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 � Mayın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva Qobustan rayonuna səfərə gəliblər.

Dövlətimizin başçısı və birinci xanım ulu öndər Heydər 
Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri 
qoydular.

Qobustan Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil 
Məmmədov rayonda görülən işlər barədə dövlətimizin 

başçısına və birinci xanıma məlumat verdi.
Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıqlarını verdi.

AZƏRTAC

“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
Qobustan filialının açılışı olub

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər
 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

və birinci xanım Mehriban Əliyeva mayın 7-də “Azərxalça” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Qobustan filialının açılışında 
iştirak ediblər. 

Prezident İlham Əliyev və birin-
ci xanım Mehriban Əliyeva müxtəlif 
əsrlərdə toxunan Salyan, Ağsu, 
İsmayıllı, Hacıqabul, Ağdaş, Göyçay, 
Şamaxı, Oğuz, Qəbələ, Qobustan 
xalçalarına baxdılar.

Ölkəmizdə xalçaçılığın inkişafına 
xüsusi əhəmiyyət verən Prezident İlham 
Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində 
artıq bir çox bölgələrdə xalça fabrikləri 
istifadəyə verilib. Milli mədəniyyətimizin 
inkişafında böyük rolu olan Birinci vitse-
prezident Mehriban Əliyeva da bu qədim 
sənət növünün yaşadılmasına dəyərli 
töhfələr verir. Göstərilən diqqət və 
qayğı sayəsində artıq Horadiz, Şəmkir, 

Quba, Xaçmaz, İsmayıllı, Lənkəran və 
Ağdam xalça müəssisələri istifadəyə 
verilib. Qobustanla yanaşı, Naxçıvan 
Muxtar Respublikası, Abşeron, Ağstafa, 
Cəbrayıl, Goranboy, Kürdəmir, Qazax, 
Qəbələ, Sabunçu, Şabran, Tərtər  və 
Tovuzdakı müəssisələr isə istifadəyə 
hazırdır. Prezident İlham Əliyevin 2018-
ci ildə imzaladığı müvafiq sərəncamı 
ilə İsmayıllı rayonunda daha bir xalça 
emalatxanasının tikintisi davam etdirilir. 
“Azərxalça” ASC-nin artıq istifadəyə tam 
hazır olan Qobustan filialı da bu sırada 
mühüm yer tutur. 

Prezident İlham Əliyevin 2016-cı ildə 
Xalçaçı Günü peşə bayramının təsis 

edilməsi haqqında imzaladığı sərəncam 
minlərlə xalçaçını sevindirdi, onların bu 
sənətin gələcəyi ilə bağlı itirilmiş inamını 
və ümidini özünə qaytardı. Artıq üç ildir 
mayın 5-i – “Azərxalça” ASC-nin yaradıl-
dığı gün xalçaçıların peşə bayramı kimi 
qeyd olunur. Xüsusilə qeyd olunmalıdır 
ki, “Azərxalça” ASC-nin 2016–2018-ci 
illərdə fəaliyyətə başlayan 20 filialında 
1700-dən çox toxucu çalışır. Bu dövrdə 
8500 kvadratmetrdən çox xalça toxu-
nub.

Sonra dövlətimizin başçısı 
müəssisənin rəmzi açılışını bildirən lenti 
kəsdi. 

“Azərxalça” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri  
Vidadi Muradov görülən işlərlə bağlı 
dövlətimizin başçısına və birinci xanıma 
məlumat verdi. 

(ardı 3-cü səhifədə)

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qobustan rayonuna səfəri
Prezident İlham Əliyev Qobustan 
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının 

açılışında iştirak edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əliyeva mayın 7-də Qobustan 
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının açılışında iştirak ediblər.

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə 
xəstəxananın rəmzi açılışını bildirən lenti 
kəsdi. 

Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev 
görülən işlər barədə dövlətimizin başçısı-
na və birinci xanıma məlumat verdi.

Bildirildi ki, Qobustan Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasının fəaliyyət göstərdiyi bina 
1965-ci ildə Mərəzə Qəsəbə Xəstəxanası 
qismində istifadəyə verilib və 1991-
ci ildən isə Qobustan Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanası kimi fəaliyyət göstərib. 
Rayon Mərkəzi Xəstəxanası üçün yeni 
binanın tikintisinə 2014-cü ildə başlanılıb. 

İnşaat işləri 2018-ci ildə başa çatdırılıb. 
Prezident İlham Əliyev və birinci 

xanım Mehriban Əliyeva xəstəxanada 
yaradılan şəraitlə tanış oldular.

Məlumat verildi ki, 90 çarpayılıq 
Qobustan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının 
inşası müasir səviyyədə və yüksək 
keyfiyyətlə həyata keçirilib. Xəstəxananın 
ümumi ərazisi 2,6 hektardan çoxdur. 
Burada əsas korpusla yanaşı, terapiya 
və təcili-tibbi yardım binası, Məhkəmə 
Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya 
Birliyinin Qobustan Rayon Şöbəsinin 
binaları inşa olunub. Xəstəxanada 

əsasən Yaponiya, Koreya Respublikası, 
İtaliya və Türkiyədən alınan müasir tibbi 
avadanlıq quraşdırılıb. Bu avadanlığın 
hər biri istər müalicə, istərsə də müayinə 
işini ən yüksək səviyyədə və dəqiqliklə 
yerinə yetirməyə hərtərəfli imkan verir. 
Xəstəxanada cərrahiyyə, terapiya, təcili 
tibbi yardım, doğum və ginekologiya, 
uşaq xəstəlikləri, poliklinika, infeksiya 
xəstəlikləri, şüa-diaqnostika (radiologiya), 
reanimasiya və digər şöbələr fəaliyyət 
göstərəcək. Laboratoriyada müayinələri 
yüksək dəqiqliklə və qısa müddətdə apar-
maq üçün hərtərəfli şərait var. Hazırda 
xəstəxanada 26 həkim və 51 orta tibb 
işçisi çalışır. 

(ardı 2-ci səhifədə)
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Prezident İlham Əliyev Qobustan Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının açılışında iştirak edib

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Qobustan Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasında yaradılan şərait bir 
daha sübut edir ki, son illərdə Prezi-
dent İlham Əliyevin diqqət və qayğısı 
sayəsində müasir tibb müəssisələrinin 
yaradılması, mövcud tibb ocaqlarının 
yüksək səviyyədə yenidən qurulması 
istiqamətində olduqca vacib layihələr 
icra edilir. Bütün bu işlər səhiyyə sis-
teminin təkmilləşdirilməsi, maddi-tex-
niki bazasının möhkəmləndirilməsi 
istiqamətində atılan addımların mühüm 

tərkib hissəsidir.
Prezident İlham Əliyev və birinci xa-

nım Mehriban Əliyeva bu tibb ocağının 
kollektivi ilə görüşdülər. 

Xəstəxananın kollektivini təbrik 
edən Prezident İlham ƏLİYEV dedi:

– Belə gözəl xəstəxananın açılışı 
çox əlamətdar hadisədir. Sizi bu hadisə 
münasibətilə təbrik edirəm. Şadam ki, 
Qobustan rayonunda da müasir tibb 
ocağı yaradılıb və ən yüksək standartla-
ra cavab verir.

Ölkəmizin hər bir yerində yeni 

xəstəxanalar tikilir. Son illər ərzində 640-
dan çox müasir tibb müəssisəsi yaradı-
lıb. Bunun əsas məqsədi vətəndaşlara 
xidmət etməkdir. Burada quraşdırılan 
avadanlıq, yaradılan şərait ən yüksək 
standartlara cavab verir. Ən qabaqcıl 
ölkələrdəki xəstəxanalarda hansı müasir 
avadanlıq varsa, burada da var. Əsas 
məsələ ondadır ki, xəstələrə burada çox 
gözəl xidmət və qayğı göstərilməlidir. 
Əminəm ki, siz bunu təmin edəcəksiniz. 
Mənə verilən məlumata görə, burada 
həkimlər, tibb heyəti üçün 70-dən çox 

iş yeri yaradılıb. Yəni, bu xəstəxananın 
açılması bir daha bizim uğurlu 
siyasətimizi göstərir. Onu göstərir ki, 
siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan 
vətəndaşı dayanır və sosial sahə priori-
tet sahədir.

Bu il altı milyona yaxın insan dövlət 
xətti ilə müayinədən keçəcək. Biz bu 
proqramı bir neçə ildir ki, uğurla icra 
edirik. Hesab edirəm ki, dünya miqya-
sında bu, artıq özünü tam doğrultmuş 
bir təcrübədir. Dövlət xəstəxanalar, 
diaqnostika mərkəzləri tikir, vətəndaşlara 

imkan yaradır ki, pulsuz müayinədən 
keçsinlər. Həm paytaxtda, həm böyük 
şəhərlərdə, həm də əhalisi o qədər də 
böyük olmayan rayonlarda bütün digər 
sosial obyektlər yaradılır.

Qobustan rayonunun əhalisi təqribən 
50 minə yaxındır. Şəhərdə 7 min insan 
yaşayır. Baxın, rayonun inkişafı, infrast-
rukturun yaradılması, yolların çəkilməsi 
ilə bağlı nə qədər böyük işlər görülür. 
Hər bir bölgədə bütün sahələrdə inkişaf, 
müasir yanaşma olmalıdır, vətəndaşlara 
qayğı, diqqət göstərilməlidir. Bu gün biz 

bunun bariz nümunəsinin şahidiyik. Bu 
xəstəxana həm xarici görünüşü, həm də 
daxili tərtibatı baxımından göz oxşayır.

Sizi bu gözəl hadisə münasibətilə 
təbrik edirəm, sizə uğurlar arzulayıram.  

Tibb işçiləri: Təşəkkür edirik. Çox 
sağ olun.

* * *
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

AZƏRTAC

“Azərxalça” ASC-nin Qobustan regional yun və boyaq 
bitkilərinin tədarükü məntəqəsinin açılışı olub

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əliyeva mayın 7-də “Azərxalça” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Qobustan regional yun və boyaq 
bitkilərinin tədarükü məntəqəsinin açılışında da iştirak ediblər. 

“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
İdarə Heyətinin sədri Vidadi Mura-
dov müəssisənin fəaliyyəti barədə 
dövlətimizin başçısına və birinci xanıma 
məlumat verdi. 

Bildirildi ki, ümumi sahəsi 1770  
kvadratmetr olan məntəqə istehsalat və 
inzibati bölmədən ibarətdir. Dövlətimizin 
başçısının tapşırığı ilə “Azərxalça” 
ASC-nin filiallarının, ölkəmizdə fəaliyyət 

göstərən özəl xalçaçılıq müəssisələrinin 
yun ipliklə təmin olunması üçün mühüm 
tədbirlər görülür. Bu istiqamətdə həyata 
keçirilən layihələrdən biri Sumqayıt Kim-
ya Sənaye Parkında “Azərxalça” ASC-
nin yunəyirici-boyaq fabrikinin inşasıdır. 
Hazırda fabrikin tikintisi sürətlə davam 
etdirilir. Bu fabrikin xammalla təminatı 
məqsədilə Naxçıvan şəhərində, Bərdə, 
Qobustan, Şabran və Sabirabad rayon-

larında regional yun və boyaq bitkilərinin 
tədarükü məntəqələri yaradılıb. Son 
illər bu sahənin inkişafına göstərilən 
diqqət, ölkəmizin müxtəlif bölgələrində 
emalatxanaların fəaliyyətə başlaması 
xalça toxunması üçün xammal bazasının 
yaradılması zərurətini meydana çıxarıb. 
Bu baxımdan yunəyirici-boyaq fabrikinin 
və regional yun və boyaq bitkilərinin 
tədarükü məntəqələrinin yaradılması 

idxaldan asılılığı tamamilə aradan qaldı-
racaq. Tədarük məntəqələri heyvandar-
lığın inkişafına da öz təsirini göstərəcək. 
Bu, qoyunçuluq təsərrüfatlarının, 
fermerlərin yun satışı probleminin həllinə 
imkan verəcək.

Bildirildi ki, regional tədarük 
məntəqələrində ildə 1500 ton yun qəbul 
olunacaq. Hər tədarük məntəqəsində 300 
ton yun qəbulu nəzərdə tutulub. Qobus-

tandakı tədarük məntəqəsi 14 rayonu 
əhatə edəcək. Bu məntəqənin imkan-
larından Qobustan, Şamaxı, İsmayıllı, 
Ağsu, Göyçay, Qəbələ, Oğuz, Qax, Za-
qatala, Balakən, Ağdaş, Zərdab rayonla-
rının, Şəki şəhərinin və Bakının Qaradağ 
rayonunun sakinləri yararlanacaqlar. Bu 
işin yüksək səviyyədə təşkili məqsədilə 
maarifləndirici tədbirlər də keçirilib.

(ardı 5-ci səhifədə)
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“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Qobustan filialının açılışı olub

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Bildirildi ki, “Azərxalça” ASC-nin 
Qobustan filialının binasının ümumi 
sahəsi 1300 kvadratmetrə yaxın-
dır. Dövlətimizin başçısının 2018-ci 
ildə imzaladığı sərəncama əsasən 
Qobustan xalça istehsalı emalat-
xanasının tikintisi və təchizatına 
dövlət büdcəsindən 2 milyon manat 
vəsait ayrılıb. Qobustan şəhərinin 
mərkəzində yerləşən binada tikinti 
işləri yüksək keyfiyyətlə aparılıb. Bura-
da 150 toxucu və 14 inzibati-təsərrüfat 
işçisinin çalışması nəzərdə tutulub. 

Qeyd olundu ki, bina toxuculuq 
emalatxanası, rəssam otağı, anbar, 
yeməkxana, tibb otağı, xalça sa-
tışı salonu, konfrans zalı və digər 
bölmələrdən ibarətdir. Emalatxa-
nada müxtəlif ölçülü 43 dəzgahda 
Azərbaycan xalçaları toxunacaq. 

Əsasən Ağdaş, Ağsu, Göyçay, Hacıqa-
bul, İsmayıllı, Kürdəmir, Qax, Qəbələ, 
Qobustan, Oğuz, Salyan, Şamaxı, 
Şəki, Ucar, Zaqatala və Zərdab ra-
yonlarının kəndlərində toxunan orijinal 
xalça çeşnilərinə üstünlük veriləcək. 
Bu çeşnilər dünya muzeylərində, şəxsi 
kolleksiyalarda mühafizə olunan, 
həmçinin respublikamızın ayrı-ayrı 
bölgələrindən toplanılan qədim və ori-
jinal xalçalar əsasında “Azərxalça”nın 
rəssamları tərəfindən hazırlanıb. 
Toxucular Qobustan şəhərinin və 
rayonun digər yaşayış məntəqələrinin 
sakinləridir. Onlar bir neçə ay ərzində 
“Azərxalça” ASC-nin burada təşkil 
olunmuş hazırlıq-tədris kurslarında 
iştirak edib, xalçaçılıq üzrə bacarıq və 
vərdişlərini təkmilləşdiriblər. Tədris-
hazırlıq kursu filial fəaliyyətə başladıq-
dan sonra da işini davam etdirəcək. 
Bu kursun məzunları “Azərxalça” ASC-

nin tədris sertifikatını alacaqlar.
Buradakı xalça-satış salonunda 

“Azərxalça” ASC-də toxunmuş xalça 
və xalça məmulatlarının sərgisi və 
satışı həyata keçiriləcək. 

Müəssisə ilə tanışlıqdan sonra 
Prezident İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva xalçaçılarla 
görüşdülər. 

Xalçaçılar: Xoş gəlmisiniz, cənab 
Prezident. Həmişə Siz gələsiniz. 

Xalçaçıları salamlayan Prezident 
İlham ƏLİYEV dedi: 

– İlk növbədə, sizi peşə bayra-
mınız münasibətilə təbrik edirəm. 
Çox şadam ki, bu peşə bayramı 
günlərində gözəl fabrikin açılışını 
qeyd edirik. “Azərxalça” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti üç il bundan əvvəl mənim 
sərəncamımla yaradılmışdır. Qarşıya 
vəzifə qoyulmuşdur ki, ölkəmizin bütün 
bölgələrində müasir xalça fabrikləri ya-

radılsın və bu istiqamətdə çox böyük 
işlər görülüb. Artıq 20 fabrik hazırdır. 
Ümumiyyətlə, 31 xalça fabrikinin 
yaradılması nəzərdə tutulur. Hesab 
edirəm ki, növbəti bir-iki il ərzində 
qalan fabriklər də istifadəyə veriləcək 
və beləliklə, Azərbaycan öz qədim 
sənətini yaşatmaq istiqamətində çox 
önəmli addım atmış olacaq. 

Qobustan fabrikində 150 iş yeri ya-
radılıb. İşçilərin də mütləq əksəriyyəti 
qadınlardır. Bu, qadınlar üçün dövlət 
tərəfindən atılan çox böyük addımdır. 
Çünki qadınların iş yerləri ilə təmin 
olunması prosesi xüsusi əhəmiyyət 
daşıyır. Burada ən müasir avadan-
lıqlar quraşdırılıb, bütün vasitələr 
var. Əminəm ki, bu fabrik çox uğurla 
fəaliyyət göstərəcək. Burada işləyənlər 
də razı qalacaqlar. 

Azərbaycan öz xalçalarını dünya 
miqyasında daha geniş şəkildə təqdim 

edəcək. Bildiyiniz kimi, bizim xalçala-
rımız dünyanın aparıcı muzeylərində 
nümayiş etdirilir. Xalçaçılıq bizim 
qədim sənətimizdir və əsrlər boyu biz 
bu sənəti yaşadırıq. Çox yaxşı haldır 
ki, bu sənət nəsildən-nəslə ötürülür. 
Burada təcrübəli xalçaçılar, gənclər 
işləyirlər. Əminəm, gənclər də bu işə 
böyük maraqla, həvəslə qoşulacaq-
lar ki, biz bu sənəti bundan sonra da 
əsrlər boyu yaşadaq və Azərbaycan 
öz xalçaçılıq sənətini dünyaya təqdim 
etsin. Bu, iş yerləri, qeyri-neft sektoru-
nun inkişafı və ixracyönümlü məhsulun 
istehsalı deməkdir. Çünki bu gün 
ölkəmizin ümumi iqtisadi inkişafı qeyri-
neft sektorunun inkişafı ilə sıx bağlıdır. 
İxracyönümlü məhsulların istehsalı bu 
gün prioritet məsələlərdən biridir.

Bilirsiniz ki, bir neçə il bundan 
əvvəl Bakıda yeni gözəl Xalça Muzeyi 
yaradılıb. Muzey xalça formasında 

çox gözəl memarlıq üslubunda yara-
dılıb. Bütün bölgələrdə 30-dan çox 
xalça fabrikinin yaradılması bu sahəyə 
böyük təkan verdi, canlanma gətirdi. 
Əminəm ki, sizin burada işləriniz uğur-
la gedəcək. Burada yaradılan şərait ən 
yüksək standartlara cavab verir. 

Bu gün Qobustan Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasının açılışını qeyd etdik. 
Bu da çox əlamətdar hadisədir. Ən 
müasir standartlara cavab verən 
xəstəxanada vətəndaşlara gözəl 
xidmət göstəriləcək. Rayonda digər 
sosial layihələr icra edilir. Bu il Qobus-
tan rayonunda 200-ə yaxın ödənişli 
ictimai iş yeri yaradılacaq ki, bu gün 
hələ iş tapa bilməyən insanlar o işlərə 
cəlb olunsunlar. İnfrastruktur layihələri 
ilə bağlı işlər gedir. Bu gün yeni yol 
layihəsi istifadəyə verilir.

(ardı 4-cü səhifədə)
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“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Qobustan filialının açılışı olub

(əvvəli 3-cü səhifədə)

Bütövlükdə son illərdə rayonda üç 
yol layihəsi icra edilmişdir. Qazlaşdır-
ma 90 faizə yaxındır. Bu da son illərin 
uğurlu nəticələridir. Elektrik enerjisi ilə 
bağlı problem yoxdur. Şəhərin içməli 
su problemini isə biz 2017-ci ildə həll 
etmişik. Yadımdadır, il yarım bundan 
əvvəl burada olarkən gözəl tədbir də 
keçirdik.

Bu səfər mənim Qobustan rayo-
nuna sayca beşinci səfərimdir. Bu, 
özlüyündə onu göstərir ki, rayonun 
inkişafına böyük diqqət yetirilir. Sizi 
bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha 
ürəkdən təbrik edirəm, sizə uğurlar 
arzulayıram.

Xalçaçı Sevinc Həşimova: 
Hörmətli Prezidentimiz, bu Ramazan 
ayında bizim Qobustan rayonuna 
xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun ki, bizim 
gözəl qadınlarımız üçün bu şəraiti ya-
ratmısınız. Şəraitimiz çox gözəldir. Bi-
zim qadınlar Sizdən çox razıdırlar. On-
ların adından Sizə minnətdarlığımızı 
və təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ 
olun ki, Azərbaycanımızı belə inkişaf 
etdirirsiniz. Həm Sizə, həm də Mehri-
ban xanıma çox minnətdarıq. 

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ 
olun. Təşəkkür edirəm. Burada iş 
şəraitiniz necədir, razısınız?

Xalçaçılar: Çox sağ olun, hamımız 
razıyıq, çox razıyıq.  

Prezident İlham Əliyev: 
Əməkhaqqı necə?

Xalçaçılar: Əməkhaqqımız artırılıb, 
çox yaxşıdır. Toxucularımız sevinə-
sevinə işləyirlər.

Prezident İlham Əliyev: Çox yax-
şı. Bu fabrik açılana qədər siz harada-
sa işləyirdiniz?

Xalçaçı Sevinc Həşimova: Xeyr, 
evdar xanım olublar. 

Prezident İlham Əliyev: İndi 
sizin üçün gözəl şərait yaradılıb, ailə 
büdcənizə də böyük töhfə olacaq. 

Xalçaçı Sevinc Həşimova: 
Əvvəllər evdə xalça toxuyurduq. 
Bəzən işığımız yanmırdı, lampa işığın-
da toxuyurduq. Şükür Allaha, indi gur 
işıqlı, gözəl emalatxanamızda xalça-
larımızı toxuyuruq. Buna görə Sizə 
minnətdarıq. 

Prezident İlham Əliyev: Çox 
sağ olun. Mən çox şadam ki, biz bu 
fabrikləri yaradırıq. Bütün fabriklər işə 
düşəndən sonra təqribən 4500-ə yaxın 
qadın üçün iş yeri olacaq. Əminəm ki, 
gələcəkdə bu proqram daha da geniş 
vüsət alacaq. Dövlət öz üzərinə düşən 
vəzifəni icra edir, bu fabriklər dövlət 
xətti ilə yaradılır. Amma ümid edirəm 
gələcəkdə sahibkarlar da bu sahəyə 
sərmayə qoyacaqlar ki, bu işlər daha 
geniş vüsət alsın və Azərbaycanın 
hər bir yerində xalçaçılıq sənəti ya-
şasın. Çünki bizim bütün bölgələrin 
özünəməxsus xalçaçılıq məktəbi var. 
Bu məktəblər bir-birindən fərqlənir. 
Əlbəttə, bu fərqi mütəxəssislər 
çox yaxşı seçə bilirlər. Bu isə onu 
göstərir ki, Azərbaycan çox zəngin 
mədəniyyətə, çox zəngin tarixə, 
zəngin ənənələrə malik olan ölkədir. 
Qədim sənətimizi biz bu gün yaşadı-
rıq, dirçəldirik. 

Xalçaçı Əsarə Abdulrəhimova: 
Sizin sayənizdə, cənab Prezident. 
Allah Sizi qorusun. Xoş gəlmisiniz. 
Həmkarım emalatxanamız haqqın-
da danışdı. Mən isə Sizə rayonu-
muzun inkişafına görə “Çox sağ 
olun!” deyirəm. Qobustanlıların 

əsas problemi olan içməli suyu 
çəkdirmisiniz. Bu, Sizin Qobustana 
beşinci səfərinizdir. Buna görə bütün 
qobustanlılar adından Sizə təşəkkür 
edirik, Sizi həmişə dəstəkləyirik. 
Şəhərimizin kanalizasiya, yol 
problemləri həll edilib. Buna görə 
Sizə minnətdarıq. Bütün qobustan-
lılar Sizi dəstəkləyir, həmişə Sizin 
arxanızdayıq, Sizi çox sevirik. 

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun. 
Biz Qobustan rayonunun timsalında 
ölkəmizin ümumi inkişaf dinamika-
sını görürük. Çünki vətəndaşları 
narahat edən əsas problemlər həll 
olundu. İçməli su ilyarım bundan 
əvvəl təmin olundu. Qeyd etdiyim 
kimi, qazlaşdırma 90 faizə çatıb, 
elektrik enerjisi ilə bağlı heç bir prob-
lem yoxdur, yollar çəkilir və növbəti 
mərhələdə yeni yol layihələri icra 
ediləcəkdir. Müasir xəstəxana tikilib. 
Bir neçə məktəb tikilib və təmir edi-
lib, bu proses davam etdiriləcək. İş 
yerlərinin yaradılması ilə bağlı böyük 
işlər görülür. Yeni iş yerlərinin yara-
dılması prioritet məsələdir. Sahib-
karlıq, kənd təsərrüfatı inkişaf edir. 
Bakıdan Qobustana çox gözəl yeni 
yol çəkildi. Əvvəllər ikicərgəli idi, indi 
dördcərgəlidir. Yəni, bütün lazımi 
işlər görülüb. Bütün bu işlər rayonun 
gələcək inkişafına təkan verəcək. 

Bu ilin yanvar ayında regionların 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı 

qəbul edildi, sayca dördüncü proqram-
dır. Üç proqramın icrası nəticəsində 
bir çox işlər görüldü. Dördüncü proq-
ram bu günə qədər görə bilmədiyimiz 
işləri də təmin edəcək. Beş il ərzində 
Azərbaycanın bütün bölgələrində 
bütün infrastruktur məsələləri öz həllini 
tapacaq və bu, ölkəmizin gələcək inki-
şafına böyük dəstək olacaqdır. 

Xalçaçı Azadə Fənarə: Hörmətli 
Prezidentimiz, xoş gəlmisiniz. Rayonu-
muzun bütün əhalisi adından, xalça-
çılar adından Sizə “Xoş gəlmisiniz!” 
deyirəm. Nənələrimizdən miras qalan 
xalçaçılıq sənətini bizə yenidən bəxş 
etdiyinizə görə Sizə uğurlar diləyirəm, 
Sizi Rəbbim qorusun. 

İcazənizlə, bu balaca xalçanı 
Mehriban xanıma təqdim etmək 
istəyirəm. Mehriban xanım, bu, 
Qobustanın rəmzidir, qapının üstünə 
asırlar, sağlıqla işlədin. Bütün 
qobustanlılar adından Sizə təşəkkür 
edirəm.

Birinci xanım Mehriban Əliyeva: 
Çox sağ olun. Mənim dərin hörmətimi 
qobustanlılara çatdırın. 

* * *
Sonra Prezident İlham Əliyev 

müəssisədə toxunan ilk xalçanı kəsdi.  
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

AZƏRTAC
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“Azərxalça” ASC-nin Qobustan regional yun və boyaq 

bitkilərinin tədarükü məntəqəsinin açılışı olub

(əvvəli 2-ci səhifədə)
Bu məntəqədə növbəti ildən boyaq 

bitkiləri də qəbul olunacaq. Yun tədarükü 
zamanı xalça toxunması üçün iplik 
istehsalına yararlı olan yunun qəbuluna 
üstünlük veriləcək. Belə ki, iplik istehsalı 
üçün yalnız ildə bir dəfə qırxılan, uzunlu-
ğu 8 santimetr olan yunun qəbulu həyata 
keçiriləcək. İplik istehsalına yararlı 
olmayan yun isə yuyularaq xammal kimi 
satışa çıxarılacaq. Bunun üçün araşdır-
ma aparılıb, hansı ölkədə belə xammala 
tələbatın olduğu müəyyənləşdirilib. Bu 
məntəqədə növbəti ildən boyaq bitkiləri 
də qəbul olunacaq. 

Məlumat verildi ki, Qobustanın ərazisi 
boyaq bitkiləri ilə zəngindir. İnsanlar 
onları toplayıb tədarük məntəqəsinə 
təhvil verməklə həm də əlavə qazanc 
əldə edəcəklər. Həm yun, həm də boyaq 
bitkiləri ilboyu qəbul ediləcək.

Diqqətə çatdırıldı ki, regional 
məntəqəyə gətirilən məhsul rənginə 

və ölçüsünə görə çeşidlənəcək. Yun 
çeşidləndikdən sonra kipləşdiriləcək, 
onların üzərinə xüsusi yarlıqlar vuru-
lacaq. Həmin yarlıqda yunun rəngi, 
qəbul tarixi, hansı rayondan alındığı, 
çəkisi, növü, qaba və incəliyi, nəmliyi 
barədə məlumatlar əksini tapacaq. 
Məntəqədə kipləşdirilmiş yun Sumqa-
yıtdakı yunəyirici-boyaq fabrikinə təhvil 
veriləcək. 

Bildirildi ki, Qobustan regional 
yun və boyaq bitkilərinin tədarükü 
məntəqəsində 25 nəfər daimi işlə təmin 
olunub.

Dövlətimizin başçısı müəssisənin 
işçiləri ilə söhbət etdi. 

Prezident İlham Əliyev: İşiniz 
necədir, razısınız? 

İşçilər: Çox sağ olun. Allah 
köməyiniz olsun. 

Prezident İlham Əliyev: Nə qədər 
əməkhaqqı verilir, qane edir?

İşçi: Şükür lap yaxşıdır. Sizdən də, 
müdiriyyətimizdən də razıyıq. Çox sağ 

olun. Həmişə Siz gələsiniz. 
Prezident İlham Əliyev: Xalçaçılıq 

elə sənətdir ki, Azərbaycan xalqının iste-
dadını dünyaya göstərir. Eyni zamanda, 
xalçaçılıq sənəti böyük işlərin təkanverici 
amilidir. Məsələn, indi ölkəmizdə yun 

tədarükü mərkəzləri yaradılır. Beş 
mərkəz yaradılıb, biri də burada. 
Sumqayıtda yunəyirici-boyaq fabriki 
yaradılır. Yəni, gələcəkdə biz özümüzü 
bütün xammalla – iplər, boyaq və yun 
ilə təmin edəcəyik. Beləliklə, minlərlə iş 

yeri yaradılır və yaradılacaq. Sahibkarlar 
da bu işlərdə fəal iştirak edirlər. Sizin də 
işiniz ümumi inkişafımıza böyük dəstək 
olacaqdır. 

Sahibkar: Cənab Prezident, biz uzun 
müddət idi ki, tədarük etdiyimiz yunu 
heç yerə verə bilmirdik. Sizin sayənizdə 
bura açılıb, biz çölə tulladığımız, sata 
bilmədiyimiz yunu bu gün buraya veririk, 
çoxlu pul qazanırıq. Bu pula mal-qara 
alırıq, fermamızı genişləndiririk. Bizə bu 
şəraiti yaratdığınıza görə Sizə təşəkkür 
edirik. 

Prezident İlham Əliyev: Sağ 
olun. Sahibkarlara gözəl şərait yara-
dılıb. Mən sahibkarları dəstəkləyirəm, 
onlara dövlət tərəfindən maddi dəstək 
göstərilir. Bilirsiniz ki, güzəştli şərtlərlə 
kreditlər verilir. Bu il sahibkarlara 
güzəştli şərtlərlə 170 milyon manat 
kreditlər veriləcək ki, onlar öz işlərini 
daha da yaxşı qura bilsinlər. Eyni za-
manda, yun tədarükü ilə bağlı göstəriş 
verilmişdir ki, məntəqələr yaradılmalı-

dır. Çünki bu, böyük problem idi, yun 
tədarükü kortəbii şəkildə təşkil olunur-
du. İndi bu iş mərkəzləşmiş qaydada 
görülür. Beş məntəqə yaradılıb və hər 
zonanın fermerləri artıq bilirlər ki, yunu 
hara gətirsinlər, kimə təhvil versinlər və 
pullarını alsınlar. Fəhlələr də, toxucular 
da işləyirlər və budur, bir zəncir yara-
dılır. Əminəm ki, Azərbaycanda yun 
tədarükü böyük dərəcədə artacaq. 

İşçilər: Çox sağ olun. Allah Sizdən 
razı olsun. Kollektivimiz adından Sizə 
təşəkkürümüzü bildiririk. Sizə uzun 
ömür, cansağlığı arzulayırıq, bizə 
bu şəraiti yaratdığınıza görə Sizə 
minnətdarıq. 

Birinci xanım Mehriban Əliyeva. Çox 
sağ olun. 

* * *
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

AZƏRTAC

Qobustan-Poladlı avtomobil yolu istifadəyə verilib

 � Mayın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva Qobustan-Poladlı avtomobil yolunun açılışında iştirak ediblər. 

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi 
İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədov dövlətimizin 
başçısına və birinci xanıma görülən işlər barədə 
məlumat verdi. 

Bildirildi ki, 5 min nəfərin yaşadığı 6 yaşayış 
məntəqəsini birləşdirən Qobustan-Poladlı avtomobil 
yolunun tikintisinə Azərbaycan Prezidentinin 2018-ci 
ildə imzaladığı sərəncama əsasən dövlət büdcəsinin 
investisiya xərclərindən Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyinə 6,4 milyon manat vəsait 
ayrılıb. İki hərəkət zolaqlı yolun ümumi uzunluğu 
14,5 kilometr, hərəkət hissəsinin eni isə 6 metrdir. 
Dördüncü texniki dərəcəli yolun inşası zamanı 
müxtəlif diametrli 7 suötürücü boru quraşdırılıb, 

zəruri yerlərdə yol nişanları, göstərici lövhələr, siqnal 
dirəkləri qoyulub, yol cizgi xətləri çəkilib. Yolun inşa-
sı texnoloji ardıcıllığa uyğun və yüksək keyfiyyətlə 
həyata keçirilib. Qobustan-Poladlı yolu bu bölgədə 
yaşayan insanların Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil 
yolu vasitəsilə respublikamızın istənilən istiqamətinə 
hərəkət etməsinə imkan yaradıb. Bu layihənin 
icrası sürücülərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə 
yanaşı, bölgədə iqtisadiyyatın və kənd təsərrüfatının 
inkişafında da mühüm rol oynayacaq.

Prezident İlham Əliyev yolun rəmzi açılışını 
bildirən lenti kəsdi. 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 
AZƏRTAC
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Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin şəxsi heyəti ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 
rəisi general-polkovnik Mədət Quliyev, 
Xidmətin əməkdaşları, DTX-nin N saylı 
hərbi hissəsinin zabit və əsgərləri ulu 
öndərin məzarı önünə əklil qoydular, 
əziz xatirəsinə ehtiramlarını bildirdilər. 

Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik 
Zərifə Əliyevanın da xatirəsi yad olundu. 

Azərbaycanın təhlükəsizlik orqan-
larının inkişafında, bu mühüm dövlət 
təsisatında milliləşmə prosesinin və 
peşəkarlıq məktəbinin banisi ümummilli 

lider Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri 
var. Ulu öndərin hələ sovet dövründə 
dövlət təhlükəsizlik orqanlarında 
milliləşdirmə siyasətinin aparılmasında, 
milli kadrların yetişdirilərək vəzifədə 
irəli çəkilməsində rolu əvəzsizdir. Bu 
gün Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 
şəxsi heyəti dahi rəhbərin şanlı 
vətənpərvərlik və peşəkarlıq irsini qürur 
və şərəflə yaşadaraq, müstəqilliyimizin 
və dövlətçiliyimizin etibarlı qorunma-
sı işini əzmlə davam etdirir. Xidmətin 

hər bir əməkdaşı bununla fəxr edir. 
Xalqımız qətiyyətlə əmindir ki, Heydər 
Əliyev siyasi xəttinin layiqli davamçısı 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
gələcəyə daha da inamla addımlayan 
ölkəmiz yeni-yeni zəfərlərə imza atacaq. 
Azərbaycan əsgəri qarşısına qoyulan 
istənilən tapşırığı yüksək səviyyədə 
yerinə yetirməyə qadirdir.

AZƏRTAC

Mayın 7-də Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) 
şəxsi heyəti Fəxri xiyabana gələrək ulu öndər Heydər 
Əliyevin xatirəsini yad edib.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı 
ildönümü münasibətilə Baş Prokurorluqda tədbir keçirilib

 � Mayın 7-də Baş 
Prokurorluqda xalqımızın 
ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 96-cı 
ildönümünə həsr edilən tədbir 
keçirilib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
tədbir iştirakçıları əvvəlcə Baş Prokuror-
luğun inzibati binasının foyesində müasir 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı 
və yaradıcısı Heydər Əliyevin büstü önünə 
əklil və gül dəstələri qoyublar.

