəsizlik və digər 
sistemlərin təkmilləşdirilməsini, 
kibermüdafiə tədbirlərinin 
genişləndirilməsini zəruri edir.

Sonra gündəlikdə duran 
məsələlərə dair nəqliyyat, rabitə və 
yüksək texnologiyalar naziri Ramin 
Quluzadənin və maliyyə naziri Samir 
Şərifovun məruzələri dinlənilib. 

Hər iki məsələ ətrafında 
müzakirələrdə müdafiə naziri Zakir 

Həsənov, Mərkəzi Bankın sədri El-
man Rüstəmov, Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin rəisi Mədət Quliyev, 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 
İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini icra 
edən İbrahim Alışov və başqaları 
çıxış ediblər. 

Geniş fikir mübadiləsindən sonra 
qərara alınıb ki, nəqliyyat, rabitə və 
yüksək texnologiyalar naziri Ramin 
Quluzadənin mövzu ilə bağlı məruzəsi 
nəzərə alınmaqla, “Azərbaycan Res-
publikasının 2019-2024-cü illər üzrə 
kibertəhlükəsizlik Strategiyası”nın 
razılaşdırılmış layihəsi Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti tərəfindən 
təsdiq edilməsi üçün təqdim olunsun.

İkinci məsələ üzrə isə qərara 
alınıb ki, maliyyə naziri Samir 
Şərifovun hesabat məruzəsi nəzərə 
alınmaqla, Maliyyə Nazirliyi və 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palata-
sı aidiyyəti təşkilatlarla birgə Hesa-
batdan irəli gələn məsələlərlə bağlı 
zəruri tapşırıqları özündə əks etdirən 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabineti sərəncamının layihəsi 
 hazırlansın.

İclasa yekun vuran Baş nazir 
Novruz Məmmədov tapşırıqların 
icrası ilə bağlı aidiyyəti qurumların 
rəhbərlərinə müvafiq göstərişlər verib, 
qarşıdan gələn əlamətdar bayram-
lar – Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü və Yeni il 
münasibətilə səmimi təbriklərini və 
xoş arzularını çatdırıb. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin Qərarı

“İri dövlət şirkətlərinin gəlirlər və 
xərclər smetaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2016-cı il 30 dekabr tarixli 534 nömrəli 
Qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə

 
“Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 
fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2018-ci il 4 oktyabr 
tarixli 288 nömrəli Fərmanının 2.2-ci 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
 Kabineti QƏRARA ALIR: 

“İri dövlət şirkətlərinin gəlirlər və xərclər 
smetaları haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 
30 dekabr tarixli 534 nömrəli Qərarının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2016, № 12, maddə 2249; 2017, 
№ 7, maddə 1497; 2018, № 1, maddə 124, 
№ 7 (II kitab), maddə 1621) 4-cü hissəsində 
“Rüfət Aslanlı” sözləri “İbrahim Alışov” 
sözləri ilə və “Direktorlar Şurasının sədri” 
sözləri “İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini icra 
edən” sözləri ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan ilə Belarus arasında 
əmtəə dövriyyəsinin həcmi 

400 milyon dollardan çoxdur

 � Biz qarşılıqlı səylərimiz 
sayəsində Belarusla Azərbaycan 
arasında əməkdaşlığın inkişaf 
etdirilməsi və genişləndirilməsi 
sahəsində sanballı uğurlara nail 
olmuşuq. 

Cari ilin 10 ayı ərzində Belarus ilə 
Azərbaycan arasında əmtəə dövriyyəsinin 
həcmi artaraq 400 milyon ABŞ dollarına ça-
tıb. İlin sonuna qədər bu göstəricinin 450-500 
milyon dollara çatacağı gözlənilir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Belarusun 
Azərbaycandakı səfiri Gennadi Axramoviç bu 
sözləri dekabrın 27-də Belarusun Bakıdakı 

səfirliyində 2018-ci ildə Belarus–Azərbaycan 
münasibətlərinin yekunlarına həsr edilmiş 
mətbuat konfransında söyləyib. 

Belarus–Azərbaycan münasibətlərinin 
yüksək potensialını qeyd edən diplomat vur-
ğulayıb ki, bu münasibətlər daha da inkişaf 
edəcək. 

Belarus səfiri sonda deyib: “Bizim iqtisa-
diyyatlarımız bir-birini qarşılıqlı tamamlayır. 
Belarusdan Azərbaycana əsasən məhsullar 
– qida məhsulları və əczaçılıq malları idxal 
olunur, Azərbaycan isə, öz növbəsində, 
Belarusa neft-kimya məhsulları, tərəvəz və 
qeyri-neft sahəsinə aid bir sıra başqa mallar 
ixrac edir”. 

 � “Əmək pensiyaları haqqında” Qanunda 
edilmiş dəyişikliyə əsasən, 2019-cu ilin 
əvvəlindən pensiya hüququ yaranmış şəxslərin 
70 faizinin pensiya təyinatı avtomatlaşdırılmış 
qaydada aparılacaq. Pensiya, şəxsə onun 
pensiya hüququnun yarandığı gün təyin 
ediləcək. Həmçinin onun sistemdə mövcud 
olan əlaqə vasitələrinin birinə pensiyanın təyin 
olunması, məbləği, ödəniş kartını əldə etmək 
üçün nə zaman və hansı banka müraciət etmələri 
barədə “sms” vasitəsilə məlumat veriləcək.

Gələn il əmək pensiyası 
təyin edilərkən 25 il sığorta 

stajı əlavə olunacaq
Pensiya 

təyin olunması 
üçün vətəndaşın 
müraciətinə, onun 
fiziki iştirakına ehtiyac 
olmayacaq, ondan 
heç bir sənəd tələb 
edilməyəcək. Eyni za-
manda, gələn il əmək 
pensiyası yaşına 
çatmış şəxslərin fərdi 
hesabında 2018-ci ilin 
1 iyul tarixinədək pen-
siya kapitalı qeydə 
alınıbsa (məbləğdən 
asılı olmayaraq), on-
lara əmək pensiyası 
təyin edilərkən 2006-
cı ilin yanvarın 1-dək 25 il sosial sığorta stajı hesablanacaq. 
Əgər vətəndaşın 2006-cı ilədək faktiki sosial sığorta stajı 25 
ildən çox olarsa, bu, nəzərə alınacaq.

2021-ci ildən isə qanuna əsasən müəyyən edilmiş yaş 
həddinə çatan şəxslərə əmək pensiyası təyin edilərkən 
2006-cı ilin yanvarın 1-dək olan sığorta stajı hər təqvim ili 
üçün bir il azaldılmaqla hesablanacaq. Məsələn, 2021-ci ildə 
həmin sığorta stajı artıq 25 il deyil, 24 il, 2022-ci ildə 23 il, 
2023-cü ildə 22 il və s. hesablanacaq.

Əlillik qrupu müəyyən edilmiş şəxslərə isə əmək pensi-
yası təyin edilərkən onların 2006-cı ilədək olan sığorta stajı 
həmin dövrə aid əmək qabiliyyətli yaş dövrünün (15 yaşdan 
sonra) hər ili üçün 4 ay götürülməklə nəzərə alınacaq. Ailə 
başçısını itirməyə görə əmək pensiyası təyin edilərkən də bu 
qayda tətbiq ediləcək. 

2019-cu ildə 19,5 min nəfərədək vətəndaşın yeni 
dəyişikliklərlə bağlı əmək pensiyası hüququ əldə edəcəyi və 
onların gəlirlərinin 48 faiz artacağı gözlənilir. Ümumilikdə, bu 
islahatla bağlı gələn il təxminən 36 min nəfərin aylıq pensi-
yasında artım olacağı gözlənilir. 

 “Əmək pensiyaları haqqında” Qanunda edilmiş 
dəyişiklik, ümumən, ölkə əhalisinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsində növbəti mühüm addımdır.

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

№ 567 Bakı şəhəri, 26 dekabr 2018-ci il



528 dekabr 2018-ci il, cümə

1. Ümumi müddəalar
“Azərbaycan Respublikasında yol 

hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019 
– 2023-cü illər üçün Dövlət Proqra-
mı” (bundan sonra – Dövlət Proqra-
mı) Azərbaycan Respublikasında yol 
hərəkətinin təhlükəsizliyi səviyyəsinin artırıl-
ması vasitəsilə yol-nəqliyyat hadisələrinin 
sayının və bu hadisələr nəticəsində ölkəyə 
dəyən sosial-iqtisadi zərərin azaldılması 
istiqamətində tədbirləri özündə ehtiva edir. 
Dövlət Proqramı Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının, Azərbaycan Respubli-
kasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq hüquqi 
aktların və Azərbaycan Respublikasının 
qüvvədə olan digər normativ hüquqi aktla-
rının tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlan-
mışdır.

2. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi 
sahəsində mövcud vəziyyət

Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 
bünövrəsi qoyulmuş və hazırda Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 
Respublikasında həyata keçirilən sosial-
iqtisadi inkişaf strategiyası çərçivəsində 
yol hərəkəti təhlükəsizliyinin artırılması və 
yol-nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırıl-
ması istiqamətində aşağıda qeyd olunan bir 
sıra mühüm tədbirlər görülmüşdür:

– yol hərəkətinin təhlükəsizliyi 
sahəsində vahid əlaqələndirmə fəaliyyəti 
təkmilləşdirilmiş, nəqliyyat və yol 
hərəkəti sahəsində qanunvericilik ba-
zası əhəmiyyətli dərəcədə yenilənmiş, 
“Yol-nəqliyyat hadisələri ilə əlaqədar 
təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi və 
yol hərəkətinin tənzimlənməsi sahəsində 
idarəetmənin şəffaflığının artırılması ilə 
bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti tərəfindən 2012-ci il 
dekabrın 26-da Sərəncam imzalanmış, mü-
hüm institusional quruculuq işləri aparılmış, 
nəqliyyat əməliyyatlarının sistemli idarə 
edilməsi məqsədilə Bakıda Nəqliyyatı İntel-
lektual İdarəetmə Mərkəzi yaradılmışdır;

– yol hərəkəti mədəniyyətinin artırıl-
ması üçün əhali arasında maarifləndirmə 
və təbliğat-təşviqat işləri genişləndirilmiş, 
yol-nəqliyyat hadisələrinin nəticələrinin ara-
dan qaldırılması üzrə xilasetmə və ilk tibbi 
yardım fəaliyyəti təkmilləşdirilmişdir;

– yol infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, 
təhlükəsiz  yollar və yol hərəkətinin 
səmərəli təşkili sahəsində əhəmiyyətli 
dövlət investisiya qoyuluşları həyata keçi-
rilmiş, 2012 –2017-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında 4273,8 km avtomobil 
yolu yenidən qurulmuş və təmir edilmiş, 
ümumi istifadədə olan avtomobil yolla-
rında 182 körpü, 48 yeraltı və yerüstü 
piyada keçidi, 21 yol qovşağı və avtomobil 
tuneli inşa edilmiş, yol hərəkətinin təşkili 
sxemləri təkmilləşdirilmiş, yol hərəkəti 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə 
müasir texniki vasitələr tətbiq edilmiş və 
digər bu kimi mühüm tədbirlər həyata keçi-
rilmişdir ki, bütün bunların da  nəticəsində 
yol-nəqliyyat hadisələrinin dinamikasında 
müvafiq azalma müşahidə edilmişdir.

Bununla belə, Azərbaycan Respub-
likasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyi 
səviyyəsinin artırılması, yol-nəqliyyat 
hadisələrinin sayının və onlar nəticəsində 
vurulan zərərin həcminin azaldılması, eko-
loji cəhətdən təmiz nəqliyyat vasitələrindən 
istifadəyə keçidin təmin olunması üçün va-
hid proqram əsasında genişmiqyaslı, inten-
siv, sistemli və əlaqələndirilmiş tədbirlərin 
həyata keçirilməsinə ehtiyac vardır.

Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan 
tədbirlərin müəyyən edilməsi üçün həlledici 
amillərdən biri baş vermiş yol-nəqliyyat 
hadisələri və onlar nəticəsində dəyən zərərin 
təhlilidir. Belə ki, yol-nəqliyyat hadisələri yal-
nız ayrı-ayrılıqda fərdlərə deyil, bütövlükdə 
cəmiyyətə maddi və mənəvi zərər vu-
rulmasına, əmək qabiliyyətinin itirilməsi 
nəticəsində insanların əmək prosesindən 
uzaqlaşmasına gətirib çıxarır və nəticədə 
ölkə iqtisadiyyatına ciddi ziyan dəyir.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (bun-
dan sonra – ÜST) məlumatlarına əsasən, 
hər il yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində 
dünyada təqribən 1 milyon 250 min insan 
həyatını itirir. Bu, orta hesabla hər 30 
saniyədə bir insan ölümü deməkdir. 15–29 
yaşlı insanların ölüm səbəbləri arasında 
yol-nəqliyyat hadisələri birinci yeri tutur. Yol-
nəqliyyat hadisələri dünya iqtisadiyyatına 
ildə orta hesabla 500 milyard ABŞ dolları 
məbləğində zərər vurur.

2013–2017-ci illər ərzində Azərbaycanda 
11600 yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınmış-
dır. Bu hadisələrin nəticəsində ölənlərin sayı 
4691 nəfər, sağlamlığına ağır və ya az ağır 
zərər dəymiş şəxslərin sayı isə 11611 nəfər 
olmuş, o cümlədən yetkinlik yaşına çatma-
yan 399 nəfər həyatını itirmiş, 1219 nəfərin 
isə sağlamlığına ağır və ya az ağır zərər 
vurulmuşdur. Son beş ildə qeydə alınmış 
yol-nəqliyyat hadisələrinin 40,0 faizini piya-
daların iştirakı ilə baş verən hadisələr təşkil 
etmişdir. Ümumilikdə 2013–2017-ci illərdə 
yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində ölən və 
sağlamlığına ağır və ya az ağır zərər vurul-
muş şəxslərin sayı 16302 nəfər olmuşdur.

2013–2017-ci illər ərzində Azərbaycan 
Respublikasında yol-nəqliyyat 
hadisələrində ölənlərin 68,6 faizini, sağ-
lamlığına ağır və ya az ağır zərər vurulmuş 
şəxslərin isə 68,7 faizini əhalinin 25–64 yaş 
arasında olan hissəsi təşkil edir ki, bu da 
bilavasitə aktiv əmək yaşında olan insan-
lar deməkdir. Sağlamlığına ağır və ya az 
ağır zərər vurulmuş şəxslərin 16,4 faizini, 
ölənlərin isə 12,3 faizini 18–24 yaş arasın-
da olan şəxslər təşkil etmişdir.

Qeyd edilən dövrdə yol-nəqliyyat 
hadisələri nəticəsində əmək qabiliyyətli 
şəxslərin həyatını itirməsi və ya onların 
sağlamlığına zərər vurulması, habelə bu 
səbəbdən normal əmək fəaliyyəti rejimi-
nin pozulması, infrastruktura və nəqliyyat 
vasitələrinə zərər dəyməsi, həmin zərərin 
aradan qaldırılmasına xərc çəkilməsi və 

digər amillər nəticəsində ölkə iqtisadiy-
yatına dəymiş ziyan Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının (bundan sonra – BMT) və 
ÜST-ün tərtib etdikləri “Yol hərəkəti 
təhlükəsizliyinin qlobal vəziyyəti barədə 
hesabat”a əsasən, ümumi daxili məhsulun 
(bundan sonra – ÜDM) 3–5 faizi həcmində 
qiymətləndirilir. 

Yol-nəqliyyat hadisələri ilə yanaşı, 
nəqliyyat vasitələrinin istismarı nəticəsində 
insanların həyat və sağlamlığına təhlükə 
törədən səbəblərdən biri də onların ətraf 
mühitə zərərli təsiridir. Azərbaycan Res-
publikasında avtomobil nəqliyyatından 
atmosferə atılan çirkləndirici maddələrin 
həcmi son illərdə xeyli artmışdır. 

Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin səviyyəsi 
“insan – nəqliyyat vasitəsi – yol” sistemi-
nin optimallığından asılıdır. Azərbaycan 
Respublikasında baş vermiş yol-nəqliyyat 
hadisələrinin böyük hissəsi yol hərəkəti və 
nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını 
sürücülərin pozması ilə bağlıdır. Bu hal sü-
rücü hazırlığı prosesinin təkmilləşdirilməsini 
zəruri edir.  

Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin səviyyəsinə 
təsir edən digər amil isə nəqliyyat 
vasitələrinin sayı və texniki vəziyyətidir. 
Belə ki, 2012–2017-ci illər ərzində 
Azərbaycan Respublikasında demoqrafik 
artım və əhalinin rifahının yaxşılaşması 
nəticəsində mexaniki nəqliyyat vasitələrinin 
sayı 25,6 faiz artaraq 2017-ci ilin sonuna 
1359919 ədədə çatmış, ümumilikdə isə, 
son 10 ildə mexaniki nəqliyyat vasitələrinin 
sayı 67,5 faiz artmışdır. Ölkədə köhnəlmiş 
və texniki təhlükəsizlik göstəriciləri aşağı 
olan nəqliyyat vasitələrindən istifadə halları 
da çoxdur. Bu isə təhlükəsizlik göstəriciləri 
aşağı olan nəqliyyat vasitələrindən 
istifadənin məhdudlaşdırılması, yüksək 
təhlükəsizlik standartlarına cavab verən 
nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə ke-
çid üçün zəruri tədbirlər görülməsini 
şərtləndirir.

Yol infrastrukturu da yol hərəkəti 
təhlükəsizliyinin əsas amillərindən biri-
dir. Hərəkətin səmərəli təşkil edilməməsi 
insanların yola sərf etdiyi vaxtın artmasına, 
ətraf mühitin çirklənməsinə, qəza riski-
nin yüksəlməsinə səbəb olur. Buna görə 
də hərəkət şəraitinin yaxşılaşdırılması 
üçün küçə-yol şəbəkəsi inkişaf etdirilməli, 
hərəkətin təşkili və idarə edilməsi 
sahəsində müasir sistemlər və üsullar 
tətbiq olunmalıdır.

Həyata keçirilən daşımaların nəqliyyat 
növləri arasında diversifikasiyasının zəif 
olması, daşımaların çox hissəsinin av-
tomobil nəqliyyatının payına düşməsi 
də yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə təsir 
edir. Belə ki, 2017-ci ildə ölkə üzrə 
sərnişindaşımaların 88,2 faizi, yükdaşı-
maların isə 63,9 faizi avtomobil nəqliyyatı 
vasitəsilə yerinə yetirilmişdir. Bu da yol-
nəqliyyat hadisələrinin sayının, ətraf mühitə 
zərərli təsirin artmasına gətirib çıxarmışdır.

Yol hərəkəti insan həyatı üçün təhlükə 
mənbəyi olmamalıdır. Azərbaycan Res-
publikası Konstitusiyasına uyğun ola-
raq, hər bir insanın təhlükəsiz yaşamaq 
hüququ, sağlam ətraf mühitdə yaşamaq 
hüququ, sağlamlığın qorunması hüququ 
vardır. Təhlükəsiz yol hərəkəti bu hüquq-
ların təminatlarından biridir. Yol hərəkəti 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi dövlətimizin 
qarşısında duran əhəmiyyətli sosial-iqtisadi 
və demoqrafik vəzifələrdəndir.

Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi mürəkkəb sistemdir. Bu sistemin 
bir tərəfini onun hüquqi, sosial və iqtisadi 
çərçivəsini müəyyən edənlər, digərini isə 
həmin çərçivədə fəaliyyət göstərən yol 
hərəkətinin iştirakçıları təşkil edir. Sis-
tem təminatçıları və iştirakçıları arasında 
qarşılıqlı əlaqə və birgə fəaliyyət olduğu 
kimi, məsuliyyət bölgüsü də olmalıdır. Bu 
cür məsuliyyət bölgüsü bir çox ölkələrdə 
qəbul edilmiş “təhlükəsiz yol hərəkəti 
sistemi” yanaşmasının təməlini təşkil edir: 
həmin sistemin əsasında insan ölümü və 
sağlamlığa zərər vurulması ilə nəticələnən 
yol-nəqliyyat hadisələrinin sayının minimu-
ma endirilməsi prinsipi durur. 

BMT-nin “Yol hərəkəti təhlükəsizliyi 
sahəsində 2011–2020-ci illər üzrə fəaliyyət 
Onilliyinin Qlobal Planı”nda yol hərəkətinin 
təhlükəsizliyi sahəsində milli strategi-
yanın qəbul edilməsi zəruri hesab edilir 
və Azərbaycan Respublikası bu sahədə 
beynəlxalq səyləri tam dəstəkləyir.

Son illərdə Azərbaycan Respublikasının 
avtomobil yollarında nəqliyyat axınının 
ümumi sıxlığının və adambaşına düşən 
nəqliyyat vasitələrinin sayının davamlı 
olaraq artması müşahidə edilir. Bu da 
yol hərəkəti təhlükəsizliyinə münasibətin 
dəyişməsi, yol hərəkəti və nəqliyyatdan 
istifadə mədəniyyətinin yüksəldilməsi üçün 
tədbirlər görülməsini, əlverişli, təhlükəsiz 
və davamlı yol hərəkətinin təşkilinə sistemli 
yanaşmanı labüd edir.

3. Dövlət Proqramının məqsədləri
3.1. Dövlət Proqramının əsas məqsədi 

yol-nəqliyyat hadisələrinin, xüsusilə də 
ölümlə və sağlamlığa zərər vurulması ilə 
nəticələnən yol-nəqliyyat hadisələrinin sayı-
nın, habelə ölkə iqtisadiyyatına və ekologi-
yasına dəyən ziyanın həcminin azaldılması 
üçün zəruri tədbirlər görməkdir.

3.2. Azərbaycan Respublikasında 
“təhlükəsiz yol hərəkəti sistemi”ni yarat-
maq üçün Dövlət Proqramında aşağıdakı 
məqsədlər nəzərdə tutulmuşdur:

3.2.1. yol hərəkətinin təhlükəsizliyi 
sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi;

3.2.2. yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi üçün səmərəli maliyyə sisteminin 
yaradılması;

3.2.3. yol hərəkətinin təhlükəsizliyi 
sahəsində müasir innovativ metodların 
tətbiq edilməsi;

3.2.4. yol-nəqliyyat şəbəkəsində yol 
hərəkətinin bütün iştirakçılarının səmərəli, 
təhlükəsiz və rahat hərəkətini təmin edən 

müvafiq mobillik strategiyasının hazırlan-
ması;

3.2.5. yol-nəqliyyat sisteminin 
təminatçılarının və yol hərəkəti iştirak-
çılarının hüquq və vəzifələrinin, onların 
məsuliyyət hədlərinin dəqiq müəyyən 
edilməsi;

3.2.6. qəza təhlükəsi zamanı və 
qəzadansonrakı xilasetmə, təcili və 
təxirəsalınmaz tibbi yardım fəaliyyətinin 
əlaqələndirilməsi və təkmilləşdirilməsi;

3.2.7. yol hərəkətinin təhlükəsizliyi 
sahəsində ictimai iştirakçılığın təmin 
edilməsi;

3.2.8. yol hərəkətinin təhlükəsizliyi 
sahəsində maarifləndirmə, təbliğat və 
təşviqat işinin təkmilləşdirilməsi;

3.2.9. yol hərəkəti və nəqliyyatdan 
istifadə mədəniyyətinin artırılması.

4. Dövlət Proqramının əsas 
istiqamətləri

4.0. Dövlət Proqramında aşağıdakı 
istiqamətlər üzrə tədbirlər nəzərdə tutul-
muşdur:

4.0.1. yol hərəkətinin təhlükəsizliyi 
sahəsində idarəetmə – yol hərəkətinin 
təhlükəsizliyi sahəsində Azərbaycan 
Respublikasının imzalamadığı və 
ya ratifikasiya etmədiyi beynəlxalq 
müqavilələrə qoşulması, qoşulduğu 
beynəlxalq müqavilələrin səmərəli həyata 
keçirilməsinin təmin edilməsi və zəruri 
tədbirlər görülməsi, mövcud norma-
tiv hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, 
yol hərəkəti təhlükəsizliyinin idarə 
edilməsinin səmərəli maliyyələşdirilməsi, 
yol hərəkətinin təhlükəsizliyi sahəsində 
vahid dövlət siyasətini formalaşdıran və 
onun həyata keçirilməsini təmin edən, 
nəzarət və əlaqələndirmə funksiyasını 
icra edən daimi əsaslarla fəaliyyətin təşkil 
edilməsi, bu sahədə səmərəli mərkəzi və 
yerli idarəetmə mexanizmlərinin formalaş-
dırılmasının təşviqi, şəffaflığın və qanun-
çuluğun gücləndirilməsi və vətəndaşlarla 
münasibətdə etik davranış qaydalarına 
riayət olunmasının təmin edilməsi, yol 
hərəkətinin təhlükəsizliyi sahəsində 
idarəetmə sistemi üzrə milli texniki 
reqlamentlərin qəbul edilməsi və tətbiqi, 
dəqiq statistik və digər məlumatların topla-
nılması, analitik təhlili və bunların əsasında 
preventiv tədbirlərin həyata keçirilməsi, 
görülmüş işlərin səmərəliliyinin monitorinqi;

4.0.2. təhlükəsiz yollar və yol 
hərəkətinin təşkili – yol hərəkəti iştirakçı-
larının təhlükəsizliyinin və yol şəbəkəsinin 
qorunmasının təmin edilməsi məqsədilə 
avtomobil yollarının layihələndirilməsi, 
tikintisi, təmiri və yenidən qurulması zamanı 
təşkilatlararası əlaqələndirmə, yolların istis-
marına nəzarət və təhlükəsizlik dərəcəsinin 
qiymətləndirilməsi, yol hərəkətinin təşkili 
işinin, sərnişindaşıma və yükdaşıma 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, piyada-
ların, velosipedçilərin və yol hərəkətinin 
digər müdafiəsiz iştirakçılarının hərəkət 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;

4.0.3. təhlükəsiz nəqliyyat vasitələri 
– nəqliyyat vasitələri üçün müasir texniki 
reqlamentlərin hazırlanması və tətbiqi, 
nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmətin 
keyfiyyətinin artırılması, onların texniki 
vəziyyətinə nəzarətin və texniki baxış 
qaydalarının təkmilləşdirilməsi, yeni texno-
logiyalardan istifadənin sürətləndirilməsi 
məqsədilə müasir təhlükəsizlik 
vasitələrindən və texnologiyalarından geniş 
istifadənin təşviqi, köhnəlmiş və texniki 
təhlükəsizlik səviyyəsi aşağı olan nəqliyyat 
vasitələrinin dövriyyədən çıxarılması;

4.0.4. təhlükəsiz yol hərəkəti iştirakçı-
ları – yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsiz 
davranışının təmin edilməsi, təhlükəsizlik 
vasitələrindən istifadə ilə bağlı davamlı 
təbliğat, təşviqat və maarifləndirmə işi 
aparılması, uşaqların yollarda qorunması, 
sürücülərin hazırlanması və ixtisasının artı-
rılması, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsində ictimai iştirakçılığın təşkili;

4.0.5. qəzasonrası tədbirlər – yol-
nəqliyyat hadisələri ilə bağlı xilasetmə, təcili 
və təxirəsalınmaz tibbi yardım tədbirlərini 
həyata keçirən aidiyyəti qurumlar ara-
sında əlaqələndirmənin gücləndirilməsi, 
vahid çağrı mərkəzinin yaradılması, 
yol-nəqliyyat hadisələrinin qeydiyyatı 
sisteminin və ilk tibbi yardım göstərilməsi 
işinin təkmilləşdirilməsi, yol-nəqliyyat 
hadisələrinin müntəzəm baş verdiyi yerlərin 
– qəza ocaqlarının müəyyən edilməsi və 
qəzaların səbəblərinin aradan qaldırılması 
işinin təkmilləşdirilməsi.

5. Dövlət Proqramının 
maliyyələşdirilməsi

5.1. Dövlət Proqramı çərçivəsində 
həyata keçiriləcək tədbirlərin icrasına 
tələb olunan xərclərin maliyyələşdirilməsi 
müvafiq illər üzrə Azərbaycan Respubli-
kası dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş 
xərclərində müvafiq icraçı təşkilatlar üçün 
nəzərdə tutulmuş vəsait və qanunla qa-
dağan olunmayan digər vəsait hesabına 
həyata keçirilir.

5.2. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi ilə 
bağlı tədbirlərin sistemliliyini, davamlılığını 
və dayanıqlılığını təmin etmək üçün dövlət 
büdcəsindən davamlı maliyyələşdirmənin 
olması zəruridir.

6. Dövlət Proqramının icrasından 
gözlənilən nəticələr

6.0. Dövlət Proqramında müəyyən 
edilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi 
nəticəsində 2013–2017-ci illərlə 
müqayisədə 2023-cü ilin sonunadək aşağı-
dakı hədəflərə çatmaq nəzərdə tutulur:

6.0.1. yol-nəqliyyat hadisələrində ölüm 
sayının 30 faiz azaldılması;

6.0.2. yol-nəqliyyat hadisələrində sağ-
lamlığına ağır və ya az ağır zərər vurulan 
şəxslərin sayının 30 faiz azaldılması;

6.0.3. yol-nəqliyyat hadisələrinin ümumi 
sayının 30 faiz azaldılması;

6.0.4. yol-nəqliyyat hadisələrində uşaq 
ölümü hallarının 50 faiz azaldılması.

7. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə 
TƏDBİRLƏR PLANI

Sıra №-si Tədbirin adı Əsas icraçı qurum Digər icraçı qurumlar
İcra 
müddəti 
(illər üzrə)

7.1. YOL HƏRƏKƏTİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ SAHƏSİNDƏ İDARƏETMƏ
7.1.1. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi sahəsində vahid dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirilməsini təmin edən 
daimi fəaliyyətin təşkili

7.1.1.1.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
yanında yol hərəkətinin təhlükəsizliyi sahəsində 
vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılması və onun 
həyata keçirilməsinin təmin edilməsi, nəzarət və 
əlaqələndirmə funksiyasının icra edilməsi ilə bağlı 
daimi əsaslarla fəaliyyətin təşkili 

Nazirlər Kabineti 2019-2020

7.1.2. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi ilə bağlı vahid elektron analitik məlumat bazasının yaradılması

7.1.2.1.

Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyəti 
elektronlaşdırmaqla aşağıdakı informasiya 
sistemlərindən və bazalarından ibarət “Yol hərəkətinin 
təhlükəsizliyi” vahid elektron analitik məlumat bazası-
nın yaradılması 

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi

2019-2021

7.1.2.1.1. “Avtomobil yollarının dövlət reyestri” elektron məlumat 
bazasının yaradılması

Azərbaycan
Avtomobil Yolları
Dövlət Agentliyi

2019-2021

7.1.2.1.2.
Azərbaycan Respublikasında Qlobal Mövqetəyinetmə 
Sistemi (GPS) ilə uzlaşdırılmış avtomobil yolları 
şəbəkəsinin interaktiv elektron xəritəsinin yaradılması

Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsi, Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyi

2019-2020

7.1.2.1.3.
Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Sisteminin “Yol 
hərəkətinin təhlükəsizliyi” vahid elektron analitik 
məlumat bazasına uyğunlaşdırılması 

Bakı Nəqliyyat Agentliyi 2019-2020

7.1.2.1.4.

Mövcud işıqforların, yol nişanlarının, nişanla-
ma xətlərinin, yol hərəkətinin təşkili ilə əlaqədar 
digər texniki vasitələrin və dəmir yolu keçidlərinin 
yerləşdirilməsi xəritəsinin yaradılması

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Bakı Nəqliyyat Agentliyi, 
“Azərbaycan Dəmir
Yolları” QSC, Dövlət 
Turizm Agentliyi

2019-2020

7.1.2.1.5. Qəza təhlükəli yol sahələrinin və qəza ocaqlarının 
interaktiv xəritəsinin yaradılması

Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentli-
yi, “Azərbaycan Dəmir 
 Yolları” QSC

2019-2020

7.1.2.1.6.

Azərbaycan Respublikasında qeydiyyata alınmış və 
ya ölkəyə idxal edilmiş, eləcə də müvəqqəti daxil olan 
nəqliyyat vasitələri, habelə onların mülkiyyətçiləri və 
istifadəçiləri haqqında statistik məlumat bazasının 
yaradılması

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Kənd Təsərrüfatı Na-
zirliyi, Fövqəladə Hallar 
Nazirliyi, Gənclər və 
İdman Nazirliyi, Dövlət 
Gömrük Komitəsi

2019-2020

7.1.2.1.7.

Azərbaycan Respublikasında və ya xaricdə 
(Azərbaycan Respublikasında istifadə edildikdə) 
sürücülük vəsiqəsi verilmiş şəxslər haqqında statistik 
məlumat bazasının yaradılması

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Kənd Təsərrüfatı Na-
zirliyi

2019-2020

7.1.2.1.8. “Yol-nəqliyyat hadisələri” elektron məlumat bazasının 
yaradılması

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Fövqəladə Hallar Nazir-
liyi,
Səhiyyə Nazirliyi 

2019-2020

7.1.2.1.9.

Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat vasitələrinin 
hərəkəti müvəqqəti məhdudlaşdırılmış yolların 
əvəzinə təklif edilən alternativ avtomobil yolları haq-
qında elektron məlumat bazasının yaradılması

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyi, 
Bakı Nəqliyyat
Agentliyi

2019-2020

7.1.2.1.10.
“Avtomobil yollarının layihələndirilməsi, tikintisi, 
təmiri və yenidən qurulması zamanı təşkilatlararası 
əlaqələndirmə” elektron portalının yaradılması

Fövqəladə Hallar Nazir-
liyi, Daxili İşlər Nazirliyi, 
Dövlət Şəhərsalma və 
Arxitektura Komitəsi, 
Bakı Nəqliyyat Agent-
liyi, Azərbaycan Av-
tomobil Yolları Dövlət 
Agentliyi, “Azərişıq” 
ASC, “Azərsu” ASC, 
“Azəriqaz” İB

2019-2020

7.1.2.1.11.
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi ilə bağlı digər zəruri 
məlumatların vahid analitik məlumat bazasına daxil 
edilməsi

Daxili İşlər Nazirliyi 2019-2021

7.1.2.2.

“Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi” vahid elektron analitik 
məlumat bazasının təşkili və fəaliyyəti qaydalarının, 
o cümlədən bazada olan məlumatlara müvafiq dövlət 
orqanlarının və onların səlahiyyətli şəxslərinin bura-
xılış dərəcəsini müəyyən edən əsasnamə layihəsinin 
hazırlanması

Nazirlər Kabineti

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologi-
yalar Nazirliyi, Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi, 
Fövqəladə Hallar Nazirli-
yi, Gənclər və İdman 
Nazirliyi, Səhiyyə Nazir-
liyi, Dövlət Şəhərsalma 
və Arxitektura Komitəsi, 
Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi, Dövlət 
Gömrük Komitəsi, 
Azərbaycan
Avtomobil Yolları
Dövlət Agentliyi, Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi

    2019

7.1.2.3.

“Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi” vahid elektron analitik 
məlumat bazasına daxil olan müvafiq informasiya 
sistemləri və bazalarının bu Dövlət Proqramında 
nəzərdə tutulmuş qaydada və müddətlərdə yaradıl-
ması

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi

2019-2022

7.1.2.4.

 “Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi” vahid elektron analitik 
məlumat bazası yaradılanadək mövcud olan infor-
masiya sistemləri və bazaları arasında məlumat 
mübadiləsinin təşkili 

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologi-
yalar Nazirliyi, Daxili 
İşlər Nazirliyi, Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi

Fövqəladə Hallar Nazirli-
yi, Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyi, 
Səhiyyə Nazirliyi

7.1.3. Yol-nəqliyyat hadisələrinin səbəblərinin, şəraitinin və nəticələrinin araşdırılması işinin təkmilləşdirilməsi

7.1.3.1.

Yol-nəqliyyat hadisələrinin səbəblərinin, şəraitinin 
və nəticələrinin aradan qaldırılması üçün tədbirlər 
görülməsi, ümumiləşdirmələr aparılması və müvafiq 
normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi

Nazirlər Kabineti Daxili İşlər Nazirliyi, 
Ədliyyə Nazirliyi 2019-2020

7.1.3.2.
Yol-nəqliyyat hadisələrinin səbəblərinin, şəraitinin və 
nəticələrinin araşdırılması üzrə vahid metodiki vəsaitin 
hazırlanması

Daxili İşlər Nazirliyi Ədliyyə Nazirliyi 2019-2020

7.1.4. Yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində  dəyən zərərin müəyyənləşdirilməsi qaydalarının hazırlanması və təsdiqi

7.1.4.1.
Yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində dəyən sosial-iqti-
sadi və ekoloji zərərin qiymətləndirilməsi və hesablan-
ması qaydalarının hazırlanması

Nazirlər Kabineti 

İqtisadiyyat Nazirli-
yi, Səhiyyə Nazirliyi, 
Daxili İşlər Nazirliyi, 
Maliyyə Nazirliyi, 
Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazir-
liyi, Fövqəladə Hallar 
Nazirliyi, Bakı Nəqliyyat 
Agentliyi, Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyi, “Azərbaycan 
Dəmir Yolları” QSC

2019

7.1.5. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair idarəetmə sistemi üzrə milli texniki reqlamentlərin müəyyənləşdirilməsi və tətbiqi

(ardı 6-cı səhifədə)

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il  
27 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019–2023-cü illər üçün
DÖVLƏT PROQRAMI



28 dekabr 2018-ci il, cümə6

(əvvəli 5-ci səhifədə)

7.1.5.1.

