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Azərbaycanın
gələcəyi naminə

Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər sistemində baş verən dəyişikliklər yeni siyasi və iqtisadi
reallıqların meydana çıxmasına səbəb olub, xalqların və ölkələrin taleyinə çox ciddi təsir göstərib.
Yeni mərhələdə mövcud çağırışlar milli dövlətlərin qarşısında öz suverenliklərini qorumaq üçün
müstəqil, səmərəli daxili və xarici siyasət həyata keçirmək vəzifəsini müəyyənləşdirib. Lakin ayrıayrı regionlarda, müxtəlif ölkələrin timsalında müşahidə olunan proseslər bir çox dövlətlərin qlo
bal trendlərə adekvat cavab verməyi bacarmadığını, “geosiyasi dalğa”lara müqavimət göstərə
bilmədiyini nümayiş etdirir. Sevindirici haldır ki, Azərbaycanın bu istiqamətdə təcrübəsi nümunəvi
xarakter daşıyır. İnkişafın milli modelini yaratmış, “sabitlik adası” kimi xarakterizə olunan respub
likamızda bütün sahələrdə dinamik tərəqqi müşahidə edilir, sürətli yüksəliş dövründə həyata keçi
rilən islahat xarakterli tədbirlər ölkə qarşısında yeni perspektivlərin yaranmasını şərtləndirir. Uğur
lu strateji kursun qanunauyğun nəticəsi kimi, Azərbaycanın iqtisadi və hərbi potensialı artır, bey
nəlxalq mövqeyi daim möhkəmlənir. Şübhəsiz ki, bütün bu nailiyyətlərin əldə olunmasını təmin
edən fundamental amil Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən strateji kursdur.

Mehriban xanım Əliyeva
Azərbaycanı beynəlxalq
səviyyədə uğurla təmsil edir
Cənubi Qafqaz regionunun lider
ölkəsi olan Azərbaycanın dayanıqlı
inkişafını təmin edən bir çox strateji
faktor mövcuddur. Bu kontekstdə
Azərbaycanın Birinci vitse-prezi
denti, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti, YUNESKO və İSESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban
Əliyevanın çoxşaxəli fəaliyyəti xü
susi olaraq qeyd edilməlidir. Mehri
ban xanım ölkəmizi layiqincə təm
sil edən, müxtəlif sahələrdə respub

l ikada və beynəlxalq miqyasda bö
yük işlər görən ictimai-siyasi xadim
kimi tanınır. Bütövlükdə, onun adı
ictimai yaddaşda   xeyriyyəçi, hu
manist, xalqına və dövlətinə dərin
dən bağlı olan, ictimai-faydalı və
milli maraqlara əsaslanan fəaliyyəti
ilə fərqlənən şəxsiyyət kimi asso
siasiya olunur. Mehriban xanım
Əliyevanın cəmiyyət qarşısında
xidmətlərini konkret bir sahə ilə
məhdudlaşdırmaq mümkün deyil.
Onun fəaliyyət dairəsi kifayət qə
dər geniş, gördüyü işlərin məzmu
nu olduqca dərindir.

Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyevanın Moskvaya rəsmi səfəri
Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin
inkişafına mühüm töhfədir
Mehriban xanım Əliyevanın çox
şaxəli, genişmiqyaslı, dərin məz
munlu və səmərəli fəaliyyəti Azər
baycanın inzibati-siyasi sərhədləri
ilə məhdudlaşmır. O, humanizm və
sosial ədalət prinsipinə əsaslanan
fəaliyyətini ölkənin hüdudlarından
kənarda da uğurla və əzmlə davam
etdirir, Azərbaycanın müsbət bey
nəlxalq reputasiyasının daha da
möhkəmlənməsində fəal rol oyna
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yır. Beləliklə, Birinci vitse-preziden
tin çoxşaxəli fəaliyyəti həm də Azər
baycanın beynəlxalq imicinin möh
kəmlənməsinə, respublikanın ikitə
rəfli və çoxtərəfli münasibətlərinin
inkişafına fundamental töhfələr ve
rir. Xarici ölkələrə rəsmi və işgüzar
səfərlər edilməsi, bu kontekstdə
əhəmiyyətli görüşlərin keçirilməsi
xüsusi vurğulanmalıdır.   Yeri gəl
mişkən, Azərbaycan Respublikası
nın Birinci vitse-prezidenti Mehri
ban Əliyevanın noyabrın 21-də Rusi
ya Federasiyasına rəsmi səfəri də bu
baxımdan strateji önəm kəsb edir.
Şübhəsiz ki, bəhs olunan rəsmi səfər
iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq
münasibətlərinin inkişafına xidmət
edən əhəmiyyətli addımdır. Ümu
miyyətlə, Birinci vitse-prezidentin
Rusiya Federasiyasının Prezidenti
Vladimir Putinlə görüşü zamanı da
bu məsələlər diqqət mərkəzində
olub. Mehriban xanım Əliyeva iki
ölkə arasında çoxşaxəli, strateji tərəf
daşlığa əsaslanan münasibətlərin
əhəmiyyətindən bəhs edərək, - “Bi
zim ölkələrimiz arasında münasibət
lər möhkəm mehriban qonşuluq və
dostluq ənənələrinə malikdir. Rusi
ya Federasiyası ilə münasibətlər
Azərbaycanın xarici siyasətində çox
mühüm yer tutur. Siz dediyiniz ki
mi, bütün istiqamətlər üzrə müsbət
dinamika müşahidə edirik. Dövlət
lər səviyyəsində müntəzəm siyasi
dialoq mövcuddur. Azərbaycan və
Rusiya beynəlxalq arenada bir-biri
ni dəstəkləyir. Siz qeyd etdiyiniz
kimi, iqtisadi əməkdaşlıq artıq öz
bəhrələrini verir və bu, çox sevindi
rici haldır”, - deyə vurğulayıb.  Gö
rüş zamanı Vladimir Putinin Rusi
ya-Azərbaycan münasibətlərinin
inkişafı və möhkəmləndirilməsində
göstərdiyi xidmətlərə görə Azərbay
canın Birinci vitse-prezidentinə
“Dostluq” ordenini təqdim etməsi
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xüsusi qeyd edilməlidir. Bu, Mehri
ban xanım Əliyevanın Rusiya-Azər
baycan dostluq münasibətlərinin
möhkəmlənməsinə yönəlmiş fəaliy
yətinə verilən yüksək qiymətdir.
Bütövlükdə, Birinci vitse-prezi
dent Mehriban Əliyevanın Rusiya
ya rəsmi səfəri çox uğurlu olub.
Səfər çərçivəsində Rusiya Höku
mətinin Sədri, Federasiya Şurası
nın Sədri ilə də görüşlərin baş tut
ması, regionlararası yubiley foru
munun keçirilməsi, Xalq Təsərrü
fatı Nailiyyətləri Sərgisində “Azər
baycan” pavilyonunun açılması
müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə
ölkə ərazisində bir gündə 650 min
ağac əkilməsi aksiyası böyük
tarixi-mənəvi və ekoloji
əhəmiyyətə malikdir
Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın fəaliyyəti çoxşa
xəlidir. O, fəal ictimai-siyasi xadim
kimi Azərbaycanın inkişafına, dün
yada təbliğinə sanballı töhfələr ve
rir, sosial və humanitar sahələrdə
böyük işlər görür. Bu kontekstdə

noyabr-dekabr 2019

5

MİSSİYA

bir sıra məqamlara xüsusi diqqət
yetirmək məqsədəmüvafiq olar.
Mehriban xanım Əliyevanın tə
şəbbüsü ilə həyata keçirilən layihə
lər tarixi-mənəvi dəyərlərimizin qo
runması ilə yanaşı, ölkənin inkişafı
na, vətəndaşların həyat şəraitinin
yaxşılaşmasına xidmət edir. Son
olaraq Birinci vitse-prezidentin tə
şəbbüsü ilə mütəfəkkir şair İma
dəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi
münasibəti ilə ölkənin bütün ərazi
sində bir gündə 650 min ağac əkil
məsi aksiyası böyük tarixi-mənəvi
və ekoloji əhəmiyyətə malikdir. Bu,
hər şeydən əvvəl, Nəsimi irsinə xü
susi diqqətin təzahürü olmaqla tari
xi dəyərlərimizin mühafizəsinə xid
mət edən addımdır. Digər tərəfdən,  
bu aksiyanın başlıca mahiyyəti
Azərbaycanın daha gözəl gələcəyi
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naminə ekoloji mühitin sağlamlığı
nın təmin olunmasıdır.
Milli-mənəvi dəyərlərimizin
qorunması və təbliği daim
diqqət mərkəzindədir
Mehriban xanım Əliyeva millimənəvi dəyərlərimizin yaşadılma
sına, təbliğinə xüsusi diqqət yetirir,
eyni zamanda, tarixi-dini, mədəni
abidələrin qorunmasını və bərpası
nı, yeni mədəniyyət incilərinin ya
radılmasını daim diqqət mərkəzin
də saxlayır. Milli-mənəvi dəyərlə
rimizdən söhbət açarkən, heç şüb
həsiz ki, burada mədəni, tarixi abi
dələrimizin yeri və rolu xüsusi
vurğulanmalıdır. Cari il dekabrın
6-da Şamaxı rayonuna səfəri zama
nı Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban

Əliyevanın rayondakı Şahxəndan
türbəsinin ətrafında aparılan abad
lıq işləri ilə tanış olmaları bir daha
bu sahəyə xüsusi diqqətin bariz
ifadəsidir. Qeyd edək ki, türbənin
də yerləşdiyi qəbiristanlıq mütə
fəkkir şair İmadəddin Nəsiminin
qardaşı Şahi Xəndanın xatirəsinə
hörmət əlaməti olaraq Şahxəndan
qəbiristanlığı adlanır. Şahxəndan
Şamaxının ən böyük və qədim qə
biristanlıqlarından biridir. Burada
bir çox tanınmış şəxsiyyətlər dəfn
edilib. XIV əsrə aid olan Şahxən
dan türbəsi günümüzə qədər gəlib
çıxsa da, zaman ötdükcə təbii amil
lər səbəbindən zədələnərək məhv
olma təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı.
Mehriban xanım Əliyevanın rəh
bərlik etdiyi Heydər Əliyev Fon
dunun dəstəyi ilə Şahxəndan tür

bəsinin ətrafında yenidənqurma və
bərpa işləri aparılıb.
Bütövlükdə isə ölkəmizdə Hey
dər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə
2005-ci ildə Cavad xanın qəbri üzə
rində məqbərənin ucaldılması, Co
mərd Qəssabın məzarı və məzarüs
tü türbəsinin, Abdulla Şaiqin
ev-muzeyinin bərpası, 2008-ci ildə
Qala Arxeoloji-Etnoqrafik Muzey
Kompleksinin yaradılması, Gəncə
qapılarının ilkin şəkildə qurulması,
Salyan Dövlət Rəsm Qalereyasının
yenidən qurulması, Bakıda Beynəl
xalq Muğam Mərkəzinin, Ağcabə
didə Qarabağ Muğam Mərkəzinin,
Ağdaşda Xalq artisti Habil Əliye
vin adını daşıyan uşaq musiqi mək
təbinin inşası, Bakı Müasir İncəsə
nət Muzeyinin yaradılması, Xəzər
rayonunun Türkan və Binə qəsəbə
lərində yeni mədəniyyət mərkəzlə
rinin inşası, Qala Arxeoloji-Etnoq
rafik Muzey Kompleksinin ərazi
sində Etno-Ekoloji Mərkəzin və
Qala Əntiq Əşyalar Muzeyinin ya
radılması, Gəncədə Nizami Gəncə
vi Muzeyinin, Məhsəti Gəncəvi
Mərkəzinin inşası, Bakıda Azər
baycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sə
nəti Dövlət Muzeyi üçün yeni bina
nın inşası və   digər faktlar buna
sübutdur.
Mehriban xanım Əliyeva icti
mai-siyasi fəaliyyəti ilə Azərbay
can reallıqlarının beynəlxalq miq
yasda təbliğinə - dünya ictimaiyyə
tinə çatdırılmasına, bütövlükdə,
respublikamızın milli maraqları
nın qorunmasına mühüm töhfələr
verir. Onun həm ictimai məzmun
lu, həm də siyasi xarakterli fəaliy
yətinin əsasında duran faktor stra
teji xarakter daşıyır - bu, Azərbay
can xalqının və dövlətinin maraq
larının, ölkənin davamlı inkişafına
xidmət edən ümummilli məqsəd
lərin təmin olunmasına layiqli töh
fə verməkdir. Mehriban xanım Əli
yeva bu vəzifənin öhdəsindən layi
qincə gəlir.

noyabr-dekabr 2019

7
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TÜRKPA-ya sədrlik Azərbaycana keçdi

TÜRKPA-nın IX Plenar İclasında iştirak etmək üçün ölkəmizə səfərə gəlmiş qonaqlar dekabrın
18-də səhər Fəxri xiyabanda Ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdilər, xatirəsini eh
tiramla andılar. Sonra Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və digər ölkə
lərin parlament nümayəndə heyətləri Şəhidlər xiyabanında Azərbaycanın azadlığı və müstə
qilliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin xatirəsini dərin ehtiramla yad etdilər.
Həmin gün Bakıda Türkdilli Öl
kələrin Parlament Assambleyası
Şurasının IX İclası keçirildi. İclası
TÜRKPA-nın fəaliyyətdə olan səd
ri, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Sədri Mustafa Şentop açaraq tədbi
rə uğurlar dilədi. Quruma üzv öl
kələrin fəaliyyətlərini yüksək qiy
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mətləndirən TBMM Sədri qeyd et
di ki, başda spiker Oqtay Əsədov
olmaqla Azərbaycan parlamenti
hər zaman TÜRKPA-nın fəaliyyəti
ni dəstəkləyib, Qazaxıstan və Qır
ğızıstan parlamentləri də mühüm
addımlar atıblar. Nəticədə gün
dən-günə güclənərək böyük məsa

fələr qət edən bu qurum ortaq tari
xi, dili və mədəniyyəti olan türk
xalqlarının birliyinin simvoluna
çevrilib.
Bugünkü tədbirdə Özbəkistan
parlamenti təmsilçilərinin qonaq
qismində iştirakını alqışlayan Mus
tafa Şentop hələlik qurumdan kə

narda qalan digər türk dövlətləri
nin də TÜRKPA-ya qoşulmasını
arzuladı. Azərbaycan torpaqları
nın işğaldan azad olunmasını istə
diklərini dedi və bildirdi ki, Türki
yə hər zaman   Azərbaycanın ya
nındadır.
Sonra iclasda TÜRKPA-ya sədr
lik Türkiyədən Azərbaycana keçdi.
TÜRKPA sədrliyini qürur hissi
ilə təhvil aldığını bildirən Milli Məc
lisin Sədri Oqtay Əsədov öncə bu
quruma sədrliyi dövründə səmərəli
fəaliyyət göstərmiş Mustafa Şentop
başda olmaqla Türkiyə Böyük Mil
lət Məclisinə təşəkkürünü bildirdi.
Oqtay Əsədov məmnunluqla
qeyd etdi ki, təşkilatın fəaliyyət
göstərdiyi 10 ildən artıq müddətdə
üçüncü dəfədir TÜRKPA-nın əsas
tədbirləri Bakıda keçirilir. Əminəm
bu gün   aparılacaq müzakirələr
qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçə
cək. Artıq TÜRKPA böyük siyasi
çəkiyə malik olan nüfuzlu parla
ment təşkilatına çevrilib. Siyasi, iq

tisadi, mədəni və digər əlaqələri
mizin inkişafına bu qurumun ver
diyi töhfənin ildən-ilə artması təş
kilatın fəaliyyətinin səmərəli şəkil
də qurulduğunu sübut edir.
Sonra çıxışında Azərbaycanın
TÜRKPA-ya sədrliyi dövründə hə
yata keçirəcəyi məsələlərə toxunan
Milli Məclisin Sədri bildirdi ki,
ötən illərdə başlanmış bütün önəm
li işlər  davam etdiriləcək. Üzv öl
kələrin milli qanunvericiliyinin ya
xınlaşdırılması, model qanunların
haz ırl anm as ı,
kom iss iyal ar ın
fəaliyyətinin gücləndirilməsi, par
lament aparatları arasında təcrübə
mübadiləsi proqramlarının həyata
keçirilməsi, TÜRKPA-nın beynəl
xalq əlaqələrinin daha da inkişaf
etdirilməsi diqqət mərkəzində ola
caq. Oqtay Əsədov qurum üzvləri
ni əmin etdi ki, qarşıdakı dövrdə
TÜRKPA-nın məqsədlərinin həya
ta keçməsi üçün Azərbaycan tərəfi
lazım olan bütün tədbirlərin görül
məsinə çalışacaqdır.

Sədr nəzərə çatdırdı ki, ötən
dövrdə TÜRKPA-nın beynəlxalq
aləmdə tanıdılması istiqamətində
mühüm tədbirlər həyata keçirilib.
Hazırda bu təşkilat dünyanın 179
ölkəsinin üzv olduğu Parlamentlərarası İttifaqda, İslam Əməkdaşlığı
Təşkilatının Parlament İttifaqında,
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının Parlament Assambleya
sında, Asiya Parlament Assamble
yasında, Asiyada Qarşılıqlı Fəaliy
yət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşa
virə Təşkilatında müşahidəçi statu
suna malikdir. ATƏT PA-nın fəaliy
yətində TÜRKPA-nın qonaq statu
sunda iştirak etməsi barədə razılıq
əldə edilib, Avropa Parlamenti və
MDB PAA ilə əməkdaşlıq əlaqələri
qurulub. Bunlarla yanaşı, TÜRKPAnın baş katibi Parlamentlərin Baş
Katibləri Assosiasiyasının üzvüdür
ki, bu fakt da təşkilatın beynəlxalq
nüfuzundan xəbər verir.
Oqtay Əsədov onu da nəzərə
çatdırdı ki, 9 ildir TÜRKPA-nın
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beynəlxalq müşahidəçilər missiya
sı üzv ölkələrdə keçirilən prezident
və parlament seçkilərini müşahidə
edir. Missiya fəaliyyətini növbəti
dövrdə də davam etdirəcək, gələn
il ölkəmizdə keçiriləcək parlament
seçkiləri TÜRKPA missiyası tərə
findən müşahidə ediləcək.
TÜRKPA-nın fəaliyyətdə olan
sədri vurğuladı ki, Azərbaycanın
sədrliyi dövründə qurum türk
dünyasının diasporları arasında
əməkdaşlığın inkişafına və müxtə
lif layihələrin həyata keçirilməsinə
dəstək verəcək, qarşılıqlı fəaliyyə
tin gücləndirilməsinə xüsusi diq
qət yetiriləcək.
Çıxışını yekunlaşdıran Milli
Məclisin Sədri Oqtay Əsədov əmin
liyini bildirdi ki, getdikcə daha
mütəşəkkil qüvvəyə çevrilən
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TÜRKPA öz qarşısında dayanan
bütün vəzifələri uğurla yerinə yeti
rəcək və xalqlarımızın problemlə
rini həll etməyin səmərəli vasitəsi
nə çevriləcəkdir.
Sonra TÜRKPA Şurasının IX İc
lasında çıxış edən Qazaxıstan Par
lamenti Məclisinin Sədri Nurlan
Niqmatulin, Qırğızıstan Joqorku
Keneşinin Sədri Dastanbek Juma
bekov dünyanın geosiyasi xəritə
sində türkdilli xalqların yerinə və
roluna toxundular. Əmin-amanlı
ğın və sülhün qorunmasının vacib
liyini qeyd etdilər. Bölgədə təhlü
kəsizliyin təmin edilməsi ən vacib
məsələ kimi önə çəkildi. Vurğula
dılar ki, TÜRKPA çərçivəsində or
taq fəaliyyət türk dünyasının inki
şafına dəstək verəcəkdir.
İclasda parlament diplomatiya

sının rolu yüksək dəyərləndirildi.
Qeyd olundu ki, TÜRKPA çərçivə
sində model qanunların hazırlan
ması vacibdir. Kiçik və orta bizne
sə dəstək verən qanunların qəbulu
ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqə
lərin möhkəmlənməsinə yardım
edər.
Qazaxıstan və Qırğızıstan parla
mentlərinin spikerləri sosial, mə
dəni, humanitar sahələrdə nəzərdə
tutulan tədbirlərdən də ətraflı söh
bət açdılar. Ümid ifadə olundu ki,
yaxın gələcəkdə Özbəkistan və di
gər türkdilli dövlətlər də TÜRK
PA-ya üzv ölkələr sırasına qoşula
caqlar.
Şura iclasının açılış mərasimi
başa çatdıqdan sonra qurum üzv
ləri gündəlikdəki məsələləri müza
kirə etdilər.