Tədbirdə çıxış edən baş prokuror Zakir 
Qaralov diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan 
Respublikasının müasir inkişaf tarixi 
dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin adı, onun 
dövlətçilik siyasəti ilə ayrılmaz şəkildə 
bağlıdır. Müstəqilliyimizin xilaskarı kimi 
tarixə düşən Heydər Əliyevin siyasi irsi 
bugünkü uğurlarımızın əsasını təşkil 
edir. Bütün nəsillərə örnək olan bir ömür 
yaşamış ulu öndər Heydər Əliyevin ictimai-
siyasi və dövlət xadimi kimi Azərbaycan 
xalqı qarşısında ən böyük xidməti ondan 
ibarətdir ki, o, sovet sisteminin mövcudlu-
ğu şəraitində Azərbaycan Respublikasının 
gələcək müstəqilliyinin iqtisadi əsaslarını 
yaradıb və xalqımızı öz müstəqilliyi uğrun-
da mübarizəyə hazırlayıb, dövlətçiliyimiz 
üçün məhv olma qorxusu yarandığı illərdə 
həyatını təhlükə qarşısına qoyaraq, radikal 
müxalifət və digər destruktiv qüvvələrin 
cinayətkar hərəkətlərinin qarşısını almaqla 
dayanıqlı sabitlik və əmin-amanlıq şəraitini 
formalaşdırıb, Azərbaycanın qüdrətli bir 
dövlətə çevrilməsini şərtləndirən misli 
görünməmiş yenidənqurma və quruculuq 
işlərini həyata keçirib.

Ümummilli liderin dəyanəti və cəsarəti, 
mətinliyi və zəkası sayəsində xalqımız 
zamanın bütün çətinliklərinə sinə gərib, 
təzyiq və təhlükələrdən xilas olaraq ictimai-
siyasi sabitliyin bərqərar olunmasına, milli 
dövlətçilik ideyasının gerçəkləşdirilməsinə, 
insan hüquq və azadlıqlarının təmin 
edilməsinə nail ola bilib. Bütövlükdə 
Azərbaycanın ötən əsrin 70-ci illərindən 
başlayaraq bu günə qədər olan inkişaf tarixi 
“Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev döv-
rü” kimi səciyyələndirilir. Dahi şəxsiyyətin 
Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıtdığı 
gün – 15 iyun tarixi Azərbaycan xalqının 
Milli Qurtuluş Günü kimi təntənəli şəkildə 
qeyd olunur.

Bildirilib ki, ulu öndərin 1993-cü il 
iyunun 15-də Azərbaycana xilasedici qayı-
dışı müstəqil tariximizin dönüş nöqtəsinə 
çevrilməklə, xalqın itirilmiş inamını özünə 
qaytarıb və gələcəyə olan ümidlərini 
artırıb. Azərbaycan parçalanıb dağıl-
maq, müstəqilliyini itirmək və vətəndaş 
müharibəsi təhlükəsindən xilas olub, qısa 
müddətdə dövlət və hakimiyyət böhranına, 
xaos və anarxiya şəraitinə son qoyulub, 
torpaqlarımızın işğalı prosesinin qarşısını 
alan atəşkəs barədə razılaşma əldə edilib. 
Çoxsaylı dövlət çevrilişi cəhdlərinin və 
terror aktlarının qarşısı qətiyyətlə alınmaq-
la əmin-amanlıq şəraiti formalaşdırılıb, 
insanların dinc yaşaması üçün təhlükə ya-
radan cinayətkarlığın hakimiyyətə meydan 
oxuması, qanunsuz silahlı birləşmələrin 
mövcudluğu kimi neqativ təzahürlər 
aradan qaldırılmaqla kriminogen durum 
sabitləşdirilib.

Azərbaycanda dayanıqlı ictimai-si-
yasi sabitlik yaradıldıqdan sonra Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkə miqyasında 
hərtərəfli iqtisadi islahatlara, bazar iqti-
sadiyyatına hərtərəfli keçidi şərtləndirən 
yeni iqtisadi siyasətin reallaşdırılması-

na başlanılıb. Yeni neft strategiyasının 
uğurla reallaşdırılmasının nəticəsi ola-
raq, 1994-cü ilin sentyabrında “Əsrin 
müqaviləsi”nin imzalanması və digər 
mühüm layihələrin reallaşdırılması təmin 
edilməklə, irimiqyaslı xarici investisiyaların 
respublikamıza axınına şərait yaradılmış, 
genişmiqyaslı özəlləşdirmə proqramının 
həyata keçirilməsi, uğurlu makroiqtisadi 
sabitləşmə siyasəti nəticəsində inflya-
siyanın artım tendensiyasının qarşısı 
alınıb, Azərbaycanın dünya iqtisadiy-
yatına hərtərəfli inteqrasiyası, ən əsası 
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi 
istiqamətində mühüm addımlar atılıb.

Vurğulanıb ki, ulu öndər Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi ilə 1995-2003-cü illər 
ərzində Azərbaycan Respublikasında 
hüquqi, demokratik və dünyəvi dövlət 
quruculuğu yolunda mühüm addımlar 
atılmaqla, milli dövlətçilik ənənələrinə və 
beynəlxalq standartlara uyğun köklü hüquqi 
islahatlar aparılıb. Çoxəsrlik dövlətçilik 
ənənələrimizə, milli və ümumbəşəri 
dəyərlərə əsaslanan və memarı Heydər 
Əliyev olan müstəqil Azərbaycanın ilk 
Konstitusiyasının qəbul edilməsi ilə hüquqi-
demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti 
quruculuğunun təməli qoyulub, hakimiyyət 
bölgüsü prinsipinə uyğun dövlət idarəetmə 
sistemi yaradılmaqla qanunvericilik, icra və 
məhkəmə orqanlarının səmərəli fəaliyyəti 
təmin edilib. Çoxpartiyalılıq əsasında de-
mokratik seçkilər keçirilməsi təcrübəsinin 
formalaşdırılması, söz və mətbuat azad-
lığı, siyasi partiyalar və qeyri-hökumət 
təşkilatlarının maneəsiz fəaliyyəti üçün 
bütün imkanların yaradılması demokratik 
dövlət quruculuğu yolunda atılan mühüm 
addımlar olub.

Heydər Əliyevin dahiliyi, müdrikliyi və 
uzaqgörənliyi onun ideya və tövsiyələrinin 
reallığa əsaslanaraq zamanın sınaqlarından 
keçməklə Azərbaycan xalqının yeganə ta-
rixi inkişaf yolunun müəyyən edilməsində, 
ölkə  həyatının bütün sahələrinin davamlı 
olaraq inkişaf etməsində özünü göstərib. 
Bu tarixi şəxsiyyətin öz xalqı qarşısında 
ən böyük xidməti həm də ondan ibarət 
olub ki, ölkənin uzunmüddətli davamlı 
strateji inkişaf konsepsiyasını müəyyən 
etməklə yanaşı onu, özündən sonra müasir 
dövrün tələblərinə uyğun şəkildə yüksək 
peşəkarlıqla həyata keçirməyə qadir olan, 
hərtərəfli liderlik keyfiyyətlərinə malik, 
səmərəli fəaliyyəti nəticəsində ölkəmizi 
regionun qabaqcıl dövlətinə çevirib, həyata 
keçirdiyi sistemli islahatlarla respubli-
kamızın davamlı tərəqqisini təmin edən 

xarizmatik və təşəbbüskar rəhbər, yüksək 
idarəçilik məharətinə, möhkəm siyasi iradə 
və qətiyyətə malik olan İlham Əliyev kimi 
layiqli davamçı hazırlayıb.

Qeyd edilib ki, Heydər Əliyev ideya-
larını hər sahədə uca tutan, onları prak-
tik şəkildə gerçəkləşdirən, mərkəzində 
Azərbaycan vətəndaşı, onun qayğı və 
maraqları dayanan sosialyönümlü dövlət 
siyasəti həyata keçirən Prezident İlham 
Əliyev daim müdrik qərarları, səriştəli 
və bacarıqlı idarəçiliyi ilə xalqımızı ciddi 
sınaqlardan, iqtisadi risklərdən və onların 
yarada biləcəyi fəsadlardan xilas etmiş, 
ölkənin davamlı və dayanıqlı tərəqqisini 
təmin edib. Ölkədə son dövrlərdə həyata 
keçirilən mütərəqqi islahatlar, idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm 
yeniliklər, korrupsiya hallarının qarşısının 
alınması, şəffaflığın və ictimai nəzarətin 
artırılması ilə bağlı qəbul olunan strate-
ji əhəmiyyətə malik innovativ qərarlar 
göstərilənlərin bariz nümunəsi olmaqla 
Heydər Əliyev siyasətinə alternativin olma-
dığını bir daha təsdiqləyir.

Qeyd edilib ki, ulu öndərin rəhbərliyi 
ilə bütün sahələrdə olduğu kimi, 
cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində də 
həyata keçirilmiş fəaliyyətin nəticələri bu 
gün göz önündədir. Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyevin sözləri ilə 
desək, “Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz 
ölkələrindən, Bakı isə ən təhlükəsiz 
şəhərlərindən birinə çevrilib. Ölkəmizdə 
inkişaf üçün əsas amil olan siyasi sabitlik 
və əmin-amanlıq mövcuddur. Azərbaycan 
dünyada sabitlik adası kimi tanınır və kri-
minogen durum çox müsbətdir”.

Diqqətə çatdırılıb ki, Heydər Əliyevin 
ölkənin sosial-iqtisadi, mədəni tərəqqisi, 
sivil dünya birliyinə inteqrasiyası, xalqın 
maddi rifahının yaxşılaşdırılması naminə 
müəyyən etdiyi ideyaları reallaşdıran, 
məqsədlərinin əhəmiyyətinə və miqyasına 
görə Azərbaycanda alternativi olmayan 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən milli-
mənəvi dəyərlərimizin qorunması, təhsil, 
səhiyyə, idmanın inkişafı sahəsində dövlətin 
yürütdüyü siyasətə dəstək verilməsi, 
xüsusilə Azərbaycanda müasir xeyriyyəçilik 
institutunun əsasını qoymuş Fondun 
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın 
xoşməramlı və əzmkar fəaliyyəti Heydər 
Əliyev irsinə verilən dəyərli töhfə kimi 
qəbul edilir.

Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti kimi Mehriban xanım 
Əliyevanın sosial, humanitar, mədəni 
sahələrlə yanaşı, ölkəmizin ictimai-siyasi 
həyatında çoxşaxəli fəaliyyəti, gördüyü 

mötəbər işlər və həyata keçirdiyi layihələr 
xalqımız tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.

Xüsusi vurğulanıb ki, Silahlı 
Qüvvələrin formalaşdırılması, ordumuzun 
ən müasir hərbi texnika ilə təchiz olunması, 
qürur duyduğumuz Azərbaycan Ordusu-
nun qazandığı nailiyyətlər də ulu öndər 
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasətin 
uğurlarındandır. Ali Baş Komandan 
İlham Əliyev tərəfindən hərbi islahatların 
aparılmasına göstərilən gündəlik diqqət 
və qayğı Ermənistan-Azərbaycan, Dağ-
lıq Qarabağ probleminin sülh danışıqları 
ilə həll edilməsi yolunda böyük səbir və 
təmkinlə həyata keçirilən tədbirlərin erməni 
təcavüzkarlarının məkrli niyyəti üzündən 
baş tutmayacağı təqdirdə Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin torpaqlarımızı erməni 
işğalçılarından təmizləyə biləcəyinə xalqın 
inamını daha da artırır. Erməni silahlı 
qüvvələri ilə təmas xəttində Cəbrayıl rayo-
nunun Cocuq Mərcanlı kəndi istiqamətində 
uğurla həyata keçirilmiş Aprel döyüşləri, 
həmçinin 2018-ci ilin mayında Şərur 
rayonunun Günnüt kəndi və 11 min hektara 
yaxın ərazinin işğaldan azad edilməsi şanlı 
ordumuzun, dövlətimizin, Ali Baş Koman-
danımızın tarixə qızıl hərflərlə həkk edilən 
böyük qələbəsi olub.

Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan 
Respublikası Prokurorluğunun dövlətçiliyin 
maraqlarına xidmət edən sivil və de-
mokratik bir qurum kimi formalaşması 
ölkəmizdə aparılan hərtərəfli məhkəmə-
hüquq islahatlarının müəllifi kimi Heydər 
Əliyevin dövlətçilik siyasəti, onun gündəlik 
qayğı və dəstəyi nəticəsində mümkün 
olub. Azərbaycan prokurorluğu orqanları-
na dövlət səviyyəsində göstərilən etimad 
və diqqət bu gün Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla davam etdirilir və proku-
rorluğa hərtərəfli qayğı göstərilir. 

Çıxışının sonunda baş prokuror 
əminliklə bildirib ki, sivil və müasir 
məzmunlu dövlət təsisatı kimi yenidən 
formalaşmasına görə ulu öndər Heydər 
Əliyevin şəxsiyyətinə borclu olan 
Azərbaycan Prokurorluğunun kollektivi 
əbədiyaşar liderin ideyalarına sadiqdir və 
bütün səylərini həmin ideyaların həyata 
keçirilməsinə, dövlət müstəqilliyimizin, sa-
bitlik və əmin-amanlığın hər cür cinayətkar 
qəsdlərdən qorunmasına səfərbər edəcək.

Tədbirin yekununda ümummilli lider 
Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş, 
Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən hazır-
lanmış “Liderlik missiyası” filmi nümayiş 
etdirilib.

Statistika Komitəsində ulu öndər 
Heydər Əliyevin anadan olmasının 

96-cı ildönümü qeyd edilib

Əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin 
komitənin binasının foyesində ucaldılan büstü 
ziyarət olunub, önünə gül dəstələri düzülərək 
əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib.

Tədbirdə məruzə ilə çıxış edən Dövlət 
Statistika Komitəsinin sədri Tahir Budaqov 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və 
memarı, bütün varlığı ilə vətəninə, xalqına 
bağlı olan dünya şöhrətli siyasətçi və bö-
yük dövlət xadimi, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin respublikamıza rəhbərliyinin bütün 
dövrlərində Vətən və xalq qarşısında misil-
siz xidmətləri, xilaskarlıq missiyası, zəngin 
dövlətçilik irsi barədə danışıb. Komitə sədri 
bildirib ki, bir qərinədən də çox zaman 
kəsiyində ölkəmizin rəhbəri olmuş ulu öndər 
Heydər Əliyev təkcə bu dövrdə deyil, bütün 
həyatı boyu Azərbaycanın və onun xalqının 
rifahını düşünərək bu ali amal uğrunda yorul-
maz fəaliyyət göstərib, ömrünü bu yolda fəda 
etdiyi üçün qəlblərdə daimi sevgi, yaddaşlar-
da əbədiyaşarlıq qazanıb. Məhz ümummilli 
lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə tarixin ən 
sərt və çətin sınaqlarından keçən xalqımız 
əxz etdiyi milli dövlətçilik ənənələrini vahid 
sistem halına salaraq özünütəsdiq imkanı qa-
zanıb, müstəqil dövlətdə yaşamaq və özünü 
idarə etmək haqqını qorumağı bacarıb. 

Tahir Budaqov qeyd edib ki, müstəqilliyin 
ilk illərində ölkənin məruz qaldığı hərbi 
təcavüz, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ağır 
nəticələri, habelə ölkə daxilində vətəndaş 
müharibəsinin reallığa çevrildiyi bir şəraitdə 
nicat axtaran xalqımızın yeganə ümidi olan 
ulu öndər Heydər Əliyev dərin təfəkkürü, iti 
zəkası, polad kimi mətin iradəsi, müdrikliyə 
söykənən qeyri-adi cəsarəti və bənzərsiz 
qətiyyəti sayəsində millətimizi və dövlətimizi 
böyük bəlalardan xilas edərək ölkəmizin 
güclü iqtisadiyyatı olan demokratik, hüquqi və 
dünyəvi dövlətə çevrilməsinə müvəffəq olub. 
Diqqətə çatdırıb ki, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin dahiliyi, siyasi idarəçilik təcrübəsi, 
klassik və çağdaş mənada dövlətçiliyin 
təməl prinsiplərinə dərindən bələd olması 
və siyasi fəaliyyəti boyu həmin prinsiplərə 
istinad etməsi bu fenomenal şəxsiyyətin 
uzaqgörənliyini, müdrikliyini, ən ekstremal 
vəziyyətlərdə doğru qərar qəbul etmək baca-
rığını və qələbələrini şərtləndirən amillər idi. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
müəyyənləşdirdiyi milli inkişaf strategiya-
sını, onun uzaqgörən və müdrik siyasətini 
keyfiyyətcə yeni müstəvidə uğurla davam 
etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi, 
həmçinin gərgin əməyi və yorulmaz fəaliyyəti 
ilə respublikamızda aparılan islahatlar və 
əldə olunmuş böyük nailiyyətlərdən bəhs 
edən komitə sədri ölkəmizin sürətlə və 
hərtərəfli inkişaf etməsini, dövlətimizin 
daha da qüdrətlənməsini xüsusi vurğula-
yıb. T.Budaqov Azərbaycanın özü qədər 
əbədi olan bu fenomenal şəxsiyyətin şərəfli 
ömrünün və siyasi irsinin indiki və gələcək 
nəsillərə nümunə olduğunu bildirib, işıqlı 
xatirəsinin xalqımızın yaddaşında əbədi 
yaşayacağını söyləyib. 

Tədbirdə çıxış edən Dövlət Statistika 
Komitəsinin həyat keyfiyyətinin statistika-
sı şöbəsinin müdiri Yaşar Paşa, ümumi 
şöbənin vətəndaşların qəbulu sektorunun 
müdiri Ramiq Novruzov ulu öndər Heydər 
Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarı-
şısında misilsiz xidmətlərindən söz açıb, 
tarixə öz adını əbədi həkk etmiş nadir 
şəxsiyyətin hər bir Azərbaycan vətəndaşının 
qürur mənbəyinə çevrilən, vətəninə hədsiz 
məhəbbət, xalqının tarixinə, mədəniyyətinə, 
milli-mənəvi dəyərlərinə böyük sevgi 
nümunəsi olan qüdrətli siyasi xadimin həyat 
və fəaliyyətindən danışıblar. Dahi şəxsiyyətin 
ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illərin intibah, milli 
tərəqqi, müstəqil dövlət quruculuğu dövrü 
olduğu qeyd edilən tədbirdə böyük dövlət 
xadiminin müstəqil Azərbaycanın inkişafın-
dakı misilsiz xidmətləri minnətdarlıq hissi ilə 
xatırlanıb. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə əldə edilən uğurların ulu öndər Heydər 
Əliyevin zəkasının təcəssümü, əmanət qoyub 
getdiyi ideyalarının təntənəsi olduğu xüsusi 
qeyd edilib. 

Sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin 
xatirəsinə həsr olunan və komitə gəncləri 
arasında keçirilmiş mini futbol üzrə ənənəvi 
idman turnirinin qalibləri mükafatlandırılıb.

Tədbir ulu öndərin həyat və fəaliyyətinə 
həsr olunan filmin nümayişi ilə başa çatıb. 

AZƏRTAC

Mayın 7-də Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsində 
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı 
ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib.



Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə 
apellyasiya şuralarının yaradılması haqqında
Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 
sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki və hüqu-
qi şəxslərin şikayətlərinə baxılmada şəffaflığın, 
obyektivliyin və operativliyin təmin edilməsi, bu 
sahədə şəxslərin hüquqlarının və qanunla qorunan 
maraqlarının müdafiəsi məqsədi ilə qərara alıram:

1. Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə apell-
yasiya şuraları yaradılsın.

2. “Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxsin Apellya-
siya Şurası haqqında Nümunəvi Əsasnamə” təsdiq 
edilsin (əlavə olunur).

3. Müəyyən edilsin ki:
3.1. “dövlətə məxsus olan hüquqi şəxs” dedikdə:
3.1.1. paylarının (səhmlərinin) 51 və daha artıq 

faizi birbaşa və ya dolayısı ilə dövlətə məxsus olan 
səhmdar cəmiyyəti, məhdud məsuliyyətli cəmiyyət 
və digər təşkilati-hüquqi formada fəaliyyət göstərən 
kommersiya hüquqi şəxsi;

3.1.2. dövlətin yaratdığı qeyri-kommersiya hü-
quqi şəxsi və publik hüquqi şəxs nəzərdə tutulur;

3.2. bu Fərmanın 1-ci hissəsi dövlətə məxsus 
olan hüquqi şəxslərin özlərinin, həmçinin mərkəzi 
və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının tabeliyindəki 
hüquqi şəxslərə şamil edilmir.

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabi-
neti:

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

4.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 
uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 
versin;

4.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları-
nın  normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 

 uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun 
icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə məlumat versin;

4.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri 
həll etsin.

5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ya-
nında Apellyasiya Şurası bu Fərmandan irəli gələn 
məsələləri həll etsin.

6. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazir-
liyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktla-
rın bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 
məlumat versin. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 6 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 19 mart tarixli 
560 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 
4 iyun tarixli 276 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respub-
likası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 
vahid miqrasiya məlumat sistemi 
haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2018-ci il 21 

dekabr tarixli 429 nömrəli Fərmanının 
icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2007-ci il 19 mart tarixli 
560 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2007, № 3, maddə 239; 2008, 
№ 1, maddə 4, № 3, maddə 168, № 
8, maddə 722, № 11, maddə 970; 
2009, № 1, maddə 11, № 4, maddə 
221, № 7, maddə 532, № 12, maddə 

983; 2010, № 2, maddə 83, № 3, 
maddə 193, № 7, maddə 625; 2011, 
№ 2, maddə 85, № 3, maddə 178, № 
11, maddə 994; 2012, № 4, maddə 
287; 2013, № 2, maddə 121, № 5, 
maddə 513, № 9, maddə 1044, № 
12, maddə 1551; 2014, № 9, maddə 
1063; 2015, № 2, maddə 119, № 9, 
maddə 978; 2016, № 5, maddə 868; 
2017, № 5, maddə 816) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqın-
da Əsasnamə”nin 9.21-ci bəndinə 
“onun” sözündən sonra “Lisenziyalar 
və icazələr” portalına,” sözləri əlavə 
edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 noyabr tarixli 1113 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət 
Agentliyinin sərəncamında olan mənzilləri vətəndaşların güzəştlə əldə etməsi 

Qaydası”nda və 2017-ci il 24 may tarixli 1418 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Güzəştli mənzil” sistemi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tuta-
raq, “Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşa-
atı Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti ilə bağlı bəzi 
məsələlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 16 noyabr tarixli 1113 
nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 
14 yanvar tarixli 469 nömrəli Fərmanının icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 16 noyabr tarixli 1113 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2016, № 11, maddə 1820; 2017, № 
5, maddə 821, № 11, maddə 2006; 2018, № 
2, maddə 181, № 5, maddə 920, № 6, maddə 
1196, № 9, maddə 1825; 2019, № 1, maddə 59, 
№ 2, maddə 218) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi-
nin sərəncamında olan mənzilləri vətəndaşların 
güzəştlə əldə etməsi Qaydası”nın 5.5-1-ci (hər 
iki halda) və 6.4-cü bəndlərində “Elektron ipote-

ka” sözləri “Elektron ipoteka və kredit zəmanət” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2017-ci il 24 may tarixli 1418 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2017, № 5, maddə 822; 2018, № 5, maddə 
920, № 6, maddə 1196, № 9, maddə 1825; 2019, 
№ 2, maddə 218) ilə təsdiq edilmiş “Güzəştli 
mənzil” sistemi haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

2.1. 2.1.2-ci yarımbəndə “nəzərdə tutulan” 
sözlərindən sonra “elektron kabinet verilmiş şəxslər 
və” sözləri əlavə edilsin;

2.2. 6.1.13-cü yarımbənd aşağıdakı redaksiya-
da verilsin:

“6.1.13. mənzilin dəyərinin ödənilməsi üsulunun 
seçilməsi;”;

2.3. 6.1.14-cü yarımbəndə “mənzili” sözündən 
sonra “, Qaydanın 5.7-1-ci bəndinin tələbləri nəzərə 
alınmaqla,” sözləri əlavə edilsin;

2.4. 6.1.15-ci yarımbənddə “müraciətedənin” 
sözü “istifadəçinin” sözü ilə əvəz edilsin;

2.5. 6.2-ci bənddə “Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri “Prezidenti 
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasi-
yalar üzrə Dövlət Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.6. 8.0.1-ci yarımbənd üzrə:
2.6.1. 1-ci abzasda “kabinet yaratmaq” sözü 

“kabinetdən istifadə etmək” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.6.2. 3-cü abzasda “4.3.1–4.3.9-cu” sözləri 

“4.3.1–4.3.10-cu” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.6.3. 6-cı abzas aşağıdakı redaksiyada 

 verilsin:
 “6. mənzilin dəyərinin ödənilməsi üsulunun 

seçilməsi;”;
2.7. 8.0.2-ci yarımbəndin 1-ci abzası aşağıdakı 

redaksiyada verilsin:
“1. Qaydada nəzərdə tutulan bildirişləri 

istifadəçinin elektron kabinetində yerləşdirmək;”. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 3 may tarixli 
1361 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin 

baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək 
səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Fərmanı
Azərbaycan Respublika-

sı  Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq, “Azərbaycan Respublika-
sının İnzibati Xətalar Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 18 dekabr tarixli 1398-
VQD nömrəli Qanununun icrası ilə 
əlaqədar qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2017-ci il 3 may tarixli 
1361 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2017, № 5, maddə 765, № 
9, maddə 1650, № 10, maddə 1789, 
№ 12 (I kitab), maddələr 2314, 
2321; 2018, № 1, maddə 54, № 2, 
maddələr 200, 219, № 3, maddələr 
416, 430, 448, № 5, maddələr 

916, 919, № 6, maddə 1243, № 
9, maddələr 1828, 1840, № 11, 
maddələr 2274, 2289, № 12 (I 
kitab), maddələr 2540, 2587, 2601; 
2019, № 1, maddə 82, № 2, maddə 
216; Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2019-cu il 19 mart tarixli 
591 nömrəli və 10 aprel tarixli 620 
nömrəli fərmanları) ilə təsdiq edilmiş 
“Rayon (şəhər) məhkəmələrinin bax-

dığı inzibati xətalar haqqında işlər 
üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti 
olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın 
15-ci hissəsində “221.9-cu” sözləri 
“221.9 - 221.11-ci” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 may 2019-cu il

Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi gürcüstanlı 
həmkarı ilə sərhəddəki vəziyyəti müzakirə edib

 � Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) rəisi, general-
polkovnik Elçin Quliyevin və Gürcüstan Sərhəd Polisinin rəisi 
Teymuraz Kekelidzenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətlərinin 
“Şəmkir” sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində dövlət 
sərhədində işçi görüşü keçirilib. 

DSX-nin mətbuat mərkəzindən 
bildiriblər ki, görüş zamanı 
Azərbaycan-Gürcüstan dövlət 

sərhədində əməliyyat şəraiti, 
sərhəd təhlükəsizliyinə qarşı 
təhdidlərlə birgə mübarizə apa-

rılması, məlumat və təcrübə 
mübadiləsinin davam etdirilməsi, 
əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf 
etdirilməsi məsələləri müzakirə 
olunub.

Tərəflər ikitərəfli əməkdaşlığın 
inkişaf dinamikasını müsbət 
qiymətləndirib, Azərbaycan və 

Gürcüstan sərhəd qurumları 
arasında mövcud münasibətlərin 
səviyyəsinin dövlət sərhədində 
qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısının 
alınması üzrə məsələlərin birgə həll 
edilməsinə töhfə verdiyini vurğula-
yıblar.  

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasında müharibə 
veteranlarına dövlət qayğısının artırılması ilə 

bağlı əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

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

1. Azərbaycan Respublikasında 
müharibə veteranlarına dövlət qayğısını 
artırmaq məqsədilə Azərbaycan Respub-
likası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr 
Veteranları Təşkilatının maddi-texniki baza-
sının gücləndirilməsi, habelə Təşkilatın 
fəaliyyəti ilə əlaqədar cari məsələlərin 
həlli və nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata 
keçirilməsinin təmin olunması üçün 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu 

il dövlət büdcəsində nəzərdə  tutulmuş 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
ehtiyat fondundan Azərbaycan Respubli-
kası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr 
Veteranları Təşkilatına 300 000 (üç yüz 
min) manat ayrılsın.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 may 2019-cu il

Qobustan rayonunun Bakı–Şamaxı–Yevlax 
(88 km)–Ərəbqədim–Göydərə avtomobil 

yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

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

1. Bakı–Şamaxı–Yevlax (88 km)–
Ərəbqədim–Göydərə avtomobil yolunun 
tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublika-
sının 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə 
tutulmuş Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin 
olaraq 2,0 (iki) milyon manat ayrılsın. 

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

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisa-
diyyat Nazirliyi Azərbaycan Respublikası-
nın 2020-ci il dövlət büdcəsi layihəsində 
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin 
bölgüsündə bu Sərəncamın 1-ci hissəsində 
göstərilən avtomobil yolunun tikintisinin 
başa çatdırılması üçün zəruri olan maliyyə 
vəsaitini nəzərdə tutsun.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 may 2019-cu il

Qobustan rayonunun Sündü kəndində yeni 
ümumtəhsil məktəbi binasının tikintisi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

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

1. Qobustan rayonunun Sündü 
kəndində 360 şagird yerlik yeni ümumtəhsil 
məktəbi binasının tikintisi üçün Azərbaycan 
Respublikasının 2019-cu il dövlət 
büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondun-
dan Azərbaycan Respublikasının Təhsil 
Nazirliyinə ilkin olaraq 2,0 (iki) milyon 
manat ayrılsın. 

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

maliyyələşməni təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının İqtisa-

diyyat Nazirliyi Azərbaycan Respublikası-
nın 2020-ci il dövlət büdcəsi layihəsində 
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin 
bölgüsündə bu Sərəncamın 1-ci hissəsində 
göstərilən ümumtəhsil məktəbi binasının 
tikintisinin başa çatdırılması üçün zəruri 
olan maliyyə vəsaitini nəzərdə tutsun.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 may 2019-cu il

Qobustan şəhərində əhalinin mənzil-məişət 
şəraitinin yaxşılaşdırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası regionları-

nın sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət 
proqramlarının uğurla yerinə yetirilməsi 
nəticəsində Qobustan rayonunda sosialyö-
nümlü bir sıra layihələr həyata keçirilmiş, 
o cümlədən Rayon Mərkəzi Xəstəxanası, 
Qobustan İdman Kompleksi, Gənclər 
Mərkəzi, Bayraq Meydanı, əlil və şəhid 
ailələri üçün ümumilikdə 24 mənzilli 2 ya-
şayış binası inşa edilmiş, müasir tələblərə 
cavab verən turizm obyekti, 18 ümumtəhsil 
məktəbi istifadəyə verilmişdir. Bundan 
başqa, şəhərin su təchizatı sistemi yenidən 
qurulmuş, regional yun və boyaq bitkilərinin 
tədarükü məntəqəsi, xalçaçılıq müəssisəsi 
yaradılmış, yeni avtomobil yolları çəkilmiş, 
geniş abadlıq-quruculuq işləri görülmüşdür. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, Qobustanda istismar 
müddəti başa çatmış 6 ikimərtəbəli 

8 mənzilli binada yaşayan sakinlərin 
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 
məqsədilə qərara alıram:

1. Qobustan şəhərində istismar 
müddəti başa çatmış çoxmənzilli binaların 
sakinlərinin mənzil-məişət şəraitini yaxşı-
laşdırmaq məqsədilə 48 mənzilli yaşayış 
binasının tikintisi üçün Azərbaycan Res-
publikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin ehtiyat fondundan Qobustan 
Rayon İcra Hakimiyyətinə 3,0 (üç) 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, 7 may 2019-cu il

Azərbaycan Prezidentinin göstərişi ilə 
Yəmənə humanitar yardım göstərilib

 � Yəməndə baş verən humanitar böhranla əlaqədar BMT-nin baş katibi 
Antonio Quterreşin üzv dövlətlərə ünvanladığı müraciətlə bağlı Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin göstərişi ilə bu ölkəyə humanitar yardım 
göstərilib. 

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən verilən məlumata görə, 
sözügedən yardımın BMT-nin Humanitar 
Məsələlərin Əlaqələndirilməsi Ofisi (OCHA) 
vasitəsilə Yəməndə humanitar böhrandan 
əziyyət çəkən əhaliyə təcili humanitar yar-
dım şəklində çatdırılması nəzərdə tutulub. 

BMT-nin hesablamalarına görə, dün-

yanın ən acınacaqlı humanitar fəlakətinin 
yaşandığı Yəməndə 24 milyon insanın 
(əhalinin 80 faizi) humanitar yardıma ehti-
yacı var, 250 min şəxs isə kəskin aclıqdan 
əziyyət çəkir. Ölkədə 3,3 milyon məcburi 
köçkün olmaqla əhali arasında müxtəlif növ 
təhlükəli xəstəliklər yayılmaqdadır.
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R.Kouz daha sonra qeyd edirdi: “Keçmiş 
sosializm düşərgəsinə daxil olan dövlətlərin 
liderləri bazar iqtisadiyyatına keçmək həllini 
tapmaqda çətinlik çəkirlər. Bazara keçmək 
üçün əvvəlcə bazarın səmərəli fəaliyyətini 
təmin edən institutları yaratmaq lazımdır...”. 

Avstriya iqtisadi məktəbinin görkəmli 
nümayəndəsi, iqtisadiyyat üzrə Nobel 
mükafatı laureatı F.Hayek isə bildirirdi ki, 
bazar iqtisadiyyatı müəyyən prinsiplərə əməl 
olunması ilə yanaşı, həm də bazara keçid qa-
nunlarını ölkənin maddi-mənəvi potensialına 
yaradıcılıqla uyğunlaşdırmağı tələb edir. 

Bu fikirlərin ulu öndər Heydər Əliyevin 
Azərbaycanda reallaşdırdığı siyasi, sosi-
al-iqtisadi islahatları nəzərdən keçirməklə 
həqiqət olduğunu görə bilərik. Əvvəlcə dahi 
şəxsiyyətin respublikaya rəhbərlik etdiyi 
sovet dönəminə nəzər salaq. Burada, ilk 
növbədə, onu qeyd etməliyik ki, müstəqil 
Azərbaycanın qısa müddətdə sosial-iqtisadi 
sahədə qazandığı mühüm uğurlar ümummil-
li liderin hələ ötən əsrin 70–80-ci illərində 
uzaqgörənliklə formalaşdırdığı iqtisadi 
resurslardan, sənaye və istehsal potensialın-
dan qaynaqlanmışdır. 1969-cu il iyulun 14-də 
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilən 
Heydər Əliyev ölkəmizin keçmiş İttifaq miq-
yasında geridə qalmış respublikalardan biri 
kimi tanınması ilə barışmayaraq vəziyyətin 
kökündən dəyişdirilməsi üçün qətiyyətli 
addımlar atmış, mövcud resursları səfərbər 
etməklə tərəqqi və inkişaf prosesindəki 
maneələrin aradan qaldırılmasına çalışmış və 
buna nail olmuşdur.

Şübhəsiz ki, istər sovet dövründə, istərsə 
də müstəqillik illərində respublikanın bütün 
problemlərinə milli dövlətçilik kontekstindən 
yanaşan, cəmiyyətin ümumi inkişaf qanu-
nauyğunluqlarını düzgün qiymətləndirməyi 
bacaran, eyni zamanda, ictimai həyatın 
müxtəlif sahələrindəki çatışmazlıq və nöq-
sanlar haqqında səhih təsəvvürə malik olan 
ulu öndər praqmatik liderlik keyfiyyətləri 
sayəsində qarşıda duran prioritet vəzifələri 
dəqiq müəyyənləşdirmiş, dayanıqlı iqtisadi 
inkişaf sayəsində cəmiyyətdə inklüzivliyinin 
və sosial rifahın artırılmasını təmin etmişdir. 

Bütün həyati əhəmiyyətli sahələrdə 
yüksək tərəqqiyə imza atan, sürətlə 
modernləşərək qarşıya qoyduğu strateji 
hədəflərə doğru inamla irəliləyən müstəqil 
Azərbaycan bu gün dünya miqyasında, 
həm də özünəməxsus milli inkişaf modeli 
ilə tanınır. Şübhəsiz ki, bu məsələdə Nobel 
mükafatı laureatı R.Kouzun iqtisadi inkişafda 
şəxsiyyətin mühüm rolu barədə irəli sürdüyü 
fikirlər də əsas rol oynayıb. 