Qabaqcıl beynəlxalq təcrübə və stan-
dartlar nəzərə alınmaqla, yol hərəkəti 
təhlükəsizliyi  ilə bağlı dövlət siyasətinin 
həyata keçirilməsi və buna müvafiq 
tədbirlərin sistemli şəkildə idarə edilməsi 
üçün “Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə 
dair idarəetmə sistemi üzrə dövlət tex-
niki reqlamentləri”nin hazırlanması və 
dövlət qeydiyyatına alınması

Nazirlər Kabineti

Daxili İşlər Nazirliyi, Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, Bakı Nəqliyyat Agentli-
yi, Azərbaycan Avtomobil Yolları 
Dövlət Agentliyi, Antiinhisar və 
İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət 
Agentliyi

2019

7.1.6. Yol hərəkətini tənzimləyən normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi

7.1.6.1.

“Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının yeni qanun layihəsinin, 
habelə yol hərəkətinin təhlükəsizliyi 
sahəsində qüvvədə olan qanunverici-
liyin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin 
hazırlanması

Nazirlər Kabineti

Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirli-
yi, Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, 
Bakı Nəqliyyat Agentliyi

2019

7.1.6.2.

Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi sahəsində 
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 
çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin ic-
rasının təmin edilməsi və bu sahədə 
Azərbaycan Respublikası üçün zəruri 
hesab edilə biləcək digər beynəlxalq 
müqavilələrə tərəfdar çıxmanın müm-
künlüyü barədə təkliflərin hazırlanması

Xarici İşlər Nazirliyi 

Daxili İşlər Nazirliyi, Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, 
Xarici İşlər Nazirliyi

2019-2022

7.1.7. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi ilə bağlı elmi tədqiqat mərkəzinin yaradılması

7.1.7.1.

Yol  hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 
nəzəri-təcrübi məsələlərin sistem-
li və davamlı şəkildə araşdırılması 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası  
Təhsil  Nazirliyinin  tabeliyində olan mü-
vafiq ali təhsil müəssisəsinin nəzdində, 
tərkibində yol hərəkətinin təşkili  və  
yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə 
ekspertlər və elmi tədqiqat qurumlarının 
nümayəndələrindən ibarət ictimai şura-
nın fəaliyyət göstərəcəyi müvafiq elmi 
tədqiqat mərkəzinin yaradılması

Təhsil Nazirliyi

Daxili İşlər Nazirliyi, Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyi

2019-2020

7.1.7.2.

Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə mü-
vafiq elmi tədqiqat mərkəzinin nəzdində 
yol hərəkətinin təhlükəsizliyi ilə bağlı 
innovativ təkliflərdən ibarət ideya bankı-
nın yaradılması

2020-2021

7.1.8. Yol hərəkətinin təşkili və yol hərəkətinin təhlükəsizliyi sahəsində mütəxəssis hazırlığı prosesinin optimallaşdırılması

7.1.8.1.

Yol hərəkətinin təşkili və yol hərəkətinin 
təhlükəsizliyi sahəsində mütəxəssis ha-
zırlığı məqsədilə maddi-texniki və elmi-
metodiki bazaya əsaslanan tədris və 
təlim prosesinin, peşə hazırlığının təşkili 
və bu sahədə müvafiq təhsil pillələri 
üzrə ixtisaslaşmanın təkmilləşdirilməsi

Təhsil Nazirliyi

Daxili İşlər Nazirliyi, Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, Azərbaycan Avtomo-
bil Yolları Dövlət Agentliyi, Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi

2019-2021

7.1.8.2.

Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi sahəsində 
fəaliyyəti həyata keçirən əməkdaşların 
xidmətə qəbul edilməzdən əvvəl və 
xidmət dövründə vətəndaşlarla etik 
davranış qaydaları barədə kurslara 
cəlb edilməsi, etik davranış qaydala-
rını pozan əməkdaşlar barədə ciddi 
məsuliyyət tədbirlərinin görülməsi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Bakı Nəqliyyat Agent-
liyi, Azərbaycan Av-
tomobil Yolları Dövlət 
Agentliyi

Təhsil Nazirliyi mütəmadi

7.1.9. Yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı ictimai iştirakçılığın təmin edilməsi

7.1.9.1.

Müvafiq dövlət və yerli özünüidarəetmə 
orqanlarının yol hərəkətinin 
təhlükəsizliyinə dair qərarlarının 
qəbulu və bu sahə ilə bağlı digər 
fəaliyyətinə ictimai nəzarətin təşkili 
məqsədilə vətəndaşların, qeyri-hökumət 
təşkilatlarının, kütləvi informasiya 
vasitələrinin, həmkarlar ittifaqlarının və 
digər vətəndaş cəmiyyəti  institutlarının  
iştirakçılığının formaları barədə təkliflər 
hazırlanması və həmin təkliflər əsasında 
ictimai iştirakçılığın təşkili

Nazirlər Kabineti

Daxili İşlər Nazirliyi, Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Na-
zirliyi, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət 
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, 
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Fondu, 
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası, 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, 
Dövlət Turizm Agentliyi, Azərbaycan 
Avtomobil Federasiyası 

2019-2023

7.1.10. Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Sisteminin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və genişləndirilməsi

7.1.10.1.
Mövcud beynəlxalq təcrübəyə uyğun 
olaraq, Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə 
Sisteminin təkmilləşdirilməsi

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi 

Daxili İşlər Nazirliyi, Bakı Nəqliyyat 
Agentliyi, Antiinhisar və İstehlak 
Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi

2019-2023

7.1.10.2.

Bakı şəhərinin inzibati ərazisində 
Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Sis-
teminin imkanlarından daha səmərəli 
istifadənin təmin edilməsi, onun əhatə 
dairəsinin tədricən respublikanın əsas 
avtomobil yolları üzrə genişləndirilməsi

Bakı Nəqliyyat Agent-
liyi

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnolo-
giyalar Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi

2019-2023

7.1.10.3.

Bakı şəhərində və ölkənin digər iri 
şəhərlərində yol hərəkətinin təşkili, 
nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların 
təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi 
ilə əlaqədar işlərin koordinasiyası 
məqsədilə təkliflər hazırlanması 

Nazirlər Kabineti

Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Daxili İşlər 
Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, 
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyi, “Bakı Metropoliteni” Qa-
palı Səhmdar Cəmiyyəti, Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi  

2019-2023

7.1.11. Şəhərsalma və tikinti sahəsində fəaliyyətin yol hərəkətinin təhlükəsizliyi tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsi

7.1.11.1.

Tikinti obyektlərinin layihələndirilməsi, 
tikintisi, yenidən qurulması və digər 
şəhərsalma və tikinti fəaliyyətinin 
planlaşdırıldığı ərazinin yol-nəqliyyat 
infrastrukturuna uyğunluğu meyarlarını 
və tələblərini tənzimləyən normativ 
hüquqi və normativ xarakterli aktların 
yol hərəkətinin təhlükəsizliyi tələblərinə 
uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi

Nazirlər Kabineti 

Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi, 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texno-
logiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Avto-
mobil Yolları Dövlət Agentliyi, Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi, “Azərbaycan 
Dəmir Yolları” QSC

2019-2020

7.1.11.2.

Ərazinin yol-nəqliyyat infrastrukturuna 
uyğunluğu meyarları və tələblərinin 
şəhərsalma və tikinti fəaliyyətini 
tənzimləyən normativ hüquqi və norma-
tiv xarakterli aktlara daxil edilməsi

2019-2020

7.1.12. Daşımaların nəqliyyat növləri üzrə bölüşdürülməsi və müxtəlif nəqliyyat növlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsi

7.1.12.1.

Azərbaycan Respublikasında avtomobil 
yollarının istismar müddətinin artırıl-
ması və yüklənmə dərəcəsinin azal-
dılması, daşımaların təhlükəsizliyinin 
və keyfiyyətinin, ümumilikdə yol 
hərəkəti təhlükəsizliyinin artırılması 
və regionların sosial-iqtisadi inkişafı-
nın sürətləndirilməsi, turizmin inkişafı 
məqsədilə ölkədə həyata keçirilən 
sərnişin və yük daşımalarının nəqliyyat 
növləri (avtomobil, dəmir yolu, hava 
və su nəqliyyatı) arasında optimal 
bölüşdürülməsi və müxtəlif nəqliyyat 
növlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin təmin 
edilməsi üçün tədbirlər planının, eləcə 
də Azərbaycan Respublikasının vahid 
nəqliyyat strategiyasının  hazırlanması

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi

Daxili İşlər Nazirliyi, Bakı Nəqliyyat 
Agentliyi, “Bakı Metropoliteni” 
QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” 
QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC

2019-2022

7.1.12.2.

Mövcud ictimai nəqliyyat infrastruk-
turunun inkişaf etdirilməsi, habelə 
şəhərdaxili ictimai nəqliyyat növlərinin 
sayının artırılması, tramvay, kabotaj 
sərnişin və yük gəmiçiliyinin təşkili 
imkanlarının və iqtisadi səmərəliliyinin 
araşdırılması, bu sahədə təkliflər hazır-
lanması

2019-2022

7.1.13. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi sahəsində tədbirlərin davamlı maliyyələşdirilməsi

7.1.13.1.

Azərbaycan Respublikasında yol 
hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsinə məsul olan müvafiq dövlət 
qurumlarının xərclərində yol hərəkəti 
təhlükəsizliyi üzrə xərclərin ayrıca 
istiqamət kimi göstərilməsi

Nazirlər Kabineti Maliyyə Nazirliyi 2019-2022

7.2. TƏHLÜKƏSİZ YOLLAR VƏ YOL HƏRƏKƏTİNİN TƏŞKİLİ
7.2.1. Avtomobil yollarının layihələndirilməsi, tikintisi, təmiri və yenidən qurulması zamanı onların yol hərəkəti təhlükəsizliyi 
tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsi və müvafiq təşkilatlar arasında əlaqələndirmənin təşkili

7.2.1.1.

Avtomobil yollarının layihələndirilməsi, 
tikintisi, təmiri və istismarı zamanı 
onların yol hərəkətinin təhlükəsizliyi 
tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması 
qaydalarının təkmilləşdirilməsi

Nazirlər Kabineti

Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsi, Fövqəladə Hallar Na-
zirliyi,  Bakı Nəqliyyat Agentliyi, 
Azərbaycan Avtomobil Yolları 
Dövlət Agentliyi

2019

7.2.1.2.

Avtomobil yollarının təhlükəsizlik 
səviyyəsinin mütəmadi olaraq 
yüksəldilməsi məqsədilə yolların 
təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi 
meyarlarının müəyyən edilməsi və bu 
meyarlar əsasında yolların təsnifatının 
aparılması

Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, 
Dövlət Turizm Agentliyi

2019-2020

7.2.1.3.

Mövcud avtomobil yolları  şəbəkəsinin 
yol hərəkətinin təhlükəsizliyi tələblərinə 
uyğunluğunu müstəqil beynəlxalq qu-
rumun qiymətləndirməsi və müvafiq 
təkliflər verilməsi

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiya-
lar Nazirliyi

2019

7.2.1.4.

Avtomobil yollarının layihələndirilməsi, 
tikintisi və təmiri zamanı onların yol 
hərəkətinin təhlükəsizliyi tələblərinə 
uyğunluğunun yoxlanılmasının təşkili 
və layihələndirilən avtomobil yollarının 
bütün hərəkət iştirakçıları üçün rahat və 
təhlükəsiz olmasının təmin edilməsi

Nazirlər Kabineti, 
Azərbaycan Avto-
mobil Yolları Dövlət 
Agentliyi

Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsi, Fövqəladə Hallar Nazirli-
yi, Bakı Nəqliyyat Agentliyi 2019-2023

7.2.1.5.

İstismarda olan avtomobil yollarının yol 
hərəkətinin təhlükəsizliyi tələblərinə uy-
ğunluğunun mütəmadi yoxlanılmasının 
təmin edilməsi və aşkarlanmış uyğun-
suzluqların aradan qaldırılması

Nazirlər Kabineti, 
Azərbaycan Avto-
mobil Yolları Dövlət 
Agentliyi

Daxili İşlər Nazirliyi, Bakı Nəqliyyat 
Agentliyi 2019-2023

7.2.1.6.

Avtomobil yollarının, habelə avto-
mobil yollarının bilavasitə altında 
və ya yolların kənarı boyu yerləşən 
mühəndis-kommunikasiya təminatı 
sistemlərinin layihələndirilməsi, ti-
kintisi, təmiri və yenidən qurulması 
zamanı təşkilatlararası əlaqələndirmə 
qaydalarının təkmilləşdirilməsi, bu 
əlaqələndirmənin operativ qaydada 
həyata keçirilməsi üçün “Avtomobil 
yollarının layihələndirilməsi, tikintisi, 
təmiri və yenidən qurulması zamanı 
təşkilatlararası əlaqələndirmə” vahid 
elektron portalının yaradılması

Nazirlər Kabineti

Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsi, Fövqəladə Hallar Na-
zirliyi, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, 
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyi, “Azərişıq” ASC, “Azərsu” 
ASC, “Azəriqaz” İB

2019-2020

7.2.1.7.

Avtomobil yollarının layihələndirilməsi, 
tikintisi, əsaslı təmiri və yenidən qurul-
ması zamanı əlaqələndirmənin təşkili 
məqsədilə müvafiq təşkilatlar tərəfindən 
beşillik fəaliyyət planlarının hazırlan-
ması və yol hərəkətinin təhlükəsizliyi 
sahəsində vahid nəzarətedici quruma 
təqdim edilməsi, təqdim edilən iş 
planları əsasında avtomobil yollarının 
layihələndirilməsi, tikintisi, əsaslı təmiri 
və yenidən qurulmasına dair vahid 
fəaliyyət planının hazırlanması və 
təsdiq edilməsi

Nazirlər Kabineti

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsi, Fövqəladə Hallar Nazir-
liyi, Azərbaycan Avtomobil Yolları 
Dövlət Agentliyi, “Azərişıq” ASC, 
“Azərsu” ASC, “Azəriqaz” İB

2019-2020

7.2.1.8.

Avtomobil yollarının layihələndirilməsi, 
tikintisi, əsaslı təmiri və yenidən qu-
rulmasının yalnız vahid fəaliyyət planı 
əsasında həyata keçirilməsinin təmin 
edilməsi

Nazirlər Kabineti 2020-2023

7.2.2. Avtomobil yollarında icazə verilən sürət həddinin optimallaşdırılması

7.2.2.1.

Yaşayış məntəqələri daxilində nəqliyyat 
vasitələrinin sürət həddinin küçə-yol 
şəbəkəsinin xüsusiyyətlərinə uyğun 
optimallaşdırılması, digər avtomobil yol-
larında nəqliyyat vasitələri üçün sürət 
həddi normalarına yenidən baxılma 

Daxili İşlər Nazirliyi

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, 
Bakı Nəqliyyat Agentliyi

2019-2021

7.2.2.2.

Təhlükəli yol sahələrində sürət həddi 
meyarlarının qanunvericilikdə təsbit 
edilməsi, avtomobil yollarının kate-
qoriyasını və təhlükəsizlik səviyyəsini 
nəzərə almaqla sürət həddinin optimal-
laşdırılması

7.2.2.3.

Təhlükəli yol sahələrində müəyyən 
edilmiş sürət həddini aşmaları 
barədə sürücülərin xəbərdar edilməsi 
məqsədilə xüsusi elektron məlumat 
tablolarının yerləşdirilməsi

7.2.2.4.

Sürət həddinə nəzarət edən xüsusi 
texniki vasitələrin səmərəliliyinin təhlilini 
aparmaqla, onların yollarda dislokasi-
yasının və sayının optimallaşdırılması, 
həmin vasitələrin sürət həddini aşmanın 
daha təhlükəli olduğu
yol sahələrində quraşdırılması

7.2.3. Piyadaların təhlükəsiz hərəkətinin  təşkili və tənzimlənməsi
7.2.3.1. Yolların piyadalar üçün təhlükəsizlik dərəcəsinin təhlilini aparmaqla, piyadaların hərəkət təhlükəsizliyinin artırılması-
na dair aşağıdakı təkliflərin hazırlanması

7.2.3.1.1.

Müasir tələblər nəzərə alınmaqla pi-
yada işıqforlarının tətbiqi meyarlarının 
dəqiqləşdirilməsi və onların sayının 
artırılması

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Bakı şəhərinin inzibati 
ərazisində —Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar Nazirliyi, yerli icra 
hakimiyyəti orqanları, Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi

2019-2020

7.2.3.1.2.

Davamlı monitorinqlər aparmaqla qa-
baqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğun 
olaraq yaşayış məntəqələrinin küçə-
yol şəbəkəsində eynisəviyyəli piyada 
keçidlərinin sayının artırılması

7.2.3.1.3.

Respublika əhəmiyyətli avtomobil yol-
larının yaşayış məntəqələrindən keçən 
hissələrinin yeraltı və yerüstü piyada 
keçidləri ilə təmin edilməsi səviyyəsinin 
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə qısa 
müddətdə bu sahədə görülmüş işlərin, 
qabaqcıl beynəlxalq standartlar nəzərə 
alınmaqla, tam yoxlanılması və nəticəsi 
barədə hesabat hazırlanması, hesa-
bat əsasında həmin yolların yeraltı 
və yerüstü piyada keçidləri ilə təmin 
edilməsinə dair Tədbirlər Planının ha-
zırlanması və təsdiq edilməsi, Tədbirlər 
Planına müvafiq olaraq zəruri işlər 
görülməsinin təmin edilməsi və minimal 
sərmayə qoyuluşu ilə başa gələn 
yeraltı və yerüstü piyada keçidlərinin 
sayının artırılması, eynisəviyyəli 
piyada keçidlərinin siqnallaşdırılması 
səviyyəsinin təkmilləşdirilməsi

Nazirlər Kabineti

Daxili İşlər Nazirliyi, Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, Azərbaycan Avtomobil Yol-
ları Dövlət Agentliyi, Bakı Nəqliyyat 
Agentliyi, “Azərişiq” ASC, “Azərsu” 
ASC, “Azəriqaz” İB

2019-2020
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7.2.3.1.4.

Əlilliyi olan şəxslərin yollarda sərbəst 
hərəkətinin təmin edilməsi üçün tədbirlər (piya-
da keçidlərinin ayaqla hiss edilə biləcək qabarıq 
elementlərlə, işıqforların səs siqnalı ilə təchiz 
edilməsi və s.) görülməsi, layihələndirilməsi, 
tikintisi və təmiri nəzərdə tutulan avtomobil 
yollarının əlilliyi olan şəxslərin istifadəsi üçün 
uyğunlaşdırılması

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Bakı şəhərinin inzibati 
ərazisində — Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi, yerli 
icra hakimiyyəti orqanları, 
Azərbaycan Avtomobil Yol-
ları Dövlət Agentliyi, Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsi

2019-2020

7.2.3.1.5.

Səkilərdə piyadaların hərəkəti üçün maneələrin 
aradan qaldırılması və gələcəkdə belə 
maneələr yaradılması hallarının qarşısının alın-
ması, səkilərin ölçülərinin dövlət şəhərsalma 
norma və qaydalarına uyğunluğunun təmin 
edilməsi

2019-2020

7.2.3.1.6.

Avtomobil yollarında yolayrıcılarının 
təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsi və yolla-
rın xüsusiyyəti imkan verdiyi hallarda hərəkətin 
maneəsiz təşkili üzrə müvafiq təkmilləşdirmə 
tədbirlərinin həyata keçirilməsi

Daxili İşlər Nazirliyi

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi, 
Azərbaycan Avtomobil Yol-
ları Dövlət Agentliyi, Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi

2019-2023

7.2.4. İşıqforların, yol nişanlarının, nişanlama xətlərinin  və yol hərəkəti təşkilinin digər texniki vasitələrinin  tətbiqi və idarə 
edilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi

7.2.4.1.

İşıqforların, yol nişanlarının, nişanlama 
xətlərinin və yol hərəkəti təşkilinin digər texniki 
vasitələrinin texniki göstəriciləri və tətbiqi qay-
daları ilə bağlı texniki reqlamentlərin hazırlan-
ması və dövlət qeydiyyatına alınması

Antiinhisar və İsteh-
lak Bazarına Nəzarət 
Dövlət Agentliyi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi, 
Azərbaycan Avtomobil Yol-
ları Dövlət Agentliyi, Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi

2019-2021

7.2.4.2.

İşıqforların, yol nişanlarının, nişanlama 
xətlərinin və yol hərəkəti təşkilinin digər 
texniki vasitələrinin reyestrinin aparılması, 
yerləşdirilməsi xəritəsinin hazırlanması
və rüblük hesabatlar əsasında (mütəmadi 
yenilənməsi nəzərə alınmaqla) yol hərəkətinin 
təhlükəsizliyi sahəsində vahid nəzarətedici qu-
ruma müvafiq məlumatların verilməsi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Bakı şəhərinin inzibati 
ərazisində — Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi, 
Azərbaycan Avtomobil Yolları 
Dövlət Agentliyi

2019-2021

7.2.4.3.

Yol hərəkətinin təşkili sahəsində istifadə edilən 
ölçmə vasitələrinin dövlət qeydiyyatına alınması 
və akkreditə olunmuş laboratoriyalarda dövri 
yoxlamalardan keçirilməsi

Antiinhisar və İsteh-
lak Bazarına Nəzarət 
Dövlət Agentliyi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi, 
Azərbaycan Avtomobil Yol-
ları Dövlət Agentliyi, Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi

mütəmadi

7.2.4.4.

Qəbul olunmuş texniki reqlamentlər əsasında 
avtomobil yollarında və yaşayış məntəqələrinin 
küçə-yol şəbəkəsində (xüsusilə də yolların 
hərəkət hissəsinin üstündə) müvafiq yol nişan-
larının yerləşdirilməsinin və nişanlama xətlərinin
çəkilməsinin təmin edilməsi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Bakı şəhərinin inzibati 
ərazisində — Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi, 
Azərbaycan Avtomobil Yol-
ları Dövlət Agentliyi, Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi, Antiin-
hisar və İstehlak Bazarına 
Nəzarət Dövlət Agentliyi

mütəmadi

7.2.5. Təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə yol hərəkətinin təşkili

7.2.5.1.

İri yaşayış məntəqələrindəki təhsil 
müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə avtomobil 
yollarında hərəkət sıxlığını azaltmaq məqsədilə 
küçə-yol şəbəkəsinin xüsusiyyətləri və digər 
təhlükəsizlik meyarları nəzərə alınmaqla yol 
hərəkətinin təşkilinə dair təkliflər hazırlanması Daxili İşlər Nazirliyi

Təhsil Nazirliyi, Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnolo-
giyalar Nazirliyi, Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyi, Bakı Nəqliyyat 
Agentliyi

2019-2020

7.2.5.2.

Təhsil müəssisələrinin bilavasitə yaxınlığında 
yerləşən küçə-yol şəbəkəsində müvafiq sürət 
məhdudiyyətinin müəyyən edilməsi və yol 
hərəkəti təşkilinin texniki vasitələrinin tətbiqinə 
xüsusi diqqət yetirilməsi

7.2.6. Avtomobil yollarının buraxma qabiliyyətinin yüksəldilməsi və hərəkət sıxlığının azaldılması ilə bağlı tədbirlər görülməsi

7.2.6.1.

Avtomobil yollarında hərəkət sıxlığının və tıxac-
ların yaranması səbəblərinin müəyyən edilməsi, 
təhlillər aparılması və tıxacların qarşısının 
alınması üçün müvafiq təkliflər hazırlanması və 
tədbirlər görülməsi

Nazirlər Kabineti, Da-
xili İşlər Nazirliyi, Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi, 
Azərbaycan Avtomobil Yol-
ları Dövlət Agentliyi, yerli 
icra hakimiyyəti orqanları

2019-2022

7.2.6.2.
Avtomobil yollarının buraxma qabiliyyətini ar-
tırmaq məqsədilə araşdırmalar aparılması və 
müvafiq təkliflər verilməsi

7.2.6.3.

Hərəkət sıxlığı yüksək olan yol sahələrinin (yol-
ların) yükünün azaldılması məqsədilə nəqliyyat 
axınlarının şəhərlərin mərkəzi hissələrindən 
kənarlara yönləndirilməsi üçün sistemli tədbirlər 
planının hazırlanması və icrası

7.2.6.4.

Küçə-yol şəbəkəsində nəqliyyat vasitələrinin 
izafi yürüşlərinin azaldılması və hərəkətin opti-
mallaşdırılması məqsədilə birtərəfli və ikitərəfli 
hərəkətin təşkilinin təkmilləşdirilməsi

7.2.6.5.

“Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanununda nəzərdə tutulmuş reversiv 
hərəkətlə nizamlanma tətbiq edilən hərəkət 
zolaqlarının yaradılması mümkün olan yol 
sahələrinin (yolların) müəyyənləşdirilməsi və 
müvafiq yerlərdə reversiv hərəkətin təşkili

7.2.7. Avtomobil yollarının süni işıqlandırma sistemləri, işıqqaytarıcı yol nişanları ilə və digər texniki vasitələrlə təchiz edilməsi

7.2.7.1.

Sutkanın qaranlıq vaxtı və məhdudiyyətli 
görünmə şəraitində yol nişanlarının, nişanla-
ma xətlərinin və digər texniki vasitələrin aydın 
görünməsi və qavranılması məqsədilə onların 
işıqlandırılan və ya işıqqaytarıcı olmasının 
təmin edilməsi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Bakı şəhərinin inzibati 
ərazisində — Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirli-
yi, Energetika Nazirliyi, 
Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentli-
yi, “Azərişıq” ASC, yerli 
icra hakimiyyəti orqanları, 
bələdiyyələr

2019-2023

7.2.7.2.

Avtomobil yollarının süni işıqlandırma sistemləri 
ilə təchiz edilməsi meyarlarının, süni işıq-
landırmaya ehtiyac olan yollarda və ya yol 
sahələrində həmin işıqlandırma sistemlərinin 
növbəlilik üzrə quraşdırılacağı yolların kateqori-
yalarının müəyyən olunması

7.2.7.3.

Sutkanın qaranlıq vaxtı və məhdudiyyətli 
görünmə şəraitində avtomobil yollarının müa-
sir standartlara cavab verən süni işıqlandırma 
sistemləri, qurğuları və vasitələri ilə, habelə 
yolların işıqlandırılmasında alternativ enerji 
mənbələrindən (günəş, külək və s. enerji bata-
reyaları) istifadənin təmin edilməsi və onların 
daim yararlı vəziyyətdə saxlanılması üçün 
mütəmadi tədbirlər görülməsi

7.2.8. Texniki-iqtisadi əsaslandırılması aparılmış, yüksək təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən avtomagistralların yaradılması

7.2.8.1.
Ölkənin demoqrafik, iqtisadi inkişaf 
perspektivləri ilə bağlı yeni avtomobil yollarının 
müəyyən edilməsi

Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyi 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi, İqti-
sadiyyat Nazirliyi, Daxili İşlər 
Nazirliyi, Dövlət Şəhərsalma 
və Arxitektura Komitəsi

2019-2023

7.2.8.2.

Ölkə ərazisində nəqliyyat axınının intensiv oldu-
ğu istiqamətlər üzrə mühafizə olunan və yüksək 
təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən avtoma-
gistrallar yaradılmasının və onların istismar 
şərtlərinin texniki-iqtisadi əsaslandırılmasının 
hazırlanması

7.2.8.3.
Texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış 
ödənişli avtomagistralların tikintisinin stimullaş-
dırılması üçün tədbirlər görülməsi

Nazirlər Kabineti

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi, 
Azərbaycan Avtomobil Yolla-
rı Dövlət Agentliyi, İqtisadiy-
yat Nazirliyi, Daxili İşlər Na-
zirliyi, Dövlət Şəhərsalma 
və Arxitektura Komitəsi, 
Ədliyyə Nazirliyi

7.2.8.4. Avtomagistralların tikintisi və istismarı ilə bağlı 
normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi

7.2.9. Velosiped zolaqlarının və duracaqlarının yaradılması

7.2.9.1.

Avtomobil yollarında və küçə-yol şəbəkəsində 
velosiped zolaqlarının və duracaqlarının yaradı-
la biləcəyi ərazilərin müəyyən edilməsi, bununla 
bağlı müvafiq təkliflər hazırlanması və tədbirlər 
görülməsi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Bakı şəhərinin inzibati 
ərazisində — Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi, 
Azərbaycan Avtomobil Yolla-
rı Dövlət Agentliyi, yerli icra 
hakimiyyəti orqanları

2019-2023

7.2.10. Astagedən nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün şəraitin təkmilləşdirilməsi

7.2.10.1.

Kənd təsərrüfatı və texnoloji təyinatlı nəqliyyat 
vasitələri üçün onların hərəkətinə icazə 
verilməyən avtomobil yollarında mümkün olan 
yerlərdə paralel yolların (hərəkət zolaqları-
nın) yaradılması və ya digər müvafiq tədbirlər 
görülməsi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyi

yerli icra hakimiyyəti orqanları 2019-2023

7.2.10.2.

Eyni istiqamətdə bir hərəkət zolağı olan yolla-
rın müvafiq sahələrində astagedən nəqliyyat 
vasitələrini ötüb keçmək üçün qısaməsafəli 
əlavə hərəkət zolaqlarının təşkili

7.2.11. Avtomobil yollarında mal-qara keçidlərinin sayının optimallaşdırılması

7.2.11.1.

Monitorinqlər aparmaqla respublika əhəmiyyətli 
avtomobil yollarında və avtomagistrallarda av-
tomobil yollarının örüş-otlaq sahələrindən və 
heyvandarlıq təsərrüfatlarının geniş yayıldığı 
ərazilərdən keçən hissələrində təhlükəsizlik 
qaydalarına uyğun mal-qara keçidlərinin sayının 
optimallaşdırılması

Daxili İşlər Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
Azərbaycan Avtomobil Yolla-
rı Dövlət Agentliyi

2019-2022

7.2.12. Avtomobil yollarının lahiyələndirilməsi, tikintisi, təmiri və yenidən qurulması zamanı ətraf mühitin və biomüxtəlifliyin 
qorunması tələblərinin yerinə yetirilməsi, o cümlədən vəhşi fauna növlərinin areallarının bölünmə dərəcəsinin azaldılması 
üçün avtomagistrallarda zəruri miqrasiya keçidlərinin planlaşdırılması

7.2.12.1.

Avtomobil yollarının layihələndirilməsi, tikintisi, 
təmiri və yenidən qurulması zamanı ətraf mü-
hitin və biomüxtəlifliyin qorunması məqsədilə 
yol hərəkəti təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun 
lahiyələndirilən avtomobil yollarının fauna 
növləri üçün təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Azərbaycan Avtomobil 

Yolları Dövlət Agentliyi 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası, yerli icra 
hakimiyyəti orqanları

2019-2023

7.2.12.2.

Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinə yaxın 
layihələndirilən avtomagistrallarda nadir və nəsli 
kəsilməkdə olan vəhşi fauna növlərinin populya-
siyaları arasında təbii əlaqənin saxlanılmasının 
təmin edilməsi

7.2.13. Nəqliyyat vasitələrinin dayanma, durma və parklanma qaydalarının təkmilləşdirilməsi və bu qaydaların tələblərinə 
əməl edilməsinə nəzarətin gücləndirilməsi

7.2.13.1.

Azərbaycan Respublikası ərazisində yol 
hərəkətinin təşkilinin mühüm tərkib hissəsi kimi, 
nəqliyyat vasitələrinin dayanma, durma və park-
lanma qaydalarının təkmilləşdirilməsi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Bakı şəhərinin inzibati 
ərazisində — Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi, 
Fövqəladə Hallar Na-
zirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, 
Azərbaycan Avtomobil Yolla-
rı Dövlət Agentliyi, yerli icra 
hakimiyyəti orqanları

2019-2023

7.2.13.2.

Dayanma, durma və parklanmanın mümkün-
lüyü baxımından küçə-yol şəbəkəsinin təhlil 
edilməsi, nəqliyyat vasitələrinin parklanma 
yerlərinin sayının və mövcud parklanma 
yerlərindən istifadənin optimallaşdırılması

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Bakı şəhərinin inzibati 
ərazisində —Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi, 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi, 
Azərbaycan Avtomobil Yolla-
rı Dövlət Agentliyi, yerli icra 
hakimiyyəti orqanları

2019-2023

7.2.13.3.

Yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri 
(kompleksləri, zonaları) üçün parklanma 
yerlərinin minimal sayının məcburi kvotasının 
müəyyənləşdirilməsi, kvotaya uyğun olmayan 
obyektlərin tikintisinin və yenidən qurulmasının 
qadağan edilməsi

Dövlət Şəhərsalma və 
Arxitektura Komitəsi 

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Fövqəladə Hallar Nazir-
liyi, Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazir-
liyi, Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyi, Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi,  yerli icra 
hakimiyyəti orqanları

2019-2023

7.2.13.4.
Yeraltı və yerüstü çoxmərtəbəli parklanma 
yerlərinin tikintisi barədə təkliflər verilməsi və 
onların tikintisinə sahibkarların cəlb edilməsi

7.2.14. Sərnişinlərin və yüklərin avtonəqliyyat vasitələri ilə daşınmasına və yük avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə dair 
qaydaların təkmilləşdirilməsi

7.2.14.1.

Sərnişinlərin, baqajın və yüklərin (o cümlədən 
təhlükəli yüklərin) avtonəqliyyat vasitələri ilə 
daşınmasını tənzimləyən normativ hüquqi 
aktların və onların tətbiqi mexanizmlərinin 
təkmilləşdirilməsi

Nazirlər Kabineti 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi, Da-
xili İşlər Nazirliyi, Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, Ədliyyə Na-
zirliyi, Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyi, Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi

2019-2020

7.2.15. İctimai nəqliyyatın hərəkətinin təkmilləşdirilməsi

7.2.15.1.

İri şəhərlərin zərurət olan küçə və 
prospektlərində ümumi istifadədə olan nəqliyyat 
vasitələri üçün xüsusi hərəkət zolaqlarının ya-
radılması

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologi-
yalar Nazirliyi, Daxili 
İşlər Nazirliyi, Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi  

Azərbaycan Avtomobil Yolla-
rı Dövlət Agentliyi, yerli icra 
hakimiyyəti orqanları

2019-2023

7.2.15.2.
Bakı şəhərində və Bakıətrafı şəhər, qəsəbə və 
kəndlərdə ekspress avtobus xətlərinin artırıl-
ması 

Bakı Nəqliyyat Agent-
liyi 

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi

2019-2023

7.2.15.3.

Avtobus dayanacaq məntəqələrinin ümu-
mi nəqliyyat axınına maneə törətməməsi 
və sərnişin axınına uyğun olması şərtilə 
yerləşdirilməsi, avtobus marşrutlarının, xüsusən 
də iri şəhərlərdə müntəzəm şəhərdaxili marş-
rutların sərnişin axınına və yol infrastrukturuna 
uyğun optimallaşdırılması

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi, 
Azərbaycan Avtomobil Yol-
ları Dövlət Agentliyi, Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi,  yerli icra 
hakimiyyəti orqanları

2019-2023

7.3. TƏHLÜKƏSİZ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ
7.3.1. Nəqliyyat vasitələri üçün texniki reqlamentlərin təkmilləşdirilməsi

7.3.1.1.

Nəqliyyat vasitələrinə, onların ehtiyat 
hissələrinə, ləvazimat və istismar materialla-
rına dair Azərbaycan Respublikasının qoşul-
duğu beynəlxalq müqavilələrə uyğun texniki 
təhlükəsizlik və ekoloji reqlamentlərin hazırlan-
ması

Antiinhisar və İsteh-
lak Bazarına Nəzarət 
Dövlət Agentliyi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar Nazirliyi, Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2019

7.3.1.2.

Nəqliyyat vasitələrinə, onların ehtiyat 
hissələrinə, ləvazimat və istismar materi-
allarına dair texniki təhlükəsizlik və ekoloji 
reqlamentlərin tətbiq edilməsi

Antiinhisar və İsteh-
lak Bazarına Nəzarət 
Dövlət Agentliyi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar Nazirliyi, Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2019-2022

7.3.1.3.