TÜRKPA-nın IX PLENAR İCLASI
Dekabrın 18-də Bakıda TÜRK
PA Şurasının iclasından sonra
qurumun IX Plenar İclası keçirildi.
İclası açan TÜRKPA-nın fəaliy
yətdə olan sədri, Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov assambleya
nın üzvü olan Qazaxıstan Parla
menti Məclisinin Sədri Nurlan
Niqmatulini, Qırğızıstan Joqorku
Keneşinin Sədri Dastanbek Juma
bekovu, Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin Sədri Mustafa Şentopu,
Özbəkistan Ali Məclisi Senatının
Sədri xanım Tənzilə Narbayevanı
və rəhbərlik etdikləri nümayəndə
heyətlərini salamladı. Bildirdi ki,
Özbəkistan Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının təsis edil
məsi haqqında Naxçıvan Sazişini
artıq imzalamışdır. Şuranın 2 ay
öncə Azərbaycanda keçirilən VII

zirvə görüşündə Özbəkistan Prezi
denti hörmətli Şavkat Mirziyoyev
ilk dəfə iştirak etmişdir. Sədr yaxın
zamanlarda Özbəkistan parlamen
tinin də TÜRKPA-nın tamhüquqlu
üzvü olacağına inamını bildirdi.
Spiker diqqətə çatdırdı ki, qədim
dövrlərdən başlayaraq, türk dün
yasının mütəfəkkir insanları türk
dilli xalqların tərəqqi və inkişafını
onların birliyində, yekdilliyində
görmüşlər. Türk birliyi ideyası
İsmayıl Qaspıralı, Yusuf Akçura,
Əli bəy Hüseynzadə, Ziya Göyalp,
Əhməd Ağaoğlu kimi ziyalıların
əsərlərində dərindən araşdırılmış
və “dildə, fikirdə, əməldə birliyə”
nail olmaq qayəsi ifadə edilmişdir.
Onlar Egey sahillərindən, Aralıq
dənizindən və Orta Asiyadan Şər
qə doğru çox geniş ərazidə məskən

salmış türk xalqlarının ortaq millimənəvi dəyərləri zəminində gələ
cəkdə mütəşəkkil qüvvəyə çevrilə
cəyini qabaqcadan söyləmişlər.
Sonrakı proseslər gedişində türk
birliyi ideyası türkdilli ölkələrin
dövlət başçılarının zirvə görüşləri
ilə gerçəkliyə çevrilmiş, Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası
kimi qurumda real təcəssümünü
tapmışdır. Bu tarixi hadisə ilə təq
ribən eyni vaxtda Qazaxıstanın
Bir inci Prez ident i Nursultan
Nazarbayev dost və qardaş xalqla
rımızın parlament assambleyasının
yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış
etmişdir.
Sədr bildirdi ki, türkdilli xalqla
rın əməkdaşlıq təşkilatları arasın
da öz yeri olan Türkdilli Ölkələrin
Parlament Assambleyası 10 ildən
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çoxdur ki, uğurla fəaliyyət göstə
rir. Bu dövrdə assambleya özünü
xalqlarımızı bir-birinə daha da
yaxınlaşdırmağın səmərəli bir vasi
təsi kimi göstərə bilmişdir. Parla
ment məclisi çərçivəsində iş birliyi
ölkələrimiz arasında siyasi, ticarətiqtisadi və mədəni-humanitar əla
qələrin inkişafında parlament dip
lomatiyasının zəngin potensialın
dan istifadə edilməsinə yol açır.
Bizim plenar iclasımız da “Türk
dünyasında parlament diplomati
yası: sülh və təhlükəsizlik naminə
regional əməkdaşlığın möhkəm
ləndirilməsi” mövzusuna həsr
olunmuşdur.
Ümumiyyətlə, müasir dünyada
parlament diplomatiyasının əhə
miyyəti və rolu xeyli artmışdır. Par
lament diplomatiyasının üstünlüyü
bir sıra mətləbləri daha tez və necə
deyərlər, anlaşıqlı şəkildə çatdır
mağa qadir olmasıdır. Bu mənada
parlamentlərarası əməkdaşlığın
keyfiyyətcə yeni mərhələsi olan
parlament diplomatiyası ənənəvi
diplomatiya mexanizmlərini uğur
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la tamamlayır, dövlətlərin qarşılaş
dığı problemlərin həllinə parlament
vasitələrinin köməyi ilə töhfə verir.
Sədr parlamentlərarası əmək
daşlığın bölgəmizdə mövcud olan
münaqişələrin nizama salınmasına
kömək göstərə biləcəyinə inamını
ifadə etdi. Bildirdi ki, bunun üçün
ilk növbədə, qarşılıqlı etimada
əsaslanan iş birliyi inkişaf etdiril
məlidir.
Türkdilli dövlətlər coğrafi-stra
teji baxımdan dünyanın çox önəmli
bölgələrində yerləşirlər. Hazırda
burada həyata keçirilən transmilli
iqtisadi layihələr Avropa ilə Asiya
nı, Şimalla Cənubu bir-birinə sıx
bağlayır. Xəzər neftini və qazını
dünya bazarlarına çıxaran BakıTbilisi-Ceyhan neft kəməri, BakıTbilisi-Ərzurum və TANAP qaz
kəmərləri, həmçinin tarixi İpək Yo
lunun fəaliyyəti üçün böyük önəmi
olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
istifadəyə verilmişdir. Regional
əməkdaşlığın uğurlu nümunələri
olan bu layihələr dost və qardaş
xalqlarımızın bugünkü və gələcək

rifahının yüksəlməsinə kömək gös
tərir, eyni zamanda, bölgədə sülh
və təhlükəsizliyə töhfə verir.
Sədr daha sonra dedi ki, təəssüf
ki, uzun illərdən bəri közərən
münaqişə ocaqları dövlətlər ara
sında iqtisadi əməkdaşlığa maneçi
lik törədir. Bildiyiniz kimi, Ermə
nistan Respublikasının silahlı təca
vüzü nəticəsində 25 ildən çoxdur
ki, Azərbaycan torpaqlarının 20%-i
işğal edilmiş, 1 milyon soydaşımız
qaçqına və məcburi köçkünə çev
rilmişdir. Bir çox beynəlxalq təşki
latlar, xüsusən BMT-nin Təhlükə
sizlik Şurası və Baş Məclisi, Avropa
Şurasının Parlament Assambleyası,
Avropa Parlamenti və digər qurum
lar münaqişəyə dair qəbul etdikləri
çoxsaylı sənədlərdə Azərbaycan
ərazilərinin işğalına son qoyulma
sını tələb etmişlər.
Spiker bu məsələdə tutduqları
mövqeyə görə dost və qardaş türk
dilli ölkələrin dövlət başçılarına və
parlamentlərinə bir daha təşəkkü
rünü bildirdi. Vurğuladı ki, Türk
dilli Ölkələrin Parlament Assamb

leyası hər dəfə təsdiqlədiyi bəyan
namələrdə Azərbaycanın suveren
liyini və ərazi bütövlüyünü dəstək
lədiyini ifadə edir. Sədr problemin
beynəlxalq hüquq normaları və
prinsipləri, xüsusən onların arasın
da başlıca prinsip olan dövlətlərin
sərhədlərinin toxunulmazlığı və
ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında
tezliklə nizama salınacağına əmin
liyini bildirdi.
TÜRKPA-nın fəaliyyətdə olan
sədri, Milli Məclisin rəhbəri Oqtay
Əsədov toplantının işinə uğurlar,
xalqlarımıza sülh, tərəqqi və fira
vanlıq arzuladı.
İclasda çıxış edən Qazaxıstan
Parlamenti Məclisinin Sədri Nur
lan Niqmatulin, Qırğızıstan Joqor
ku Keneşinin Sədri Dastanbek
Jumabekov, Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin Sədri Mustafa Şentop,
Özbəkistan Ali Məclisi Senatının
Sədri Tənzilə Narbayeva TÜRK
PA-nın əhəmiyyəti, gördüyü işlər,
üzv ölkələrin qanunvericiliyinin
uyğunlaşdırılması, problemlərin
birgə həlli, turizmin inkişafı, türk
dünyasının ortaq şəxsiyyətləri

barədə mədəni fəaliyyətlərin həya
ta keçirilməsi, assambleya üzvləri
nin sayının artırılması, türkdilli
ölkələrin təhlükəsizliyinin qorun
ması, parlament diplomatiyasının
əhəmiyyəti barədə fikirlərini bölüş
dülər, Bakıda keçirilən bu tədbirin
yüksək səviyyədə təşkilinə görə
təşəkkürlərini bildirdilər.
Tədbirdə çıxış edən Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
baş katibi Bağdad Amreyev, Bey
nəlxalq Türk Akademiyasının pre
zidenti Darxan Kıdıralı, Türk
Mədəniyyəti və İrsi Fondunun pre
zidenti Günay Əfəndiyeva, Qara
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşki
latı Parlament Assambleyasının
baş katibi Asəf Hacıyev, GUAM-ın
baş katibi Altay Əfəndiyev, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
İttifaqının baş katibinin müavini
Əli Əsgər Məhəmmədi Sicani
qurumun genişləndirilməsi, türk
dünyasında parlament diplomati
yası, regional əməkdaşlığın möh
kəmləndirilməsi barədə fikirlərini
bildirdilər, TÜRKPA-nın fəaliyyə
tinə uğurlar arzuladılar.

Sonra plenar iclasda TÜRKPA
Katibliyinin 2020-ci il üçün büdcə
si təsdiqləndi, TÜRKPA-nın yeni
dən işlənmiş reqlamenti, “TÜRK
PA Katibliyi haqqında” Əsasnamə
və qurumun “Seçki Müşahidəsi
haqqında” Əsasnaməsi qəbul edil
di. İclasda “Qeyri-maddi mədəni
irs in qor unm as ı haqq ınd a”,
“Turizm haqqında” model qanun
lar təsd iql ənd i, TÜRKPA-nın
Qadın Parlamentarilər Qrupunun
və Gənc Parlamentarilər Qrupu
nun yaradılmasına razılıq verildi.
İclasda TÜRKPA komissiyalarının
bir sıra hesabat məruzələri və töv
siyə qərarları da təsdiqləndi, 9
iyun 2019-cu il tarixində Qazaxıs
tanda keçirilmiş erkən prezident
seçkilərinə dair hesabat dinlənildi
və nəzərə alındı.
Plenar iclasın sonunda Bakı
Bəyannaməsi qəbul olundu.
Tədbirdən sonra jurnalistlər
üçün brifinq keçirildi, KİV nüma
yəndələrini maraqlandıran bir sıra
məsələlərə aydınlıq gətirildi.
Milli Məclisin
Mətbuat xidməti
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RƏSMİ XRONİKA
Dekabrın17-dəMilliMəclisinSədri
OqtayƏsədovTÜRKPA-nınIXPlenar
İclasındaiştiraketməküçünölkəmizdə
səfərdəolanQırğızRespublikasıJoqorkuKeneşininSədriDastanbekJumabekovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətiiləgörüşdü.
Milli Məclisin spikeri ümidvar olduğunubildirdiki,Qırğızıstannümayəndəheyətininölkəmizəsəfəriparlamentlərarasıdialoqundahadagenişlənməsinə öz töhfəsini verəcək. Milli
MəclisinSədridediki,hərikiölkəbaşçılarınıngörüşlərizamanıaparılandanışıqlarvəimzalanmışsənədlərəməkdaşlığımızın gələcək inkişafı üçün
yaxşızəminyaratmışdır:“Biziqtisadi,
ocümlədənhəyatındigərsahələrində
də əlaqələrimizi daha da genişləndirməkniyyətindəyik”.
Spiker Türkdilli Ölkələrin ParlamentAssambleyasınınBakıdakeçiriləcək növbəti plenar iclası barədə öz
fikirləriniaçıqlayaraqötənillərərzində bu qurumun mötəbər beynəlxalq
təşkilataçevrilməsiistiqamətindəgörülənişləriyüksəkdəyərləndirdi.Bildirildiki,TÜRKPAtəkcəonaüzvölkələrüçündeyil,həmdəbütüntürk
dünyasıüçünböyükəhəmiyyətdaşıyır.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlığını
bildirən Qırğız Respublikası Joqorku
Keneşinin Sədri Dastanbek Jumabekov ölkəmizə səfərindən və burada
keçirdiyigörüşlərdənməmnunqaldığınısöylədi.O,AzərbaycanPrezidenti
cənab İlham Əliyevlə ikitərəfli əməkdaşlığındahadadərinləşdirilməsibarədə aparılan müzakirəni yüksək dəyərləndirdi. Qonaq dedi ki, müstəqil
AzərbaycanınMilliMəclisindəkeçirilənbugörüşdəparlamentlərsəviyyəsindəmünasibətlərimizindahadadərinləşməsinəxidmətedir.
Dastanbek Jumabekov TÜRKPA
çərçivəsindəgörülənişləriyüksəkqiymətləndirərəkqurumunnövbətisessi-
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 asınıntürkbirliyiüçünuğurluolacay
ğınainamınıifadəetdi.
Qəbulda tərəfləri maraqlandıran
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparıldı.
Görüşdə Milli Məclis Aparatının
rəhbəriSəfaMirzəyev,deputatAğalar
Vəliyev və digər rəsmi şəxslər iştirak
edirdilər.

Noyabrın15-dəMilliMəclisinSədri
Oqtay Əsədov ABŞ-ın Montana Ştatı
SenatınınSədriRaymondSkotSeylsin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə
görüşdü.
Spiker qonaqları salamlayaraq, onların Dünya Dini Liderlərinin II Bakı
Sammitində iştirakını yüksək dəyərləndirdi.Qeydedildiki,dünyadamultikulturalizm mərkəzlərindən birinə
çevrilmişAzərbaycantolerantbirölkə
kimitanınır.
Sədrümidvarolduğunubildirdiki,
səfərmüddətindəqonaqlarınrespublikamızın tarixi, iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, multikulturalizm mühiti, uğurlu
neftstrategiyası,regiondahəyatakeçirilənböyükstratejilayihələr,ölkəmizin
üzləşdiyiçətinliklərvəqonşuErmənistanınsilahlıqüvvələritərəfdəntorpaqlarımızın 20%-nin işğal edilməsi barədə əldə edəcəkləri məlumatlar Azərbaycan haqqında biliklərinin daha da
zənginləşməsinətöhfəverəcək.
Qeydedildiki,ölkəmiztəkcəfederal səviyyədə deyil,ABŞ-ın ştatları ilə
də münasibətlərin inkişafına böyük
maraqgöstərir.
GörüşdəSədrdediki,Azərbaycanla
ABŞ arasında münasibətlər öz dinamikliyiiləfərqlənirvəBirləşmişŞtatlar
Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan
ilkdövlətlərdəndir.Ümumiyyətlə,son
illərABŞ-danrespublikamızamüxtəlif
səviyyələrdə səfərlərin həyata keçirilməsiənənəvihalalmışdır.

Ölkələrimiz arasında mövcud olan
fəalsiyasidialoqiqtisadisahəyədəöz
təsirini göstərir. Bugünədək ABŞ şirkətləri tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatına 14 milyardABŞ dolları həcmindəsərmayəyatırılmışdır.Respublikamızqlobalneftvəqazlayihələrinin
reallaşmasındahəmişəABŞ-ındəstəyinihissetmişdir.BizABŞ-lamədəni-humanitar əlaqələrimizi də inkişaf etdirməkdəmaraqlıyıq.
Söhbətdə parlament diplomatiyasının önəmini vurğulayan Sədr Milli
MəclisdəvəABŞKonqresindədostluq
qruplarınınfəaliyyətgöstərməsinitəqdir etdi. Hər iki ölkənin qanunverici
orqanlarıarasındauğurluəməkdaşlıqdan, qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətindəndanışdı.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən
söz açan spiker Azərbaycanın probleminbeynəlxalqhüquqnormalarıçərçivəsində, ölkələrin ərazi bütövlüyü
prinsipiəsasındahəllinətərəfdarolduğunu vurğuladı. Bildirildi ki, ATƏTninMinskQrupununhəmsədrlərindən
biri kimiABŞ problemin çözülməsinə
öz töhfəsini verə bilər. Oqtay Əsədov
ABŞ-ın20-dənçoxştatınınXocalısoyqırımına münasibət bildirdiyini qeyd
edərək,digərştatlartərəfdəndəmüvafiqaddımlarınatılacağınainamınıifadəetdi.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlığını
bildirənRaymondSkotSeylssəfərçərçivəsində keçirdikləri görüşlərdən və
xalqımızınqonaqpərvərliyindənməmnun qaldıqlarını dedi. Qeyd edildi ki,
dünyadiniliderlərininnövbətisammitində iştirak etmək üçün gələn nümayəndə heyətinin tərkibində ABŞ-ın 4
ştatınınnümayəndəsitəmsilolunmuşdur.MontanaŞtatıSenatınınSədriMilliMəclislətəmsiletdiyiölkəninştatlarının qanunverici orqanları arasında
əməkdaşlığıngenişləndirməsiniönəmlihesabetdi.Bildirildiki,təkcəfederal
deyil, ştatlar səviyyəsində də Cənubi

Qafqazınbubölgəsiiləhəyatınmüxtəlifsahələrindəmünasibətlərininkişafınaböyükmaraqvardır.
Qəbulda tərəfləri maraqlandıran
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparıldı.

Noyabrın13-dəMilliMəclisinSədri
OqtayƏsədovölkəmizdəsəfərdəolan
RusiyaFederasiyasıFederasiyaŞurasının Sədr müavini İlyas Umaxanovun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə
görüşdü. Görüşdə Dağıstan Respublikası Xalq Məclisinin Sədri Xizri Şıxsəidovvədigərrəsmişəxslərdəiştirak
edirdilər.
Spikerqonaqlarısəmimisalamlayaraqvurğuladıki,müstəqilAzərbaycan
RusiyaFederasiyası,onunsubyektləri,
o cümlədən Dağıstanla hərtərəfli əlaqələrin inkişafına böyük önəm verir.
Xalqlarımızarasındakımədənivəmənəvi yaxınlıq münasibətlərimizin dahadainkişafıüçünyaxşızəminyaradır.
Ölkə başçılarının görüşlərində aparılan danışıqlar və imzalanmış sənədlərəməkdaşlığımızınkeyfiyyətcəyeni
müstəviyə qalxması baxımından çox
əhəmiyyətlidir.Yüksəksəviyyəlisiyasi
dialoq iqtisadi münasibətlərimizə də
özmüsbəttəsirinigöstərir.Parlamentlərsəviyyəsindəəlaqələrimizininkişafı
ümumiməqsədlərəxidmətedir.
Qonaqlar bildirdilər ki, müştərək
tarixikeçmişəmalikxalqlarımızarasındamünasibətlərindərinləşməsigünün
tələbidir.Rusiya,ocümlədənDağıstan
Azərbaycanlaiqtisadi,mədəni,humanitarsahələrdəəlaqələridahadagenişləndirməyəböyükəhəmiyyətverir.
Söhbətdə parlamentlərarası əməkdaşlığın gələcək inkişaf perspektivləri
vədigərməsələlərətrafındadanışıldı.

Noyabrın 7-də Milli Məclisin Sədri
OqtayƏsədovölkəmizdərəsmisəfərdə olan Litva Respublikası Seyminin

SədriViktorasPranskietisinbaşçılıqetdiyinümayəndəheyətiiləgörüşdü.
Sədrqonaqlarısalamlayaraqbildirdiki,AzərbaycanlaLitvadostvətərəfdaş ölkələrdir. Bu gün əldə edilən
uğurlar sayəsində Azərbaycan-Litva
münasibətləri yeni mərhələyə qədəm
qoyur. Əməkdaşlığımızın bu səviyyəyə çatmasında ölkə prezidentlərinin
rolu böyükdür.  Bugünədək iki ölkə
arasında 39 sənəd imzalanmış, 10-u
üzərindəişdavametdirilir.
Azərbaycan xarici sərmayə üçün
cəlbedicidövlətlərdənbirinəçevrilmişdir. Ölkəmizin reallaşdırdığı qlobal
neftvəqazlayihələriAvropanınenerji
təhlükəsizliyininmöhkəmləndirilməsinə xidmət göstərir. Azərbaycan mühüm nəqliyyat qovşaqlarının keçdiyi
coğrafibirməkankimidəcəlbedicidir.
Litvailəmədəni,humanitarsahələrdə
əməkdaşlılığımıztəqdirəlayiqdir.
Spiker qeyd etdi ki, xalqlarımızın
bir-birinəyaxınlaşmasındaparlament-

lərin rolu danılmazdır; hər iki parlamentdədostluqqruplarıfəaliyyətgöstərirvənümayəndəheyətlərimizmüxtəlif beynəlxalq qurumlarda tez-tez
təmasdaolur,onlarıdüşündürənməsələlər ətrafında müzakirələr aparırlar.
V.Pranskietis Azərbaycanla həyatın
ən müxtəlif sahələrində əməkdaşlığı
dərinləşdirməkniyyətindəolduqlarını
vurğuladı. Bildirildi ki, parlamentlər
səviyyəsində münasibətlərin daha da
genişlənməsi,deputatlarınqarşılıqlısəfərləritəcrübəvəinformasiyamübadiləsibaxımındançoxönəmlidir.
GörüşdəMilliMəclisSədrininbirinci müavini Ziyafət Əsgərov, Sədr
müavini Valeh Ələsgərov, parlament
AparatınınrəhbəriSəfaMirzəyev,Litva ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə
işçiqrupununbaşçısıKamranNəbizadə, hər iki ölkənin səfirləri Tamerlan
QarayevvəEgidiyusNavikas,eləcədə
digərrəsmişəxsləriştirakedirdilər.
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PARLAMENT XƏBƏRİ

Milli Məclis növbədənkənar
parlament seçkilərinin keçirilməsi
ilə bağlı Prezidentə müraciət etdi
Dekabrın 2-də Milli Məclisin  
plenar iclası keçirildi. İclası açan
parlamentin Sədri Oqtay Əsədov
bugünkü plenar iclasda Milli Məc
lisdə çoxluq təşkil edən Yeni Azər
baycan Partiyasıüzvlərindən ibarət
deputatların parlamentin buraxıl
ması və növbədənkənar seçkilərin
keçirilməsi ilə bağlı müraciətinin
müzakirə ediləcəyini bildirdi. Spi
ker bu barədə danışaraq söylədi ki,
Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti cənab İlham Əliyevin müasir dövrün tələbləri səviyyəsində
qurulan daxili və xarici siyasəti
Azərbaycanın ardıcıl və dinamik
inkişafını təmin edir. Ulu öndər
Heydər Əliyevin başladığı işlərin
yeni çağırışlar şəraitində yaradıcı
şəkildə davam etdirilməsi Azər
baycanı öz tarixinin ən qüdrətli
dövlətinə çevirmişdir.
Cənab Prezident tərəfindən hə
yata keçirilən köklü islahatlar son
dövrdə keyfiyyətcə yeni mərhələ
yə qədəm qoymuşdur. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabine
tində, mərkəzi və yerli icra haki
miyyəti orqanlarında, məhkəməhüquq sistemində, regional ida
rəetmə orqanlarında, ümumiyyət
lə, dövlət həyatının bütün sahələ
rində aparılan struktur və kadr is
lahatları cəmiyyətdə rəğbətlə qar
şılanır.
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Həyata keçirilən islahatların sis
temli xarakter daşıması, qarşıya
çıxan yeni çağırışlar, cəmiyyətin
gözləntiləri və digər amillər qa
nunvericilik hakimiyyətində də is
lahatların dərinləşdirilməsini, par
lamentin yenilənməsini zəruri et
mişdir. Bildiyiniz kimi, noyabrın
28-də parlamentdə çoxluq təşkil
edən Yeni Azərbaycan Partiyasının
üzvləri Milli Məclisə parlamentin
buraxılması və növbədənkənar
seçkilərin keçirilməsi haqqında
müraciət ediblər və bu məsələ ilə
əlaqədar iclasın çağırılmasını xahiş
ediblər.
Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasının 95-ci maddəsi
nin III hissəsinə görə, Milli Məcli
sin bu cür məsələləri müzakirə
edib qərar qəbul etmək səlahiyyəti
vardır. Biz bu gün həmin məsələni
müzakirə etmək üçün yığışmışıq.
Sonra Milli Məclisin İctimai bir
liklər və dini qurumlar komitəsi
nin sədri, YAP icra katibinin müavi
ni Siyavuş Novruzov partiyanın
təşəbbüsünü əsaslandırdı: “Ulu
öndər Heydər Əliyevin əsasını
qoyduğu dövlət idarəçiliyi ənənə
ləri, daxili və xarici siyasət kursu
Yeni Azərbaycan Partiyasının səd
ri, Azərbaycan Prezidenti cənab İl
ham Əliyevin rəhbərliyi altında
çox böyük uğurla davam etdirilir.