Aparılan təhlillər nəticəsində birmənalı 
etiraf edilir ki, hazırda Azərbaycanın müstəqil 
dövlət kimi bölgədə və dünyada layiqli yerini 
tapması, regional liderliyini təmin etməsi, 
iqtisadi sahədə keçid dövrünü uğurla başa 
vurması məhz ümummilli lider Heydər 
Əliyevin dövlət idarəçiliyinin uzun illər 
ərzində formalaşan və təcrübədən uğurla 

çıxan siyasətinin Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən çevik mexanizmlər əsasında həyata 
keçirilməsi, monetar və fiskal tənzimləmə 
metodlarından səmərəli istifadə olunması ilə 
əlaqədardır. 

Son 15 ildə əsaslı iqtisadi islahatların 
uğurla reallaşdırılmasında, hər şeydən əvvəl, 
cəsarətli siyasi qərarların qəbul edilməsi, si-
yasi və ideoloji istiqamətlərin yeni sosial-iqti-
sadi şəraitə uyğunlaşdırılması kimi məsələlər 
mühüm rol oynamışdır. Aydın həqiqətdir ki, 
siyasi impuls olmadan iqtisadi və institusional 
islahatları da həyata keçirmək mümkün deyil.

İqtisadiyyat və siyasətin qarşılıqlı 
əlaqəsinə dair Prezident İlham Əliyevin 
fikirləri bu baxımdan xüsusi maraq doğurur: 
“İqtisadi inkişaf, siyasi inkişaf, cəmiyyətin 
demokratikləşməsi prosesi – bunlar hamısı 
paralel getməlidir... İqtisadi islahatlar və siyasi 
islahatlar ölkəmizin inkişafı üçün çox möhkəm 
zəmin yaradır. Biz bu iki amili bərabər, paralel 
şəkildə həyata keçiririk və bu gözəl zəmin 
əsasında güclü dövlət quruculuğu prosesi ge-
dir... İndi dünyada gedən proseslər onu göstərir 
ki, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr 
dünyada öz yerini daha da möhkəm tuturlar, öz 
siyasətini daha da cəsarətlə aparırlar... İqtisadi 
müstəqillik ölkəmizin siyasi müstəqilliyinə öz 
töhfəsini verir. İqtisadi cəhətdən heç kimdən 
asılı olmayan ölkə öz siyasətini də müstəqil 
şəkildə apara bilər və Azərbaycanın timsalında 
biz bunu görürük...”. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev 1969-
cu ildə Azərbaycana rəhbərliyə başlayanda 
respublikada iqtisadi tənəzzül yaşanırdı, 
iqtisadi potensial dağılmaq üzrə idi. Belə 
şərait isə, təbii ki, xalqın mənəvi-psixoloji 
vəziyyətinə mənfi təsir göstərirdi, insanların 
sabaha inamını qırırdı. Ulu öndər bu ağır 
vəziyyətdən çıxış yolunu işlək proqram-
lar əsasında iqtisadiyyatda köklü struktur 
dəyişikliklərinin gerçəkləşdirilməsində, 
təsərrüfatçılığın müasirləşdirilməsində 
və həvəsləndirmə metodlarına geniş yer 
verilməsində, müəssisə və təsərrüfatlarda icra 
intizamının gücləndirilməsində görürdü. Elə 
buna görə də deyirdi: “Azərbaycanın bütün 
ittifaq göstəricilərindən və digər respublikala-
rın göstəricilərindən geri qalması ciddi təşviş 
hissi doğurur. Bunu nə ilə izah etmək olar? 
Aydındır ki, hər bir sahədəki çatışmazlıqla-
rın öz xüsusi səbəbləri vardır. Lakin təhlil 
göstərir ki, bir çox sahələr üçün səciyyəvi 
olan ümumi səbəblər də az deyildir. Bu, hər 
şeydən əvvəl, etibar edilən iş sahəsi üçün bəzi 
rəhbərlərin məsuliyyət hissini itirməsindən 
ibarətdir. Odur ki, müəssisələrə rəhbərliyin 
səviyyəsi çox aşağıdır, lazımi tələbkarlıq və 
intizam yoxdur”. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz 
Mehdiyev o dövrün siyasi, sosial-iqtisadi 
mənzərəsini son dərəcə dəqiqliklə diqqətə 
çatdıraraq yazmışdır: “Ötən əsrin 60-cı 
illərinin sonunda keçmiş SSRİ-nin inzibati-
ərazi vahidlərindən biri olan Azərbaycanın 

istər sosial-iqtisadi, istərsə də ictimai-siya-
si həyatında təşviş doğuran tam tənəzzül 
meyilləri aşkar görünürdü. Sovet İttifaqının 
tərkibinə daxil olan başqa müttəfiq respub-
likaların diqqəti cəlb edən fasiləsiz inkişafı 
fonunda Azərbaycanda cəmiyyət həyatının 
bütün sahələrində geriləmə müşahidə olu-
nur, mənfi meyillər və təzahürlər getdikcə 
daha dərin kök salır, hakimiyyət uğrunda 
səhnəarxası mübarizə ifrat dərəcəyə çataraq 
eybəcər formalar kəsb edir, respublikanın 
iqtisadi potensialının zəifləməsi isə xalqın 
milli-mənəvi birliyinə vurulan zərərdən heç 
də az olmayan təhlükəli miqyas alırdı”.

Dahi öndər Azərbaycanı böhranlı 
şəraitdən çıxarmaq üçün əvvəlcə əsas diqqəti 
respublikada maşınqayırma müəssisələrinin, 
zəngin yerli xammaldan məhsul hazırlanması 
üzrə digər sənaye obyektlərinin yaradılmasına 
yönəltdi. Bu isə keçmiş SSRİ rəhbərliyinin 
Azərbaycanı ilk növbədə xammal əlavəsi 
kimi saxlamaq siyasətinin nəticələrini aradan 
qaldırmaq məqsədindən irəli gəlirdi. 

Ümummilli liderin uzaqgörən siyasəti ilə 
qısa müddətdə iqtisadiyyatda ciddi keyfiyyət 
dəyişiklikləri baş verdi. Mütərəqqi sənaye 
sahələrinin yaradılması istiqamətində mühüm 
tədbirlər həyata keçirildi. İstehsalın artırıl-
ması məqsədi ilə elmi-tədqiqat sahələrinin 
genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirildi. 

Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsində 
Azərbaycan ötən əsrin 70-ci illərində məişət 
kondisionerləri, elektrik mühərrikləri, neft ma-
şınqayırması, elektromaqnit avadanlığı, soyu-
ducular, sintetik kauçuk, boru-prokat, şüşə və 
şüşə qablar və s. istehsalına görə keçmiş İttifaq 
miqyasında mühüm göstəricilər əldə etdi. 

Beləliklə, Heydər Əliyevin müdrik 
siyasəti nəticəsində Azərbaycan tədricən xam-
mal əlavəsindən müasir texnologiya əsasında 
hazır məhsul istehsalını həyata keçirən və onu 
ixrac edən respublika kimi tanınmağa başladı. 

Bu fikrin təsdiqi kimi həmin dövrün 
statistikasına qısaca nəzər salaq. Belə ki, 
1971-1985-ci illərdə Azərbaycanda 250-dən 
artıq sənaye müəssisəsi fəaliyyətə başlamış, 
581 adda yeni tipli maşın, avadanlıq, aparat 
və cihaz nümunələri yaradılmış, istehsal 
olunan sənaye məhsullarının ümumi həcmi 
respublikanın əvvəlki 50 ildəki istehsal 
həcminə bərabər olmuş, aqrar sahədə səmərəli 
idarəçilik və mütərəqqi texnologiyalar 
əsasında yüksək göstəricilər əldə edilmişdir. 
Azərbaycanda müxtəlif sahələr üzrə istehsal 
edilən 350 adda məhsul dünyanın 65 ölkəsinə 
ixrac olunmuşdur. 

Ümummilli liderin Azərbaycana 
rəhbərliyinin birinci dönəmində digər statistik 
məlumatlar da o zaman ölkəmizin keçmiş 
ittifaqda sosial-iqtisadi sahələrdə dinamik in-
kişaf yolu ilə inamla irəliləyən, özünü iqtisadi 
cəhətdən təmin edən qabaqcıl respublikaya 
çevrildiyini aydın göstərir: 1969-1982-ci 
illərdə xalq təsərrüfatının artım sürəti orta 
ittifaq səviyyəsini xeyli qabaqlamış, istehsal 
edilən milli gəlir 2,6, sənaye məhsulunun 
həcmi 2,7, kənd təsərrüfatı məhsulları 2,3 
dəfə artmışdır. 

Həmin dövrdə ittifaq miqyasında istehsal 
olunan neft-mədən avadanlığının 70 faizi, 
elektrik mühərriklərinin 12,2 faizi, elekt-
rik qaynaq avadanlığının 10,5 faizi, məişət 
kondisionerlərinin 100 faizi, soyuducuların 
5,7 faizi, pambıq ipliyinin 9,6 faizi, ipək xam-
malının 11,7 faizi məhz Azərbaycanın payına 
düşmüşdür.

Yeri gəlmişkən, Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi ilə iqtisadi sahədəki sadalanan 
uğurlar Azərbaycanın yenidən qazandığı 
müstəqilliyinin bazisini, təməlini təşkil etmiş-
dir. Akademik Ramiz Mehdiyev bu məqamı 
dəqiq ifadə edərək yazmışdır: “Tarixdən 
məlum olduğu kimi, iqtisadi müstəqillik, 
iqtisadi qüdrət millətin siyasi müstəqilliyinin 
bazisini təşkil edir. Bu baxımdan keçən əsrin 
70-80-ci illərində Azərbaycanın iqtisadi sahədə 
qazandığı nailiyyətlər siyasi müstəqillik yolun-
da mühüm təməl hesab edilməlidir”.

Ümummilli liderin uzaqgörənliklə 
gələcək müstəqil Azərbaycanın iqtisadi poten-
sialını gücləndirmək, tərəqqi, inkişaf üçün 
əsaslı zəmin hazırlamaq məqsədini ifadə edən 
bir fakta da nəzər salaq: 1970-80-ci illərdə 
Heydər Əliyevin Azərbaycanın neft və qaz 
sənayesinin inkişafı, bu sahədə intellektual 
baza formalaşdırması məsələlərini diqqətdə 
saxlaması müstəqillik dövründə yeni neft 
strategiyasının uğurla həyata keçirilməsini 
şərtləndirən əsas cəhətlərdən biri olmuşdur. 
Məsələn, Bakı Neftayırma zavodunun əsaslı 
surətdə yenidən qurulması, Xəzərin ehti-
yatlarının geoloji kəşfiyyatı və yeni yataq-
ların işlənməsi, Dərin Özüllər zavodunun 
tikilməsi, Xəzər dəniz neft donanmasının 
genişləndirilməsi bunun bariz ifadəsidir. 

Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev 
2017-ci il noyabrın 8-də Bakıda, Heydər 
Əliyev Mərkəzində Azərbaycanda iki milyard 
ton neft hasil olunması münasibətilə təntənəli 
mərasimdə demişdir: “1971-ci ildə ulu öndər 
Heydər Əliyevin iştirakı ilə Azərbaycanda  
1 milyardıncı ton neftin hasilatının qeyd edil-
diyi təntənəli mərasim keçirilmişdir. 1970-
1980-ci illərdə Heydər Əliyev Azərbaycan 
Respublikasının ümumi inkişafına çox böyük 
töhfə vermişdir, o cümlədən neft sənayesinin 
inkişafı üçün çox böyük addımlar atılmışdır. 
O vaxt neft hasilatının artırılması, yeni qur-
ğuların işə düşməsi, dərin özüllər zavodunun 
məhz Azərbaycanda tikilməsi, neftayırma 
zavodunun rekonstruksiyası və digər önəmli 
hadisələr Azərbaycanın neft potensialını 
böyük dərəcədə möhkəmləndirmişdir. O 

illərdə yaradılmış potensial, xüsusilə dərin 
özüllər zavodunun fəaliyyəti bu gün də 
bizim neft potensialımızı gücləndirir. Əgər 
vaxtilə bu zavod Azərbaycanda yox, başqa bir 
yerdə tikilsəydi, o zaman bizim müstəqillik 
dövründə xarici tərəfdaşlarla işlərimiz 
ləng gedə bilərdi. Dərin özüllər zavodu 
bugünkü bizim neft strategiyamızın həyata 
keçirilməsində xüsusi rol oynayır”.

Heydər Əliyevin neft sənayesinin inki-
şafındakı xidmətlərindən söz düşmüşkən, 
onu da vurğulayaq ki, ikinci dəfə siyasi 
hakimiyyətə gəldikdən sonra ulu öndərin 
işləyib hazırladığı yeni neft strategiyasının 
uğurla reallaşdırılması ilə ölkəmizin gələcək 
iqtisadi inkişafı şərtləndirildi. Bu məsələ 
ilə bağlı Heydər Əliyev demişdir: “Əsrin 
müqaviləsi” ilə qoyduğumuz təməl XXI əsrdə 
Azərbaycan xalqının inkişafı, firavan həyatı, 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin daha da 
möhkəmlənməsi üçün gözəl imkanlar yaradır 
və inanıram ki, XXI əsr müstəqil Azərbaycan 
dövləti üçün ən xoşbəxt dövr olacaqdır”.

Ümummilli liderin əzmkarlığı və 
uzaqgörənliyi sayəsində 1994-cü il sentyabr 
ayının 20-də imzalanan “Əsrin müqaviləsi”, 
eləcə də gerçəkləşdirilən digər neft-qaz 
layihələri ilə Azərbaycanın dünya iqtisadiyya-
tına inteqrasiyasının əsası qoyulmuş, ölkəyə 
investisiyaların cəlb olunması sürətlənmişdir. 

Eyni zamanda, Azərbaycan neftinin dünya ba-
zarlarına çıxarılması üçün 1996-cı ildə Bakı –
Novorossiysk, 1999-cu ildə Bakı-Supsa ixrac 
neft kəmərlərinin istismara verilməsinə, Bakı 
– Tbilisi – Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin 
inşası ilə bağlı sazişin imzalanmasına və 
beləliklə də ixrac marşrutlarının diversifika-
siyasına nail olunmuşdur. Bununla yanaşı, 
Azərbaycan qazının Qərb bazarına ixracı-
nın reallaşdırılması üçün ulu öndərin şəxsi 
təşəbbüsü ilə Bakı – Tbilisi – Ərzurum qaz 
kəmərinin inşasına başlanılmışdır. 

Neft-qaz layihələri Azərbaycanın sürətli 
iqtisadi inkişafını təmin etməklə yana-
şı, regionun siyasi-iqtisadi mənzərəsinin 
dəyişməsinə təkan vermiş, dövlətimizin 
regionda geostrateji mövqelərinin 
möhkəmlənməsinə şərait yaratmışdır. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
1999-cu ildə imzaladığı müvafiq fərmanla 
neft yataqlarının xarici şirkətlərlə birgə 
işlənməsindən əldə edilən mənfəət neftinin 
satışından daxil olan vəsaitlərin səmərəli 
idarə edilməsi, həmin vəsaitlərin prioritet 
sahələrin inkişafına və sosial-iqtisadi baxım-
dan mühüm əhəmiyyət kəsb edən layihələrin 
həyata keçirilməsinə yönəldilməsini təmin 
etmək üçün Dövlət Neft Fondu yaradılmış, 
bu qurumun fəaliyyətinin əsasını isə Heydər 
Əliyevin “Neft Azərbaycanın ən böyük 
sərvəti olub, xalqa, özü də təkcə indiki nəslə 
deyil, həm də gələcək nəsillərə mənsubdur” 
fəlsəfəsi təşkil etmişdir. 

O vaxtdan etibarən Dövlət Neft Fondu 
neft və qaz hasilatından əldə olunan vəsaitlərin 
səmərəli idarə edilməsi prinsipinə sadiqdir. 
Ulu öndərin müdrik qərarı ilə Dövlət Neft 
Fondundan ilk vəsaitinin qaçqın və məcburi 
köçkünlərin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaş-
dırılmasına yönəldilməsi də həmin prinsipin 
gerçəkləşdirilməsinin bariz ifadəsidir.

Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin respub-
likaya rəhbərliyinin birinci dönəmində təkcə 
neft sektorunda deyil, iqtisadiyyatın digər 
sahələrində də formalaşdırılan güclü poten-
sial Azərbaycanın müstəqillik əldə etdiyi 
ilk illərdə dahi şəxsiyyət tərəfindən müasir 
milli inkişaf modelinin hazırlanmasına, 
qeyri-neft sektorunun tərəqqisinə mühüm 
təsir göstərmişdir. Ən başlıcası isə mərkəzi 
planlaşdırma və bölgü prinsiplərinin hakim 
olduğu sosialist sistemindən azad bazar 
iqtisadiyyatına keçidin reallaşmasına əlverişli 
zəmin yaratmışdır. 

Heydər Əliyev xalqın təkidi ilə 
Azərbaycanda yenidən rəhbərliyə başlayanda 
respublikada siyasi, sosial-iqtisadi sahələrdə 
dərin böhran, tənəzzül hökm sürürdü. 
Azərbaycan parçalanmaq təhlükəsi, həmçinin 
erməni işğalı ilə üzləşmişdi. Belə ağır, üzücü 
şəraitdən xilas olmaq üçün ulu öndərin müd-
rikliyi və əzmkarlığı sayəsində 1994-cü ilin 
may ayında Ermənistanla atəşkəs elan edildi. 
Daha sonra isə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı, 
silahlı qüvvələrimizin yenidən qurulması 
məsələləri diqqət mərkəzinə yönəldildi. 

Xatırladaq ki, Heydər Əliyev bu dövrdə 
tənəzzüldən xilas yolunu güclü dövlət 
tənzimlənməsində, iqtisadiyyatın sabitliyi-
nin təmin edilməsində, radikal islahatların 
reallaşdırılmasında, iqtisadi dirçəlişə nail 
olunmasında görürdü: “Respublika iqtisa-
diyyatı, demək olar ki, dağılıb, xalqın rifah 
halı aşağı düşüb. Lakin respublikanın böyük 
sosial-iqtisadi, elmi-texniki potensialı var. 
Azərbaycanın coğrafi-siyasi vəziyyəti, onun 
təbii sərvətləri, uzun illər boyu yaranmış əsas 
fondları respublikanı bu ağır vəziyyətdən 
çıxarmağa imkan verir. Digər tərəfdən yeni 
islahatlar aparmaq yolu ilə bazar iqtisadiyya-
tına keçmək istiqamətində hərəkət etməliyik”.

Heydər Əliyevin ölkə daxilində siyasi sa-
bitliyi təmin etməsi, kompleks islahatlar proq-
ramını həyata keçirməsi nəticəsində 1996-cı 
ildə respublika iqtisadiyyatında sabitlik təmin 
olundu, 1997-ci ildən isə inkişaf meyilləri 
nəzərə çarpmağa başladı. 

Yeri gəlmişkən, həmin dövrdə ümum-
milli liderin rəhbərliyi ilə iqtisadi inkişafa 
zəmin yaratmaq məqsədi ilə həyata keçirilən 
tədbirlərə və onların müsbət nəticələrinə 
qısaca nəzər salaq. İqtisadiyyatda liberallaş-
manı reallaşdırmaq üçün xüsusi mülkiyyətə 

əsaslanan bazar münasibətlərinin formalaş-
dırılmasına başlanıldı, investisiya qoymaq 
istəyən ölkələr üçün əlverişli münbit şərait 
yaradıldı. Yerli və xarici investisiyaların cəlbi, 
müasir texnologiyaların tətbiqi sürətləndirildi, 
rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal edən 
müəssisələrin qurulmasına, infrastrukturun 
yeniləşdirilməsinə mühüm önəm verildi. Bü-
tün bunlar isə özəl sektorun, güclü sahibkarlar 
təbəqəsinin formalaşmasına, iş adamlarının 
cəmiyyətdəki mövqelərinin güclənməsinə 
müsbət təsir göstərdi, yeni iş yerlərinin açıl-
masına əlverişli şərait yaratdı. 

Burada tarixi əhəmiyyət daşıyan bir 
məqamı da xatırlatmaq yerinə düşərdi. 
Heydər Əliyev Azərbaycana yenidən siyasi 
rəhbərliyə başlayanda aqrar sektorun bazar 
prinsipləri əsasında qurulmasını, torpaq 
sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun 
reallaşdırılmasını da mühüm vəzifə kimi 
qarşıya qoydu. Ulu öndərin təşəbbüsü və 
rəhbərliyi altında MDB-də ilk olaraq 1995-
ci ildən başlanan aqrar islahatların həyata 
keçirilməsi, sovxoz və kolxozların ləğv olun-
ması, onlara məxsus torpağın, mal-qaranın 
və əmlakın özəlləşdirilməsi kimi tədbirlər 
nəticəsində kənd təsərrüfatında ciddi struktur 
dəyişiklikləri baş verdi, keyfiyyətcə fərqli 
münasibətlər formalaşdı.

Torpaq islahatı nəticəsində 1350 min 

hektardan çox torpaq sahəsi əvəzsiz olaraq 
kəndlilərə paylanıldı, kolxoz və sovxozların 
yerində fermer təsərrüfatları yaradıldı. 

Aqrar sektorda səmərəli təsərrüfatçılığın, 
sahibkarlığın inkişafının təmin edilməsi 
məqsədi ilə kənd təsərrüfatı məhsulları 
istehsalçılarının əvvəlki vergi borcları silindi 
və onlar torpaq vergisindən başqa digər vergi 
ödəmələrindən azad olundu.

Sosial ədalətə söykənən və 1993-2003-
cü illərdə ulu öndərin 52-dən artıq fərman 
və sərəncamı ilə qanuniləşdirilən, düzgün 
icra mexanizmləri ilə həyata keçirilən 
aqrar siyasətin reallaşdırılması nəticəsində 
Azərbaycanda bu sahə tədricən dirçəlməyə, 
inkişafa başladı. Bununla da möhtərəm dövlət 
başçımızın dediyi kimi, “Postsovet məkanında 
analoqu olmayan cəsarətli qərarları ilə Heydər 
Əliyev torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsi 
ilə ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyini təmin 
etmiş oldu. Bu gün müxtəlif kənd təsərrüfatı 
komplekslərinin uğurlu fəaliyyəti onun aqrar 
siyasətinin parlaq təzahürüdür”.

1995-ci ildən etibarən ölkədə aparılan 
ardıcıl və sistemli iqtisadi islahatların ən 
mühüm istiqamətlərindən biri də dövlət 
mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi və azad 
sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli şəraitin 
yaradılması idi. Bu, təsadüfi deyildi. Çünki 
Heydər Əliyev ölkənin gələcək iqtisadi inki-
şafının özəl sektorla bağlı olduğunu bilirdi: 
“Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sərbəst 
iqtisadiyyata yol verilməsi, bazar iqtisadiyya-
tının yaradılması bizim strateji yolumuzdur”. 

Ulu öndərin həmin vaxt 
müəyyənləşdirdiyi və rəhbərliyi ilə 
uğurla həyata keçirilən sahibkarlığın 
inkişafı strategiyası özəl bölmənin inkişa-
fına yönələn tədbirlərin sistemliliyi, dövlət 
tənzimlənməsinin liberallaşdırılması, dövlət-
sahibkar münasibətlərinin institusionallaşdı-
rılması ilə xarakterizə edilirdi. 

Azərbaycanın əlverişli geosiyasi mövqe-
yini nəzərə alan Heydər Əliyev Şərq-Qərb 
və Şimal-Cənub nəqliyyat-kommunikasiya 
dəhlizi layihələrinin reallaşmasına da xüsusi 
əhəmiyyət vermişdir. Ümummilli liderin 
təşəbbüsü ilə 1998-ci ilin sentyabr ayında 
TRASEKA layihəsinə dair ilk beynəlxalq 
konfransın Bakıda keçirilməsi də bunun ba-
riz ifadəsi idi. Həmin konfransda 32 ölkənin 
və 13 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri 
iştirak edirdilər. Tədbirdə layihənin reallaş-
dırılmasının iqtisadi və texniki tərəflərini 
özündə əks etdirən “Avropa-Qafqaz-Asiya 
nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsi üzrə 
beynəlxalq nəqliyyat haqqında Çoxtərəfli 
Əsas Saziş” adlanan çox mühüm bir sənəd 
qəbul olundu. 

TRASEKA proqramı çərçivəsində dəmir 
yolu sahəsində həyata keçirilən ən böyük 
layihə isə Avropa ilə Asiyanı birləşdirəcək 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi idi. Bu 
dəmir yolunun tikintisinə dair saziş 2007-ci 
ildə Tbilisidə imzalandı. Elə həmin ilin no-
yabrında Gürcüstanın Marabda məntəqəsində 
dəmir yolu xəttinin təməli qoyuldu. 2008-
ci ilin iyulunda isə Qars şəhərində Qars-
Gürcüstan sərhədi hissəsinin tikintisinin 
təməlqoyma mərasimi keçirildi.

Xatırladaq ki, 2017-ci il oktyabrın 30-da 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışı 
münasibətilə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanında təntənəli mərasim reallaşdırıldı. 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Mərkəzi 
Asiya ölkələrinin – Türkmənistan, Qazaxıs-
tan, Özbəkistan, Qırğızıstan və Tacikistan, 
həmçinin Əfqanıstanın Avropa və dünya bazar-
larına çıxışını asanlaşdıracaq. Gələcəkdə Av-
ropa və Asiya ölkələrinə məxsus yüklərin bu 
dəmir yoluna cəlb edilməsi hər iki istiqamətdə 
multimodal daşımaların həcmini artıracaq. 
Belə ki, üçüncü istismar ilində 3-5 milyon ton, 
beşinci istismar ilində 6-8 milyon ton yük, 
bundan sonra isə ildə 3 milyon sərnişin və 17 
milyon ton yük daşınacağı nəzərdə tutulur. Bu, 
onu göstərir ki, Azərbaycan ilə yanaşı, Gür-
cüstan və Türkiyə də tranzit daşımalarından 
yüksək gəlir əldə edəcək. Bütün bunlar Bakı-
Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin əhəmiyyətini, 
onun təhlükəsizliyini, etibarlılığını, sürət və 
vaxt tezliyini aydın göstərir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasının rəhbəri, Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının akademiki 
Ramiz Mehdiyev yazır: “Hər bir dövlətin 
uzunmüddətli inkişaf perspektivi onun 
sağlam və etibarlı təməl üzərində qurulma-
sından asılıdır. Bu gün ölkəmizin regionda 
əsas iqtisadi güc mərkəzinə çevrilməsi müasir 
Azərbaycanın qurucusu, ümummilli lider 
Heydər Əliyevin fəaliyyəti, xüsusilə də onun 
dövlət quruculuğu və iqtisadi islahatların 
həyata keçirilməsi sahəsində atdığı strateji 
addımların nəticəsində mümkün olmuşdur.

Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyin qo-
runması ənənəsinin yaradılması ulu öndərin, 
dövlətimizin modernləşməsi və daha da 
güclənməsi, milli iqtisadiyyatımızın sürətli 
inkişafı Prezident İlham Əliyevin adı ilə 
bağlıdır”.

Bu fikrin təsdiqi kimi ötən 16 il ərzində 
Prezident İlham Əliyevin ulu öndərin qurdu-
ğu təməl üzərində Azərbaycanın bir dövlət 
kimi dayaqlarının möhkəmləndirməsini 
ifadə edən faktlara diqqət yetirək. İlk 
növbədə onu xatırladaq ki, dövlətimizin 
başçısının məqsədyönlü, konkret hədəflərə 
istiqamətlənən fəaliyyəti ölkəmizin siyasi və 
sosial-iqtisadi həyatı ilə bağlı problemlərin 
həllinə sistemli və kompleks yanaşmanı 
təmin etmiş, qarşıya qoyulan vəzifələri yerinə 
yetirmək üçün ən səmərəli üsul və vasitələrin 

seçilməsinə imkan vermişdir. Bunun 
nəticəsində isə ölkəmizdə iqtisadi quruculuq 
prosesi geniş vüsət almış, Azərbaycan regio-
nun ən qüdrətli ölkəsinə çevrilmişdir. 

Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu və 
bütün dünyada geniş əks-səda doğuran Bakı-
Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi- Ərzurum 
qaz kəmərləri, Cənub Qaz Dəhlizi, TANAP 
kimi strateji əhəmiyyətli tarixi layihələr real-
laşdırılmışdır. 

Tranzit potensialının reallaşdırılma-
sı istiqamətində də irimiqyaslı layihələr 
həyata keçirilmiş, o cümlədən Avropa-
Qafqaz-Asiya (TRASECA) nəqliyyat 
dəhlizinin fəaliyyəti güclənmiş, Bakı-
Tbilisi-Qars dəmir yolu istismara verilmiş, 
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı 
kompleksində Ro-Ro terminalının açılışı 
olmuş, Şimal-Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat 
dəhlizləri üzrə magistral yolların tikintisi 
layihələri uğurla davam etdirilmişdir.

İnkişaf edən infrastruktur sahələrindən 
biri kimi nəqliyyat sektoruna irihəcmli 
investisiyaların yönəldilməsi nəticəsində 
hava limanlarının, körpülərin, tunellərin, yol 
qovşaqlarının tikilməsi, yeni avtomobil və 
dəmir yollarının çəkilməsi, yenidən qurulması 
və başqa işlər davam etdirilmişdir.

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və 
sənayenin modernləşdirilməsi istiqamətində 
mühüm layihələrdən biri də telekommuni-
kasiya və Yer səthinin müşahidəsi peykləri 
olan üç gəmi – iki “Azerspace” və “Azersky” 
kosmosa buraxılmışdır. Beləliklə, Azərbaycan 
“kosmik ailə”nin azsaylı üzv dövlətlərindən 
birinə çevrilmişdir.

Son illərdə ölkəmizin maliyyə imkanları 
güclənmiş, dövlət büdcəsinin, strateji valyuta 
ehtiyatlarının həcmi xeyli artmışdır. Belə ki, 
dövlət büdcəsinin gəlirləri 16,7 dəfə artaraq, 
2003-cü ildəki 1,2 milyard manatdan 2018-ci 
ildə 20,1 milyard manata çatmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev ölkəmizdə həyata keçirilən 
iqtisadi islahatların, eləcə də yeni inkişaf 
mərhələsinin tələb və şərtlərini nəzərə 
alaraq, Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin 
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına 
və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan 
2018-ci il 10 yanvar tarixli iclasında və 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 
2014–2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”nın icrasının dördüncü 
ilinin yekunlarına həsr olunan 2018-ci il 29 
yanvar tarixli konfransda milli iqtisadiyya-
tımızın cari və perspektiv inkişafı ilə bağlı 
sistemli və çoxşaxəli vəzifələr müəyyən 
etmişdir. İqtisadiyyatı şaxələndirməklə da-
yanıqlı iqtisadi artıma nail olunması, mak-
roiqtisadi sabitliyin qorunması, iqtisadi, o 
cümlədən institusional islahatların, strateji 
layihələrin icrasının davam etdirilməsi, 
qeyri-neft sektorunun və sahibkarlığın 
dəstəklənməsi, sənaye potensialının daha 
da gücləndirilməsi, ixracın artırılması 
və idxalın əvəz edilməsi, aqrar-sənaye 
kompleksinin və regionların inkişafı, ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, melio-
rasiya və irriqasiya sahəsində tədbirlərin 
görülməsi, inflyasiyanın, işsizlik və yoxsul-
luq səviyyəsinin minimal həddə saxlanılma-
sı və infrastruktur layihələrinin icrası kimi 
vəzifələr hazırda Azərbaycan dövlətinin 
fəaliyyətinin prioritet istiqamətləri olaraq 
uğurla həyata keçirilir. 

Sonda onu da qeyd edək ki, ulu öndər 
Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam 
etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
nəticəsində Azərbaycan sosial-iqtisadi 
sahələrdə böyük uğurlar qazanıb, ölkənin 
qüdrəti artıb, siması bütünlüklə dəyişib, 
insanların həyatı yaxşılaşıb. Bu isə iqtidara 
xalqın böyük etimadını səciyyələndirən mü-
hüm göstəricidir.

İsaxan VƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının professoru, hüquq üzrə 

elmlər doktoru

Modernləşməyə aparan 
iqtisadi islahatların banisi

Davamlı iqtisadi inkişafın, tərəqqinin əsasında nə dayanır? 
Nə üçün heç bir yeraltı və yerüstü sərvəti olmayan hansısa 
bir ölkə ciddi makroiqtisadi uğurlara imza ata, beynəlxalq 

əhəmiyyətli layihələri gerçəkləşdirə, dinamik artım tempini qoru-
yub saxlaya bilir, iri neft-qaz şirkətlərinin fəaliyyət göstərdiyi bəzi 
dövlətlərdə isə iqtisadi tənəzzül hökm sürür, əhali acınacaqlı şəraitdə 
yaşayır. Bu qeyri-müəyyənlik nə ilə bağlıdır? Suala cavab məqsədilə 
belə bir fakta diqqət yetirək. Bir neçə il bundan əvvəl qlobal maliyyə-
iqtisadi böhran ən çox neft-qazla zəngin olan ölkələrə təsir göstərdi, 
hətta neft-qaz şirkətlərinin müəyyən hissəsi iflasa uğradı. Eyni zaman-
da, həmin dövlətlər kəskin büdcə kəsrləri ilə qarşılaşaraq, neft ixraca-
tından asılı vəziyyətə düşmək təhlükəsi ilə üzləşdilər. 

Deməli, iqtisadiyyatın inkişafı heç də neft-qaz amili ilə bağlı de-
yil. Əsas məsələ dövlət idarəçiliyinin uzun illər ərzində formalaşan 
və təcrübədən uğurla çıxan çevik mexanizmlər əsasında həyata 
keçirilməsi, monetar və fiskal tənzimləmə metodlarından səmərəli 
istifadə olunması ilə əlaqədardır. Bu məqamda iqtisadiyyat üzrə Nobel 
mükafatı laureatı Ronald Kouzun sözlərini xatırlatmaq yerinə düşür. O 
yazırdı: ”Dayanıqlı iqtisadi inkişaf, ilk növbədə, çevik mexanizmlərdən, 
institusional islahatlardan, həmçinin monetar və fiskal tənzimləmə 
metodlarından qaynaqlanır. Bu zaman siyasi iradə və liderlik 
 institutunun mövcudluğu da vacib şərtdir”. 

8 may 2019-cu il, çərşənbə8



Bakıda Türk Şurasının informasiya və media üzrə məsul 
nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin II toplantısı keçirilib

 � Mayın 7-də Bakıda Türkdilli Dövlətlərin 
Əməkdaşlıq Şurasının (Türk Şurası) informasiya və media 
üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin 
II toplantısı keçirilib. Türk Şurasının baş katibi Bağdad 
Amreyev informasiya və media üzrə məsul nazirlərin 
və yüksək vəzifəli rəsmilərin ötən toplantısından sonra 
görülən işlər barədə məlumat verib. O, işçi qrupunun VII 
toplantısında müzakirə edilən məsələlərdən danışıb. Baş 
katib deyib ki, VII toplantıda Şuraya üzv dövlətlər üçün 
önəmli məsələlər müzakirə olunub. 

Toplantıda çıxış edən 
Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi Əli Həsənov deyib 
ki, on il bundan əvvəl Naxçıvan-
da yaradılan Türk Şurası üzv 
dövlətlərin maraqlarını ifadə 
edərək müxtəlif aspektlər üzrə 
fəaliyyət göstərir. Türk Şurası-
nın informasiya və media üzrə 
məsul nazirlərinin və yüksək 
vəzifəli rəsmilərinin I toplantısı 
Qazaxıstanın Astana şəhərində 
keçirilib. Həmin toplantıda üzv 
dövlətlərin televiziya və informasi-
ya qurumları arasında əməkdaşlıq 
əlaqələrinin genişləndirilməsi ilə 
bağlı mühüm qərarlar qəbul edilib 
və bu istiqamətdə xeyli iş görülüb. 
Bugünkü toplantıda da müzakirə 

olunan əsas məsələ dövlətlərimiz 
arasında mətbuat sahəsində 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsidir. 
Bu əməkdaşlıq Avrasiya və dünya 
məkanında xalqlarımızın ma-
raqlarının qorunmasına xidmət 
etməlidir.

Prezidentin köməkçisi qeyd 
edib ki, Şuraya üzv olan ölkələrin 
hər biri bərabərhüquqludur. 
Əməkdaşlıq mühiti Şuranın 
əldə etdiyi ən böyük nəticədir. 
Əməkdaşlıq istiqamətində bü-
tün məsələlərə dəstək verməyə 
hazırıq. 