Texniki reqlamenlərə cavab verməyən nəqliyyat 
vasitələrinin, onların ehtiyat hissələrinin, 
ləvazimat və istismar materiallarının 
Azərbaycan Respublikasına idxalının, satışının, 
istifadəsinin, habelə sair formada dövriyyəsinin 
qarşısının alınması üçün zəruri tədbirlər 
görülməsi

Dövlət Gömrük 
Komitəsi (idxalı 
hissəsində), Antiinhi-
sar və İstehlak Baza-
rına Nəzarət Dövlət 
Agentliyi (istehsalı 
hissəsində)

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnolo-
giyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2019-2022

7.3.2. Təhlükəsizlik xüsusiyyətləri yüksək olan nəqliyyat vasitələrinin dövriyyəsinin stimullaşdırılması

7.3.2.1.

Aktiv, passiv, ekoloji və qəzasonrası 
təhlükəsizliyi yüksək olan nəqliyyat vasitələrinin 
Azərbaycan Respublikasına idxalının, ölkə 
ərazisində alqı-satqısının, habelə sair formada 
dövriyyəsinin stimullaşdırılması üçün tədbirlər 
görülməsi və müvafiq qanunvericilik bazasının 
təkmilləşdirilməsi

Nazirlər Kabineti

Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnolo-
giyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi,
Vergilər Nazirliyi, Daxili İşlər 
Nazirliyi, Dövlət Gömrük
Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyi

2019-2020

7.3.3. Ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat vasitələrindən istifadənin stimullaşdırılması    

7.3.3.1.

Nəqliyyat vasitələrində istifadə olunan yanacaq 
növlərinin keyfiyyətinin Avro-4, habelə daha 
yüksək olan Avro-5, Avro-6 və digər standartla-
rın tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün müvafiq 
əsasların yaradılması və bu prosesin mərhələli 
şəkildə həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər 
görülməsi

Energetika Nazirliyi

Antiinhisar və İstehlak Baza-
rına Nəzarət Dövlət Agent-
liyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi, Da-
xili İşlər Nazirliyi, Dövlət Neft 
Şirkəti

2019-2023

7.3.3.2.

Ekoloji cəhətdən təmiz, elektrik mühərrikli 
nəqliyyat vasitələrindən istifadənin stimullaşdı-
rılması məqsədilə bu növ nəqliyyat vasitələrinin 
istehsalı, idxalı, ixracı, dövriyyəsi və istismarı 
üçün güzəştlər və imtiyazlar müəyyən edilməklə 
müvafiq normativ hüquqi bazanın formalaşdırıl-
ması

Nazirlər Kabineti 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi, Eko-
logiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi, Antiinhisar və 
İstehlak Bazarına Nəzarət 
Dövlət Agentliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, 
Vergilər Nazirliyi, Dövlət 
Gömrük Komitəsi, Ədliyyə 
Nazirliyi

2019-2021

7.3.3.3.
Ekoloji cəhətdən təmiz, elektrik mühərrikli 
nəqliyyat vasitələri üçün müvafiq infrastrukturun 
yaradılması istiqamətində tədbirlər görülməsi

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi

İqtisadiyyat Nazirliyi, Daxili 
İşlər Nazirliyi 2019-2021

(ardı 8-ci səhifədə)
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DÖVLƏT PROQRAMI
(əvvəli 7-ci səhifədə)
7.3.4. Avtonom (sürücüsüz) nəqliyyat vasitələrindən istifadə imkanlarının təhlil edilməsi

7.3.4.1.

Avtonom (sürücüsüz) nəqliyyat vasitələrindən şəhərdaxili 
sərnişindaşımada, habelə əyləncə-turizm məqsədilə 
istifadə üçün pilot ərazilərin təyin edilməsi və burada 
həmin nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin təşkili məqsədilə 
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və digər təşkilati-hüquqi 
məsələlərin həlli ilə bağlı təkliflər hazırlanması

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Bakı Nəqliyyat Agentliyi, 
Dövlət Turizm Agentliyi, 
Azərbaycan Avtomobil 
Yolları
Dövlət Agentliyi

2019-2023

7.3.5. Klassik və yarış məqsədli idman avtomobillərinin idxalı və istifadəsi qaydalarının müəyyən edilməsi

7.3.5.1.
Klassik və yarış məqsədli idman avtomobillərinin idxalı, ix-
racı, dövriyyəsi və onlardan istifadə qaydalarını tənzimləyən 
normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi

Nazirlər Kabineti

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Ədliyyə Nazirliyi, Dövlət 
Gömrük Komitəsi, 
Azərbaycan Avtomobil 
Federasiyası 2019-2020

7.3.5.2.
Klassik və yarış məqsədli idman avtomobillərinin sertifi-
katlaşdırılması və dövlət qeydiyyatı qaydalarının müəyyən 
edilməsi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Azərbaycan Avtomobil 
Federasiyası

7.3.6. Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmətin (texniki qulluq və təmir) keyfiyyətinin artırılması

7.3.6.1.

Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmətlə (texniki qulluq və 
təmirlə), habelə texniki xidmət göstərən texniki-təmir 
stansiyaları və sahələri ilə bağlı qanunvericiliyin və texniki 
reqlamentlərin təkmilləşdirilməsi

Antiinhisar və İsteh-
lak Bazarına Nəzarət 
Dövlət Agentliyi 

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Na-
zirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, 
Ədliyyə Nazirliyi

2019-2021

7.3.6.2.

Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərən fiziki 
şəxslərin peşə hazırlığı və ixtisasının artırılması məqsədilə 
tədbirlər görülməsi, habelə xüsusiləşdirilmiş təlim-tədris 
mərkəzlərinin yaradılması, kursların, seminarların və 
treninqlərin təşkili

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi

Təhsil Nazirliyi, Daxili 
İşlər Nazirliyi, Azərbaycan 
Avtomobil Federasiyası

7.3.7. Nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyasının təşkili

7.3.7.1.

Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizlik 
səviyyəsini yüksəltmək, ekoloji vəziyyəti yaxşılaşdır-
maq, eləcə də yerli avtomobil istehsalını stimullaşdırmaq 
məqsədilə köhnəlmiş,  texniki-təhlükəsizlik baxımın-
dan və ekoloji cəhətdən yararsız nəqliyyat vasitələrinin 
dövriyyədən çıxarılmasını təmin etmək üçün nəqliyyat 
vasitələrinin utilizasiya proqramının hazırlanması və tətbiqi

Nazirlər Kabineti

İqtisadiyyat Nazirliyi, Daxili 
İşlər Nazirliyi, Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texno-
logiyalar Nazirliyi, Vergilər 
Nazirliyi, Dövlət Gömrük 
Komitəsi 

2019-2020

7.3.8. İriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət təhlükəsizliyinə nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi

7.3.8.1.

İriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələri üçün icazə 
verilən maksimum kütləyə (oxa düşən kütləyə) dair 
tələblərin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılma-
sı, bu tələblərə əməl edilməsinə nəzarət sisteminin 
təkmilləşdirilməsi

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyi, 
Antiinhisar və İstehlak 
Bazarına Nəzarət Dövlət 
Agentliyi

2019-2020

7.3.8.2.

Hərəkət zamanı icazə verilən maksimum kütlə və qaba-
rit tələblərinə əməl etməməklə iri qabaritli və ağırçəkili 
nəqliyyat vasitələrinin avtomobil yollarına vurduqları zərərin 
hesablanması qaydalarının müəyyən edilməsi, habelə 
həmin zərərin ödənilməsi və aradan qaldırılması məqsədilə 
tədbirlər görülməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi Azərbaycan Avtomobil 

Yolları Dövlət Agentliyi 

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Na-
zirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi

2019-2020

7.3.8.3.

İriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin ümumi 
istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət rejiminə və 
marşrutlarına yenidən baxılması, bu sahədə müəyyən 
olunmuş məhdudiyyətlərə əməl edilməsinə nəzarətin 
gücləndirilməsi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi

7.3.9. Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə nəzarətin və onların texniki baxışı qaydalarının təkmilləşdirilməsi

7.3.9.1.

Nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışının təkmilləşdirilməsi, 
texniki baxış keçirilməsinin xüsusi mülkiyyətdə olan hüquqi 
şəxslərə və fərdi sahibkarlara həvalə edilməsi və bu sahədə 
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi

Nazirlər Kabineti

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, Daxili İşlər Nazir-
liyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Ədliyyə Nazirliyi

2019-2021

7.3.9.2.

Hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən texniki ba-
xışın həyata keçirilməsi qaydasının hazırlanması və bu 
sahədə qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyətin 
müəyyən edilməsi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Ədliyyə Nazirliyi

7.3.9.3.
Yollarda hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin texniki na-
sazlığa görə hərəkətdən kənarlaşdırılmasına dair qanunve-
riciliyin təkmilləşdirilməsi 

7.3.9.4.

Sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən avtonəqliyyat 
vasitələrinin reysqabağı texniki vəziyyətinin yoxlanılması-
nın, habelə həmin nəqliyyat vasitələri sürücülərinin reysqa-
bağı tibbi və tibbi-narkoloji müayinədən keçirilməsi qaydası-
nın təkmilləşdirilməsi

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Səhiyyə Nazirliyi

7.3.9.5. Texniki baxışı həyata keçirəcək mütəxəssislərin təlim və 
tədrisinin təşkili qaydalarının hazırlanması

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi

Daxili İşlər Nazirliyi,
Təhsil Nazirliyi

7.4. TƏHLÜKƏSİZ YOL HƏRƏKƏTİ İŞTİRAKÇILARI
7.4.1. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi sahəsində təbliğat-təşviqat işinin təşkili

7.4.1.1.

Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin sistemli və mütəmadi qaydada 
təbliğat-təşviqatının təşkili üçün müvafiq tədbirlər planı-
nın hazırlanması və bu sahədə ictimai iştirakçılığın təmin 
edilməsi

Nazirlər Kabineti

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, 
Gənclər və İdman Na-
zirliyi, Milli Televiziya və 
Radio Şurası, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
yanında Gənclər Fondu, 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti yanında Qeyri-
Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Şurası, 
“Azərbaycan Dəmir Yol-
ları” QSC,  müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanları, 
Azərbaycan Avtomobil 
Federasiyası

2019-2023

7.4.1.2.

Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təbliği ilə bağlı televiziya və ra-
dio verilişlərinin, sosial şəbəkə materiallarının və digər sosi-
al reklamların, habelə nəşrlərin hazırlanması və yayılması, 
kütləvi maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi

7.4.1.3.

Aktiv, passiv, ekoloji və qəzasonrası təhlükəsizliyi yüksək 
olan nəqliyyat vasitələrindən istifadənin təbliği və təşviqi; 
şəxsi avtomobillərdən istifadənin azaldılması istiqamətində 
mütəmadi təbliğat-təşviqat işinin təşkili

7.4.1.4.

Velosipedçilərin, həmçinin motosiklet və mopedlərin 
sürücülərinin yol hərəkəti qaydaları və təhlükəsizlik 
vasitələrindən istifadə barədə maarifləndirilməsi, belə 
vasitələrdən istifadə ilə bağlı təbliğat-təşviqat işinin aparıl-
ması

Daxili İşlər Nazirliyi

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, 
Gənclər və İdman Na-
zirliyi, Milli Televiziya və 
Radio Şurası, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
yanında Gənclər Fondu, 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti yanında Qeyri-
Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Şurası, 
“Azərbaycan Dəmir Yol-
ları” QSC,  müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanları, 
Azərbaycan Avtomobil 
Federasiyası

7.4.1.5.

Televiziya və radio verilişlərinin, audiovizual və kütləvi nü-
mayiş etdirilən və ya digər şəkildə açıqlanması nəzərdə 
tutulan əsərlərin hazırlanması zamanı yol hərəkəti 
təhlükəsizliyinin təbliğinin nəzərə alınması

7.4.1.6.

Əhalinin ictimai nəqliyyata etimadının yüksəldilməsi, 
həmçinin ictimai nəqliyyat xidmətinin keyfiyyətinin,  
təhlükəsizliyinin və səmərəliliyinin artırılması üçün davamlı 
təbliğat-təşviqat işinin aparılması

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Təhsil Nazirliyi, Gənclər 
və İdman Nazirliyi, Milli 
Televiziya və Radio Şu-
rası, Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti 
yanında Gənclər Fondu, 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti yanında Qeyri-
Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Şurası, 
“Azərbaycan Dəmir Yol-
ları” QSC,  müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanları, 
Azərbaycan Avtomobil 
Federasiyası

7.4.2. Avtomobil yollarında uşaqların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

7.4.2.1.
Yol hərəkəti iştirakçıları kimi uşaqların təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi məqsədilə yol hərəkətini tənzimləyən qanun-
vericiliyin təkmilləşdirilməsi

Nazirlər Kabineti

Daxili İşlər Nazirliyi, Təhsil 
Nazirliyi, Ailə, Qadın və 
Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi,
yerli icra hakimiyyəti or-
qanları

2019-2020

7.4.2.2.

Uşaqların yol hərəkəti qaydalarını öyrənmələri və yol 
nişanlarını tanımaları üçün uşaq avtoşəhərciklərinin, av-
tomeydançalarının və digər əyləncə-təlim məkanlarının 
yaradılması və yerləşdirilməsi qaydasının hazırlanması, 
belə yerlərin ölkənin müxtəlif ərazilərində yaradılması işinin 
təşkili

Daxili İşlər Nazirliyi

Təhsil Nazirliyi, Ailə, Qa-
dın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsi,
yerli icra hakimiyyəti or-
qanları

7.4.3. Ümumtəhsil və məktəbəqədər tədris müəssisələrində yol hərəkətinin təhlükəsizliyi ilə bağlı tədrisin gücləndirilməsi

7.4.3.1.

Müvafiq fənn proqramlarına və dərsliklərə daxil edilmiş möv-
zuların tərkibində yol hərəkəti təhlükəsizliyinə aid baza bilik 
və  bacarıqların əks etdirilməsi və ya belə xüsusi mövzuların 
nəzərdə tutulması Təhsil  Nazirliyi Daxili İşlər Nazirliyi 2019-2023

7.4.3.2. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi mövzusunda müxtəlif xarakterli 
müsabiqə və yarışlar keçirilməsi və dərnəklərin təşkili

7.4.4. Mexaniki nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlanması və ixtisasının artırılması işinin təkmilləşdirilməsi

7.4.4.1.

Mexaniki nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlanmasını, 
ixtisasının artırılmasını, nəqliyyat vasitəsini idarə etmək 
hüququ verən sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən şəxslərdən 
imtahanların qəbul edilməsini və onlara sürücülük vəsiqəsi 
verilməsini tənzimləyən qaydaların təkmilləşdirilməsi

Nazirlər Kabineti

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Kənd Təsərrüfatı Nazir-
liyi, Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi,
 Ədliyyə Nazirliyi

2019-2023

7.4.4.2.

Mexaniki nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlanması və 
ixtisasının artırılması məqsədilə tədris müəssisələrinin ölkə 
üzrə dislokasiyasının optimallaşdırılması və maddi-texniki 
bazasının müasir standartlara uyğunlaşdırılması

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
Bakı Nəqliyyat Agentliyi 7.4.4.3.

Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla mexaniki nəqliyyat 
vasitələri sürücülərinin hazırlanması və ixtisasının artırılma-
sı üçün təlim-tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi

7.4.4.4.
Əlilliyi olan şəxslərin sürücülük vəsiqəsi alması qaydaları-
nın hazırlanması və bununla bağlı təlim-tədris prosesinin 
təkmilləşdirilməsi

Daxili İşlər Nazirliyi

Əmək və Əhalinin So-
sial Müdafiəsi Nazirliyi, 
Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi, Bakı Nəqliyyat 
Agentliyi 

7.4.4.5.
Nəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsinə mane olan 
xəstəliklərin və fiziki məhdudiyyətlərin siyahısının təsdiq 
edilməsi

Səhiyyə Nazirliyi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, Fövqəladə Hallar 
Nazirliyi, Bakı Nəqliyyat 
Agentliyi 

7.4.4.6.

Operativ nəqliyyat vasitələri, avtobuslar, taksi minik 
avtomobilləri, yük avtomobilləri, kənd təsərrüfatı təyinatlı, 
texnoloji, iriqabaritli  və ağırçəkili nəqliyyat vasitələri 
sürücülərinin hazırlanması və ixtisasının xüsusi proqramlar 
üzrə artırılması işinin təkmilləşdirilməsi

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologi-
yalar Nazirliyi, Daxili 
İşlər Nazirliyi, Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi, 
Kənd Təsərrüfatı Na-
zirliyi, Fövqəladə Hallar 
Nazirliyi

Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə 
Nazirliyi

7.4.5. Mexaniki nəqliyyat vasitələri sürücülərinin tədrisi və ixtisasının artırılması üzrə tədris müəssisələrinin tədris-köməkçi heyətinin 
hazırlığı işinin təkmilləşdirilməsi

7.4.5.1.

Qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla mexa-
niki nəqliyyat vasitələri sürücülərini hazırlayan tədris 
müəssisələrinin tədris-köməkçi heyətinin hazırlığı və 
ixtisasının artırılması işinin təkmilləşdirilməsi, tədris 
müəssisələrinin tədris-köməkçi heyətinin attestasiya qayda-
larının hazırlanması

Daxili İşlər Nazirliyi Təhsil Nazirliyi 2019-2020

7.4.6. Hərəkət (mobillik) planlarının tərtib edilməsi

7.4.6.1.

Ölkənin hər bir şəhəri üçün küçə-yol şəbəkəsində yol 
hərəkətinin bütün iştirakçılarının səmərəli, təhlükəsiz və 
rahat hərəkətini təmin edən “Şəhərdaxili hərəkət (mobillik) 
planı”nın hazırlanması və təsdiq edilməsi

Nazirlər Kabineti

Nəqliyyat,  Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Na-
zirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi, 
Bakı Nəqliyyat Agentliyi, 
Şəhərsalma və Arxitek-
tura Komitəsi, yerli icra 
hakimiyyəti orqanları 

2019-2020

7.4.6.2.

Balansında 10 və ya daha çox avtonəqliyyat vasitəsi olan, 
habelə 20 və ya daha çox (iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat 
vasitələrinə münasibətdə – 5 və ya daha çox) avtonəqliyyat 
vasitəsi üçün nəzərdə tutulmuş parklanma yeri olan dövlət 
orqanlarının, bələdiyyələrin, hüquqi şəxslərin və sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə məşğul fiziki şəxslərin faktiki fəaliyyət göstərdiyi 
yer üzrə “Şəhərdaxili hərəkət (mobillik) planı”na uyğun “Xü-
susi hərəkət (mobillik) planı”nın hazırlanması

Nazirlər Kabineti 

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Nəqliyyat,  Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, Fövqəladə Hallar 
Nazirliyi, Şəhərsalma və 
Arxitektura Komitəsi, yerli 
icra hakimiyyəti orqanları, 
Bakı Nəqliyyat Agentliyi

7.5. QƏZASONRASI TƏDBİRLƏR
7.5.1. Yol-nəqliyyat hadisələri ilə bağlı xilasetmə tədbirlərini həyata keçirən aidiyyəti qurumlar arasında əməkdaşlıq və 
əlaqələndirmənin gücləndirilməsi

7.5.1.1.

Yol-nəqliyyat hadisələri ilə bağlı operativ, əlaqələndirilmiş və 
keyfiyyətli xilasetmə tədbirlərinin görülməsi məqsədilə “Yol-
nəqliyyat hadisələri ilə bağlı ümumi xilasetmə fəaliyyətinin 
təşkili Qaydaları”nın hazırlanması

Nazirlər Kabineti 

Daxili İşlər Nazirli-
yi, Səhiyyə Nazirliyi, 
Fövqəladə Hallar Nazirli-
yi, Ədliyyə Nazirliyi

2019

7.5.1.2.

Yol-nəqliyyat hadisəsi yerinə müvafiq qəza-xilasetmə 
bölmələrinin qısa müddətdə çatmasını və daha opera-
tiv əlaqələndirməni təmin etmək üçün birgə təlimlərin 
mütəmadi keçirilməsi

Daxili İşlər Nazirliyi Səhiyyə Nazirliyi, 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi

7.5.2. Yol-nəqliyyat hadisələri  ilə bağlı vahid çağrı mərkəzinin yaradılması və yol-nəqliyyat hadisələrinin qeydiyyatı prosesinin 
təkmilləşdirilməsi

7.5.2.1.

Yol-nəqliyyat hadisələri ilə bağlı ümumi xilasetmə 
fəaliyyətini həyata keçirən qurumları əlaqələndirən vahid 
çağrı mərkəzinin yaradılması və bu mərkəzin fəaliyyət qay-
dasının müəyyənləşdirilməsi

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi

Daxili İşlər Nazirliyi, 
Fövqəladə Hallar Nazirli-
yi, Səhiyyə Nazirliyi

2019-20207.5.2.2.
Vahid çağrı mərkəzinin məlumat bazasının yaradılması və 
mütəmadi yenilənməsi, habelə bu bazanın “Yol-nəqliyyat 
hadisələri” elektron məlumat bazası ilə inteqrasiyası

Daxili İşlər Nazirliyi

7.5.2.3.

Yol-nəqliyyat hadisələrinə dair zəruri məlumatların sistem-
li toplanması məqsədilə müvafiq qurumların hər birinin 
məlumatları daxil etməli olduğu “Yol-nəqliyyat hadisələrinin 
vahid qeydiyyat vərəqəsi”nin formasının və doldurulma qay-
dasının hazırlanması və təsdiqi

Daxili İşlər Nazirliyi 

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, Fövqəladə Hallar 
Nazirliyi, Səhiyyə Nazirli-
yi, Ədliyyə Nazirliyi

7.5.3. Yol-nəqliyyat hadisələri ilə bağlı ilk tibbi yardım göstərilməsi işinin təkmilləşdirilməsi

7.5.3.1.

Yol-nəqliyyat hadisəsi yerinə təcili və təxirəsalınmaz tibbi 
yardımın, eləcə də qəza-xilasetmə dəstəsinin çatması və 
zərərçəkənlərin tibb məntəqələrinə çatdırılması müddətinin 
azaldılması üçün tədbirlərin işlənib hazırlanması və həyata 
keçirilməsi

Səhiyyə Nazirliyi Fövqəladə Hallar Nazirliyi,
Daxili İşlər Nazirliyi

2019-2023
7.5.3.2.

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyaları 
şəbəkəsinin və onlar arasındakı məsafənin optimallaşdırıl-
ması

7.5.3.3.

Yol hərəkəti iştirakçılarına, xüsusilə sürücülərə yol-nəqliyyat 
hadisələrində zərərçəkənlərlə rəftar edilməsi və ilk tib-
bi yardım göstərilməsi qaydalarının öyrədilməsi işinin 
təkmilləşdirilməsi

7.5.3.4 Təcili tibbi yardım nəqliyyat vasitələrinin GPS naviqatorlarla 
təmin edilməsi Səhiyyə Nazirliyi 2019-2020

7.5.4. Qəza təhlükəli sahələrin və yol-nəqliyyat hadisələrinin müntəzəm baş verdiyi yerlərin (qəza ocaqlarının) müəyyən  edilməsi və qəza 
səbəblərinin aradan qaldırılması

7.5.4.1.

Qəza təhlükəli sahələrin və qəza ocaqlarının müəyyən 
edilməsi, onların siyahısının mütəmadi yenilənməsi və 
həmin yerlərdə yol hərəkətinin yenidən təşkili və ya digər 
mümkün üsullarla qəza şəraitinin aradan qaldırılması üçün 
tədbirlər görülməsi

Daxili İşlər Nazirliyi

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Na-
zirliyi, Azərbaycan Avtomo-
bil Yolları Dövlət Agentliyi, 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC

2019-2020
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 � Azərbaycan 
Respublikasının Xarici 
İşlər Nazirliyi 2018-ci ilin 
yekunlarına dair məlumat 
yayıb. AZƏRTAC məlumatı 
təqdim edir.

2018-ci ildə qlobal və re-
gional güclər arasında artan 
ixtilaflar beynəlxalq münasibətlər 
sistemində davam edən gərginliyi, 
o cümlədən dövlətlərin suveren-
liyi və daxili işlərinə müdaxilələri, 
beynəlxalq hüququn norma və 
prinsiplərinə ikili yanaşmanı, 
həmçinin silahlı münaqişələr, etnik 
qarşıdurmalar, birtərəfli iqtisadi 
sanksiyalar, dözümsüzlük və 
humanitar böhran vəziyyətini daha 
da kəskinləşdirib.

Yerləşdiyi region ətrafında 
cərəyan edən ziddiyyətli proseslər 
şəraitində ölkəmiz Azərbaycan 
Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
həyata keçirilən uğurlu siyasət 
nəticəsində daxili sabitlik və 
inkişafını təmin etmək, iqtisadiy-
yatını müsbət artım dinamikasına 
kökləmək və irimiqyaslı layihələr 
həyata keçirməklə beynəlxalq 
səviyyədəki nüfuz və rəğbətini 
daha da möhkəmləndirməyə 
müvəffəq olub.

Cari ildə Azərbaycan Respub-
likasının xarici siyasəti qarşılıqlı 
hörmət və bərabərhüquqluluq 
əsasında iki və çoxtərəfli 
münasibətlərin inkişafı, 
təhlükəsizliyin, iqtisadi və sosi-
al rifahın dayanıqlılığının təmin 
edilməsi və mədəni təşəbbüslərin 
artırılması istiqamətlərinə yönəlib. 
Eyni zamanda, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2017-
ci il 16 may tarixli “Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik 
yubileyi haqqında” sərəncamına 
uyğun olaraq xarici siyasətimizdə 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100-cü ildönümünün qeyd edil-
diyi cari ildə milli istiqlaliyyət 
və dövlətçilik dəyərlərimizin 
beynəlxalq müstəvidə geniş təşviq 
olunmasına xüsusi diqqət ayrılıb.

Xalqın iradəsinə əsaslanan 
ölkədəki sabit ictimai-siyasi 
vəziyyət, sosial-iqtisadi sahələrdə 
aparılan səmərəli islahatlar və 
quruculuq işləri, habelə uğur-
la davam etdirilən müstəqil və 
çoxşaxəli xarici siyasət kursu 
Azərbaycanı Cənubi Qafqaz regio-
nunun aparıcı və ən inkişaf etmiş 
ölkəsi olaraq qalmasını təmin 
edib.

Dövlətimizin başçısı tərəfindən 
2018-ci ildə çoxsaylı rəsmi və 
işgüzar səfərlər həyata keçirilib, o 
cümlədən Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin Türkiyə, Rusiya, 
Böyük Britaniya, Fransa, Belçika, 
Xorvatiya, İsveçrə, Belarus, Qaza-
xıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və 
Türkmənistana səfərləri reallaş-
dırılıb. Eyni zamanda, Türkiyə, 
Rusiya, İran, İtaliya, Serbiya, 
Monqolustan, Benin, Tacikistan, 
Əfqanıstan, Moldova, Makedoni-
ya və Albaniyanın prezidentləri, 
həmçinin Almaniyanın federal 
kansleri ölkəmizə rəsmi və işgüzar 
səfərlər ediblər.

Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidentinin İtaliya 
və Fransaya rəsmi və işgüzar 
səfərləri baş tutub.

Cari il ərzində Ermənistan 
– Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin Azərbaycanın 
suverenliyi, ərazi bütövlüyü və 
beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində 
həll olunması istiqamətində diplo-
matik səylərimiz davam etdirilib.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti ilə Ermənistan baş 
naziri arasında MDB-nin Düşənbə 
və Sankt-Peterburq zirvə görüşləri 
çərçivəsində söhbətlər baş tutub 
və Azərbaycan Respublikasının 
xarici işlər naziri ilə ermənistanlı 
həmkarı arasında son altı ay 
ərzində 3 görüş keçirilib. Cari il 

dekabrın 6-da ATƏT-in Milan-
da keçirilmiş Nazirlər Görüşü 
çərçivəsində ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədr ölkələrinin 
nümayəndə heyətlərinin 
rəhbərləri, Azərbaycan və 
Ermənistan xarici işlər nazirlərinin 
birgə bəyanatı qəbul olunub. 
Bəyanatda münaqişənin sülh yolu 
ilə ədalətli və davamlı həlli üzrə 
danışıqların davam etdirilməsinin 
razılaşdırıldığı qeyd olunur. Bura-
da, həmçinin iki ölkənin rəhbərləri 
səviyyəsində Düşənbədə əldə 
edilən razılaşmaya riayət olun-
ması və hər iki ölkə əhalisinin 
sülhə hazırlanması üçün konkret 
addımların atılması çağırışı əksini 
tapır. Vacib məqamlardan digəri 
isə birgə bəyanatda münaqişənin 
ədalətli və davamlı həllinin təşviq 
edilməsi üçün yaxın gələcəkdə 
Azərbaycan və Ermənistan 
rəhbərliyi səviyyəsində intensiv 
nəticəyə yönəlik danışıqların 
keçirilməsi fikrinin əks olunması-
dır. Bu yanaşma ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrləri tərəfindən 
tam dəstəklənir.

Bu il ərzində Ermənistan – 
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli ilə bağlı 
bir sıra beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən maraqlarımıza cavab 
verən aşağıdakı önəmli sənədlərin 
qəbul edilməsinə nail olunub.

2018-ci il aprelin 3-6-da 117 
ölkə və 16 beynəlxalq təşkilatın 
yüksək səviyyəli rəsmilərinin işti-
rakı ilə Bakıda keçirilmiş Qoşul-
mama Hərəkatının Aralıq Nazirlər 
Konfransının yekun sənədinə 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsinin 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
və sərhədlərinin toxunulmazlığı 
prinsipi əsasında həll edilməsinin 
vacibliyini vurğulayan bənd daxil 
edilib.

2018-ci il aprelin 16-17-də 
Düşənbə şəhərində keçirilmiş 
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 
Xarici İşlər Nazirlər Şurası iclası-
nın yekun sənədinə Ermənistan 
– Azərbaycan münaqişəsinin regi-
onal iqtisadi əməkdaşlığa maneə 
törətdiyi və münaqişənin tezliklə 
dövlətlərin suverenliyi və ərazi 
bütövlüyünə hörmət prinsipləri 
əsasında həllinin vacibliyinə dair 
bənd daxil edilib.

2018-ci il mayın 5-6-da 
Banqladeş Xalq Respublikasının 
Dəkkə şəhərində keçirilmiş İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) 
Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 
45-ci sessiyasında Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı təcavüzü və 
işğal olunmuş ərazilərimizdə dini-
mədəni irsin dağıdılmasına dair 
qətnamələr qəbul edilib.

İƏT Xarici İşlər Nazirləri 
Şurasının iclasında “1992-ci il 
Xocalı qırğınının qurbanları ilə 
həmrəylik” adlı qətnamə də qəbul 
olunub. Qətnamədə Azərbaycanın 
Xocalı şəhərində və digər işğal 
edilmiş ərazilərində Ermənistan 
Respublikasının silahlı qüvvələri 
tərəfindən azərbaycanlı mülki 
əhaliyə və hərbi şəxslərə qarşı 
törədilmiş kütləvi vəhşiliklər qəti 
şəkildə pislənilir və üzv dövlətlər 
münaqişə dövründə Azərbaycanın 
Xocalı şəhəri və işğal edilmiş digər 
ərazilərində törədilmiş cinayətlərin 
müharibə cinayətləri, insanlıq 
əleyhinə cinayətlər və soyqırımı 
kimi yerli və beynəlxalq səviyyədə 

tanınması istiqamətində lazımi səy 
göstərməyə səslənib.

2018-ci ilin iyul ayında Avropa 
İttifaqı ilə Azərbaycan arasın-
da qəbul olunmuş “Tərəfdaşlıq 
prioritetləri” sənədində 
Azərbaycanın ərazi bütövlü-
yü, suverenliyi və sərhədlərinin 
toxunulmazlığı ilə bağlı Avropa 
İttifaqından Azərbaycana önəmli 
dəstək ifadə olunub. Bununla 
yanaşı, 2018-ci il dekabrın 12-də 
Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi 
“Vahid Xarici və Təhlükəsizlik 
Siyasətin həyata keçirilməsi üzrə 
illik plan” adlı qətnamədə Avro-
pa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı 
ölkələri, o cümlədən Azərbaycanın 
suverenliyi və ərazi bütövlüyünün 
dəstəkləməsi bir daha təsdiqlənib.

Eyni zamanda, 2018-ci il iyu-
lun 11-12-də Brüsseldə keçirilmiş 
NATO Zirvə görüşünün yekun 
bəyannaməsində Alyans üzvləri 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
və suverenliyinə davamlı dəstək 
ifadə edib və regiondakı mövcud 
münaqişələrin məhz bu prinsiplər 
əsasında həll olunmasına çıxış 
ediblər.

2018-ci il oktyabrın 5-də 
keçirilmiş Demokratiya və İqtisadi 
İnkişaf naminə Təşkilat – GUAM 
dövlətlərinin hökumət başçı-
larının iclasında qəbul edilmiş 
Birgə Bəyanatda Ermənistan –
Azərbaycan münaqişəsi və GUAM 
üzv ölkələri ərazisində həllini 
tapmamış digər münaqişələrin 
dövlətlərin suverenliyi, ərazi bü-
tövlüyü və beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış sərhədlərinin toxu-
nulmazlığı prinsipləri əsasında 
həllinin vacibliyi vurğulanıb və bu 
münaqişələrin beynəlxalq sülhə, 
təhlükəsizliyə və sabitliyə təhlükə 
təşkil etdiyini nəzərə alınaraq, on-
ların yuxarıda göstərilən prinsiplər 
əsasında tezliklə həlli məqsədilə 
beynəlxalq ictimaiyyətə səylərin 
artırılması üçün çağırış edilib.

2018-ci ildə dövlətimizin 
dayanaqlı inkişafını təmin etmək 
məqsədi ilə beynəlxalq, regional 
və ikitərəfli formatda məqsədyönlü 
xarici siyasət fəaliyyəti davam 
etdirilib. Ölkə iqtisadiyyatının 
potensialının xaricdə təbliğ 
olunması, ixracının təşviqi və 
genişləndirilməsi, ölkəmizdə isteh-
sal olunan məhsul və xidmətlərin 
rəqabət qabiliyyətinin artırılması, 
həmçinin xarici ölkələrdə tətbiq 
olunan müasir texnologiyaların 
ölkəmizə cəlb edilməsi aparılan 
xarici iqtisadi əməkdaşlığın əsas 
istiqamətlərini təşkil edib.

Həyata keçirilmiş komp-
leks tədbirlər nəticəsində əldə 
edilən iqtisadi uğurlarımız 
mötəbər beynəlxalq iqtisadi 
qurumlar tərəfindən də yüksək 
qiymətləndirilib. Belə ki, dünya-
nın ən nüfuzlu iqtisadi forumu 
olan Davos İqtisadi Forumunun 
qiymətləndirməsinə əsasən 
ölkəmiz rəqabətqabiliyyətliliyə 
görə dünya miqyasında 35-ci 
yerdə qərarlaşıb.

İkitərəfli ticari-iqtisadi 
əlaqələrin inkişafı məqsədilə Misir, 
İordaniya, İran, Avstriya, Mərakeş, 
İsrail, Vyetnam, Hindistan, Qa-
zaxıstan, Bolqarıstan, Belarus, 
Serbiya, Rumıniya, Rusiya və 
Sankt-Peterburq hökumətləri daxil 
olmaqla, 15 Hökumətlərarası 
komissiyaların iclasları, həmçinin 
Azərbaycan ilə Pakistan arasında 
ticarət sahəsində əməkdaşlıq üzrə 

birgə İşçi Qrupunun ilk görüşü, 
eyni zamanda, Çin, İran, Avstriya, 
Pakistan, İsveçrə, İtaliya, Esto-
niya, Çexiya, Serbiya ilə biznes 
forumlar keçirilib. Çin, Polşa, Uk-
rayna və Latviyada Azərbaycanın 
Ticarət evləri fəaliyyətə başlayıb.