Sosial-iqtisadi tərəqqi, ölkə iqtisa
diyyatının dinamik inkişafı, əhali
nin rifahının daha da yaxşılaşdırıl
ması siyasətinin həyata keçirilməsi
daha geniş hədəflərin müəyyənləş
məsini və daha dərin islahatların
aparılmasını zərurətə çevirir.

Prezident İlham Əliyevin rəh
bərliyi altında islahatlar konsep
siyası hazırda daha böyük dina
mizm qazanmaqdadır. Nazirlər
Kab in et ind ə, məhk əm ə-hüq uq
sistemində və regional idarəetmə
orqanlarında struktur və kadr is
lahatları cəmiyyətdə rəğbətlə qar
şılanır. Cəmiyyət inanır ki, isla
hatlar bundan sonra da uğurla
davam etdiriləcək. YAP üzvləri
nin çoxluq təşkil etdiyi Milli Məc
lis ölkədə həyata keçirilən islahat
ların daha da genişlənməsi və də
rinləşməsi prosesindən kənarda
qalmamalı, islahatların qanunve
ricilik sahəsini də əhatə etməsi
məqsədi ilə prinsipial mövqe və
dövl ətç il iy ə xidm ət nüm un əs i
göstərməlidir.”
Komitə sədri deputatları YAP
üzvlərinin parlamentin buraxıl

ması və növbədənkənar seçkilərin
keçirilməsi ilə bağlı müraciətinə
dəstək verməyə çağırdı.
Milli Məclisin Hüquq siyasəti
və dövlət quruculuğu komitəsinin
sədri Əli Hüseynli müzakirəyə çı
xarılmış məsələni hüquqi cəhət
dən əsaslandırdı.
Sonra Milli Məclisin qərar layi
həsini hazırlamaq üçün parlament
Sədrinin müavini Bahar Murado
va, komitə sədrləri Əli Hüseynli,
Səməd Seyidov, deputatlar Fəzail
İbrahimli və Sahibə Qafarovadan
ibarət redaksiya komissiyası yara
dıldı.
Müzakirələr zamanı çıxış edən  
millət vəkilləri Hikmət Məmmə
dov, Fəzail İbrahimli, Azay Quli
yev, Aqiyə Naxçıvanlı, Elşən Mu
sayev, Sahibə Qafarova, Azər Ba
damov, Səməd Seyidov, Şəmsəd

din Hacıyev, Qüdrət Həsənquli
yev, Kam il ə Əliyeva, Elmir a
Axundova, Fəzail Ağamalı, Məla
hət İbrahimqızı, Fazil Mustafa,
Asim Mollazadə, Musa Quliyev,
Jalə Əliyeva, Rasim Musabəyov,
Eldar İbrahimov, Nəsib Məhəmə
liyev, Arif Rəhimzadə Milli Məcli
sin hər zaman dövlət başçısının
həyata keçirdiyi siyasəti dəstəklə
diyini, cəmiyyətdə yeni siyasi pro
seslərin başlandığını bildirdilər.
Qeyd olundu ki, deputatların bu
təşəbbüsü ölkəmizin inkişafına,
tərəqqisinə xidmət edəcək və növ
bədənkənar parlament seçkiləri
ölkəyə yeni dinamizm verəcək.
Çıxışlardan sonra Milli Məclis
Sədrinin müavini Bahar Murado
va qərar layihəsini səsləndirdi.
Qərar səsə qoyularaq qəbul edil
di.
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AZƏRBAYCAN PARLAMENTİNİN NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİ MDB PAA-nın ŞURA İCLASINDA VƏ
50-ci YUBİLEY SESSİYASINDA İŞTİRAK EDİB
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədovun başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti Müstəqil Dövlətlər
Birliyi Parlamentlərarası Assambleyasının Şura və növbəti plenar iclasında iştirak etmək üçün no
yabrın 20-dən 22-nə kimi Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində səfərdə olub. Nüma
yəndə heyətinin tərkibinə deputatlardan Xanlar Fətiyev, Fəzail Ağamalı, Mirkazım Kazımov, Bəxtiyar
Əliyev, parlament Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev və digər rəsmi şəxslər daxil idi.

Sankt-Peterburqa səfəri çərçivə
sində parlamentin spikeri Oqtay
Əsədov tədbirlərdə iştirak edən
nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri
ilə bir sıra görüşlər keçirib.
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Noyabrın 21-də Milli Məclisin
Sədri Rusiya Federasiyası Federal
Şurasının Sədri xanım Valentina
Matviyenko ilə görüşüb. Görüşdə
Federal Şuranın Sədri bildirib ki,

Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı
əlaqələr günbəgün inkişaf edir.
Dövlət başçılarımızın görüşləri za
manı aparılan danışıqlar münasi
bətlərimizin dərinləşməsi üçün

möhkəm zəmin yaratmışdır.
Valentina Matviyenko Azərbay
canın Birinci vitse-prezidenti Meh
riban xanım Əliyevanın Moskvada
keçirilən X Rusiya-Azərbaycan Re
gionlararası Forumunda iştirakını
yüksək qiymətləndirərək, tədbirin
önəmini xüsusi vurğulayıb. Qeyd
edilib ki, belə forumlar qarşıya qo
yulmuş hədəflərə çatmaq baxımın
dan böyük önəm daşıyır.
Söhbət zamanı V.Matviyenko
Bakıya son səfərini xatırlayaraq,
Azərbaycanda gördüyü qonaq
pərvərlikdən və səfər çərçivəsində
keçirdiyi görüşlərdən, apardığı
dan ış ıql ard an məmn unl uğ un u
ifadə edib. Bildirilib ki, parlament
lərarası əlaqələr dövlətlərarası
münasibətlər sistemində mühüm
yer tutur. Bu sahədə əməkdaşlığı
mızın dərinləşməsi həyatın digər
sahələrinə də öz müsbət təsirini
göstərir.

Görüşdə Milli Məclisin Sədri
V.Matviyenkonun cari ilin apre
lində ölkəmizə səfərini xatırlaya
raq, səfər çərçivəsində keçirilən
görüşlərin parlamentlərarası mü
nasibətlərin daha da dərinləşməsi
baxımından əhəmiyyətli olduğu
nu söyləyib. Spiker MDB PAA-nın
50-ci plenar iclasında müzakirə
olunacaq məsələlərin MDB məka
nı üçün əhəmiyyətindən və quru
mun vətəndaş cəmiyyəti institut
larının, o cümlədən demokratiya
nın inkişafına verdiyi töhfədən
danışıb. Ölkələrimizin nüfuzlu
beynəlxalq qurumlarda iştirakını,
bu platformada nümayəndə he
yətlərimizin mütəmadi görüşləri
ni təqdir edib. Oqtay Əsədov döv
lətlərimiz arasındakı yüksək siyasi
dialoqun iqtisadi sahəyə də müs
bət təsirini vurğulayıb. Azərbay
canın nəinki Rusiyanın federal qu
rumları ilə, o cümlədən bu ölkənin

regionları ilə də əlaqələri dərinləş
dirməkdə maraqlı olduğunu söy
ləyib.
Sonra Milli Məclisin Sədri MDB
PAA-nın tədbirlərində iştirak edən
Özbəkistan Ali Məclisi Senatının
Sədri xanım Tənzilə Narbayeva ilə
görüşüb.
Ali Məclis Senatının Sədri MDB
PAA tədbirləri çərçivəsində bu gö
rüşdən məmnun qaldığını, azərbay
canlı deputatlarla növbəti dəfə fikir
mübadiləsi aparmaq imkanından
razılığını ifadə edib.
Xanım T.Narbayeva Azərbaycan
və Özbəkistan xalqlarının dostlu
ğunun qədim tarixi kökləri oldu
ğunu bildirərək, onların ümumi
milli və mənəvi dəyərləri bölüş
düklərini vurğulayıb. Qeyd edilib
ki, ölkələrimiz arasındakı yüksək
səviyyəli siyasi dialoq iqtisadi, mə
dəni, humanitar sahələrə də öz tə
sirini göstərir. Özbəkistan tərəfi
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Azərbaycanla həyatın ən müxtəlif
sahələrində əlaqələri dərinləşdir
mək niyyətindədir.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dov dövlət başçılarımızın görüşlə
rinin, nümayəndə heyətlərinin qar
şılıqlı səfərlərinin əhəmiyyətini
vurğulayıb. Bildirilib ki, parlament
lər səviyyəsində münasibətlərin
dərinləşməsi, deputatların nüfuzlu
beynəlxalq qurumlarda mütəmadi
görüşləri onları düşündürən məsə
lələrin müzakirəsi baxımından bö
yük önəm daşıyır.
Spiker TÜRKPA çərçivəsində
əməkdaşlığımızın daha da inkişa
fının əhəmiyyətindən danışaraq,
bu qurumun türkdilli dövlətlər
arasında münasibətlərin dərinləş
məsinə xidmət etdiyini söyləyib.
Oqtay Əsədov Azərbaycanın müs
təqillik illərində qazandığı nailiy
yətlərdən, qlobal neft, qaz və nəq
liyyat dəhlizlərinin reallaşması is
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tiqamətində görülmüş və pers
pektiv işlərdən danışıb. İqtisadi,
məd ən i, hum an it ar sah əl ərd ə
əməkdaşlığımızın daha da dərin
ləşdirilməsi üçün geniş imkanlar
olduğunu bildirib.
* * *
Həmin gün Sankt-Peterburqun
Tavriya sarayında MDB PAA-nın
Şura iclası keçirilib. İclasda plenar
sessiyada müzakirəyə çıxarılacaq
məsələlərə baxılıb. Toplantıda qu
ruma üzv ölkələrdə seçkilərin mü
şahidəsinin təşkili, Qazaxıstanda,
Belarusda, Özbəkistanda bu sahə
də görülmüş işlər, II Dünya mü
haribəsində qələbənin 75 illiyinə
həsr edilmiş tədbirlər, təşkilatın
fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi
və digər məsələlər müzakirə olu
nub.

* * *
Noyabrın 22-də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədovun başçılığı ilə
parlament nümayəndə heyəti
Sankt-Peterburqun Tavriya sara
yında MDB PAA-nın 50-ci yubiley
sessiyasında iştirak edib. Tədbiri
açan Rusiya Federasiyası Federa
siya Məclisi Federal Şurasının spi
keri Valentina Matviyenko iclas
iştirakçılarını əlamətdar yubiley
sessiyası münasibəti ilə təbrik edə
rək, onlara uğurlar arzulayıb. Son
ra MDB PAA-nın yaranma tarixi
və inkişaf yolu barədə sənədli film
nümayiş etdirilib.
Sessiyada normativ hüquqi akt
lar, parlamentarilərin statusu ilə
bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdi
rilməsi, ekoloji zərərin hesablan
ması, sosial turizm, reklam haqqın
da model qanunlar, ekoloji təhlü

kəsizlik üzrə milli mərkəzlərin ya
radılması, MDB PAA-nın növbəti il
üçün fəaliyyət istiqamətləri barədə
məsələlərə baxılıb. Tədbirdə çıxış
edənlər müzakirə olunan sənədlər
barədə öz qeyd və təkliflərini bildi
riblər. İclasda deputatlardan Xan
lar Fətiyev, Mirkazım Kazımov,
Bəxtiyar Əliyev, Fəzail Ağamalı,
parlament Aparatının rəhbəri Səfa
Mirzəyev iştirak ediblər.
Yubiley sessiyasından sonra
MDB-yə üzv ölkələrin incəsənət
xadimlərinin iştirakı ilə konsert
proqramı olub. Konsertdə Müslüm
Maqomayevin “Azərbaycan” mah
nısı səsləndirilib. Həmin gün par
lament nümayəndə heyətimizin
Sankt-Peterburqa səfəri başa çatıb.
Akif Təvəkküloğlu
Milli Məclisin Mətbuat katibi
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Azərbaycan qazı
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Anar Əkbərov
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Noyabrın 30-da Azərbaycan və Türkiyənin dövlət başçılarının
iştirakı ilə Ədirnə vilayətinin İpsala qəsəbəsində TANAP Transanadolu qaz boru xəttinin Avropa ilə birləşən hissəsinin
açılış mərasiminin keçirilməsi ilə Cənub Qaz Dəhlizi (CQD)
layihəsinin Türkiyədən keçən hissəsinin tikintisi başa çatdı.
“Enerji İpək yolu” ilə ilkin mər
hələdə ildə 16 milyard kubmetr
qaz nəql olunacaq. Gələcəkdə TA
NAP-ın ötürücülük qabiliyyətinin
əvvəlcə 24, sonra isə 31 milyard
kubmetrə çatdırılması nəzərdə tu
tulur. Qeyd edək ki, TANAP Tür
kiyə, Yaxın Şərq və Avropanın ən

uzun, ən geniş diametrli təbii qaz
xəttidir.
TANAP Türkiyə-Gürcüstan sər
hədindən Türkiyə-Yunanıstan sər
hədinədək uzanır. İnşasına təxminən
7 milyard dollar xərclənmiş TANAP
vasitəsi ilə Türkiyəyə ildə 6 milyard
kubmetr, Avropaya isə 10 milyard

TƏHLİL
kubmetr Azərbaycan qazının nəqli
nəzərdə tutulur. TANAP boru kəmə
rinin səhmdarları Azərbaycan Res
publikası Dövlət Neft Şirkəti
(SOCAR), Azərbaycan İqtisadiyyat
Nazirliyinin birgə   müəssisəsi olan
“Cənub Qaz Dəhlizi” QSC (51%),
BOTAŞ (30%), BP (12%) və “SOCAR
Türkiyə Enerji A.Ş” (7%) şirkətləri
dir.
Açılış mərasimi CQD-ni və onun
komponentlərini yenidən xarici me
dianın müzakirə mövzusuna çevirdi.
Bəzi dairələrin TANAP-ın reallaşma
sını şübhə altına almağa çalışmasına
baxmayaraq, boru kəmərinin istis
mara verilməsi sübut etdi ki, mənfi
və pessimist proqnozlara baxmaya
raq, Azərbaycan qazı Avropaya nəql
olunacaq.
Layihənin əhəmiyyətinə diqqət çə
kən müşahidəçilər Azərbaycanın tək
cə öz qazı üçün deyil, həm də nəzəri
cəhətdən - Xəzər regionunun digər
ölkələrinin “mavi yanacağı” üçün də
“Avropaya pəncərə” açdığını bildirir,
yaxın gələcəkdə regiondakı digər qaz
ixracatçılarının da enerji daşıyıcıları
nın tranziti üçün bu dəhlizə qoşula
caqları gözləntilərinin yüksək oldu
ğunu qeyd edirlər. Təsadüfi deyil ki,
nüfuzlu analitik mərkəzlərin hesa
batlarında Türkmənistanın CQD-yə
qoşulacağı ehtimalı daha sıx-sıx qa
bardılır, Avropada bir çox siyasətçi
nin TANAP-ın digər ölkələrin inhi
sarçılığına qarşı etibarlı mənbə oldu
ğuna dair fikirlərinə də rast gəlinir.
CQD ilə Azərbaycan qazının nəq
linə başlanması Avropaya “mavi ya
nacağın” tədarükünün şaxələndiril
məsinə əlavə imkanlar yaratması
baxımından yüksək qiymətləndirilir,
layihənin Azərbaycanın enerji təhlü
kəsizliyini daha da gücləndirəcəyi,
eyni zamanda, beynəlxalq enerji ba
zarına davamlı inteqrasiyasını təmin
edəcəyi vurğulanır.

TANAP ticarətin inkişafı və iştirak
çı ölkələrin regional inteqrasiyası zə
minində də vacib layihə kimi qeyd
edilir. Avropalı və rusiyalı ekspertlə
rin şərhlərində rəsmi Bakının öz üs
tünlüklərindən istifadə etmək üçün
mövcud siyasi və geosiyasi vəziyyət
də böyük məsafələr qət etdiyi vurğu
lanır. Üstünlük deyərkən, ilk növbədə
nəqliyyat layihələrinin reallaşdırılma
sı məqsədi ilə optimal imkanların ya
radılması, o cümlədən regionda biz
nes layihələrin təhlükəsizliyi və inves

t isiya mühiti üçün əlverişli şəraitin tə
min olunması nəzərdə tutulur.
Azərbaycanın layihədən əldə edə
cəyi gəlirlərlə bağlı hələlik konkret
rəqəm söyləmək mümkün olmasa
da, bunun 100 milyard ABŞ dolların
dan çox olacağı səhihdir. Gəlirlərin
daha artıq olacağı gözləntiləri də var
ki, bu, Azərbaycanın özünün də Av
ropa ölkələrinə qaz ixracında tranzit
ölkə kimi çıxış etməsi perspektivi ilə
əlaqələndirilir. Qeyd edək ki, Cənub
Qaz Dəhlizi layihəsi planlaşdırılar
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TƏHLİL
kən əsas hədəflərdən biri də məhz
bundan ibarət idi.
Bəzi analitik mərkəzlər, xüsusilə
rusiyalı ekspertlər layihə ilə bağlı ya
zılarında Azərbaycanın mövcud qaz
resursları məsələsinə diqqət çəkir,
ölkəmizin ehtiyatlarının boru kəmə
rini doldurmaq üçün kifayət etmədi
yinə, Avropa İttifaqı bazarında Rusi
yanın layihələrinə alternativ olmadı
ğına dair mülahizələrini dərc edirlər.
Bu fikirlərə cavab olaraq Azərbayca
nın qaz ehtiyatlarının yalnız “Şahdə
niz-2”-dən ibarət olmadığını xatırlat
maq kifayətdir; “Abşeron”, “Ümid”,
“Qarabağ”, “Babək” və digər yataq
ların təsdiq olunan qaz ehtiyatlarının
həcmi 2,6 trilyon kubmetr ölçülür ki,
bunun təkcə 1,2 trilyonu “Şahdə
niz”də yerləşir.
Layihənin əhatə dairəsindəki  Av
ropa dövlətlərinin qaz istehlakının
elə də böyük olmamasına diqqət çə
kən təhlilçilər CQD nümunəsində
alternativ mənbədən yararlanmaq
imkanının bu ölkələr üçün enerji təh
lükəsizliyi məsələsini qarantiya altı
na almaları anlamına gəldiyini bildi
rir və buna istinadən TANAP-ın Av
ropa üçün xüsusi əhəmiyyətinə işarə
edilir. TANAP vasitəsi ilə Bolqarıs
tan özünün qaza tələbatının üçdə
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birini, Yunanıstan beşdə birini, İtali
ya isə 10%-ni təmin edə biləcək.
TANAP-ın enerji təhlükəsizliyi la
yihəsi olmasına Azərbaycan Prezi
denti İlham Əliyev noyabrın 30-da
İpsala qəsəbəsində keçirilən tədbir
dəki çıxışında da diqqət çəkdi: “TA
NAP və Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi,
eyni zamanda, enerji təhlükəsizliyi
layihəsidir. Bu gün dünya səviyyə
sində enerji təhlükəsizliyi haqqında
danışılır və bu məsələ dünyanın
gündəmini zəbt edib. Burada hesab
edirəm ki, çox gözəl işbirliyi formatı
yaradılıb. İstehsalçı ölkə Azərbay
can, tranzit ölkələri və istehlakçı öl
kələr birlikdə çalışır. Bizim mənfəət
lərimiz də birdir, faydamız da əda
lətli şəkildə bölüşülür və bir də de
mək istəyirəm ki, bütün bu layihələr
bölgədə sabitliyi möhkəmləndirir”.
Qeyd edək ki, Türkiyənin TA
NAP-ın istismara verilməsindən əl
də edəcəyi dividentlər də analitik
çevrələrdə əsas müzakirə mövzula
rından biridir. Bəzi təhlilçilərin qə
naətinə görə, Azərbaycanı Türkiyə
nin ikinci ən böyük qaz təchizatçısı
na çevirəcək TANAP layihəsi Bakı
nın təşəbbüsü ilə gündəmə gəlsə də,
onun reallaşmasında Ankara daha
maraqlı tərəf kimi çıxış edib. Fikirlə

rini əsaslandırmaq üçün ekspertlər
bir neçə səbəbi arqument kimi gəti
rirlər. Türkiyə təkcə tranzit deyil,
həm də istehlakçı ölkədir; TANAPdan gələcək 6 milyard kubmetr qaz
daxili bazarda qiymətlərin tənzim
lənməsinə təsir göstərə biləcək,
“Qazprom”un Türkiyə qaz bazarın
da dominant mövqeyi zəifləyəcək,
ehtiyacdan artıq ehtiyatlar üçüncü
ölkələrə satılacaq. Qeyd etmək la
zımdır ki, TANAP-ın tikilməsində
istifadə olunan boruların 80%-i Tür
kiyədə istehsal edilib  ki, bu da ölkə
iqtisadiyyatı üçün vacib gəlir mənbə
yidir. TANAP-ın istismara verilməsi
ilə Türkiyənin enerji qovşağı kimi
imkanları daha da genişlənir. Bu da
öz növbəsində Ankaranın Avropa ilə
münasibətlərdə mövqeyinin güclən
məsinə xidmət edir.
Kremlin bu layihəyə “həssas” mü
nasibətinə dair də kifayət qədər rəy
lər səsləndi. Təhlilçilər TANAP-ın işə
düşməsi ilə Moskvanın Cənubi Avro
padakı mövqeyinin bir qədər zəiflə
yəcəyini hesab edir, enerji asılılığının
azalmasında maraqlı olmayan
“Qazprom”un narahat reaksiyasını
bununla izah etməyə çalışırlar. ABŞ
və bəzi Aİ ölkələrinin Rusiya qazının
Ukraynadan yan keçməklə Avropaya
çatdırılmasını nəzərdə tutan “Şimal
axını 2” layihəsinə qarşı olduqları və
Moskva əleyhinə Qərb (ABŞ-ın) sank
siyalarının getdikcə sərtləşdiyi dö
nəmdə TANAP-ın istismara verilmə
si rus ekspertlərində qıcıq doğuran
digər bir səbəb kimi göstərilir. Rusiya
media resurslarında TANAP-la bağlı
diqqət çəkən şərhlərdə perspektivdə  
türkmən qazının Avropa bazarına bu
kəmərlə çıxarılması ehtimalının ol
masının da neqativ qarşılandığı mü
şahidə edilir. Qərb analitik mərkəzlə
rində İsrail qazının Azərbaycan vasi
təsi ilə Avropaya nəqli ideyasının
müzakirəsi də Rusiyanı narahat edən

məqamlardan biri kimi göstərilir. Po
litoloqlar hesab edirlər ki, ABŞ-ın, İs
railin də CQD layihəsinə qoşulması
na çalışması Kremlin “qayğılarını”
bir qədər də artırır.
CQD-nin seqmentləri reallaşdıq
ca Kremlin layihəyə yanaşmasında
müsbət mənada dəyişikliklərin mü
şahidə edildiyini düşünənlər də yox
deyil. Türkiyə ilə Yunanıstan arasın
da mövcud olan ikitərəfli müqavilə
nin Rusiya qazının Cənub Qaz Dəh
lizi ilə nəqlinə imkan verməsi Kreml
üçün də uduşlu hesab edilir. Eyni
zamanda, “Qazprom”un Azərbay
can qazı ilə TAP vasitəsi ilə “svop”
əməliyyatı həyata keçirəcəyi də istis
na edilmir. Məsələyə bu rakursdan
yanaşılsa, Rusiyanın “Türk axını”
layihəsi ilə TANAP rəqib olmaya
caq, əksinə bir-birini tamamlaya bi
lərlər. Bəzi təhlilçilərin fikrincə,
Kremlin TANAP-a loyal münasibət
səgiləməsi sanksiyalar şəraitində
Qərblə münasibətlərdə əlavə gərgin
lik yaradacaq addımlardan çəkin
məsi ilə də bağlıdır. Moskvanın Qər
bin maraq dairəsində olan layihəyə
qarşı olmadığını nümayiş etdirməsi