Əli Həsənov vurğulayıb ki, 
televiziya sahəsində qarşılıq-
lı əlaqələr genişləndirilməli və 
dövlətlərin milli bayramları da efir 
vasitəsilə yayımlanmalıdır. Türk 
Şurasına üzv dövlətlərin aparıcı 
mətbuat orqanları, televiziyaları 
bir-biri ilə əlaqə qurub. Nəyə görə 
bizim televiziya kanallarının yerli 
kabel şəbəkələrində təmsilçiliyi 
təmin olunmur? Təəssüflər olsun 
ki, Azərbaycan televiziyalarının 
verilişlərinin nə Qazaxıstanda, nə 
də Qırğızıstanda yayımlanması-
na rast gəlinmir. Təklif edirəm ki, 
Azərbaycanın dövlət və ictimai te-
leviziyalarının verilişləri Türk Şura-
sına üzv dövlətlərdə yayımlansın. 
Eyni zamanda, həmin ölkələrin də 
dövlət və ictimai televiziyalarının 

verilişləri Azərbaycanda yayım-
lansın.

Prezidentin köməkçisi qeyd 
edib ki, vahid türkdilli televiziyanın 
yaradılması təşəbbüsü dörd ildir 
müzakirə olunur. Təəssüflər olsun 
ki, bu məsələ həllini tapmayıb. 
Mövcud televiziyalardan birinin 
türkdilli dövlətlərin vahid kana-
lına çevrilməsi, bu funksiyanın 
hansısa formada icra edilməsi 
gündəlikdədir. TRT AVAZ kanalı 
bu mənada müzakirə obyektidir. 

Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən 

danışan Əli Həsənov qeyd edib ki, 
bu regionun və dünyanın ən çətin 
həll olunan münaqişələrindən 
biridir. Burada işğalçı və işğala 
məruz qalan tərəf var, hər şey 
aydındır. Bizim türkdilli dövlətlərin 
informasiya dəstəyinə ehtiya-
cımız var. Çünki zaman-zaman 
ermənilər öz təbliğatlarını həyata 
keçiriblər. Bu baxımdan Türk 
Şurasına üzv dövlətlər arasında 
informasiya sahəsində inteqrasi-
yanın gücləndirilməsi labüddür. 
Misal üçün, 2016-cı ilin Aprel 
döyüşləri zamanı Azərbaycanın 

informasiya dəstəyinə ehtiyacı 
var idi. Ermənilərin təxribatları, 
onların bölgədə həyata keçirdiyi 
işğalçılıq siyasəti, Azərbaycanın 
mədəni və dini obyektlərini da-
ğıtmasının regionda və dünyada 
nümayiş etdirilməsinə ehtiyac var 
idi. Ona görə hesab edirəm ki, 
Türk Şurasına üzv dövlətlər belə 
məqamlarda bir-birinə dəstək 
verməlidir.

Prezidentin köməkçisi qeyd 
edib ki, bu gün dünyada islamo-
fobiya meyilləri güclənir. İslam 
dininə qarşı çirkin kampaniya 

aparılır. Müsəlman ölkələri, xalq-
ları terrorla eyniləşdirilir. Onların 
mövcud multikultural dəyərləri, 
mədəniyyətləri, gözəl adət-
ənənələri mənfi çalarda təqdim 
edilir. Biz bu məsələdə də vahid 
mövqedən çıxış etməliyik. 

Qazaxıstanın informasiya 
və sosial inkişaf nazirinin müa-
vini Marad Azilxanov qeyd edib 
ki, ölkəsi Türk Şurasının üzvü 
olan dövlətlərin telekanallarının 
və informasiya agentliklərinin 
əməkdaşlığının genişləndirilməsini 
dəstəkləyir. O təklif edib ki, Şuraya 
üzv ölkələr Qazaxıstanın birinci 
Prezidenti Nursultan Nazarbaye-
vin “Böyük Çölün yeddi özəlliyi” 
adlı məqaləsi ilə bağlı sənədli 
filmin çəkilməsinə dəstək versinlər. 
Nazir müavini, eyni zamanda, 
üzv dövlətlərin telekanallarında 4 
ölkənin filmlərinin nümayiş olun-
ması təklifini yüksək dəyərləndirib.   

Qırğızıstanın Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri 
Baxtımgül Novruzbayova bildirib 
ki, ölkəsi Şuraya üzv dövlətlərə 
aid xəbərlərin və videoların ya-
yılmasını təmin edir. Qırğızıstan 
Türk Şurası ölkələrində baş verən 
hadisələrin operativ şəkildə geniş 
coğrafiyaya çatdırılmasında ma-
raqlıdır. B.Novruzbayova vurğula-
yıb ki, media qurumlarının imicinin 
artırılması istiqamətində daha çox 
iş görülməlidir. 

Türkiyə Prezidentinin baş 
müşaviri, mədəniyyət, informa-
siya və turizm nazirinin müavini, 
TRT-nin İdarə Heyətinin üzvü 
Mustafa Akış çıxış edərək deyib ki, 
2009-cu ildə yaradılan TRT AVAZ 
türk xalqları arasında əməkdaşlığı 
daha da gücləndirdi. Bu kanal türk 
xalqlarına aid mədəniyyətin və 
tarixin dünya ictimaiyyətinə çat-
dırılmasında mühüm işlər görür. 
TRT AVAZ-ın hazırladığı verilişlər 
TRT-nin digər kanallarında da nü-
mayiş olunur. TRT AVAZ-ın həyata 
keçirdiyi işlər bundan sonra da 
gücləndirilməlidir. Bunun üçün türk 

dünyasının dəstəyi artırılmalıdır.
Türk Şurasının baş katibinin 

müavini Ömər Kocaman işçi qru-
punun VII toplantısında aparılan 
müzakirələr barədə məlumat 
verərkən qeyd edib ki, media 
qurumlarının əməkdaşlığının 
gücləndirilməsi üçün vahid 
şəbəkənin yaradılması qərara 
alınıb. Türk xalqlarının tarixi 
şəxsiyyətləri ilə bağlı filmlərin 
çəkilməsi təklifinin də irəli sürül-
düyünü deyən baş katibin müavini 
bununla əlaqədar razılıq əldə 
olunduğunu bildirib. Bundan baş-
qa, üzv ölkələrin televiziya kanal-
larının öz yayımlarını rahat şəkildə 
həyata keçirmələri üçün kabel 
yayımı ilə bağlı da müzakirələrin 
aparıldığı diqqətə çatdırılıb.

Milli Televiziya və Radio Şu-
rasının (MTRŞ) sədri Nuşirəvan 
Məhərrəmov qeyd edib ki, bu gün 
Türk Şurası üçün vahid informa-
siya məkanı mövcud deyil. Bunun 
üçün Şuraya üzv dövlətlərin siyasi 
maraqları təmin olunmalıdır. Üzv 
ölkələrin telekanallarının kabel 
yayımı barter əsasında olmalıdır. 
Çünki kabel yayımı ilə məşğul 
olan qurumların biznes maraqları 
var. 

Üzv ölkələrin filmlərinin nü-
mayişinin tarixi günlərdə həyata 
keçirilməsinin məqsədəuyğun 
olduğunu deyən MTRŞ sədri 
bildirib ki, bunun sayəsində 
dövlətlər qarşılıqlı olaraq tarixləri 
ilə bağlı məlumat əldə edə bilərlər. 
Ortaq xəbər kanalının yaradıl-
masına gəldikdə, deməliyəm 
ki, bu, çox mürəkkəb prosesdir. 
Bu kanal üçün ortaq dil kimi 
türk dillindən istifadə edilməsi 
məqsədəuyğundur.   

Toplantıya yekun vuran 
Azərbaycan Prezidentinin ictimai-
siyasi məsələlər üzrə köməkçisi 
Əli Həsənov qeyd edib ki, türk 
coğrafiyasının dünyanın tanımalı 
olduğu şəxsiyyətləri var. Dünya 
bu cür şəxsiyyətləri daha yaxşı 
tanımalıdır. Bu tarixi şəxsiyyətlərlə 

bağlı filmlər türk, rus və ingilis 
dillərində olmalıdır. Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti Administ-
rasiyası və Mədəniyyət Nazirliyi bu 
məsələnin reallaşmasına dəstək 
verməyə hazırdır. 

Prezidentin köməkçisi ortaq 
türk kanalı ilə bağlı bildirib ki, 
TRT AVAZ-ın tərkibində belə bir 
kanalın yaradılması məsələsi 
prezidentlərin qərarından asılıdır. 
O, “Euronews” nümunəsini misal 
çəkərək deyib ki, bu kanalda 
müxtəlif dövlətlərin səhmləri var. 

İnformasiya agentliklərinin 
jurnalist və təcrübə mübadiləsinin 
əhəmiyyətindən danışan Əli 
Həsənov deyib ki, AZƏRTAC 
bu istiqamətdə səylər göstərir, 
tərəfdaş agentliklərlə yaxşı 
əlaqələr qurub.   

Türk Şurasına üzv dövlətlər 
arasında xəbər platformasının 
yaradılmasının vacibliyinə toxunan 
Prezidentin köməkçisi qeyd edib 
ki, mətbuat nümayəndələrinin 
media forumlarının keçirilməsi 
tərəflər arasında əməkdaşlığı 
daha da gücləndirər. Azərbaycan 
türkdilli dövlətlərin media forumu-
nun Bakıda keçirilməsinə hazırdır. 
Forumda təkcə telekanallarla 
bağlı məsələ deyil, ümumilikdə 
jurnalistlər arasında əməkdaşlığın 
gücləndirilməsi istiqamətində 
müzakirələr aparılmalıdır. 

Çıxışlardan sonra Türk 
Şurasının informasiya və media 
üzrə məsul nazirlərinin və yüksək 
vəzifəli rəsmilərinin III toplantısının 
Qırğızıstanda keçirilməsi qərara 
alınıb. 

Daha sonra TRT AVAZ-ın Türk 
Şurasına üzv ölkələrin tarixi və 
mədəniyyəti ilə bağlı hazırladığı 
videoçarx nümayiş olunub. 

Sonda milli ictimai televizi-
ya kanalları arasında çoxtərəfli 
texniki əməkdaşlıq protokolu 
imzalanıb. 

AZƏRTAC

Ağsu, İsmayıllı və Şamaxı rayonlarındakı zəlzələnin 
nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı hesabat brifinqi

Dağıntıya məruz qalan evlərin 80-90 faizi 
fiziki köhnəlməyə məruz qalmış, çiy kərpicdən tikilən evlərdir

 � Bu il fevralın 5-də Ağsu, İsmayıllı və Şamaxı 
rayonlarında baş vermiş zəlzələnin nəticələrinin aradan 
qaldırılması ilə bağlı görülmüş işlərə dair üç aylıq hesabat 
brifinqi keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, İsma-
yıllıda təşkil olunan brifinqdə hər 
üç rayonun icra hakimiyyətlərinin 
başçıları təbii fəlakətin nəticələrinin 
aradan qaldırılması istiqamətində 
görülən işlər barədə məlumat 
veriblər. Brifinqdə Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin və “Regional İnkişaf” 
İctimai Birliyinin nümayəndələri də 
iştirak ediblər.

Bildirilib ki, episentri İsmayıllı və 
Ağsu rayonlarının ərazisində olan 
zəlzələ nəticəsində Ağsu, İsmayıllı 
və Şamaxı rayonlarında 748 ev 
qəzalı vəziyyətə düşüb, yüzlərlə 
evə, eləcə də sosial və infrastruktur 
obyektlərinə müxtəlif dərəcədə ziyan 
dəyib. Xoşbəxtlikdən insan itkisi 
qeydə alınmayıb. 

Hadisənin səhəri günü 

dövlətimizin başçısı zəlzələ zonası-
na gələrək sakinlərlə görüşüb, təbii 
fəlakətin törətdiyi fəsadların aradan 
qaldırılacağını bildirib. Prezident 
İlham Əliyev elə buradaca əhalinin 
müraciətlərinə diqqətlə baxılması, 
evlərə, həmçinin sosial və infrast-
ruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın 
aradan qaldırılması üçün müva-
fiq icra strukturlarına tapşırıq və 
göstərişlərini verib. 

Təbii fəlakətdən dərhal son-
ra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
müvafiq komissiyası yerlərdə 
vətəndaşlar tərəfindən evlərinin 
qəzalı vəziyyətə düşməsi ilə bağlı 
edilən müraciətlərin araşdırılmasına 
başlayıb.

Qeyd olunub ki, Birinci vitse-
prezident, Heydər Əliyev Fondunun 

prezidenti Mehriban Əliyevanın 
tapşırığı əsasında “Regional İnkişaf” 
İctimai Birliyinin nümayəndələri 
və könüllüləri Ağsu, İsmayıllı və 
Şamaxı rayonlarında zəlzələdən 
zərərçəkmiş evlərin sakinləri ilə 
görüşərək, onların problemlərinin 
həlli istiqamətində dövlət qurumları 
ilə birlikdə sıx işləyib, insanlara 
mənəvi dəstək göstəriblər. 

Ağsu, İsmayıllı və Şamaxı 
rayonlarında baş vermiş zəlzələnin 
fəsadları dövlətimizin başçısının 
müvafiq sərəncam və tapşırıqlarına 
əsasən aradan qaldırılmaqdadır.

İsmayıllı Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Mirdaməd 
Sadıqov bildirib ki, zəlzələnin 
fəsadlarının aradan qaldırılması 
ilə bağlı yaradılmış komissiyaya 
66 yaşayış məntəqəsindən 1272 
müraciət daxil olub və həmin evlərə 
baxış keçirilib. Onlardan 344 ev 
qənaətbəxş hesab olunub, 455 
evdə təmirə, 344 evdə bərpaya 
ehtiyac duyulduğu barədə qərar 

verilib. 114 evin isə qəzalı oldu-
ğu müəyyənləşib. Hazırda qəzalı 
evlərdən 76-nın tikintisi aparılır. 
Bundan başqa, yerlərdə sosial 
obyektlərə də baxış keçirilib, 1 
məktəb binasının, 1 uşaq bağçası-
nın və 2 inzibati binanın da qəzalı 
olması müəyyənləşib.

Hazırda “Regional İnkişaf” 
İctimai Birliyi tərəfindən qəzalı 
vəziyyətdə olan Keyvəndi və 
Diyallı kənd tibb məntəqələrinin 
tikintisinə başlanılıb. Eyni zamanda, 
320 şagird yerlik Gəraybəyli tam 
orta məktəbinin, 40 şagird yerlik 
Kələzeyvə ibtidai məktəbinin, 40 
yerlik Quşencə uşaq bağçasının 
tikintisi nəzərdə tutulub.

Təbii fəlakətlə bağlı rayon 
üzrə vətəndaşlardan, ümumilikdə, 
2460 evlə bağlı müraciətin ün-
vanlandığını deyən Ağsu Ra-
yon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Ənvər Seyidəliyev isə qeyd edib 
ki, müraciətlərin araşdırılması 
nəticəsində 350 ev qəzalı sayılıb, 

435 evin bərpaya, 1601 evin təmirə 
ehtiyacı olduğu müəyyənləşib. 74 
evin vəziyyəti qənaətbəxş olub. 
Hazırda rayonda 162 evdə tikinti 
işləri aparılır. 

Zəlzələ nəticəsində rayonda 
ziyan dəymiş 10 sosial obyektə 
baxış keçirilib, onlardan 8-nin qəzalı, 
2-nin isə bərpaya ehtiyacı olduğu 
müəyyən edilib. Bico və Ərəbuşağı 
kənd tibb məntəqələrinin, Arakənd 
kənd orta məktəbinin və Pirhəsənli 
kənd körpələr evi-uşaq bağçasının 

yenidən tikilməsi nəzərdə tutulur. 
Şamaxı Rayon İcra 

Hakimiyyətinin başçısı Tahir 
Məmmədov da üç ayda görülən 
işlər barədə məlumat verərək 
bildirib ki, təbii fəlakətdən keçən 
dövrdə vətəndaşların müraciəti 
əsasında 5584 evə baxış keçirilib. 
Bu evlərdən 284-ü qəzalı hesab 
edilib və artıq onlardan 3-nün 
inşası başa çatdırılaraq sakinlərin 
istifadəsinə verilib. Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin müvafiq komissiyası 

tərəfindən 1274 evin bərpaya, 2212 
evin təmirə ehtiyacı olduğu bildirilib, 
1814 evin vəziyyəti qənaətbəxş 
qiymətləndirilib. Hazırda 112 evdə 
tikinti işləri aparılır. 

Zəlzələnin fəsadlarının aradan 
qaldırılması ilə yanaşı, Şamaxı-
da təhsil, səhiyyə və mədəniyyət 
sahəsində infrastrukturun 
yenilənməsi istiqamətində də mü-
hüm işlər görülür. Həmçinin “Regio-
nal İnkişaf” İctimai Birliyi tərəfindən 
rayonda bir sıra sosial obyektin 
tikintisi nəzərdə tutulub.   

Hər üç rayonun icra 
hakimiyyətlərinin başçıları dağıntıya 
məruz qalan evlərin 80-90 faizinin 
fiziki köhnəlməyə məruz qalmış, 
çiy kərpicdən tikilən evlər olduğunu 
bildiriblər. Qeyd olunub ki, hazırda 
tikintisi aparılan evlər bütün texniki 
parametrlərə cavab verir. Qəzalı 
kimi qeydə alınan bütün evlərin 
inşası, bərpası həyata keçiriləcək. 
Bu işlərin ilin sonunadək həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bildirilib 
ki, bəzi hallarda məhz zəlzələ zama-
nı qəzalı hala düşən evlərlə bağlı ol-
mayan müraciətlər də komissiyalara 
daxil olur. Həmin müraciətlərin araş-
dırılması isə bilavasitə zəlzələdən 
zərərçəkənlərin müraciətlərinin ba-
xılmasının ləngiməsinə səbəb olur.

Brifinqdə, həmçinin bölgədə olan 
tarixi-mədəniyyət abidələrinin təbii 
fəlakətdən zərər görmədiyi diqqətə 
çatdırılıb. 
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Azərbaycan Respublikasının 
inkişafında Asiya vektorunun da 
müəyyən edilməsi və bu sahədə 
düşünülmüş addımlar atma-
sı Heydər Əliyevin xalqımız və 
ölkəmiz qarşısındakı mühüm 
xidmətlərindən biridir. Ulu öndərin 
dövlətçilik təlimində Asiya siyasəti 
aşağıdakı məqsədlərə xidmət 
etmişdir:

– Heydər Əliyev müstəqil 
Azərbaycan Respublikasını sovet 
hakimiyyəti illərindəki təkqütblü inki-
şaf formatından çoxvektorlu inikişaf 
yoluna çıxarmaq üçün ölkəsinin 
qərbyönlü tərqəqqi modelinə Asiya-
nı da əlavə etməyi zəruri saymışdır.

– XX əsrin səksəninci illərindən 
Asiya qitəsində elm və texnologi-
yanın daha böyük sürətlə inkişaf 
etməsinin müşahidə olunması ulu 
öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan 
Respublikasının bu istiqamətdə də 
əməkdaşlığa cəlb edilməsinə diqqət 
yetirməsini şərtləndirmişdir.

– Avropa Şurasının Şərq 
tərəfdaşlığı proqramı Azərbaycan 
Respublikasının Asiyada da 
tərəfdaş ölkələrlə əməkdaşlığına 
təkan vermişdir.

Uzaqgörən dövlət xadimi 
Heydər Əliyevin Avropa ağırlıqlı 
Asiya siyasəti proqramının həyata 
keçirilməsi baxımından müstəqil 
dövlətçiliyin başlanğıc dövründə, 
1998-ci ildə Azərbaycanda keçiril-
miş Beynəlxalq İpək Yolu Simpo-
ziumu mühüm addım olmuşdur. 
Bu, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyevin müasir 
dövrdə tarixi Karvan yolu ənənəsi 
zəminində ölkəmizi inkişaf etdirmək 
üçün yeni tərəfdaşlar axtarışının ilk 
böyük addımı olmuşdur. İpək yolu 
simpoziumunda iştirak edən Asiya 
ölkələrinin təmsilçiləri Azərbaycan 
Respublikasının Şərq ölkələrindəki 
ilk bələdçilərinə və təbliğatçılarına 
çevrilmişlər. Beləliklə, Azərbaycanın 
Asiya siyasətinin strategiyası 
və taktikası müəyyən olunmuş, 
tərəfdarları və dostları kəşf edilmiş-
dir.

Görkəmli dövlət xadimi Heydər 
Əliyevin 1994-cü ilin dekabr ayında 
Çin Xalq Respublikasına rəsmi 
səfəri ilə müstəqil Azərbaycanın 
Asiya siyasətinin əsası qoyulmuş-
dur. Müasir dünyanın ən inkişaf 

etmiş lider dövlətlərindən biri olan 
Çində dünya şöhrətli dövlət xadimi 
Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə 
və siyasətinə bəslənilən bö-
yük ehtiram nəticə etibarilə 
müstəqil Azərbaycan Respubli-
kasına göstərilən diqqətin yüksək 
ifadəsinə çevrilmişdir. Azərbaycan 
Prezidenti kimi Heydər Əliyev 
Çin Xalq Respublikası ilə qarşı-
lıqlı əməkdaşlığın strategiyasını 
müəyyən etmiş və bu sahədə ilk 
uğurlu addımlarından birini atmış-
dır. 

Dünya şöhrətli siyasət və 
dövlət xadimi Heydər Əliyevin Çin 
Xalq Respublikası Sosial Elmlər 
Akademiyasındakı dərin məzmunlu 
nitqi yeni Azərbaycanın Asiya 
qitəsində hədəflərini müəyyən 
etməsi baxımından mühüm bir 
bəyanat kimi səslənmişdir: “Biz 
Çin ilə Azərbaycan arasında 
münasibətlərin gələcək inkişafının 
perspektivlərini müəyyənləşdirən 
mühüm sənədlər imzalamışıq. 
Bu sənəd dostluq əlaqələrimizin 
gələcək inkişafının proqramıdır. 
Bütün bunlar Çin Xalq Respub-
likası ilə Azərbaycan arasındakı 
münasibətlərin yeni mərhələsi 
deməkdir.”

Prezidentlik fəaliyyəti dövründə 
Heydər Əliyev Avropa ilə yanaşı 
və paralel şəkildə Asiya siyasətini 
addım-addım davam və inkişaf 
etdirərək möhkəmləndirmişdir. 
Asiya ilə yaranan çoxcəhətli 
əlaqələr Azərbaycanın önündə 
yeni istiqamət – Şərq istiqamətinin 
açılmasına böyük start  vermişdir. 

Azərbaycanın Asiyanın “Gün-
doğar” ölkəsi olan Yaponiya ilə 
əlaqələri istiqamətində atılmış 
addımlar ölkəmizin Asiya ilə 
əməkdaşlıq proqramının daha da 
genişlənməsinə şərait  yaratmışdır. 
Prezident Heydər Əliyevin Ya-
poniyanın Beynəlxalq İqtisadi 
Əməkdaşlıq Fondu ilə qarşılıqlı 
əməkdaşlıq sahəsində apardığı 
məqsədyönlü iş “Gündoğar” ölkə 
ilə hərtərəfli əlaqələrin formalaş-
masına geniş imkan yaratmış-
dır. Azərbaycan rəhbəri Heydər 
Əliyevin 24-28 fevral 1998-ci il 
tarixində Yaponiyaya etdiyi tarixi 
səfər Azərbaycanın Asiya – Şərq 
siyasətində mühüm addım olmuş-
dur. 

Səfər zamanı “Azərbaycan 
Respublikası və Yaponiya arasında 
dostluq və əməkdaşlıq haqqında 
birgə bəyanat”ın imzalanması 
qarşılıqlı əməkdaşlığın strateji 

istiqamətlərini müəyyən etmişdir. 
Həmçinin “Azərbaycan Respubli-
kası Xarici İşlər Nazirliyi və Yapo-
niya Xarici İşlər  Nazirliyi arasında 
məsləhətləşmələr haqqında birgə 
rəsmi bəyanat”, “Azərbaycan və 
Yaponiyanın Xarici Ölkələrlə İqtisadi 
Əməkdaşlıq Fondu arasında kredit 
razılaşması”, “Şimal” buxar-qaz 
elektrik stansiyası tikintisinin layihəsi 
haqqında” imzalanmış sənədlər 
ölkələrarası münasibətlərin böyük 
təməli funksiyasını həyata keçirmiş-
dir. Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Neft Şirkəti və Yaponiyanın 
Mitsui Neft Şirkəti arasında iştirak 
payının müəyyən edilməsinə dair 
əldə edilmiş razılaşma ölkəmizin 
neft istehsalına “Gündoğar” ölkənin 
investisiya qoymasına yol açmışdır. 

Bundan sonra Yaponiyanın 
“İtoçi”, “Nidjimen”, “Mitsui” və başqa 
şirkətlərinin Azərbaycanın iqtisadi 
həyatında iştirakının təmin edilməsi 

həm də Azərbaycan üçün yeni neft 
sənayesi məhsulları bazarının ya-
ranmasına səbəb olmuşdur. Bunun 
ardınca, Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti Heydər Əliyevin 
2000-ci ilin yanvar ayında Yaponiya-
ya ikinci səfərinin təşkili ölkələrimiz 
arasında etibarlı dostluqdan 
geniş əməkdaşlığa doğru inkişafın 
perspektivlərini müəyyən etmişdir. 
Beləliklə, Azərbaycan--Yaponiya 
əlaqələri ölkələrarası münasibətlərin 
bütün əsas sahələrini əhatə etmiş 
və fayda verməyə başlamış, gəlir 
gətirmişdir.

Ümumiyyətlə, Azərbaycan-
-Asiya münasibətlərində ayrı-
ayrı Şərq dövlətləri ilə ikitərəfli 
əlaqələrin, rəsmi səfərlərin, imza-
lanmış sənədlərin, əldə olunmuş 
razılaşmaların ardıcıl olaraq baş 
tutması mühüm əhəmiyyət kəsb 
etmişdir. Çin Xalq Respublikası və 
Yaponiyadan sonra Cənubi Koreya, 
Malayziya və Sinqapurla yaradı-
lan çoxcəhətli əlaqələr müstəqil 
Azərbaycan Respublikası üçün 
Asiya siyasətinin prioritet istiqamətə 
çevrilməsi ilə nəticələnmişdir. 

Azərbaycanla Cənubi Koreya 
Respublikası arasında 1992-ci 
ildə, Malayziya ilə isə 1993-cü ildə 
diplomatik münasibətlərin qurul-
ması və qarşılıqlı fəaliyyətlərin 

icrasına başlanılması Şərqə 
doğru yeni üfüqlər açmışdır. Eyni 
zamanda, Asiya dövlətlərindən 
Azərbaycana rəsmi səfərlərin 
təşkilinin intensivləşdirilməsi də 
iqtisadiyyatla yanaşı, mədəniyyət 
və turizm sahəsində əlaqələrin 
yaradılmasına da yeni töhfələr 
vermişdir. 

Bununla birlikdə, yaxın Asiya 
ölkələri – İran İslam Respublikası, 
Orta Asiya respublikaları, Pakistan 
və Əfqanıstanla, habelə Vyetnamla 
yaradılan əlaqələr Asiya üfüqlərinin 
genişlənməsi ilə bərabər, həm də 
dərinləşdirilməsinə öz töhfələrini 
vermişdir. Pakistan İslam Respub-
likası ilə əlaqələrdə iqtisadi-mədəni 
sahə ilə yanaşı, hərbi sahədə də 
əməkdaşlıq əlaqələri formalaşmış-
dır. 

Azərbaycan Respublikası-
nın ərazi bütövlüyü prinsipləri 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həll edilməsi üçün əsas amil 
kimi qəbul edən Pakistan İs-
lam Respublikasının beynəlxalq 
təşkilatlarda da ölkəmizi müdafiə 
etməsi Asiyaya marağı daha da 
qüvvətləndirmişdir. Eyni zamanda, 
Azərbaycan hərbi birləşmələrinin 
Əfqanıstanda sülhməramlı 
qüvvələr kimi xüsusi missiya 
həyata keçirməsi də ölkəmizin 
Asiya yönlü əlaqələrində mühüm 
rol oynamışdır. Bütün bunlar həm 
hərbi-iqtisadi cəhətdən, həm də 
diplomatiya, mədəniyyət və turizm 
baxımından ökəmizin inkişafında 
Asiya faktorunun daha böyük yer 
tutmasına səbəb olmuşdur. 

Beləliklə, görkəmli dövlət 
xadimi Heydər Əliyevin apardı-
ğı məqsədyönlü Asiya siyasəti 
Azərbaycan Respublikasının Şərq 
tərəfdaşlığının səmərəli və möhkəm 
təməllərinin yaradılmasına böyük 
töhfələr vermişdir. Nəticə etibarilə 
müstəqil Azərbaycanda digər 
dünya ölkələri ilə yanaşı, Avropa 
ilə paralel şəkildə Asiya iqtisadi-
mədəni və turizm əlaqələri xüsusi 
əhəmiyyət daşıyan bir istiqamətə 
çevrilmişdir. Uzaqgörən siyasətçi 
Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən 
olunmuş bu strateji xətt Azərbaycan 
Respublikasının sonrakı inkişa-

fının da beynəlxalq əməkdaşlıq 
istiqamətindəki prioritetlərini təşkil 
etmişdir. 

Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyev 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
müəyyən etdiyi xarici siyasət və 
beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətini 
yaradıcı şəkildə davam etdirərək, 
yeni hədəflərə çatmağa nail 
olmuşdur. Dövlət başçısı İlham 
Əliyevin böyük uğurla apardığı 
xarici siyasətdə Avropa ölkələri ilə 
əlaqələrin aparıcılıq təşkil etməsi 
ilə yanaşı, Asiyaya doğru inkişaf 
istiqaməti də əsas yer tutur. 

Prezident İlham Əliyevin 17–19 
mart 2015-ci il tarixdə Yaponiyaya, 
20–21 noyabr 2012-ci ildə Sinqapu-
ra etdiyi səfərlər zamanı aparılmış 
konstruktiv danışıqlar, qarşılıqlı 
surətdə imzalanmış sənədlər 
bu Asiya ölkələri ilə əlaqələrin 
daha da genişlənməsinə, iqtisa-
di göstəricilərin sürətli artımına 
meydan açmışdır. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin Pakistana səfəri zama-
nı İslamabaddakı parkda vaxtilə 
ulu öndər Heydər Əliyevin əkdiyi 
ağacın yanında ucaltdığı yeni yaşıl 
ağac rəmzi olaraq ölkələrarası 
münasibətlərə açılmış yaşıl işıq 
mənasını ifadə edir.

Ölkə rəhbəri İlham Əliyevin 
Çin Xalq Respublikasına səfərləri 
dünya nəhəngi olan bu ölkə ilə 
əlaqələrimizi yeni mərhələyə qal-
dırmışdır. Prezidentimizin Çin Xalq 
Respublikasına 17-19 mart 2005-ci 

il tarixdəki birinci səfəri zamanı 
rəsmi görüşlərdən əlavə, həm də 
Pekində Azərbaycan–Çin Biznes 
Forumu keçirilərək qarşılıqlı iqtisadi 
əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə 
dəstək verilmişdir. İkinci dəfə 
Pekində XXIX Yay Olimpiya Oyun-
larının təntənəli açılışında iştirak 
etmək üçün Çin Xalq Respublikası-
na möhtərəm Prezidentimizin səfəri 
çərçivəsində burada keçirilmiş 
“Azərbaycan günü” əlaqələrimizin 
inkişafının yeni səhifəsi olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyevin Asiya-
da Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad 
Tədbirləri üzrə Müşavirənin IV 
Zirvə Toplantısında iştirak etmək 
üçün 19 may 2014-cü il tarixdə bu 
ölkəyə işgüzar səfəri müddətində 
Çin Xalq Respublikasının Sədri 
Si Szinpinlə görüşündə Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli 
problemlərindən söz açılmış, bir 
sıra digər aktual məsələlər ətraflı 
şəkildə nəzərdən keçirilmişdir.
Azərbaycan rəhbəri İlham Əliyevin 
2015-ci ilin dekabr ayında baş 
tutmuş Pekin səfəri ölkələrarası 
münasibətlərin tarixinə ən yüksək 
dövlət səfəri kmi daxil olmuşdur. 

Çin Xalq Respublikasının 
bəyan etdiyi “Bir kəmər – bir yol” 
layihəsində Azərbaycanın fəal 
iştirakı ilə əlaqədar əldə olunan 
razılaşma və imzalanmış sənədlər 
hər iki ölkə üçün faydalı olan 
proqramların həyata keçirilməsinə 
imkan vermişdir. Azərbaycan 
Respublikasının başa çatdırdığı 
Bakı–Tbilisi–Qars Dəmir İpək Yolu 
ölkəmizin “Bir kəmər – bir yol” 
Beynəlxalq layihəsinə möhtəşəm 
töhfəsidir. Prezident İlham Əliyevin 
24--27 aprel 2019-cu il tarixdə 
Çin Xalq Respublikasına etdiyi 
tarixi səfər iki ölkənin əlaqələrinin 
inkişafında Zirvə görüşü hesab 
oluna bilər. Bu səfər çərçivəsində 
aparılan danışıqlar və əldə olunan 
razılaşmalar regionda yeni siyasi 
və iqtisadi münasibətlərin inişafına 
geniş yol açacaqdır. 

Çin Xalq Respublikasının Sədri Si 
Cinpinin Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevə müraciətlə 
dediyi aşağıdakı sözlər dövlət 
başçımızın səmərəli fəaliyyətinə və 
ölkəmizin beynəlxalq əməkdaşlıqdakı 
roluna verilmiş yüksək qiymətin 
parlaq ifadəsidir: “Azərbaycan Av-
rasiya məkanında əməkdaşlıq üzrə 
Çinin əsas tərəfdaşlarından biridir. 
Siz həm də “Bir kəmər – bir yol” 
layihəsinin reallaşmasına ilk olaraq 
münasibət bildirənlərdən və bu işdə 
fəal iştirak edənlərdən birisiniz. Sizin 
ölkəniz Böyük İpək Yolu üzərində 
yerləşir və bu yolun inkişafında təbii 
tərəfdaşdır. Cənab Prezident, Siz Çin 
xalqının çoxdankı dostusunuz. Çin-
Azərbaycan münasibətlərinin və bü-
tün sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı 
üçün şəxsən daimi səy göstərirsiniz. 
Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm 
və Sizinlə sıx əlaqə saxlamağa, 
ikitərəfli münasibətləri birlikdə sağlam 
məcrada inkişaf etdirməyə hazıram.”

Çin Xalq Respublikasının 
rəhbərliyi ilə yaranmış belə yüksək 
münasibət əlaqələrimizin inkişa-
fında yeni bir mərhələnin baş-
landığını göstərir. Ümumiyyətlə, 
Azərbaycan–Asiya əlaqələrinin 
inkişafına Azərbaycan–Çin 
münasibətləri böyük töhfə verir.

Müstəqil Azərbaycan Respub-
likasının inkişafının yeni bir parlaq 
səhifəsi olan Asiya ölkələri ilə 
çoxcəhətli əlaqələr Azərbaycan ta-
rixinin Heydər Əliyev – İlham Əliyev 
epoxasının çox mühüm nailiyyətidir 
və böyük perspektivlərə malikdir.

Rza TALIBOV, 
siyasi elmlər üzrə 

fəlsəfə doktoru

Məclisi giriş sözü ilə açan 
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Asif Əsgərov ümummil-
li lider Heydər Əliyevin Vətən 
və xalq qarşısındakı misilsiz 
xidmətlərindən danışaraq bildi-
rib ki, milli dövlətçiliyin inkişafını 
və qüdrətlənməsini təmin edən 
ulu öndərin həyatı və fəaliyyəti 
bu tarixin özü ilə eyniləşib, 
onun Azərbaycana bir qərinəlik 
rəhbərliyinin başlıca mahiyyətini 
təşkil edib. Dünya şöhrətli siyasət 
və dövlət xadimi olan Heydər 
Əliyev çağdaş Azərbaycanın 
tarixinin yönünü və məzmununu 
müəyyən etməklə zamanın 
fövqünə yüksəlib, əbədiyyət qaza-
nıb. O, xalqının taleyində dönüş 
yaradaraq ölkəsini tənəzzüldən 
tərəqqiyə qovuşdurub. 