2018-ci il ərzində Azərbaycan 
Respublikası insan hüquqları, 
demokratiya, qanunun aliliyi və 
yaxşı idarəçiliyin təşviqi sahəsində 
beynəlxalq və regional təşkilatlarla 
səmərəli fəaliyyətini davam etdirib. 
2018-ci il martın 22-də BMT 
İnsan Hüquqları Şurasının 37-ci 
sessiyası çərçivəsində ölkəmiz 
tərəfindən irəli sürülmüş “Dövlət 
xidmətlərinin səmərəli, şəffaf və 
məsuliyyətli çatdırılması vasitəsilə 
insan hüquqları və Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədlərinin təşviqi” 
adlı qətnamə layihəsi yekdilliklə 
qəbul edilib. 2018-ci il aprelin 
25-də Avropa Şurası Parlament 
Assambleyasında qəbul olunmuş 
“Avropada məcburi köçkünlərin 
humanitar ehtiyacları və hüquq-
ları” adlı qətnamədə işğal edilmiş 
ərazilərin əhalisinin başqa yerə 
köçürülməsi və işğalçı qüvvə 
tərəfindən bu ərazilərə digər 
əhalinin yerləşdirilməsi müharibə 
cinayəti kimi qeyd olunub. 2018-ci il 
dekabrın 17-də BMT Baş Assamb-
leyasında Azərbaycan tərəfindən 
irəli sürülmüş və əsas məqsədi 
silahlı münaqişələr şəraitində itkin 
düşmüş şəxslərin probleminə 
diqqətin daha da artırılmasından 
ibarət “İtkin düşmüş şəxslər” adlı 
qətnamə yekdilliklə qəbul edilib.

Demokratiya, insan hüquqları 
və qanunun aliliyi sahələrində 
beynəlxalq təsisatlarla aparılan 
səmərəli əməkdaşlıqla yanaşı, cari 
ildə mədəniyyətlərarası dialoqun 
təşviq edilməsinə də böyük önəm 
verilib.

2018-ci il 26 noyabr–1 dekabr 
tarixlərində keçirilmiş UNESCO-
nun Qeyri-maddi mədəni irsin 
qorunması üzrə Hökumətlərarası 
Komitəsinin iclasında Azərbaycan 
tərəfinin təqdim etdiyi “Çövkən-
ənənəvi Qarabağ atüstü oyunu” ilə 
bağlı milli hesabat qəbul olunub, 
həmçinin “Yallı (Köçəri, Tənzərə), 
Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” 
adlı nominasiya Qorunmaya 
Ehtiyacı olan UNESCO-nun Qeyri-
maddi mədəni irs siyahısına daxil 
edilib.

İl ərzində beynəlxalq 
təsisatların seçkili vəzifələrinə 
ölkəmizdən irəli sürülən 
namizədliklərin müvəffəqiyyətlə 
irəliləməsi Azərbaycanın 
ikitərəfli və çoxtərəfli beynəlxalq 
münasibətlər müstəvisində 
apardığı uğurlu siyasətinin bariz 
nümunəsini təşkil edib.

2018-ci il iyunun 4-6-da 
UNESCO-nun baş qərargahında 
keçirilmiş təşkilatın Qeyri-mad-
di mədəni irsin qorunması üzrə 
Konvensiyasına üzv ölkələrin 7-ci 
Baş Assambleyasında Azərbaycan 
adıçəkilən Komitəyə üzv seçilib.

2018-ci il iyunun 7-də Nyu-
York şəhərində keçirilmiş BMT-nin 
qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin 
aradan qaldırılması üzrə Konven-
siyasına tərəf dövlətlərin iclasında 
Azərbaycan Respublikasının 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi 
BMT-nin qadınlara qarşı ayrı-seç-
kiliyin aradan qaldırılması üzrə 
Komitəsinin üzvlüyünə seçilib.

2018-ci il sentyabrın 17–21-

də Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq 
Agentliyin (AEBA) Baş Konfran-
sının 62-ci sessiyasında ölkəmiz 
AEBA-nın Müdirlər Şurasının 
2018-2020-ci illər üzrə üzvü 
seçilib.

2018-ci ilin 26 oktyabr–17 
noyabr tarixlərində keçirilmiş 
Beynəlxalq Telekommunikasiya 
İttifaqının (BTİ) konfransında 
Azərbaycan 2019-2022-ci illər 
müddətinə BTİ Şurasına yenidən 
üzv seçilib, həmçinin ölkəmizin 
təmsilçisi həmin müddət üzrə 
təşkilatın Radio Tənzimləmə 
Komitəsinə üzv seçilib.

2018-ci ildə VI Bakı 
Beynəlxalq Humanitar Forumu, VI 
Qlobal Bakı Forumu, Qoşulmama 
Hərəkatının Xarici İşlər Nazirləri 
Konfransı, Qara Dəniz İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici 
İşlər Nazirləri Şurasının iclası, 
Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət 
Şurasının Nazirlər toplantısı, 
Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi 
açılış mərasimi, “Formula-1” 
Azərbaycan Qran-pri yarışları, 
XXV Beynəlxalq Xəzər Neft və 
Qaz-2018 sərgisi, ADEX-2018 

III Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi 
və digər mötəbər beynəlxalq 
tədbirlərin Azərbaycanda yüksək 
səviyyədə keçirilməsi ölkəmizin 
artan beynəlxalq nüfuzunun, 
ona bəslənilən yüksək etimadın, 
həmçinin zəngin təcrübə və baca-
rıqlarının göstəricisini təşkil edib.

Cari ildə qonşu və region 
ölkələri ilə qarşılıqlı hörmət və 
etimad əsasında siyasi, iqti-
sadi və humanitar sahələrdə 
tərəfdaşlıq münasibətləri in-
kişaf etdirilib. Müxtəlif regi-
onal əməkdaşlıq formatları 
çərçivəsində öz təşəbbüskarlığı 
ilə seçilən Azərbaycan Res-
publikası ilk dəfə olaraq dövlət 
başçıları səviyyəsində keçirilmiş 
Azərbaycan–Rusiya regionlararası 
forum və Azərbaycan-İran biznes 
forumu, həmçinin Azərbaycan, 
Gürcüstan, İran və Türkiyənin 
xarici işlər nazirlərinin birinci 
dördtərəfli görüşünə ev sahibliyi 
edib, eyni zamanda, “Azərbaycan-
Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji 
Əməkdaşlıq Şurası” və xarici işlər 
nazirləri səviyyəsində baş tutmuş 
Azərbaycan–Türkiyə–Gürcüstan 
və Azərbaycan–Türkiyə–İran 
üçtərəfli toplantılarında fəal iştirak 
edib.

2018-ci il avqustun 12-də 
Xəzər dənizinin hüquqi statusuna 
dair aparılan uzunmüddətli danı-
şıqların nəticəsi olaraq, Xəzəryanı 
Dövlətlərin Dövlət Başçılarının 
V Zirvə toplantısında “Xəzər 
dənizinin hüquqi statusu haqqında 
Konvensiya” və Xəzər dənizində 
əməkdaşlığı təşviq edən digər 
saziş və protokollar imzalanıb.

Cari il fevralın 21–22-də 
keçirilmiş Azərbaycan–Rusiya 
Birgə demarkasiya komissiya-
sının iclası çərçivəsində ilk dəfə 
olaraq Azərbaycanın demarkasiya 
sərhəd nişanı Azərbaycan-Rusiya 
dövlət sərhədinin 49 nömrəli deli-
mitasiya nöqtəsi sahəsində Samur 
çayının sahilində Qusar rayonu 
ərazisində quraşdırılıb.

Dövlətimizin xarici siyasət 
kursunun vacib istiqamətlərindən 
biri kimi xarici ölkələrdə yaşayan 
Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı olan soydaşlarımızın 
hüquqlarının müdafiəsi sahəsində 
konsulluq-hüquqi yardım 
əməliyyatları uğurla davam etdiri-
lib. İraqın Bağdad şəhərində uşaq 

evində saxlanılan, xüsusi qayğı-
ya ehtiyacı olan və Azərbaycan 
vətəndaşı olan kimsəsiz uşaqlara 
hüquqi yardım göstərilərək, həyata 
keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlər 
nəticəsində onların Azərbaycana 
repatriasiyası uğurla baş tutub.

Ölkəmizdə turizmin təşviqi və 
inkişafı məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasına səfər etmək 
istəyən əcnəbilərə və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə elektron 
vizaların verilməsi proseduru-
nun sadələşdirilməsi baxımın-
dan həyata keçirilmiş tədbirlər 
nəticəsində bir sıra xarici ölkə 
“ASAN viza” sistemi vasitəsilə 
elektron viza verilən ölkələr siya-
hısına əlavə edilib. Eyni zamanda, 
2018-ci ildə Serbiya Respublikası 
və Makedoniya Respublikası 
tərəfindən bu ölkələrə səfər etmək 
istəyən Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşlarına münasibətdə viza 
tələbi birtərəfli qaydada ləğv edilib.

Cari il ərzində ikitərəfli və 
çoxtərəfli əsasda qarşılıqlı bir 
çox rəsmi və işgüzar səfərlər baş 
tutub. Azərbaycan Respublikası-
nın Baş naziri Fransa və Qaza-

xıstanda işgüzar səfərdə olub. Öz 
növbəsində, Türkiyə, Bolqarıstan, 
Gürcüstan və Slovakiya hökumət 
başçıları, həmçinin Avstriya 
Respublikasının vitse-kansleri və 
Türkmənistanın nazirlər kabi-
netinin sədr müavini ölkəmizə 
rəsmi və işgüzar səfərlər həyata 
keçiriblər.

2018-ci ildə Azərbaycan 
Respublikasının xarici işlər naziri 
Türkiyə, ABŞ, Çin, Bolqarıstan, 
Banqladeş, Belarus, Fransa, Mek-
sika, Türkmənistan və İtaliyaya 
rəsmi və işgüzar səfərlər edib. 
Eyni zamanda, Türkiyə, İran, 
Yaponiya, Finlandiya, Macarıs-
tan, Fransa, Serbiya, Bosniya 
və Herseqovina, Gürcüstan, 
Türkmənistan, Kosta Rika, Mon-
qolustan, Venesuela, Ekvador, 
Əfqanıstan, Hindistan, Banqladeş, 
Nepal, Şri-Lanka, Koreya Xalq 
Demokratik Respublikası, Sent 
Vinsent və Qrenadin, Müqəddəs 
Taxt-Tac və San Marinonun xarici 
işlər nazirləri, Kubanın xarici işlər 
nazirinin müavini, həmçinin ABŞ 
Prezidentinin milli təhlükəsizlik 
məsələləri üzrə köməkçisi və Bö-
yük Britaniya Baş nazirinin ticarət 
elçisi ölkəmizə rəsmi və işgüzar 
səfərlər həyata keçiriblər.

Bununla yanaşı, il ərzində 
Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qırmızı 
Aypara Cəmiyyətləri Federasi-
yasının baş katibi, Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru, 
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 
baş direktoru, Ümumdünya 
Meteorologiya Təşkilatının baş 
katibi, Ümumdünya Əqli Mülkiyyət 
Təşkilatının baş katibi, BMT-nin 
Avropa İqtisadi Komissiyasının ic-
raçı katibi, NATO baş katibinin mü-
avini, UNESCO baş direktorunun 
müavini, Beynəlxalq Miqrasiya 
Təşkilatının baş direktorunun mü-
avini, Beynəlxalq İslam Xeyriyyə 
Təşkilatının sədri – humanitar 
məsələləri üzrə BMT Baş katibinin 
nümayəndəsi, Fəlakət Risklərinin 
Azaldılması üzrə BMT Ofisinin 
(UNISDR) Avropa regional ofisinin 
rəhbəri Azərbaycana səfər ediblər.

Cari ildə Xarici İşlər Nazirli-
yinin Beynəlxalq İnkişafa Yardım 
Agentliyi (Azerbaijan Internatio-
nal Development Agency /AIDA) 
tərəfindən aparılmış birgə fəaliyyət 
nəticəsində “Azərbaycanın Əcnəbi 
Məzunlarının Beynəlxalq Assosi-

asiyası” ictimai birliyi təsis edilib. 
Assosiasiyanın yaradılmasında 
əsas məqsəd Azərbaycanda 
təhsil almış əcnəbi vətəndaşların 
bir araya gətirilməsi, qarşılıqlı 
əlaqələrin yaradılması və ic-
timai faydalı məqsədlərə nail 
olunmasıdır. 2018-ci il oktyabrın 
26-da Xarici İşlər Nazirliyinin 
Beynəlxalq İnkişafa Yardım 
Agentliyinin dəstəyi ilə ADA 
Universitetində “Azərbaycanın 
Əcnəbi Məzunlarının 
Beynəlxalq Assosiyasiyası”nın 
nümayəndələrinin iştirakı ilə 
“Gələcəyimizə sərmayə: dayanıqlı 
və inklüziv inkişafa doğru” möv-
zusunda təşkil olunmuş dəyirmi 
masa da vaxtilə Azərbaycanda 
təhsil almış 25 ölkədən 65 
yüksəkvəzifəli əcnəbi məzun 
iştirak edib.

2018-ci ildə Xarici İşlər 
Nazirliyi nəzdində fəaliyyət 
göstərən ADA Universiteti təhsil 
proqramlarını 8 bakalavr və 4 
magistr proqramı vasitəsilə 43 
ölkədən olan 2200 əcnəbi tələbə 
üçün davam etdirib. Xarici İşlər 
Nazirliyi və ADA Universiteti 
tərəfindən maliyyələşdirilən Xəzər 
Hövzəsinin Araşdırılması Proqra-
mı çərçivəsində 38 ölkədən olan 
əcnəbi diplomatlara təlim keçirilib. 
Cari ildə ADA Universiteti yeni 
əməkdaşlıq əlaqələri quraraq, 
Massaçusets Texnologiya İnstitu-
tu, Vaterlo Universiteti, Venesiya-
nın Kofoskari Universiteti, Maca-
rıstanın Diplomatik Akademiyası, 
Latviya Universiteti, Hindistanın 
Diplomatik Akademiyası, Qazax 
– Britaniya Texniki Universite-
ti, Türkmənistanın Diplomatik 

 Akademiyası, Tacikistanın Diplo-
matik Akademiyası və Rusiyanın 
Skolkovo İdarəçilik Məktəbi ilə an-
laşma memorandumları imzalayıb. 
Mayın 25-də ADA Universitetində 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100-cü ildönümünə həsr olunmuş 
beynəlxalq konfrans təşkil edilib.

Hesabat ili ərzində 
Azərbaycan Respublikası ilə Sa-
moa Dövləti, Palau Respublikası, 
San-Tome və Prinsipi Demokratik 
Respublikası arasında diplomatik 
münasibətlər qurulub.

2018-ci ildə Venesuela Bolivar 
Respublikası və Çili Respubli-
kasının ölkəmizdə diplomatik 
nümayəndəlikləri, həmçinin San 
Marino Respublikasının fəxri kon-
sulluğu fəaliyyətə başlayıb. 

Eyni zamanda, Avstriya-
nın Sankt Pölten və Klaqen-
furt am Vörterse şəhərlərində 
Azərbaycanın fəxri konsulluqları-
nın açılışı baş tutub, Ukraynanın 
Poltava şəhərində isə yeni fəxri 
konsulluğumuz işə başlayıb.

2018-ci ildə xarici siyasətdə 
əldə olunmuş nailiyyətlərimiz milli 
təcrübə və ənənələr, ölkənin artan 
maddi-iqtisadi potensialı, eləcə 
də ölkədaxili sabitliyə əsaslanıb. 
Öz növbəsində, daxili potensial, 
milli imkan və qabiliyyətlərin xarici 
siyasət fəaliyyətinə təkan verməsi 
münbit qarşılıqlı əlaqəni təmin 
edib ki, bu barədə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev çıxışında qeyd edib: “Bizim 
uğurlu xarici siyasətimiz bu gün 
daxili inkişafımıza da müsbət təsir 
göstərir”.

Növbəti ildə Xarici İşlər Nazir-
liyi Azərbaycan Respublikasının 
milli maraqlarının beynəlxalq 
müstəvidə layiqincə qorunması 
və təmin olunması, həmçinin 
Azərbaycan Respublikası Pre-
zidenti İlham Əliyevin müəyyən 
etdiyi xarici siyasət hədəflərinə 
nail olunması məqsədilə müstəqil, 
çevik, praqmatik və çoxşaxəli 
xarici siyasət fəaliyyətini da-
vam etdirəcəkdir. Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı təcavüzünə 
son qoyulması, torpaqlarımızın 
işğaldan azad edilməsi və məcburi 
köçkünlərimizin öz yurd-yuvalarına 
qayıtması diplomatiyamızın ən 
başlıca vəzifəsi olaraq qalacaqdır.

AZƏRTAC

Xarici İşlər Nazirliyi 2018-ci ilin 
yekunlarına dair məlumat yayıb
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özlərinin tarixi torpaqlarında  yaşayaraq, 
bəşər sivilizasiyasına böyük töhfələr veriblər. 
Hazırda dünyanın  müxtəlif yerlərində 50 
milyondan çox azərbaycanlı yaşayır.  Onlar  
dünyada baş verən müharibələr,  hərbi 
münaqişələr, ictimai-siyasi proseslər 
nəticəsində dünyaya səpələnmiş, böyük bir 
qismi isə  deportasiyalara məruz qalıb doğma 
yurdalarını  tərk etmək məcburiyyətində 
qalmışlar. Hazırda dünyanın hər yerində 
azərbaycanlılar yaşayırlar və onların yalnız bir 
Vətəni var – Azərbaycan!

Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Gününün əsası 1989-cu 
il dekabrın axırlarında Naxçıvanda 
SSRİ-nin İran İslam Respublikası ilə 
sərhədlərin  açılması zamanı qoyuldu.   
O vaxt  Şimali və Cənubi Azərbaycan 
arasındakı sərhəd dirəkləri dağıdıldı. 
Bu zaman  İstanbulda Türkdilli Xalqların 
Konfransı keçirilirdi. Konfrans dünya 
azərbaycanlılarının həmrəyliyinin qeyd 
olunmasına qərar verdi.

1991-ci il dekabrın 16-da Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının Ali 
Məclisinin sədri Heydər Əliyev dünya 
azərbaycanlılarının birliyini yaratmağın 
əhəmiyyətini nəzərə alaraq, dekab-
rın 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü elan etdi. 

Ulu öndərin siyasi hakimiyyətə 
qayıdışından sonra qarşıya qoyu-
lan əsas vəzifələrdən biri dünya 
azərbaycanlılarını bir bayraq altın-
da birləşdimək idi.  O vaxt müxtəlif 
ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz 
arasında əməkdaşlıq çox zəif idi. 
Müxtəlif ölkələrdə  yaradılmış  icmalar 
kortəbii fəaliyyət göstərirdi, diasporların 
fəaliyyətində canlama yox dərəcəsində 
idi. Məhz bu səbəbdən erməni di-
asporları ölkəmizə qarşı istədiklərini 
reallaşdırır, xalqımız haqqında dünya 
ictimaiyyətində vəhşi,  qəddar obrazı 
formalaşdırır, Azərbaycanı işğalçı ölkə 
kimi tanıdırdılar.

Dünyada yaşayan soydaşlarımı-
zı  yaxınlaşdırmaq, onların birliyini və 
həmrəyliyini təmin etmək üçün ümum-
milli lider Heydər Əliyev bütün imkan-
lardan istifadə edir, dövlət səviyyəsində 
əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirir və 
bu istiqamətdə fəaliyyətin  daha da 
gücləndirilməsini vacib hesab edirdi. 
Dünya Azərbaycanlılarının  I Qurul-
tayının  məhz Bakıda keçirilməsinin 
də əsas məqsədi bu idi. Ulu öndər 
2001-ci il mayın 21-də Bakıda Dünya 
Azərbaycanlılarının  I Qurultayının 
keçirilməsi haqqında fərman imzaladı 
və  həmin ilin 9-10 noyabrında bu tarixi  

tədbirin həyata keçirilməsinə nail oldu. 
Dünya Azərbaycanlılarının I Qurul-

tayında  ulu öndər Heydər Əliyevin nitqi 
soydaşlarımızın həmrəylinə çıraq oldu. 
Ümummilli lider Azərbaycan diaspo-
runa  böyük ehtiyacımızın olduğunu 
bildirdi: “Hamımız – siz də, biz də çox 
iş görməliyik ki, Azərbaycanın güclü 
diasporu yaransın. Müxtəlif ölkələrdə 
yaşayan azərbaycanlılar daha da 
güclənsinlər. İqtisadi cəhətdən daha da 
möhkəmlənsinlər, yaşadıqları ölkələrin 
ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak 
edə bilsinlər. O ölkələrin həyatına öz 
təsirlərini göstərə bilsinlər. Beləliklə 
də müxtəlif ölkələrdə Azərbaycanın 
müstəqilliyini, onun xarici siyasətini 
təbliğ etməklə yanaşı, Azərbaycanın 
problemlərinin həll olunmasına yar-
dım etsinlər. Hesab edirəm ki, dünya 
azərbaycanlıları bu yol ilə getməlidir və 
bu yolda hələ istifadə olunmamış böyük 
imkanlar vardır”. 

Ulu öndər  tövsiyə xarakterli 
nitqində bəyan etdi ki,  hər bir ölkədə 
Azərbaycan icmasında azərbaycanlılar 
həmrəy olsunlar, bir-birinə dayaq 
olsunlar, bir-birinə yardım etsinlər, bir-
birinin dərdinə yansınlar və bizim milli 
adət-ənənələrimizi, milli dəyərlərimizi 
birlikdə qorusunlar, milli bayramlarımızı 
qeyd etsinlər. Təkcə müstəqillik bay-
ramını, Novruz bayramını deyil, bütün 
başqa bayramları da qeyd etsinlər. 
Azərbaycan dilini yeni nəslə, uşaqlara 
çatdırmaq üçün müəyyən tədris imkan-
ları yaratsınlar. Biz bu barədə kömək 
edəcəyik ki, bizdən sonra gələn nəsillər, 
sizin övladlarınız, bizim övladlarımız 
azərbaycançılığı daha da yüksəklərə 
qaldırsınlar, Azərbaycan dilini, milli-
mənəvi dəyərlərimizi daim yaşatsınlar. 

Heydər Əliyevin 2002-ci 
il  iyulun 5-də  “Xaricdə Yaşayan 
Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin yaradılması haqqın-
da”  imzaladığı fərman Azərbaycan 
diasporunun fəaliyyətinin mütəşəkkil 
qaydada əlaqələndirilməsi, dünya 

azərbaycanlılarının siyasi və ideoloji 
birliyinin təminatı baxımından müstəsna 
əhəmiyyyət kəsb edən mühüm tarixi 
sənəd oldu.  Bu fərman Azərbaycan 
diasporunun fəaliyyətini milli maraqları-
mızın gerçəkləşdirilməsi istiqamətində 
mərkəzləşdirməyə imkan verdi.

Təməli ulu öndər  tərəfindən qoyu-
lan milli həmrəylik ideyaları bu gün də 
uğurla davam etdirlir.  Prezident İlham 
Əliyevin bu istiqamətdə həyata keçir-
diyi tədbirlər diasporların fəaliyyətində 
əsaslı dönüş yaradıb. Dövlətimizin 
başçısının  2008-ci il 19 noyabr tarixli  
sərəncamı ilə Xarici Ölkələrdə Yaşa-
yan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin əsasında Diasporla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin yaradılması ötən 
dövrün ən mühüm hadisələrindən  biri 
oldu.  Həmin vaxtdan  diaspor quruculu-
ğu yeni mərhələyə qədəm qoydu və bu 
gün də müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. 

Hazırda  Azərbaycan diasporu böyük 
iqtisadi, mədəni, intellektual qüvvəyə 
malikdir. Soydaşlarımızın yaşadıqları 
ölkələrin ictimai-siyasi həyatında   təsiri 
getdikcə daha artıq hiss olunur. MDB  
ölkələrində, Avropada, Amerikada 
Azərbaycan icmaları və cəmiyyətləri 
əvvəlki dövrlərlə müqayisədə xeyli 
səmərəli fəaliyyət göstərirlər. Dünya  
azərbaycanlıların həmrəyliyinin və 
mütəşəkkilliyinin güclənməsi, ümummilli 
ideyalar ətrafında birləşməsi üçün daha 
geniş imkanlar yaranmışdır. 

Prezidenti İlham Əliyevin  2018-ci il  
5 iyul tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan 
Diasporuna Dəstək Fondunun, Di-
asporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
Azərbaycan, ingilis və rus dillərində 
fəaliyyət göstərən yeni saytın yaradıl-
ması və  fəaliyyətə  başlaması,  rəsmi 
sosial şəbəkə (Facebook, Twitter, 
İnstagram, Youtube kanalı) səhifələrinin 
hazırlanması, interaktiv olması, 
komitənin himni və yeni loqosunun 
hazırlanaraq, Azərbaycan, Türkiyə, Gür-

cüstan, Fransa, Almaniya, Rumıniya, 
Ukrayna, İsveçrə  
və s. ölkələrdə təqdimatının keçirilməsi, 
Diaspor TV-nin  təşkili soydaşlarımı-
zın həmrəyliyində, bir bayraq altında 
fəaliyyət göstərməsində böyük rol 
oynayır.

Bunlarla yanaşı, ilk dəfə olaraq 
infoqrafik diaspor xəritəsi yaradılaraq, 
açıq istifadəyə təqdim edilib. Xəritədə 
xüsusi işarələnmiş nöqtələrin üzərinə 
sıxdıqda həmin ərazidə fəaliyyət 
göstərən diaspor təşkilatlarını və onlar 
haqqında informasiyaları görmək müm-
kündür.   Türkiyə Respublikasında mü-
vafiq sənədləri olmadan yaşayan soy-
daşlarımızın sayının dəqiqləşdirilməsi 
və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərlə 
təmin edilməsi istiqamətində işlərə 
başlanılması, Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin “Strateji Yol Xəritəsi”nin  
işlənib hazırlanması, soydaşlarımı-

zın təşəbbüsü ilə Almaniya, Fran-
sa, İsveçrə, Finlandiya, Hollandiya, 
Belçika, Amerikada Azərbaycanlıların 
Koordinasiya şuralarının  yaradılması, 
İsveçrədə “Qarabağ” adlı Azərbaycan 
dili və mədəniyyəti məktəbinin soy-
daşlarımızın istifadəsinə verilməsi, 
xaricdə yaşayan gənclərin ölkəmizlə 
əlaqələrinin gücləndirilməsi və gənclərin 
şəbəkələşməsinə dəstək məqsədilə 
“Sabahın xeyir, Azərbaycan!” layihəsinə 
başlanılması, habelə digər tədbirlər 
xaricdə yaşayan soydaşlarımızla 
əlaqələrin daha da gücləndirilməsinə  
öz təsirini göstərib. 

Belə faktları çox sadalamaq olar. 
Bütün bunlar bir daha təsdiqləyir ki, xa-
rici ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz 
daim  dövlətin diqqət mərkəzindədir. 
Axı hamımızın bir Vətənimiz var – 
Azərbaycan!

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Vətənlə əlaqələrimizi bir an belə kəsmirik
 � Rusiya Federasiyasının regionlarında Azərbaycan 

diasporunun geniş şəbəkəsi yaradılmış və bu proses bu 
gün də davam etməkdədir. Norilsk şəhərində yaşayan 
azərbaycanlılar da artıq təşkilatlanmışlar. Bu şəhərdə 
yaşayan azərbaycanlıların böyük bir qismi vətəndaşlıq 
hüququ qazanmış, bir qismi isə müvəqqəti qeydiyyatdadır. 
Buna görə də burada nə qədər azərbaycanlı yaşadığını 
demək çətindir.

1999-cu ildə mən Azərbaycan 
diaspor təşkilatını yaratmaq qərarına 
gəldim. Açığını deyim ki, müasir 
cəmiyyətdə ksenofobioya xofu oldu-
ğundan biz də ilk vaxtlar müəyyən 
çətinliklərlə qarşılaşdıq. Mənə belə 
gəlir ki, cəmiyyətimizi bu “virus”dan 
təmizləmək vaxtı yetişmişdir. Əslində, 
o, bu gün yaranmamışdır, SSRİ dağı-
landan sonra daha sürətlə yayılmışdır.

Buna baxmayaraq, Norilskdə 
yaşayan azərbaycanlılar heç bir 
dini, etnik, milli problemlərlə qar-
şılaşmamışlar. Bizim yaratdığımız 
“Azadi” regional ictimai hərəkatı bu 
gün azərbaycanlıların birliyini təmin 

etmək üçün mümkün olan 
hər şeyi edir. Bu təşkilat 10 
mindən çox azərbaycanlını 
birləşdirir. Onun 30 nəfərdən 
ibarət şura üzvü var, on-
lar azərbaycanlıların 
problemləri ilə bağlı fəal iş 
aparırlar. Təşkilatın əsas fəaliyyəti 
millətlərarası münasibətlərin inkişafına 
yönəldilmişdir.

Təşkilatımızın üzvləri şəhərin 
ictimai həyatında yaxından iştirak 
edirlər. Bizim təşəbbüsümüzlə burada 
“Zapolyariye” Dostluq evi yardılmışdır. 
Fəaliyyətimizin əsas istiqamətlərindən 
biri azərbaycanlı uşaqların təhsili 

məsələsidir. İstəyirik ki, uşaqları-
mız rus dilini öyrənməklə yanaşı, öz 
ana dillərini, mədəniyyətlərini, adət-
ənənələrini də unutmasınlar.

Biz xalqımızın bütün bayramlarını 
burada yüksək səviyyədə qeyd edirik. 
Dağlıq Qarabağın, ətraf rayonların 
ermənilər tərəfindən işğalı bizim də 
əsas problemimizdir. Qarabağın tarixən 

Azərbaycan torpağı olması barədə 
həqiqətləri dünyaya çatdırmaq başlı-
ca fəaliyyət istiqamətimizdir.

Azərbaycanla mütamadi ola-
raq əlaqə saxlayırıq. Prezident 
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi 
siyasət nəticəsində Azərbaycanın 
günü-gündən çiçəklənməsi bizdə 
həqiqətən qürur hissi doğurur. Mən 
özüm də Azərbaycanda olanda bu 
inkişafın şahidi oluram. Biz çalışırıq 
ki, bu uğurları geniş təbliğ edək, 
ölkəmizi tanısınlar. 

Qarşıdan əziz bayramı-
mız – Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü və Yeni il gəlir. Bu 
münasibətlə bütün soydaşlarımızı 

təbrik edir, onlara Azərbaycanımızın 
daha da çiçəklənməsi yolunda uğurlar 
arzulayıram.

Əlgüşad KƏRİMOV, 
Rusiya Federasiyasının Norilsk 

şəhərindəki “Azadi” diaspor 
təşkilatının sədri

Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti 

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
RAGB Dünya Azərbaycanlılarının 

Həmrəyliyi Gününü qeyd edib

 � Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyi (RAGB) 
Moskvada Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə 
tədbir keçirib.  

Tədbiri açan RAGB İdarə Heyətinin 
üzvü Emin Hacıyev təşkilatın sədri Leyla 
Əliyevanın adından iştirakçıları qarşıdan 
gələn bayramlar münasibətilə təbrik edib. 
O, təşkilatın 2018-ci ildə gördüyü işlər 
barədə məlumat verərək vurğulayıb ki, 
sıraları ildən-ilə genişlənən RAGB yola 
saldığımız ildə də bir sıra maraqlı layihələr 
həyata keçirib. E.Hacıyev təşkilatın işində 
fəal iştirak edən gənclərə təşəkkürünü 
bildirib.  

Akademik Fazil Qurbanov Rusi-
yadakı Azərbaycan diasporu adın-
dan RAGB üzvlərini qarşıdan gələn 
bayramlar münasibətilə təbrik edib. 
O, son illər ölkəmizdə əldə olunan 
nailiyyətlərdən bəhs edib. Akademik 

Rusiya və Azərbaycan arasında dost-
luq və əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə 
böyük töhfə verən RAGB-nin fəaliyyətini 
yüksək qiymətləndirib. Vurğulayıb ki, 
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyevanın rəhbərlik etdiyi təşkilatın 
fəaliyyəti Rusiyada yaşayan və təhsil alan 
azərbaycanlı gənclərin bir araya gəlməsi, 
elm, təhsil, yaradıcılıq üzrə layihələrin, 
həmçinin ictimai təşəbbüslərin reallığa 
çevrilməsi baxımından əvəzolunmazdır. 

Rəsmi hissədən sonra milli mahnı və 
rəqslərimizdən ibarət konsert olub.   

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

Dünya azərbaycanlılarının 
bir Vətəni var – Azərbaycan! 

Azərbaycanın inkişafı və dünya birliyində mövqeyini 
möhkəmləndirməsi üçün hər bir həmvətənimiz 

ümummilli məqsədlər ətrafında sıx birləşməli, diaspor 
təşkilatlarının fəaliyyəti daha çevik əlaqələndirilməlidir. Əminəm 
ki, dünyanın hansı guşəsində yaşamasından asılı olmayaraq, 
bütün soydaşlarımız və həmvətənlərimiz bu prinsiplərə 
əsaslanaraq qarşıdakı illərdə də üzərlərinə düşən vəzifələrin  
yerinə yetirilməsində qüvvə və bacarıqlarını əsirgəməyəcəklər.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

“Bizim həyət” layihəsinin Nəsimi 
sakinlərinə 10-cu hədiyyəsi

 � Heydər Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi 
və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
həyata keçirilən “Bizim həyət” layihəsi uğurla 
davam edir. Bu layihənin əsas məqsədi ekoloji 
cəhətdən təmiz və abad həyətlər yaradılması, 
yaşıllıqların bərpası, sağlam həyat tərzinin 
formalaşdırılmasıdır. 

31 Dekabr Dünya 
Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü və Yeni il 
ərəfəsində  “Bizim həyət” 
layihəsi çərçivəsində 
abadlaşdırılan 10-cu həyət 
sakinlərin istifadəsinə 
verilib. Yenilənmiş həyət 
Nəsimi rayonu, Alı Musta-
fayev küçəsi 11 ünvanında 
860 nəfərə yaxın sakinin 
yaşadığı binaları əhatə 
edir. Kompleks abadlıq 
işləri aparılmış, təxminən, 

min kvadratmetrlik həyətdə 
bütün yaş qrupları üzrə 
uşaqların fiziki inkişafı 
üçün əlverişli şərait yara-
dılıb. 

Ərazidə 100 kvadrat-
metrlik uşaq oyun qurğuları 
guşəsi, 200 kvadratmetrlik 
mini futbol və basketbol, 
100 kvadratmetrlik idman-
fitnes və 20 kvadratmetrlik 
şahmat meydançaları 
salınıb. Burada əlil və sağ-
lamlıq imkanları məhdud 

insanların rahat hərəkəti 
də nəzərə alınıb. Belə 
meydançaların salınma-
sında məqsəd gənclərin 
sağlam həyat tərzi 
sürmələrinə, sağlamlıqlarını 
möhkəmləndirmələrinə, 
asudə vaxtlarını səmərəli 
keçirmələrinə, onlarda sis-
temli idmanla məşğulolma 
refleksinin yaradılmasına 
nail olmaqdır.

Sakinlərin istək və 
maraqları nəzərə alına-
raq, binaların fasadları və 
giriş hissələri də tam təmir 
olunaraq istifadəyə veri-
lib. Həyətdəki yaşıllıqların 
bərpası ilə yanaşı, əlavə 
100 ağac və kol əkilib, 
400 kvadratmetr ərazidə 
qazon salınıb. Sakinlərin 
təhlükəsizliyi məqsədilə 

ərzidə müşahidə kameraları 
quraşdırılıb. 

“Bizim həyət” layihəsinin 
Bakının bütün rayonlarında 
həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulur. IDEA İctimai Birliyi 
bununla əlaqədar abad-
laşdırılma ehtiyacı olan 
həyətlər haqqında məlumat 
toplayır, sakinlərin arzu və 
təkliflərini öyrənir.

R.TAHİR,  
“Xalq qəzeti”



Ədliyyə fəaliyyəti dövlətimizin başçısının 
tapşırıqlarına uyğun təkmilləşir

 � Ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlət inkişafı 
kursunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafı üzrə 
mütərəqqi islahatlar aparılır. Son illər ədliyyə sisteminin 
müasirləşdirilməsinə xidmət edən mühüm qərarlar qəbul 
olunub, bir çox nailiyyətlər əldə edilib.

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, ədliyyə sahəsində islahatların 
davamlılığının təmin olunması 
məqsədilə dövlətimizin başçı-
sının 2018-ci il 18 dekabr ta-
rixli sərəncamı ilə “Azərbaycan 
ədliyyəsinin inkişafına dair 2019-
2023-cü illər üçün Dövlət Proqramı” 
təsdiq olunub.

Dekabrın 27-də ədliyyə nazi-
ri Fikrət Məmmədovun sədrliyi ilə 
keçirilmiş nazirliyin kollegiya iclasında 
Dövlət Proqramının icrası ilə bağlı qar-
şıda duran vəzifələr müzakirə olunub.