ABŞ və Avropa ilə münasibətlərinin
perspektivi baxımından da faydalı
gediş kimi şərh olunur. Əksər rusi
yalı ekspertlər Avropaya nəql oluna
caq Azərbaycan qazının həcminin
elə də çox olmamasını müşahidə
edilən yumşaq mövqeyin başlıca sə
bəbi kimi göstərirlər. Rusiyanın
CQD-yə açıq neqativ reaksiyasının
rəsmi Ankara ilə münasibətlərə təsi
ri məsələsi digər bir səbəb kimi qa
bardılır, hazırkı gərgin geosiyasi və
ziyyətdə bunun məqsədəuyğun ol
madığına eyham vurulur.
Son zamanlar Rusiya KİV-lərin
də TANAP-la bağlı əks-təbliğat ya
zılarına daha az rast gəlinsə də,
Azərbaycan qazının Avropa bazarı
na daxil olmasının “Qazprom”a tə
sirinə dair şərhlər birmənalı deyil.
Layihənin perspektivsizliyini isbat
lamağa yönəlmiş materiallarda da
ha çox CQD-nin dəyərinin çox yük
sək olduğu, Avropaya çəkiləcək qaz
kəmərlərini doldurmaqda problem
lərin yaranacağı, Azərbaycanın bu
layihədən heç bir qazanc əldə edə
bilməyəcəyi, bu layihəyə görə öz
daxili tələbatını belə Rusiya hesabı

na ödədiyi, layihənin rentabelli ol
maması barədə iddialar səslənir.
Lakin Azərbaycan qazını “Qazprom”a rəqib görənlər də var. ABŞ-ın
Avropaya sıxılmış qaz ixracını geniş
ləndirməsi nəticəsində “Qazprom”un
artıq rəqabəti hiss etdiyinə diqqət çə
kən rəylərdə Azərbaycan qazının
Türkiyə bazarında ən ucuz olması
qabardılır, TANAP işə düşəndən
sonra “Qazprom”un bu ölkəyə satdı
ğı qazın həcminin kəskin azalmasını
da arqument kimi göstərirlər.
Qərb mətbuatında layihə Avropa
maraqları baxımından müsbət qiy
mətləndirilir,  perspektivdə Avropa
İttifaqının istehlakının 20%-nin
Azərbaycan mənbələri hesabına
formalaşması ehtimalı yüksək də
yərləndirilir.
TANAP-ın istismara verilməsi, gə
lən il TAP üzrə işlərin yekunlaşması
ilə Cənub Qaz Dəhlizi kimi böyük
enerji layihəsi tam işə düşmüş olacaq,
Azərbaycan qazı Avropaya çatacaq.
Bu isə həm Azərbaycanın etibarlı tə
rəfdaş olmasının növbəti təsdiqi, həm
də ölkənin yeni iqtisadi və siyasi divi
dentlər qazanması deməkdir.
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SUMQAYIT -

XArİqəLər DİyArı
Builşəhərstatusualmasının70illiyiniqeydedənSumqayıttarixinin
yeniyüksəlişdövrünüyaşayır.BirvaxtlarUluöndərHeydərƏliyevin
təşəbbüsləriiləinkişafmərhələsinəqədəmqoyanşəhərindiPrezident
İlhamƏliyevindiqqətvəqayğısısayəsindəyenidənyüksəlir,çiçəklənir,
buradahəyatakeçirilənmöhtəşəmquruculuqvəabadlıqişləriiləmüasir
Azərbaycandövlətinininkişafınıözündəsimvolizəedir.
Noyabrın 19-da şəhərin 70 illik
yubileyinin təntənəli şəkildə qeyd
edilməsi ilk növbədə ölkə başçısınınSumqayıtaolanyüksəkdiqqət
vəqayğısınıntəzahürüidi.Xatırladaqki,fevralın14-dəPrezidentİlham Əliyev “Sumqayıt şəhərinin
70 illik yubileyinin qeyd edilməsi
haqqında” Sərəncam imzalamışdır.Müvafiqtədbirlərplanınaəsasən həmin vaxtdan başlayaraq
müxtəlif səviyyələrdə irili-xırdalı
saysız-hesabsız tədbirlər keçirildi.
Nəhayət, dövlət başçısının noyabrın21-dəSumqayıtaetdiyisəfər70
illikləbağlıbütüntədbirlərinzirvə
nöqtəsi oldu. Sumqayıt Dövlət
DramTeatrındaşəhərin70illiyinə
həsrolunmuştədbirdəçıxışızamanı Prezident Sumqayıta daim diqqət, qayğı göstərdiyini dedi: “Ulu
öndərin Sumqayıt şəhərinə də həmişəçoxistimünasibətiolmuşdur.
Həmsovetvaxtında,həmdəmüstəqillikdövründədəfələrləSumqayıtdaolmuşdur.Məndəbusiyasəti davam etdirirəm. Mənim Sumqayıtabugünküsəfərim15ilərzin-

 ə sayca 24-cü səfərdir. Yəni bu,
d
özlüyündə göstərir ki, Sumqayıta
daim diqqət, qayğı göstərilir”. Çıxışında İlham Əliyev Sumqayıtın
70 illik tarixini vərəqlədi. Dünəni,
bu günü, sabahı haqqında sözləri
hərbirimizdəqürurhissidoğurdu.
Həminməkanda-DramTeatrının
binasındadüz45ilöncəUluöndər
Heydər Əliyevin iştirak etməsi ilə
bağlıxatirələrhərbirimiziduyğulandırdı.
Sumqayıtın 70 illik yubileyinə
rəngqatandigərbirəlamətdarhadisə isə Prezident İlham Əliyevin
şəhərlə bağlı imzaladığı 9 sərəncam oldu. Bu sərəncamlarla Sumqayıtşəhərindəçoxmənzilli100binanın dam örtüyünün dəyişdirilməsi, 1 nömrəli şəhər tam orta
məktəbi üçün 1800 şagird yerlik
yeni binanın tikintisi, “ASAN xidmət”mərkəzininlayihələndirilməsi və tikintisi, Mehdi Hüseynzadə
adına Sumqayıt Şəhər Stadionunun yenidən qurulması məqsədi
ilə müvafiq vəsait ayrıldı. Həmçinin şəhərin sosial-iqtisadi inkişa-

fında xidmətlərinə görə bir qrup
sakinəfəxriadlar,ordenlər,“AzərbaycanRespublikasıPrezidentinin
fəxri diplomu” verildi. 4 nəfər isə
Prezidentin fərdi təqaüdünü alacaq. Şəhərin sosial-iqtisadi inkişafındaxidmətlərinəgörəisəSumqayıtŞəhərİcraHakimiyyətininbaşçısı Zakir Fərəcov 1-ci dərəcəli
“Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
təltifedildi.
Bütövlükdə, Prezident İlham
ƏliyevinSumqayıtavəsumqayıtlılarayüksəkdiqqətvəqayğısısayəsindəşəhərsonillərdədeməkolar
ki, yenidən tikilib. Dövlətimizin
başçısının tapşırığı ilə şəhərdə görülənkompleksabadlıqvəquruculuq işləri, yeni və möhtəşəm infrastrukturlayihələrininhəyatakeçirilməsi,şəhərtəsərrüfatınınyenidən qurulması Sumqayıtda tamamiləyeniab-havayaradıb.Həyata
keçirilən işlərin nəticəsində şəhər
inkişafedib,tamamiləyeniinfrastrukturyaranıb.
ƏzəmətliHeydərƏliyevMərkəzi, Yeni Azərbaycan Partiyasının
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inzibati binası, Bayraq Muzeyi,
Gənclər Mərkəzi, Şahmat və Uşaq
İncəsənət məktəbləri Sumqayıtın
yeni və möhtəşəm ünvanlarıdır.
Bununlayanaşı,şəhərdəsosialyönümlübirsırainfrastrukturlayihələri də həyata keçirilmiş, o cümlədən Olimpiya və Paralimpiya İdman kompleksləri, əlil və şəhid
ailələriüçünümumilikdə240mənzilli5yaşayışbinasıinşaedilmiş,1
nömrəliŞəhərMərkəziXəstəxanasının, “Kimyaçılar” Mədəniyyət
Sarayının, Sumqayıt Dövlət Dram
Teatrının,TarixMuzeyinin,1nömrəliUşaq-GənclərİdmanMəktəbinin,3nömrəliUşaq-Gənclərİdman
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Məktəbinin binaları əsaslı təmir
olunmuş,“ASANxidmət”mərkəzi
fəaliyyətə başlamışdır. Şəhərdəki
Heydərparkı,Lüdviqshafenparkı,
SülhprospektivəSahilküçəsiəsaslı təmir olunaraq yenidən qurulmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin Sumqayıta sayca 24-cü səfəri zamanı
isə ölkə başçısının iştirakı ilə Muğam Mərkəzi və “Nizami” kinoteatrının yeni binası istifadəyə verildi. Dövlət başçısı həmçinin bulvarın yeni salınmış hissəsində yaradılanşəraitlətanışoldu.Xatırladaq ki, Sumqayıt bulvarı şəhərin
şimal-qərb istiqamətində 1 kilo-

metruzunluğunda,400metrenində,ümumilikdəisə40hektarsahədə genişləndirilib. Beləliklə, bu istirahət məkanının sahəsi 106 hektara, uzunluğu isə 5,2 kilometrə
çatdırılıb.Ərazidəgenişyaşıllıqsahəsi salınıb, müasir işıqlandırma
sistemiqurulub.Parkboyu1kilometr uzunluğunda yeni yol inşa
olunub. Kompleksin yeni salınan
hissəsində bütün yaş qruplarının
istirahətiüçüngözəlşəraityaradılıb.
Dövlətbaşçısınınyüksəkiştirakı ilə həyata keçirilən bu abadlıq,
quruculuqvətikintiişlərisumqayıtlılara xoş ovqat və sakit həyat

tərzi bəxş edib. Eyni zamanda,
reallaşdırılan genişmiqyaslı uğur
lu layihələr şəhərin simasını tama
milə dəyişib.
Prezident İlham Əliyevin ali
fəaliyyəti nəticəsində son illərdə
respublikamızda iqtisadiyyatın şa
xələndirilməsi, neftdən asılılığın
minimuma endirilməsi, sahibkar
lıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi,
qeyri-neft sənayesində yeni sahə
lərin yaradılması istiqamətlərində
mühüm tədbirlər həyata keçirilir.
Bunların nəticəsidir ki, Sumqayıt
şəhərində bütün sahələrdə olduğu
kimi sənayenin inkişafı istiqamə
tində də   əhəmiyyətli işlər görül
müşdür. Ona görə Sumqayıt həm
də bu gün Azərbaycanın əsas sə
naye mərkəzlərindən biridir. Şə
hərdə möhtəşəm sənaye parkları Sumqayıt Texnologiyalar Parkı və
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı ya
radılıb. Texnologiyalar Parkında
10, Kimya Sənaye Parkında isə 13
zavod fəaliyyət göstərir və gələn il
də əlavə 7 zavodun fəaliyyətə baş
layacağı gözlənilir. Bu barədə da
nışan Prezident İlham Əliyev de
yir: “Sumqayıt bu gün müasir sə
naye şəhəridir, Cənubi Qafqazın
ikinci sənaye şəhəridir. Sumqayıt
müəssisələrində ildə təqribən 2
milyard manatlığa yaxın məhsul
istehsal olunur”.
Yeni açılan müəssisələrin fəaliy
yəti ölkə və eləcə də Sumqayıtın
iqtisadiyyatına öz bəhrəsini ver
məkdədir. Belə ki, şəhərdə ümumi
məhsul buraxılışı 2015-ci illə mü
qayisədə 2018-ci ildə 2,5 dəfə, sə
naye məhsulunun həcmi 2,9 dəfə
çoxalmışdır. 2003-2018-ci illər ər
zində infrastruktur layihələrinə 3
milyard manatdan artıq  investisi
ya qoyulmuşdur, 67000-i daimi ol
maqla, 84000 yeni iş yeri yaradıl
mışdır.

noyabr-dekabr 2019

29

SUMQAYIT -

Bir sözlə, SumqayıtAzərbaycan
iqtisadiyyatının diversifikasiyalaşdırılmasına, onun strukturunun
təkmilləşdirilməsinə,qeyri-neftsənayesi sahələrinin inkişaf etdirilməsinə,yüksəkelmvətexnologiya
tutumlu iqtisadiyyat sahələrinin
yüksəlişinə misilsiz töhfələr vermiş bir sənaye şəhərinə çevrilmişdir.Bufunksiyahazırdadayüksək
səviyyədə yerinə yetirilir. Sumqayıt novatorluğu, innovasiyaların
tətbiqini daha tez mənimsəmək
potensialına malik balanslaşdırılmış və tarazlaşdırılmış tərəqqi səviyyəsi keçmiş, elm və texnologiyalarıninkişafıbaxımındankifayət
qədərəlverişli,resurslaramalikvə
investisiya mühiti baxımından
cəlbedici bir şəhərdir. Bütün bunlarınbünövrəsiUluöndərHeydər
Əliyevin tarixi səyləri nəticəsində
formalaşmışdır.
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Xüsusilə 2003-cü ilin sonlarından başlayaraq, Prezident İlham
Əliyevintapşırıqvənəzarətialtında, diqqət və qayğısı nəticəsində
Sumqayıt intensiv sosial-iqtisadi
inkişaf prosesləri dövrünü yaşamış, şəhərin sənaye potensialı dəfələrləartmış,şəhərtəsərrüfatıyenilənmişdir. Dövlət başçısı dəfələrləSumqayıtasəfəredərək,şəhərin sosial-iqtisadi inkişafına yeni
impuls və təkan vermiş, tapşırıq
vənəzarətinigücləndirməklə,oranın regionun və dünyanın sürətlə
inkişafedəngüclüsənayemərkəzlərindən və müasir infrastruktura
malik şəhərlərindən birinə çevrilməsinənailolmuşdur.Ölkərəhbəriningöstərdiyidiqqətvəqayğısı,
dəyərlitövsiyəvətapşırıqlarıSumqayıtı Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənaye mərkəzinə və müasir
inkişaf elementlərini özündə əks

etdirənabadşəhərəçevirmişdir.
ÖtənillərSumqayıtınyaşınınüstünə yaş gətirsə də, onu bir daha
gözəlləşdirmiş, şəhər sakinlərinin
rahatlığını,rifahlarınıdahadayaxşılaşdırmışdır. 70 yaşlı Sumqayıt
ötən dövr ərzində parlaq inkişaf
yolukeçərək,ölkəninaparıcısənayemərkəzlərindənbirinəçevrilmiş,
eyni zamanda, elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə böyük
uğurlarəldəetmişdir.Onagörəbu
günSumqayıtözününyeniyüksəlişmərhələsiniyaşayır.Şəhərinbugünkü inkişafı göstərir ki, PrezidentİlhamƏliyevindiqqətvəqayğısı nəticəsində Heydər Əliyevin
arzusu reallaşır, ideyaları həyata
vəsiqə qazanır. Qədirbilən Sumqayıt sakinləri isə bu diqqətə özlərininəməliişləriiləbundansonrada
cavab verəcək, cənab Prezidentin
etimadınalayiqolacaqlar.
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Azərbaycanın dövlət büdcəsi davamlı
və keyfiyyətli inkişafa xidmət edir

Ziyad Səmədzadə
Milli Məclisin İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq komitəsinin
sədri, akademik

Dinamikinkişaf,kölgə
iqtisadiyyatıiləmübarizə
büdcəgəlirlərininartmasının
əsaslarınımöhkəmləndirir
2020-ci ildə ölkədə ÜDM-in real
iqtisadiartımı3%olmaqla83,3milyard manat, o cümlədən qeyri-neft
ÜDM-nin artımı 3,8% olmaqla 54,6
milyard manat proqnozlaşdırılır.
OrtamüddətlidövrdəÜDM-intərkibindəqeyri-neftsektorununpayının
66,8%-əyüksələcəyigözlənilir.
BüdcəhazırlanarkənPrezidentİlhamƏliyevtapşırıqvermişdiki,gələnilinbüdcəsihəmsosial,həmdə
investisiya yönümlü olmalıdır: “Biz
gələn il də ciddi sosial proqramlar
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2019-cu il də Azərbaycanda inkişaf,
tərəqqi ilə müşayiət olunan bir çox
zəngin hadisələrlə yadda qaldı.
İslahatların yeni dalğası ilə başlayan
2019-cu il ölkə həyatının bütün sahələrinə sirayət edən dərin və genişmiqyaslı
yenilənmə prosesi ilə xarakterik oldu. Bu
tendensiya 2020-ci ilin dövlət büdcəsində də müşahidə edilməkdədir.
icraedəcəyik,əhalininyaşayışsəviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün önəmli
addımlaratılacaq,infrastrukturlayihələrinin icrası ilə əlaqədar kifayət
qədərvəsaitimizolmalıdır”.
Qeydedəkki,2020-ciilindövlət
büdcəsi layihəsi “Büdcə sistemi
haqqında”Qanunamüvafiqolaraq
MilliMəclisəvaxtındatəqdimedilmiş, parlamentin komitələrində və
üç gün davam edən plenar iclaslarındaonunciddimüzakirəsiaparılmış, edilən təkliflər və tövsiyələr
hökumət tərəfindən baxılmış, bəzi
büdcəgöstəricilərindəmüvafiqdəyişikliklər edilmişdir. Bununla yanaşı,müzakirələrdəiqtisadiinkişa-

fın sürətlənməsi, regionlarda emal
müəssisələrininyaradılması,büdcə
vəsaitlərindən səmərəli istifadə
olunması barədə fikirlər də səsləndirilmişdir.
2020-ciilindövlətbüdcəsiningəlirləri24,134milyardmanatolmaqla
2019-cuilintəsdiqolunmuşproqnozunanisbətən14,2%vəya966,5milyonmanatçoxmüəyyənləşdirilmişdir.2018-ciilinicrasınanisbətənartım7,2%vəya1,625milyardmanat
təşkiletmişdir.
2020-ciiləproqnozlaşdırılandövlətbüdcəsiningəlirlərinin56,1%-ivə
ya 13530 milyon manatı neft sektorunun,43,9%-ivəya10604,5milyon

manatı qeyri-neft sektorunun payı
na düşür. 2019-cu ilin təsdiq olun
muş proqnozu ilə müqayisədə neft
sektorunun gəlirləri 170,3 milyon
manat və ya 1,2% az, qeyri-neft sek
torunun gəlirləri isə 1136,8 milyon
manat və ya 12% çoxdur.
Qeyri-neft sektoru üzrə büdcə gə
lirlərinin 53,7%-ni və ya 5695 milyon
manatını vergi orqanlarının xətti ilə
daxilolmalar, 37,7%-ni və ya 4000
milyon manatını gömrük orqanları
nın xətti ilə daxilolmalar, 8,6%-ni və
ya 909,5 milyon manatını isə digər
gəlirlər təşkil edir.
Ölkəmizin qarşısında dayanan
vəzifələrin bütün səviyyələrdə həlli
səmərəli vergi sisteminin müntə
zəm inkişafını nəzərdə tutur. Vergi
lər iqtisadi siyasətin vacib elementi
dir, dövlətin qoyduğu məqsədlərin
uğurla əldə olunmasını   müəyyən
edir. Bu zaman vətəndaşların, biz
nesin və dövlətin maraqları balansı
nı saxlamaq vacibdir. Vergilər iqti
sadi artımı təşviq etməli, cəmiyyə
tin ehtiyaclarını ödəməlidir. Son il

lərin vergi daxilolmalarının artımı
nın əhəmiyyətli hissəsi vergi orqan
ları tərəfindən yeni yanaşmaların
tətbiqi ilə əlaqədardır. Bu fəaliyyət
nəticəsində iqtisadiyyatın şəffaflığı
yüksəlmişdir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müda
fiəsi Nazirliyi tərəfindən verilən
məlumata əsasən, rəsmiləşdirilmiş
əmək müqavilələri ilə işçilərin sayı
2019-cu ilin 10 ayı ərzində 141 min
və ya 10,1% artmışdır. Əmək haqqı
fondu 17,5% yüksələrək 5565,2 mil
yon manat, o cümlədən orta aylıq
əmək haqqı 11,1% artaraq 617,7 ma
nat təşkil etmişdir.
Qeyri-dövlət sektoru üzrə əmək
haqqı kartı sahiblərinin sayı 2019cu il yanvarın 1-dək 623155 nəfər
dən 2019-cu il oktyabrın 10-a 29,7%
və ya 185203 nəfər artaraq 808358
nəfər təşkil etmişdir.
Görülən ardıcıl və sistemli təd
birlər nəticəsində vergi ödəyiciləri
nin dövriyyələrinin və əmək müna
sibətlərinin şəffaflaşması trendləri
2020-ci ildə və   sonrakı illərdə də