Artıq 16 ildir ki ümummilli 
liderin ən layiqli davamçısı Pre-

zident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
altında müstəqil Azərbaycan 
özünün milli dövlət quruculuğu və 
idarəçiliyinin növbəti yüksəlişini və 
hərtərəfli yeniləşmə mərhələsini 
yaşayır. Cəmiyyətindən daim 
mötəbər dəstək alan, qloballaşma 
dövrünün istənilən məsələsində 
Azərbaycanın milli maraqları-
nın sadiq təminatçısı kimi çı-
xış edən dövlət başçısı İlham 
Əliyev beynəlxalq miqyasda da 
ölkəmizin yeganə və alternativ-
siz lideri kimi qəbul edilir. Bütün 

bunlar Heydər Əliyev siyasi irsinin 
böyük qələbəsi, ölkəmizin uğurlu 
gələcəyinin qarantıdır.

Azərbaycan Ağsaqqallar Şura-
sının sədri, Milli Məclisin deputatı 
Fəttah Heydərov ümummilli lider 
Heydər Əliyevi öz xalqının taleyinə 
düşən ən qiymətli şəxsiyyətlərdən 
biri kimi xarakterizə edərək 
qeyd edib ki, ulu öndər daim 
Azərbaycanı düşünüb, onun rifahı 
üçün çalışıb. Bunun nəticəsidir 
ki, Azərbaycan hazırda hər kəsin 
fəxr etdiyi bir ölkəyə çevrilib. Milli 

Məclisin deputatı Məlahət İbra-
himqızı isə bildirib ki, Azərbaycan 
onilliklər boyu ulu öndərin yorul-
maz fəaliyyəti nəticəsində bütün 
bəlalardan yan keçərək inkişaf 
yoluna çıxıb, indi isə onun ideya 
və əməllərinin davam etdirilməsi ilə 
çiçəklənmə dövrünü yaşayır. 

Mərasimdə ümummilli liderin 
nəsillərə nümunə olan bənzərsiz 
hayatını və titanik fəaliyyətini əks 
etdirən videofilm nümayiş etdirilib.

Əməkdar artistlər İlqar Mura-
dovun və Aygün Bəylərin ifala-
rında ulu öndər Heydər Əliyevə 
həsr olunmuş və sağlığında onun 
zövqünü oxşamış musiqi nömrələri 
ölməz rəhbərin xatirəsinə sonsuz 
sevgi və ehtiramın timsalı kimi 
səslənib.

T.AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Bakının təmizlik şəbəkəsi Avropanın 
iri  şəhərlərinin səviyyəsinə qaldırılır

 � Xəbər verdiyimiz 
kimi, ölkə başçısının 
tapşırığına əsasən, paytaxtın 
məişət tullantılarının 
yığılması, daşınması və 
çeşidlənməsinin idarə 
olunması konsepsiyası 
hazırlanır. Bu layihənin 
məqsədi şəhərin kompleks 
təmizlik şəbəkəsini Avropa 
dövlətlərinin paytaxtları və 
iri şəhərləri səviyyəsinə 
çatdırmaqdır.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
Böyük Britaniyanın tanınmış “Mott 
MacDonald” şirkəti ilə bağlanmış 
müqaviləyə uyğun olaraq bu yöndə 
işlər sürətlə davam edir. Şirkətin  
mütəxəssisləri Aleks  Symeonidis 
və Nik Vilson artıq bir neçə gündür 
ki, Bakıdadırlar. 

“Mott MacDonald”ın layihə 
nümayəndələri mediaya açıqlama-
larında bildirmişlər ki, yeni yaradıl-
mış Bakı Şəhər Mənzil-Kommunal 
Təsərrüfatı Departamentinin Məişət 
Tullantılarının Idarə Edilməsi 
Üzrə Monitinq Mərkəzində 2 həftə 
ərzində  ərazidən yığılmış məişət 

tullantılarının kompozisiyası araş-
dırılacaq. Bu nəticələrə əsasən, 
məişət tullantılarının yığılması və 
daşınması sahəsində yeni innova-
tiv metodların tədbiq edilməsi üçün 
lazımi qərar veriləcək. 

Konsepsiya çərçivəsində artıq 
3 aya yaxındır ki, Bakı şəhərində 
müvafiq işlər gedir. Səbail, 

Nərimanov, Yasamal, Nəsimi, 
Binəqədi, Nizami və Xətai rayonla-
rında məişət tullantıları üçün müa-
sir konteynerlər qoyulub. Layihənin 
tam şəkildə həyata keçirilməsi 
işləri 2019-cu ilin sonu 2020-ci ilin 
əvvəlinə nəzərdə tutulub. 

R.TAHİR, 
“Xalq qəzeti”
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Heydər Əliyevin dövlətçilik 
təlimində Asiya ölkələri

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev üçün ən mühüm, hər şeydən 
 üstün  olan Azərbaycan idi. O, bütün ömrünü canından da uca tutduğu 
Azərbaycana həsr etmişdi. Heydər Əliyev üçün Azərbaycan müqəddəs 

torpaq, ana Vətən və müstəqil dövlət idi. Ona görə, ölkəsinə, xalqına, torpağına, 
müstəqil dövlətinə xidmət etmək bir insan ömrünü şərəflə yaşamağın ən mühüm 
göstəricisi idi. Ulu öndər Heydər Əliyev mənalı həyatının bütün məqamlarında 
Azərbaycan idealına sadiq qalmışdır. Bu böyük dövlət xadimi Sovetlər İttifaqı 
dövründə Azərbaycanı geridə qalmış bir regiondan inkiaf etmiş bir müttəfiq res-
publika miqyasına yüksəltmişdir. Müstəqillik illərində yenidən Azərbaycan Res-
publikasına rəhbərlik etmiş görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev ölkəmizi Avropa 
İttifaqının üzvü səviyyəsinə çatdırmışdır. Qərb maarifçiliyi və texnologiyasının ən 
mühüm nailiyyətləri miqyasında inkişaf Heydər Əliyev üçün milli zəmin üzərində 
qurulmuş yeni tipli ölkə yaratmağın əsas meyarlarından birinə çevrilmişdir.

Ümummilli liderin ölməz xatirəsinə 
SONSUZ SEVGI VƏ EHTIRAM

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönü-
mü münasibətilə paytaxtın Nəsimi rayonunda təşkil olunan silsilə 
tədbirlər çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrın-

da rayon ictimaiyyəti nümayəndələrinin, Milli Məclis üzvlərinin, elm və 
mədəniyyət xadimlərinin, media təmsilçilərinin və çoxsaylı qonaqların 
iştirakı ilə təntənəli mərasim keçirilib.
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Lakin, 1969-cu ildə 
Azərbaycana rəhbər seçiləndən 
sonra ulu öndər Şuşanı abad-
laşdırmaq, şəhərin başına 
gətirilən müsibətlərin izlərini 
ləğv etmək, dağıdılmış, yan-
dırılmış evlərin bərpasına nail 
olmaq, eyni zamanda, tarixi 
abidələri qoruyub saxlamaq və 
böyük bir muzeyə çevirmək üçün 
əhəmiyyətli işlər görmüşdür. 
1970-ci illərdə ermənilər Dağlıq 
Qarabağ məsələsini yenidən 
ortaya atsalar da, onların bu 
istəklərinin qarşısı qətiyyətlə alın-
mışdı. Bu dövrdə Heydər Əliyevin 
fəaliyyətinin mühüm əhəmiyyət 
daşıyan istiqamətlərindən biri 
Dağlıq Qarabağda milli ruhun 
oyadılması olmuşdur. Ümummilli 
lider bu istiqamətdə sistemli və 
məqsədyönlü şəkildə fəaliyyət 
göstərirdi. Hər şeydən əvvəl, 
Qarabağ tarixini, mədəniyyətini, 
incəsənətini, iqtisadi inkişafını 
mükəmməl bilən ulu öndər bu 
məsələyə çox həssaslıqla ya-
naşırdı. Azərbaycanın qədim 
mədəniyyət mərkəzi kimi Şuşa 
şəhərinin tarixi keçmişini yaxşı 
bilən Heydər Əliyev şəhərə çox 
böyük qayğı göstərərək onun 
inkişafına çalışırdı. Eyni zamanda, 
ümummilli lider Şuşaya adi bir 
şəhər deyil, zəngin tarixi abidə, 
Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq 
rəmzi kimi baxırdı. 

1970-ci illərin ikinci yarısın-
da Heydər Əliyevin bilavasitə 
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Şuşa 
şəhərinin inkişaf etdirilməsi 
məqsədilə bir neçə xüsusi qərar 
qəbul edilmişdi. Həmin qərarlara 
uyğun olaraq şəhərin keçmişdə 
tikilmiş binaları, tarixi abidələri 
bərpa edilmiş, yeni çoxmərtəbəli 
yaşayış binaları, böyük meh-
manxana kompleksləri, ayrı-ayrı 
inzibati binalar tikilmişdi. Eyni 
zamanda, Şuşanın statusu 
qaldırılaraq ümumittifaq səviyyəli 
kurort şəhərinə çevrildi. Heç 
şübhəsiz ki, həmin qərarların 
yerinə yetirilməsinin çox böyük 
tarixi əhəmiyyəti var idi. Şəhərdə 
azərbaycanlılar üçün əlavə iş 
yerləri açılmış, həyat səviyyəsi 
yaxşılaşdırılmışdı. Eyni zaman-
da, SSRİ-nin müxtəlif yerlərindən 
Şuşaya istirahətə gələnlər 
Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti 
və incəsənəti ilə yaxından tanış 
olurdular. Qeyd etmək lazımdır 
ki, 1920-ci ildən 1970-ci ilə qədər 
Şuşada heç vaxt belə genişmiq-
yaslı tikinti işləri aparılmamışdı. 
Şəhərdəki “Qala divarları”nın 
və “Gəncə qapısı”nın bərpasına 
təkcə 1975-ci ildə 25 min ma-
nat xərclənmişdi. Azərbaycanın 

mədəniyyət, incəsənət və elm 
xadimlərinin, o cümlədən XIX 
əsrin görkəmli ədibi Qasım 
bəy Zakirin məzarı qaydaya 
 salınmışdı.

1979-cu il yanvarın 12-də “Ağ-
dam–Xankəndi” dəmiryolu çəkildi 
və ümummilli liderin özünün iştira-
kı ilə istifadəyə verildi. Nəticədə, 
dəmir yolu xəttinin işə düşməsi ilə 
muxtar vilayətin iqtisadi cəhətdən 
respublikanın digər rayonları ilə 
daha sıx əlaqəsi yaradıldı. Bu, 
Heydər Əliyevin Qarabağın dağlıq 
və aran hissələrinin, Azərbaycanın 
digər rayonlarının təsərrüfat 
və iqtisadi cəhətdən daha çox 

birləşdirilməsi baxımından strateji 
addımı və böyük tarixi xidməti idi. 
Dəmir yolu xəttinin açıldığı gün 
Şuşaya gedən ümummilli lider 
şəhərdə Azərbaycan xalqının tarixi 
abidələrinin qorunmasına xüsusi 
qayğı göstərilməsi barədə konkret 
göstəriş vermişdi. 

Ümummilli lider, eyni zamanda, 
Şuşada aparılan tikinti-quruculuq 
işləri ilə də yaxından maraqlan-
mış, Azərbaycan poeziyasının 
klassikləri M.P.Vaqifin və Xur-
şudbanu Natəvanın yaşayıb 
yaratdığı yerlərlə tanış olmuşdu. 
Şuşa rayonunun rəhbərləri ilə 
keçirdiyi görüşdə ümummilli 
lider tövsiyə edərək demişdi: “...
Şuşa abidələr şəhəridir. Diyarın 
zəngin tarixi ilə bağlı olan hər şeyi 
qorumaq, qədim tikintiləri bərpa 
etmək lazımdır”. Heydər Əliyevin 
bilavasitə səyləri nəticəsində, az 
sonra -- 1977-ci ilin avqust ayında 

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 
Şuşa şəhərini tarix-memarlıq qoru-
ğu elan edən qərar qəbul etmişdi. 

Heydər Əliyevin göstərişi ilə 
o dövrdə Dağlıq Qarabağda, 
xüsusilə Şuşada yaşamış digər 
elm və mədəniyyət xadimlərinin 
də xatirəsi əbədiləşdirildi. 1982-
ci il avqustun 2-də Şuşada şairə 
Xurşidbanu Natəvana abidə 
qoyuldu. Nəticədə, məhz ümum-
milli liderin Azərbaycana rəhbərlik 
etdiyi illərdə Şuşa şəhərinin və 
Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar 
yaşayan digər məntəqələrinin 
siması əsaslı şəkildə dəyişdi, yeni 
iş yerləri açıldı, yerli əhalinin milli 
ruhu daha da yüksəldi.

1987-ci il oktyabrın 21-də 
ümummilli lider Sov.İKP ple-
numunda vəzifəsindən azad 
edildikdən bir neçə gün sonra Mi-
xail Qorbaçovun iqtisadi məsələlər 
üzrə müşaviri Abel Aqanbek-
yan Parisdə “İnterkontinental” 

hotelində müsahibəsində DQMV-
nin Ermənistana birləşdirilməsinin 
iqtisadi cəhətdən daha sərfəli 
olacağını və bu məsələ üzərində 
xüsusi komissiyanın işlədiyini 
bəyan edərək Dağlıq Qarabağın 
Ermənistana birləşdirilməsi ideya-
sını irəli sürdü.

XX əsrin 80-ci illərinin sonunda 
SSRİ rəhbərlərinin Azərbaycan 
torpaqlarına açıq-aşkar təcavüz 
edən ermənilərə himayədarlıq 
etməsi üzündən hadisələr 
getdikcə daha da mürəkkəbləşdi 
və Ermənistan Respublikası 
Azərbaycan ərazilərinə hərbi 
qüvvə göndərərək açıq təcavüzə 
başladı. Belə ki, 1989-cu il av-
qustun 13-də ermənilər Şuşaya 
gələn su kəmərini partlatdılar. Ayın 
17-də Əskəranda Şuşa–Ağdam 
marşrutu üzrə işləyən avtobusa 
ermənilərin hücumu, avqus-
tun 28-də isə Şuşadan Bakıya, 
Ağdama və respublikanın digər 

rayonlarına gedən 9 avtobus və 
1 yük maşın karvanının atəşə 
tutulması nəticəsində 20-yə qədər 
adam yaralandı. Oktyabrın axırı 
və noyabrın əvvəllərində isə Şuşa 
yaxınlığında Ağa körpüsünün 
ermənilər tərəfindən partladıl-
ması nəticəsində Şuşanın ətraf 
rayonlarla əlaqəsi kəsildi və şəhər 
blokada vəziyyətinə düşdü.

Qarabağın dağlıq hissəsində 
yerləşdirilmiş Ermənistan silah-
lı qüvvələrinin bölmələri digər 
erməni terrorçu dəstələri ilə 
birlikdə Azərbaycan Respublika-
sının ərazisində növbəti cinayət 
törədərək, yuxarı Qarabağda 
azərbaycanlıların yaşadığı 
sonuncu yaşayış məntəqəsi 
olan Şuşa şəhərini işğal etdilər. 
Şuşanın belə qısa müddətdə 
süqut etməsinin əsas səbəbi 
şəhərin müdafiə qabiliyyətinin 
zəif olması idi. Ermənilərin öz 
məlumatlarına görə Şuşaya hü-
cumda 100-ə qədər zirehli maşın 
və tank, 11 min nəfər canlı qüvvə 
iştirak etmişdi. Ermənilər tərəfində 
xaricdən gətirilmiş muzdlular da 
döyüşürdülər.

Nəticədə, 289 kvadratkilometr 
ərazisi, 24 min nəfər əhalisi, 1 
şəhər və 30 kənddən ibarət olan 
Şuşa rayonu Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən işğal edildi. 
Şuşa uğrunda döyüşlərdə 195 
nəfər şəhid oldu, 165 nəfər yara-
landı, 58 nəfər isə itkin düşdü.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
təcavüzü nəticəsində Şuşanın 
25 məktəbi, 31 kitabxanası, 20 
səhiyyə müəssisəsi, 17 klubu, 8 
mədəniyyət evi, 4 texnikumu, 2 
institut filialı, 7 uşaq bağçası, 4 ki-
noteatrı, 5 mədəniyyət və istirahət 
parkı, 2 sanatoriya, turist bazası, 
2 mehmanxana, Azərbaycan 
Xalçası Dövlət Muzeyinin filialı, 
Şuşa Dövlət Dram Teatrı, Şuşa 
Televiziyası, Şərq musiqi alətləri 
fabriki, Dövlət Rəsm Qalereyası, 

Uşaq sağlamlıq məktəbi talan 
edilmiş, yandırılmış və dağıdılmış-
dır. Bütün bunlarla yanaşı, işğala 
qədər Şuşada memarlıq abidəsi 
sayılan 170-dən çox yaşayış 
binası və 160-dək mədəniyyət və 
tarixi abidələr də erməni vandalları 
tərəfindən dağıdılmış, məbədgah 
və məscidlər təhqirlərə məruz 
qalmış, çox sayda nadir əlyazma 
nümunələri məhv edilmişdir.

Bunların içərisində son tunc 
və ilk dəmir dövrü abidəsi sayılan 
Şuşa və Şuşakənd daş qutusu 
qəbirləri, daş dövrü abidəsi olan 
Şuşa mağara düşərgəsi, XVIII 
əsrə dair Şuşa qalasının divar-
ları, Gəncə qapısı, Pənah xanın 
sarayı və kitabxanası, İbrahim 
xanın bürcü və qəsri, Xan sara-
yı və karvansaray, Molla Pənah 
Vaqifin mədrəsəsi və türbəsi, 
Yuxarı məscid mədrəsəsi, Hacı-
qulların malikanəsi, İkimərtəbəli 
karvansaray, Mehmandarovların 
malikanə kompleksi, Gövhər 
ağa, Xoca Mərcanlı, Hacı Ab-
bas, Mərdinli, Saatlı, Köçərli 
məscidləri, Xurşidbanu Natəvanın 
evi və bulağı, Ə.B. Haqverdiye-
vin, Q.B.Zakirin, M.M.Nəvvabın, 
S.S.Axundovun, N.B.Vəzirovun, 
Y.V.Çəmənzəminlinin evləri, Ma-
may bəyin evi, məscidi və bulağı, 
Behbudovların, Fərəməzovların, 
Zöhrabbəyovun, Bəhmən Mirzənin 
evləri, Üzeyir bəy Hacıbəylinin, 
Bülbülün ev muzeyləri, Xan 
Şuşinskinin, Tarzən Sadıqcanın 
evləri, “Realni” məktəbinin binası, 
Qız məktəbi, Şirinsu hamamı, 
Meydan bulağı, İsa bulağı və s. ta-
rixi mədəniyyət nümunələri erməni 
işğalçıları tərəfindən talan edilmiş 
və dağıdılmışdır. 

1993-cü ildən başlayaraq, doğ-
ma ocaqlarından didərgin salınmış 
bir milyonadək qaçqın və məcburi 
köçkünün bütün qayğıları və 
problemləri Azərbaycan dövlətinin 
gündəlik fəaliyyətinə çevrilmişdir. 

Bununla yanaşı, ümummilli lideri-
miz Heydər Əliyev 1996-cı il ma-
yın 6-da Prezident sarayında Şuşa 
və Laçın rayonlarının ictimaiyyəti 
ilə görüşdə Şuşanın, ümumiyyətlə. 
Qarabağın Azərbaycan üçün 
müstəsna əhəmiyyətli olduğu-
nu bildirərək demişdir: “...Şuşa 
Azərbaycanın ən əziz və böyük 
tarixi olan bir guşəsidir. Şuşanı ya-
radanlar, Şuşa şəhərini quranlar, 
Şuşa qalasını tikənlər Azərbaycan 
torpağının sahibləri olublar və 
Qarabağda Azərbaycan torpağının 
daim qorunması, saxlanması üçün 
Şuşa şəhərini, qalasını yaradıb-
lar. Bu, Azərbaycan xalqının, 
əcdadlarımızın yaratdığı böyük 
abidədir, təkcə şəhər deyil, böyük 
bir tarixi abidədir. Bu şəhərdə, 
onun ətrafında Azərbaycan 
xalqının bir neçə əsrlik tarixə 
mailk böyük mədəniyyəti, mədəni 
irsi, qəhrəmanlıq nümunələri 
yaranıbdır. Şuşa təkcə şuşalılar 
üçün yox, bütün azərbaycanlılar 
üçün, vətənini, millətini sevən hər 
bir vətəndaşımız üçün əziz bir 
şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir 
qaladır, əziz bir abidədir”.

Bir vaxtlar “Kiçik Paris”, “Qaf-
qazın sənət məbədi”, “Azərbaycan 
musiqisinin beşiyi” və “Şərqin 
konservatoriyası” adlandırılan, bir 
sıra görkəmli xadimlərin vətəni, 
eləcə də Azərbaycanın tarixi 
mədəniyyət mərkəzi və Qarabağın 
tacı olan Şuşa şəhəri Ermənistan 
silahlı qüvvələrin işğalı altındadır. 
Şuşanın abidələr şəhəri olduğunu 
söyləyən ümummilli lider Heydər 
Əliyev onun Azərbaycan üçün 
müstəsna əhəmiyyətini yüksək 
qiymətləndirərək bildirmişdir ki, 
“Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız 
isə, ümumiyyətlə, Azərbaycan 
yoxdur”.

Ümummili liderimiz Heydər 
Əliyevin siyasi kursunu uğurla 
davam etdirərək Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin nizama 
salınmasına xüsusi diqqət yetirən 
cənab Prezident İlham Əliyev bu 
məsələdə yalnız respublikamızın 
milli və dövlətçilik maraqlarını daim 
üstün tutduğunu nümayiş etdirmiş-
dir. Dövlət başçısı İlham Əliyev bu 
gün danışıqlar masası üzərində 
işğal edilmiş bütün Azərbaycan tor-
paqlarının azad edilməsi və məcburi 
köçkünlərin öz doğma ev-eşiklərinə 
qaytarılması məsələlərinin möv-
cudluğunu bildirmişdir. Bununla 
yanaşı, Ermənistanın danışıqlar 
prosesini süni şəkildə uzatdığını və 
bu taktikanın heç bir perspektivinin 
olmadığını söyləyən Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev nə bu gün, 
nə on il, nə də yüz il sonra Dağlıq 
Qarabağın müstəqil olmayacağını 
vurğulamışdır. Dövlət başçısı cənab 
İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, 
“Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı 
əhalisi oraya, o cümlədən Şuşaya 
qayıtdıqdan sonra status məsələsi 
müzakirə oluna bilər. Heç şübhəsiz 
ki, bütün bunlar Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini 
tapmalıdır”.

Elçin ƏHMƏDOV, 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının 

professoru, siyasi elmlər 
doktoru, “Azərbaycan 

Respublikası Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin Azərbaycanlı 

İcması” İctimai Birliyinin 
sədr müavini

 � Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması Şuşa 
şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalının   
27-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb.

Bəyanatı şərh edən “Azərbaycan Res-
publikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin 
Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin 
sədr müavini, professor Elçin Əhmədov 
bildirib ki, son iki yüz ildə ermənilər tarixi 
Azərbaycan torpaqları hesabına uydurma “bö-
yük Ermənistan” ideyasını həyata keçirmək 
məqsədilə 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953, 
1988-1993-cü illərdə xalqımıza qarşı soyqı-
rımı, terror, deportasiya və etnik təmizləmə 
kimi cinayətlər törədiblər.

XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında 
Ermənistan yenidən Azərbaycanın ayrılmaz 
tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinə 
dair ərazi iddiaları irəli sürdü. Bununla 
yanaşı, Ermənistan SSR Ali Soveti 1989-cu 
il dekabrın 1-də Azərbaycanın suverenliyini 
kobud surətdə pozaraq DQMV-nin Ermənistan 

SSR-ə birləşdirilməsi haqqında Konstitusiyaya 
zidd qərar qəbul etdi. 1988-1992-ci illərdə 
Ermənistan silahlı qüvvələri bir-birinin ardınca 
Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan 
30-dan çox yaşayış məntəqəsini işğal etdi. 
1992-ci il fevralın 26-da bütün dünyanın gözü 
qarşısında baş verən, qəddarlığı və amansızlığı 
ilə seçilən Xocalı soyqırımı isə bu təcavüzkar 
siyasətin ən qanlı və yaddaşlardan silinməyən 
səhifəsi olub.

XX əsrin sonunda monoetnik dövlət 
yaratmağa nail olan Ermənistanın təcavüzü 
nəticəsində 1992-1993-cü illərdə Azərbaycanın 
Dağlıq Qarabağ bölgəsi və onun hüdudla-
rından kənarda yerləşən Laçın, Kəlbəcər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan 
rayonları zəbt edilib və hazırda Azərbaycan 
ərazisinin 20 faizindən çox hissəsi Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bütün bu 
ərazilər Ermənistan Respublikası tərəfindən 
etnik təmizləməyə məruz qalıb. Ermənistanın 
bu hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərindən 1 milyondan çox 
azərbaycanlı öz doğma torpağından məcburən 
köçkün düşüb. Bütün dövrlərdə olduğu kimi, 
ermənilərin həyata keçirdiyi bu işğalçılıq 
siyasəti kütləvi qırğınlarla müşayiət olunub, 
nəticədə 20 min azərbaycanlı həlak olub, 50 
min nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq 
əlil olub.

Bu cinayətlərin içərisində 27 il bundan 
əvvəl - 1992-ci il mayın 8-də Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin hərbi təcavüzü nəticəsində 
Azərbaycanın tarixi mədəniyyət mərkəzi olan 
Şuşa şəhəri və rayonun 30 kəndi işğal edilib 
və dağıdılıb, 195 nəfər dinc sakin həlak olub, 
165 nəfər yaralanıb, itkin düşüb, 58 nəfərin 
taleyi haqqında isə heç bir məlumat yoxdur. 
Nəticədə, Şuşa rayonunun 24 mindən artıq 
əhalisi öz doğma torpağından məcburən 
köçkün düşərək Azərbaycanın 58 rayonunda 
məskunlaşıb.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü 
nəticəsində Azərbaycan tarixində mühüm yer 
tutan, canlı təbiət muzeyi və abidələr şəhəri 
olan Şuşanın 25 məktəbi, 31 kitabxanası, 20 
səhiyyə müəssisəsi, 17 klubu, 8 mədəniyyət 
evi, 4 texnikumu, 2 institut filialı, 7 uşaq 
bağçası, 4 kinoteatrı, 5 mədəniyyət və istirahət 
parkı, 2 sanatoriyası, turist bazası, 2 mehman-
xanası, Azərbaycan Xalçası Dövlət Muzeyinin 
filialı, Şuşa Dövlət Dram Teatrı, Şuşa Televizi-

yası, Şərq musiqi alətləri fabriki, Dövlət Rəsm 
Qalereyası, Uşaq Sağlamlıq Məktəbi talan 
edilib, yandırılıb və dağıdılıb. 

Bununla yanaşı, Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərində Ermənistan tərəfindən 
atılan qeyri-qanuni addımlar, qanunsuz 
səfərlər, görüntü xatirinə keçirilən tədbirlər, 
məskunlaşdırma siyasətinin aparılması və 
demoqrafik tərkibin qəsdən dəyişdirilməsi, 
xüsusilə Şuşa şəhərində Azərbaycan xalqına 
məxsus maddi-mədəni irsin talan edilməsi 
beynəlxalq və humanitar hüququn pozulma-
sı deməkdir. İşğala qədər Şuşada memarlıq 
abidəsi sayılan 170-dən çox yaşayış binası 
və 160-dək mədəniyyət abidəsi, eləcə də 
tarixi abidələr ermənilər tərəfindən dağıdılıb, 
məbədgah və məscidlər təhqirlərə məruz qalıb, 
çox sayda nadir əlyazma nümunələri məhv 
edilib. Bunların içərisində son tunc və ilk dəmir 
dövrü abidəsi sayılan Şuşa və Şuşakənd daş 
qutusu qəbirləri, daş dövrü abidəsi olan Şuşa 
mağara düşərgəsi, XVIII əsrə dair Şuşa qala-
sının divarları, Gəncə qapısı, Qarabağ xanları 
Pənah xanın sarayı və kitabxanası, İbrahim 
xanın bürcü və qəsri, Xan sarayı və karvansa-
ray, eləcə də Azərbaycan tarixində xüsusi rol 
oynamış görkəmli şəxsiyyətlərin ev muzeyləri 
və s. tarixi mədəniyyət nümunələri erməni 
işğalçıları tərəfindən talan edilib, dağıdılıb və 
mənimsənilib. 

Ümumilikdə, 1988-1993-cü illərdə 
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 
Azərbaycanın tarixi, memarlıq və dini 
abidələri, xüsusilə, 600-dən çox tarixi və 

memarlıq abidəsi, onlardan 144 məbəd və 67 
məscid Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
tamamilə dağıdılıb. Bununla yanaşı, 40 
min eksponatın qorunduğu 22 muzey, 927 
kitabxanada 4,6 milyon kitab və qiymətli 
tarixi əlyazmalar məhv edilib, o cümlədən 
Azərbaycanın tarixi irsinə aid olan qiymətli 
nümunələr muzeylərdən oğurlanaraq sonradan 
müxtəlif hərraclarda satılıb.

Şuşa şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən işğalının 27-ci ildönümündə 
Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin 80 mindən çox, o cümlədən Şuşa 
rayonunun 34 mindən çox olan azərbaycanlıları 
beynəlxalq birliyi Azərbaycan xalqına qarşı 
bu gün də davam edən təcavüz hərəkətlərinə 
obyektiv siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi 
üçün ölkəmizin haqlı mövqeyini dəstəkləməyə 
çağırır.

“Biz dünya ictimaiyyətini və beynəlxalq 
təşkilatları Azərbaycanın tarixi, memarlıq və 
dini abidələrin məqsədyönlü şəkildə dağıdıl-
ması, talan edilməsi və mənimsənilməsinə, 
eləcə də bu işğala son qoyulmasına çağırırıq. 
Biz humanizm ideyalarının daşıyıcısı olan 
bütün beynəlxalq təşkilatlardan tələb edirik ki, 
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin ifşa olunma-
sı üçün təsirli tədbirlər görülsün. Bununla yana-
şı, Ermənistanın təcavüzünün qurbanı olan bir 
milyondan çox insanın haqq səsi eşidilsin və 
pozulmuş hüquqlarımızın bərpa olunması üçün 
ermənilərin cinayətkar əməlləri beynəlxalq 
səviyyədə qınaq obyektinə çevrilsin.

Qeyd etmək vacibdir ki, Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə əlaqədar 1993-
cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 
qəbul edilmiş 822, 853, 874 və 884 saylı 
qətna-mələrdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, 
suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığı-
nın zəruriliyi bir daha təsdiq olunur, Dağlıq 
Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi 
olduğu bildirilir, işğalçı qüvvələrin işğal 
etdikləri Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tam 
və qeyd-şərtsiz çıxması göstərilir. Ancaq BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinə, 
Qoşulmama Hərəkatının, Avropa Şurası Par-
lament Assambleyasının, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının və eləcə də digər beynəlxalq 
təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərə baxmaya-
raq, indiyə kimi Ermənistan Respublikasının 
açıq-aşkar hərbi işğalçılıq mövqeyi tutması uc-
batından münaqişə ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
və suverenliyi çərçivəsində öz həllini tapmayıb.

Hesab edirik ki, münaqişənin ədalətli həlli 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olun-
muş ərazilərdən çıxarılmasından, Azərbaycan 
Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsindən 
təcavüzə məruz qalaraq qovulmuş 80 mindən 
çox azərbaycanlının doğma torpaqlarına 
qayıtmasından sonra mümkündür. Biz, Dağlıq 
Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmaları-
nın Azərbaycan dövlətinin sərhədləri və ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində yenidən birlikdə sülh 
şəraitində yaşamasına inanırıq. Yalnız bu halda 
regionda davamlı və ədalətli sülh təmin oluna 
bilər”, – deyə bəyanatda bildirilir. 

AZƏRTAC

Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə, 
ümumiyyətlə, Azərbaycan yoxdur

Heydər  ƏLİYEV:

Ümummilli lider Heydər Əliyev hələ Azərbaycan 
rəhbəri seçilməmişdən əvvəl ilk dəfə Şuşada 1967-
ci ildə olmuşdu. O vaxt Xankəndində (1923-1991-ci 

illərdə Stepanakert adlandırılmışdır) azərbaycanlılarla 
ermənilər arasında münaqişə olmuş və qan tökül-
müşdü. Dağlıq Qarabağda olan erməni millətçiləri üç 
azərbaycanlını vəhşicəsinə öldürmüşdülər. Həmin 
məsələni dərindən araşdırmaq üçün Heydər Əliyev 15 gün 
Dağlıq Qarabağda olmuş, eləcə də, Şuşaya getmişdi. Şuşa-
da olarkən 1905–1907, 1918–1920-ci illərdə ermənilərin 
təcavüzü nəticəsində dağıdılmış və yandırılmış evlərin 
hələ də bərpa edilmədiyini görmüşdü. O, Şuşa şəhərinin 
Azərbaycan xalqının böyük bir tarixi abidəsi, incisi kimi 
bərpa etdirilməsinin zəruriliyi qənaətinə gəlmiş və Bakıya 
qayıtdıqdan sonra şəhərin belə vəziyyətdə saxlanılması-
nın mümkünsüzlüyü barədə mülahizələrini Azərbaycan 
rəhbərlərinə söyləmişdi. 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması 
Şuşanın işğalının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
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Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxsin Apellyasiya Şurası haqqında 
1. Ümumi müddəalar

1.1. Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxsin 
Apellyasiya Şurası (bundan sonra ‒Apellya-
siya Şurası) sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən 
fiziki və hüquqi şəxslərin özlərinin sahibkar-
lıq fəaliyyəti ilə bağlı dövlətə məxsus olan 
hüquqi şəxsin, onun strukturuna daxil olan 
qurumların və tabeliyindəki digər qurumların, 
o cümlədən publik hüquqi şəxslərin, qeyri-
kommersiya hüquqi şəxslərinin, paylarının 
(səhmlərinin) 51 və daha artıq faizi birbaşa 
və ya dolayısı ilə həmin hüquqi şəxsə məxsus 
olan kommersiya hüquqi şəxslərinin (bun-
dan sonra ‒ dövlətə məxsus olan hüquqi 
şəxs) qərarlarından, digər hərəkət və ya 
hərəkətsizliyindən (bu Əsasnamənin 1.8-ci 
bəndində nəzərdə tutulmuş hallar istisna 
olmaqla) verdikləri şikayətlərə (bundan sonra 
‒ şikayət) baxan, ictimai (ödənişsiz) əsaslarla 
fəaliyyət göstərən kollegial  orqandır. 

1.2. Apellyasiya Şurası öz fəaliyyətində 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya-
sını, “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununu, Azərbaycan 
Respublikasının digər qanunlarını, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
aktlarını, bu Əsasnaməni və digər normativ 
hüquqi aktları rəhbər tutur.

1.3. Apellyasiya Şurası öz vəzifələrini 
yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata 
keçirərkən icra hakimiyyəti orqanları, yerli 
özünüidarəetmə orqanları, habelə hüquqi və 
fiziki şəxslərlə qarşılıqlı surətdə fəaliyyət 
göstərir.

1.4. Bu Əsasnamənin məqsədləri üçün 
“şikayət” dedikdə sahibkarlıq fəaliyyəti 
göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin 
özlərinin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağ-
lı dövlətə məxsus olan hüquqi şəxsin 
qərarlarından, digər hərəkətlərindən və ya 
hərəkətsizliyindən Apellyasiya Şurasına 
verdikləri yazılı müraciət başa düşülür.

1.5. Apellyasiya Şurası öz fəaliyyətini 
qanunçuluq, şəffaflıq, kollegiallıq və 
qərəzsizlik prinsipləri əsasında qurur.

1.6. Dövlətə məxsus olan hüquqi 
şəxsin rəhbərliyinin və Aparatının vəzifəli 
şəxslərinin qərarlarından, digər hərəkət və 
ya hərəkətsizliyindən Apellyasiya Şurasına 
verilmiş şikayətlərə həmin hüquqi şəxsin 
Apellyasiya Şurasında baxılır.

1.7. Dövlətə məxsus olan hüquqi 
şəxsin strukturuna daxil olan qurumların 
və tabeliyindəki digər qurumların vəzifəli 
şəxslərinin qərarlarından, digər hərəkət və 
ya hərəkətsizliyindən Apellyasiya Şurasına 
verilmiş şikayətlərə Apellyasiya Şurasında 
o halda baxılır ki, eyni məzmunlu şikayətə, 
ilkin olaraq, dövlətə məxsus olan həmin 
hüquqi şəxsin özündə baxılmış olsun.