Kollegiyada çıxış edən nazir 
müstəsna əhəmiyyətə malik olan 
Dövlət Proqramının Prezidentimizin 
ədliyyə sisteminə böyük diqqət və 
qayğısının növbəti təzahürü olduğu-
nu vurğulayıb. Proqramın bu il 100 
illiyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan 
ədliyyəsinin gələcək inkişafında “Yol 
xəritəsi” olmaqla ədliyyə orqanları-
nın və məhkəmələrin işinin müasir 
tələblərə uyğun təşkilinə, əhaliyə 
yüksəkkeyfiyyətli hüquqi xidmətlərin 
göstərilməsinə, bu orqanlara 
müraciət imkanlarının asanlaşma-
sına və vətəndaşların hüquqlarının 
daha etibarlı müdafiəsinə xidmət 
edəcəyi qeyd olunub.

İclasda Dövlət Proqramı ilə 

Ədliyyə Nazirliyinin üzərinə qo-
yulan vəzifələrin, o cümlədən işin 
müasirləşdirilməsi məqsədilə qa-
nunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, in-
novativ texnologiyaların və elektron 
sistemlərin geniş tətbiqi, şəffaflığın 
artırılması ilə bağlı və digər 
tədbirlərin vaxtında və mütəşəkkil 
icrasının təşkilinə dair konkret tapşı-
rıqlar verilib.

Kollegiyada nazirliyin əsas 
fəaliyyət istiqamətləri üzrə cari ildə 
görülmüş işlər müzakirə olunub.

Bildirilib ki, dövlətimizin 
başçısının “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti ili” elan etdiyi 2018-
ci il cümhuriyyətimizin, həmçinin 
Azərbaycan ədliyyəsinin 100 illiyi ilə 
əlamətdar olub. Bu münasibətlə na-
zirlik tərəfindən silsilə tədbirlər təşkil 
olunub, o cümlədən “Azərbaycan 
ədliyyəsinin bir əsrlik inkişaf yolu” 
mövzusunda beynəlxalq konf-
rans keçirilib, ədliyyənin tarixi və 
müasir fəaliyyətindən bəhs edən 
“Azərbaycan ədliyyəsi davamlı 
inkişaf yolunda” adlı xüsusi kitab və 
film, digər nəşrlər və maarifləndirici 
vasitələr hazırlanıb. 

İclasda ədliyyə fəaliyyətində 
informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarının tətbiqinin 
genişləndirilməsi ilə bağlı 

görülən tədbirlər qeyd olunaraq, 
dövlətimizin başçısının qanunve-
ricilik təşəbbüsü ilə qəbul edilmiş 
“Notariat haqqında” Qanuna edilən 
əsaslı dəyişikliklərin daha müasir 
texnologiyaların və innovasiyaların 
tətbiqinə geniş imkan yaratdığı vur-
ğulanıb. Bu məqsədlə səyyar nota-
riat çantası, elektron ədliyyə köşkü 
və mobil notariat qovluğu hazırlanıb 
və dekabrın 21-də Binəqədi Ra-
yon Məhkəməsinin açılışı zamanı 
Azərbaycan Prezidentinə nümayiş 
etdirilib.

Kollegiyada dövlətimizin 
başçısının cəza siyasətinin 
humanistləşdirilməsinə dair 2017-
ci il 10 fevral tarixli sərəncamının 
icrası üzrə görülmüş işlərə toxunu-
laraq azadlıqdan məhrumetməyə 
alternativ, o cümlədən azadlığın 
məhdudlaşdırılması cəzasının ic-
rasında elektron qolbaqların tətbiqi 
daim genişləndirilərək, artıq 500-
dən çox məhkuma tətbiq edildiyi, 
ictimai işlər növündə cəzanın icra-
sında müsbət dönüşə nail olunduğu 
və təsirli nəzarətin həyata keçirildiyi 
vurğulanıb. Həmçinin mübahisələrin 
məhkəmədənkənar alternativ həlli 
üsulu olan mediasiya institutunun 
yaradılması üzrə görülən tədbirlər, 
o cümlədən bu sahədə Avropa İtti-
faqı ilə əməkdaşlıq, qanunvericiliyə 
bununla bağlı dəyişikliklərin 
edilməsinə dair layihələrin hazır-
lanması barədə məlumat verilib, 
habelə məhkəmə qərarlarının icrası 
işinin yaxşılaşdırılması, o cümlədən 
normativ bazanın təkmilləşdirilməsi 

məqsədilə bu sahəni tənzimləyən 
İcra Məcəlləsinin layihəsinin hazır-
lanması diqqətə çatdırılıb.

Eyni zamanda, Açıq Hökumətin 
təşviqinə dair Milli Fəaliyyət 
Planının icrası çərçivəsində 
ədliyyə fəaliyyətində şəffaflığın 
təmin edilməsi, ictimai iştirakçı-
lığın tətbiqi, elektron xidmətlərin 
dairəsinin artırılması, vətəndaş 
məmnunluğunun yüksəldilməsi üzrə 
görülən işlərdən danışılıb, nazirliyin 
beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinə toxunularaq cari 
ildə bir sıra xarici dövlətlərin ədliyyə 
nazirlərinin ölkəmizə səfərlərinin 
və imzalanmış sənədlərin qarşılıqlı 
fəaliyyətin inkişafına töhfə verdiyi 
vurğulanıb.

Bununla yanaşı, kollegi-
yada qarşıda duran vəzifələr 
müzakirə olunaraq, növbəti ildə 
prioritet istiqamətlər üzrə görüləsi 
tədbirlər müəyyənləşdirilib, o 
cümlədən “elektron məhkəmə” 
informasiya sisteminin tətbiqinin 
sürətləndirilməsi, əhalinin elektron 
normativ bazalara əlçatanlığının 
yaxşılaşdırılması, elektron sənəd 
dövriyyəsinin genişləndirilməsi, 
cəzaların icrası, tibb və eks-
pertiza sahələrində fəaliyyətin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə 
tədbirlərə dair və digər konkret 
tapşırıqlar verilib.

Sonda ədliyyə fəaliyyətini 
tənzimləyən bəzi normativ hüquqi 
akt layihələrinə baxılıb, bir sıra qey-
ri-kommersiya hüquqi şəxslər dövlət 
qeydiyyatına alınıb.

Bakıda “Xəzər regionu: geosiyasi vəziyyət və 
multikulturalizm siyasəti” mövzusunda konfrans keçirilib

 � Dekabrın 27-də Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzi (BBMM) və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası birlikdə “Xəzər regionu: 
geosiyasi vəziyyət və multikulturalizm siyasəti” mövzusunda 
konfrans təşkil edib.

Dövlət İdarəçilik Akademiyasın-
da keçirilən tədbiri açan BBMM-in 
icraçı direktor əvəzi Rəvan Həsənov 
keçmiş sovet hakimiyyəti dövründə 
Xəzər bölgəsində baş verən 
hadisələrin bir qədər statik xarak-
terli olduğunu bildirib. Qeyd edib ki, 
sovet hakimiyyətinin dağılmasından 
sonra Xəzər hövzəsi dövlətlərinin 
sayı artdı. Xəzərin hüquqi sta-
tusunun müəyyən olunması ilə 
bağlı uzun müddət Xəzər hövzəsi 
dövlətləri arasında danışıqlar gedir-
di. Bu il isə Xəzərin hüquqi statusu-
nun müəyyən olunması məsələsi öz 
həllini tapdı. Burada Azərbaycanın 
fəal siyasi mövqeyi xüsusilə qeyd 
edilməlidir. Xəzərin hüquqi statusu-
nun müəyyən edilməsi təkcə iqtisadi 
məsələ deyil, eyni zamanda, xalqlar 
arasında dostluğa, əməkdaşlığa, 
yeni bir mərhələyə qədəm qoymaq 
deməkdir. 

Milli Məclisin deputatı Fazil 
Mustafayev məruzə ilə çıxış edərək 
deyib ki, 2018-ci il Xəzərsahili 
dövlətlər üçün ən sabit dövr 
kimi xatırlanacaq. Çünki Xəzərin 
hüquqi statusu ilə bağlı uzun 
illərdən bəri aparılan danışıqlar 
yekunlaşıb. Xəzəryanı dövlətlər bu 
dənizdə olan proseslərin birlikdə 
tənzimlənməsi barədə razılığa 
gəliblər. Bu, Azərbaycan üçün 
də olduqca vacibdir. Rusiya və 
İranın Xəzər bölgəsində üstünlü-
yünün ən azı bərabərləşdirilməsi 
siyasətinin həyata keçirilməsində 
üç dövlətin – Azərbaycan, Qaza-
xıstan və Türkmənistanın önəmli 
rolu olub. Əvvəllər mədəni bağ-
larla əlaqələr qurulmuşdursa, 
indi iqtisadi əməkdaşlıq vasitəsilə 
münasibətlərin qurulması gələcək 

inteqrasiya modelinin formalaşması-
na böyük təsir göstərib. Dövlətimizin 
başçısı İlham Əliyevin həm Avropa 
ölkələri, həm Rusiya, həm də Orta 
Asiya dövlətləri ilə qurduğu əlaqələr 
Azərbaycanı bu bölgələrlə gələcək 
meqalayihələrin işlənib hazırlanma-
sında söz sahibi olan ölkəyə çevirib.

Milli Məclisin deputatı, professor 
Elman Nəsirov da məruzəsində 
mövzunun aktual və vacib olduğunu 
vurğulayıb. O deyib ki, Azərbaycan 
dövlətinin Xəzər regionunda 3 
mühüm potensialı var – neftin 
istehsalı və ixracı, qazın ixracı, 
multikulturalizm siyasəti. Multikultu-
ralizm Azərbaycanda həyat tərzidir, 
dövlət siyasəti, ictimai sifarişdir. 
Multikulturalizm həm də bizim 
zənginliyimizdir. Azərbaycanda 
müxtəlif etnoslar, dinlərin, kon-
fessiyaların daşıyıcıları var, onlar 
mehriban şəraitdə birgə yaşayırlar. 
2016-cı il Azərbaycanda “Multikultu-
ralizm ili” elan olunub.

E.Nəsirov bildirib ki, bu il 
avqustun 12-də Qazaxıstanın 
Aktau şəhərində Xəzərin hüqu-
qi statusu ilə bağlı Konvensiya 
imzalanıb. Bu, böyük geosiyasi 
hadisədir. Bu sənədin imzalan-
ması ilə Azərbaycanın Xəzər 
regionunda mövqeyi güclənmiş 
oldu, Azərbaycanın Türkmənistan 
ilə enerji sahəsində yaxınlaşması 
üçün imkanlar yarandı. Qazaxıs-
tanda Azərbaycana böyük rəğbət 
var. Bizim kökümüz, dinimiz eynidir. 
Qazaxıstan Prezidenti Nursul-
tan Nazarbayevlə Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev arasın-
da hər zaman dostluq və qar-
daşlıq münasibətləri olub və bu 
münasibətlər bir çox məsələlərdə 

özünü göstərir. Buna misal kimi, 
2012-2013-cü illərdə Azərbaycanın, 
2017-2018-ci illərdə isə Qazaxısta-
nın BMT-nin Təhlükəsizlik Şura-
sına qeyri-daimi üzv olmasında 
hər iki ölkənin bir-birinə dəstəyini 
göstərmək olar. Son dövrlər 
Azərbaycanın Cənubi Qafqaz re-
gionunda güclü və iqtisadi inkişafı 
Prezident İlham Əliyevin adı ilə 
bağlıdırsa, Qazaxıstanda da inkişa-
fın banisi Nursultan Nazarbayevdir. 
Bircə o faktı demək kifayətdir ki, 
son 20 ildə Orta Asiya ölkələrinə 
qoyulan 300 milyard investisiyanın 
70 faizi məhz Qazaxıstanın payına 
düşür.

Prezident Administrasiyasının 
millətlərarası münasibətlər, multikul-
turalizm və dini məsələlər şöbəsinin 
aparıcı məsləhətçisi Anar Əlizadə 
çıxış edərək bildirib ki, Azərbaycan 
Xəzəryanı ölkə olduğu üçün bu 
coğrafi aralıqda sülhün, sabitliyin və 
təhlükəsizliyin təmin olunmasında, 
regionda yaşayan xalqlar arasın-
da dostluq əlaqələrinin inkişafın-
da maraqlı tərəf kimi çıxış edir. 
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev bu 
istiqamətdə mühüm işlər görür, öz 
əhəmiyyətli töhfələrini verir.

Prezident yanında Bilik Fon-
dunun aparat rəhbəri, professor 
İsaxan Vəliyev, “Entoqlobus” 
saytının rəhbəri Gülnarə İnanc, 

BBMM-in baş məsləhətçisi Tofiq 
Abbasov və digərləri mövzu ilə bağlı 
fikirlərini bildiriblər. Qeyd olunub ki, 
Prezident İlham Əliyevin vurğula-
dığı kimi, Azərbaycan Xəzəryanı 
ölkələr arasında əməkdaşlığın 
hüquqi bazasının yaradılmasında 
fəal iştirak edib. Buna bariz nümunə 
kimi, 2010-cu ildə Bakıda keçi-
rilmiş Xəzəryanı ölkələrin dövlət 
başçılarının üçüncü Zirvə toplantı-
sını göstərmək olar. Bu toplantıda 
Xəzərin sülh, mehriban qonşuluq 
və dostluq zonasına çevrilməsi kimi 
mühüm prinsiplər müəyyən olun-
muşdu. Bu prinsiplər daha əvvəl ulu 
öndər Heydər Əliyev tərəfindən elan 
olunub. Ulu öndər deyirdi ki, Xəzər 
dənizi Xəzəryanı ölkələrin mehri-
ban qonşuluq, qarşılıqlı surətdə 
faydalı əməkdaşlıq, dostluq, sülh 
və təhlükəsizlik dənizi olmalıdır. Bu 
baxımdan bu il avqustun 12-də Ak-
tauda keçirilən Xəzəryanı dövlətlərin 
dövlət başçılarının 5-ci Zirvə top-
lantısı vacib əhəmiyyət kəsb edir. 
Burada Xəzərin hüquqi statusunun 
müəyyənləşməsi ilə yanaşı, regio-
nun təhlükəsizliyinin təmin olunması 
ilə bağlı bir sıra mühüm aktlar qəbul 
edilib. 

Konfrans mövzu ətrafında 
müzakirələrlə davam edib.

AZƏRTAC

“Gömrük-media” 
əməkdaşlığı çərçivəsində 

aparıcı media qurumlarının 
rəhbərləri ilə görüş

 � Dekabrın 27-də Dövlət Gömrük Komitəsində “Gömrük-media” 
əməkdaşlığı çərçivəsində aparıcı media qurumlarının rəhbərləri ilə görüş 
keçirilib.

Görüşdə çıxış edən Dövlət Gömrük 
Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-
leytenantı Səfər Mehdiyev XIX əsrin ikinci 
yarısında yaranan milli mətbuatımızın milli-
mənəvi dəyərlərimizin, adət-ənənələrimizin 
təbliği və qorunmasında, dövrün müa-
sir dəyərlərinə inteqrasiya prosesində 
mühüm rol oynadığını, istər XX əsrin 
əvvəllərində, istərsə də sonunda müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin qurulması və inkişa-
fı mərhələlərində prinsipial mövqe nümayiş 
etdirdiyini söyləyib.

Komitə sədri vurğulayıb ki, müstəqil 
Azərbaycanın qurucusu, ümummilli lider 
Heydər Əliyev və onun ideyalarının sa-
diq daşıyıcısı Prezident İlham Əliyev 
daim media qurumlarının, jurnalistlərin 
problemlərinə həssaslıqla yanaşıb, milli 
mətbuatımızın inkişafı üçün xüsusi proq-
ram və layihələr həyata keçirib, onların ən 
yaxın dostu olublar.

Bu gün medianın cəmiyyətdəki ro-
luna toxunan S.Mehdiyev qeyd edib ki, 
istisnalar xaricində, Azərbaycan mətbuatı 
bu istiqamətdə üzərinə düşən vəzifəni 
layiqincə yerinə yetirir, dövlətimizin 
möhkəmlənməsi, xalqımızın rifah halının 
yaxşılaşması istiqamətində görülən işlərə 
töhfəsini verir.

Ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident 
İlham Əliyevin media ilə münasibətlərindən 
nümunə götürərək Dövlət Gömrük 
Komitəsinin də daim milli mətbuata qarşı 
həssas yanaşmağa, media ilə səmərəli 
və işgüzar əməkdaşlıq əlaqələri qurmağa 
səy göstərdiyini vurğulayan komitə sədri 
bu baxımdan dördüncü hakimiyyət sayılan 
medianın da ölkəmizin gömrük orqanları-
na qarşı adekvat münasibət göstərdiyini 
diqqətə çatdırıb.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə gömrük sistemində uğurla reallaşdırı-
lan innovativ islahatlardan da bəhs edən 
S.Mehdiyev bu prosesə media qurumla-
rının peşəkar və təmənnasız dəstəyinin 
gömrük-media münasibətlərinin sağlam 
əməkdaşlıq platformasında formalaşma-
sı ilə yanaşı, həm də şəffaflığın təmin 
olunmasına, islahatların daha sürətli və 

səmərəli şəkildə reallaşmasına şərait ya-
ratdığını bildirib.

Sonra Azərbaycan Gömrük Xidmətinin 
gələcək hədəflərindən danışan komitə 
sədri gömrük-media münasibətlərinin bun-
dan sonra da inkişaf edəcəyinə əminliyini 
ifadə edib.

Mətbuat Şurasının sədri, Milli Məclisin 
deputatı Əflatun Amaşov son dövrlərdə 
gömrük orqanları ilə jurnalistlər arasında-
kı görüşlərin mütəmadi xarakter aldığını, 
bunun da gömrük orqanlarındakı şəffaflığın 
bariz nümunəsi olduğunu bildirib. O, 
gömrük orqanlarının jurnalistlər üçün təşkil 
etdiyi təlim və seminarların əhəmiyyətindən 
də danışıb.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun 
icraçı direktoru Vüqar Səfərli gömrük-
media münasibətlərindən bəhs edib. O, 
bu münasibətlərin səmərəli və işgüzar 
əməkdaşlıq zəminində formalaşmasında 
gömrük orqanlarının xüsusi rol oynadığını 
diqqətə çatdırıb.

“Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru, 
Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar Sadıqov 
isə gömrük orqanlarının səmərəli fəaliyyəti 
barədə danışıb və bunun gömrük-media 
münasibətlərində də öz əksini tapdığını 
bildirib.

Daha sonra görüşün digər iştirakçıları 
da gömrük orqanları ilə media arasındakı 
münasibətlərdən və bu münasibətlərin 
ümumi işə faydasından bəhs ediblər.

Görüşdə DGK Texnoloji İnnovasiya-
lar və Statistika Baş İdarəsinin rəisinin 
birinci müavini Anar Süleymanov gömrük 
sistemində aparılan islahatlar, onların 
əhəmiyyəti və gömrük orqanlarının gələcək 
hədəflərindən bəhs edən təqdimatla 
çıxış edib. Eyni zamanda, media 
nümayəndələrinə gömrük xidmətinin Vahid 
Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sisteminin  
fəaliyyəti barədə məlumat verilib.

Sonda media qurumlarının 
rəhbərlərinin sualları cavablandırılıb.

AZƏRTAC

Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusunun 
mövqelərində heç bir hadisə baş verməyib

 � Ermənistan mətbuatının guya Azərbaycan Ordusunun ön xətt 
mövqelərində atışma baş verməsi barədə yaydığı xəbərə Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyindən aydınlıq gətiriblər.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu, Ermənistan 
tərəfinin öz ordusundakı baş verən xaos, inti-
zamsızlıq və özbaşınalıq hallarını gizlətmək, 
o cümlədən dekabrın 26-da cəbhənin Ağdam 
rayonu istiqamətində mülki vətəndaşlarımızı 

atəşə tutmasından beynəlxalq ictimaiyyətin 
diqqətini yayındırmağa hesablanmış ucuz 
təbliğatıdır.

Bildiririk ki, Azərbaycan Ordusunun 
mövqelərində heç bir hadisə baş verməyib və 
bölmələrimiz əməliyyat şəraitinə nəzarət edir.

Ermənistan atəşkəs rejimini  
pozmaqda davam edir

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
iriçaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka 
ərzində atəşkəs rejimini 26 dəfə pozublar.

Müdafiə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
Ermənistanın  Noyemberyan 
rayonunun Dovex kəndində 
və adsız yüksəkliklərdə, 
İcevan rayonu ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən 
Qazax rayonunun Kəmərli 

və Cəfərli kəndlərində, Berd 
rayonunun Çinari kəndində 
yerləşən mövqelərdən 
Tovuz rayonunun Muncuq-
lu kəndində, Krasnoselsk 
rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Gədəbəy 
rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən 

mövqelərimiz atəşə tutulub.
Tərtər rayonunun işğal 

altında olan Çiləbürt, Ağdam 
rayonunun Nəmirli, Tağıbəyli, 
Şıxlar, Baş Qərvənd, Seyidli, 
Xocavənd rayonunun Kuro-
patkino, Füzuli rayonunun 
Qərvənd, Horadiz kəndləri 
yaxınlığında, həmçinin Go-
ranboy, Tərtər, Xocavənd və 
Füzuli rayonları ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də 
ordumuzun mövqeləri atəşə 
məruz qalıb. 
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İlham Əliyev 
gələcəyə inamla baxır

 � “Rossiya 24” kanalında “Mnenie” proqramının müəllifi və aparıcısı Evelina 
Zakamskaya “Moskva-Bakı” portalının müxbirinə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə 
söhbətindən, onun ailəsi ilə çoxillik dostluğundan və Yeni il ərəfəsində Bakının 
gözəlliyindən bəhs edib. Xatırladaq ki, Bakıda dünyaya gələn Evelina Azərbaycan 
paytaxtını həmişə səmimi sözlərlə xatırlayır. 

– Siz Azərbaycan Prezidentindən beşinci 
dəfə müsahibə aldınız. Söhbətiniz necə keç-
di? İlham Əliyev sizin ilk görüşünüzdən sonra 
dəyişibmi? 

– Budəfəki görüşümüzün əvvəlində Prezident 
qeyd etdi ki, biz artıq on ildir tanışıq. Mən ondan 
ilk müsahibəni məhz 2009-cu ildə götürmüşdüm. 
Mənə çox xoş idi ki, İlham Heydər oğlu buna 
diqqət yetirdi (gülümsəyir). Həm zahirən, həm də 
ünsiyyət baxımından o, heç dəyişməyib. O, həmişə 
müsahibəyə ciddi və işgüzar tərzdə yanaşır. Axı, bu 
müsahibə bütöv bir ölkənin taleyüklü məsələləri və 
onun dünya arenasında mövqeyi ilə bağlıdır.   

– Kadr arxasında nədən söhbət etdiniz? 
– Deməliyəm ki, çəkilişin başa çatmasından 

sonra İlham Heydər oğlu yerindən qalxmağa 
tələsmir və biz sadəcə şəxsi və mücərrəd mövzular 
ətrafında söhbət edirik. Ailə, əhval-ruhiyyə, Bakının 
havası haqqında...    

– İlham Heydər oğlu Sizə öz ailəsindən bəhs 
etdi?      

– Bir az. Onun ümumi əhval-ruhiyyəsindən 
söz düşdükdə, mənə aydın oldu ki, dövlət başçı-
sı kimi şəxsi və ictimai məsələlər onun üçün bir 
vəhdət təşkil edir. Ölkədə baş verənlər onun şəxsi 
həyatında da təzahürünü tapır. Bu dəfə mənə elə 
gəldi ki, Prezident çox sakit və özünəinamlıdır. 
Onda gələcəyə inam var və əmindir ki, bu gün 
Azərbaycanda bütün işlər düzgün istiqamətdə 
davam edir. Dövlət başçısı bir an belə tərəddüd 
etmirsə, bu, həmin ölkənin bütün vətəndaşları üçün 
bu çox mühüm əlamətdir. 

– Siz Prezidentin ailəsi ilə tanışsınız? 
– Mən birinci xanım  Mehriban Əliyeva ilə tanı-

şam. Mənə, həmçinin ondan iki dəfə müsahibə al-
maq nəsib olub. Tədbirlərin birində Prezidentin qızı 
Leyla xanımla da tanış olmuşam. Əliyevlər ailəsinin 
bütün üzvləri ictimai fəaliyyətlə məşğul olmaq 
istedadına malikdirlər və onlar bu işin öhdəsindən 
layiqincə gəlirlər.   

– Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində han-
sı yeniliklərdən danışdınız? 

– Bilirsiniz, belə məqamlarda deyirlər ki, 
radikal xəbərlərin olmaması yaxşı əlamət sayılır 
(gülümsəyir). Dünyanın dəyişən informasiya və 
siyasi mənzərəsinə rəğmən ölkələrimiz arasında 
münasibətlərin yüksələn xətlə inkişafından da-
nışdıq. Prezidentlərimiz arasında etimad qorunub 
saxlanılır. Axı, dünyanın taleyi real şəxsiyyətlərin 
əlindədir! İnsanların bir-birinə inamının güclənərək 
siyasi etimada çevrilməsi çox vacibdir. Biz Rusiya 
ilə Azərbaycan arasında inteqrasiyadan və iqtisadi 
proseslərdən, turizm istiqamətində əməkdaşlıqdan 
danışdıq. Axı, Bakıya turist axınının böyük bir 
hissəsini məhz Rusiyadan gələnlər təşkil edirlər...     

– Bunun kökündə ölkələrimiz arasında tarixi 
əlaqələr dayanır....

– Bəli, lakin təkcə onlar deyil...Ən başlıca 
aspekt, Prezidentin də söylədiyi kimi, ölkələrimiz 
arasında dil əngəlinin olmamasıdır.  Bu gün 
Azərbaycanda rus dilinin mövqelərinin qorunub 
saxlanılmasına çox böyük diqqət yetirilir. Bu, bir ba-
kılı kimi məni sevindirməyə bilməz! Əlbəttə, bu amil 
əlaqələrimizi də möhkəmləndirir. Dünyanın ən ge-
niş yayılmış dillərindən biri və beynəlxalq ünsiyyət 
vasitəsi olan rus dilini bilmək təhsil, mədəniyyət və 

elm məkanını genişləndirməyə imkan verir.        
– Prezident Azərbaycanda ilin yekunlarından 

ətraflı bəhs edib....
– Yəqin ki, bu il əldə olunan ən əsas 

nəticələrdən biri Azərbaycan iqtisadiyyatının neft 
amilindən asılılığının ardıcıl şəkildə azaldılması və 
onun şaxələndirilməsidir. O, müəyyən nəticələrin 
əldə olunduğu və real addımların atıldığı bir sıra 
inkişaf edən sahələri ayrıca qeyd etdi. Azərbaycan 
bir neçə il əvvəl seçdiyi yolla irəliləməkdə davam 
edir və seçilmiş bu xəttə sadiqdir. Bu gün dünya 
neft bazarında baş verən hadisələr göstərir ki, 
bu, doğru seçimdir. Qeyri-neft sektorunun inkişafı 
sahəsində, xüsusən kiçik və orta sahibkarlığın 
dəstəklənməsində ölkənin diqqəti yenidən Rusiya 
və Avrasiya İqtisadi Birliyi ilə əməkdaşlıq məkanına 
yönəlib.       

– Prezidentlə müsahibələrinizin birində 
şaftalı rəngində don seçmişdiniz. Bu dəfə isə 
daha açıqrəngli geyimdə idiniz. Siz daha ciddi 
görünmək istəyirdiniz?    

– Yox, hər şey çox sadədir. Bu mənim saç-
düzümüm ilə bağlıdır, o vaxtlar saçlarım uzun idi 
və həmin rəng onlara yumşaq və romantik çalar 
qatırdı. Həmin müsahibə 9 may ərəfəsində, bahar 
fəslində və ona uyğun əhval-ruhiyyədə götürülmüş-
dü. İndi saçlarım qısadır – ənənəvi kare saçdü-
zümü. Yeri gəlmişkən, Prezident də buna diqqət 
yetirdi və dedi ki, məni ilk dəfə gördüyündə də 
saçdüzümüm belə idi. Geyim tərzim qış mövsümü 
və buna uyğun əhval-ruhiyyə ilə əlaqədardır. Hər 
halda, komplimentlər keçən dəfəkindən az olmadı. 
Çox xoşdur ki, Azərbaycanda qadınların xoşuna 
gələcək komplimentlər söyləyən nəzakətli kişilərə 
həmişə  rast gəlmək olur.    

– Siz Bakıdan bu günlərdə qayıtmısınız. Ora-
da bayramqabağı ab-hava necədir? Paytaxtda 
gəzintiyə çıxdınızmı?

– Bu səfər bizim çəkiliş qrupu üçün xüsusi 
səmimi şəraitdə keçdi. Azərbaycanda həmişə bizi 
çox səmimi qarşılayırlar. Bu, artıq ənənə halını 
alıb. Bu dəfə Prezident Administrasiyası ilə kadr 
arxasında ünsiyyət vaxtı biz artıq bir ailə olduğumu-
zu söyləyirdik. Bu, mənim üçün çox əzizdir, çünki 
Bakı mənim doğma şəhərimdir və oraya getməyi 
çox sevirəm. Hər dəfə gəldiyimdə, sürücüdən 
xahiş edirəm ki, Çapayev – indiki Təbriz küçəsində 
mənim yaşadığım evin yaxınlığından keçsin. İndi 
həmin ev yoxdur, onun yerində böyük çoxmərtəbəli 
yeni bina tikiblər, lakin ətrafında köhnə evlər qalır. 
Ona görə də doğma yerləri asanlıqla tanıyıram.      

Moskvadan isti olmağına və bəzən yağış yağ-
masına baxmayaraq, Bakıda Yeni il əhval-ruhiyyəsi 
çox yüksəkdir. Bakının işıqlı səması qarın yoxluğu-
nu hiss etdirmir. Küçələr gözəl bəzədilib, şəhər bay-
ramı qarşılamağa hazırlaşır. Azərbaycanın Şaxta 
babasının olması məni çox sevindirir. Bu, Santa-
Klaus deyil, məhz Şaxta babadır. O, eynilə mənim 
uşaqlıq illərimdə olduğu kimidir! Mən bütün bakılıla-
ra, Azərbaycanın hər bir vətəndaşına xoşbəxt Yeni 
il arzulayıram!      

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva 

Kaliforniyada Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü qeyd edilib

ABŞ-ın Kaliforniya ştatının San-Dieqo 
şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi 
Günü və Kaliforniya Azərbaycan Dostluq 
Assosiasiyasının (CAFA) yaradılmasının bir 
illiyi münasibətilə tədbir keçirilib. Azərbaycanın 
Los-Ancelesdəki baş konsulluğunun və CAFA-
nın birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə 
Azərbaycan icmasının üzvləri, yerli seçkili 
orqanların nümayəndələri, mədəniyyət xadimləri və 
jurnalistlər iştirak ediblər.  

Tədbirdə çıxış edən CAFA-nın icraçı direkto-
ru Kimiya Məmmədova icma adından Azərbaycan 
xalqını və dünyada yaşayan 50 milyon azərbaycanlını 
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü 
münasibətilə təbrik edib. CAFA-nın bir illiyinin də qeyd 
edildiyini deyən K.Məmmədova ötən bir il ərzində 
təşkilatın uğurlu fəaliyyətinə toxunaraq, növbəti ildə 
Azərbaycan icmasını gücləndirmək və Azərbaycan 
ilə Kaliforniya arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələri 
daha da möhkəmləndirmək istiqamətində işləri davam 
etdirəcəklərini bildirib.

Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğu-

nun konsulu Orxan Rüstəmli bütün soydaşlarımızı 
qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi 
Günü və Yeni il bayramı münasibətilə təbrik edib, 
CAFA-ya gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

San Dieqo-Bakı Dostluq Assosiasiyasının icraçı 
direktoru Martin Kruminq və Los-Anceles Dinlərarası 
Şurasının sədri Yepiskop Xuan Karlos Mendez də 
çıxış edərək xalqımıza bu gözəl bayram münasibətilə 
təbriklərini çatdırıblar.

Həmçinin tədbirdə San-Dieqo şəhərində və 
vilayətində 31 dekabrın “Azərbaycanlıların Həmrəyliyi 
Günü” elan olunmasına dair müvafiq bəyannamələr 
təqdim olunub. 

Tədbir Azərbaycan musiqisi və icmamızın üzvü 
Ləman Musayevanın ifasında rəqslərimizlə davam 
edib. Qonaqlar, həmçinin San-Dieqonun tanınmış 
azərbaycanlı kulinar-aşpazı Leyla Bayramovanın 
hazırladığı Azərbaycan mətbəxinin müxtəlif təamları 
ilə tanış olublar.

Yusif BABANLI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Vaşinqton

 � Bu günlərdə çapdan çıxmış “İlham Əliyev – 
On beş illik prezidentlik dövrünün uğur salnaməsi 
(2003-2018)” kitabı elmi ictimaiyyətin böyük 
marağına səbəb olub. AZƏRTAC filologiya elmləri 
doktoru, professor Cahangir Məmmədlinin kitabla 
bağlı qeydlərini təqdim edir.

Qarşımızda təzəcə nəşr 
olunan bir kitab var: “İlham Əliyev 
– On beş illik prezidentlik dövrü-
nün uğur salnaməsi (2003-2018)”. 
Tipoloji xarakterinə görə foto-al-
bom formatında buraxılan kitabın 
məzmunu barədə qısa, lakonik in-
formasiyanı onun bir neçə sətirlik 
anonsundan almaq olur: “Kitabda 
zəngin faktlar əsasında İlham 
Əliyevin Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti kimi on beş illik 
fəaliyyəti dövründə ölkənin dina-
mik inkişafının dolğun mənzərəsi 
yaradılır. Azərbaycanda aparı-
lan köklü islahatlar sayəsində 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, 
qeyri-neft sektorunun inkişa-
fı, nəhəng transmilli enerji və 
nəqliyyat layihələrinin uğurla 
reallaşdırılması, sosial-mədəni, 
ordu quruculuğu və xarici siyasət 
sahəsində əldə edilən nailiyyətlər 
tutarlı dəlillərlə əsaslandırılır. 
Ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin və  
demokratik təsisatların daha da 
möhkəmləndirilməsi, insan hüquq 
və azadlıqlarının təmin olunması 
ilə bağlı görülən işlər şərh olunur.

Kitab Azərbaycanın müasir ta-
rixi ilə maraqlanan mütəxəssislər 
və geniş oxucu kütləsi üçün 
nəzərdə tutulmuşdur”.

Əslində, anonsun son 
cümləsindəki “geniş oxucu kütləsi” 
ifadəsini “Azərbaycanı sevən hər 
kəs” sözləri ilə də əvəz etmək 
olar. Çünki bu kitab İlham Əliyevin 
on beş illik prezidentlik dövrü-
nün uğur salnaməsi kimi həm 
də Azərbaycanın keçdiyi inkişaf 
mərhələsinin elmi-publisistik 
ifadəsidir. Həm Azərbaycanın, 
həm də onun Prezidentinin uğur 
salnaməsi, kitabda qeyd olunduğu 
kimi, öz başlanğıcını ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin 2003-cü 
ildə prezidentliyə namizədliyi irəli 
sürülmüş İlham Əliyev haqqın-
dakı bu  sözlərindən başlayır: 
“İnanıram ki, mənim axıra çatdıra 
bilmədiyim taleyüklü məsələləri, 
planları, işləri sizin köməyiniz və 
dəstəyinizlə İlham Əliyev başa 
çatdıra biləcək. Mən ona özüm 
qədər inanıram və gələcəyinə bö-
yük ümidlər bəsləyirəm”. Heydər 
Əliyevin uzaqgörənlik təfəkkürü ilə 
xalqa müraciətlə dediyi bu fikirlər 
fonunda İlham Əliyev bir müddət 
sonra onun rəhbərliyi altında 
sürətlə inkişaf edən Azərbaycanın 
uğurlarını nəzərdə tutaraq de-
yirdi: “O, (Heydər Əliyev - C.M.) 
inanırdı və bilirdi ki, davamçıları 
onun sona çatdıra bilmədiyi işləri 
tamamlayacaqlar. Belə də oldu… 
Biz fəxr edirik ki, onun ideyala-
rını yaşadırıq, müstəqilliyimizi 

möhkəmləndiririk, Heydər Əliyev 
yolu ilə gedirik və gedəcəyik”.