davamlı olacaqdır. Buna əsaslana
raq 2020-ci ildə qeyri-neft sektorun
dan vergi daxilolmaları  üzrə proq
noz 715 milyon manat və ya 14,4%
artırılaraq 5695 milyon manat həc
mində müəyyən edilmişdir.
Büdcə gəlirlərinin formalaşma
sında Dövlət Gömrük Komitəsi xət
ti ilə daxilolmalar mühüm rol oy
nayır. Son 2 ildə Dövlət Gömrük
Komitəsində həyata keçirilən təd
birlər - ölkədə şəffaf biznes mühiti
nin formalaşdırılması, gömrük ödə
nişlərindən yayınma ilə mübarizə
nin daha da gücləndirilməsi, göm
rük prosedurlarının sadələşdirilmə
si, innovativ metodların tətbiqinin
əhatə dairəsinin genişləndirilməsi
baxımından elektron xidmətlərin
sayının artırılması, dövlət büdcə
sindən yayınma hallarının qarşısı
nın alınması Dövlət Gömrük Komi
təsi tərəfindən proqnozlaşdırılan il
lik büdcə öhdəliklərinin yerinə yeti
rilməsini, əlavə olaraq 2 milyard
manata yaxın gömrük ödənişlərinin
toplanmasını təmin etmişdir.
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Aparılan islahatlar nəticəsində
sərhəd-keçid prosedurlarının sadə
ləşdirilməsi, “Bir pəncərə” və “Yaşıl
dəhliz” prinsiplərinin tətbiqi nəticə
etibarı ilə ticarətin asanlaşdırılması
na, eyni zamanda, tranzit yüklərin
daşınmasının sürətləndirilməsinə öz
müsbət təsirini göstərir.
Bütün bunlar 2020-ci ilin dövlət
büdcəsi layihəsində nəzərdə tutulan
tapşırıqların yerinə yetirilməsini tə
min edəcəkdir.
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə da
xilolmaların proqnozu ÜDM-in
4,8%-i həcmində olmaqla 4000 mil
yon manat nəzərdə tutulur ki, bu da
2019-cu ilin proqnozundan 298 mil
yon manat və ya 8% çoxdur.
Ölkə qarşısında duran əsas vəzi
fələrdən biri demoqrafik inkişaf ilə
iqtisadi inkişaf arasında qarşılıqlı
əlaqə və asılılığın təmin edilməsidir.
Bu məsələ də iqtisadi strukturların
diqqət mərkəzində olmalıdır.
Ölkənin daxili tələbatının yerli is
tehsal hesabına ödənilməsi dərəcəsi
ni artırmaq, yüz minlərlə yeni iş
yerləri yaratmaq imkanları var və
onlardan istifadə edilməlidir.
2020-ci ildə dövlət büdcəsi gəlirlə
rinin 47%-i Dövlət Neft Fondundan
transfertin, 7875 milyon manatı və
ya 32,6%-i Azərbaycan Respublikası
Vergilər Nazirliyinin xətti ilə da
xilolmaların, 16,6%-i Azərbaycan
Respublikası Dövlət Gömrük Komi
təsinin xətti ilə daxilolmaların, 3,5%-i
büdcə təşkilatlarının büdcədənkə
nar daxilolmalarının, 70 milyon ma
natı və ya 0,3%-i isə digər gəlirlərin
payına düşür.
2020-ci il üçün neftin bir barreli
nin 55 ABŞ dolları səviyyəsində
proqnozlaşdırılması büdcənin orta
müddətli dayanıqlığı və kontrtsik
likliyinin təmin edilməsi baxımın
dan daha məqbul hesab edilib.
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Büdcə xərclərinin və onun
nəticəliliyinin artması
diqqət mərkəzindədir
Ölkə iqtisadiyyatında son 25 ildə
əldə olunmuş uğurları xarakterizə
edən başlıca göstəricilərdən biri bir
nəfərə düşən büdcə xərclərinin artı
rılmasıdır. 2020-ci ilin dövlət büd
cəsi layihəsində adambaşına düşən
büdcə xərcləri 2645 manat təşkil
edir ki, bu da 2015-ci illə müqayisə
də 832 manat və ya 1,5 dəfə çoxdur.
2000-ci illə müqayisədə (106 ABŞ
dolları) bu artım 14,7 dəfə çox de
məkdir. Bu, kifayət qədər yüksək
artımdır və ölkənin davamlı inkişa
fının maliyyə əsaslarını möhkəm
ləndirməyə xidmət edir.
2019-cu ilin mart və sentyabr ay
larında əmək haqlarının, pensiyala
rın, sosial müavinətlərin və təqaüd
lərin artımını nəzərdə tutan 2 mər
hələ üzrə sosial paketlər təsdiqlən
mişdir. Qeyd etməliyik ki, minimum
əmək haqqının   130 manatdan 250
manata, eləcə də minimum pensiya
ların 116 manatdan 200 manata çat
dırılması sosial inkişaf səviyyəsini
yüksəltmək baxımından vacib ad
dımlardandır. 2020-ci il üçün dövlət
büdcəsinin sosial yönümlü xərcləri
10373,7 milyon manat məbləğində
proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2019cu illə müqayisədə 2605,8 milyon
manat və ya 33,5% çoxdur. Sosial
yönümlü xərclərin dövlət büdcəsi
xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi
38,5% təşkil edəcəkdir ki, bu da
2019-cu illə müqayisədə 7,7 faizbənd artım deməkdir.
2020-ci ilin dövlət büdcəsində
müdafiə olunan xərclərə ayrılan və
saitin həcmi respublikanın 19942002-ci illərdə dövlət büdcələrinin
cəmindən çoxdur. Təkcə bu fakt öl
kədə aparılan iqtisadi siyasətin ma
hiyyətini əyani sübut edir. Razılaşın
ki, bu, böyük bir sıçrayışdır.

Respublikamızın iqtisadiyyatı
gücləndikcə, maliyyə imkanları, val
yuta ehtiyatları artdıqca əhalinin üz
ləşdiyi sosial problemlərin həlli
məqsədi ilə görülən tədbirlər də ge
niş vüsət alır və bu zaman sərt bazar
münasibətləri əsas götürülür. Bu ba
rədə dövlət başçısı İlham Əliyevin
prinsipial mövqeyi böyük məna və
əhəmiyyət kəsb edir. O deyir: “Bi
zim büdcəmiz və siyasətimiz sosial
yönümlüdür. Azərbaycanda həm
bazar iqtisadiyyatı prinsipinə sadiq
lik özünü göstərir, eyni zamanda,
sosial məsələlərin həllinə də böyük
diqqət yetirilir. Bizim ölkəmizin si
yasətini səciyyələndirən də məhz bu
amillərdir. Əgər Azərbaycanda sırf
bazar iqtisadiyyatı prinsipi tətbiq
olunarsa, əhalinin bir hissəsi böyük
çətinliklərlə üzləşə bilər. Ona görə
iqtisadi yönümlü, investisiya yö
nümlü, bazar iqtisadiyyatı prinsiplə
rinə sadiq olan siyasətimiz, eyni za
manda, sosial proqramlar ilə də ta
mamlanmalıdır. Bu məqsədlə də
böyük işlər görülür və görüləcəkdir.
Əhalinin sosial müdafiəsi məsələləri
ön planda olmalıdır”.
İnsan kapitalının inkişafına
diqqət dövlət siyasətinin
prioritet istiqamətidir
2020-ci il dövlət büdcəsində elm,
təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və so
sial təminat, mədəniyyət, incəsənət,
informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər
siyasəti və bu qəbildən olan digər
fəaliyyət xərcləri üçün 8402,3 milyon
manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur
ki, bu da 2019-cu illə müqayisədə
2127,6 milyon manat və ya 33,9%
çoxdur.
Həmin sahələr üzrə nəzərdə tu
tulmuş xərclərin dövlət büdcəsi
xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi
31,2%, ÜDM-də 10,1% təşkil edəcək
dir ki, bu da 2019-cu illə müqayisədə

müvafiq olaraq 6,3 faiz-bənd və 2,2
faiz-bənd çoxdur.
2020-ci il dövlət büdcəsində məq
sədli dövlət proqramlarının və təd
birlərin maliyyə təminatı üçün
1929,2 milyon manat vəsait proq
nozlaşdırılmışdır ki, bu da 2019-cu
illə müqayisədə 911,6 milyon manat
və ya 1,9 dəfə çoxdur.
Təhsilə ayrılan xərclərin 2016-cı ilə
nisbətən 1,9 dəfə, səhiyyə xərclərinin
1,9 dəfə artması proqnozlaşdırılır.
Elm sahəsində də bu proses az da
olsa özünü göstərməkdədir. Elmin
maliyyələşdirilməsində yeni tələblər
baxımından yanaşılması ön plana çə
kilməli, məqsədli proqramlar, yara
dıcılıq qrupları, həmçinin yerinə ye
tirilən işlərin qiymətləndirilməsi ki
mi məsələlər diqqət mərkəzində ol
malıdır.
Strateji proqnozlaşdırmaya
diqqət risklərin minimuma
endirilməsi, hədəflərə çatmaq
üçün vacib vasitədir
2020-ci il dövlət büdcəsində əsaslı
xərclərin maliyyələşdirilməsi məq

sədi ilə 7809,6 milyon manat və ya
xərclərin 29%-i həcmində vəsait nə
zərdə tutulmuşdur. Əsaslı xərclərin
tərkib hissəsi olan dövlət əsaslı və
sait qoyuluşu (investisiya) xərclərinə
növbəti ilin dövlət büdcəsi xərclərin
dən 4909 milyon manat vəsait sərf
ediləcəkdir.
Bu gün Azərbaycan irimiqyaslı
transmilli layihələrin təşəbbüskarı
və fəal iştirakçısıdır. “Əsrin müqa
viləsi” və onunla əlaqədar çoxsaylı
sazişlərin reallaşması, “Şahdəniz”
layihəsinin 2050-ci ilə kimi uzadıl
ması, Cənub Qaz Dəhlizi və digər
mühüm layihələr ölkəmizin iqtisa
di gücünün daha da artmasına, iqti
sadi təhlükəsizliyinin təmin edil
məsinin əsaslarının daha da möh
kəmləndirilməsinə, qeyri-neft sek
torunun keyfiyyət imkanlarının
əhəmiyyətli dərəcədə genişləndiril
məsinə səbəb olmuşdur. Bununla
yanaşı Azərbaycanın dünyanın ən
mühüm nəqliyyat dəhlizlərindən
hesab edilən “Bir kəmər, bir yol”
layihəsindəki fəal iştirakı, Bakı-Tbi
lisi-Qars dəmir yolunun, Şimal-Cə

nub Nəqliyyat Dəhlizinin, Bakı Də
niz Limanının istifadəyə verilməsi,
Ələt İqtisadi Zonasının fəaliyyəti
üçün beynəlxalq standartlara cavab
verən qanunvericilik bazasının ya
radılması, Xəzərin statusu barədə
Konvensiyanın qəbul olunması
Azərbaycanın siyasi, iqtisadi həya
tında çox böyük məna daşıyan müs
bət meyillərin güclənməsini təmin
edəcəkdir.
Ölkədə uğurla həyata keçirilən
aqrar siyasət nəticəsində
kənd təsərrüfatı istehsalında
müsbət meyillər güclənir
Respublikada ərzaq təhlükəsizli
yinin təmin edilməsi məqsədi ilə çox
ciddi işlər görülür, aqrar sektora
dövlət dəstəyinin həcmi ildən-ilə ar
tırılır, kənddə sahibkarlığın inkişafı
üçün zəruri olan infrastruktur yara
dılır. Sahibkarlara güzəştli kreditlər
verilir. Bütün bunlar aqrar sektorun
inkişaf göstəricilərinin yaxşılaşması,
əhalinin ərzaq təminatının həlledici
hissəsinin daxili imkanlar hesabına
ödənilməsi ilə müşayiət olunur.
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Dövlət başçısının prinsipial möv
qeyi ondan ibarətdir ki, real sekto
run inkişafında özünü göstərən me
yillər daha da güclənsin, daxili bazar
qorunsun, yerli istehsalçılara daha
çox əlverişli şərait yaradılsın, aqrar
sektorun rəqabətə davamlılığı art
sın, kənd təsərrüfatı istehsalının ixti
saslaşması istiqamətində əməli təd
birlər görülsün.
2020-ci ilin dövlət büdcəsində
kənd təsərrüfatı tədbirləri üçün 447,4
milyon manat, baytarlıq tədbirləri
üçün 35,4 milyon manat, meliorasiya,
irriqasiya və suvarma sistemlərinin
maliyyə təminatı üçün 426 milyon
manat, kənd təsərrüfatı üzrə təcrübə,
tətbiqi tədqiqatlar, digər müəssisə və
tədbirlər üçün 12,2 milyon manat və
sait proqnozlaşdırılmışdır.
Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır
ki, ilk dəfə olaraq Aqrar Sığorta Fon
dunun nizamnamə kapitalının for
malaşdırılması ilə bağlı xərclərə mü
vafiq vəsait nəzərdə tutmuşdur. Heç
şübhəsiz ki, “Aqrar sığorta haqqında”
Qanunun tətbiqi məhsul istehsalçıla
rına təbii fəlakətlər nəticəsində əmələ
gələn itkilərdən qorunmağa imkan
yaradacaqdır. Kənd təsərrüfatının in
kişafına dəstək kimi 330 milyon ma
nat vəsait ayrılacaqdır.
Bu gün respublika əhalisinin ya
rısının yaşadığı kənddə aqrar isla
hatların yeni mərhələsi başlanmış
dır. Ona görə də Azərbaycan dövlə
ti kəndin sosial-iqtisadi strukturu
nun yaxşılaşdırılması, iri təsərrüfat
ların, aqroparkların, kənd təsərrü
fatı xammalını emal edən çoxsaylı
müəssisələrin yaradılması, əkinçilik
mədəniyyətinin yüksəldilməsi, aq
rar sektorun ixrac imkanlarının ge
nişləndirilməsi, onun professional
kadrlarla təminatı, logistika, mar
ketinq məsələlərinin həlli qarşıdakı
dövrün prioritet vəzifələrindən he
sab edilir.
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Milli iqtisadiyyatın inkişaf imkan
larından səmərəli istifadə edilməsi
regionların özünü maliyyələşdirmə
prinsipinə keçməsi prosesində sü
rətləndirməni şərtləndirir.
Bankların iqtisadi inkişafa
töhfəsi artmalıdır
Etiraf edilməlidir ki, bank sekto
runun real iqtisadiyyatın inkişafına
təsiri kifayət dərəcədə deyildir. Hər
bir bankın öz müştəriləri qarşısında
məsuliyyəti var, eyni zamanda, müş
tərilərin də banklar qarşısında öhdə
likləri mövcuddur. Burada anlaşıl
ma olmalıdır. Bank faizlərinin azal
dılması barədə düşünmək lazımdır.
Əvvəlki illərdən fərqli olaraq,
2020-ci ildə inflyasiyanın 4,6% olaca
ğı proqnozlaşdırılır. Biz hesab edirik
ki, belə yanaşma məqbul sayılmalı
dır. Deyirlər ki, 2020-ci ilin büdcəsi
inflyasiya yaradacaq. Bu, tamamilə
yanlış fikirdir.
Nəzərə almalıyıq ki, respublikada
inflyasiyaya təkan verən kifayət qə
dər obyektiv amillər vardır. Buna
dünya bazarında neftin qiymətini,
idxal edilən malların bahalaşmasını,
bir sıra hallarda qiymətlərə nəza
rətetmə mexanizminin təmin olun
mamasını və s. aid etmək olar. Vacib
amillərdən biri inhisarçılıq, qeyrisağlam rəqabətdir ki, bu kimi hallar
da əhalinin pul gəlirləri dinamikası
da təhlil obyekti olmalıdır.
Müasir texnologiyalar,
rəqəmsal iqtisadiyyat yeni
baxışlara ehtiyac yaradır
Hamımız dərk etməliyik ki, biz
həyatımızın dinamikasındakı key
fiyyətli sıçrayışın müasirləriyik. Yeni
texnologiyalar ictimai həyatın bütün
sahələrində keyfiyyətli dəyişikliklər
yaradır. Bu dəyişikliklərin sürəti
həddən artıq yüksəkdir. Yenilənmə
bu sürətlə gedərsə, dünya iqtisadiy

yatında qısa zamanda yeni bir mər
hələnin yaranması baş verəcəkdir.
Yeni texnologiyaların dinamizmi
müasir dünyanın əksər prosesləri
nin gözlənilməzliyini gücləndirir.
Bu kimi səbəblərdən uzunmüddətli
strateji planlaşmanın və proqnozlaş
dırmanın rolunu dəqiqləşdirmək zə
ruridir. Müasir şəraitdə 5-6 illik
proqramlar idarəçiliyin daha etibarlı
aləti sayılır.
Nailiyyətlər ÜDM-in ənənəvi sta
tistikasına da təsir göstərə bilər. Bir
sıra hallarda məhsullar və xidmətlər
(məsələn, rabitə və informasiya sa
həsində) həm ucuzlaşır, həm də is
tehlakçılara, demək olar ki, havayı
(pulsuz) verilir ki, bütün bunlar da
ÜDM-ə təsirsiz qalmır.
Müasir elektron mallar, şəbəkə
texnologiyalarının yayılması isteh
lakçı üçün əmtəə və xidmətlərin qiy
mətini xeyli dərəcədə aşağı salmağa
imkan verir. Nəticədə iqtisadiyyatda
yaradılan əlavə dəyərin həcmi azalır
və bu da statistik olaraq ÜDM-in ar
tım sürətinin aşağı düşməsinə gəti
rib çıxara bilər.
Biz gözlənilən bütün riskləri qiy
mətləndirməliyik. Rəqəmsal iqtisa
diyyatın tətbiqi, eyni zamanda, işçi
lərin  müəyyən dərəcədə ixtisarı ilə
müşayiət edilir. Ona görə də rəqəm
sal transformasiyanın sosial nəticə
ləri ciddi surətdə diqqət mərkəzində
olmalıdır. Aydındır ki, ən müasir
texnologiyaların tətbiqi yeni müna
sibətlər, yeni imkanlar açır. Yaran
mış ziddiyyəti rəqəmsallıqdan imti
na ilə həll etmək də yanlış olardı. Bu
inkişaf meyli zamanın tələbidir. Ey
ni zamanda, məşğulluğun təmin
edilməsi imkanlarının genişlənməsi
barədə də ciddi düşünülməlidir.
Dövlət büdcəsinin kəsiri
məqbul səviyyədədir
Dövlət büdcəsinin bir neçə para

metribilavasitəölkəniniqtisaditəhlükəsizliyinətəsiredir.Onlardanbiri büdcə kəsirinin səviyyəsi hesab
olunur. Son 10-15 ildə büdcə kəsiri
0,5-2% arasında tərəddüd etmişdir.
Onun optimal səviyyədə saxlanması; əhalinin sosial qrupları arasında
yaşayış, istehlak səviyyəsindəki
fərqlərinbilavasitəhəllindədövlətin
iştirakınınsəmərəliliyininyüksəldilməsi; əhalinin sosial qayğılarının

xəzinə qalığı və  özəlləşdirmədən
daxilolanvəsaitlərdənistifadəediləcəkdir.
Biz belə hesab edirik ki, 20192020-ci illərin də dövlət və icmal
büdcələrikəsirininidarəolunansəviyyədə saxlanılmasına nail olunması istiqamətində atılan addımlar
təqdirəlayiqdir.Büdcəkəsirinininflyasiyayaratmayanamillərhesabına
müəyyənləşməsiçoxvacibdir.

xariciborcunümumidaxiliməhsula nisbəti 50%-dən yuxarıdır.
Azərbaycandaburəqəm2020-ciildə 17% təşkil edəcəkdir. Ölkənin
valyuta ehtiyatları respublikanın
xariciborcundan5dəfəçoxdur.
Gələcəkdəxariciborcuntədricən
azaldılması, növbəti ildən başlayaraq dövlətin birbaşa və dövlət zəmanətiəsasındadövlətmüəssisələrinin xarici kredit almalarının sərt

əsas hissəsini öz üzərinə götürməsi
üçünölkəniniqtisadigücüdaimartırılmalıdır. İldən-ilə yüksələn maliyyəimkanlarıdövlətəimkanverir
ki,büdcəkəsirinidüşünülmüşşəkildəmüəyyənetsin.
Büdcəkəsirininənaz3%civarında və ya ondan bir az çox olması
mənfi hal kimi qiymətləndirilə bilməz,çünkibudövlətəəlavəimkan
verirki,zərurisosial-iqtisadiproblemlər həll edilsin. Büdcə kəsirini
örtməküçünistiqrazların,qiymətli
kağızların yerləşdirilməsi, vahid

Millimaraqlaracavab
verənborclanmasiyasəti
Azərbaycan dövləti xarici borclanma siyasətinə həssaslıqla yanaşır.Məqsədondanibarətdirki,müvafiqstrukturlaralınanborcvəsaitlərindən səmərəli istifadə etməli,
borclanmasiyasətindəyalnızstrateji, innovasiyalı, rəqabətə davamlı
iqtisadiyyatın qurulmasına xidmət
edən layihələrə üstünlük verməlidirlər.
Oölkəriskliölkəsayılırki,inkişafsəviyyəsindənasılıolaraqorada

çərçivələrinin müəyyən olunması
və yalnız ölkənin prioritet hesab
edilən layihələrinin maliyyələşdirilməsiüçünborcvəsaitlərinincəlb
olunmasınəzərdətutulmuşdur.
Yekunda onu bildirmək istəyirəm ki, bütövlükdə Azərbaycan
Respublikasının 2020-ci il dövlət
büdcəsi iqtisadiyyatın dinamik və
keyfiyyətli inkişafını, ölkənin müdafiəqabiliyyətininvəiqtisaditəhlükəsizliyinin qorunmasını, irimiqyaslı sosial layihələrin həyata keçirilməsinitəminediləcəkdir.
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bÖyÜK ELMİn
DAyAq nÖqTəSİ

İsa Həbibbəyli
Milli Məclisin Elm və təhsil
komitəsinin sədri, Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının
vitse-prezidenti, akademik