1.8. Şikayətə aşağıdakı hallarda Apellya-
siya Şurasında baxıla bilməz:

1.8.1. şikayət bu Əsasnamənin 1.1-ci 
bəndində nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğun 
olmadıqda;

1.8.2. şikayət korrupsiya ilə əlaqədar 
hüquqpozmalara aid olduqda və ya şikayətə 
baxılarkən aidiyyəti vəzifəli şəxslərin 
əməllərində korrupsiya ilə əlaqədar hüquq-
pozma əlamətləri müəyyən edildikdə (həmin 
əlamətlərə aid hissədə);

1.8.3. “İnzibati icraat haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
35.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar 
istisna olmaqla, şikayət vermiş şəxs (şəxslər) 
barəsində şikayətdə göstərilmiş əsaslar 
üzrə Apellyasiya Şurası və ya Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Apell-
yasiya Şurası tərəfindən əvvəllər qərar qəbul 
olunduğu müəyyən edildikdə;

1.8.4. şikayətin predmeti üzrə 
məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı 
olduqda;

1.8.5. “İnzibati icraat haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
3.2.2-ci, 72.2-ci, 75.1.3-cü və 75.1.4-cü 
maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda.

2. Apellyasiya Şurasının vəzifələri
2.0. Apellyasiya Şurasının vəzifələri 

aşağıdakılardır:
2.0.1. Apellyasiya Şurasına daxil olan 

şikayətlər üzrə hərtərəfli, tam və obyektiv 
araşdırma aparmaq, mahiyyəti üzrə baxılmış 
şikayətlərə dair əsaslandırılmış yazılı qərar 
qəbul etmək, mahiyyəti üzrə baxılmamış 
şikayətlərə dair isə şikayətçiyə yazılı məktub 
göndərmək;

2.0.2. şikayət vermiş şəxsləri (onların 
səlahiyyətli nümayəndələrini) və dövlətə 
məxsus olan hüquqi şəxsin aidiyyəti vəzifəli 
şəxslərini Apellyasiya Şurasının iclaslarına 
dəvət etmək;

2.0.3. Apellyasiya Şurasının qəbul etdiyi 
qərarların icrasına nəzarət etmək;

2.0.4. Apellyasiya Şurasında baxılan 
şikayətlərin uçotunu aparmaq, onları təhlil 
etmək, ümumiləşdirmək və ildə iki dəfə 
(iyul ayının 15-dək və yanvar ayının 15-dək) 
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxsin rəhbərinə 
və tələb olunan formada Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti yanında Apellyasiya 
Şurasına yarımillik və illik arayışlar (hesa-
batlar) təqdim etmək;

2.0.5. fəaliyyəti zamanı insan və 
vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının 
həyata keçirilməsini təmin etmək və onların 
pozulmasının qarşısını almaq;

2.0.6. qanunvericiliyə uyğun olaraq 
dövlət və kommersiya sirrinin, habelə 
qanunla açıqlanması və yayılması qadağan 
edilən digər məlumatların qorunması üçün 
zəruri tədbirlər görmək;

2.0.7. Apellyasiya Şurasının qəbul etdiyi 
qərarlarla bağlı izah vermək;

2.0.8. qanunla və Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin aktları ilə müəyyən 
edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

3. Apellyasiya Şurasının hüquqları
3.0. Öz vəzifələrini yerinə yetirmək 

üçün Apellyasiya Şurasının aşağıdakı hüquq-
ları vardır:

3.0.1. Apellyasiya Şurasına daxil olan 
şikayətlərlə əlaqədar icra hakimiyyəti orqan-
larına, yerli özünüidarəetmə orqanlarına və 
qeyri-hökumət təşkilatlarına, digər hüquqi və 
fiziki şəxslərə şifahi və ya yazılı, o cümlədən 
elektron sorğular göndərmək (müraciətlər 
etmək), onlardan zəruri sənədləri və 
məlumatları almaq;

3.0.2. şikayət vermiş şəxslərin (onların 
səlahiyyətli nümayəndələrinin), dövlətə 
məxsus olan hüquqi şəxsin aidiyyəti vəzifəli 
şəxslərinin, habelə digər əlaqəli şəxslərin 
iştirakı ilə araşdırma aparmaq, onlardan 
izahatlar almaq; 

3.0.3. Apellyasiya Şurasına daxil olan 
şikayətlərin araşdırılması zamanı aşkarlan-
mış nöqsan və pozuntuların aradan qaldırıl-
ması ilə bağlı dövlətə məxsus olan hüquqi 
şəxsin vəzifəli şəxslərinə yazılı göstərişlər 
vermək; 

3.0.4. Apellyasiya Şurasına daxil 
olan şikayətlərin araşdırılması zamanı 
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxsin vəzifəli 
şəxslərinin öz xidməti fəaliyyətinin icrası 
ilə bağlı kobud nöqsanlara yol verməsi, 
habelə hüquqi aktları pozması halları aşkar 
edildikdə, həmin şəxslərin məsuliyyətə 
cəlb olunması məqsədilə qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər 
görülməsi üçün məsələ qaldırmaq və nəticəsi 
barədə məlumat almaq; 

3.0.5. Apellyasiya Şurasının 
fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması üçün 
təkliflər vermək;

3.0.6. təhlillər və ümumiləşdirmələr 
aparmaq, şikayətlərin araşdırılması zamanı 
aşkar edilmiş nöqsanların, çatışmazlıqla-
rın aradan qaldırılması ilə bağlı təkliflər 
vermək;

3.0.7. Apellyasiya Şurasının qərarlarının 
yerinə yetirilməsinin monitorinqini aparmaq 
və buna nəzarət etmək, habelə nöqsanların 
aradan qaldırılması üzrə tədbirlər görmək;

3.0.8. Apellyasiya Şurasının fəaliyyətinə 
ekspert, mütəxəssis və məsləhətçilər cəlb 
etmək;

3.0.9. qanunla və Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin aktları ilə müəyyən 
edilmiş digər hüquqları həyata keçirmək.

4. Apellyasiya Şurasının 
fəaliyyətinin təşkili

4.1. Şuranın tərkibini (sədrini və digər 
altı üzvünü) dövlətə məxsus olan hüquqi 
şəxsin rəhbəri müəyyən edir. Apellyasiya 
Şurasının sədri dövlətə məxsus olan hüquqi 
şəxsin rəhbərinin müavinlərindən biri ol-
malıdır. Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxsin 
rəhbərinin müavini olmadıqda, Apellyasiya 
Şurasının sədri vəzifəsinə dövlətə məxsus 
olan hüquqi şəxsin icra orqanının digər üzvü, 
o da olmadıqda isə Aparatın rəhbəri təyin 
edilir. 

4.2. Apellyasiya Şurasının sədri:
4.2.1. Apellyasiya Şurasının işini təşkil 

edir və ona rəhbərliyi həyata keçirir;
4.2.2. Apellyasiya Şurasının adından çı-

xarılan qərarları, məktubları və Apellyasiya 
Şurasının fəaliyyəti ilə bağlı digər sənədləri 
imzalayır;

4.2.3. Apellyasiya Şurasının digər 
üzvlərinin, habelə Apellyasiya Şurası 
Katibliyinin rəhbərinin və tərkibinin təsdiq 
edilməsi ilə bağlı dövlətə məxsus olan hü-
quqi şəxsin rəhbərinə təqdimatlar (təkliflər) 
verir; 

4.2.4. Apellyasiya Şurasının iclaslarının 
gündəliyini, reqlamentini müəyyənləşdirir və 
keçirilən iclaslara sədrlik edir;

4.2.5. Apellyasiya Şurasının 
səlahiyyətlərinə aid məsələləri baxılmaq 
üçün Şuranın iclaslarına çıxarır;

4.2.6. Apellyasiya Şurasını təmsil edir.
4.3. Apellyasiya Şurası üzvlərinin hüquq 

və vəzifələri aşağıdakılardır:
4.3.1. Apellyasiya Şurasının iclaslarında 

və fəaliyyətində iştirak etmək;
4.3.2. Apellyasiya Şurasına daxil olan 

şikayətlərlə əlaqədar hərtərəfli, tam və ob-
yektiv araşdırma aparmaq;

4.3.3. Apellyasiya Şurasına daxil olan 
şikayətlərlə əlaqədar münasibət bildirmək, 
rəy və təkliflər vermək;

4.3.4. Apellyasiya Şurasına daxil olan 
şikayətlərlə əlaqədar ilkin araşdırma üçün 
təqdim edilmiş sənədlərin (toplanmış materi-
alların) kifayət olmadığı qənaətinə gəldikdə, 
əlavə sənədlərin əldə edilərək araşdırma 
materiallarına daxil olunmasını tələb etmək;

4.3.5. Apellyasiya Şurasına daxil olan 
şikayətlərlə əlaqədar Apellyasiya Şurası-
nın adından qərar qəbul edilməsi ilə bağlı 
səsvermədə iştirak etmək;

4.3.6. Apellyasiya Şurası iclasının pro-
tokolu ilə tanış olmaq və protokola qeydlər 
təklif etmək;

4.3.7. Apellyasiya Şurasının qərarı 
ilə razılaşmadıqda bu barədə özünün 
əsaslandırılmış xüsusi rəyini yazılı şəkildə 
təqdim etmək;

4.3.8. Apellyasiya Şurasının iclaslarında 
baxılan məsələlərə qərəzsiz yanaşmaq;

4.3.9. Apellyasiya Şurasının 
səlahiyyətlərinə aid təşkilati məsələlər 
barədə təkliflər vermək;

4.3.10. icra intizamına ciddi əməl etmək;
4.3.11. bu Əsasnamədə nəzərdə tutulmuş 

digər vəzifələri yerinə yetirmək və hüquqları 
həyata keçirmək.

4.4. Apellyasiya Şurasının cari 
fəaliyyətinin təşkili üçün Apellyasiya Şu-
rasının Katibliyi (bundan sonra ‒ Katiblik) 
yaradılır. Katibliyin rəhbərini və tərkibini 
Apellyasiya Şurası sədrinin təqdimatı 
(təklifi) əsasında dövlətə məxsus olan hüquqi 
şəxsin rəhbəri təsdiq edir.

4.5. Apellyasiya Şurasının sədri və ya 
digər üzvü baxılan şikayətin əvvəllər Apell-
yasiya Şurasından kənar həllində bilavasitə 
iştirak etmiş olduqda və ya “İnzibati icraat 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu-
nunun 42.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 
hallarda Apellyasiya Şurasını bu barədə 
məlumatlandırmalı və həmin şikayətə baxıl-
mada iştirak etməməlidir.

4.6. Katiblik:
4.6.1. Apellyasiya Şurasına daxil olan 

müraciətlərlə əlaqədar təşkilati tədbirləri 
həyata keçirir;

4.6.2. Apellyasiya Şurasına daxil 
olan şikayətləri qanunvericiliyin və bu 
Əsasnamənin tələblərinə uyğunluğu baxı-
mından yoxlayır, onlar müvafiq tələblərə 
uyğun olduğu halda iş üzrə bütün zəruri 
sənədlərin (materialların) 3 iş günündən gec 
olmayaraq Katibliyə təqdim edilməsi üçün 
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxsə müraciət 
edir;

4.6.3. dövlətə məxsus olan hüquqi şəxsin 
təqdim etdiyi sənədlərin (materialların) tam-
lığını bu Əsasnamənin 4.6.2-ci yarımbəndinə 
müvafiq olaraq yoxladıqdan sonra toplanmış 
sənədləri (materialları) Apellyasiya Şurası-
nın sədrinə və rəy verilməsi üçün Şuranın 
digər üzvlərinə göndərir;

4.6.4. bu Əsasnamənin 4.8-ci bəndinə 
əsasən təqdim edilmiş rəyləri ümumiləşdirir 
və Apellyasiya Şurasının sədri ilə razılaş-
dırmaqla, Apellyasiya Şurasının iclaslarını 
təşkil edir;

4.6.5. Apellyasiya Şurasının iclaslarının 
keçiriləcəyi vaxt barədə Apellyasiya Şurası-
nın üzvlərinə, habelə bu Əsasnamənin 3.0.2-
ci yarımbəndində göstərilən şəxslərə iclasa 
ən azı 3 iş günü qalmış məlumat verir;

4.6.6. Apellyasiya Şurasının iclasının 
protokolunu tərtib edir və imzalanmaq üçün 
Apellyasiya Şurasının sədrinə təqdim edir;

4.6.7. Apellyasiya Şurasının qərarlarının 
(məktublarının, digər sənədlərinin) layihəsini 
hazırlayır, baxılmaq və imzalanmaq üçün 
Apellyasiya Şurasının sədrinə təqdim edir;

4.6.8. Apellyasiya Şurasının qərarlarının 
(məktublarının, digər sənədlərinin) aidiyyəti 
üzrə göndərilməsini təmin edir;

4.6.9. Apellyasiya Şurasında baxılan 
şikayətlərin uçotunu aparır, onları təhlil edir, 
ümumiləşdirir və nəticəsi barədə Apellyasiya 
Şurasının sədrinə yarımillik və illik arayışlar 
(hesabatlar) təqdim edir;

4.6.10. Apellyasiya Şurasına daxil 
olan şikayətlər barədə zəruri məlumatları 
tələb olunan qaydada “Elektron hökumət” 
portalındakı “Dövlətə məxsus olan hüquqi 
şəxslərin apellyasiya şuralarına müraciətlərin 
elektron qəbulu sistemi”nə daxil edir, habelə 
Apellyasiya Şurasının iclaslarında baxılan 
məsələlər barədə məlumatı dövlətə məxsus 
olan hüquqi şəxsin rəsmi internet saytı 
vasitəsilə yayır; 

4.6.11. Apellyasiya Şurasının fəaliyyəti 
haqqında əhalinin məlumatlandırılmasını, 
siyahısı qanunla müəyyən edilmiş açıqlan-
malı olan informasiyanın dövlətə məxsus 
olan hüquqi şəxsin rəsmi internet saytında 
yerləşdirilməsini və daim yenilənməsini 
təmin edir;

4.6.12. Apellyasiya Şurası sədrinin 
göstərişlərini icra edir; 

4.6.13. Apellyasiya Şurasının proto-
kollarının və qərarlarının əsllərini, habelə 
şikayətlərlə bağlı Apellyasiya Şurasına daxil 
olmuş və toplanmış sənədləri saxlayır;

4.6.14. bu Əsasnamədə nəzərdə tutulmuş 
digər vəzifələri yerinə yetirir və hüquqları 
həyata keçirir.

4.7. Katibliyin rəhbəri və tərkibinə 
daxil olan şəxslər icra intizamına ciddi əməl 
etməlidirlər.

4.8. Bu Əsasnamənin 4.6.3-cü 
yarımbəndində nəzərdə tutulan rəylər 2 iş 
günündən gec olmayaraq təqdim edilməlidir. 
Təqdim edilən rəylər əsaslandırılmalı, aydın 
və birmənalı şəkildə ifadə olunmalıdır.

4.9. Apellyasiya Şurasının iclası 
keçirilənədək bu Əsasnamənin 1.8-ci 
bəndində nəzərdə tutulan hallardan biri 
müəyyən edildikdə, Apellyasiya Şurasın-
da şikayətə mahiyyəti üzrə baxılmır və bu 
Əsasnamənin 5.6-cı və 5.7-ci bəndlərinə 
uyğun olaraq tədbirlər görülür.

4.10. Dövlətə məxsus olan hüquqi 
şəxsin Apellyasiya Şurasının qərarları, 

digər hərəkət və hərəkətsizliyi barədə 
şikayət üzrə sənədlərin (materialların) 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Apellyasiya Şurasının Katibliyinə 
təqdim edilməsinə dair yazılı və ya şifahi 
sorğu daxil olduqda, dövlətə məxsus 
olan hüquqi şəxsin Apellyasiya Şurası-
nın Katibliyi tələb olunan sənədləri, o 
cümlədən Apellyasiya Şurasında baxılmış 
şikayəti, Apellyasiya Şurasının qərarını, 
iclasının protokolunu, videoçəkilişini, 
üzvlərinin rəylərini, habelə şikayət üzrə 
qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarının 
olub-olmaması, dövlətə məxsus olan 
hüquqi şəxsin və ya onun Apellyasiya 
Şurasının qərarından, digər hərəkət və ya 
hərəkətsizliyindən məhkəməyə şikayət 
verilib-verilməməsi, cinayət təqibi, inzibati 
xətalara dair işlər üzrə icraatın olub-olma-
ması barədə məlumatları və digər sənədləri 
(materialları) elektron qaydada (skan 
edilmiş şəkildə) 5 iş günündən gec olmaya-
raq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Apellyasiya Şurasının Katibliyinə 
təqdim etməlidir. Bu sorğunun vaxtında 
yerinə yetirilməməsi və ya natamam yerinə 
yetirilməsi Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasının 
fəaliyyətinə maneə kimi qiymətləndirilir. 

4.11. Apellyasiya Şurasının sədri, digər 
üzvləri və (və ya) Katibliyinin rəhbəri 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Apellyasiya Şurasının iclasına dəvət 
olunduqda iclasda iştirak etməlidirlər.

4.12. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasının 
qərarı daxil olduqda, həmin qərarın bir ay 
müddətində (bu qərarda ayrı müddət nəzərdə 
tutulmamışdırsa) icra edilməsini, yol veril-
miş qanun pozuntularının aradan qaldırılma-
sını, o cümlədən qanunsuz qərarların ləğv 
edilməsini, təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə 
cəlb olunmasını Apellyasiya Şurası və 
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxs təmin 
etməli, nəticəsi barədə Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şura-
sına və şikayətçiyə məktub göndərməlidirlər.

5. Şikayətlərə dair tələblər
5.1. Şikayət yazılı (o cümlədən elektron) 

formada tərtib edilir. Şikayətdə aşağıdakı 
məlumatlar göstərilir:

5.1.1. ünvanlandığı qurumun - Apellya-
siya Şurasının adı;

5.1.2. şikayətçinin soyadı, adı, atasının 
adı, yaşayış yeri və ya olduğu yer (hüquqi 
şəxsin adı və hüquqi ünvanı);

5.1.3. şikayətçinin VÖEN-i;
5.1.4. şikayətin məzmunu və 

şikayətçinin tələbi (tələbləri);
5.1.5. şikayətin predmeti üzrə bundan 

əvvəl dövlətə məxsus olan hüquqi şəxsə edil-
miş müraciət (müraciətlər) və alınmış cavab 
(cavablar) barədə məlumatlar;

5.1.6. icraatı təzələmək üçün təkrar 
şikayətlə müraciət etmək imkanı verən 
əsaslar;

5.1.7. şikayətə əlavə edilmiş sənədlərin 
siyahısı.

5.2. Şikayəti müraciət edən fiziki şəxsin 
özü və ya hüquqi şəxsin rəhbəri, yaxud on-
ların səlahiyyətli nümayəndələri (səlahiyyəti 
təsdiq edən sənədin əsli və ya surəti şikayətə 
əlavə edilməklə) imzalayırlar.

5.3. Hüquqi şəxsin təqdim etdiyi 
şikayətə həmin hüquqi şəxsin möhürü 
vurulmalıdır. Bu tələb rezident və qeyri-re-
zident hüquqi şəxslərin nümayəndəlik, filial 
və idarələrinə də şamil edilir. Bu zaman 
şikayətlərə müvafiq nümayəndəlik, filial və 
ya idarənin möhürü vurulur.

5.4. Şikayətin əsaslı olduğunu təsdiq 
edən sənədlərin (dövlət, qeyri-dövlət və 
yerli özünüidarəetmə orqanlarından alınmış 
qərar, akt, rəy, məktub, arayış, qəbz və 
digər sənədlərin) surətləri şikayətə əlavə 
edilir.

5.5. Şikayət bu Əsasnamənin 5.1‒5.4-cü 
bəndlərində nəzərdə tutulmuş tələblərə cavab 
vermədikdə, şikayət daxil olduqdan sonra 5 
iş günü müddətində yol verilmiş nöqsanlar 
şikayətçinin nəzərinə çatdırılmaqla, işçi 
qaydada aradan qaldırılır. Həmin nöqsanlar 
vaxtında aradan qaldırılmadıqda, şikayət 
baxılmamış saxlanılır və bu Əsasnamənin 
5.7-ci bəndinə uyğun olaraq tədbir görülür. 
Tələb olunan sənədlərin (məlumatların) 
təqdim edilməsi şikayətçidən asılı olmayan 
səbəblərə görə mümkün deyilsə, çatışmayan 
sənədləri (məlumatları) Apellyasiya Şurası 
əldə edir.

5.6. Apellyasiya Şurasına daxil ol-
muş müraciət digər dövlət orqanının və 
ya qurumunun səlahiyyətinə aid olduqda 
(o cümlədən bu Əsasnamənin 1.8.2-ci 
yarımbəndində və “İnzibati icraat haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.2.2-
ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda) 
qanunla müəyyən edilmiş qaydada baxılmaq 
üçün həmin dövlət orqanına və ya qurumuna 
göndərilir və bu barədə şikayətçiyə yazılı 
məlumat verilir.

5.7. Apellyasiya Şurasında mahiyyəti 
üzrə baxılmış şikayətlə bağlı şikayətçiyə 
qəbul olunmuş qərar, mahiyyəti üzrə baxıl-
mamış müraciətlə bağlı isə müraciət etmiş 
şəxsə əsaslandırılmış cavab göndərilir.

5.8. Apellyasiya Şurasına şikayət 
“İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 73.1-ci və 
73.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş 
müddətlərdə verilə bilər. Bu müddətlər 
üzrlü səbəbdən (şikayətçinin xəstəliyi, 
ölkənin hüdudlarından kənarda olması və 
s.) buraxıldıqda, şikayətçinin vəsatətinə 
əsasən Apellyasiya Şurasının sədri həmin 
müddəti bərpa edir.

5.9. Apellyasiya Şurası daxil olmuş 
şikayətlə bağlı zəruri məlumatları və 
sənədləri əldə etmək üçün aidiyyəti dövlət 
və yerli özünüidarəetmə orqanlarına sorğu 
verə bilər. Məlumatların sorğuda müəyyən 
edilmiş müddətdə təqdim olunmaması və 
ya natamam təqdim olunması Apellya-
siya Şurasının fəaliyyətinə maneə kimi 
qiymətləndirilir.

6. Apellyasiya Şurasının 
iclasının keçirilməsi qaydası

6.1. Apellyasiya Şurasının iclası onun 
üzvlərinin azı üçdə ikisi iştirak etdikdə baş 
tutmuş sayılır.

6.2. Apellyasiya Şurasının iclası şikayət 
baxılmaq üçün hazır olduqda, habelə Apell-
yasiya Şurası sədrinin və ya digər üzvünün 
təşəbbüsü ilə keçirilir.

6.3. Apellyasiya Şurasının hər bir 
iclasının reqlamentini, müzakirə olunacaq 
müraciətlərdən asılı olaraq, Apellyasiya 
Şurasının sədri müəyyənləşdirir.

6.4. Şikayətçilər (onların səlahiyyətli 
nümayəndələri) Apellyasiya Şurasının 
iclasında iştirak etmək hüququna malikdirlər. 
Apellyasiya Şurasının iclasına dəvət olun-
muş dövlətə məxsus olan hüquqi şəxsin, 
onun strukturuna daxil olan qurumların və 
tabeliyindəki digər qurumların aidiyyəti 
vəzifəli şəxsləri, ekspert və mütəxəssislər 
iclasda iştirak etməlidirlər. Bu bənddə 
göstərilmiş şəxslərin iclasa gəlməməsi 
şikayətə baxılma və müvafiq qərar qəbul 
edilməsi üçün maneə deyildir. 

6.5. Apellyasiya Şurasının gündəliyinə 
daxil edilmiş şikayətlərlə bağlı toplanmış 
dəlilləri Apellyasiya Şurasının üzvləri 
müzakirə edir və hər bir məsələyə ayrıca 
münasibət bildirirlər.

6.6. Apellyasiya Şurasının iclasında 
qərarlar açıq səsvermə yolu ilə, iclasda işti-
rak edən üzvlərin sadə səs çoxluğu ilə qəbul 
edilir. Səslər bərabər olduqda, Apellyasiya 
Şurası sədrinin səsi həlledici sayılır. Şuranın 
sədri axırıncı səs verir.

6.7. Apellyasiya Şurasının gündəliyinə 
daxil edilmiş şikayətlərlə bağlı Apellyasiya 
Şurasının sədri, digər üzvlərindən biri və ya 
Katibliyinin rəhbəri məruzə edir.

6.8. Apellyasiya Şurasının iclasın-
da şikayətlə müraciət etmiş şəxslərin 
səlahiyyətli nümayəndələri iştirak etdikdə, 
nümayəndənin səlahiyyətini təsdiq edən 
sənədin əsli (və ya surəti) Katibliyə təqdim 
olunmalıdır.

6.9. Apellyasiya Şurasının iclasına dəvət 
olunan şəxslər təkliflər vermək və müvafiq 
məsələlərə münasibət bildirmək hüququna 
malikdirlər.

6.10. Apellyasiya Şurasının qərarları 
barədə məlumatı Katiblik dövlətə məxsus 
olan hüquqi şəxsin rəsmi internet saytı 
vasitəsilə yayır, habelə tələb olunan formada 
“Elektron hökumət” portalındakı “Dövlətə 
məxsus olan hüquqi şəxslərin apellyasiya 
şuralarına müraciətlərin elektron qəbulu 
sistemi”nə daxil edir. 

6.11. Apellyasiya Şurasının iclasının 
və gündəliyinə daxil edilmiş şikayətlərin 
müzakirəsinin videoçəkilişi həyata keçirilir 
və ən azı bir il müddətində saxlanılır.

6.12. Apellyasiya Şurasının sədri üzrlü 
səbəblərlə (məzuniyyət, ezamiyyət, xəstəlik 
və s.) əlaqədar Apellyasiya Şurasının 
iclaslarında iştirak edə bilmədikdə, dövlətə 
məxsus olan hüquqi şəxsin rəhbəri Apell-
yasiya Şurası sədrinin səlahiyyətlərini öz 
müavinlərindən birinə, müavin olmadıqda 
icra orqanının digər üzvünə, o da olmadıqda 
isə Aparatın rəhbərinə həvalə edir.  

6.13. “İnzibati icraat haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 42.1-
ci və 43-cü maddələrində nəzərdə tutul-
muş hallarda şikayətçi iş üzrə qərar qəbul 
olunanadək Apellyasiya Şurasının hər hansı 
üzvünə, ekspertə və ya mütəxəssisə etiraz 
edə bilər.

6.14. Etiraz barədə ərizə yazılı formada 
verilməli və əsaslandırılmalıdır. Apellyasi-
ya Şurasının üzvünə etiraz barədə ərizəyə 
həmin üzvün iştirakı olmadan baxılır, sadə 
səs çoxluğu ilə müvafiq qərar qəbul edilir və 
nəticəsi barədə şikayətçiyə məlumat verilir.

6.15. Şikayət üzrə toplanmış sənədlərin 
(materialların) ilkin müzakirəsi üçün Apell-
yasiya Şurası üzvlərinin iştirakı ilə hazırlıq 
iclasları keçirilə bilər.

7. Apellyasiya Şurasının iclas 
protokollarına və qəbul etdiyi 

qərarlara dair tələblər
7.1. Apellyasiya Şurasının iclasının 

nəticəsi Apellyasiya Şurası sədrinin və Ka-
tiblik rəhbərinin imzaladıqları iclas protoko-
lunda əks olunmaqla rəsmiləşdirilir.

7.2. Apellyasiya Şurasının iclas protoko-
lunda aşağıdakılar göstərilməlidir:

7.2.1. iclasın keçirildiyi tarix və yer;
7.2.2. iclasa sədrlik edən və iclasda 

iştirak edən Apellyasiya Şurası üzvlərinin, 
Katibliyin rəhbərinin, dəvət edilmiş digər 
şəxslərin və (və ya) onların səlahiyyətli 
nümayəndələrinin adları, soyadları və atala-
rının adları;

7.2.3. gündəliyə daxil edilmiş şikayətin 
predmeti, qısa məzmunu və əsasları;

7.2.4. gündəliyə daxil edilmiş şikayətin 
predmeti üzrə daha əvvəl qəbul edilmiş 
qərarlar və həmin qərarların əsasları;

7.2.5. Apellyasiya Şurasının iclasında 
iştirak edən şəxslərin çıxışları;

7.2.6. daxil olmuş şikayətlə bağlı Apell-
yasiya Şurasının topladığı sübutlar, gəldiyi 
nəticələr, aidiyyəti hüquqi aktlara istinad;

7.2.7. səsə qoyulan təkliflər, səsvermənin 
nəticəsi və Apellyasiya Şurasının qəbul 
etdiyi qərar.

7.3. Apellyasiya Şurası dövlətə məxsus 
olan hüquqi şəxsin qərarına, digər hərəkət və 
ya hərəkətsizliyinə dair şikayət üzrə aşağıda-
kı qərarlardan birini qəbul edir: 

7.3.1. qərar dəyişdirilmədən saxlanılsın;
7.3.2. qərar tamamilə və ya qismən ləğv 

edilərək, yeni qərar qəbul edilsin;
7.3.3. qərar dəyişdirilsin;
7.3.4. şikayət digər hərəkət və ya 

hərəkətsizlikdən verilmişdirsə, həmin 
hərəkət və ya hərəkətsizlik qanuni və ya 
qanunsuz hesab edilsin (sonuncu halda mü-
vafiq hərəkəti etmək vəzifəsi dövlətə məxsus 
olan hüquqi şəxsin üzərinə qoyulmaqla);

7.3.5. şikayət üzrə icraata xitam verilsin.
7.4. Bu Əsasnamənin 7.3-cü bəndində 

nəzərdə tutulmuş qərar qəbul edilərkən, 
şikayətin məzmunundan və işin hallarından 
asılı olaraq, qərarda aşağıdakı məsələlər də 
öz əksini tapmalıdır:

7.4.1. şikayətin təmin edildiyi;
7.4.2. şikayətin qismən təmin edildiyi;
7.4.3. şikayətin təmin edilmədiyi;
7.4.4. şikayətin aidiyyəti dövlət orqa-

nına və ya qurumuna baxılmaq və nəticəsi 
barədə Apellyasiya Şurasına və şikayətçiyə 
məlumat verilmək üçün göndərildiyi.

7.5. Şikayət bu Əsasnamənin 1.7-ci və 
1.8-ci bəndləri ilə müəyyən edilmiş qay-
dada daxil olduqda, Apellyasiya Şurasının 
qəbul etdiyi qərarda şikayətin araşdırılması 
vəzifəsinin dövlətə məxsus olan hüquqi 
şəxsin, onun strukturuna daxil olan qurumla-
rın və tabeliyindəki digər qurumların üzərinə 
qoyulması qadağandır.  

7.6. Apellyasiya Şurasının qərarı 
əsaslandırılmış şəkildə tərtib olunmalı və 
işin bütün hallarını özündə əks etdirməlidir. 
Qərar giriş, təsviri, əsaslandırıcı və nəticə 
hissələrindən ibarətdir və həmin hissələrdə 
aşağıdakı məlumatlar qeyd edilir:

7.6.1. giriş hissəsində Apellyasiya Şura-
sının qərarının qəbul edildiyi tarix və yer, bu 
Əsasnamənin 7.2.2-ci yarımbəndində qeyd 
olunan məlumatlar, şikayətin predmeti və 
irəli sürülən tələblər;

7.6.2. təsviri hissədə şikayət edən şəxsin 
təqdim etdiyi dəlillər, şikayətin predmeti 
üzrə əvvəllər qəbul edilmiş qərarlar (digər 
hərəkət və ya hərəkətsizliklər) və onların 
qısa məzmunu, əsasları, habelə işdə iştirak 
edən şəxslərin izahatları;

7.6.3. əsaslandırıcı hissədə Apellyasiya 
Şurasının əldə etdiyi sübutlar və topladığı 
sənədlər barədə məlumatlar, aidiyyəti hüquqi 
aktlara istinadlar;

7.6.4. nəticə hissəsində Apellyasiya 
Şurasının qəbul etdiyi qərar, qərarın icrasına 
dair göstəriş və qərardan şikayət verilməsi 
qaydası.

7.7. Şikayətçi Apellyasiya Şurasının 
qərarından Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti yanında Apellyasiya Şurasına şikayət 
verə bilər.

7.8. Apellyasiya Şurasının qərarının 
əslinin şikayətçiyə göndərilməsi və ya 
rəsmi təqdim edilməsi, habelə tələb olun-
duğu halda qərarın surətinin və ya elektron 
variantının Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasına 
göndərilməsi məcburidir. Apellyasiya Şurası-
nın qərarlarının və məktublarının aidiyyəti 
üzrə göndərilməsini Katiblik təşkil edir.

7.9. Apellyasiya Şurasının qərarı qəbul 
edildiyi andan qüvvəyə minmiş hesab 
olunur.

7.10. Apellyasiya Şurasının iclası zama-
nı bu Əsasnamənin 1.8-ci bəndində nəzərdə 
tutulan hallardan biri müəyyən edilərsə, 
Apellyasiya Şurası şikayət üzrə icraata xitam 
verilməsinə dair qərar qəbul edir.

7.11. Apellyasiya Şurasının qərarı 
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxsə, onun 
strukturuna daxil olan quruma və ya 
tabeliyindəki digər quruma daxil olduq-
dan sonra onlar qərarı bir ay müddətində 
(qərarda ayrı müddət nəzərdə tutulmamışdır-
sa) icra edərək nəticəsi barədə Apellyasiya 
Şurasına və şikayətçiyə rəsmi məlumat 
verməlidirlər.

7.12. Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxs, 
onun strukturuna daxil olan qurum və ya 
tabeliyindəki digər qurum bu Əsasnamənin 
7.11-ci bəndində nəzərdə tutulmuş müddətdə 
Apellyasiya Şurasının qərarını yerinə 
yetirməzsə və ya natamam yerinə yetirərsə, 
yaxud Apellyasiya Şurasına və şikayətçiyə 
zəruri məlumat və təsdiqedici sənədlər 
təqdim etməzsə və ya natamam təqdim 
edərsə, belə hal bu Əsasnamənin və icra inti-
zamının pozulması kimi qiymətləndirilir.

Nümunəvi Əsasnamə
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Yevlax şəhərinin məcburi köçkünlər yaşayan 32-ci məhəlləsində yerləşən 

Mədəniyyət evində xüsusi canlanma müşahidə olunurdu. İllərdən 
bəri köçkünlük həyatı yaşayan bu insanlar sıraya düzülərək gözlərini 

müayinə etdirmək üçün növbə gözləyirdilər. İlk müsahibimiz artıq yapon 
optometristlərinin müayinəsini tərk edən Şuşadan məcburi köçkün Bəsti 
Abasquliyeva oldu:

– Bir gözümdə xeyli müddətdir ki, 
tez yorulma, ağrı və sancmalar hiss edir-
dim. Gözlərimi “Fuji Optical” şirkətinin 
rəhbəri, doktor Akio Kanai özü müayinə 
etdi. Mükəmməl cihazlar vasitəsilə görmə 
qabiliyyətimi yoxlayan yapon mütəxəssis 
lazımlı tövsiyə və göstərişlərini verdi. Mənə 
uzaqdangörmə qabiliyyətini yaxşılaşdıran 
eynək təyin etdi.

Dəqiqələr ötdükcə məcburi köçkünlər 
yapon optometristləri – Hiromasa Kanai, Mit-
suri Aoki, Mika Oikava, Tomoyasi Kutsui və 

Satomi Akaishinin diqqətli göz müayinəsindən 
keçirdilər. Qısa müddətdə onların gözlərini 
müasir avadanlıqların köməyi ilə müayinə 
edən yapon mütəxəssislər hər bir insana fərqli 
yanaşma üsulu sərgilədilər.

Məcburi köçkün Nazeykə Bəşirova 
müayinədən sonra öz hisslərini bizimlə belə 
bölüşdü: “ Gözlərimin müayinəsindən çox 
razı qaldım. Həkimim necə diqqətli və qay-
ğıkeş idi. Gözümdəki problemlə bağlı lazımi 
məsləhətlər verdi, yaxındangörməni aradan 
qaldıran eynək məni çox sevindirdi”.

BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı-
nın (QAK) vacib özəl donorlarından olan “Fuji 
Optical” şirkəti Azərbaycana etdiyi humanitar 
missiyaların reallaşdırılması üçün 2005-ci 
ildən bu günədək 2,8 milyon ABŞ dollarından 
çox vəsait xərcləyib. Təqribən, 59 min yüksək 
keyfiyyətli eynək və başqa əşyalar BMT QAK-

ın Azərbaycandakı fəaliyyətinə natura şəklində 
dəstək olaraq ölkəyə gətirilib. Ümumilikdə, 
31 min nəfərdən çox şəxs missiyalar za-
manı göstərilən ödənişsiz göz müayinəsi 
xidmətlərindən faydalanıb. Bu isə onu sübut 
edir ki, Azərbaycan--Yaponiya əlaqələri uğurla 
inkişaf edir. Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev bu əlaqələrin genişlənməsini daim 
diqqət mərkəzində saxlayır.

2019-cu ildə də həmin şirkət BMT QAK-a 
3 min 300 ədəd eynək, həmçinin görmə və 
eşitmə ilə əlaqəli digər əşyalar ianə etmişdir. 
Və həmin şirkətin nümayəndələri 7--13 may 
tarixlərində Yevlax, Goranboy bölgələrində, 
respublikamızın paytaxtında keçiriləcək 6 
günlük eynək paylanışı dövründə 2 min 400 
məcburi köçkün, qaçqın və aztəminatlı insan-
ları müayinə edəcək.

Söhbətimizi Yevlaxın 32-ci məhəlləsində ya-
pon optometristlərinin apardığı göz müayinələri 
zamanı yaşananlarla davam etdiririk.

Rəfiqə Haqverdiyeva Ağdamdan Yevlaxa 
pənah gətirən köçkün soydaşlarımızdandır. 
Onun gözlərindən şikayətini gənc yapon opto-
metristi diqqətlə dinləyir, mükəmməl, müasir 
üslublu cihazların yardımı ilə qadının hər iki 
gözünü yoxlayır. 

Rəfiqə xanım müayinədən sonra 
həvəslə mətbuat işçilərinə müsahibə verdi: 
“Yaşım artıq ötüb. Buna görə də məndə 
görmə problemləri yaranıb. Görürsüz, necə 
keyfiyyətli eynək təqdim ediblər mənə. Onunla 
artıq sərbəst surətdə uzağı görürəm. Nəticədən 

məmnunam”.
Daha bir ağdamlı məcburi köçkün bizimlə 

müsahib oldu, Rafiq Qarayev gözlərinin 
müayinəsi barədə söz açdı: “Çox razı qaldım. 
Çünki gözlərimi bu qurumun rəhbəri şəxsən 
özü müayinə etdi, gözümdə olan problemi 
asanlıqla aşkarladı, mənə eynək məsləhət 
gördü”.

Ağdam şəhərindən olan digər məcburi 
köçkün Nəsimi Hacıyev isə bildirdi: 
“Gözlərimin müayinəsi başa çatdı. Doktor 
Kanai bildirdi ki, bu problemlə həkimlik prak-
tikasında ilk dəfədir rastlaşıram. Sağ olsun ki, 
öz tövsiyələrini əsirgəmədi”.

Beləliklə, Şuşa şəhərindən olan qaç-
qınlar Tilafət Babayeva, Ərəstun Babayev, 
Ağdam təmsilçiləri Elman Yusifov, Məzahir 
Məmmədov, Arif Yusifov, kəlbəcərli məcburi 
köçkün Nadir İsayev yapon optometristlərinin 
apardıqları keyfiyyətli, səviyyəli müayinədən 
və onlara ayrılan pulsuz eynəklərdən 

ürəkdolusu söz açdılar.
BMT QAK-ın vacib və özəl donorların-

dan olan “Fuji Optical” şirkətinin insanlara 
gərəkli və olduqca lazımlı olan fəaliyyətindən 
danışmaq yerinə düşər. Şirkətə 2006-cı ildə 
“Nansen Qaçqın” mükafatını qazanan, doktor 
Akio Kanai rəhbərlik edir.O, BMT QAK-
la əməkdaşlığa 1984-cü ildə başlayıb və o 
vaxtdan bəri hər il humanitar missiyalar həyata 
keçirir. Bir sıra ölkələrlə yanaşı, Azərbaycanda 
didərgin insanlara yardımları ilə seçilib, 
fərqlənib. Bu xeyirxah insan görmə qabiliyyəti 
zəif olanlara 166 mindən çox eynək bağışla-
yıb, optometriya avadanlıqları təqdim edib, 
nağd ianələr verib və yerli tibb personalı üçün 
təlimlər keçib. 

Akio Kanainin rəhbərlik etdiyi “Fuji 
Optical” uzun müddətdir ki, BMT QAK–ın 
korporativ əməkdaşıdır. Vurğulamağa dəyər 

ki, doktor Kanainin ailəsi və işçiləri də 
mənsub olduqları şirkətin həyata keçirdi-
yi görmə qabiliyyətinin yaxşılaşdırmasına 
yardım missiyalarında iştirak ediblər. Bu 
missiyada bugünədək 189 nəfər işçi heyəti 
çalışıb, onlar məzuniyyət günlərini belə qaçqın 
düşərgələrində keçiriblər.

Doktor Kanai müsahibəsində onu da ayrıca 
vurğuladı ki, qaçqın, məcburi köçkün, didərgin 
insanlara yardım etmək, onların sağlamlığının 
keşiyində durmaq onun bir insan kimi həyatının 
əsas prinsiplərindən biridir. 2 gün Yevlax 
bölgəsində qaçqınlara təmənnasız xidmət 
göstərəcək, sonra isə Goranboy bölgəsində və 
Bakı şəhərində məcburi köçkünlərə təmənnasız 
müayinə və pulsuz eynəklər bağışlanması missi-
yasını reallaşdıracaqlar.

Sonda bildirək ki, doktor Kanai və onun 
rəhbərlik etdiyi şirkətin əməkdaşları belə xe-
yirxah əməlləri ilə erməni təcavüzü nəticəsində 
yurdundan-yuvasından didərgin düşmüş 
insanların ürəyində xoş duyğular, məmnunluq 
və razılıq hissləri oyatdılar. Bu qeydləri bir 
neçə il öncə Yaponiyanın “Asahi Shimbun” 
qəzetində dərc olunmuş məqalədən bir sitatla 
yekunlaşdırmaq yerinə düşərdi: “Fuji Optical” 
özünün əsas iş üsullarından istifadə edərək 
görmə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılmasına yar-
dım missiyalarında qaçqınların pozitiv iştirakı 
sayəsində qaçqınların həyat tərzinin və gələcək 
həyatlarının yaxşılaşdırılmasına yardım edir.

Ziyəddin SULTANOV, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri 

Züleyxa MƏMMƏDQIZI, 
Yevlaxda çıxan “Kür” 

qəzetinin əməkdaşı 

Hər dəfə o dəhşətli 
müharibənin veteranları-
nın keçdiyi qanlı-qadalı 
yol, göstərdikləri hünər 
barədə düşünərkən istər-
istəməz Azərbaycan xalqı-
nın igid oğlu, Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı, akademik Ziya 
Bünyadovun sözləri yada 
düşür: “Cəbhədə hər bir ad-
dım igidlikdir! Tələm-tələsik 
qazılmış səngərdə düşmənin 
artilleriya atəşinin sonunu 
gözləmək özü də igidlikdir!”

İndi haqqında söhbət 
açacağımız Böyük Vətən 
Müharibəsi veteranlarından 
biri--1920-ci ildə Bakının Zirə 
kəndində dünyaya gəlmiş, 
1942-ci ildən – 1945-ci ilin 
9 may –faşizm üzərində 
Qələbə Gününədək keçdiyi 
şərəfli döyüş yolunu Berlində 
başa çatdırmış Abdul ağa Əli 
oğlu Cavadovdur.

Abdul ağanın atası Əli kişi 
adlı-sanlı neftçi idi. 1941-ci 
ildə müharibə başlananda 
cəbhəyə yola salınanlar 
arasında öz adını görməyən 
gənc Abdul ağa rayon hərbi 
komissarlığına müraciət 
edərək könüllü əsgər getmək 
istədiyini bildirir. Lakin ona 
bir az gözləməyi, hələlik neft 
mədənlərində atasına kömək 
etməyi məsləhət görürlər. İlk 
düşdüyü yer ölüm-dirim sava-
şının qızğın getdiyi Krım yarı-
madası olur. Almanlar o vaxt 

artıq Krımı ələ keçirmişdilər. 
A.Cavadov əvvəlcə 825-ci 

dağ diviziyasında xidmət 
edir. Döyüşlərin birində ağır 
yaralanır. Bir neçə ay hərbi 
hospitalda müalicə olun-
duqdan sonra yenidən ön 
cəbhəyə qayıdır. 

Bu hadisədən son-
ra onların hərbi hissəsini 
Novorossiyskdən gəmilərlə 
Kerçə yola saldılar. Çox ağır 
bir yol idi. Faşist təyyarələri 
ardı-arası kəsilmədən 
gəmiləri bombalayır, 
içərisində döyüşçülərimiz 
olan gəmilər Kerç boğazın-
da bir-birinin ardınca suya 
qərq olurdu. Allahın rəhmi 
ilə onların gəmisi sala-
mat Kerç sahillərinə çatdı. 
Orada 157-ci briqadada 
xidmət etdi. Sonra həmin 
hissəni 4-cü dəniz polku 
ilə birləşdirib 31-ci Stalin 
atıcı diviziyasını yaratdılar. 
Diviziya Stalin şəhərini azad 
etdiyinə görə, bu adı ona 
vermişdilər. Abdul ağa həmin 
döyüşlərdə yenidən yaralan-
dı. Müalicədən sonra təkrar 
ön xəttə qayıtdı. O, Zaqafqa-
ziya ordusunda döyüşməyə 
başladı. Onların diviziyası 
müharibənin sonuna kimi 
döyüşdü. Müxtəlif şəhərlərin 
alınmasında baş  leytenant 
Cavadov qəhrəmanlıqlar 
göstərdi. Nəhayət 1945-ci il 
mayın 2-də isə onların divi-

ziyası Berlin şəhərinə daxil 
oldu. 

Böyük Vətən müharibəsi 
başa çatanda Abdul ağa 
Cavadovun cəbhədə qazan-
dığı təltiflər – “Qırmızı ulduz”, 
“Böyük Vətən müharibəsi”... 
ordenləri, “Almaniya üzərində 
qələbəyə görə”, “Berlinin 
alınmasına görə”, “Döyüşdə 
göstərdiyi şücaətə görə”, 
medalları, habelə Qafqazın, 
Varşavanın, Ukraynanın, Be-
larusiyanın azad edilməsinə 
görə çoxsaylı medallar 
bəzəyirdi.

Döyüş cəbhəsində 
qazandığı uğurları əmək 
cəbhəsində də davam etdirən 
Abdul ağa 1949-cu ildə 
imtahan verib, Azərbaycan 
Sənaye İnstitutunun Ge-
oloji kəşfiyyat fakültəsinə 
qəbul olunub. İnstitutu 
fərqlənmə diplomu ilə bitirib 
“Dağ-mədən mühəndis-
geoloqu” ixtisasına yiyələnən 
A.Cavadov “Balaxanıneft” 
NQÇİ-də öz ixtisası üzrə 
işləyib. 

1962-ci ildə “Sabunçu 
layında Balaxanı–Sabunçu–
Ramana yataqlarının geolo-
giyası və neftqazlılığı, onların 
işlənib hazırlanmasının 
səmərəli yolları” mövzusunda 
namizədlik dissertasiyası 
müdafiə edib. A.Cavadov 
1954–1974-cü illərdə 
 “Qaradağneft” NQÇİ-nin baş 

geoloqu vəzifəsində çalışıb. 
Atəşgah, Umbakı, Mezo-
zoy çöküntüləri sahələrində 
meosen – mezozoy qalxma-
larının stratiqrafik tiplərinə 
aid yataqlarda kəşfiyyat 
quyularının qazılmasını 
layihələndirib. Lökbatan 
qatının meosen-mezozoy 
layında qaz-kondensat yataq-
larının kəşfində və istismarın-
da iştirak edib. A. Cavadov 
1970-ci ildə “Abşeronun 
cənub-qərbindəki məhsuldar 
qatların geologiyası və neft-
qazlılığı” mövzusunda doktor-
luq dissertasiyası müdafiə 
edib. Azərbaycanda yeganə 
neftçi-geoloqdur ki, doktorluq 
dissertasiyasını istehsalat-
da işləyə-işləyə müdafiə 
 etmişdir.

1974–1978-ci illərdə Elmi-
Tədqiqat Neft İnstitutunda 
“Layın fizikası” laboratoriyası-

nın müdiri vəzifəsində çalışıb. 
O, 1978-ci ildən Azərbaycan 
Neft-Kimya İnstitutunun 
“Neft-qaz yataqlarının geolo-
giyası, kəşfiyyatı və axtarışı” 
kafedrasının professoru 
olub. Sənaye istehlakının 
təşkili fakültəsinin dekanı 
işləyib. 1981–1986-cı illərdə 
isə “Neft-qaz yataqlarının 
geologiyası, kəşfiyyatı və 
axtarışı” kafedrasının müdiri 
vəzifəsində çalışıb. O, “Neft 
Daşları”, “Günəşli” və başqa 
yataqların işlənib hazırlanma-
sında yaxından iştirak edib. 

120 elmi əsərin müəllifi 
olan professor A.Cavadov, 
həm də 12 nəfər elmlər 
namizədi hazırlayıb.

A.Cavadov neft 
sənayesində göstərdiyi 
yüksək xidmətlərə görə 1964-
cü ildə SSRİ Dövlət Geolo-
giya Komitəsi və Kəşfiyyat 
İşçiləri Həmkarlar İttifaqı 
Mərkəzi Komitəsi tərəfindən 
xüsusi mükafatla təltif olunub. 

Müharibə və əmək 
veteranı, professor Abdul 
ağa Cavadov 2017-ci ildə 97 
yaşında vəfat etmişdir. Öv-
ladları bu gün də onun adı ilə 
şərəf duyur və yolunu uğurla 
davam etdirirlər.

Qüdrət PİRİYEV, 
“Xalq qəzeti”

“Fuji optical”ın humanitar aksiyası
Yaponiya şirkətinin mütəxəssisləri Yevlaxda 

məcburi köçkünləri göz müayinəsindən keçiriblərİki cəbhənin qəhrəmanı
Bugünədək bəşər tarixinə məlum olan 3600-dən çox müharibə 

yüz milyonlarla insanın həyatına son qoyub, qədəri 
bilinməyən kəndləri, şəhərləri, ölkələri, imperiyaları dağıdıb 

məhv edib, Yer üzündən silib. Bu müharibələrdən ən dəhşətlisi, 
başqa sözlə desək, 60 milyon insanın məhvinə səbəb olmuş II Dün-
ya müharibəsidir. Bu cahan savaşının ən dəhşətli mərhələsi olan 
və tarixə Böyük Vətən müharibəsi kimi düşmüş 1941–1945-ci illərin 
od-alovu Azərbaycanımızda elə bir ailə tapılmaz ki, onu qarsmamış 
olsun. Müharibə illərində cəbhəyə getmiş 650 min nəfərdən çox 
Azərbaycan vətəndaşının təqribən yarısı həlak olmuşdur. Sağ qa-
lanların da əksəriyyəti yaralı və şikəst vəziyyətdə geri dönmüşdür.

Suraxanıda silsilə tədbirlər

Suraxanı rayonunda ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı 
ildönümü silsilə tədbirlərlə qeyd olunub. Tədbirlər planına uyğun olaraq 
rayon icra hakimiyyəti başçısı yanında Şuranın və YAP rayon təşkilatı İdarə 

Heyətinin üzvləri, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 
nümayəndələri, habelə 3 mindən yuxarı ziyalı və ictimaiyyət nümayəndələri 
ümummilli liderin Suraxanıda adını daşıyan parkda ucalan abidəsini ziyarət 
edərək, parkda ağac əkiblər. 

“Rənglərin festivalı” sərgisi ilə tanış 
olan mərasim iştirakçıları sonra rayon 
məktəblilərinin çəkdikləri rəsmlərin 
təqdimatına qatılıblar. 

Suraxanı rayonu Heydər Əliyev 
Mərkəzində isə ulu öndərin xatirəsinə 
həsr edilən rəsm, poçt markaları və 
kitab sərgiləri ilə tanışlıqla bərabər, dahi 
şəxsiyyət haqqında sənədli filmin nümayişi 
də böyük maraqla qarşılanıb. Sonra Sura-
xanı rayonu Heydər Əliyev Mərkəzinin, 
rayon icra hakimiyyətinin, Azərbaycan 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Univer-
sitetinin və YAP rayon təşkilatının birgə 
təşkilatçılığı ilə “Heydər Əliyev fenomeni 
və milli-mənəvi dəyərlər” mövzusunda 

konfrans keçirilib.
Dövlət himninin səsləndirilməsi ilə 

başlayan konfransı giriş sözü ilə açan rayon 
icra hakimiyyətinin başçısı İlqar Abba-
sov qeyd edib ki, Azərbaycan tarixində 
Heydər Əliyev səxsiyyətinin müstəsna 
yeri vardır. Azərbaycançılıq məfkurəsinin 
parlaq daşıyıcısı olan Heydər Əliyev öz 
müdrik siyasəti, dönməz əqidəsi və tarixi 
uzaqgörənliyi sayəsində milli dövlətçilik 
ideyasının gerçəkləşdirilməsinə, müasir 
Azərbaycan dövlətinin qurulmasına və 
xalqımızın müstəqillik arzusuna çatmasına 
nail olub. 

İlqar Abbasov daha sonra bildirib ki, 
müasir Azərbaycan tarixinə nəzər saldıqda 

milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması 
və inkişafı prinsiplərinin banisi kimi ulu 
öndər Heydər Əliyevi görürük. Ümummil-
li lider Azərbaycançılıq ideologiyasının 
əsasını qoyaraq milli-mənəvi dəyərlər 
sistemimizi daha da gücləndirib, aşınma-
dan xilas edib. 

Konfransda çıxış edən Azərbaycan 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universite-
tinin (ADMİU) rektoru, sənətşünaslıq üzrə 
elmlər doktoru, professor Ceyran Mah-
mudova ümummilli lider Heydər Əliyevin 
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı 
misilsiz xidmətlərindən danışıb. Natiq bil-
dirib ki, məhz dahi şəxsiyyətin mədəniyyət 
siyasəti nəticəsində qədim, zəngin maddi 
və mənəvi irsə malik xalqımız öz varlığı, 
mənəvi irsi, keçmişi ilə fəxr edə bilər. 
Ceyran Mahmudova ümummilli liderin 
milli-mənəvi dəyərlərin qorunması üçün 
əlindən gələni etdiyini vurğulayaraq diqqətə 
çatdırıb ki, Heydər Əliyev respublikamızın 
yaradıcı insanlarına, tanınmış ədəbiyyat, 
mədəniyyət və elm xadimlərinə daim diqqət 
və qayğı ilə yanaşıb. 

Rektor çıxışında milli-mənəvi 
dəyərlərimizin qorunması istiqamətində 
əsası ulu öndər tərəfindən qoyulan işlərin 
bu gün onun siyasi kursunun layiqli 
davamçısı möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini 
bildirib. 

Konfransda Milli Məclisin deputatları 
Ağacan Abiyev, Sevinc Fətəliyeva, YAP 
rayon təşkilatının sədri Vüqar Seyidov, 
filologiya elmləri doktoru, professor Aqşin 
Babayev, Xalq artisti Oqtay Mirqasımov, 
ADMİU-nun aşıq sənəti kafedrasının müdi-
ri Əhliman Rəhimov çıxış edərək milli-
mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılma-
sında, inkişaf etdirilməsində, təbliğində ulu 
öndər Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri 
barədə ətraflı məlumat veriblər. 

Konfransın işini yekunlaşdıran rayon 
icra hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov 
qeyd edib ki, bu gün Heydər Əliyevin 
yaratdığı müasir Azərbaycan möhtərəm 
Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə gələcəyə doğru inamla addımlayır. 
Ölkəmizdə milli-mənəvi dəyərlərin qo-
runması və gələcək nəsillərə ötürülməsi 
istiqamətində mühüm layihələr həyata 
keçirilir. Bu sahəni Birinci vitse-prezident, 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Meh-
riban xanım Əliyeva da diqqət mərkəzində 
saxlayaraq, mədəni abidələrin, mənəvi 
dəyərlərin qorunmasına və bərpasına daim 
qayğı ilə yanaşır. 

Axşam isə ulu öndərin ildönümü 
münasibətilə Heydər Əliyev parkında rayon 
icra hakimiyyətinin və ”Lider” televiziyası-
nın birgə təşkil etdiyi canlı yayımla konsert 
və möhtəşəm atəşfəşanlıq olub. 

V. BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Birdəfəlik ödəmə verilən 
şəhid vərəsələrinin sayı artıb

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin müvafiq fərmanının 

icrası olaraq, şəhidlərin vərəsələrinin 
birdəfəlik ödəmə (11 min manat) ilə 
təminatı işləri davam edir. 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyində fəaliyyət göstərən komissiyanın 
növbəti iclasında daha 2350 şəhid üzrə 3413 
vərəsəyə birdəfəlik ödəmə verilməsi barədə 
qərar qəbul edilib. Onların siyahısı birdəfəlik 
ödənişin həyata keçirilməsi üçün aidiyyəti 

quruma göndərilib və birdəfəlik ödəmələrin 
7 iş günü ərzində həmin vərəsələrin bank 
hesablarına köçürülməsi nəzərdə tutulur. 

Ümumilikdə 12268 şəhidin vərəsələrinin 
birdəfəlik ödəmə almaq hüququ müəyyən 
edilib. Onlardan artıq 70 faizdən çox 
hissəsinin, yəni 8688 şəhidin 12685 
vərəsəsinə birdəfəlik ödəmənin verilməsinə 
dair qərar qəbul olunub.

Z.BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan filmləri 
beynəlxalq kinofestivalda 

Azərbaycanın “Qanadsız möcüzə” qısamet-
rajlı bədii və “Azərbaycan xalçası”, “Azərbaycan 
muğamı”, “Azərbaycan mətbəxi” sənədli filmləri 
festivalın müsabiqə proqramında iştirak etmiş və 
kinosevərlər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Bundan əlavə, “Çovqan”, “İz...Qala”, “Miras”, 
“Şəki”, “O kimdir”, “Sovqat”, “Bakı əsrlərin ayna-
sında”, “Azərbaycan mətbəxinin rəngləri” sənədli 
filmlərimiz “Azərbaycan proqramı” çərçivəsində 
İran tamaşaçılarına təqdim olunmuşdur. 

Festivalda həmçinin Azərbaycan kinosuna 
həsr olunan tədbir keçirilmiş, milli kinomuzun 
tarixi və bugünü haqqında iştirakçılara, eləcə də 
İran televiziya kanallarına məlumat verilmişdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

İran İslam Respublikasının Babol 
şəhərində 9-cu Vareş Beynəlxalq kino 
festivalı keçirilmişdir. Festivalda ölkəmizi 

Əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor və 
operator Nizami Abbas, Mədəniyyət Nazir-
liyinin əməkdaşı Elşad Əliyev, gənc rejissor 
Zəhra Mirrza və prodüser Elşən Əliyev 
təmsil etmişlər.
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“Ən yaxşı təqdimat” müsabiqəsinin  

qalibləri mükafatlandırılıb

 � Mayın 7-də ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 96-cı ildönümü münasibətilə təşkil olunmuş “Ən 
yaxşı təqdimat” müsabiqəsi qaliblərinin mükafatlandırılması 
mərasimi keçirilib.

Tədbirdən öncə rəhbər təhsil 
işçiləri Fəxri xiyabana gələrək ümum-
milli lider Heydər Əliyevin məzarını 
ziyarət edib, abidəsi önünə gül 
dəstələri qoyublar.

Görkəmli oftalmoloq-alim, aka-
demik Zərifə xanım Əliyevanın da 
xatirəsi yad olunub, məzarı üzərinə 
gül dəstələri düzülüb.

“Ən yaxşı təqdimat” müsabiqəsi 
qaliblərinin mükafatlandırılması 
mərasimində Prezident Administrasi-
yasının humanitar siyasət məsələləri 
şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva, Baş 
nazirin müavini, Yeni Azərbaycan 
Partiyası sədrinin müavini–icra katibi 
Əli Əhmədov, Milli Məclisin sədr 
müavini Bahar Muradova, digər 
dövlət rəsmiləri, deputatlar, təhsil 
müəssisələrinin, media qurumlarının 
rəhbərləri, təhsil ekspertləri, müəllim 
və şagirdlər iştirak ediblər.

Tədbir Azərbaycan Milli Konser-
vatoriyasının tərkibində Respubli-
ka İncəsənət Gimnaziyasının xor 
kollektivinin ifasında dövlət himninin 
səsləndirilməsi ilə başlanıb.

Təhsil naziri Ceyhun Bayramov 
çıxış edərək bildirib ki, ümummilli 
lider Heydər Əliyev təhsilin inkişafına 
daim böyük diqqət və qayğı göstərib, 
təhsilin inkişafı hər zaman ulu öndərin 
genişmiqyaslı fəaliyyətində prioritet 
sahə kimi mühüm yer tutub. Ümum-
milli lider tərəfindən əsası qoyulan 
inkişaf strategiyasının Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam 

etdirildiyini deyən nazir bu sahədə 
əhəmiyyətli işlərin görüldüyünü 
vurğulayıb. “Azərbaycan Respubli-
kasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın icrası istiqamətində 
əldə edilmiş nailiyyətləri diqqətə 
çatdıran Ceyhun Bayramov qarşıda 
mühüm hədəflərin dayandığını da 
əlavə edib. Bildirib ki, peşə təhsilinin 
əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, 
məktəbəqədər təhsillə əhatəlilik 
səviyyəsinin 90 faizə çatdırılması, 
ümumi təhsil müəssisələrinin inf-
rastrukturunun müasirləşdirilməsi 
istiqamətində tədbirlər davam 
etdiriləcək.

Ceyhun Bayramov qeyd edib 
ki, dövlət başçısı tərəfindən həyata 
keçirilən ardıcıl siyasət nəticəsində 
ali təhsilin əlçatanlığının artırılması, 
tələbələrin sosial müdafiəsinin yaxşı-
laşdırılması, ölkədə yüksəkixtisaslı, 
peşəkar kadrlar hazırlanması, ali 
təhsildə rəqabət mühitinin forma-
laşdırılması sahəsində əhəmiyyətli 
qərarlar qəbul olunub.

Təhsilin məzmununun gələcəyin 
çağırışlarına cavab verməsi və 
innovativ inkişafın təmin edilməsi 
baxımından yenilənməsinin mühüm 
prioritetlərdən olduğunu deyən na-
zirin sözlərinə görə, ümumi təhsildə 
təmayülləşmə istiqamətlərinin 
artırılması, növbəti tədris ilində 20 
məktəbdə peşəyönümü təmayüllü 
siniflərin açılması hədəf kimi 
müəyyən edilib. Ceyhun Bayra-

mov ümumi təhsil müəssisələrində 
mənəvi-psixoloji mühitin yaxşılaşdı-
rılması, tərbiyə işinin səmərəli təşkili, 
məktəb-ailə münasibətlərinin düzgün 
qurulmasının ən vacib məsələlərdən 
olduğunu deyib.

Təhsil naziri bu müsabiqənin 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin quru-
cusu, dahi siyasətçi və qüdrətli dövlət 
xadimi Heydər Əliyevin zəngin irsinin, 
şərəfli ömür yolunun və fəaliyyətinin 
gənc nəsil tərəfindən davamlı olaraq 
öyrənilməsi məqsədilə keçirilən 
kütləvi və mühüm tədbirlərdən biri 
olduğunu vurğulayıb, müsabiqənin 
qaliblərini təbrik edərək onlara uğurlar 
arzulayıb.

Baş nazirin müavini, Yeni 
Azərbaycan Partiyasının sədr 
müavini–icra katibi Əli Əhmədov 
bildirib ki, bu gün ölkədə təhsilin 
inkişafına əhəmiyyətli yer verilməsi, 
bu sahədə genişmiqyaslı islahatla-
rın həyata keçirilməsi Azərbaycanın 
uğurlu gələcəyinin təminatına xidmət 
göstərir.

“Ən yaxşı təqdimat” müsabiqəsinin 
əhəmiyyətini qeyd edən Əli Əhmədov 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
Azərbaycan xalqı və dövləti üçün 
göstərdiyi misilsiz xidmətlərdən da-
nışıb. Qeyd edib ki, bu müsabiqə ulu 
öndər Heydər Əliyevin zəngin irsinin 
mənimsənilməsi, gənclərin dövlətçilik 
məfkurəsinin formalaşması baxımın-
dan əhəmiyyətli rol oynayır.

Daha sonra Azərbaycan Təhsil 
İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı 
Respublika Komitəsinin sədri, Milli 
Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev 
çıxış edərək müsabiqənin gənclərin 
bilik və bacarıqlarının artırılmasına 

töhfə verdiyini bildirib. O, müsabiqə 
iştirakçılarının Komitə tərəfindən 
mükafatlandırılacağını deyib.

Nəqliyyat, rabitə və yüksək 
texnologiyalar nazirinin müavini 
Elmir Vəlizadə ənənəyə çevrilən bu 
müsabiqənin gənclərin milli-mənəvi 
və ümumbəşəri dəyərlərə hörmətlə 
yanaşmasında xüsusi rol oynadığını 
qeyd edib.  Elmir Vəlizadə ölkəmizdə 
gənclərin inkişafının daim diqqət 
mərkəzində olduğunu vurğulayıb.

Mərasimdə müsabiqə qaliblərinin 
təqdimatlarından ibarət qısa vide-
oçarx nümayiş olunub. Videoçarx 
Təhsil televiziyası tərəfindən hazırla-
nıb.

Bülbül adına Orta İxtisas Mu-
siqi Məktəbinin və Azərbaycan 
Milli Konservatoriyasının tərkibində 
Respublika İncəsənət Gimnaziyası 
şagirdlərinin ifasında musiqi əsərləri 
səsləndirilib.

“Ən yaxşı təqdimat” 
müsabiqəsinin nəticələrinə əsasən, 6 
nəfər birinci, 11 nəfər ikinci, 18 nəfər 
üçüncü dərəcəli diplomla, 27 nəfər isə 
tərifnamə ilə təltif olunub.  

Qaliblərə diplomlar və qiymətli 
hədiyyələr təqdim edilib.

Ümumi təhsil müəssisələrinin IX–
XI sinif şagirdləri arasında keçirilən 
müsabiqə Təhsil Nazirliyi, Heydər 
Əliyev Fondu, Yeni Azərbaycan Par-
tiyası, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan 
Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı 
Respublika Komitəsi tərəfindən təşkil 
olunub.

AZƏRTAC

Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 96-cı ildönümü ilə əlaqədar 

gənc rəssamların sərgisi açılıb

 � Mayın 7-də Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) qərargahında 
ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümü ilə 
əlaqədar gənc rəssamların sərgisi açılıb.

Açılış mərasimində Baş nazirin müavini, 
YAP sədrinin müavini-icra katibi Əli Əhmədov 
çıxış edərək ulu öndərin mədəniyyətimizə 
və incəsənətimizə olan dövlət qayğısından 
söhbət açıb. Bildirib ki, Heydər Əliyev həmişə 
mədəniyyətə, sənətə önəm verib. Bu, ümum-
milli liderin xalqımız qarşısında göstərdiyi 
möhtəşəm xidmətlərinin bir qolunu təşkil edir. 

“Bu gün burada əsərləri nümayiş olu-
nan gənc rəssamlar Xalq rəssamı Sakit 
Məmmədovun tələbələridir. YAP-ın bina-
sında belə sərginin keçirilməsini yüksək 
qiymətləndirirəm və inanıram ki, bu sərgi 
gənc rəssamların yaradıcılığının təbliğinə 
imkan verəcək. Həmçinin bu tədbir par-
tiyamızla gənc rəssamların, mədəniyyət 
işçilərinin əməkdaşlığı kimi nəzərdən keçirilə 
bilər. Gənc rəssamlar bir daha Heydər 
Əliyevi doğum günündə ehtiramla yada 

salır, hörmətlə anırlar. Biz gənc rəssamların 
fəaliyyətinin genişlənməsi üçün onlara imkan 
daxilində dəstək olmağa hazırıq. Bu sərginin 
keçirilməsi də gənc rəssamların tanıdılma-
sına, təbliğinə xidmət edir. Burada əsərləri 
təqdim olunun müəlliflərin böyük gələcəyi var. 
Yəqin ki, onların yaradıcılığını bundan sonra 
da izləyəcəyik və gələcəkdə Azərbaycanın 
möhtəşəm əsərlər yarada bilən rəssamların 
içərisində onların adlarına da rast gələ 
biləcəyik. Hesab edirəm ki, bu sərgi onların 
ölkəmizdə daha da tanınmasında köməklik 
göstərəcək”. 

Bildirilib ki, sərgidə 40-a yaxın gənc 
rəssamın əsəri nümayiş edilir. 

Sonra tədbir iştirakçıları sərgi ilə tanış 
olublar.

AZƏRTAC

UNEC-də ulu öndər Heydər Əliyevə 
həsr olunan ilk TEDx konfransı keçirilib

 � Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (UNEC) ümummilli lider 
Heydər Əliyevə həsr edilən “Azərbaycan. Lider. Tərəqqi” mövzusunda 
TEDxUNEC konfransı keçirilib.

Azərbaycanda ulu öndərə həsr olunan ilk 
TEDx tədbirində dövlət qurumlarının rəhbər 
şəxsləri, Milli Məclisin deputatları, ziyalılar 
iştirak ediblər. 

TEDx konfransında AMEA-nın Neft-
Kimya Prosesləri İnstitutunun direktoru, 
professor Vaqif Abbasov “Liderlik fəlsəfəsi”, 
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
sədri, YAP icra katibinin müavini Müba-
riz Qurbanlı “Azərbaycanın lideri”, Sosial 
Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin 
sədri, deputat Zahid Oruc “Liderin 
Azərbaycanı” mövzularında məruzə ilə çıxış 
ediblər.

Vaqif Abbasov 6 min illik sivilizasi-
ya tarixində böyük liderlər siyahısında 
Azərbaycanın dahi şəxsiyyəti Heydər 
Əliyevin müstəsna rolunun olduğunu bildirib. 
Liderliyin 21 inkarolunmaz qanundan söz 
açan məruzəçi, liderlik keyfiyyətlərinin ulu 
öndər Heydər Əliyevdə bütünlüklə tamam-
landığını vurğulayıb. Bu gün Azərbaycanın 
Cənubi Qafqazın ən güclü dövləti olduğunu, 
ölkəmizin bütün sahələrdə uğur qazandığını 
deyən natiq, bu uğurların mayasında məhz 
Heydər Əliyevin dahi liderliyinin dayandığını 
bildirib. Liderliyin Varislik qanununa toxunan 
professor bildirib ki, Prezident İlham Əliyev 
öz uğurlu siyasi fəaliyyəti ilə Ümummilli lide-
rin ən layiqli varisi olduğunu sübut edib.

Mübariz Qurbanlı Ulu öndər Heydər 

Əliyevi fəlsəfi və tarixi baxımdan böyük 
xəzinə adlandırıb. Hər bir dahi şəxsiyyətin 
zamanın tələblərinə görə tarixi xidmətlər 
göstərdiyinə diqqət çəkən M.Qurbanlı 
Heydər Əliyevin adının tarixə qurucu 
lider kimi yazıldığını bildirib. Ulu öndərin 
uzaqgörənliyi, müdrikliyi və fədakarlığı bu 
şəxsiyyəti təkcə Azərbaycan xalqının deyil, 
bütün dünya azərbaycanlılarının liderliyinə 
yüksəltdiyini, onun ömür yolunun isə Vətənə 
xidmətin parlaq nümunəsinə çevrildiyini 
deyib.

Zahid Oruc ümummilli lider Heydər 
Əliyev barədə son fikri söyləməyin müm-
künsüzlüyünü bildirərək, bu dahi şəxsiyyətə 
olan münasibətin tarixdə artıq qəlibləşdiyini 
qeyd edib. Azərbaycan xalqının müstəqil 
dövlət qurmağı tam olaraq Heydər Əliyevin 
liderliyi ilə qəbul etdiyini deyən deputat, 
məhz bu dahi siyasətçinin sayəsində 
ölkəmizin bütün sahələrdə lider dövlətə 
çevirdiyini bildirib. Ulu öndərin liderlik 
keyfiyyətinin onun öz iradəsini, hünərini 
xalqla birgə verdiyi qərarlarda özünü 
göstərdiyini vurğulayan məruzəçi Heydər 
Əliyevin siyasi kursunun hər zaman yaşaya-
cağına əminliyini ifadə edib.

Tədbirdə UNEC Yaradıcılıq Mərkəzinin 
üzvləri ulu öndərə həsr olunan şeirlər 
səsləndiriblər.