Azərbaycan Prezidenti Admi-
nistrasiyasının rəhbəri, akademik 
Ramiz Mehdiyevin buraxılışına 
məsul olduğu, tərtibçi müəllifləri 
Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi, tarix elmləri 
doktoru, professor Əli Həsənov və 
Azərbaycan Dövlət İnformasiya 
Agentliyinin (AZƏRTAC) İdarə 
Heyətinin sədri Aslan Aslanov 
olan bu dəyərli nəşrin ümumi 
ruhu Heydər Əliyev inamının 
gerçəkləşməsi üzərində qurulub. 
Burada hər kəsin anlayacağı, 
hər kəsin son on beş ildə şahidlik 
etdiyi, hər kəsin Azərbaycan və 
onun inkişafından qürur duydu-
ğu mükəmməl bir süjet xətti var. 
Azərbaycan vətəndaşının öz 
ölkəsinin uğurlarına və bu uğur-
lara başçılıq edən Prezidentinə 
inamını professor Əli Həsənovun 
qısa “Ön söz”ü aydın ifadə edir. 
Müəllif Prezident İlham Əliyevin 
dövlətçilik tariximizin iftixar 
nöqtəsi olan Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinə verdiyi qiyməti 
onun özündən gətirdiyi sitatla 
diqqətə çatdırır: “Biz haqlı ola-
raq fəxr edirik ki, müsəlman 
aləmində ilk demokratik respub-
likanı Azərbaycan xalqı yara-
dıbdır. Bu, bir daha göstərir ki, 
azərbaycanlılar azadlıqsevər və 
mütərəqqi xalqdır”. 

Kitabın əsas süjet xətti  
Prezident İlham Əliyevin 
dövlətçilik siyasətinin iki mü-
hüm amilinə - milli dövlətçilik, 
müstəqillik uğrunda mübarizə 
tarixinə və dövlətçiliyimizin 
inkişafında misilsiz rol oyna-
mış Heydər Əliyev məktəbinə 
əsaslanır. Bu da öz növbəsində, 
Prezident və xalqın birliyi kon-
sepsiyasına söykənməkdədir. 
Bütün bunları nəzərdə tutan 
professor Əli Həsənov “Ön 
söz”də kitabın qayəsini belə 
səciyyələndirir: “Ümummilli liderin 
siyasi kursunun yeganə düzgün 
yol olduğunu görən Azərbaycan 
xalqı 2003-cü il oktyabrın 15-də 
keçirilən seçkilərdə bu siyasətin 
layiqli davamçısı kimi İlham 
Əliyevi dəstəkləyərək 76,8 faiz 
səslə Prezident seçdi. İlham 
Əliyevin ali dövlət vəzifəsində 
ilk günlərdən başlayaraq nü-
mayiş etdirdiyi yüksək idarəçilik 
məharəti, qətiyyətli və milli ma-
raqlara söykənən daxili və xarici 
siyasəti, seçkiqabağı təşviqat 
dövründə səsləndirdiyi “Mən hər 
bir azərbaycanlının prezidenti 
olacağam!” vədinə sadiq qalması 

qısa müddətdə ona xalq arasında 
geniş populyarlıq, sonsuz inam 
və güclü etibar qazandırdı. Elə bu 
səbəbdən 2008, 2013 və 2018-ci 
illərdə keçirilən növbəti prezident 
seçkilərində İlham Əliyev yenidən 
inamlı qələbə qazandı. Oktyabrın 
15-də Prezident İlham Əliyevin 
dövlət başçısı kimi fəaliyyətinin 
15 ili tamam oldu. Bu kitabda 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti vəzifəsində onun 15 
illik fəaliyyətinin əsas yekunlarını 
oxuculara çatdırırıq”.      

Yuxarıda kitabın qarşıya 
qoyduğu mövzunun maraqlı bir 
süjet xətti üzərində qurulduğunu 
xüsusi qeyd etdik. Bu süjet xətti 
ayrı-ayrı mövzular üzrə təqdim 
olunur. Ümumi süjet xətti o qədər 
axıcıdır ki, mövzuları xüsusi 
fərqləndirməyə və işarələməyə 
ehtiyac qalmır. Oxucu kitabın 
hər səhifəsində özünün şəxsən 
şahidi olduğu milli inkişafın, 
Azərbaycanın uğurlarının həm 
mətnlə, həm də illüstrasiyalarla  - 
fotoşəkillərlə aydın görməkdədir. 
Bununla belə, oxucunun ayrı-ayrı 
bölmələr kimi qəbul etdiyi möv-
zuları bir daha diqqətə çatdırmaq 
istərdik: “Uğurlu strateji kursun 
və səmərəli dövlət idarəçiliyinin 
əsas nəticələri”, “Azərbaycanda 
demokratik təsisatların 
möhkəmləndirilməsi, siyasi plüra-
lizmin, insan hüquq və azadlıqla-

rının təmin edilməsi istiqamətində 
ardıcıl siyasət həyata keçirilib”, 
“Yeni Azərbaycan Partiyasının 
VI qurultayı. 08 fevral 2018-ci 
il”, “Azərbaycan iqtisadiyyatı 
rəqabətqabiliyyətliliyinə görə MDB 
məkanında birinci yerə yüksəlib”, 
“Azərbaycanda həyata keçirilən 
nəhəng transmilli layihələr 
ölkəni mühüm tranzit və logistika 
mərkəzinə çevirib”, “Yenilənmiş 
sosial-mədəni, təsərrüfat və turizm 
infrastrukturu, Azərbaycan brendi 
“ASAN xidmət”, “Şəhid ailələrinə, 
müharibə veteranları və əlillərinə, 
məcburi köçkünlərə diqqət və 
qayğı”, “Ordu quruculuğunun və 
milli maraqlara söykənən xari-
ci siyasətin uğurlu nəticələri”, 
“Azərbaycanda elmin inkişafı, 
milli-mənəvi dəyərlərin, multikultu-
ralizm və tolerantlıq ənənələrinin 
qorunub saxlanılması təmin 
edilib”, “Gəncliyin inkişafına dövlət 
qayğısı, idman sahəsində əldə 
olunan nailiyyətlər”, “Azərbaycan 
bir sıra qabaqcıl ölkələrin onilliklər 
boyu keçdiyi inkişaf mərhələsini 
sürətlə adlayıb”, “Prezident İlham 
Əliyevin təltif olunduğu ordenlər”. 
Kitabda fundamental idarəçilik və 
onun ölkəyə bəxş etdiyi uğurlar iki 
formatda ifadə edilir: mətnlə və bu 
mətni müşayiət edən fotolarla.

Kitabın mətni öz aydınlı-
ğı, məntiqi ardıcıllığı, faktlara 
elmi-fəlsəfi və publisistik baxı-
şı ilə diqqəti xüsusi cəlb edir. 
Məsələn, “Uğurlu strateji kursun 
və səmərəli dövlət idarəçiliyinin 
əsas nəticələri” kimi fundamental 
bir mövzu yüksək ümumiləşdirmə 
keyfiyyətinə malikdir və oxu-
cu bir neçə səhifədə 15 illik 
dövrün hərtərəfli mənzərəsini 
görə bilir. Bu mətnin ilk abzası, 
sanki sonrakı mövzulara prelü-
diya rolunu oynayır və oxucu-
nu inkişafın ümumiləşdirilmiş 
parametrləri ilə tanış edir: “Ümumi 
formada qiymətləndirilərsə, qeyd 
edilməlidir ki, İlham Əliyev 15 
illik prezidentliyi dövründə, ilk 
növbədə, ümummilli lider Heydər 
Əliyev tərəfindən təməli qoyulmuş 
vətəndaş birliyi platformasına 
söykənərək daxili ictimai-siyasi 
sabitliyi daha da möhkəmlətmiş, 
əhalinin təhlükəsizliyini, insanla-
rın əsas hüquq və azadlıqlarını, 
ölkənin əmin-amanlığını təmin 
etmiş, vətəndaşların rifah halı-
nın getdikcə yüksəlməsinə nail 
olmuşdur. Hazırda tərəddüd 
etmədən söyləmək olar ki, 
daxili milli birlik və vətəndaş 
həmrəyliyi, hakimiyyətin yürütdüyü 
siyasətin geniş əhali tərəfindən 
dəstəklənməsi əsasında bərqərar 
olmuş möhkəm ictimai-siyasi 
sabitlik əmsalına görə Azərbaycan 
postsovet məkanında birinci yerdə 
dayanır”.

Sonrakı ayrı-ayrı mövzuları 
əhatə edən mətnlərin hamısın-
da milli inkişafımızda Prezident 

İlham Əliyevin xidmətləri xalqın 
yaddaşında iz salmış faktlarla 
təqdim olunur. Azərbaycanda 
demokratiyanın tam formalaşma-
sı prosesində medianın rolunu 
yüksək qiymətləndirən ölkə 
başçısının bu sahənin inkişafına 
göstərdiyi şəxsi qayğısı, iqtisadiy-
yatın dinamik inkişafına, qeyri-neft 
sektorunun, kənd təsərrüfatının 
dirçəldilməsinə istiqamətlənmiş 
fəaliyyəti, bu gün dünyanın təqdir 
etdiyi və bəzən hətta heyran 
qaldığı transmilli layihələrin 
reallaşma sürəti, ölkə əhalisinin 
sosial-mədəni həyatının yüksək 
göstəricilərlə təmin edilməsi, 
ordu quruculuğundakı misilsiz 
uğurlar, torpaqlarımızın işğaldan 
azad edilməsinə yönələn tədbirlər 
planı, şəhid ailələrinə, müharibə 
veteranlarına dövlət qayğısı və 
digər bu kimi mühüm sahələri əks 
etdirən hər bir istiqamətlə bağlı 
mətnlər İlham Əliyevin 15 illik 
prezidentlik dövrünün ən böyük 
uğurları kimi oxucuya çatdırılır.

Əlbəttə, müasir KİV sistemi-
nin, informasiya texnologiyası-
nın görünməmiş inqilabi inkişafı 
nəticəsində Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin xidmətləri hər gün 
cəmiyyətə çatdırılır. Televiziya-
nın müasir vizuallıq imkanları 
bu xidməti maraqlı görüntülərlə 
tamaşaçıya təqdim edir. Milli 
mətbuatımız bu xidmətin bütün 

parametrlərini analitik publisistika 
ilə qələmə alır. Lakin səmimiyyətlə 
etiraf edək ki, kitabın bu sahədəki 
rolunu heç nə ilə əvəz etmək 
olmur. Bir tərəfdən, əgər kitab ilk 
dəfə səmadan gəlibsə, səmavi 
kitablar Allahın yer üzünə, 
xilqətə bəxş etdiyi bir nemət kimi 
müqəddəsdirsə, onda elə “kitab” 
sözünün özü də müqəddəslik 
semantikasını ehtiva edir. Digər 
tərəfdən, min illərdən bəri qorunub 
saxlanan və bu gün müqəddəsliyi 
ilə hər kəsin karına gələn kitab 
bütün informasiya vasitələrindən 
uzunömürlüdür. Məsələyə bu 
baxımdan yanaşsaq, “İlham 
Əliyev – On beş illik prezidentlik 
dövrünün uğur salnaməsi (2003-
2018)” kitabı nəinki bugünkü nəsil 
üçün, bəlkə daha çox gələcək 
nəsillərə bir hədiyyədir. Müəlliflər 
kitabın adındakı “salnamə” 
sözünü nahaqdan işlətməyiblər. 
Salnamə bir kitab formatı, reallıq-
ları qeydə alıb gələcəyə aparan 
qədim əlyazma formatı kimi özü 
də tarixi yaddaş anlamına gəlir. 
Haqqında söz açdığımız kitab, 
yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, 
həm də reallığı dəqiq əks etdirən 
fotoşəkillərlə zəngindir. Bu fotolar 
İlham Əliyevin Prezident kimi 
fəaliyyətinin vizual görüntüləridir. 
Tərtibçi müəlliflər onları mətnə 
uyğun o qədər dəqiq seçiblər ki, 
mətn və foto sinxronu müasirliyin 
heyrətamiz faktı kimi diqqəti cəlb 
edir. Bu fotoşəkillər İlham Əliyevin 
ölkə daxilində və ölkə xaricindəki 
görüşlərinin dolğun ifadəsi kimi 
15 illik prezidentlik dövrünün 
“uğur salnaməsi”ni tamamlayır. 
Bu fotoşəkillər Azərbaycanımızın, 
Bakımızın, regionlarımızın inkişa-
fını poliqrafik yolla əbədiləşdirən 
vizual faktlar kimi qiymətlidir. 

Kitab bütün parametrləri, 
o cümlədən poliqrafik icrası ilə 
diqqət çəkir. “Zərdabi LTD” MMC 
nəşriyyatının məhsulu olan bu 
kitab özü-özlüyündə həm də 
ölkəmizdə poliqrafiyanın nə 
dərəcədə inkişaf etdiyinə əyani 
sübutdur. Nəşrin poliqrafik icra-
sının özündə də Azərbaycana və 
onun Prezidentinə böyük sevgi və 
ehtiram duyulur. 

Sonda kitabın daha  bir 
keyfiyyətini qeyd etmək istərdik: 
“İlham Əliyev – On beş illik prezi-
dentlik dövrünün uğur salnaməsi 
(2003-2018)” kitabı hələlik iki dildə 
- Azərbaycan və rus dillərində 
nəşr olunub. Kitabın ingilis və 
ərəb dillərində də nəşri hazırlanır. 
Bu, çox vacib bir faktdır. Çünki 
İlham Əliyevin Prezident kimi 
fəaliyyət göstərdiyi on beş ildə 
Azərbaycan dünya arenasında öz 
yerini daha da möhkəmləndirib və 
tanınıb. Bu kitab dünyanın bizim 
Prezidentimizin xalq üçün, Vətən 
üçün göstərdiyi xidmətlərlə daha 
yaxından tanış olması üçün çox 
dəyərli mənbədir.

Azərbaycan Prezidentinin 
15 illik fəaliyyətinə 

işıq salan dəyərli nəşr

Teleaparıcı Evelina ZAKAMSKAYA:
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Azərbaycan pedaqoji ictimaiyyətinin  
həyatında çox önəmli hadisə olan bu 
qurultaylar ənənəvi olaraq 5 ildən bir 
keçirilir. XV Qurultayın öz işini “Gələcəyə 
baxış” konsepsiyası əsasında qurması 
təsadüfi deyildi. Müəllimlərimizin 
növbəti ali məclisi təntənəli açılışdan 
sonra öz işini məhz “Ümumi təhsil: 
bu günə və gələcəyə baxış” devizi 
altında – təhsilin məzmunu; şagird 
nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi; 
müəllim və cəmiyyət; ümumi təhsilin 
idarə olunması mövzularında bölmələrdə, 
eləcə də  “Peşəyönümü işinin təşkili 
və peşə təhsilinin təbliği”, “Ali təhsil: 
mövcud vəziyyət, perspektivlər”, 
“Təhsildə innovasiyalar” adlı panellərdə 
davam etdirdi. Məruzə və çıxışlarda 
müstəqil ölkənin təhsil sisteminin çağdaş 
durumu və inkişaf perspektivləri geniş 
müzakirə olundu, qarşıda duran önəmli 
vəzifələr konkretləşdirildi və cari inkişaf 
konsepsiyası müəyyənləşdirildi.

Müəllimlər hər bir qabaqcıl cəmiyyətdə 
ən dəyərli peşə sahibləri sayılmışlar. 
Hər bir inkişaf prosesinin önündə gedən 
kadrları və peşəkar mütəxəssisləri 
müəllimlər hazırladığından ümumi 
tərəqqinin başlanğıc nöqtəsi də təhsil 
və müəllim əməyidir. Həqiqi və layiqli 
Azərbaycan müəllimi  cəmiyyətdə həmişə 
öncül və nüfuzlu mövqeyi ilə seçilmişdir. 
Buna görə də ölkəmizdə müəllimliklə 
bağlı müraciət forması, bəlkə də, dünyada 
təkrarı olmayan bir ucalıq qazanmışdır. 
Kütləvi maariflənmədən sonrakı illərdən 
başlayaraq müəllimlər nəslinin yetirməsi 
olan təhsilli, nüfuzlu digər peşə sahiblərinə 
də “müəllim” deyə müraciət olunmaqdadır. 

XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində 
respublikada baş verən dağıdıcı 
proseslər, müharibə şəraiti, ümumi 
geriləmə müəllimlərin vəziyyətini 
ağırlaşdırsa da, müstəqillik ideallarına 
dərindən bağlı olan həqiqi pedaqoqlar 
sinif və auditoriyaları tərk etmədilər, 
ehtiyaca boyun əyməyib bu adın şərəf 
və nüfuzunu qorudular. Müəllim adını 
aşağılamağa müəyyən cəhdlər olsa 
da, bütövlükdə,  cəmiyyət onlara layiqli 
ehtiram göstərdi. 

Müəllimlər də o dövrdə heç 
kəsdən incimədilər, sadəcə, “müəllim” 
müraciətindən məmnunluq duyub çətin, 
məsul fəaliyyətlərini sabaha inamla 
davam etdirdilər. Yəni xalqımızın ictimai-
mədəni düşüncəsində müəllim peşəsi ilə 
bağlı kök salmış yüksək qənaəti heç bir 
siyasi dəyişiklik və iqtisadi böhran sarsıda 
bilmədi. Azərbaycan müəllimlərinin 
böyük dostu və hamisi olan ümummilli 

lider Heydər Əliyev o günlərdə söylədiyi 
“Mən Yer üzündə müəllim adından uca 
ad tanımıram”-- kəlamı isə təzə şəraitdə 
müəllimlik şərəfini yeni bir ucalığa 
yüksəltdi.

Yeni əsrin ilk onillıklərində 
beynəlxalq təhsil xidmətləri bazarında 
rəqabətin artması müəllim ixtisasının 
məzmun və keyfiyyətcə yenilənməsinə, 
təkmilləşməsinə ehtiyac yaradır. Bunun 

üçün də müstəqil Azərbaycanın təhsil 
quruculuğunda müəllim hazırlığının yeni 
trendləri gerçəkləşdirilməlidir. Müəllim 
hazırlığının yeni istiqamət və hədəflərinin 
müəyyənləşdirilməsində, ilk növbədə, 
təhsildə varislik və müasirlik prinsipinin 
vəhdətinin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini 
unutmamalıyıq. Milli təhsilimizin ən yaxşı 
ənənələri, həmişəyaşar irsi yaşadılmalı 
və zənginləşdirilməlidir.

Azərbaycanın ictimai-siyasi fikir və 
dövlətçilik tarixində böyük rol oynamış 
və cəmi 23 ay yaşamış Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti ən çətin siyasi 
və iqtisadi problemlərlə üzləşdiyi 
aylarda belə müəllimlərin fəaliyyətinə 
geniş meydan açmış, əhatəli təhsil 
siyasəti yeritmişdi. AXC hökuməti 
məktəblərin milliləşdirilməsi, yeni dərslik 
və proqramların hazırlanması, Qori 
Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan 
şöbəsinin  Qazaxa köçürülməsi, Bakı 
Dövlət Universitetinin yaradılması, xarici 
ölkələrə təhsil almaq üçün 100 gəncin 

göndərilməsi, pedaqoji kursların, anadilli 
məktəblərin açılması və  xalq maarifinin 
milli məzmunda təşkili kimi tarixi tədbirlərlə  
pedaqoji fikrin yerli və bəşəri dəyərlər 
əsasında inkişafında yeni istiqamətlər 
açmışdı. Xatırlamaq yerinə düşər ki, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin o 
zaman xaricə ali təhsil almağa göndərdiyi 
gənclərin bir neçəsi ötən əsrin 30-cu 
illərində Pedaqoji İnstitutda elmi-pedaqoji 
fəaliyyətlə məşğul olmuş, bu ali təhsil 
müəssisəsinin böyüməsi və inkişafında 
yaxından iştirak etmişdilər.

Müasir dövrümüzdə dünya özünün 
4-cü sənaye inqilabını yaşayır. Sahə 
ekspertləri isə 4.0 universitet, 4.0 elm 
və 4.0 təhsil haqqında danışırlar. Sürətli 
texnoloji yeniliklər yaşayan, qloballaşan 
dünyada, müharibə vəziyyətində olan 10 
milyonluq Azərbaycan Respublikasının 
məlum geopolitik vəziyyətində 
müəllim hazırlığında hansı prinsiplər 

gözlənilməlidir? Bu prinsiplərin 
“Təhsil haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda, 
“Azərbaycan Respublikasında 
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 
Strategiyası”nda, Ömürboyu 
təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar 
çərçivəsində əksini tapmasına, 
bunların nəticəsi olaraq son illərdə 
ölkəmizdə təhsil sahəsində müsbət 
dinamika müşahidə olunmasına, 
bir sıra əsaslı nailiyyətlər əldə 
edilməsinə baxmayaraq, onların 
məzmununun geniş açılmasına və 
şəraitə uyğun dürüstləşdirilməsinə 

zərurət qalmaqdadır.  
Gələcəyin müəllimlərini hazırlayarkən 

ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllim 
peşəsinə verdiyi tarixi qiymətdən  nəticə 
çıxaracağımız bir çox məqamlar var. Ulu 
öndər “Cəmiyyətin gələcək tərəqqisi bir 
çox cəhətdən indi gənclərimizə nəyi və 
necə  öyrətməyimizdən asılı olacaqdır” 
xəbərdarlığı milli pedaqoji düşüncəyə 
güclü təkan vermişdir. Bu dahi şəxsiyyətin 
Azərbaycan müəlliminin gənclərə nəyi 
və necə öyrətməsinin həlledici məqam 
olduğunu söyləməsi tarixi uzaqgörənlik 
nümunəsidir. 

Unutmamalıyıq ki, müəllim milli şüuru 
inşa edən sosial mühəndisdir. Müəllim 
dövlətimizin və millətimizin mənəvi 
təhlükəsizliyini qoruyan mənəviyyat 
keşikçisidir. Təhsil strateji fəaliyyət 
sahəsi, müəllim hazırlığı isə ölkəmizin 
milli təhlükəsizlik məsələsidir. Böyük 
alman filolosofu Hegelin təbirincə desək, 
“Müəllimlik insanları mənəviyyatlı etmək 
peşəsidir”. Bəs müəllim şagirdlərə bu gün 
nəyi öyrətməlidir? 

Arzuladığımız gələcəyə gənc nəslə 
lazım olanları öyrətməklə çata bilərik. 
Biz uşaq və yeniyetmələri, gəncləri 
fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam 
yetişdirməklə müasir Azərbaycan 
dövlətinin gələcəyi üçün möhkəm 
özüllər atdığımızı və bununla böyük 
tarixi missiya həyata keçirdiyimizi 
dərindən dərk etməliyik. Gənc nəslə, hər 
şeydən əvvəl, Azərbaycan, dövlətçilik  
sevgisini aşılamalıyıq. Onlar Azərbaycan 
Respublikasının layiqli vətəndaşları olmaq 
üçün qədim soy-kökə və milli tarixə bağlı, 
buraxılmış səhvləri görə bilən, qazanılmış 
uğurlarla arxayınlaşmayan insanlar kimi 
formalaşmalıdırlar. Gənclərin xalqına, 
millətinə ehtiramı valideynlərinə sevgidən, 
Vətəninə və torpağına məhəbbəti 
isə doğulub boya-başa çatdığı evə, 

məhəlləyə bağlılıqdan qaynaqlanmalı və 
bütün milli-mənəvi məkanı əhatə etməlidir. 

Bu gün Azərbaycanda təhsil 
sahəsində islahatlar geniş miqyasda 
və sürətlə həyata keçirilir. Ölkəmizdə 
insan kapitalının inkişafı məhz təhsil 
alan şəxslərin müasir bilik və bacarıqlara 
yiyələnmələri yolu ilə mümkün 
olacaqdır. Ali təhsil sistemi yeni inkişaf 
mərhələsindədir. Çağdaş dövrümüzün 
tələblərinə görə, ali təhsil də xidmət 
sahəsi hesab edilir.  Bizim Pedaqoji 
Universitet olaraq əsas vəzifəmiz müasir 
müəllim şəxsiyyətini formalaşdırmaq, 
cəmiyyətdə müəllim peşəsinə olan inamın 
və etibarın yüksəldilməsi üçün dövrün 
tələblərinə uyğun bilik və bacarıqlara malik 
müəllimlər yetişdirməkdir. Bu məqsədlə 
ADPU-da tələbələrə  hərtərəfli bilik və 
bacarıqların verilməsi üçün ali pedaqoji 
təhsilin institusional əsasları, infrastrukturu 
və insan resursları inkişaf etdirilir.

Gənclər müasir dünyamızın 
üstünlüklərini bilməli, onlardan istifadə 
etməli, yeniliyin yaradıcılarına çevrilmək 
eşqi ilə yaşamalıdırlar. Yeni nəsil qabaqcıl 
cəmiyyət və dövlətlərə kor-koranə 
pərəstiş etməməli, həmin reallıqları öz 
ölkəsində yaratmağı bacarmalıdır. Biz 
gənclərin gələcək dünya üçün bilməli 
olduqları dəyərləri müəyyən edərkən, 
onların  duyğu-düşüncələrinə  milli 
mənlik – azərbaycançılıq məfkurəsi 
aşılamalıyıq. Biz müəllimlər olaraq onlara 
hər şeyi öyrədəcəyimizi düşünsək, səhv 
etmiş olarıq. Bizim buna, sadəcə olaraq, 
vaxtımız və imkanımız çatmaz. Biz onlara 
iki şeyi-- Vətən, xalq, dövlət sevgisini 
və müstəqil öyrənmə bacarığını mütləq 
öyrətməliyik.

Vacib olan bilik və bacarıqları onlara 
biz öyrədəcəyik, bunu cəmiyyətin sosial 
sifarişi olaraq zaman bizdən tələb edir. 
Yeni nəslin sərbəst öyrənə biləcəklərini isə 
müəllimin yönləndirməsi ilə şagird və ya 
tələbə özü mənimsəyəcəkdir. Amma biz 
yeni nəslin necə öyrənəcəyindən öncə, 
nəyi öyrənməli olacağını bilməsi üçün 
hökmən ona iki bacarığı da aşılamalıyıq. 
Birincisi, tələb olunan minimum rəqəmsal 
biliklərdir. Biz kompüter və ondan peşəkar 
istifadəni, gündəlik həyatda bütün ictimai-
texnoloji tətbiqləri yeni nəslə öyrətməliyik. 
İkincisi, doğma, zəngin və gözəl ana 
dilimizdən sonra gənclərə xarici dili – 
dünyanın siyasət, elm və texnologiya dili 
olan ingilis dilini hökmən öyrətməliyik.

Bunlar bizim dünya elminə və 
siyasətinə, uğurlu işgüzar fəaliyyətimizə 
çıxışımızın birbaşa yoludur. Milli-mənəvi 
kök üzərində rəqəmsal bilik, bacarıqlar 
və dünyaya çıxış üçün ingilis dili, tələb 
olunan məlumatı əldə etmək üçün 
dünyagörüşü, maraq dairəsi və s. milli 
təhsilin istiqamətini formalaşdırmağa 
kömək edəcək vacib məsələlərdir.

Bəs müəllim bunları necə 
öyrətməlidir? Etiraf etməliyik ki, 
biliyin mərkəzləşdiyi, ləng yeniləşdiyi, 
kütləvi informasiya vasitələrinin 
kifayət qədər təsirli olmadığı, elmin 
kommersiyalaşdırılmadığı  XIX əsrin 
ortalarından XX əsrin 80-ci illərinədək 
mövcud olmuş pedaqoji yanaşmalar bu 
gün təsirli deyil. Köhnə tədris üsulları ilə 
bir kitabdan bilik əldə edib, onu yeganə 
doğru qaynaq kimi şagird və tələbələrə 
ötürən müəllimin yerini bu gün məlumat 
bolluğunda azmaq təhlükəsi ilə üzləşmiş 
gəncin çoxsaylı bilik və mənbələrdən 
nəyi, necə öyrənəcəyini tənzimləyən 

bələdçi, yönəldici, mentor müəllim 
tutmalıdır. 

Etiraf edək ki, bu, çox mürəkkəb 
missiyadır. Əvvəla, yeniləşən bilikləri 
müntəzəm öyrənməlisən ki, düzgün 
bələdçilik edə biləsən, İkincisi, əmək 
bazarını, təhsilin növbəti mərhələsinin 
tələblərini bilməlisən ki, ona uyğun 
biliklərə bələdçilik etməyi bacarasan. 
Üçüncüsü, şagirdi, tələbəni onun 
milli mənlik şüurunu zədələyə biləcək 
məlumatlardan uzaqlaşdırmalısan və 
ya gənclərdə bu “yoluxucu virus”a qarşı 
immunitet yaratmalısan.

Artıq ötüb keçmiş ehtiyaclar üçün 
kadr hazırlamaq dövrü deyil. Heç kimə 
sirr deyil ki, enerjidaşıyıcılarının təbiətində 
ciddi dəyişikliklər baş verir. Artıq kömür 
və neftə əsaslanmış enerjinin yerini 
tədricən alternativ (külək, günəş və s.) 
enerji mənbələri tutur. Gündəlik həyatda 
saxlanılması mümkün olan, yenilənə 

bilən enerjidaşıyıcılarına tələbat artır. 
Beynəlxalq şirkətlər bazarı böyütmək, 
gəlirlərini artırmaq üçün son 30--50 ildə 
cəlbedici, əksəriyyət üçün əlçatmaz 
görünən vasitələri klounlaşdırmaqla, 
yüksək texnologiyalardan istifadə etməklə 
konveyerləşdirmə yoluna gedir. Bu isə 
beynəlxalq təhsil xidmətləri bazarında 
rəqabəti gücləndirir. 

İnkişaf Etmiş Ölkələr Təşkilatının 
(OECD) hesabatına görə, 2030-cu ildə 
mövcud ixtisasların böyük bir hissəsinə 
tələbat xeyli azalacaq və  yeni ixtisaslar 
yaranacaq. Bizim üçün ənənəvi sayılan 
ixtisaslardan sürücü, tərcüməci, liftçi, 
işıqçı və s. ixtisaslara bir müddət sonra 
tələbat azalacaq. Sovet dövründəki 
makinaçıların yerini bir müddət öncə 
kompüter operatorları tutdu, indi onlara 
da ehtiyac azalır. Kassirlər də artıq lazım 
deyil, çünki elektron bankçılıq- ödəmə 
terminalları bu işi tamamilə gerçəkləşdirir.

Bu dəyişikliklər işığında müəllim hansı 
ixtisasın qalıb-qalmayacağına şəxsən 
qərar verməsə də, o, gələcək nəslin 
bilik-peşə profilini dizayn edən mühəndis 
kimi diqqəti elə hədəflərə yönəltməlidir ki, 
dəyişənlərin sayı artsa da yeni nəsil bu 
prosesə çevik uyğunlaşa bilsin. Nəticə 
olaraq, baş verən miqyaslı dəyişikliklərin 
fövqündə duran yeni nəsil yetişdirməliyik.

Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, 2021-
ci ildə 100 illik yubileyini qeyd edəcək 
Pedaqoji Universitet “ADPU-2021 Strateji 
İnkişaf Planı”nda öz missiyasını pedaqoji 
sahədə təhsil və tədqiqatın əsas mərkəzi 
olmaq kimi müəyyən etmişdir. ADPU 
təhsil-tədqiqat-innovasiya mərkəzinə 
çevrilməli, tədqiqat universiteti statusunu 
qazanmalıdır. Elm və təhsilin sürətlə 
inkişaf etdiyi XXI əsrdə bu çox vacibdir. 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin həyata 
keçirdiyi davamlı inkişaf siyasəti, elm 
və təhsilə göstərdiyi xüsusi diqqət və 

qayğı, Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın bu önəmli sahənin 
problemlərinin həllini daim nəzarətdə 
saxlaması təhsil ictimaiyyətinə  geniş 
imkanlar yaradır. Məhz bu diqqət və qayğı 
nəticəsində son 5 ildə pedaqoji kadr 
hazırlığında, müəllimlik peşəsinə maraqda 
ciddi dəyişikliklər yaşanır. 

Ötən tədris ilində 500-dən çox 
bal toplayıb müəllimlik peşəsini 1-ci 
yerdə seçən abituriyentlərin sayı 25 
nəfər olduğu halda, bu tədris ilində 
həmin göstərici ölkə üzrə 2090 nəfər, 
ADPU üzrə isə 566 nəfər olmuşdur. 
Bu, Pedaqoji Universitetin timsalında 
nəticənin 22 dəfə yaxşılaşması deməkdir 
və bizə yaxın gələcəkdə yeni nəsil 
müəllim hazırlığı üçün böyük ümidlər 
verir. İndi əsas iş bu gənclərə ümummilli 
lider Heydər Əliyevin təbirincə desək, 
“Nəyi və necə öyrətməyimizdən asılı 
olacaqdır”. 

Biz əldə edilmiş uğurlarla 
kifayətlənməməli, qarşımızda dayanan 
strateji hədəflərə, ali məqsədlərə  çatmaq 
üçün əzmlə, fədakarlıqla çalışmalıyıq. 
Universitetin fəaliyyətinin gücləndirilməsi, 
şəffaf və obyektiv tədris mühitinin 
təmin edilməsi, məzmun və keyfiyyətin 
yüksəldilməsi, akademik mühitin 
formalaşdırılması, peşəkar menecmentin 
tətbiqi, təhsildə beynəlmiləlləşmə, ikidilli 
təhsil, ikili diplom, xaricdə doktorantura, 
tanınmış və nüfuzlu beynəlxalq təhsil 
mütəxəssislərinin universitetə cəlb 
edilmələri, tələbə təşəbbüslərinin 
dəstəklənməsi olduqca vacibdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, “Azərbaycan 
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə 
Dövlət Strategiyası”nda ikinci strateji 
istiqamət olaraq təhsil sahəsində 
insan resurslarının müasirləşdirilməsi 
nəzərdə tutulur. Bu istiqamət innovativ 
təlim metodlarını gerçəkləşdirən, 
təhsilin məzmununun səmərəli 
mənimsənilməsinə nail olan səriştəli 
təhsilverənlərin formalaşdırılmasına 
xidmət edir. Bu hədəf həm də özündə 
təhsilverənlərin peşəkarlığının 
yüksəldilməsi, təhsilalanların uğurlarının 
qiymətləndirilməsi üzrə yeni sistemlərin 
qurulmasını, təhsilalanların istedadının 
aşkar olunması və inkişafını, xüsusi 
qayğıya ehtiyacı olanlar üçün inklüziv 
təlim metodologiyasının yaradılmasını 
ehtiva edir. 

ADPU-nun kollektivi qeyd etdiyimiz 
strateji dövlət sənədlərindən, eləcə 
də Azərbaycan Müəllimlərinin XV 
qurultayından irəli gələn vəzifələrin 
uğurla həyata keçirilməsinə, ölkəmizin 
maddi dəyərlərinin, iqtisadi potensialının 
insan kapitalına çevrilməsinə öz töhfəsini 
verəcək.

Cəfər CƏFƏROV,  
ADPU-nun rektoru, professor

 � Artıq bir neçə ildir ki, Qərbin tanınmış analitik və 
ekspertləri Avropa İttifaqının təkamül ssenariləri ilə bağlı 
fərqli proqnozlar verirlər. Proqnozların spektri genişdir, 
lakin onların sırasında bədbin əhval-ruhiyyəli tezislər 
də az yer almır. İndi isə mütəxəssislər bir qədər də irəli 
gedərək Aİ-nin xaosa yuvarlandığından bəhs edirlər. Bu 
zaman onlar konkret faktlara və əlamətlərə əsaslanırlar. 
Belə görünür ki, həmin məsələ Brüssel üçün getdikcə 
daha çox əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. Proseslər 
bu istiqamətdə inkişaf edərsə, qarşıya hansı təhlükələr 
çıxa bilər? Aİ, doğrudan da, xaosa yuvarlana bilərmi? Bu 
halda dünya sisteminin aqibəti necə ola bilər?

Faktların məntiqi: Brüssel 
üçün mürəkkəb problemlər

ABŞ Xarici Əlaqələr Şurası-
nın prezidenti Riçard Haas “Pro-
ject Syndicate” nəşrinə yazdığı 
məqalədə iddia edib ki, Avropa 
İttifaqı inamla xaosa doğru ge-
dir. Dünya siyasəti üzrə tanınmış 
və təcrübəli bir mütəxəssisin bu 
proqnozu ekspertlərin diqqətini cəlb 
edir. Aİ-nin hansı parametrlər üzrə 
xaosa düçar olduğu təhlil olunur. 
Əslində, belə bir xarakteristika uzun 
illərdir ki, Avropa İttifaqı haqqında 
məqalələrdə yer alır. İndi məsələ 
daha qabarıq və əhatəli şəkildə, 
konkret faktlarla təqdim olunur.