Dünya təcrübəsində ölkənin və
xalqın inkişafında, ümummilli dirçəlişvətərəqqidətəhsilin,xüsusən
də ali təhsilin müstəsna rolu real
gerçəklik kimi qəbul olunur.Azərbaycandaelmin,alitəhsilin,ictimai
fikrin, yüksək hazırlıqlı ixtisaslı
mütəxəssislərin hazırlanmasında
BakıDövlətUniversitetininmühüm
əməyixüsusiqeydedilməyəlayiqdir. 1919-cu ildə universitet səviyyəsindəaliməktəbintəsisedilməsi
Azərbaycandamaarifçilikhərəkatının inkişafının yeni mərhələsinin
formalaşmasındamühümroloyna-
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 ışdır. Bu, XIX əsrin əvvəllərində
m
ölkəmizdədünyəviməktəblərinyaradılması hadisəsinin zaman-zaman inkişaf etdirilərək ali məktəb
səviyyəsinə çatdırılması prosesinin
məntiqi nəticəsidir. Bakı Dövlət
Universitetinin təşkili Azərbaycandamaarifçilikhərəkatınıncəmiyyət
həyatınınönmövqeyinəçıxmasının
real təzahürü idi. Görkəmli ictimai
xadim və böyük publisist Məhəmməd ağa Şahtaxtlının Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi mətbuat orqanı olan “Azərbaycan” qəzetinin 28 iyul 1919-cu il tarixli sayındaçapetdirdiyi“Azərbaycanda
darülfünunadı”başlıqlıməqaləsində deyildiyi kimi, ölkəmizdə ali
məktəb “həyatın mənbəyi-sərçeşməsi, hürriyyəti-əfkarın göstəricisi
kimi”meydanaçıxmış,milliistiqlalın əsas göstəricilərindən biri olmuşdur:“…BizAzərbaycantürkləri ictimaiyyətdə hürriyyəti-əfkarı
qəbuletmişizvəbuhürriyyəti-əfkarameyilvəcazibəbizimqövmixüsusiyyətimizdir. Böylə olmasaydı,
ismi Avropada dastanlara keçən
MirzəŞəfivəyaMirzəFətəliAxundov kimi mücəssəm hürriyyət əfkarları(azadfikirliinsanları)bizim
içimizdən nasıl nəşət edə bilərdi?..
Və madam ki, böyləyiz, Avropa
masştabındamütləqvəqeyri-məhdud olan hürriyyəti-əfkar üzərinə
müəssis bir darülfünun açmalıyız

ki,budarülfünunumuzhürriyyətiəfkarçı olduğumuzun dəlil-felisi
olub,bizimistiqlalsiyasətimizətoxunmaqüçünavropalılarınəlindən
“Siz hürriyyəti-əfkarçı deyilsiniz,
sizə istiqlal verməyiz” bəhanəsini
alsın”.
Beləliklə, Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan milli istiqlalının
məşəli kimi qəbul edilmişdir.
Maarifçilərimiz xalqımızın bir əsr
ərzində “cəhalət dərdinin dərmanı”kimibaxdıqlarıməktəbaçmaq
düşüncəsindən universitet yaratmaqsəviyyəsinəqədərkiinkişafını
ümummilli tərəqqinin nailiyyəti
səviyyəsindəqarşılamışlar.XIXəsrin əvvəllərindən etibarən məktəb
açmaqla xalqı savadsızlıq bəlasından xilas etməyə, yazıb-oxumaq
vərdişləri aşılamağa çalışan Azərbaycanın maarifpərvər ziyalıları
universitetyaratmağanailolmaqla
ictimai-mədəni inkişafın yeni bir
mərhələsinə çatmağa dərin inam
bəsləmişlər.BumənadaM.Şahtaxtlınınadıçəkilənməqaləsindəifadə
edilmiş aşağıdakı mətləblər təkcə
onun müəllifinin deyil, bütövlükdəAzərbaycanın maarifçi ziyalılarının universitet açmaq, mənsub
olduqlarıxalqıbütünsahələrüzrə
daha irəli mövqelərə çatdırmaq
amallarının əks-sədasıdır: “Darülfünunolmazsa,nəolur?…Ümumi
maarifə aid orta məktəblərimizdə

şagirdlərimizə dərs verəcək müəl
limlərimiz olmaz; naxoşlarımızı
müalicə edəcək təbiblər məfrud
(zəruri) olur. Hüquqşünas hakim
lər bulmayız ki, mal və mülk üçün
münazirə edən vətəndaşlarımızı...
mühakimə etsin. Darülfünun ol
mazsa, maarifimiz maarifçi Avro
pa və qonşu xristian millətlərinin
mühərrirlərinə …məsəl olacaq mü
hərrirləri haradan ola bilər? Darül
fünun olmazsa, ömrünü elm və
fünuna vəqf edərək mücəssəmielm və fənn olan o möhtərəm vü
cudi-millətlərin mədəniyyət üzrə
həyat sürmələri üçün labüd olan
professorlar heyəti millətimizin
içində nərədən çıxar, nərədən yeti
şər? Mədəni həyatın şəraitinə və
amillərinə imhal (təhlil) nəzəri ilə
baxdıqda o dəqiqə görünür ki, bu
həyatın mənbəyi-sərçeşməsi darül
fünundur. Darülfünundan əl çək
mək mədəni həyatdan rugərdan
(üz döndərmək) olmaqdır… Əvvə

l inci günündən …darülfünunumu
zu milliləşdirməli, türkləşdirməli
yik”.
Məhəmməd ağa Şahtaxtlının
“Azərbaycanda darülfünun adı”
məqaləsində irəli sürülmüş fikirlər
XX əsrin böyük bir dövrü üçün öl
kəmizin və xalqımızın ictimai-mə
dəni və maarifçilik baxımından in
kişaf proqramı idi. Bu mənada
maarifçilərimizin böyük səyləri ilə
açılmış Bakı Dövlət Universitetinin
fəaliyyəti Azərbaycan cəmiyyəti
nin dəyişdirilməsi, yeniləşdirilmə
si və müasirləşdirilməsinin hərə
kətverici qüvvəsinə çevrilmişdir.
Sözün böyük mənasında Bakı Döv
lət Universiteti Azərbaycanda mil
liləşmə və müasirləşmə qatarının
lokomotivi funksiyasını həyata ke
çirmişdir. XX əsr ərzində ölkəmiz
də baş vermiş əsas dəyişikliklərdə
və inkişafda bu təhsil ocağının bö
yük payı və rolu olmuşdur. Bakı
Dövlət Universiteti ölkəmizdə ge

niş ali təhsil şəbəkəsi yaratmaq ba
xımından əsl elmi-maarifçi baza
rolunu yerinə yetirmişdir. Bugün
kü ADPU, ATU və ADİU BDU-nun
elmi-pedaqoji arsenalının tədrismetodiki bazasının zəminində
meydana gəlmişdir. Milli ziyalılı
ğın böyük bir nəsli bu universitet
də yetişib formalaşmışdır. Ölkə üz
rə elmlər doktorları və fəlsəfə dok
torlarının böyük bir hissəsi Bakı
Dövlət Universitetində elmi-peda
qoji fəaliyyətini davam etdirmək
dədir. Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının həqiqi və müxbir
üzvlərinin sıralarında da bu təhsil
ocağından olan alimlərin özünə
məxsus yeri vardır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akade
miyasının vaxtilə yaradılmasında
və inkişafında da Bakı Dövlət Uni
versitetinin mühüm rolu olmuş
dur. Belə ki, bu universitetin müəl
limləri və yetirmələri 1929-1932-ci
illərdə fəaliyyət göstərmiş Azər

noyabr-dekabr 2019

39

BDU-100
baycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnsti
tutunun aparıcı qüvvəsini təşkil
etmişdir. SSRİ Elmlər Akademiyası
Zaqafqaziya filialının Azərbaycan
şöbəsinin 1932-ci il  dekabrın 29-da
Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat
İnstitutunun bazasında yaradılma
sı nəticə etibarilə Bakı Dövlət Uni

versitetinin ölkəmizdə ilk akade
mik qurumun formalaşmasında
iştirakını nümayiş etdirir. Bundan
başqa, sovet hakimiyyəti illərində
Azərbaycan Dövlət Universiteti
adı ilə fəaliyyət göstərmiş bu ali
təhsil ocağının müəllimləri və mə
zunları SSRİ Elmlər Akademiyası

Azərbaycan filialının elmi-tədqiqat
bölmələrinin aparıcı elmi heyətini
təşkil etmişdir. Elmlər Akademiya
sının təsisçiləri və təşkilatçıları sı
ralarında da bu təhsil ocağını təm
sil edən alimlər xüsusi çəkiyə ma
lik olmuşlar. Azərbaycan Dövlət
Universitetindən fizika-riyaziyyat
elmləri doktoru, professor Həbi
bulla Əmirxanov, Əməkdar elm
xadimi, biologiya elmləri doktoru,
professor Abdulla Qarayev, Əmək
dar elm xadimi, fəlsəfə elmləri
doktoru, professor Aleksandr Ma
kalevski və başqaları ölkəmizdə
fundamental akademik elmin inki
şafına böyük töhfələr vermişlər.
Azərbaycan SSR Elmlər Akademi
yasının ilk təsisçilərindən biri ol
muş SSRİ Tibb Elmləri Akademi
yasının həqiqi üzvü, Əməkdar elm
xadimi, tibb elmləri doktoru, pro
fessor İvan Şirokoqorov Bakı Döv
lət Universitetinin Tibb fakültəsi
nin ilk dekanı vəzifəsində çalışmış
görkəmli alim idi.
Azərbaycan Elmlər Akademiya
sı ilə Bakı Dövlət Universitetinin
qarşılıqlı əlaqələri Azərbaycanda
elmin və ali təhsilin inkişafında
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mühüm rol oynamışdır. Müstəqil
Elmlər Akademiyasına çevrildik
dən sonra ölkəmizin ali akademik
qurumu, böyük elm məbədi ol
muş, digər elmi tədqiqat müəssisə
lərinin, ali təhsil ocaqlarının inki
şafı üçün əsas mərkəz funksiyası
daşımışdır. O cümlədən, Azərbay
can Dövlət Universitetinin inkişafı
na da Elmlər Akademiyası öz töh
fələrini vermişdir. Elmlər Akade
miyasının prezidenti, dünya şöh
rətli görkəmli alim, akademik Yusif
Məmmədəliyev 1954-1958-ci illər
də Azərbaycan Dövlət Universite
tinin rektoru vəzifəsində çalışmış
dır. Milli ali təhsil tarixini araşdı
ran alimlər akademik Yusif Məm
mədəliyevin rektorluğu dövrünün
Azərbaycan Dövlət Universitetinin
inkişafında xüsusi mərhələ təşkil
etdiyini iftixarla qeyd edirlər. Bu
universitetdə fundamental tətbiqi
elmlərin formalaşdırılması, kimya
elmləri üzrə bir çox elmi tədqiqat
laboratoriyasının və kafedraların
fəaliyyətə başlaması, fizika, ərəb
və türk dilləri kafedralarının for
malaşdırılması, elm sahələri üzrə
bir sıra elmi jurnalların təsis edil

məsi, nəşriyyat işinin yenidən qu
rulması Azərbaycan Dövlət Uni
versitetinə rəhbərlik etmiş akade
mik Yusif Məmmədəliyevin adı ilə
bağlıdır. O, bu ali təhsil müəssisə
sinin inkişafında yeni mərhələ ya
ratmışdır. Ayrı-ayrı vaxtlarda Elm
lər Akademiyasına və həm də
Azərbaycan Dövlət Universitetinə
rəhbərlik etmiş akademik   Yusif
Məmmədəliyev ölkəmizdə elm və
təhsilin əfsanəvi şəxsiyyətinə çev
rilmişdir. Dünyasını dəyişməsin
dən 58 il keçməsinə baxmayaraq,
onun Azərbaycanda akademik el
min və universitet təhsilinin inki
şafındakı xidmətləri yenə də əlçat
maz bir zirvə kimi yad olunmaq
dadır.
Azərbaycan Elmlər Akademiya
sı yarandığı vaxtdan keçən 75 il
ərzində həmişə Bakı Dövlət Uni
versitetinin tanınmış alimlərini
akademiyanın həqiqi və müxbir
üzvləri seçməklə daim ali məktəb
elminin və universitet təhsilinin in
kişafına dəstək vermişdir. Azər
baycan Elmlər Akademiyası ilə Ba
kı Dövlət Universiteti arasındakı
qarşılıqlı əlaqələr və birgə əmək

daşlıq nəticə etibarilə ölkə elminin
və milli təhsilin inkişafına təkan
verən əhəmiyyətli nümunədir. Ba
kı Dövlət Universiteti bu gün də
ölkə elminin əsas dayaq nöqtələ
rindən biri olmaq vəzifəsini məsu
liyyətlə həyata keçirməkdədir.
Ölkəmizin bütün sahələrində ol
duğu kimi, Azərbaycan Dövlət
Universitetinin inkişafında da xal
qımızın Ümummilli lideri Heydər
Əliyevin müstəsna xidmətləri elm
və təhsil tariximizə qızıl səhifələr
əlavə etmişdir. Uzaqgörən dövlət
xadimi kimi Ulu öndər üçün Azər
baycan Dövlət Universitetinə diq
qət və qayğı göstərmək ölkəmizdə
milli ziyalılığı, yüksək hazırlıqlı
vətənpərvər yeni nəsilləri yetişdi
rib inkişaf etdirmək, respublikanın
taleyini həll edəcək kadrlar forma
laşdırmaq kimi dövlət əhəmiyyətli
hədəflərə hesablanmış mühüm
məsələlər idi. Sovet hakimiyyəti il
lərində sosialist-beynəlmiləlçi siya
sətin ən ciddi şəkildə həyata keçi
rildiyi bir dövrdə - 1969-cu il no
yabrın 1-də   cavan dövlət rəhbəri
Heydər Əliyevin heç nədən çəkin
mədən Azərbaycan Dövlət Univer
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s itetinin 50 illik yubileyində ana
dilindətəbriknitqiiləçıxışetməsi
SSRİ miqyasında mövcud ideoloji
sistemin dayaqlarını silkələyən
qeyri-adidərəcədəmühümbirhadisə idi. Bu, Azərbaycan Dövlət
Universitetinin nümunəsində genişmənadaölkəmizdəmillisiyasətin həyata keçirilməsinin qüvvətli
parolukimisəslənmişdir.Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin
təntənəli yubiley mərasimində
Azərbaycan dilində etdiyi tarixi
nitqindəsəslənənaşağıdakıfikirlər
respublikamızınilkalitəhsilocağının xalqımızın taleyindəki roluna
verilmişənyüksəkqiymətinifadəsidir: “Azərbaycan universitetinin
yaranmasıqabaqcılqüvvələrinqələbəsi idi, doğma xalqı maarifləndirmək uğrunda, dünya mədəniyyəti və elmi xəzinəsinin qapılarını
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onunüzünəaçmaquğrundaAzərbaycanın ən yaxşı oğullarının bir
çoxillərərzindəapardıqlarımübarizənin yekunu idi. ...Doğma respublika ilə birlikdə inkişaf edən,
inamlaqüvvətoplayanuniversitet
qabaqcılelmvəmədəniyyətocağına,yüksəkixtisaslıkadrlarhazırla-

 analiməktəbəçevrilmişdir.Azəry
baycan xalqının parlaq və orijinal
mədəniyyətininənyaxşıənənələri
Azərbaycan Dövlət Universitetindəinkişafetdirilmişdir....Universitetin tarixi xidməti bundanibarətdir ki, o, Azərbaycan ali məktəbininbünövrəsiniqoymuşdur”.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin Bakı
DövlətUniversitetinin100illikyubileyininkeçirilməsihaqqındaimzaladığı tarixi sərəncam yubilyar
universitetin keçdiyi şərəfli yola
dövlət səviyyəsində verilmiş qiymətinparlaqifadəsiolmaqlabəra-

bər,həmdəXXIəsrinqarşıillərdəki vəzifələrinə işıq salan əhəmiyyətlisiyasi-ideolojidirektivdir.Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik
yubileyininYUNESKObeynəlxalq
təşkilatı səviyyəsində qeyd edilməsinənailolmaqölkərəhbərimizinalitəhsilimizivəelmimizidün-

 ada tanıtmaq və daha böyük həy
dəflərəçatdırmaqsahəsindəxalqımıza qazandırdığı mühüm tarixi
nailiyyətdir.Budövlətqayğısının
işığındaBakıDövlətUniversitetindəelmvətəhsilsahəsindəbaşverən mühüm dəyişikliklər və canlanma,nikbinlikvəsəfərbərlikyubiley əhvali-ruhiyyəsi olmaqdan
çox, qarşıya qoyulmuş vəzifələrin
şərəfini və məsuliyyətini dərk etməklə irəliyə doğru qətiyyətli addımlarlagetməyinəməliifadəsidir.
Akademikelmivəuniversitettəhsilinidahayaxındanvəüzvisurətdə əlaqələndirməklə fundamental
tədqiqatlarsahəsindəolduğukimi,
universitetelmivətəhsiliistiqamətində də böyük dəyişikliklər və
mühüm nailiyyətlər əldə etmək
mümkündür.
Fəaliyyəti dövründə həmişə
Azərbaycan elminin inkişafında
əsasdayaqnöqtələrindənbiriolan
BakıDövlətUniversitetinəuğurlar
arzulayıram.
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M.M.Aslanovun 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə”
ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə
görə Mahir Məhəmmədəli oğlu Aslanov 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilsin.
İLHAM əLİyEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 21 noyabr 2019-cu il

MAHİR ASLANOV - 70
HörmətliMahirmüəllim!
SiziMilliMəclisindeputatınıanadanolmağınızın70illiyimünasibətiiləsəmimiqəlbdən
təbrikedir,Sizəuzunömür,möhkəmcansağlığıvəgələcəkfəaliyyətinizdəyeniyeniuğurlararzu
layıram.
SizhələgəncyaşlarınızdaAzərbaycanPolitexnikİnstitutundaoxuduğunuzillərdənümunəvi
davranışınızvəbiliyinizləfərqlənmisiniz.1971ciildəbutəhsilocağınıbitirərəkmühəndismexa
nik ixtisasına yiyələndikdən sonra Xabarovsk vilayətində əmək fəaliyyətinə başlamısınız. Hərbi
xidmətinizi bitirib vətənə qayıtdıqdan sonra “Aztransqaz” İstehsalat Birliyində mühəndis, baş
mühəndis,qarajrəisivəzifələrindəçalışmısınız.SizAvtomobilNəqliyyatıNazirliyində,Şəhərlər
arasıSərnişindaşımaİdarəsindəmüxtəlifvəzifələrdəişləmiş,“Avtoimport”və“Kəpəz”firmaların
damüdirolmusunuz.
Sizhəmdəfəalictimaixadimsiniz.QazandığınızböyüketimadsayəsindəAzərbaycanRespub
likasınınIVvəVçağırışMilliMəclisinədeputatseçilmisiniz.
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BugünAqrarsiyasətkomitəsininüzvükimiqanunyaradıcılığıprosesindəyaxındaniştirak
edir,busahəyəöztöhfələriniziverirsiniz.
MilliMəclisinBelçika,Bolqarıstan,Əfqanıstan,Finlandiya,Monteneqro,ÖzbəkistanvəGür
cüstan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvü, Malayziya ilə  parlamentlərarası
əlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbərikimidəfələrləAzərbaycanıxariciölkələrdəuğurlatəmsiletmi
siniz.
HörmətliMahirmüəllim!
Sizibirdaha70illikyubileyinizmünasibətiiləürəkdəntəbrikedir,Sizəcansağlığı,ailəsəadə
tivəişlərinizdəyeniyeniuğurlardiləyirəm.
Hörmətlə,

OQTAYƏSƏDOV
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,22noyabr2019-cuil
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bakı cəmiyyətlər və mədəniyyətlər
arasında körpülər yaradır

Sevinc Fətəliyeva
Milli Məclisin deputatı
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Son illərdə, hətta son onilliklərdə dünyanın ictimai-siyasi və idmanhəyatıiləbağlıənvacibhadisələrin təqvimində tez-tez Azərbaycanın adına rast gəlmək olar.
Hərilölkəmizböyüksiyasi,ictimai
forumlara,musiqifestivallarına,idman tədbirlərinə ev sahibliyi edir.
Yolasaldığımız2019-cuildəbubaxımdan istisna olmadı. Təkcə onu
qeydetməkyetərki,cariildəAzərbaycanda növbəti dəfə “Formula
1”yarışlarıyüksəksəviyyədətəşkil
edildi, planetin gimnastika həyatının 2 əhəmiyyətli tədbiri - bədii
gimnastika üzrə 35-ci Avropa və
37-cidünyaçempionatlarıkeçirildi.
Təkcə payızda ölkəmizin paytaxtı
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq

Şurasının VII Zirvə Görüşünün,
QoşulmamaHərəkatınınXVIIIZirvə Görüşünün və Dünya Dini LiderlərininIIZirvəGörüşününkeçirilməməkanıqismindəçıxışetmişdir.Bütünbunlarmüxtəlifmillətlər
vədinlərarasındadünyamiqyasında sülh və anlaşmanın təmin edilməsinə yönəlmiş dialoqun dayanmadan aparıldığı ən əhəmiyyətli
qlobal meydançalardan biri kimi
Bakının statusunu möhkəmləndirmiş oldu. BMT-nin baş katibinin
dediyi kimi, “Bakı cəmiyyətlər və
mədəniyyətlər arasında körpülər
yaradır”. Təsadüfi deyil ki, NATO
və Rusiyanın baş qərargah rəisləri
dialoqüçünmövzuvəproqramları
razılaşdırarkən danışıqları başqa

ƏMƏKDAŞLIQ
bir yerdə deyil, Bakıda aparmağa
üstünlük verirlər.
Yola saldığımız ilin vacib hadi
sələri barədə danışarkən sadala
nanların bəzilərinin üzərində da
yanmaq istəyirəm. Qeyd etmək la
zımdır ki, Azərbaycan uğurla
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının VII Zirvə Görüşünü ke
çirmiş, bununla da türkdilli döv
lətlər arasında əməkdaşlığın inki
şafına əhəmiyyətli töhfə vermişdir.
Xatırlatmaq yerinə düşər ki, bu zir
və görüşü Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının yaradılması
haqqında Naxçıvan Sazişinin im
zalanmasının 10 illiyinə həsr olun
muşdur. Bu, regional siyasətin qu
rulmasına təsir edən ən vacib re
gional təşəbbüslərin təşəbbüskarı
qismində ölkəmizin mövqeyinin
möhkəmlənməsi faktını bir daha
təsdiq edir. Şübhəsiz ki, Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
yaradılmasını ən vacib təşəbbüs

lərdən biri hesab etmək olar. Bakı
da keçirilən tədbir həm də ona gö
rə müstəsna əhəmiyyət daşıyırdı
ki, Özbəkistan Respublikası ilk də
fə olaraq bu tədbirdə təşkilatın daimi üzvü qismində iştirak edirdi.
Bu da türkdilli dövlətlər formatı
nın davamlı olaraq inkişaf etdiyini
və möhkəmləndiyini göstərir. Təş
kilatın mövcud olduğu 10 il ərzin
də ölkələr arasında humanitar əla
qələrin və iqtisadi layihələrin inki
şafına xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Xüsusilə də söhbət nəqliyyat və
energetika sahələri, turizm və qar
şılıqlı sərmayə qoyuluşunda aktiv
qarşılıqlı fəaliyyətdən gedir. Vahid
informasiya məkanı formalaşdırıl
mış, ümumi televiziya kanalı yara
dılmış, həmçinin ümumi informa
siya agentliyinin təsis edilməsi də
planlaşdırılır. TÜRKSOY müstəvi
sində dilçilik mövzularına ümumi
yanaşmalarla bağlı məsələlər mü
zakirə olunur.