Elnarə ÖMƏROVA

Milli Aviasiya Akademiyasında “Azərbaycanda nəqliyyatın inkişaf 
problemləri” mövzusunda elmi-texniki tələbə konfransı keçirilir

 � Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasında ulu öndər 
Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr edilmiş 
“Azərbaycanda nəqliyyatın inkişaf problemləri” mövzusunda XXI 
elmi-texniki tələbə konfransı keçirilir. 

Əvvəlcə müəllim heyəti və tələbələr 
akademiyanın ərazisindəki ümummilli 
lider Heydər Əliyevin büstü önünə əklil 
qoyub, xatirəsini ehtiramla anıblar.

Akademiyanın akt zalında keçirilən 
tədbirin açılış mərasimində Milli Avi-
asiya Akademiyasının elmi işlər üzrə 
prorektoru, professor Afiq Həsənov 
konfrans barədə danışıb. 

A.Həsənov bildirib ki, iki gün da-

vam edəcək elmi-texniki konfrans 
çərçivəsində bu təhsil ocağının magistr 
və bakalavr tələbələri 10 bölmədə 
cəmləşən mövzular üzrə təqdimatla 
çıxış edəcəklər. “Azərbaycanda 
nəqliyyatın inkişaf problemləri” mövzu-
sunda XXI elmi-texniki tələbə konfran-
sında “Hava nəqliyyatının uçuş və tex-
niki istismarı”, “Hava nəqliyyatının radio 
və elektron kommunikasiya istismarı”, 

“Nəqliyyatda təhlükəsizlik məsələləri”, 
“Nəqliyyatın təşkili və nəqliyyatda 
servis”, “Nəqliyyat sistemində iqtisadi 
məsələlər”, “Nəqliyyat sistemində hüqu-
qi məsələlər”, “Aeronaviqasiya və av-
tomatik idarəetmə”, “Aviasiyada tətbiqi 
məsələlər”, “Aviasiyada informasiya 
texnologiyaları və proqram təminatı” və 
“Aviasiya meteorologiyası, ekologiya 
və iqlim aspektləri” mövzuları müzakirə 
olunacaq. 

Sonra ulu öndər Heydər Əliyevin 
həyat yoluna həsr olunmuş videoçarx 
nümayiş etdirilib. 

Tədbir çərçivəsində akademiyanın 
magistr və bakalavr dərəcəli tələbələri 
“Atmosfer optik kommunikasiya siste-
mi üçün eninə-impuls modulyatoru”, 
“Beynəlxalq daşımaların anlayışı, 
predmeti və problemləri”, “Azərbaycan 
Respublikasında hava məkanının azad 

marşrutlarının tətbiqi (FRA)”, “Avto-
nom yanacaqölçmə sistemi”, “Hava 
gəmisinin kütlə və mərkəzlənməsini 
təyin edən bort sistemlərinin 
əhəmiyyəti”, “Aviasiya QTM-nin texni-
ki vəziyyətinin qiymətləndirilməsində 
Bayes teoreminin tətbiqi”, “Perspek-
tiv təyyarələrinin şassi sistemlərinin 
kinematik analizi və təkmilləşdirilməsi”, 
“Helikopterin daşıyıcı vint pərlərinin 
aerodinamikasının təkmilləşdirilməsi” və 
bir sıra digər mövzularda təqdimatlarla 
çıxış ediblər.

İki gün davam edəcək 
“Azərbaycanda nəqliyyatın inkişaf 
problemləri” XXI elmi-texniki tələbə 
konfransı akademiyanın Tələbə Elmi 
Cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunub.

AZƏRTAC

Müdafiə naziri Böyük Britaniyanın Müdafiə Tədqiqatları 
üzrə Kral Kollecinin nümayəndə heyəti ilə görüşüb

 � Mayın 7-də müdafiə 
naziri, general-polkovnik 
Zakir Həsənov Azərbaycanda 
səfərdə olan Böyük Britaniya 
Müdafiə Tədqiqatları üzrə 
Kral Kollecinin professoru 
Deyvid Ellerin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
kollecdə təhsil alan Böyük Britaniya, 
Malayziya, Keniya, Oman, Qətər, 
Küveyt, ABŞ, Kolumbiya, Koreya 
Respublikası, Çin və digər ölkələrin 
ali rütbəli zabitləri, diplomatlar və 
dövlət qulluqçularının təmsil olunduq-
ları heyəti salamlayan nazir onlara 
regiondakı hərbi-siyasi vəziyyət, 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsi, ordu quruculuğu 
sahəsində həyata keçirilən islahatlar, 
habelə ölkəmiz tərəfindən beynəlxalq 
sülhün və təhlükəsizliyin təmin 
olunmasına verilən töhfə və digər 
məsələlər barədə ətraflı məlumat 
verib.

General-polkovnik Z.Həsənov 
Azərbaycan ilə Böyük Britaniya 
arasında hərbi əməkdaşlıq proqram-

ları, xüsusilə hərbi təhsil sahəsində 
həyata keçirilən fəaliyyətlərin vacibli-
yini də görüş iştirakçılarının diqqətinə 
çatdırıb.

Müdafiə naziri xatırladıb ki, 
Azərbaycan Respublikasının və 
Birləşmiş Krallığın Müdafiə nazirlikləri 
arasında hərbi əməkdaşlıq planına 
əsasən, Böyük Britaniya Müdafiə 
Tədqiqatları üzrə Kral Kolleci 

tərəfindən təşkil olunan kurslarda 
2012-ci ildən Azərbaycan Ordusu-
nun zabitləri də fəal iştirak edirlər. 
General-polkovnik Z.Həsənov bu 
istiqamətdə göstərilən dəstəyə görə 
Britaniya tərəfinə təşəkkürünü bildirib.

Professor D.Elleri də kollecin 
fəaliyyəti barədə məlumat verərək 
təşkil edilən kursların vacibliyi və 

bu cür səfərlərin qarşılıqlı təcrübə 
mübadiləsi baxımından əhəmiyyətini 
vurğulayaraq, görüşə görə heyət 
üzvləri adından müdafiə nazirinə 
minnətdarlığını bildirib.

Görüşdə general-polkovnik 
Z.Həsənov qonaqları maraqlandıran 
çoxsaylı sualları cavablandırıb.

AZƏRTAC
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİ 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Teatr–konsert müəssisələrində 

quraşdırılmış qazanxana və havanlandır-
ma sistemlərinə illik texniki xidmətin satın 
alınması.

Lot-2. Muzey müəssisələrində qu-
raşdırılmış qazanxana və havanlandırma 
sistemlərinə illik texniki xidmətin satın 
alınması.

 Tender iştirakçıları öz tender təkliflərini 
imzalanıb möhürlənmiş şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etməlidirlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender işti-
rakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
və mütləq şəkildə müvafiq sahə üzrə spesifik 
iş təcrübəsinə malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
lot üçün 50 manat məbləğdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən son-
ra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu ala bilərlər.

Telefon- +994124932895
 Ünvan- AZ 1000, Azərbaycan Respubli-

kası, Bakı şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 84, 
Hökumət evi, III mərtəbə.

VÖEN- 1700015381
H/h- AZ78CTRE00000000000002178501
Bank rekvizitləri-
Bankın adı- Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 

VÖEN- 1401555071
S.W.İ.F.T. : CTREAZ22
M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944
Kod- 210005
Ödənişin təsnifat kodu- 142340
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-

kı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- son 5 ilin iştirak göstəricisi haqqında 

arayış;
- son 5 ilin maliyyə dövriyyəsi haqqında 

arayış; 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-ol-
maması haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış;

- son bir il ərzində fəaliyyəti haqqında 
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 29 may 2019-cu 
il saat 17.00-dək, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
6 iyun 2019-cu il saat 17.00-dək təqdim 
etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 7 iyun 2019-cu il saat 11.00-
da yuxarıda qeyd olunan ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
tender zərflərinin açılışı prosedurunda işti-
rak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“AZGERNEFT” MMC 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

“AzGerneft”MMC tərəfindən 1650 
ədəd “Ştanqlı quyu nasoslarının” 
satın alınması.

Tender iştirakçılarına təklif 
olunur ki, öz tender təkliflərini 
möhürlənib imzalanmiş ikiqat zərfdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
malların keyfiyyətinə, ən aşağı 
qiymətə, əsas şərtlər toplusunda 
göstərilən meyarlar əsasında ən 
sərfəli tender təklifinə üstünlük 
veriləcəkdir. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
iştirak haqqını “AzGerneft” MMC-nin 
bank hesabına köçürdükdən sonra 
əsas şərtlər toplusunu ala bilərlər.

İştirak haqqı 300 (üç yüz) manatdır.
Bankın adı və rekvizitləri-
“AzGerneft” MMC 
Yerləşdiyi ünvan- AZ1037, Bakı, 

Sabunçu rayonu, Ramana qəsəbəsi, 
Əmir Bağırov küçəsi 7

Telefon- 451-36-04; 451-36-05
Faks - 451-34-90
Email ünvanı: azgerneft@azeuro-

tel.com
VÖEN-9900047091
Bankın adı- ARBB-nin Sabunçu 

filiali
VÖEN- 9900001881
H/h- AZ67IBAZ 

40010019449957001212
M/h -AZ03NABZ 

01350100000000002944   
Kod- 805573

SWIFT BIK IBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

gaytarılmır.
 İştirakçılar əsas şərtlər toplusunu 

AZ1037, Bakı, Sabunçu rayonu, Ra-
mana qəsəbəsi, Əmir Bağırov küçəsi 
7 (əlaqələndirici şəxs Amal Şirino-
va), telefon- 511-31-08 , elektron 
poçt ünvanı- amalelchin@hotmail.
comünvanından ala bilərlər.

 İddiaçılar tenderdə iştirak 
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak üçün ərizə 
(ərizədə müəssisənin adı,yerləşdiyi 
ünvanı, poçt indeksi, telefon 
nömrələri, rəhbərinin adı və soyadı 
göstərilməklə, möhürlənib imzalan-
mış olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi (əsli);

- tender təklifi (tender proseduru 
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 30 
bank günü qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 
faizi həcmində bank təminatı 
(tender proseduru keçirildiyi 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmaqla) tender təklifi 
ilə birlikdə təqdim olunmalıdır. 
Bank təminatını tender zərfində 
təqdim etməyən iddiaçının tender 
təklifi etibarsız sayılır və tenderdən 
kənarlaşdırılır.

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

- iddiaçının son bir ildəki 
(əgər daha az müddətdə fəaliyyət 
göstərirsə, bütün fəaliyyəti 
müddətində) maliyyə vəziyyəti haq-
qında bank arayışı;

- İddiaçının tam adı, hüquqi sta-
tusu, nizamnaməsi, şəhadətnaməsi, 
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri (2019-cu ildə notarius-
dan təsdiq edilmiş surəti);

- öz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imka-
nı barədə məlumat;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

Tender iştirakcilarından tələb 
olunan sənədlər 30 may 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər bir nüsxədə, 
tender təklifi isə 5 iyun 2019-
cu il saat 12.00-a qədər ikiqat 
zərfdə bağlanmış və möhürlənmiş 
şəkildə iki nüsxədə (əsli və surəti) 
AZ1037, Bakı, Sabunçu rayonu, 
Ramana qəsəbəsi, Əmir Bağırov 
küçəsi 7 nömrəli ünvanına təqdim 
edilməlidir.

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan tender zərfləri açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Tender zərflərinin açılışı pro-
seduru 5 iyun 2019-cu il saat 
14.00–da AZ1037, Bakı şəhəri , 
Sabunçu rayonu, Ramana ŞTQ, Əmir 
Bağırov küçəsi 7 nömrəli ünvanda 
“AzGerneft”MMC-nin iclas zalında 
keçiriləçəkdir.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. X Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər 

Festivalının təşkili işlərinin (festival 
proqramının tərtib edilməsi, videoçarxın 
hazırlanması, reklam və çap məhsullarının 
nəşri, mükafat və diplomların hazırlan-
ması, münsiflər heyəti və qonaqların 
dəvət olunması, onların otel və nəqliyyat 
məsələlərinin, eləcə də festivalın açılış və 
bağlanış mərasimlərinin təşkili və bədii 
tərtibat işləri) satın alınması.

Tender iştirakçıları öz tender təkliflərini 
imzalanıb möhürlənmiş şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etməlidirlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki im-
kanlara, mütləq şəkildə müvafiq sahə üzrə 
spesifik iş təcrübəsinə malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 100 
(yüz) manat məbləğdə iştirak haqqını aşa-
ğıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu əldə edə bilərlər.

Ünvan- AZ 1000, Azərbaycan Respub-
likası, Bakı şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 
84, Hökumət Evi.

Telefon- +99412 498 97 82 
VÖEN- 1700015381

H/h- AZ78CTRE 
00000000000002178501

Bank rekvizitləri-
Bankın adı- Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
VÖEN- 1401555071
S.W.İ.F.T.- CTREAZ22
M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944
Kod- 210005
Ödənişin təsnifat kodu- 142230
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi qiymətinin 1%-i 

həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

- son bir il ərzində fəaliyyəti haqqında 
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxa-
rıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank zəmanəti istisna olmaqla) 17 may 
2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və 
bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 24 may 2019-cu il saat 17.00-dək 
təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 27 may 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
tender zərflərinin açılışı prosedurunda 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi “Azİntelecom” MMC 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot -1 . “Şəbəkə Təhlükəsizliyi 

(Firewall) həlləri üçün avadanlığın” 
satın alınması. 

Tender iştirakçılarına təklif 
olunur ki, öz tender təkliflərini 
möhürlənib imzalanmış şəkildə iki-
qat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər aşağıdakı məbləğdə 
iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri, Əlibəy 
Hüseynzadə küçəsi 74 nömrəli 
(əlaqələndirici şəxslər - Kamil 
Bektaşidən və Vüqar Yəhyazadədən) 
telefon -012 200 00 74/72 ) ünvan-
dan ala bilərlər .

İştirak haqqı 1000 manatdır.
H/h- AZ30AZ-

PO91015461200420100063
VÖEN- 9900048721
Bank- “Azərpoçt” MMC PF 1
Kod- 691011
VÖEN-9900037711

M/h-AZ76NABZ 
01350100000000094944

S.W.İ.F.T-AZPOAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət;

-tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

-tender təklifi dəyərinin 1 % -i 
həcmində bank təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 
bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

-Sosial Müdafiə Fonduna borcun 
olmaması barədə arayış; 

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

-iddiaçının tam adı, hüquqi sta-
tusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

-əsas şərtlər toplusunda nəzərdə 
tutulan digər sənədlər.

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

Tender proseduru “Dövlət 
satınalmaları haqqında” qanuna 

uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı 
istisna olmaqla) 29 may 2019-cu il 
saat 17.00-a kimi, tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 10 iyun 2019-cu il saat 
17.00-a kimi, Bakı şəhəri, Əlibəy 
Hüseynzadə küçəsi 74 nömrəli ün-
vana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qayta-
rılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 11 iyun 
2019-cu il saat 15.00-da Bakı şəhəri, 
Ə.Hüseynzadə küçəsi 74 , “AzInte-
lecom” MMC-nin inzibati binasında 
açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının Hacı Zeynalabdin 
qəsəbə İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 

2019-cu ildə Hacı Zeynalabdin qəsəbə Şəhidlər xiyabanında 
abadlıq işlərinin aparılmasının satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. 2019-cu ildə Hacı Zeynalabdin 

qəsəbə Şəhidlər xiyabanında abadlıq 
işlərinin aparılmasının satın alınması. 

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

Tender təkliflərinin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara 
üstünlük veriləcəkdir:

-sərfəli tender təklifinə,yüksək 
keyfiyyətə,müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsinə və iddiaçının maliyyə 
vəziyyətinə.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə 
imkanlarına malik olmalıdırlar.

Müqavilə il ərzində yerinə yetirilməlidir.
 Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda-

kı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Sumqayıt 
şəhəri, Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi, Q.Qarayev 
küçəsi 10 nömrəli ünvandan ala bilərlər.

 Əlaqələndirici şəxs-Əliyev Ramil 
Dilavər oğlu.

 İştirak haqqı 290 manatdır.
 Təşkilat- Sumqayıt Şəhər İcra 

Hakimiyyəti Başçısının Hacı Zeynalab-
din qəsəbə İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə 
Nümayəndəliyi 

 VÖEN - 2900329461 
 Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
 Kod - 210005
 VÖEN- 1401555071
 M/h- AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
 S.W.I.F.T. BIK - CTREAZ 22
 H/h- AZ 84 

CTRE00000000000002516632
 Büdcə təşkilatının kodu -142340
 Fond -7Y
 İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət,
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsini 

təsdiq edən bank sənədi,
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

-tender təklifi dəyərinin 1% həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olma-
lıdır),

-podratçının son bir ildə maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı,

-podratçının tam adı,hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri.

 Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır. 

 Tender proseduru “Dövlət satınalma-
ları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxa-
rıda göstərilən sənədləri 27 may 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər möhürlənmiş,ikiqat 
zərfdə, Bank təminatı və tender təkliflərini 
isə 30 may 2019-cu il saat 18.00-a kimi 
Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi, Q.Qarayev 
küçəsi 10 nömrəli ünvanda Hacı Zeynalab-
din qəsəbə İcra Nümayəndəliyinə təqdim 
etməlidirdər.

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

 İddiaçıların təklifləri 31 may 2019-cu il 
saat 15.00-da yuxarıda göstərilən ünvan-
da açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının Hacı Zeynalabdin 
qəsəbə İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 

2019-cu ildə Hacı Zeynalabdin qəsəbəsinin küçə və yollarının 
asfalt örtüyünün təmiri işlərinin satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
 Lot -1. 2019-cu ildə Hacı Zeynalabdin 

qəsəbəsinin küçə və yollarının asfalt örtü-
yünün təmiri işlərinin satın alınması. 

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

 Tender təkliflərinin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara 
üstünlük veriləcəkdir:

-sərfəli tender təklifinə, yüksək 
keyfiyyətə, müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsinə və iddiaçının maliyyə 
vəziyyətinə.

 Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə 
imkanlarına malik olmalıdırlar.

 Müqavilə il ərzində yerinə yetirilməlidir.
 Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda-

kı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Sumqayıt 
şəhəri, Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi, Q.Qarayev 
küçəsi 10 nömrəli ünvandan ala bilərlər.

 Əlaqələndirici şəxs- Əliyev Ramil 
Dilavər oğlu.

 İştirak haqqı 290 manatdır.
 Təşkilat- Sumqayıt Şəhər İcra 

Hakimiyyəti Başçısının Hacı Zeynalab-
din qəsəbə İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə 
Nümayəndəliyi 

 VÖEN - 2900329461 
 Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
 Kod - 210005
 VÖEN- 1401555071
 M/h- AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
 S.W.I.F.T. BIK - CTREAZ 22
 H/h- AZ 84 CTRE-

00000000000002516632
 Büdcə təşkilatının kodu - 142340
 Fond - 7Y
 İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət,
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsini 

təsdiq edən bank sənədi,
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

-tender təklifi dəyərinin 1% həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə 
 olmalıdır),

-podratçının son bir ildə maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı,

-podratçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri.

 Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır. 

 Tender proseduru “Dövlət satınalma-
ları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxa-
rıda göstərilən sənədləri 27 may 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər möhürlənmiş, ikiqat 
zərfdə, bank təminatı və tender təkliflərini 
isə 30 may 2019-cu il saat 18.00-a kimi 
Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi, Q.Qarayev 
küçəsi 10 nömrəli ünvanda Hacı Zeynalab-
din qəsəbə İcra Nümayəndəliyinə təqdim 
etməlidirdər.

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 31 may 2019-cu il 
saat 15.00-da yuxarıda göstərilən ünvan-
da açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

BOKT “İCRAÇI KREDİT AGENTLİYİ” MMC-nin 
2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

 31 dekabr 
2018-ci il

31 dekabr 
2017-ci il

AKTİVLƏR

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 11,721 11,306

Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar 1,903,624 1,983,934

Əmlak,avadanlıqlar və qeyri maddi aktivlər 27,513 -

Təxirə salınmış vergi aktivi 36,294 94,995

Hökumət fondları ilə hesablaşmalar 575,199 274,672

Digər aktivlər 65,194| 59,349

Cəmi aktivlər 2,619,545 2,424,256

ÖHDƏLİKLƏR

Mənfəət vergisi öhdəliyi 15,658 21,248

Digər öhdəliklər 276,950 79,713

Cəmi öhdəliklər 292,608 100,961

KAPİTAL

Nizamnamə kapitalı 219,450 223,450

Kapital ehtiyatları 101,800 101,800

Bölüşdürülməmiş mənfəət 2,005,687 1,998,045

Cəmi kapital 2,326,937 2,323,295

Cəmi öhdəliklər və kapital 2,619,545 2,424,256

manatla



8 may 2019-cu il, çərşənbə16

Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,

493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;

E-mail: info@xalqqazeti.com, xalqqazeti@gmail.com

BAŞ REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompyuter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:

AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282

7919

1458

40 qəpik

ABŞ

Trampın reytinqi yüksəlib
ABŞ Prezidenti 

Donald Trampın rey-
tinqi bütün prezidentlik 
müddətində ən yüksək 
səviyyəyə – 46 faizə 
çatıb. Bu, “Gallup” so-
sioloji xidmətin keçirdiyi 
tədqiqat nəticəsində 
bəlli olub. Sosioloqlar 
dövlət başçısının rey-
tinqinin gözləniləndən 
daha çox olmasını ölkədə ÜDM-in artımı və iş yerlərinin 
sayının çoxalması ilə əlaqələndiriblər. 

Məlumatı TASS yayıb.

Yeni lazer silah hazırlanıb
ABŞ Hərbi Hava 

Qüvvələri yeni lazer sila-
hını sınaqdan keçiriblər. 
Bildirilir ki, sınaq Nyu-
Meksika ştatında baş 
tutub. “Ağ qumlar” poli-
qonunda keçirilən sınaq 
zamanı lazer qurğusu 
havada bir neçə raketi 
zərərsizləşdirib.

“Lockheed Martin” 
kompaniyası tərəfindən hazırlanan lazer silahı “hava-ha-
va” və “yer-hava” tipli raketləri vurmaq imkanına malikdir.

Xəbəri BBC verib.

Venesuela 

Maduro Rusiyaya səfər edəcək 

Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro iyun ayında Ru-
siyaya səfər edə bilər. Bu barədə Venesuelanın xarici işlər 
naziri açıqlama verib.  Bildirilib ki, səfərin məqsədi Sankt-
Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumunda iştirak etməkdir. 
Forum iyunun 6-dan 8-dək keçiriləcək.

Məlumatı RİA “Novosti” yayıb.

Yaponiya 

Kibersilah layihəsi
Yaponiya hökuməti 

kiber texnologiyalar 
sahəsində zərərverici 
proqram təminatı yara-
dacaq və bu, ölkənin ilk 
kibersilahı olacaq. Bunu 
Yaponiya Müdafiə Na-
zirliyinin rəsmisi bildirib. 
Bildirilir ki, zərərverici 
proqramlar cari maliyyə 
ilinin sonunadək hazıra-
nacaq. Layihə üzərində 

dövlət qurumları deyil, özəl şirkətlər çalışacaqlar.
 Məlumatı “Ferra.ru” yayıb.

Hollandiya 

Van de Bek diqqət mərkəzindədir
Londonun “Tottenhem” 

futbol klubu “Ayaks”ın 
yarımmüdafiəçisi Don-
ni van de Beki transfer 
etmək istəyir. Buna səbəb 
Kristian Eriksenin “Real”a 
keçmə ehtimalıdır. Belə ki, 
idman şərhçiləri Kristian 
Eriksenin böyük ehtimalla 
yay transfer dövründə 
“Real”a keçəcəyini 
bildirirlər. Bunu nəzərə 
alan London təmsilçisi onun yerinə Donni van de Beki 
gətirməyə çalışır.

Qeyd edək ki, “Real”, “Bavariya” və Dortmund 
“Borussiya”sı da gənc futbolçunu transfer etməyə çalışır.

Məlumat “Eurosport” yayıb.

Hazırladı: 
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Mayın 8-də
 Â Bakıda və Abşeron 

yarımadasında dəyişkən buludlu 
olacaq. Əsasən yağmursuz 
keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə 
zəif duman olacaq. Cənub küləyi 
əsəcək. Gecə 13-16, gündüz 24-
29, Bakıda gecə 14-16, gündüz 
26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi normadan aşağı 755 mm 
civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-
70, gündüz 45-50 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında əsasən gecə 
və axşam bəzi yerlərdə şimşək 
çaxacağı, yağış yağacağı 

gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 8-13, gündüz 23-28 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, 
Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, 
Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, 
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşama doğru bəzi 
yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, 
dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə 
və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
6-11, gündüz 15-20 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, 
Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl 
rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşam bəzi 
yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış 
yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi 
ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 11-15, gündüz 24-29 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, 
Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, 
Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, 
Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşam bəzi 
yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. 
Şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi 
ehtimalı var. Gecə və səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 10-15, 

gündüz 22-27 , dağlarda gecə 3-8, 
gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, 
Yevlax, Göyçay, Ağdaş, 
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, 
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında 
yağmursuz keçəcək. Gecə və 
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 13-16, 
gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, 
Lənkəran, Astara rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin günün birinci yarısında bəzi 
yerlərdə çiskinli yağış yağacağı 
gözlənilir. Səhər dağlarda duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
13-16, gündüz 23-28 , dağlarda 
gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə 
isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəhbərliyi və kol-

lektivi mərkəzin sektor müdiri Məhəbbət Əkbərliyə 
atası

ƏKBƏR ƏKBƏROVUN 

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                                       

“Azərsu” ASC-nin kollektivi icraya nəzarət, 
kargüzarlıq, arxiv və təsərrüfat işləri şöbəsinin 
referenti Sədaqət Əliyevaya atası 

AKİF ƏLİYEVİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC

Müxtəlif ölçülü yastıqların satın alınması 
məqsədilə açıq müsabiqə elan edir

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az səhifəsinə 
daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat 
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 2019-cu il mayın 15-i 
saat 18.00-dəkdir.

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

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Ünvan- Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152,”Çinar plaza”, 24-cü 
mərtəbə.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili-1132.

“Mingəçevir Nəqliyyat” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Mingəçevir Nəqliyyat” ASC səhmdarlarının növbəti illik 
ümumi yığıncağı 22 iyun 2019-cu il saat 11.00-da Mingəçevir 
şəhəri, Samux küçəsi 7 nömrəli ünvanda keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyi:
1. 2018-ci ilin yekununun müzakirəsi və təftiş komissiyası 

rəyinin təsdiqi.
2. Digər məsələlər.
 Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq 

edən sənədlə iştirakı vacibdir.
Əlaqə telefonu- (050 390 4166).

Direktor

“Binəqədi Yük  
Avtonəqliyyat-1” ASC 

səhmdarlarının nəzərinə!
22 iyun 2019-cu il saat 11.00-da “Binəqədi Yük Avtonəqliyyat-1” 

ASC səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2018-ci təsərrüfat ili üzrə maliyyə balansının 

təsdiqi.
2. Dividendlərin verilməsi.
3. Digər məsələlər.
Yığıncaqda səhmdarların iştirakı vacibdir.
Ünvan- Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 4-cü Mədən küçəsi.

İdarə heyəti

“Puta-Əyirici”ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

24 iyun 2019-cu il saat 11.00-da “Puta-Əyirici”ASC 
səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyəti təsdiq edən 
sənədlə (vəkil olunmuş nümayəndələr notarial təsdiqlənmiş 
etibarnamə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə) iştirakı vacibdir.

Ünvan- Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Puta qəsəbəsi, 
inzibati bina.

Müşahidə şurası

Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC

Süzgəclərin satın alınması məqsədilə açıq 
müsabiqə elan edir 

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az 
səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri 
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son 
müddət 2019-cu il mayın 15-i saat 18.00-dəkdir.

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

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

Ünvan-Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152,”Çinar plaza”, 
24-cü mərtəbə.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili-1132.

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 3 və 16 fevral 2019-cu il tarixli 

nömrələrində dərc edilmiş Azərbaycan Respublikası Daxili 
İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin tender ko-
missiyasının qərarı ilə 2019-cu il üçün uzunboğaz botinka-
nın, fərqlənmə və fərqləndirmə nişanlarının satın alınması 
məqsədilə keçirilən açıq tenderdə 1-ci lot “Uzunboğaz botinka, 
uzunboğaz rezin çəkmə”nin satın alınması üzrə “ASK AYAQ-
QABI FABRİKİ” MMC qalib elan edilmişdir. Qalib təşkilatla 
müvafiq müqavilə imzalanmışdır.

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşun-
ların Baş İdarəsi tenderə maraq göstərən bütün iddiaçılara öz 
təşəkkürünü bildirir, onlara işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayır 
və gələcəkdə faydalı əməkdaşlığa dəvət edir.

Daxili Qoşunların tender komissiyası

İrkutskda meşə yanğınları genişlənir
 � Sutka ərzində Rusiyanın İrkutsk 

vilayətində meşə yanğınları iki dəfədən çox 
artıb. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
məlumatına görə, meşə yanğınları 5 min hektar 
ərazini əhatə edib.

Yanğınsöndürənlər 86 yanğın ocağını söndürsələr də, alov 
genişlənməkdə davam edir. Buna səbəb isə havaların həddən 
artıq isti keçməsidir.

Meşə yanğınlarını söndürmək üçün xeyli yanğınsöndürən 
və texnika səfərbərliyə alınıb. Əhaliyə xəbərdarlıq edilib ki, 
mümkünsə meşələrə getməsinlər.

 Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Mayk POMPEO: Vaşinqton Rusiya ilə 
əməkdaşlığa hazırdır

“Mən hələ MKİ-nin direktoru olarkən rusi-
yalı həmkarlarımla görüşmüş, maraqlarımızın 
toqquşduğu və irəliləyiş əldə edə biləcəyimiz 
aspektləri tapmağa çalışmışdım. İndi də ümid 
edirəm ki, razılığa gələ biləcəyik. Amma ola 
bilsin ki, razılıq olmayacaq. Baxarıq”, – deyə 
Pompeo bildirib.

Rusiya strateji hücum silahlarının 
məhdudlaşdırılması perspektivləri haqqında 
suala cavab verən Pompeo xatırladıb ki, bu 
mövzu prezidentlər Donald Tramp və Vla-
dimir Putin arasında sonuncu telefon danı-
şığı zamanı müzakirə olunub. “Prezidentlər 
Trampla Putinin söhbəti çox yaxşı olub. 
Düşünürəm ki, bu, irəli getmək üçün əsas 
kimi götürülə bilər”.

Onun sözlərinə görə, “Prezident Tramp 
dərk edir ki, hər iki tərəf müqaviləyə əməl 
etməlidir, ona görə də biz əmin olmalıyıq 
ki, DRSMD-dən fərqli olaraq, ölkələrimizi 

müqavilələrə əməl etməyə məcbur edən 
başqa stimullar sistemi var”.

Diplomat əlavə edib ki, Prezident Tramp 
üçüncü tərəfin olduğunu etiraf edir. “Bu 
müqavilələr on illərlə əvvəl bağlanıb, onda 
Çin başqa vəziyyətdə idi. İndi isə o, geost-
rateji təhlükə yaradır. Ona görə də Tramp 
hesab edir ki, Çin istənilən müqavilədə iştirak 
etməlidir və buna nail olmağa çalışırıq”.

Silahlar üzərində çoxtərəfli müqavilə 
məsələsinə toxunan Pompeo deyib: “Bunu 
qısa müddətdə əldə etmək olmaz. Ola bilər 
ki, biz ikitərəfli əsasda işləyək. Sonra baxa-
rıq ki, üçüncü tərəfin qoşulmasına ehtiyac 
varmı? Bundan bütün dünya qazanacaq. Biz 
buna çalışırıq”.

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

ABŞ-ın dövlət katibi Mayk Pom-
peo bəyan edib ki, Vaşinqton Rusiya 
ilə maraqların toqquşduğu sahələrdə 
əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Bu 
barədə “İnterfaks” məlumat yayıb. 

Türkiyə Prezidenti NATO 
baş katibini qəbul edib

Xəbərdə deyilir ki, görüş 
media üçün bağlı qapı-
lar arxasında keçib və bir 
saatdan çox çəkib. Görüşdə 
Türkiyənin xarici işlər naziri 
Mövlud Çavuşoğlu, NATO 
Parlament Assambleyasın-
dakı nümayəndə heyətinin 
rəhbəri Osman Aşkın və 
Prezident Administrasiyası-
nın xarici əlaqələr idarəsinin 

rəisi Fəxrəddin Altun iştirak 
ediblər. 

Yeri gəlmişkən, bu 
günlərdə Ankarada NATO-
nun regional tədbiri keçirilib. 
Tədbirdə çıxış edən Türkiyə 
Prezidenti R.T.Ərdoğan bildi-
rib ki, Türkiyə PKK terroruna 
və Fətullah Gülənin başçı-
lıq etdiyi FETÖ hərəkatına 

qarşı mücadilə aparır. 
Dövlət başçısı vurğulayıb ki, 
Ankara terrorla mübarizədə 
alyans rəhbərliyindən həqiqi 
tərəfdaşlıq öhdəliklərini tam 
şəkildə yerinə yetirməsini 
arzulayır.

 R.T.Ərdoğan çıxışında 
Rusiyadan S-400 raketlərinin 
satın alınması məsələsinə də 
toxunub. Bildirib ki, Türkiyə 
həmin raketləri ölkənin milli 
təhlükəsizliyini təmin etmək 
üçün alır. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Türkiyə dövlətinin 
başçısı Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan 

dünən Ankaradakı 
“Çankaya” sarayında 
NATO-nun baş katibi 
Yens Stoltenberqi 
qəbul edib. Məlumatı 
“Anadolu” agentliyi 
yayıb. 

Danışıqların növbəti mərhələsi bu gün keçiriləcək
 � Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Tramp 

ölkəsinin bundan sonra Çinlə ticarətdə milyardlarla dollar 
itirmək niyyətində olmadığını bildirib. “Bloomberg” agentliyinin  
yaydığı məlumata görə, bu barədə Donald Tramp “Twitter” 
səhifəsində yazıb.

Ağ ev rəhbəri yazıb: “ABŞ uzun 
illərdir ticarətdə hər il 600-800 milyard 
dollar itirib. Çinlə ticarətdə bu itkilərin 
məbləği 500 milyard dollardır. Üzrlü 
sayın, lakin biz bundan sonra belə 
etməyəcəyik”.

Qeyd edək ki, ötən bazar ABŞ Prezi-
denti bir sıra Çin məhsullarına rüsumları 
10 faizdən 25 faizə qədər artıracağını 
deyib. Mayın 6-da Çin Xalq Respub-
likası Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi 
nümayəndəsi Gen Şuan hazırda ÇXR-in 
nümayəndə heyətinin qüvvədə olan 
rüsumları artırmaq və yenilərini əlavə 
etmək barədə Trampın təhdidlərinə bax-
mayaraq, ticarət məsləhətləşmələrinin 
növbəti mərhələsində iştirak etmək üçün 

ABŞ-a səfərə hazırlaşdığını qeyd edib.
Xatırladaq ki, ABŞ və Çin arasın-

da ticarət üzrə danışıqların əvvəlki 
mərhələsi aprelin 30-da Pekində 
keçirilib. Növbəti mərhələnin isə bu gün 
Vaşinqtonda keçirilməsi planlaşdırılır.

Məlumat üçün deyək ki, 2018-ci 
il dekabrında ABŞ və Çin liderlərinin 
Argentinanın paytaxıtı Buenos-Ayresdə 
“G20” sammiti çərçivəsində keçirilən 
görüşündə iki ölkə arasında ticarət 
məsələlərinə dair bəzi razılaşmalar əldə 
edilmişdi. Vaşinqton Çin məhsullarına 
rüsumun artırılmasını təxirə salmış, 
Pekin isə ABŞ-dan idxalı artırmağa 
boyun olmuşdu. Həmçinin tərəflər üç ay 
ərzində iki ölkə arasında ticarət sazi-

şi bağlanması istiqamətində tədbirlər 
görülməsi barədə razılığa gəlmişdilər. 
Ticarət sazişinin bağlanması üçün 
ayrılan vaxt mart ayının 1-də başa çatsa 
da, Ağ ev rəhbəri danışıqların uğurla və 
Vaşinqton üçün düzgün məcrada davam 
edəcəyi təqdirdə rüsumları artırmayaca-
ğını bəyan etmişdi.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”