Avropanın 28 ölkəsinin 
birləşdiyi Avropa İttifaqı özlüyündə 
möhkəm bir təşkilatdır. Bu təşkilata 
Almaniya və Fransa kimi güclü 
dövlətlər daxildir. Aİ həm də dün-
yanın ən inkişaf etmiş geosiyasi 
məkanındadır. Onun ABŞ kimi 
müttəfiqi var. Almaniya iqtisa-
diyyatı isə hazırda dünyanın ən 
güclü iqtisadi sistemləri sırasına 
daxildir. Bütün bunların fonunda 
Riçard Haas hansı səbəblərdən bu 
təşkilatın xaosa doğru gedəcəyini 

proqnozlaşdırır?
Məsələyə geniş aspektdə və 

müxtəlif geosiyasi proseslərin qar-
şılıqlı əlaqəsi müstəvisində baxdıq-
da, həqiqətən də Aİ-nin gələcəyi ilə 
bağlı müəyyən sualların meydana 
çıxdığına əmin oluruq. Hər şeydən 
öncə, təhlükəsizlik məsələsində 
təşkilatın qəti bir mövqedə olmadığı 
aydınlaşır. Məsələ ondan ibarətdir 
ki, Aİ-nin ən çox inkişaf etmiş 
üzvləri ilə digərlərinin təhlükəsizliklə 
bağlı mövqelərində fərqlər var və 
onlar prinsipial xarakter daşıyır.

Almaniya və Fransa Av-
ropa ordusunu qurmağı daha 
məqsəduyğun hesab edirlər. Daha 
az inkişaf etmiş üzvlər isə bu 
ağırlığı qaldıra bilməyəcəklərini 
ifadə edirlər. Onlar bir tərəfdən 
təhlükəsizlik üçün bir sıra 
təhdidlərin meydana gəldiyini deyir, 
digər tərəfdən isə məsuliyyəti tam 
olaraq öz üzərlərinə götürmək 
istəmirlər. Məsələn, hesab edirlər 
ki, miqrasiya problemi Aİ üçün ciddi 
çətinliklər yaradır. Miqrantların Av-
ropaya buraxılmasına qarşı çıxırlar. 
Lakin, eyni zamanda, bunun üçün 
antiliberal və ya qatı milliyyətçi 
mövqe tuturlar. Bu xətt isə Avropa-

nı birləşməyə deyil, lokallaşmağa 
aparır.

Çünki təşkilatın hər bir üzvü 
millətçi mövqedə olsa, onda 
inteqrativ qurumların fəaliyyəti 
iflic olar. Ortaq fəaliyyət strategi-
yası hazırlamaq çətinləşir. Deyək 
ki, Macarıstan və İtaliya miqra-
siya məsələsində digərlərindən 
fərqli tədbirlər həyata keçirir, 
sərt inzibati proqramlarla in-
sanların ölkəyə buraxılmasına 
əngəl törədirlər. Belə halda hansı 
meyarlarla ümumi təhlükəsizlik 
kursu müəyyənləşdirmək olar? 
Ekspertlərin cavabı birmənalıdır: 
bu, mümkün deyil!

O halda Aİ üzvləri miqrasiya 
problemini ümumi proqramla necə 
həll edə bilərlər? Bu sualın cavabı 
aydın deyil. Deməli, doğrudan da, 
təhlükəsizliyin bu aspekti ilə bağlı 
təşkilat daxilində qeyri-müəyyənlik 
var və bu, prosesləri xaosa 
sürükləyir.

Fransada bir neçə müddətdir 
davam edən “sarı jiletlilər” hərəkatı 
prizmasından da eyni mənzərə 
yaranır. Fransa polisi ancaq çox 
sərt güc tətbiq etməklə bu kütləvi 

hərəkatın qarşısını ala bildi. Lakin 
ekspertlər əmindirlər ki, bununla 
problem həllini tapmadı. Çünki 
etirazlar konkret sosial problemlərə 
görə yaranmışdı. İndi onun başqa 
Aİ üzvlərinin ərazilərinə yayıl-
ması ehtimal olunur. Yəni “sarı 
jiletlilər” bütövlükdə, Aİ-nin ümumi 
probleminə çevrilsə, Brüssel həll 
yolunu necə tapacaq?

Ekspertlər hesab edirlər ki, bu 
məsələnin həlli Aİ-yə daxil olan 
ölkələrdə siyasi elitanın transfor-
masiya mərhələsində olması ilə 
daha da çətinləşir. Belə ki, Al-
maniyada Angela Merkelin istefa 
barədə qərarı ilə siyasi mühitin 
ciddi dəyişikliyə uğraması gözlənilir. 
Yeni siyasi qüvvələrin tamamilə 
fərqli miqrasiya və maliyyə siyasəti 
yeridəcəyi ehtimal edilir.

Siyasi və ideoloji savaş

Fransada Emmanuel Makrona 
qarşı olan hərəkat göstərdi ki, sağçı 
populist Marin Le Penin mövqeyi 
getdikcə möhkəmlənir. Bu isə ölkədə 
avropasentristlərin siyasi mövqeyi-
nin zəifləməsi əlamətidir. Deməli, 

Fransa növbəti seçkidən sonra 
Avropa inteqrasiyasının əleyhinə 
ola bilər. Bununla avtomatik olaraq 
təşkilatda fikir ayrılığı sürətlənər 
ki, bu da özlüyündə qarışıqlığa və 
ayrılığa aparıb çıxara bilər.

İtaliyada vəziyyət xeyli vaxtdır 
ki, gərgindir. Roma büdcə kəsirləri 
ilə bağlı Brüssellə yola getmir. İtaliya 
büdcə kəsirlərini təşkilatın ümumi 
maliyyə imkanları hesabına həll 
etmək inadından dönmür. Fransada 
etiraz aksiyalarının vüsət almasına 
Roma sevinir. Çünki hesab edir 
ki, problem yalnız İtaliya ilə bağlı 
deyil. İtaliyada sağ populistlərin 
hakimiyyətdə olması bütün Avropa 
üçün təhlükə yaratmaqda, onu xao-
sa sürükləməkdədir.

Eyni fikirləri Avstriya, Yunanıstan, 
Macarıstan, İspaniya, Portuqaliya 
haqqında da demək olar. Bütün 
bunlar Böyük Britaniyanın Aİ-dən 
çıxması fonunda daha təhlükəli təsir 
bağışlayır. Ekspertlərin rəyinə görə, 
Aİ-ni xaosa aparan proseslər sıra-
sında sözügedən “eksit”lər ayrıca rol 
oynaya bilər. Məsələn, artıq “Breksit” 
Şotlandiya və İrlandiya problemlərini 
yaradıb. Prosesin genişlənməsi 
ilə bu növ problemlərin sayı arta 
bilər. Macarıstan çox radikal millətçi 
mövqedədir. Bu ölkə hətta Aİ-ni tərk 
etmək, Brüssel isə Budapeştin tutdu-
ğu radikal mövqeyə görə Macarıstanı 
cəzalandırmaq fikrindədir.

Bu cür qarşılıqlı ittihamlar, 
təbii ki, mərkəzlə ayrı-ayrı üzvlər 
arasında uçurum yaradır. Heç 
kəs zəmanət verə bilmir ki, oxşar 
tendensiya Şərqi Avropanın digər 

ölkələrində baş qaldırmayacaq. Bu 
halda Aİ bir təşkilat olaraq daha 
geniş aspektdə problemlərlə üz-üzə 
qalmış olacaq. R.Haas bu vəziyyəti 
xaosa doğru bir addım sayır.

Avropa İttifaqında xaosu 
gündəmə gətirən digər faktoru 
fərqli ideoloji konseptlərin qabar-
masında axtarmaq olar. Məsələ 
ondan ibarətdir ki, hazırda İttifaq 
ölkələrində radikal millətçilikdən 
tutmuş liberalizmə qədər bir neçə 
cərəyan inkişaf edir. Onların sırasın-
da sağ populistlər daha çox seçilirlər. 
Bu qrup Avropada inteqrasiyanın 
və qloballaşmanın əleyhinədir. 
Məsələn, Avropa Parlamentində 
xarici və təhlükəsizlik siyasəti ilə 
bağlı hazırlanmış hesabata sağçı 
əhval-ruhiyyəli qüvvələrin reaksiyası 
maraqlı olub. Onlar qəbul edilən 
qətnaməyə münasibət bildirərkən 
açıq vurğulayırlar ki, Aİ-də militarist 
əhval-ruhiyyə artır və bunun təzahürü 
kimi vahid Avropa ordusunun yaradıl-
ması təklifini göstərirlər.

Parlamentdə azlıq təşkil edən 
sağlar göstərirlər ki, Aİ bir tərəfdən 
demokratiyadan və insan haq-
larından danışır, digər tərəfdən, 
münaqişələri həll etmək üçün daha 
çox maliyyə arzulayır və struktur-
ları birləşdirməyə çalışır. Əslində 
isə Aİ bütün hərbi strukturları ləğv 
etməli, silahsızlaşma aparmalı və 
problemləri yalnız dinc üsulla həll 
etmək yolunu tutmalıdır.

Hələlik, bu səs zəifdir, ancaq 
qarşıdakı seçkidə sağlar qalib 
gəlsə, onda Brüsselin vəziyyəti 
necə olacaq? Avropa təhlükəsizlik 

və miqrasiya məsələlərində vahid 
mövqedən çıxış edə biləcəkmi? 
Bu suallara ekspertlərin cavabı 
mənfidir. Bu səbəbdən Aİ-ni qarşıda 
hansı sürprizlərin gözlədiyini demək 
çətindir.

Bütün bunlardan belə nəticə 
çıxara bilərik ki, Riçard Haasın 
qənaətləri əsassız deyil. Üstəlik, 
qlobal geosiyasi proseslərdə tur-
bulentliyin artacağı təqdirdə Aİ-də 
mərkəzdənqaçma tendensiyasının 
güclənməsi ehtimalı yüksələ bilər.

Avropa İttifaqı kimi böyük bir 
təşkilatda xaosun meydana gəlməsi 
daha geniş miqyasda problemlərə 
səbəb olacaq. Mümkündür ki, 
xaotik proseslər müxtəlif regionlara 
da yayılsın. Onda Aİ-də başlayan 
qarışıqlığın bütün dünyaya yayılma-
sı ehtimalından da danışa bilərik. 
Maraqlıdır ki, Brüsselin bunun 
qarşısının alınması ilə bağlı konkret 
planına dair informasiya yoxdur. 
Ekspertləri də narahat edən məhz 
bu məqamdır.

Bütövlükdə, Avropa İttifaqın-
da xaosun dərinləşəcəyinə dair 
proqnozlar siyasi liderləri daha 
məsuliyyətli olmağa çağırır. Artıq 
bu tendensiya ilə bağlı müxtəlif 
səviyyələrdə fikirlər səslənir. Görü-
nür, Qərbin siyasi liderləri konkret 
və qətiyyətli addım ataraq demok-
ratiya ilə təhlükəsizlik arasında 
uyğun nisbəti tapmalıdırlar. Bu 
balans təmin edilməsə, Avropanı və 
ümumən dünyanı nələrin gözlədiyini 
proqnozlaşdırmaq çətinləşəcək.

Newtimes.az

 � Bu il noyabrın son günlərində Azərbaycan 
Müəllimlərinin XV Qurultayı keçirildi. Bu, müstəqillik 
dövründə ölkə müəllimlərinin 5-ci ali toplantısı idi. 
Bildiyimiz kimi, Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayı 
1906-cı ildə keçirilib və bu məclis xalqımızın ictimai fikir 
tarixinə də ilk ümummilli məfkurəvi toplantı kimi daxil 
olmuşdur.

Müəllim hazırlığında yeni istiqamətlər

Avropa İttifaqının təkamülü ilə bağlı fərqli proqnozlar
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 � Azərbaycanda əsası akademik Həsən Əliyev tərəfindən 
qoyulmuş ekoloji mədəniyyət, ətraf mühitin mühafizəsi 
konsepsiyaları sonrakı dövr alimləri tərəfindən müxtəlif 
istiqamətlərdə yaradıcılıqla inkişaf etdirilmiş, respublikada 
ekoloji mühitin və insan sağlamlığının qorunub saxlanması 
sahəsində mühüm önəm daşıyan yeni elmi nəticələrin əldə 
edilməsinə imkan yaratmışdır. 

Respublikada əhali sağlamlığının 
mühafizəsi məsələsini özünün əsas 
həyat kredosu hesab edən alimlər 
sırasında Azərbaycan Tibb Universi-
tetinin (ATU) ümumi gigiyena və eko-
logiya kafedrasının müdiri, əməkdar 
müəllim, tibb üzrə elmlər doktoru, pro-
fessor Mirzə Ağababa oğlu Kazımo-
vun da xüsusi yeri var. 

Yaşı yetmişi haqlamış professor 
Mirzə Kazımov 1974-cü ildə ATU-
nun sanitariya-gigiyena (indiki ictimai 
səhiyyə) fakültəsini fərqlənmə diplo-
mu ilə bitirdikdən sonra keçmiş SSRİ 
Səhiyyə Nazirliyi Mərkəzi Həkimləri 
Təkmilləşdirmə İnstitutunun aspiran-
turasına daxil olmuşdur. 1977-ci ildə 
namizədlik, 1987-ci ildə isə doktorluq 
dissertasiyalarını uğurla müdafiə 
etmişdir.

M.Kazımov 1979-cu ildən ATU-da 
çalışır. O, 1979–88-ci illərdə univer-
sitetin əmək gigiyenası kafedrasın-
da assistent və baş müəllim, daha 
sonra ümumi gigiyena və ekologiya 
kafedrasının baş müəllimi və profes-
soru vəzifələrində işləmiş, 1992-ci 
ildə isə kafedranın müdiri vəzifəsinə 
 seçilmişdir. 

Qırx illik elmi-pedaqoji fəaliyyəti 
dövründə professor M.Kazımov 
tələbələrə gigiyena elminin müxtəlif 
sahələrini yüksək səviyyədə tədris 
etmiş, böyük bir kollektivin rəhbəri 
və yüksək erudisiyalı gigiyenaçı-alim 
kimi böyük nüfuz qazanmışdır. 

Universitetdə tədrisin Boloniya 
prosesinə qoşulması ilə əlaqədar 
professor M.Kazımovun rəhbərliyi 
və bilavasitə iştirakı ilə bütün tədris-
metodik materialların yeni tədris 
sisteminə uyğunlaşdırılması həyata 
keçirilmiş, mühazirə, seminar və 
təcrübi dərslərdə informasiya-kom-
munikasiya texnologiyalarından geniş 
istifadə olunmuşdur. 

Kafedraya rəhbərliyi dövründə 
onun həmmüəllifliyi ilə gigiyena elmi-
nin müxtəlif sahələri üzrə altı funda-
mental dərslik və dərs vəsaiti, habelə 
bir çox tədris-metodik materiallar 
hazırlanıb nəşr edilmişdir. 

Professor M. Kazımov res-
publikanın ekoloji-gigiyenik 
problemlərinin həlli istiqamətində 
mühüm tədqiqatlara rəhbərlik et-
mişdir. Yaratdığı və formalaşdırdığı 

gigiyenada ağır metallar probleminə 
aid elmi məktəbin tərəqqisinə nail 
olmuş, elmi rəhbərliyi ilə respublikada 
insan ekologiyasına, əhali sağlam-
lığının mühafizəsinə, ətraf mühit 
obyektlərinin – atmosferin, suların, 
torpağın, qida məhsullarının gigiye-
nasına aid mühüm elmi-təcrübi önəm 
daşıyan iri tədqiqat işləri aparılmış-
dır. Bu tədqiqatlar sırasında neftin 
çıxarılması və emalı ilə əlaqədar 
istehsal proseslərində torpağın 
texnoloji tullantılarla, o cümlədən 
radioaktiv maddələrlə çirklənməsinin 
tədqiqi, eyni zamanda, torpağın 
mühafizəsinin elmi əsaslarının işlənib 
hazırlanması ilk yerlərdən birini tut-
muşdur. 

Bakı şəhərində və onun ətrafında 
yerləşən və XIX əsrin sonların-
dan istismarına başlanılan neftlə 
zəngin rayonlar – Bibiheybət, Bala-
xanı, Suraxanı və digər ərazilərdə 
1997–2003-cü illərdə M.Kazımovun 
rəhbərliyi ilə aparılan elmi 
tədqiqatlarla neft hasilatı zamanı bu 
hissələrdəki torpaqların tullantılarla 
insan həyatı üçun təhlükəli səviyyədə 
çirklənməsi müəyyən edilmişdir. 
Tədqiqatların nəticələri bir sıra elmi 
məqalələrdə, normativ sənədlərdə, 
kütləvi informasiya vasitələrində öz 
əksini tapmış, habelə elmi forumlarda 
müzakirə olunmuşdur. Bu araşdır-
maların yekunu ilə tanışlıqdan dərhal 
sonra Azərbaycan Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin göstərişi əsasında 
həmin ərazilərdə torpaqların sağ-
lamlaşdırılması tədbirləri həyata 
keçirilməyə başlanmışdır. 

Respublikada ətraf mühitin 
texnogen çirklənmə mənbələrindən 
biri avtomobil nəqliyyatıdır. Sayı 
sürətlə artmaqda davam edən 
nəqliyyat vasitələrinin yaratdığı 
tullantıların kimyəvi tərkibi in-
san sağlamlığı və ekoloji mühit 
üçün son dərəcə təhlükəli olan 
komponentlərlə zəngindir. Həmin 
tullantıların tərkibində yüzlərlə zərərli 
neft karbohidrogenləri, o cümlədən 
kanserogen maddələr, ağır və toksik 
metallar və digər birləşmələr vardır. 

Ölkə ərazisində ekoloji mühitə 
və əhali sağlamlığına avtonəqliyyat 
tullantılarının zərərli təsirini ekoloji-
gigiyenik problemlərdən biri olmasını 

nəzərə alaraq, professor M. Kazımo-
vun rəhbərliyi altında iki istiqamətdə 
tədqiqatlar aparılmışdır. 2005–2010-
cu illəri əhatə edən elmi-tədqiqatlarda 
ölkədə şəhərlərarası və beynəlxalq 
əhəmiyyətli avtomobil magistralla-
rının ətrafının, o cümlədən, yaxın 
ərazilərdəki bitkilərin avtonəqliyyat 
tullantıları ilə çirklənmə arealı, 
səviyyəsi və tərkib xüsusiyyətləri, 
habelə bu çirklənmələrin əhali sağ-
lamlığına təsiri və torpaqda gedən 
bioloji proseslər araşdırılmışdır. 

Tədqiqatların nəticələri 
göstərmişdir ki, avtomagistrallara 
bitişik ərazilər yolun yatağından hər 
iki tərəfə 200 metrə qədər məsafədə 
avtonəqliyyat tullantıları ilə güclü 
çirklənməyə məruz qalır. Həmin 
çirklənmələrin müvafiq ərazilərdə 
yaşayan əhalinin sağlamlığına, 
xüsusən, uşaqlara və qadınlara 
zərərli təsirləri, habelə bu yerlərdə 
torpağın çirklənmə səviyyəsinin azal-
masını təmin edən amillər içərisində 
magistralyanı yaşıllıq zolaqlarının və 
torpağın kultivasiyasının mühüm rolu 
olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Aparı-
lan tədqiqatların yekunu respublikada 
ekoloji mühitin sağlamlaşdırılmasına 
yönəlmiş tədbirlər kompleksi şəklində 
metodik tövsiyələr kimi müvafiq qu-
rumların diqqətinə çatdırılmışdır. 

Alqışalayiq haldır ki, son illərdə 
Prezident İlham Əliyevin yaşıllıq-
ların qorunub saxlanmasına, yeni 
yaşıllıqların salınmasına yetirdiyi 
böyük diqqət, habelə bu sahədə bir 
sıra nazirliklər və ictimai təşkilatlar 
tərəfindən ölkənin avtomobil ma-
gistralları keçən ərazilərində yaşıllıq 
zolaqlarının yaradılması geniş vüsət 
almışdır. Bu işdə professor M. Ka-
zımovun rəhbərliyi ilə aparılan elmi 
tədqiqatların əhəmiyyəti xüsusi qeyd 
olunmalıdır. 

Alimin rəhbərliyi ilə 2012–2015-
ci illərdə aparılan elmi işlərin digər 
mühüm istiqaməti isə paytaxtda ətraf 
mühitin, əsasən, avtonəqliyyat tullan-
tılarının tərkibindəki ağır metallarla 
çirklənməsi hesabına əhalinin aldığı 
ümumi “metal yükünün” tədqiqindən 
ibarət olmuşdur. Əldə edilən elmi 
nəticələr yüksək urbanizasiyalaş-
mış şəhərlərdə əhali sağlamlığının 
texnogen tullantılara görə risk altında 
olduğunu göstərmişdir. 

Professor M. Kazımovun 
rəhbərliyi altında aparılan elmi 
tədqiqatların nəticələri Səhiyyə 
Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş 
20-dən çox müxtəlif normativ xa-
rakterli sənədlərdə və elmi-metodik 
tövsiyələrdə, monoqrafiyalarda, 
habelə respublika əhəmiyyətli “Ekoloji 

atlas”da öz əksini tapmışdır.
Görkəmli alimin elmi rəhbərliyi 

altında tibb üzrə fəlsəfə doktoru 
alimlik dərəcəsi almaq üçün  20-yə 
qədər dissertasiya işi yazılmış 
və müdafiə olunmuşdur. Onun 
elmi işlərinə aid materiallar 300-ə 
qədər elmi nəşrlərdə dərc olun-
muş, Almaniya, Avstriya, Belçika, 
İspaniya, İsveçrə, Lüksenburq, 
Macarıstan, Rusiya Federasiyası, 
Ukrayna və s. ölkələrdə keçirilmiş 
bir sıra beynəlxalq elmi forumlarda 
dinlənilmiş və böyük maraqla qarşı-
lanmışdır. M. Kazımov Səhiyyə Nazir-
liyinin nümayəndəsi kimi Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatının bir sıra konfrans 
və müşavirələrində Azərbaycanda 
gigiyena elminin və sanitariya işinin 
təşkilinə, həmçinin inkişafına dair 
məruzələrlə ölkəmizi layiqincə təmsil 
etmişdir. 

Professor M. Kazımovun ictimai 
fəaliyyəti də çoxsahəlidir. Müxtəlif 
vaxtlarda Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yara-
dılmış ekologiya üzrə sahələrarası 
komissiyanın üzvü, Səhiyyə Na-
zirliyinin Ətraf mühitin əhali sağ-
lamlığına təsirinin öyrənilməsi 
üzrə Koordinasiya Şurasının sədri, 
AMEA-nın nəzdində Respubli-
ka Elmi Tədqiqatların Təşkili və 
Əlaqələndirilməsi Şurasının üzvü, 
ATU-nun nəzdində olan Dissertasiya 
Şurasının sədri kimi ictimai vəzifələri 
icra etmişdir. 

Hazırda professor Mirzə Ka-
zımov Səhiyyə Nazirliyi Elmi-Tibbi 
Şurasının, AMEA-nın Elmi-Nəşriyyat 
Şurasının, respublikada nəşr olunan 
bir sıra elmi-tibbi jurnalların redaksiya 
heyətinin və şurasının üzvü, ATU-nun 
profil elmlər üzrə dissertasiyaların ap-
robasiyasını keçirən şuranın sədridir. 

Anar AĞAYEV, 
Azərbaycan Tibb Universitetinin 

ictimai səhiyyə fakültəsinin 
dekanı, professor,  

Fəridə ƏLİ, 
ümumi gigiyena və 

ekologiya kafedrasının dosenti 

 � Ermənistanda növbədənkənar parlament 
seçkilərinin başa çatmasından iki həftəyə yaxın 
vaxt keçsə də, Paşinyan tərəfdarları hələ də Rusiya 
Prezidenti Vladimir Putinin təbrikini gözləyirlər. 
Erməni mətbuatının yazdığına görə, bu vaxta 
qədər Kremldən təbrik gəlməməsi seçkinin 
legitimliyini də şübhə altına alıb. Yerli kütləvi 
informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə, 
əvvəlki seçkilərdə Kremldən gələn təbrik heç 
vaxt gecikməyib. İndi isə Ermənistanda keçirilən 
seçkilər Rusiya üçün əhəmiyyətsiz bir şeyə çevrilib.

“Aravot” qəzetinin siyasi 
şərhçisi Akop Manukya-
nın açıqlamasında bildirir 
ki, əgər Nikol Paşinyanın 
ölkəyə rəhbərliyi dövründə 
diqqət çəkən bir yenilik 
olsaydı, Rusiya Preziden-
ti də onu təbrik edərdi. 
Bundan sonrakı təbrikin 
isə heç bir faydası yoxdur. 
Politoloqun qənaətinə görə, 
Nikol Paşinyanın bu vaxta 
qədər Rusiya tərəfindən 
təbrik edilməməsi Rusiya– 
Ermənistan münasibətlərində 
mövcud problemlərin nə 
qədər dərin olduğundan 
və münasibətlərin getdikcə 
kəskinləşəcəyindən xəbər 
verir. Bu isə Ermənistanda 
vəziyyətin daha da 
pisləşməsi deməkdir. 

Qəzet yazır ki, bundan 
sonra Putin Paşinyanı təbrik 
etsə də, bu, gecikmiş, pro-
tokol qaydalarına, nəzakət 
xatirinə olacaq. Bunun isə 
heç bir əhəmiyyəti yoxdur.

Ermənistanın “Şant” 
telekanalında yayımlanan 
“Herankar” verilişində Paşin-
yanın hakimiyyəti demokratik 
yolla yox, zorla ələ keçirdiyi 
barədə fikirlər səsləndirilib. 
Respublikaçılar partiyası-
nın nümayəndəsi Menua 
Harutyunyanın deməsinə 
görə, Ermənistanda inqilab 
olmayıb, sadəcə hakimiyyət 
zorla ələ keçirilib. İşğalçı 
ölkənin hazırkı rəhbərliyini 
ciddi tənqid edən M. Harut-
yunyanın Paşinyanın kriminal 
avtoritetlərə arxalandığını 
bildirib. Onun sözlərinə 
görə, indiki hakimiyyət 
qeyri-ciddi adamları məsul 
vəzifələrə təyin edir. Əslində, 
Paşinyan bu addımı atma-
ğa məcburdur. Çünki onu 
hakimiyyətə gətirənlər öz 
adamlarını istədikləri vəzifəyə 
yerləşdirirlər. Onlar isə vəzifə 
səlahiyyətlərinin öhdəsindən 
gələ bilmirlər. Bundan əlavə, 
qeyd olunub ki, Paşinyan 
belə kadrlarla Ermənistanın 

iqtisadi böhrandan xilas 
yollarını tapa bilmir. Nəticədə, 
əhali yoxsulluq girdabında 
boğulur.

“Jovoxurd” qəzetində 
dərc olunan məqalədə 
Nikol Paşinyanın verdiyi 
vədlərin heç birinin yerinə 
yetirilmədiyindən bəhs 
olunur. Məqalədə bildirilir ki, 
Paşinyan hazırda qohum-
larını, yaxınlarını, dostlarını 
parlamentə yerləşdirməklə 
məşğuldur. Sosial problemlər, 
əhalinin yaşayış səviyyəsi 
gündən-günə daha da 
pisləşir. Qəzet iddia edir ki, 
Ermənistanda yoxsulluğun 
artması, orduda vəziyyətin 
getdikcə pisləşməsi, Paşinya-
nın isə korrupsiyanın qarşısı-
nı almaq adı ilə bəzilərindən 
intiqam alması narazıların 
sayını çoxaldır.

“1in.am” saytının yaydığı 
məqalədə Ermənistanın indiki 
hakimiyyətinin düşünülməmiş 
siyasəti nəticəsində Kollek-
tiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi 
Təşkilatının üzvləri ilə ciddi 
qarşıdurma yaranıb. KTMT-
nin üzvləri haqlı olaraq 
bildiriblər ki, Nikol Paşinya-
nın qərarı ilə təşkilatın baş 
katibi seçilən şəxsin vəzifədə 
olduğu müddətdə cinayət 
məsuliyyətinə cəlb olunma-
sı qurumun nüfuzuna ciddi 
zərbə vurub. Ona görə də 
Ermənistan nümayəndəsi 
vaxtından əvvəl baş katib 
vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. 
Saytda yayımlanan başqa 
bir məqalədə isə Rusiya 

ilə Ermənistan arasında 
əlaqələrin pisləşməsindən 
narahatlıq ifadə olunur. 
Məqalədə qeyd olunur ki, 
Rusiya indiki hakimiyyətlə 
münasibətləri hələ tam 
müəyyən etməyib. Bu da 
Nikol Paşinyanın Qərb ilə 
Rusiya arasında hələ də 
çapalaması ilə əlaqələndirilir. 
Qeyd edilir ki, Nikol Paşinya-
nın qərbyönümlü olmasına 
görə Rusiya Ermənistan 
hökumətinə təzyiqləri 
artıracaq. Müəllif yazır ki, 
Rusiyanın davamlı təzyiqləri 
Ermənistan hakimiyyətinin 
bir sıra mövqeləri itirməsi ilə 
nəticələnə bilər. Belə olacağı 
təqdirdə “məxməri inqilab”ın, 
demək olar ki, heç bir önəmi 
qalmayacaq. Əksinə, Paşin-
yan hakimiyyəti “məxməri 
inqilab”la qarşılaşacaq.

Yerli kütləvi informasi-
ya vasitələri Nikol Paşin-
yanın ətrafının ölkədəki 
ağır vəziyyətdən çıxış yolu 
axtarmaq əvəzinə, əvvəlki 
hakimiyyətin iqtisadiyyatı 
necə dağıtması, o dövrdə 
ölkədə işsizliyin baş alıb 
getməsi, əhalinin kütləvi 
şəkildə xaricə köçməsi, 
ordudakı özbaşınalıq və digər 
nöqsanlarla bağlı yazılar 
yazmaqla məşğuldur. “Aysor.

am” saytı yazır ki, Nikol 
Paşinyanın məsləhətçisi 
Mesrop Arakelyan vaxtını 
belə əhəmiyyətsiz işlərə sərf 
etməkdənsə, yeni rəhbərliyin 
nə iş görəcəyi ilə bağlı, xalqı 
narahat edən problemlərin 
hansı vasitələrlə aradan qal-
dıracağı barədə məlumat ver-
sin. Baş nazirin məsləhətçisi 
bu yollarla xalqın diqqətini 
yayındırmağa çalışır.

“1in.am” saytı yazır ki, 
Nikol Paşinyan istiqaməti 
bəlli olmayan siyasi xəttinə 
“dördüncü hakimiyyəti” də 
alət edir. Onun “məxməri 
inqilab”dan bu yana səriştəsiz 
siyasəti və dövləti kortəbii 
idarə etməsi Ermənistan 
vətəndaş cəmiyyətinin də 
qınağına tuş gəlib. Sayt yazır 
ki, vətəndaş cəmiyyətinin 
qınağı ölkədəki vəziyyətin bir 
adamdan – Nikol Paşinyan-
dan asılı olmasından nara-
hatlığını bildirb. 

Ermənistanın Milli 
və Strateji Araşdırmalar 
Mərkəzinin sədri Manvel Sar-
kisyan erməni mediasına ver-
diyi müsahibəsində bildirib ki, 
Nikol Paşinyan hakimiyyətə 
xalqın istəyi ilə gəlməyib. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

İnsan sağlamlığına və ətraf mühitin 
qorunmasına həsr olunmuş alim ömrü

Nikol Paşinyan hakimiyyətə 
xalqın istəyi ilə gəlməyib

Bu məlumatı erməni mətbuatı yayıb

 � Heydər Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi 
və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü və 
Bakı şəhəri üzrə rayon icra hakimiyyətlərinin 
dəstəyi ilə həyata keçirilən, təmirsiz həyətlərin 
abadlaşdırılmasına yönələn “Bizim həyət” 
layihəsi uğurla davam edir.

Dekabrın 27-də “Bizim 
həyət” layihəsi çərçivəsində 
abadlaşdırılan növbəti həyət 
sakinlərin istifadəsinə verilib. 
Yenilənmiş həyət Suraxanı 
rayonu, Elman Qasımov  
15, 15A, 15B, 15V ünva-
nında 540 ailənin – 1942 
nəfər sakinin məskunlaşdığı 
binaları əhatə edir.

Açılış mərasimində son 
dövrlər rayonda aparılan 
abadlıq-quruculuq işlərindən 
danışan Suraxanı Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı İlqar 
Abbasov Heydər Əliyev Fon-
dunun vitse-prezidenti, IDEA 
İctimai Birliyinin təsisçisi və 
rəhbəri Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə həyata 
keçirilən “Bizim həyət” 
layihəsinin əhəmiyyətindən 
danışdı. 

İlqar Abbasov qeyd etdi 
ki, bu gün respublikamı-
zın hər yerində müşahidə 
edilən abadlıq-quruculuq 
işləri Suraxanıda da özünü 
qabarıq şəkildə büruzə verir. 
Mövcud potensialın səmərəli 
reallaşdırılması, əmək eh-
tiyatlarının və digər resurs-
ların konkret məqsədlərə 
yönəldilməsi, Prezident 
İlham Əliyevin imzaladığı 
dövlət proqramlarından, 
fərman və sərəncamlarından 
irəli gələn vəzifələrin böyük 
əzm və bacarıqla həyata 
keçirilməsi rayonun uğur-
larını şərtləndirən əsas 
məqamlardır. 

“Bizim həyət” layihəsi 
çərçivəsində abadlaşdırılan 
13 min kvadratmetr sahəsi 
olan həyətdə əlil və sağlam-
lıq imkanları məhdud insan-
ların rahat hərəkəti nəzərə 
alınıb və bütün yaş qrupları 
üzrə uşaqların inkişafı üçün 
əlverişli şəraitin yaradılması 
məqsədilə 200 kvadrat-
metr ərazidə uşaq oyun 
elementləri, 300 kvadratmetr 
– mini futbol və basketbol, 
155 kvadratmetr – idman-
fitnes meydançaları salınıb 
və yaşlı sakinlər üçün ahıllar 
guşəsi və 4 ədəd söhbətgah 
tikilib. Bu cür meydançaların 
salınmasında əsas məqsəd 
gənclərin sağlam həyat tərzi 
sürmələrinə, sağlamlıqla-
rını möhkəmlədirmələrinə, 
asudə vaxtlarını səmərəli 
keçirmələrinə, o cümlədən 
onlarda sistematik idmanla 
məşğulolma refleksinin yara-
dılmasına nail olmaqdır.

Sakinlərin istək və 
maraqları nəzərə alına-
raq, binaların fasadları və 

giriş hissələri də tam təmir 
olunaraq onların istifadəsinə 
verilib. Həyətin ərazisindəki 
mövcud yaşıllıqların bərpası 
ilə yanaşı, əlavə olaraq  
100 ədəd ağac və kol əkilib, 
3 min kvadratmetr ərazidə 
qazon salınıb. Həmçinin 
sakinlərin təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi məqsədilə 
müşahidə kameraları quraş-
dırılıb. 

IDEA İctimai Birliyinin 
icraçı direktoru Surxay Şükü-
rov bildirdi ki,  layihənin əsas 
məqsədi ekoloji cəhətdən 
təmiz və abad həyətlərin 
modelləşdirilməsi, yaşıllıq-
ların bərpası, sağlam həyat 
tərzinin formalaşdırılması, 
sakinlər üçün təhlükəsiz 
və rahat yaşam şəraitinin 
yaradılmasıdır. Sözügedən 

layihənin Bakının bütün ra-
yonlarında həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulur. Bununla 
əlaqədar, paytaxtımızın 
abadlaşdırılmaya ehtiyacı 
olan həyətləri haqqında 
məlumat və tövsiyələrin 
IDEA İctimai Birliyinə təqdim 
edilməsi xahiş olunur.

Sakinlər yaradılan şəraitə 
görə dövlət başçısı cənab 
İlham Əliyevə, Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban xanım Əliyevaya, 
Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti, IDEA İctimai 
Birliyinin təsisçisi və rəhbəri 
Leyla xanım Əliyevaya 
minnətdarlıqlarını bildirdilər.

Suraxanı rayonunda 
sakinlərin istifadəsinə veril-
miş həyət layihə çərçivəsində 
abadlaşdırılan on birinci 
həyətdir.

Sonra yeni salınmış abad 
həyətdə ağacəkmə aksiyası 
həyata keçirildi.

V.BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Paşinyan öz ölkəsində  
gülüş hədəfinə çevrilib 

 � Ermənistan baş nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan 
son zamanlar öz ölkəsində gülüş hədəfinə çevrilib. Bu günlərdə Ermənistan 
parlamentinin sabiq vitse-spikeri, hazırda Respublika Partiyası mətbuat 
xidmətinin rəhbəri Eduard Şarmazanov hökumət başçısının atdığı addımlara 
növbəti dəfə yazılı şəkildə istehza edib.

O, özünün “facebook” səhifəsində bildirib 
ki, baş nazir əvəzi ölkə  konstitusiyasının 
qəbulundan sonra parlament seçkilərinin 
nəticələri ilə bağlı birinci dəfə Konstitusi-
ya Məhkəməsinə şikayət olunmaması ilə 
öyünür.

 Daha sonra Şarmazanov Paşinyanın 
gülüş doğuran əməllərini hədəfə alır: “Birinci 
dəfə Diaspor Nazirliyi bağlanacaq, bizdə bun-
dan sonra Mədəniyyət Nazirliyi olmayacaq. 

Birinci dəfə Ermənistan KTMT-nin baş 
katibi vəzifəsindən məhrum edilib. 

Birinci dəfə minlərlə Ermənistan vətən-
daşı Yeni ili işsiz statusunda qarşılayacaq. 

Birinci dəfə Arsaxın və Ermənistanın pre-
zidenti həbs edilir (Robert Köçəryan nəzərdə 
tutulur - red). 

Birinci dəfə Arsax uğrunda müharibə 
hakimiyyətin işğalından əhəmiyyətsiz olub. 

Birinci dəfə biz real müxalifətsiz 
parlamentə malik olacağıq. 

Birinci dəfə müqəddəs Eçmiədzin işğal 
olunur. 

Birinci dəfə bütün ermənilərin katolikosu-
na hücum edilir. 

Birinci dəfə homoseksuallar polisə hü-
cum edirlər. 

Birinci dəfə ölkə başçısı öz xalqını qara-
lara və ağlara bölür. 

Və bütün bunlar cəmi 8 ay ərzində baş 
verir”, – deyə Şarmazanov qeyd edir. 

Demək, erməni siyasətçilərinin fikrincə, 
nə qədər ki, Paşinyan hakimiyyətdədir, 
Ermənistanda bu cür gülünc olaylar çox 
olacaq.  

P.ƏMİRCANOV, 
“Xalq qəzeti”

SURAXANIDA “Bizim  həyət”   
LAYIHƏSI UĞURLA  DAVAM  EDIR



1528 dekabr 2018-ci il, cümə

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil-Kommunal 
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Yaşıllaşdırma İdarəsi  

2019-cu il üçün Sumqayıt şəhərində yaşıllıqların 
salınması işlərinin satınalınması məqsədilə 

 AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Yaşıllıqların salınması işlərinin 

satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun yuxarıda 
göstərilən lot üzrə öz tender təkliflərini 
möhürlənmiş, imzalanmış, ikiqat bağlamada 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetrilməsi, ana-
loji işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

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

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün 
maraqlanlar əlaqələndirici şəxsə müraciət 
edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs-R.R.Namazov, tel: 
644-73-71.

Ünvan: Sumqayıt şəhəri, 41-ci məhəllə.
Maraqlananlar əsas şərtlər toplusu-

nu aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
ödədikdən sonra yuxarıdakı ünvandan ala 
bilərlər.

İştirak haqqı 300 manatdır.

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı 
hesaba ödəməlidirlər:

Təşkilat: Sumqayıt Şəhər İH MKTİB-in 
Yaşıllaşdırma İdarəsi 

ABB-nin Sumqayıt filialı
Kod-805658
VÖEN- 9900001881 
M\h-AZ03NABZ 

01350100000000002944
H\h- AZ32İBAZ38060019449616318213
VÖEN-2900390241
SWIFT BİK - AİİBAZ 2 X
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır. 
Tenderdə iddiaçı kimi iştirak etmək 

istəyənlər aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər.

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
ərizə. (ərizədə müəssisənin adı, yerləşdiyi 
ünvan, poçt indeksı, telefon nömrəsi, 
rəhbərinin adı, soyadı göstərilməklə 
möhürlənmiş və imzalanmış olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

-iddiaçının hüquqi statusu, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

- işləri yerinə yetirmək üçün potensial 
imkanları haqqında məlumat;

- tender təklifi (tender proseduru keçi-
rildiyi tarıxdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (tender proseduru 
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 60 bank 
günü qüvvədə olmaqla tender təklifi ilə 
birlikdə təqdim edilir);

- bank təminatını tender təklifi zərfində 
təqdim etməyən iddiaçının tender təklifi 
etibarsız sayılır və qiymətləndirilməyə 
buraxılmır;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında arayış.

İddiaçılar tender sənədlərinin nümunə 
formasını yuxarıda göstərilən ünvandan ala 
bilərlər və sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) həmin ünvana 5 
fevral 2019-cu ilə qədər təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tender təklifini 13 fevral 2019-
cu il saat 18.00-a qədər yuxarıda göstərilən 
ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxt-
dan gec təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 14 fevral 2019-cu il saat 
11.00-da Sumqayıt şəhəri, 41-ci məhəllədə 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi 
Publik Hüquqi Şəxs 

ofis avadanlıqlarının və müxtəlif kartriclərin satınalınması üçün
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender 2 (iki) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Ofis avadanlıqlarının 

 satınalınması.
Lot-2. Müxtəlif kartriclərin 

 satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş və imzalanmış 
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-1 üçün 500 manat, Lot-
2 üçün isə 300 manat məbləğdə iştirak haq-
qını hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər 
toplusunu AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal ra-
yonu, M.Müşfiq küçəsi 1M nömrəli ünvandan 
ala bilərlər.

 Təşkilat- Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi 
Şəxs (VÖEN: 1304673921)

 Bank- “Azər-Türk bank” ASC-nin 
Müştəri Xidmətləri Mərkəzi 

 Ünvan- Bakı şəhəri, 
C.Məmmədquluzadə küçəsi 85; 192/193

 Kod-507699
 VÖEN (bank) - 9900006111
 SWIFT- AZRTAZ22
 M/h- AZ02NABZ 

01350100000000022944
 H/h- AZ98AZRT 

38060019440028835001
 İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.

 İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 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 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

 - tender təklifi dəyərinin 2 faizi 
həcmində (təklifin təminatı) bank təminatı 
(zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 
bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır);

 - Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanın-
dan arayış;

 - iddiaçının son bir il ərzində 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 (notarial qaydada təsdiq edilmiş 
surətləri);

 - iddiaçının müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

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

- iddiaçının işləri yerinə yetirmək üçün 
potensial imkanları və maddi-texniki bazası 
haqqında yazılı məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir).

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) və iş 
qrafikini 31 yanvar 2019-cu il saat 17.00-
dək, tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 13 fevral 2019- 
cu il saat 17.00-dək Azərbaycan Respubli-
kasının Dövlət İmtahan Mərkəzinə (ünvan: 
AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
M.Müşfiq küçəsi 1M) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 14 fevral 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər (iştirakla bağlı müvafiq 
sənədi təqdim etdikdə).

Əlaqələndirici şəxs: İlham Əliyev, tele-
fon: 502-47-53/56/58, daxili 144.

Faks: 465-87-96, 502-47-22.
E-mail: i.aliyev@dim.gov.az
Ünvan: AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal 

rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M.

Tender komissiyası

2006-cı il dekabrın 27-də  0706-QU1-02 
saylı şəhadətnamə ilə dövlət qeydiy-
yatına alınmış Ucar Rayon “Qəzyan” 
Sudan İstifadəedənlər Birliyi (VÖEN 
№7400023211), 2006-cı il dekabrın 28-də 
0706-QU1-03 saylı şəhadətnamə ilə dövlət 
qeydiyyatına alınmış Ucar Rayon “Lək” 
Sudan İstifadəedənlər Birliyi (VÖEN № 
7400069801) və 2007-ci il dekabrın 5-də 
0707-QU2-10 saylı şəhadətnamə ilə dövlət 
qeydiyyatına alınmış Ucar Rayon “Qara-
börk” Sudan İstifadəedənlər Birliyi (VÖEN 
№ 7400156821) birləşərək onların baza-
sında hüquqi varis olan ”Şəlalə” Sudan 
İstifadəedənlər Birliyi yaradılır.

2007-ci il avqustun 15 -də 0707-QU2-06 saylı 
şəhadətnamə ilə dövlət qeydiyyatına alınmış Ucar 
Rayon “Qulabənd” Sudan İstifadəedənlər Birliyi 
(VÖEN № 7400063551), 2007-ci il dekabrın 5-də 
0707-QU2-09 saylı şəhadətnamə ilə dövlət qey-
diyyatına alınmış Ucar Rayon “Türkəci” Sudan 
İstifadəedənlər Birliyi (VÖEN № 7400010901), 
2007-ci il dekabrın 15- də 0707-QU2-12 saylı 
şəhadətnamə ilə dövlət qeydiyyatına alınmış Ucar 
Rayon “Qaracallı” Sudan İstifadəedənlər Birliyi 
(VÖEN № 7400082251) və 2007-ci il dekabrın 5-də 
0707-QU2-11saylı şəhadətnamə ilə dövlət qeydiy-
yatına alınmış Ucar Rayon “Təzə Şilyan” Sudan 
İstifadəedənlər Birliyi (VÖEN № 7400083881) 
birləşərək onların bazasında hüquqi varis olan 
“Dalğa” Sudan İstifadəedənlər Birliyi yaradılır.

2007-ci il mayın 14-də 0707-QU2-04 
saylı şəhadətnamə ilə dövlət qeydiyyatına 
alınmış Ucar Rayon “Bərkuşad” 
Sudan İstifadəedənlər Birliyi (VÖEN № 
7400080541), 2007-ci il iyunun 7- də 0707-
QU2-05 saylı şəhadətnamə ilə dövlət 
qeydiyyatına alınmış Ucar Rayon “Yuxarı 
Şilyan” Sudan İstifadəedənlər Birliyi (VÖEN 
№ 7400139421) və 2007-ci il dekabrın 
18-də 0707-QU2-13 saylı şəhadətnamə ilə 
dövlət qeydiyyatına alınmış Ucar Rayon 
“Boyat” Sudan İstifadəedənlər Birliyi 
(VÖEN №7400163291) birləşərək onların 
bazasında hüquqi varis olan “Bulud” 
Sudan İstifadəedənlər Birliyi yaradılır.

Böyükşor Avtonəqliyyat” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Böyükşor Avtonəqliyyat” ASC səhmdarlarının növbəti 
ümumi yığıncağı 12 fevral 2019-cu il saat 15.00-da 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Səhmdar cəmiyyətin 2018-ci ilin fəaliyyətinin yekunları.
2. Mənfəətin bölüşdürülməsi və dividendin hesablanması.
3. Təşkilati məsələlər.
Ümumi yığıncaq səhmdar cəmiyyətin yerləşdiyi ünvan-

da Bakı, Böyükşor şossesi 2062-ci məhəllədə keçiriləcəkdir.
Səhmdarlar onları maraqlandıran məsələlərlə rəhbərliyə 

müraciət edə bilərlər.
Səhmdarlardan şəxsiyyət vəsiqəsinin və hesab açılmış 

bankın rekvizitlərinin təqdim edilməsi xahiş olunur.

Müşahidə şurası

Qax Suvarma Sistemləri İdarəsi 2019-cu il üçün 
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Əsaslı təmir işləri üçün tikinti 

materiallarının satınalınması.
Lot – 2. Cari təmir işləri üçün tikinti 

materiallarının satınalınması.
Lot – 3. Traktor, ekskovator və 

buldozerlər üçün ehtiyat hissələrinin  
satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış, 
ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

 Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 
aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin 
vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə 
təcrübəsi, maliyyə vəziyyəti. Müqavilənin 
yerinə yetirilməsi üçün tender iştirakçıları 
texniki və maliyyə imkanlarına malik olma-
lıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Qax rayonu, Qax 
baş kəndi, Suvarma Sistemləri İdarəsindən 
(əlaqələndirici şəxs -N. Mustafayevdən  tel- 
0144-4-30-23) ala bilərlər.

İştirak haqqı hər bir lot üçün 60  manatdır.
Təşkilat- Qax SSİ
H\h- AZ 20AİİB32051019447100201171
VÖEN- 4300088331

Bank- “Kapital bank” ASC-nin Qax filialı
Kod- 200714
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T BİK AİİBAZ 2x
 İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
 İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər;
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

bank təminatı (zərflərin açıldığı gündən ən 
azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və 
 uyğunluq sertfikatı.

Digər sənədlər: müflis elan olunma-
ması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, 
girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə 
fəaliyyətinin dayandırılmaması barədə, 
maddi -texniki bazası, işçi qüvvəsi, əsas 
vəsaitləri barədə geniş arayış.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə, (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə olunmalıdır).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 22 yan-
var 2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender 
təklifi və bank zəmanətini isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 30 yanvar 2019-cu il saat 
18.00-a qədər Qax rayonu, Qax baş kəndi, 
Suvarma Sistemləri İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 31 yanvar 2019-cu 
il saat 10.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Suraxanıda maarifləndirici tədbir 
 � Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə “Açıq 

hökumətin təşviqinə dair 2016–2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 
Planı”nın icrası istiqamətində növbəti maarifləndirici tədbir keçirilib. 

Rayon icra hakimiyyətinin başçısı 
İlqar Abbasov tədbiri giriş sözü ilə aça-
raq bildirib ki, şəffaflığın artırılması və 
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 
davamlı həyata keçirilən strategiya 
nəticəsində ölkəmiz böyük uğurlar əldə 
edib. Azərbaycanda yuxarıda adıçəkilən 
Milli Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan 
dövrdə korrupsiyaya qarşı mübarizənin 
vahid strategiya çərçivəsində qurulması, 
bu sahədə görülən tədbirlərin səmərəli 
davam etdirilməsi, dövlət orqanlarının 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, yerli 
özünüidarəetmə və dövlət qurumlarında 
vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində şəffaflığın 
təmin olunması qətiyyətlə yerinə yetiri-
lib. 

Açıq hökumət prinsipləri şəffaflığın 
artırılması və korrupsiyaya qarşı 
mübarizə strategiyasının daim ayrılmaz 
hissəsinə çevrilib və bu istiqamətdə 
reallaşdırılan tədbirlərdə dövlət 
idarəçiliyində informasiya-kommuni-
kasiya texnologiyalarının tətbiqinin 
genişləndirilməsi, informasiyanın əldə 
edilməsində açıqlığın təmin olunması, 
ictimai iştirakçılığın artırılması, habelə 
vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə sıx 
əməkdaşlıq məsələləri xüsusi yer tutub. 

Yeri gəlmişkən, dövlət xidmətlərinin 
göstərilməsində tətbiq edilən və 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2015-ci 
il “Dövlət xidmətləri mükafatı”na layiq 
görülən innovativ “ASAN xidmət” modeli 
şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya 
qarşı mübarizə strategiyasının icrasının 
məntiqi nəticəsi, uğurlu nümunəsidir. 

Maarifləndirici tədbirdə Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının dosenti Asif 

Qədirov, Baş Prokuror yanında Korrup-
siyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin 
Təşkilati və İnformasiya Təminatı 
İdarəsinin prokurorları Arif Əyyubov və 
Ziya Hacıyev, rayon prokuroru Rəhim 
Əliyev, rayon Məşğulluq Mərkəzinin 
direktoru Sənan Məmmədzadə “Açıq 
hökumətin təşviqinə dair 2016–2018-ci 
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası 
ilə bağlı görülən işlər barədə çıxış 
ediblər. 

Tədbirdə qarşıya qoyulan 
vəzifələrin tam həyata keçirilməsi, 
korrupsiyaya şərait yaradan halların 
aradan qaldırılması məqsədilə yerli 
özünüidarəetmə orqanlarının, vəzifəli 
şəxslərin fəaliyyətinin qanuniliyinin, 
şəffaflığının təmini istiqamətində 
maarifləndirici tədbirlərin qarşıdakı 
illərdə də davam etdiriləcəyi xüsusi 
vurğulanıb. 

Tədbirdə icra hakimiyyəti başçı-

sı yanında Şuranın üzvləri, rayonda 
fəaliyyət göstərən büdcə təşkilatlarının, 
təhsil və səhiyyə müəssisələrinin 
rəhbərləri, qəsəbə inzibati ərazi 
dairələri üzrə nümayəndələr, bələdiyyə 
sədrləri, xidmət sahələrinin rəhbərləri, 
habelə idarə, müəssisə və təşkilatların 
əməkdaşları iştirak ediblər.

V.BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

 � Dövlətimiz heç zaman teatr sahəsinə 
diqqət və qayğısını əsirgəməyib. 2018-ci il də 
bu baxımdan yaddaqalan olub. Bakı Şəhər 
Mədəniyyət Baş İdarəsinin Bakı Uşaq Teatrı da 
bu qayğını hər zaman hiss edib. Teatrın yaradıcısı 
və rəhbəri İntiqam Soltan 2018-ci ildə ölkə 
başçısının sərəncamı ilə Əməkdar artist adına 
layiq görülüb. 

Teatrın kollektivi ötən 
il üç tamaşanın premye-
rasını keçirib. Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyevin eyniadlı 
pyesi əsasında rejissor 
Elşən Zeynallının quruluş 
verdiyi “Kimdir müqəssir?!” 
tamaşasının premyerası 
Dövlət Gənc Tamaşaçılar 
Teatrının binasında keçirilib. 
Daha sonra tamaşa müxtəlif 
məkanlarda təqdim edilib. 

Bu il hazırlanmış digər 
tamaşa isə Arzu Soltanın 
“Hərə olduğu kimi gözəldir” 
pyesi əsasında rejissor 
İlhamə Əhmədovanın quru-
luş verdiyi “Əyriqulaq dov-
şan” olub. Cəmiyyətdə hər 
kəsin bərabər münasibətə 
layiq olması, fərqlilərin 
inteqrasiyasının önəmi kimi 
aktuallığını itirməyən möv-
zuya həsr olunmuş tamaşa 
balacalar tərəfindən bu il 
böyük maraqla izlənilib.

Tamaşada rolları 
Əməkdar artist Əliqulu 
Səmədov, aktyorlar Sov-
qat Səmədova, Ədalət 

Ağaverdizadə, Gülər 
Ləzgiyeva, Rəfael Mu-
radxanlı, Günay Pirizadə, 
Gülnarə Abbasova və 
başqaları ifa ediblər. Səhnə 
əsərinin tərtibatı Sevda 
Məmmədovanın, musiqi 
tərtibatı Mahir İbrahimlinın, 
rəqslərin quruluşu Könül 
Şahbazovanındır.

Rövşən Ağayevin 
“Bir gecənin nağılı” pyesi 
əsasında İntiqam Solta-
nın quruluş verdiyi “Sevgi 
şimşəyi” tamaşası ilin üçün-
cü premyerası olub. 

Böyüklər üçün nəzərdə 
tutulan tamaşada hadisələr 
sevgi hekayəsi üzərində 
qurulsa da, əslində, 
cəmiyyətdə yaşanan aktual 
problemlərə, valideyn-övlad 
münasibətlərindəki anla-
şılmazlıqlara, şəxsiyyətin 
formalaşmasına təsir edən 
mühüm amillərə toxunulur. 
Tamaşa komediya janrında 
hazırlanıb.

Rolları Bakı Uşaq Te-
atrının aktyorları Mehman 

Piriyev, Gülər Ləzgiyeva 
və Ədalət Ağaverdizadə 
ifa edirlər. Bəstəkar Mahir 
İbrahim, rəssam Sevda 
Məmmədovadır. 

“Sevgi şimşəyi” tamaşası 
ilk olaraq 2018-ci il noyabrın 
13-dən 25-dək Türkiyənin 
Bilecik şəhərində keçiril-

miş XIII Beynəlxalq Teatr 
Festivalında tamaşaçılara 
təqdim olunub. Daha sonra 
isə Bakıda Teatr Xadimləri İt-
tifaqının tamaşa zalında yerli 
tamaşaçılar üçün nümayiş 
olunub.

Bu Beynəlxalq festivalda 
Bakı Uşaq Teatrı iki tamaşa 
ilə ölkəmizi təmsil edib.

İl ərzində teatrın kollek-
tivi repertuarda olan uşaqlar 
və böyüklər üçün müxtəlif 
tamaşalarla paytaxtda və 
regionlarda dəfələrlə tama-
şaçılarla görüşüb.

Bundan başqa, İnti-
qam Soltan Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Na-
zirliyinin təhsildə inkişaf 
və innovasiyalar qrant 
müsabiqəsi çərçivəsində 
maliyyələşdirilmiş 
“Görünməz dərs” metodun-
dan istifadə etməklə uşaqlar 
üçün “teatr təlimləri”adlı 
layihə gerçəkləşdirib. 
Azərbaycan Milli Konser-
vatoriyası tərkibində Res-
publika İncəsənət Gimna-

ziyasında həyata keçirilən 
layihənin nəticəsi olaraq 
da “Çətin tərbiyə olunan 
uşaqların tərbiyəsində teatr 
metodlarından istifadə” adlı 
metodik vəsait hazırlayıb. 
Layihə çərçivəsində nəşr 
olunan metodik vəsait 150-
yə yaxın xüsusi təmayüllü 

təlim-tərbiyə müəssisəsinə 
paylanıb. 

Teatrın nəzdində 
fəaliyyət göstərən rusdilli 
“Günay” teatr-studiyası da 
2018-ci il ərzində müxtəlif 
uğurlara imza atıb, bir sıra 
beynəlxalq festivalların işti-
rakçısı və mükafatçısı olub. 

 Hazırda daha bir yeni ta-
maşanın son məşqləri gedir. 
Cəlil Məmmədquluzadənin 
“Çay dəsgahı” pyesi 
əsasında eyniadlı tamaşanın 
quruluşçu rejissoru Könül 
Şahbazovadır.

Arzu Soltanın “Ballı” 
pyesi əsasında hazırlanan 
tamaşanın məşqlərinə isə 
yeni start verilib. 

Teatr 2019-cu ilə ən ak-
tual məsələləri işıqlandıran, 
müasir mədəni proseslərlə 
ayaqlaşan uşaq və böyüklər 
üçün yeni-yeni tamaşalar 
hazırlamaq əzmi ilə gedir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

2018-ci il Bakı Uşaq Teatrı üçün 
uğurlu oldu
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40 qəpik

Yunanıstan

289 milyon avro yardım
Avropa Komis-

siyası Yunanıstana 
289 milyon avro 
maliyyə yardımı 
göstərəcək. Rəsmi 
Afina bu vəsaiti miq-
rantlara göstərdiyi 
dəstəyə görə alacaq. 
Qeyd edilir ki, 2018-
ci ildə ölkəyə 31 min 
45 miqrant pənah 
gətirib. Məlumat üçün deyək ki, ayrılmış maliyyə vəsaitinin 
əsas hissəsi miqrantların yerləşdirilməsi, ərzaq təminatı və 
təhlükəsizlik tədbirlərinə sərf olunacaq. 

Xəbəri BBC verib.

Rusiya 

Təzyiqə qarşı təbii çarə

Rusiyalı həkim-
fitoterapevt Nina 
Sokolova yüksək 
təzyiqi olanlara 
təbii qarışıqlardan 
ibarət resepti tövsiyə 
edib. O bildirib ki, 
limon, sarımsaq və 
bal qarışığı yüksək 
təzyiqə qarşı ən 
effektli vasitələrdən 

sayılır.  Belə ki, 3 limon və 10 diş sarımsağı qarışdırıb 1 
stəkan bal əlavə etdikdən sonra bir həftə qaranlıq yerdə 
saxlayın. Daha sonra gündə 3 dəfə 1 çay qaşığı qəbul edin. 
Qısa müddətdə yüksək təzyiqin necə nizamlandığına şahid 
olacaqsınız.

Xəbəri “Ayzdorov.ru” verib.

ABŞ

2018-ci ilin ən yaxşı smartfonları 

“Fortune” jurnalının 
ekspertləri 2018-ci ilin ən yaxşı 
smartfonlarının reytinqini tərtib 
ediblər. Bildirilir ki, reytinqdə 
birinci pilləni “Apple” şirkətinin 
“iPhone XS Max” smartfonu 
tutub. Qeyd edək ki, ilk beşliyi  
“Google Pixel 3”, “Huawei Mate 
20 Pro”, “OnePlus 6T” və “Sam-
sung Galaxy Note 9” modelləri 
tamamlayır.

Məlumatı RİA “Novosti” yayıb.

Yaponiya 

“Toyota”da qüsurlar aşkarlanıb

“Toyota” şirkəti 
ABŞ  bazarında 
satılmış 140 mindən 
çox avtomobili geri 
çağırıb. Bildirilir ki, 
qərar avtomobillərin 
əyləc sistemində 
və təhlükəsizlik 
yastıqlarında qeydə 
alınan qüsurlarla 
əlaqədardır.

Geri çağırılma 2018–2019-cu illərdə istehsal olunmuş 
“Land Cruiser”, “Lexus LX570”  və “Tacoma” modellərinə 
şamil olunub.

Xəbəri “Auto.tut.by” verib.

Hollandiya 

PSV 40 milyon avro tələb edir 

İtaliyanın “İnter” 
klubu PSV-nin 
hücumçusu İrvin 
Losanonu transfer 
etmək istəyir. “A” Se-
riyası təmsilçisi artıq 
Losanonun agenti ilə 
danışıqlara başlayıb. 
Məlumata görə, PSV 
23 yaşlı futbolçu-
nun keçidi üçün 40 
milyon avro tələb edir. Qeyd edək ki, əgər tərəflər razılığa 
gələrsə, növbəti mövsümdən meksikalı futbolçu “İnter”in 
şərəfini qoruyacaq.

Məlumatı “Futbol.ua” yayıb.
Hazırladı:  

Elçin ABBASOV,  
“Xalq qəzeti”

 Â Dekabrın 28-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasın-

da arabir yağıntılı gözlənilir. Gecəyə 
doğru yarımadanın bəzi ərazilərində 
yağışın sulu qarla yağması ehtimalı 
var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 3-5, gündüz 6-8, Bakıda 
gecə 3-5, gündüz 6-8 dərəcə isti 
olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə 
sütunundan 764 mm civə sütununa 
yüksələcək, nisbi rütubət 80-90 faiz 
olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında arabir yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə 
intensiv olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 
2 dərəcəyədək isti, dağlıq ərazilərdə 
5-7 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, 
Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, 
Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin 
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 
bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olaca-
ğı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 
2 dərəcəyədək isti, gündüz 2-5 dərəcə 
isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonların-
da bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar ya-
ğacağı ehtimalı var. Gündüz tədricən 
kəsiləcək. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə du-
man olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-
ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
0-5, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, 
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şa-
maxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, 
Xaçmaz, Qusar rayonlarında bəzi 
yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 

intensiv olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 
3 dərəcəyədək isti, gündüz 3-7 dərəcə 
isti , dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, 
gündüz 0-3 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqa-
bul, Salyan, Neftçala rayonlarında 
bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Gündüz tədricən kəsiləcək. 
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 0-5, gündüz 6-10 
dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında arabir yağış ya-
ğacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv 
olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı 
ehtimalı var. Dağlarda duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 
Gecə 4-6, gündüz 6-9, dağlarda gecə 
0-3, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq.

28 dekabr 2018-ci il, cümə16

Pirallahıdan Vasif İmanov Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi 
rəisinin müavini, general-mayor Səhlab Bağırova anası

HƏLİMƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                 

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı “ ASC-nin 
Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyinin baş 
direktoru, aqrar elmləri doktoru, professor Ağamir Həşimov 
cəmiyyətin əməkdaşı Akif Mustafayevə əzizi 

XALİSƏ XANIMIN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir. 
                                                                                                                 

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunun kollektivi institutun əməkdaşı Mehriban 
Nəbiyevaya əzizi 

ŞƏHRİ KİŞİNİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir. 
                                                                                                                 

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı”  
ASC-nin “Azdövsutəslayihə” institutunun direktoru, 
Əməkdar mühəndis Elbrus Paşayev cəmiyyətin əməkdaşı 
Akif Mustafayevə əzizi 

 XALİSƏ XANIMIN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir. 

Allah rəhmət eləsin

 � “Türkiyə ABŞ-ın “Patriot” hava 
hücumundan müdafiə sistemlərinin 
alışına Rusiyanın “S-400” zenit-raket 
komplekslərinə alternativ olaraq baxmır”. 
Bu bəyanatı Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın mətbuat katibi İbrahim 
Kalın səsləndirib. Məlumatı “Anadolu” 
agentliyi yayıb. 

İ.Kalın sonra vurğulayıb: 
“Patriot”ların satışı prosesi 
Rusiya istehsalı olan 
“S-400”lərin alışı prosesinə 
təsir etməyəcək. Biz 
bunlardan birini digərinə 
qarşı alternativ kimi 
nəzərdən keçirmirik”.

Xatırladaq ki, ABŞ 

Dövlət Departamenti 
Türkiyəyə 3,5 milyard 
dollar dəyərində 
“Patriot” hava hücumundan 
müdafiə sistemlərinin 
avadanlıqlarla birlikdə 
satışını nəzərdə tutan 
mümkün sazişin 
imzalanmasına razılıq verib. 

Bu arada məlum 
olub ki, bu günlərdə 
Türkiyənin xarici işlər naziri 
Mövlud Çavuşoğlu ABŞ 
qoşunlarının Suriyadan 
çıxarılması məsələsini 
Moskva ilə müzakirə etmək 

üçün Rusiyaya səfər 
edəcək. M.Çavuşoğludan 
sonra Türkiyə Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da 
Moskvaya səfəri gözlənilir. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

İrəvan teatrından “Xocalıya ədalət!” kampaniyasına töhfə 
Yazıçı-dramaturq Sabir Şahtaxtının “Ölüm həsrəti” tamaşasının premyerası olub

 � İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram 
Teatrı dekabrın 25-də Rus Dram Teatrının 
səhnəsində yazıçı-dramaturq Sabir 
Şahtaxtının eyniadlı pyesi əsasında 
hazırlanmış “Ölüm həsrəti” tamaşasının 
premyerasını təqdim edib.

Premyerada tanınmış 
elm və mədəniyyət xadimləri, 
KİV təmsilçiləri və ictimaiyyət 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Tamaşa ilə bağlı fikirlərini 
bölüşən teatrın direktoru, 
şair-dramaturq İftixar Piriyev 
bildirib ki, İrəvan teatrı 

həmişə milli-vətənpərvərlik 
mövzularını diqqətdə 
saxlayıb: “Xocalı soyqırımı 
nəticəsində erməni əsirliyində 
amansız işgəncələrə məruz 
qalan azərbaycanlı qadının 
həyat dramını əks etdirən 
“Ölüm həsrəti” pyesi isə 

teatr tərəfindən Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə həyata 
keçirilən “Xocalıya ədalət!” 
beynəlxalq kampaniyasına 
töhfə vermək məqsədilə 
səhnələşdirilib. Əsər pyesin 
ideya və məqsədini aydın 
şəkildə tamaşaçıya çatdıra 
bilir. “Xocalıya ədalət!” 
sülh çağırışıdır. Biz də öz 
tərəfimizdən sülhsevər dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmaq 
istəyirik ki,  Azərbaycan 

xalqı olaraq yaşadığımız 
bu soyqırımının bir daha 
dünyanın heç bir yerində 
təkrar olunmasına yol 
verilməsin”.

Tamaşanın quruluşçu 
rejissoru Nicat Mirzəzadə, 
bədii rəhbəri Əməkdar artist 
Sərvər Əliyev, quruluşçu 
rəssamı Vahid Mürsəliyev, 
musiqi tərtibatçısı Çingiz 
Xəlilovdur.

Rollarda Əməkdar artist 
Rəşid Rzayev, aktyorlar 
Bəhruz Hikmətoğlu, 

Niyaməddin Səfərəliyev, 
Güney Əliyeva, Rövşən 
Cəfərov, Natiq Həziyev, 
Məhərrəm Musayev, Səmayə 
İsmayılova, Nicat Mirzəzadə, 
Əmirulla Nurullayev, Məmməd 
Zeynalov və Arzuman 
Tanrıverdiyev çıxış ediblər.

Xocalı soyqırımından 
26 ildən çox bir zaman 
keçməsinə baxmayaraq, 
xalqımız bu faciənin 
ağrısını, dəhşətlərini hələ 
də yaşamaqdadır. Xocalıda 
baş verənlər istər təsviri 
sənət, istər poeziya, istərsə 
də nəsr əsərlərimizdə geniş 
işıqlandırılıb. “Ölüm həsrəti” 
tamaşasında isə müəllifin 
baş verənlərə orijinal 
münasibəti özünü göstərir. 
Əsərdə faciənin dəhşətlərini 
tamaşaçıya çatdırmaq üçün 
həm maraqlı səhnə tərtibatı, 
həm də fərqli bir süjet xətti 
var. Tamaşa başlayan 
andan hər bir izləyici özünü 
hadisələrin içində hiss edir. 
Səhnədə baş verənləri təkcə 
aktyorlar yaşamır, sanki hər 
bir izləyici o hissə köklənir. 
Bu, həm müəllifin, həm də 

rejissorun böyük uğurudur.
Sonda bütün iştirakçılara 

minnətdarlığını bildirən Sabir 
Şahtaxtı teatrın yaradıcı 
kollektivinin əməyini yüksək 
dəyərləndirib. Bildirib ki, belə 
səhnə əsərləri tariximizin 
unudulmamasına, gənclərin 
xalqımızın başına gətirilən 
müsibətlərdən xəbər 
tutmasına və insanlarda işğal 
altında olan torpaqlarımızın 
tezliklə azad olunacağına 
böyük inam hissi yaradır.

Qeyd edək ki, yazıçı-
publisist Sabir Şahtaxtının 
YAP icra katibliyinin 
təşəbbüsü ilə hazırlanmış 
“Xəzəl oldu Xocalının 
Xəzəngülü” kitabı 2006-cı ildə 
işıq üzü görüb. Kitaba erməni 
əsirliyində əzablı günlər 
yaşamış Xocalı sakinlərinin 
acı xatirələri daxil edilib. 
Kitabda “Ölüm həsrəti” pyesi 
də yer alıb. Ötən müddət 
ərzində fars və türk dillərinə 
çevrilən pyesin dünyanın 
bir çox yerlərində təqdimatı 
keçirilib.

AZƏRTAC

“Benella qalmaqalı” yenidən baş qaldırır

 � “Reuters” agentliyinin yaydığı 
məlumata görə, Fransada “Sarı jiletlilər” 
hərəkatının etiraz aksiyaları nisbətən 
səngisə də, ölkə Prezidenti Emmanuel 
Makron üçün daha bir siyasi problem baş 
qaldırıb. 

Bildirilir ki, apreldə 
ortaya çıxan və ictimaiyyətin 
“Benella işi” dediyi 
qalmaqal yenidən müzakirə 
mövzusuna çevrilib. Bu 
günlərdə “Le Monde” nəşrinə 
məlum olub ki, Yelisey 
sarayının keçmiş əməkdaşı 
Aleksandr Benella Çad 
Respublikasına səfər edib. 
Maraqlıdır ki, bu hadisə 
Fransa dövlət başçısının 
Afrika ölkəsinə səfərindən 
cəmi 3 gün əvvələ təsadüf 
edib. Benella isə özünü 
jurnalistlərə Yaxın Şərqdəki 
holdinqlərin məsləhətçisi 
kimi təqdim edib. Ötən ay 
isə o, Prezident Emmanuel 
Makronun polislərə verdiyi 
ziyafətdə iştirak etmişdi. 

Qeyd edək ki, Prezidentin 

səfərlərinin təşkilinə məsul 
olan Aleksandr Benella 2018-
ci ilin bir may nümayişləri 
zamanı etirazçıları 
amansızlıqla döyməsi ilə 
yadda qalmışdı. Ertəsi 
gün Fransa Prezidentinin 
administrasiyası onun işdən 
azad edilməsi barədə rəsmi 
məlumat yaymışdı. Bir ay 
sonra isə fransız televiziyaları 
onu Parisdə etiraz aksiyaları 
zamanı saxlananları 
dindirərkən kameranın 
yaddaşına köçürmüşdü. 
Ertəsi gün isə 3 polis 
mətbuata xəbər ötürmək 
ittihamı ilə işdən azad edilmiş 
və barələrində intizam icraatı 
başlamışdı.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

İbrahim KALIN: Ankara  
“Patriot”lara alternativ kimi baxmır 

Neftin qiyməti 
artmağa başlayıb

 � Dünya bazarında “qara qızıl”ın 
qiyməti artmağa başlayıb.

Londonun “İCE” Birjasının məlumatına görə, “Brent” 
markalı neftin qiyməti 8,5 faiz artaraq bir bareli 55,1 dollar 
olub. Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, Texas 
sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin qiyməti 
5 faiz artaraq bir bareli 46,9 dollar olub. Azərbaycanın 
“AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 9 faiz artaraq bir bareli 
58,10 dollar olub.

Qeyd edək ki, dekabrın 17-dən etibarən dünya 
bazarında “qara qızıl”ın qiyməti aşağı düşməyə başlamış 
və 2017-ci ilin sentyabr ayındakı minimuma enmişdi.

Lakin OPEC-ə üzv və üzv olmayan ölkələr bu 
hadisədən sonra qəti qərar qəbul ediblər. 

Xatırladaq ki, 2019-cu il yanvarın 1-dən hasilat 
azaldılacaq. 

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”