Digər tərəfdən, 25-26 oktyabr ta
rixlərində Bakıda Qoşulmama Hə
rəkatına üzv ölkələrin dövlət və
hökumət başçılarının XVIII Zirvə
Görüşünün keçirilməsi təkcə ölkə
mizin tarixində deyil, bütün dün
yanın siyasi həyatında vacib hadi
səyə çevrildi. Azərbaycan üçün bu
tədbir ən azı ona görə əhəmiyyətli
idi ki, ölkəmizin 2019-2022-ci illər
üçün bu nüfuzlu beynəlxalq struk
turda sədrliyə başlaması ilə səciy
yələnirdi. Bütün dünyaya isə bu
hadisə Qoşulmama Hərəkatına
üzv ölkələrin qlobal siyasətdə ikili
standartlar siyasətinə qarşı və bey
nəlxalq hüququn aliliyi naminə
mübarizə aparmaq potensialını bir
daha nümayiş etdirdi.
Şübhəsiz ki, Azərbaycanın sədr
liyi dövründə hərəkatın fəaliyyət
gündəliyində ön planda təhlükə
sizlik, habelə terrorizm, ekstre
mizm və aqressiv separatçılıqla
mübarizə məsələləri olacaq. Bu ba
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xımdan, Qarabağ münaqişəsi möv
zusunun işıqlandırılması ölkəmiz
üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan BMT-nin işğal olun
muş ərazilərin azad edilməsinə
dair bütün qətnamələrinin yerinə
yetirilməsinə israr edəcək və öz
haqlı tələblərinin Qoşulmama Hə
rəkatı üzvləri tərəfindən dəstəklə
nəcəyinə ümidvardır.
Onu da qeyd etmək yerinə dü
şər ki, Ermənistan təşkilatda müşa
hidəçi statusuna malikdir. Nüma
yəndələri Bakıya gəlməsə də, bu
ölkə hərəkatın fəaliyyətində və qə
bul edilən qərarlarda bu və ya di
gər formada iştirak edir. Qarabağ
münaqişəsinin ayrıca bəndlə ifadə
olunduğu qətnamənin qəbul edil
məsi bir daha göstərir ki, beynəl
xalq hüquq nöqteyi-nəzərindən Er
mənistan təcrid olunmuş vəziyyət
dədir, onun mövqeyi ədalətsiz və
zərərlidir. Bu dövlət gec-tez yanaş
masını dəyişmək məcburiyyətində
qalacaqdır və bunu nə qədər tez
başa düşsələr, onlar üçün bir o qə
dər yaxşıdır.
Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin
“Valday” Beynəlxalq Diskussiya
Klubundakı möhtəşəm çıxışını da
yaddan çıxarmaq olmaz. “Valday”
klubunun iclası çox vacib bir təd
birdir, belə ki, Rusiya siyasəti üçün
Şərq istiqaməti xüsusi maraq kəsb
etməyə başlayır və Azərbaycanın
da bir sıra digər Şərq ölkələri ilə
yanaşı “Valday” klubunun gündə
liyinə daxil edilməsi Rusiyanın,
xüsusilə də Rusiya diplomatiyası
nın Şərq istiqamətində strateji hə
dəflərinin icrası baxımından eti
barlı tərəfdaş kimi ölkəmizlə əmək
daşlığa xüsusi diqqət ayırdığını
göstərir və bu, bizim üçün çox va
cib məsələdir. Bilirik ki, Yaxın və
Orta Şərqdə, habelə Cənub-Şərqi
Asiyada qlobal xarakterli çox ciddi
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proseslər baş verir və Azərbayca
nın bu qlobal geosiyasətdə Rusiya
nın tərəfdaşı qismində qəbul edil
məsi bizim üçün çox mühüm əhə
miyyət kəsb edir, eləcə də respub
likamızın regionda nüfuzunun
artdığını göstərir.
Heç şübhəsiz ki, yola saldığımız
ilin ən vacib xarici siyasət hadisələri
sırasında Azərbaycanın Birinci vit
se-prezidenti Mehriban Əliyevanın
Moskvaya səfərini, XTNS-də “Azər
baycan” pavilyonunun açılmasını
və Rusiya paytaxtında X Azərbay
can-Rusiya Regionlararası Əmək
daşlıq Forumunun keçirilməsini
göstərmək olar. Bütün bunlar ümu
m il ikd ə
Azərb ayc an-Rus iya
münasibətlərinin dinamikası baxı
mından yaxşı imkanlar yaradır.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, ar
tıq neçə illərdir iqtisadi qarşılıqlı
əməkdaşlıq məsələləri iki ölkə ara
sında əlaqələrin prioritetlərini
müəyyən edir. Bu baxımdan re

gionlar arasında əməkdaşlıq bö
yük potensial və imkanlara malik
dir. Eyni zamanda, Rusiya Federa
siyasının sbyektləri və mərkəzi şə
hərləri ilə əlaqələr Azərbaycan
üçün xüsusilə aktualdır.
İqtisadi münasibətlərin aktivləş
dirilməsi, son illərdə onların yeni
keyfiyyət səviyyəsinə yüksəldilmə
si yəqin ki, ikitərəfli gündəlikdə ən
çox müzakirə olunan mövzudur.
Tərəflər mal dövriyyəsinin   artırıl
masını, əlavə dəyər zəncirinin yara
dılmasını, istehsal texnologiyaları
nın müştərək inkişafını, üçüncü öl
kələrin bazarlarının birgə mənimsə
nilməsini, kompleks logistika layi
hələrinin həyata keçirilməsini, yük
sək texnologiyalar sahəsində müt
ləq artıma nail olunmasını qarşıya
məqsəd qoyurlar. Söhbət Azərbay
can və Rusiya arasında biznes
kooperasiyasından, daha sıx əmək
daşlıq məqsədi ilə  yeni inteqrasiya
müstəvisi və meydançalarının təş

kilindən gedir. Rusiya tərəfi üçün
Azərbaycan inkişaf etməkdə olan
bazar və eyni zamanda, potensial
xarici sərmayələr mənbəyidir. Son
illərdə rəsmi Bakı xarici sərmayələ
rə maraq nümayiş etdirməyə başla
mışdır. Bu isə bir tərəfdən xarici iq
tisadi əlaqələri şaxələndirmək, di
gər tərəfdən isə onlara dinamika və
dayanıqlılıq bəxş etmək istəyindən
qaynaqlanır. Rəsmi Moskva Azər
baycanın Rusiyaya sərmayə qoyu
luşlarının regionlara, xüsusilə də
Qafqaz və Volqaboyu regionlarına
yönəldilməsində maraqlıdır. Bu
məqsədlə sözügedən regionları
təmsil edən Rusiya Federasiyası
subyektlərinin rəhbərləri tez-tez
Azərbaycana səfərlər edirlər. Mart
ayında Dağıstan Respublikasının
Xalq Məclisinin Sədri Xizri Şıx
saidovun rəhbərlik etdiyi nüma
yəndə heyəti Bakıda səfərdə olmuş,
fevral ayında isə Qaraçay-Çərkəz
Respublikasının rəhbəri Rəşid Tem

rezovun başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti Azərbaycana səfərə gəlmiş
dir. Aprel ayında rəsmi Bakı və
Qroznı arasında Azərbaycanda Çe
çen Respublikasının nümayəndəli
yinin açılması haqqında razılaşma
əldə olunmuşdur. Fevral ayında  
Həştərxan vilayətinin qubernatoru
vəzifələrini müvəqqəti icra edən
Sergey Morozov bildirmişdir ki,
Həştərxanda Azərbaycanla əmək
daşlığın inkişafı üzrə tədbirlər proq
ramı hazırlanmaqdadır ki, buraya
iqtisadi forumların təşkili, jurnalist
və turizm agentliklərinin qarşılıqlı
səfərləri, yaradıcı kollektivlərin
qastrolları və s. daxil olacaqdır.
Təbii ki, ilin yekunları haqqında
danışarkən mənə yaxın olan möv
zu - nümayəndə heyətimizin Avro
pa Şurası Parlament Assambleya
sındakı (AŞPA) fəaliyyəti üzərində
xüsusilə dayanmaq istərdim. Qeyd
etmək lazımdır ki, nümayəndə he
yətimizin bu nüfuzlu beynəlxalq

təşkilatdakı fəallığı birinci il deyil
ki, diqqətləri özünə çəkir. Xüsusilə
də AŞPA-nın prezidenti Lilian Mori
Paskyenin Bakıya ilk səfəri zamanı
“Azərbaycanın Avropa Şurasındakı
üzvlüyü birliyimizin mühüm cəhə
tidir. Məhz buna görə də Avropa
Şurasının 70 illiyini Bakıda qeyd
edirik” deməsi buna verilən yüksək
qiymət olmuşdur. Dağlıq Qarabağ  
münaqişəsinin həlli mövzusunda
ədalətli mövqeyimiz həmişə oldu
ğu kimi bu il ərzində də AŞPA nü
mayəndələri tərəfindən daha böyük
dəstək və rəğbət qazanmışdır.
Bu mövzunu daim maraq dairə
sində saxlamaq bizim üçün vacib
dir və ölkə Prezidentimiz İlham
Əliyevin hələ “Valday” Beynəlxalq
Diskussiya Klubunun iclası zama
nı səsləndirdiyi: “Qarabağ Azər
baycandır və nida işarəsi” müd
dəası bizə - AŞPA-dakı azərbay
canlı nümayəndələrə fəaliyyətə
keçmək üçün əsl çağırış olmuşdur.

noyabr-dekabr 2019

49

NAİLİYYƏT

Prezidentin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən islahatlar
ölkə gənclərinə yeni üfüqlər açır

Ülvi Quliyev
Milli Məclisin Gənclər və
idman komitəsinin sədri

Azərbaycan gəncliyi vətənpərvərliyi,dövlətəvəxalqahədsizsədaqəti,fəallığı,biliyi,müasirliyiilə
seçilir.ÜmummilliməsələlərinhəllindəgənclərönsıradaAzərbaycanın maraqlarını müdafiə edir, var
qüvvələri ilə ölkəmizin çiçəklənməsinə,tərəqqisinəözdəyərlitöhfələrini verirlər. Dövlət gənclər si-
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yasəti  gənclərin öz bilik və bacarıqlarını, təbii potensialını effektli
reallaşdırmasını, cəmiyyətdə layiqli yer tutmasını təmin edən şəraitinyaradılmasıməqsədiilədövlət tərəfindən müəyyən edilmiş
prioritetlərvəhəyatakeçiriləntədbirlərsistemidir.Dövlətgənclərsiyasəti müvafiq hüquqi sənədlərdə
öz əksini taparaq Gənclər və  İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənclər Fondu, Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən həyata keçirilir. Gənclər
siyasətinin əsas istiqamətləri
“Gənclər siyasəti haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanunu
iləaşağıdakıkimimüəyyənləşdirilib:
1. Gənclərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsivəmədənihəyatdaiştirakı;
2. İstedadlıgənclərədövlətqayğısı;
3. Gənclərin sağlamlığının qorunmasıvəfizikiinkişafı;
4. Gənclərinməşğulluğununtəminedilməsi;
5. Gəncailələrədövlətyardımı;
6. Gənclər təşkilatlarına dövlət
yardımı.
Azərbaycan çox az ölkələrdəndir ki, gənclər siyasətini öz dövlət
siyasətinin əsas prioritetlərindən

birinə çevirib. Müstəqillik əldə etdiyimiz ilk illərdə respublikamızda formal olaraq gənclər siyasəti
haqqındaqanunolsada,onunheç
biricramexanizmiyoxidivətəbii
ki, gənclərə yönəlik heç bir dövlət
proqramıhəyatakeçirilmirdi.Amma1994-cüildən-ölkəmizdəgənc-

l ərlə bağlı dövlət siyasəti   həyata
keçiriləndən ta bu günə qədər bu
siyasət öz təsirini və effektivliyini
göstərməyə başladı. Dövlət gənclər
siyasəti bu gün cəmiyyətdə gənclə
rin olduğu bütün sahələrdə özünü
göstərir, bütün təbəqələrdən olan
gənclər qruplarını əhatə etməklə
istənilən maraq və ehtiyacları üzə
çıxarır, onların qarşılanmasını tə
min edir.
İlk növbədə müsbət effektiv tə
sirlər gənclərə dövlət dəstəyi və
qayğısının göstərilməsində, onların
bacarıq, istedad və qabiliyyətlərinin
üzə çıxarılmasına imkanların yara
dılmasında, gənclərin özlərini cə
miyyətdə qərar qəbuletmə və icra
çılıqda bərabərhüquqlu və etibarlı
tərəfdaş kimi hiss etməsində, sağ
lam nəsil olaraq milli və dövlətçilik
maraqlarının qorunması və müda
fiəsində birgə çıxış etməsində özü
nü aşkar etmişdir.
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Digərmüsbəteffektivtəsirlərkimi gənclərimizin artıq müasir bilik, təcrübə və texnologiyalara yiyələnmələrini, zamanın tələb və
istəkləri ilə ayaqlaşa bilmələrini,
onlarda yaxın və uzaq xaricdə özlərini, eləcə də  mənsub olduqları
dövlətilayiqincətəmsiletməkənənələrinin formalaşmasını qeyd etməklazımdır.Təbiiki,bütünbunlaradövlətvəonunmüvafiqstrukturlarıillərləvaxtsərfetdi,hüquqi
və maliyyə bazası formalaşdırdı,
ağıllıvərealnəticələrəhesablanan
addımlaratmaqlanailoldu.
Respublikavəbeynəlxalqsəviyyəli yarışlarda uğur qazanan gənc
idmançılarımızın sayı ilbəil artır.
Dəfələrlə gənclərimiz xalqımıza
qələbə sevinci yaşadıb, üçrəngli

bayrağımızıyüksəklərəqaldıraraq
beynəlxalq yarışlarda dövlət himnimizin səsləndirilməsinə nail
olublar.
 2019-cu ilin ən əlamətdar idmanhadisələrindənbirişahmatçılarımızınmüxtəlifturnirlərdəçempionluğudur.Onlarhəmölkə,həm
dəAvropaşahmattarixinəyeniqızıl səhifə yazıblar. Bundan başqa
BelarusunpaytaxtıMinskdəkeçirilən II Avropa Oyunlarını da idmançılarımız uğurla başa vurublar.Onlar5qızıl,10gümüş,13bürüncmedalqazanıblar.
Ölkədə gedən iqtisadi-siyasi islahatlar bütün sferalarda olduğu
kimigənclərvəidmansahələrində
də inkişafı stimullaşdırır. Qanunvericilik bazasının təkmilləşdiril-

XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının təntənəli açılış mərasimi
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məsi bu inkişafı şərtləndirən əsas
amillərdənbiriolduğuüçünhüquqi bazanı müasir tələblərə uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə 2019-cu il
fevralın 19-da “Gənclər siyasəti
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda bir sıra dəyişikliklərin edilməsi qarşıda duran
önəmli vəzifələri ehtiva etmişdir.
Gününtələbləribaxımındanedilən
dəyişikliklər gənclər siyasəti sahəsində daha səmərəli işlərin görülməsinəşəraityaradıb,onlarınictimai-siyasifəallığını,eləcədəgənclərə yeni biliklər və təcrübə əldə
etməkimkanınıartırıb.Budəyişikliklərdənsonragənclərsiyasətinin
həyata keçirilməsi sahəsində dövlətinvəzifələrininspektrixeyligenişlənib.Beləki,sahibkarlıqtəşəb-

büslərinin (“start-up”) dəstəklən
məsi, dövlətin gənclər siyasətində
və dövlət proqramlarında nəzərdə
tutulmuş əsas istiqamətlərə dair
biliklərə yiyələnməsi sahəsində
tədbirlərin, o cümlədən maariflən
dirmənin həyata keçirilməsi güclə
nib. Həmçinin gənclərin  təşkilatlar
vasitəsi ilə beynəlxalq gənclər şə
bəkəsinə inteqrasiyasına imkan və
şərait yaradılır. Ümumiyyətlə, qa
nundan irəli gələn məsələlər öz
həllini  tapmaqdadır. Gənclərin in
tellektual, fiziki və mənəvi inkişa
fını, ölkənin sosial-iqtisadi, ictimaisiyasi və mədəni həyatında fəal iş
tirakını təmin etmək baxımından
bu   dəyişikliklər gənclər siyasəti
nin gələcək inkişafına yaxından
töhfə verəcək.
Hazırda ölkədə aparılan kadr
islahatları da məhz bu qanunda
edilən dəyişikliklərdəki müd
dəalarla səsləşir. Dövlət idarəetmə
sistemində son dövrlər həyata ke

çirilən struktur islahatları çərçivə
sində gənc kadrlara rəhbər korpus
da yüksək etimadın göstərilməsi
bu islahatların özü qədər diqqətçə
kici məqamdır. Bu, dövlət rəhbərli
yinin ölkədə müxtəlif sferaların in
kişafında gənclərə böyük etimad
göstərməsinin təzahürüdür.
Prezident İlham Əliyevin rəh
bərliyi ilə həyata keçirilən islahat
lar ölkənin gənc kadr potensialını
gücləndirir və respublikamızda rə
qabətə davamlı gənc kadrlar for
malaşdırmaqdadır. Azərbaycan
gəncləri bu gün öz bacarıq, intel
lekt və təcrübəsini artırıb yeni-yeni
bilik və texnologiyalara yiyələn
məklə yanaşı, sağlam vətəndaş
mövqeyini də ortaya qoya bilir, və
tənpərvərlik hisslərini özündə ya
şatmaqla hər zaman milli və döv
lətçilik kursuna sadiqliyini nüma
yiş etdirir.
Prezident İlham Əliyev oktyab
rın 15-də keçirilən iqtisadi müşavi

rədə gənc kadrlara olan inam və
etimadını bir daha açıq şəkildə bil
dirdi: “Müasir dünyagörüşlü, müasir iqtisadiyyatı bilən, bilikli, gənc
kadrlar işə cəlb edilməlidir. Biz
XXI əsrdə yaşayırıq, köhnə təfək
kürlə, köhnə biliklərlə biz necə gə
ləcəyə gedə bilərik?! Nə qədər biz
təbii resurslara arxalanaraq, necə
deyərlər, belə inersiya yolu ilə ge
də bilərik?! Düzdür, islahatlar apa
rılır, bax, bu dediyim rəqəmlər bu
nun əyani sübutudur. Hər bir ölkə
bu nəticələrlə öyünə bilər. Ancaq
biz bilirik ki, rezervlərimiz çoxdur
və onu da bilirik ki, əgər hər hansı
quruma dövlət, ya özəl, təmiz, bi
likli və vətənə bağlı kadr gətirilir
sə, orada biz dərhal dəyişiklikləri
görürük”. Kadr seçimində bu müd
rik yanaşma, Prezidentin rəhbərli
yi ilə ölkədə həyata keçirilən isla
hatlar Azərbaycan gənclərinə yeni
üfüqlər açmaqda və geniş perspek
tivlər təqdim etməkdədir.
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Rövşən Rzayev:

“Prezidentin apardığı
qətiyyətli siyasət
sayəsində Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü tam
bərpa olunacaq”
Müsahibimiz Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayevdir
- Rövşən müəllim, bu gün ölkə
mizdə dövlət siyasətinin
prioritetlərindən biri qaçqın
və məcburi köçkünlərin həyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılma
sıdır. Bu sahədə hansı zəruri
tədbirlər həyata keçirilir?
- Qaçqınlıq və məcburi köçkün
lük bütün dünyanı narahat edən
problemlərdəndir. BMT-nin Qaç
qınlar üzrə Ali Komissarlığının son
məlumatına görə, hazırda Yer
üzündə öz evini tərk etməyə məc
bur olan insanların sayı 70,8 milyo
na çatır və bunun təqribən 26 mil
yonu qaçqınlardır. Həmin statisti
kaya əsasən, deyə bilərik ki, dünya
üzrə məcburi köçkünlərin 4%-ə qə
dəri Azərbaycanın payına düşür.
Ölkəmiz Ermənistanın hərbi təca
vüzü, etnik təmizləmə və hələ də
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davam edən işğalçılıq siyasəti nəti
cəsində belə bir humanitar fəlakət
lə üzləşib. Bu böhranlı vəziyyətin
aradan qaldırılması, qaçqınların və
məcburi köçkünlərin problemləri
nin həll edilməsi sahəsində dövlət
siyasətinin əsası Ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulub. İlk vaxt
larda ölkənin mövcud resursları ilə
yanaşı, beynəlxalq təşkilatların da
dəstəyi bu işdə əhəmiyyətli rol oy
nayıb. Hazırda isə dövlətimiz kə
nardan heç bir kömək və yardım
almadan, öz imkanları hesabına
məcburi köçkünlərin sosial prob
lemlərini həll edir, mənzil-məişət
şəraitini mərhələli şəkildə yaxşılaş
dırır. Prezident İlham Əliyev bu
məsələləri dövlət siyasətinin priori
tetlərindən biri elan edərək, məq
sədyönlü, ardıcıl tədbirlər həyata

keçirir. Bu istiqamətdə tədbirlər
Mehriban xanım Əliyevanın Birinci
vitse-prezident kimi fəaliyyəti döv
ründə daha geniş miqyas alıb.
Məlum olduğu kimi, Ermənis
tandan didərgin salınmış soydaşla
rımızın ölkəmizin ərazisində yer
ləşdirilməsi, ev və mənzillə təmi
natı məsələsi öz həllini tapıb. Bu
nunla yanaşı, mövcud qanunverci
liyə və beynəlxalq normalara uy
ğun olaraq, onların qaçqın statusu
saxlanılır.
Ermənistanın işğal etdiyi Dağlıq
Qarabağdan və onun ətrafındakı
yeddi rayondan öz yaşayış yerini
tərk etmək məcburiyyətində qalan
vətəndaşlarımız respublikanın 59
şəhər və rayonunda müvəqqəti sı
ğınacaq tapıblar. Dövlətin diqqət
və qayğısı sayəsində indiyədək 300

mindən çox məcburi köçkünün
mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırı
lıb. 106 müasir tipli qəsəbə tikilib  
məcburi köçkünlərin ixtiyarına ve
rilib. Son illərdə bu sahədə həyata
keçirilən tədbirlər daha da inten
sivləşib. Axırıncı iki ildə hər il 6
minədək məcburi köçkün ailəsi ye
ni yaşayış sahəsi ilə təmin edilib.
Gələn il 7 min ailənin yeni ev və
mənzillərə köçürülməsi üçün iş
aparılır.
Hələ də ən ağır vəziyyətdə, hə
yat üçün təhlükəli yerlərdə mü
vəqqəti məskunlaşmış məcburi
köçkünlərimiz vardır. Onların ilk
növbədə yeni mənzillərə köçürül
məsi barədə Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın tapşı
rığı icra edilir.
Məcburi köçkünlər üçün yeni
qəsəbələrin salınmasına ölkəmizin
özəl sektoru da öz töhfəsini verir.
Bakının Qaradağ rayonundakı
“Qobu Park” yaşayış kompleksin
də birinci mərhələdə 1100, ikinci
mərhələdə 1300 məcburi köçkün

ailəsi yerləşdirilib. 1300 mənzilli
“Qobu Park-3” yaşayış kompleksi
nin tikintisi isə gələn il tamamlana
caq. Bundan başqa, Sumqayıt şəhə
rində özəl sektor tərəfindən inşa
edilmiş yaşayış məhəlləsi ötən ilin
dekabrında istifadəyə verilib.
2019-cu ildə “Qobu Park-2” ya
şayış kompleksi ilə yanaşı, Bakı
şəhərinin Qaradağ rayonu ərazi
sindəki “Ümid” qəsəbəsində 300,
Sabunçu rayonunun Kürdəxanı
qəsəbəsi yaxınlığında 810, Bakı şə
hərinin   Pirallahı rayonu ərazisin
də müvəqqəti məskunlaşmış 300
məcburi köçkün ailəsi üçün yeni
qəsəbələr, həmçinin Beyləqan ra
yonunda məktəb binalarında məs
kunlaşmış 146 məcburi köçkün
ailəsi üçün sosial-texniki infrast
rukturu olan fərdi yaşayış evlərin
dən ibarət qəsəbə istifadəyə veri
lib. Şirvan şəhərində yataqxanalar
da məskunlaşmış 685 məcburi köç
kün ailəsi üçün 13 ədəd 9 mərtəbə
li yaşayış binasından ibarət məhəl
lənin, eləcə də Kürdəmir, Ucar,

Göygöl, Göyçay, Füzuli və Ağca
bədi rayonları ərazisində yeni ya
şayış komplekslərinin tikintisi başa
çatdırılmaqdadır.
Məcburi köçkünlərin arzusu
doğma yurdlarına qayıtmaqdır.
Azərbaycan hökumətinin “Böyük
qayıdış” proqramı işğaldan azad
edilən ərazilərdə normal həyat şə
raitinin yaradılmasını nəzərdə tu
tur. Bu proqramın icrasının ilk nü
munələri hazırda Tərtər rayonu
nun inzibati ərazisinə daxil olan
Şıxarx və Cəbrayıl rayonunun Co
cuq Mərcanlı kəndlərində görülən
işlərdir.
- Hazırda cəmiyyətdə əsas mü
zakirə mövzularından biri
2020-ci ilin dövlət büdcəsinin
layihəsidir. Gələn ilin dövlət
büdcəsində qaçqın və məcbu
ri köçkünlərin sosial müda
fiəsi ilə bağlı nə qədər vəsait
ayrılıb?
- Qaçqınların və məcburi köç
künlərin yaşayış şəraitinin yaxşı
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gücləndirilməsi ilə bağlı işlərdə
əsas yük dövlətin üzərindədir. Bu
vaxta qədər yüzdən çox qəsəbənin
tikintisi dövlət vəsaiti hesabına tə
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min edilmişdir. Ümumiyyətlə, köç
künlərin problemlərinin həlli,
müavinətlərin verilməsi, evlərin ti
kilməsi üçün 7 milyard manatdan
çox vəsait xərclənib.

Onu da qeyd edim ki, Azərbay
canda məcburi köçkünlərə göstəri
lən diqqət və qayğının dünyada
analoqu yoxdur. Özü də bu, heç
bir beynəlxalq konvensiyaya və ya  
öhdəliyə əsaslanmır, sadəcə, cənab
Prezidentin siyasi iradəsinin ifadə
si, dövlətimizin sosial-iqtisadi po
tensialının göstəricisidir.
Ümumiyyətlə, məcburi köçkün
lərin sosial müdafiəsinin gücləndi
rilməsi daim diqqətdə saxlanılır.
Onlara dövlət büdcəsindən verilən
vahid aylıq müavinətin məbləği
cənab Prezidentin apardığı sosial
islahatlar çərçivəsində bu il aprelin
1-dən 50% artırılıb.  Son iki il ərzin
də bu müavinətin məbləğində ar
tım, ümumilikdə, 70% təşkil edib.
Hazırda 81 min nəfərdən bir qədər
çox məcburi köçkün 33 manat, 416
min nəfərədək məcburi köçkün isə
60 manat vahid aylıq müavinət
alır.
Milli Məclisdə qəbul edilmiş
2020-ci il üçün dövlət büdcəsində
qaçqınların və məcburi köçkünlə
rin işləri ilə bağlı məsələlərə 580
milyon manat vəsait ayrılması nə
zərə tutulub. Təbii ki, bu vəsaitin
bir hissəsi sosial müdafiə tədbirlə
rinə - vahid aylıq müavinətlərin
verilməsinə, bəzi sıx məskunlaşma
yerlərində kommunal xidmətlərin
ödənilməsinə yönəldiləcəkdir.
Məcburi köçkünlərin məşğullu
ğunun artırılması məqsədi ilə bir
sıra tədbirlər həyata keçirilir. Son
bir ildə onlar üçün yaşadıqları qə
səbələrdə 3 dəfə əmək yarmarkası
təşkil edilib. Bundan başqa, məc
buri köçkünlər ölkədə həyata keçi
rilən özünüməşğulluq proqramına
cəlb olunurlar.
Məcburi köçkünlərin sağlamlı
ğının qorunması mühüm məsələ
dir. Prezident İlham Əliyevin tap
şırığı ilə hər il ölkəmizdə aparılan

əhalinin müayinəsi məcburi köç
künləri də əhatə edir. Bununla ya
naşı, dövlət komitəsinin müraciəti
əsasında Səhiyyə Nazirliyi bilava
sitə məcburi köçkün qəsəbələrində
yüksək ixtisaslı həkimlərin iştirakı
ilə tibbi müayinə aksiyaları keçi
rir.
Qarabağ mədəni mühitinin zən
gin ənənələrinin qorunması və in
kişaf etdirilməsini vacib sayaraq,
dövlət komitəsi ərazisi işğal olun
muş rayonların icra hakimiyyətlə
rinin dəstəyi və məcburi köçkünlə
rin iştirakı ilə bir sıra mədəni-küt
ləvi tədbirlər təşkil edir. “Bir gün
Qarabağda” devizi altında keçiri
lən belə tədbirlər ötən il Bakıda
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində,
bu il isə Şamaxı rayonunda keçiri
lib. Bundan başqa, Suraxanı rayo
nunun Kürdəxanı qəsəbəsində
məcburi köçkünlər üçün yeni sa
lınmış yaşayış kompleksində, həm

ç inin Bakıda Heydər Əliyev Mər
kəzində məcburi köçkünlərin işti
rakı ilə mədəni-kütləvi tədbirlər
təşkil edilib.
- Məcburi köçkünlərin mənzilməişət şəraitinin yaxşılaşdırıl
ması istiqamətində gələn il
hansı yeni layihələrin icrası
nəzərdə tutulur?
- Məcburi köçkünlərin mənzilməişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
çətin şəraitdə yaşayan hər bir məc
buri köçkün ailəsi yeni mənzilə
köçürülənədək davam edəcək.
Onu da bildirim ki, yaşayış komp
leksləri tikilərkən, orada bütün zə
ruri infrastruktur qurulur. Gələn il
cənab Prezidentin tapşırığı əsasın
da 7 min məcburi köçkün ailəsinin
yeni ev və mənzillərə köçürülməsi
nəzərdə tutulur. Yeni qəsəbələrin
Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin əra
zisi ilə yanaşı, bölgələrdə də salın

ması planlaşdırılır. Bu məqsədlə
“Yol xəritəsi” hazırlanıb və görəcə
yimiz işlərin dəqiq qrafiki müəy
yənləşdirilib.
Möhtərəm Prezident cənab İl
ham Əliyev bu il oktyabrın 18-də
məni qəbul edərkən 2020-ci ildə
görülməsi planlaşdırılan işlər barə
də məruzə etdim. Məcburi köç
künlərin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması ilə bağlı proqra
mın üç variantda işləndiyini bildir
dim. Cənab Prezident il ərzində 7
mindən artıq məcburi köçkün ailə
sinin yeni yaşayış sahələrində yer
ləşdirilməsini nəzərdə tutan üçün
cü variantın üzərində dayanmağı,
həmin proqramı məcburi köçkün
lərin ən çox Bakı və Sumqayıt şə
hərlərində məskunlaşdıqlarını nə
zərə almaqla yenidən işləməyi, əv
vəlki illərdəkindən daha artıq yeni
yaşayış sahələri inşa etməyi tapşır
dı və prioritet məsələ olduğundan
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bunun üçün lazımi qədər vəsait
ayrılacağını  bildirdi.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
bütün ictimai binalarda məskun
laşmış məcburi köçkünlərin vəziy
yəti ağırdır. Amma onların arasın
da daha ağır şəraitdə olanlar var.
Buna görə də köçürülmə mərhələli
və ardıcıl şəkildə, sosial ədalət və
şəffaflıq prinsipləri rəhbər tutula
raq həyata keçirilir.
Məcburi köçkün soydaşlarımız
dan xahişimiz odur ki, dövlətimi
zin bu sahədə gördüyü işə layiqin
cə qiymət versinlər və əmin olsun
lar ki, onların mənzil-məişət şə
raitinin yaxşılaşdırılması üçün bü
tün imkanlardan istifadə edilir.
- Məcburi köçkünlər ən həssas
əhali qrupu sayılırlar və onla
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rın müraciətlərinə də həssas
lıqla yanaşmaq tələb olunur.
KİV-də gedən məlumatlardan
görünür ki, sizin komitəyə
rəhbərlik etdiyiniz dövrdə bu
sahədə ciddi dönüş yaranıb.
Hər həftənin çərşənbə axşamı
şəxsən özünüz  qəbul keçirir
siniz. Bundan başqa dövləti
mizin başçısının tapşırığına
əsasən, hər ay bölgələrdə və
təndaşların qəbulu aparılır.
Məcburi köçkünlərlə belə in
tensiv görüşlər hansı nəticələr
verib? Bu görüşlərdə qaldırı
lan məsələlər öz həllini tapır
mı?
- Məcburi köçkünlər uzun müd
dət ağır həyat şərtləri altında yaşa
yıblar. Dövlətin himayəsində olsa
lar da, əksər hallarda məmur biga

nəliyi ilə üzləşiblər, bəzən ədalət
sizlik və haqsızlıqlar görüblər. Biz
komitənin qapılarını onların üzünə
daha geniş açmağı qərara aldıq.
Sədrin qəbul günləri ayda bir dəfə
dən, həftədə bir dəfəyə dəyişdiril
di. Vətəndaşların komitənin digər
səlahiyyətli şəxsləri tərəfindən qə
bulu tamamilə sadələşdirildi. Tə
mir edilən və zəruri texniki vasitə
lərlə təchiz olunan qəbul otağı və
təndaşların kortəbii toplantı yerin
dən, onlara konkret xidmət göstə
rən - müraciətlərinin dinlənildiyi
və operativ şəkildə cavablandırıl
dığı bir məkana çevrildi. Son il ya
rım ərzində təkcə komitə sədri tə
rəfindən şəxsən qəbul edilən və
təndaşların sayı 10 mindən çox
olub. Buraya ayrı-ayrı müvəqqəti
məskunlaşma obyektlərində keçi

rilən səyyar görüşlərdə komitə
sədrinə müraciət edən vətəndaşlar
da daxildir. Hər müraciət rəsmən
qeydə alınıb, bir hissəsi yerindəcə
həll edil ib, dig ərl ər i araş
dırılmaqdadır və nəticədə mütləq
qaydada cavablandırılır. Vətəndaş
ları şəxsən dinləmək komitə sədri
kimi mənə mövcud problemlər ba
rədə məlumatı ilkin mənbədən al
maq imkanı verir və düzgün qərar
lar qəbul etməyimə kömək edir.
Birbaşa yerlərdə keçirdiyim görüş
lər kimlərin ən ağır şəraitdə yaşa
dığını təkcə sənədlərlə deyil, həm
də öz təəssüratım və obyektiv fakt
lar əsasında müəyyənləşdirməkdə
mühüm rol oynayır. Ən başlıcası,
cənab Prezidentin daim vətənda
şın yanında olmaq, onun hər bir
problemi ilə maraqlanmaq və ona
sözlə deyil, əməllə yardım göstər
mək   barədə tapşırığını yerinə ye
tirmək vəzifə borcumuzdur.

- Rövşən müəllim, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev Ermə
nistan-Azərbaycan,   Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli
istiqamətində qətiyyətli siya
sət həyata keçirir. Qaçqın və
məcburi köçkünlərin bu məsə
lə ilə bağlı mövqeyi necədir?
- Bu gün qaçqınlar və məcburi
köçkünlər dövlətin qayğısı ilə əha
tə olunsalar da, onların ən böyük
istəyi doğma yurda qayıtmaqdır.
Bu baxımdan cənab Prezidentin
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpası üçün apardığı ardıcıl və
qətiyyətli siyasəti doğma yurd-yu
vasını itirmiş, müharibədən əziy
yət çəkən bütün həmvətənlərimiz
tərəfindən tam şəkildə dəstəklənir.
Müharibə şəraiti davam etsə də,
Azərbaycan dövləti sülhün, əminamanlığın tərəfdarıdır. Amma öz
hərbi potensialını da artırır və
2016-cı ilin Aprel döyüşlərində or

dumuz təcavüzkar Ermənistanın
Qarabağdakı işğalçı qüvvələrinə
çox ağır zərbə vurdu, onları geri
çəkilməyə məcbur etdi və torpaq
larımızın müəyyən qismi azad
olundu. Bundan sonra Naxçıvanda
aparılan uğurlu “Günnüt əməliy
yatı” nəticəsində Azərbaycan or
dusu Ermənistanla dövlət sərhədi
boyunca əlverişli mövqeləri öz nə
zarətinə götürdü.
Rusiyanın Soçi şəhərində “Val
day” Beynəlxalq Diskussiya Klu
bunun XVI illik toplantısında cə
nab Prezidentin “Qarabağ Azər
baycandır!” bəyanatı dövlətimizin
qətiyyət və iradəsini bir daha bü
tün dünyaya nümayiş etdirdi. Xal
qımız, o cümlədən qaçqınlar və
məcburi köçkünlər əmindir ki, cə
nab Prezidentin apardığı qətiyyətli
siyasət sayəsində Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü tam bərpa oluna
caqdır.
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Fuad Muradov:

“Daha böyük hədəfimiz
bütün təşkilatlar üzrə
lobbiçilik ənənələrinə
tədricən keçidin
təmin olunmasıdır”
Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri Fuad Muradovla müsahibə

- Fuad müəllim, ilk növbədə sizi
qarşıdan gələn 31 Dekabr Dün
ya Azərbaycanlılarının Həmrəy
lik Günü münasibəti ilə təbrik
edirik. Dünyada yaşayan azər
baycanlıların həmrəyliyinin da
ha da möhkəmləndirilməsi ol
duqca aktualdır. Belə bir şərait
də dövlətimizin diaspor siyasə
tinin əhəmiyyəti haqqında fi
kirlərinizi bilmək istərdik.
- Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bu, böyük bir tarixi faktdır ki, Azər
baycanın diaspor siyasətinin əsasını
Ümummilli lider Heydər Əliyev qo
yub və görkəmli dövlət xadiminin
uzaqgörən siyasəti dünya azərbay
canlılarının birləşməsində əvəzsiz rol
oynayıb. Diaspor siyasəti sahəsində
müəyyən olunmuş aydın xətt bu gün
də uğurla davam etdirilir. Azərbay
can Prezidenti cənab İlham Əliyevin

60

Milli Məclis

həm birbaşa tapşırıqları, həm də dün
ya azərbaycanlıları barədə çıxışların
da səslənən müddəalar diaspor siya
sətinin strateji yol xəritəsinin müəy
yən olunmasında əsas təməl prinsip
lərdir. Möhtərəm Prezidentimizin
müasir dünyanın qlobal tələblərinə
uyğun siyasi kursu son dövrlərdə
diaspor hərəkatını daha da gücləndi
rib. Diaspor siyasətinin uğurla real
laşmasında Azərbaycan Respublika
sının Birinci vitse-prezidenti  Mehri
ban xanım Əliyevanın dəstəyi xüsusi
qeyd edilməlidir.
Ölkəmizin bugünkü diaspor siya
səti xaricdə yaşayan soydaşlarımızın
ilk növbədə təşkilatlanmasına, vahid
platforma üzərində fəaliyyət göstər
məsinə hesablanıb və biz bu siyasəti
reallaşdıran dövlət qurumu olaraq
artıq çox ciddi nəticələrdən danışa
bilərik.

27 ölkəni əhatə edən 11 koordina
siya şurasının yaranması dünya azər
baycanlıları ilə sistemli işin ən bariz
nümunələrindən biridir.
Azərbaycanın diaspor siyasəti
nin, belə demək mümkünsə, qızıl
xətlərindən biri yeni nəsil diasporla
bağlı atılan addımlardır. Fransanın
Nant, İsveçrənin Bern, Polşanın Var
şava şəhərlərində açılan “Qarabağ”
adlı həftəsonu Azərbaycan məktəb
ləri, İsveçin Stokholm şəhərlərində
fəaliyyət göstərən “Qarabağ” rəqs
qrupu xaricdə doğulub böyüyən
azərbaycanlıları milli kimlik anlayı
şına kökləyən güclü bir vasitədir.
Biz bu addımı ölkənin diaspor siya
sətinin sarsılmazlığını təmin edən
mühüm şərt hesab edirik və həmin
məktəblərin maddi-texniki təchiza
tında, dərsliklərlə təminatında bir
başa iştirak edirik.

Bununla yanaşı diaspor gəncləri
nin yay düşərgələrinin təşkili, Azər
baycan Diasporuna Dəstək Fondu
nun yaranması, həftəsonu məktəb
lərin sayının artırılması, Xalq Cüm
huriyyəti varislərinin Azərbaycana
gətirilməsi, diaspor üçün “Azərbay
can dili” dərsliyinin hazırlanması,
“Diaspor könüllüləri” proqramına
start verilməsi, Dünya Azərbaycan
lılarının Bioqrafiya Bankının yara
dılması, diaspor təşkilatlarının qey
diyyata alınma prosesinin yenilən
məsi, Diaspor TV və Diaspor FM-in
fəaliyyəti, İctimai TV ilə birgə layi
həmiz olan “Vətən uzaqda deyil”
proqramının sistemli yayımı ciddi
nəticələrdən danışmağa əsas verir.
Olduqca mühüm bir faktı da nə
zərə çatdırmaq istərdim ki, son bir il
yarımda 10 ölkədə - Almaniya (2),
Macarıstan, Gürcüstan, İspaniya,
Ukrayna, İtaliya, Türkiyə, Belçika
və Polşada Azərbaycan evləri yara
dılıb və gələcəkdə daha 8 ölkədə  
belə evlərin açılması nəzərdə tutu
lub. Hesab edirik ki, həm məktəblə
rin açılışı, həm də düşərgələrin təş
kili xaricdə doğulub böyüyən azər
baycanlı uşaq və yeniyetmələrin
azərbaycanlı kimliyi ilə böyüməsin
də əvəzsiz rol oynayacaq.

Dünya azərbaycanlılarının şəbə
kələşməsinə imkan yaradan infoq
rafik diaspor xəritəsinin yaranması,
Türkiyə və Azərbaycan diasporu
nun fəaliyyəti haqqında məlumatla
rı özündə əks etdirən “TürkiyəAzərbaycan” jurnalının nəşri, “Dias
por fəaliyyətində xidmətə görə”
Azərbaycan Respublikasının meda
lının təsis edilməsi, “Xaricdə yaşa
yan soydaşlar və diaspor təşkilatları
haqqında” qanun layihəsinin hazır
lanması və bu sahədə atılan bəzi
digər addımlar diaspor siyasətini
qüvvətləndirən amillərdir.
Qənaətim budur ki, atılan addım
lar xaricdəki Azərbaycan icmaların
da bir canlanma yaradıb. Biz getdik
cə onların fəaliyyətinin daha yüksək
keyfiyyət mərhələsinə qalxdığını,
Azərbaycan həqiqətlərini yaşadıqları
cəmiyyətə çatdırmaq istiqamətində
daha mühüm işlər gördüklərini mü
şahidə edirik.
Daha böyük hədəfimiz  bütün təş
kilatlar üzrə lobbiçilik ənənələrinə
tədricən keçidin təmin olunması, hər
bir azərbaycanlının harada yaşama
sından asılı olmayaraq, Azərbaycan
dövlətinin və xalqının mənafelərinin,
milli maraqlarının qorumasına   mü
hüm töhfələr verməsidir.

- Diasporla İş üzrə Dövlət Komi
təsinin sədri kimi mütəmadi
olaraq xaricə səfərlər edib orada
yaşayan soydaşlarımızla, dias
por təşkilatları ilə görüşlər keçi
rirsiniz. Bu görüşlərlə bağlı
təəssüratlarınız necədir? Azər
baycan diasporunun təşkilat
lanması hansı səviyyədədir?
- Qeyd etdiyim kimi, artıq xaricdəki
Azərbaycan icmaları yeni təşkilatlan
ma yolunu seçib və biz koordinasiya
şuralarının uğurlu fəaliyyətindən da
nışa bilərik. Eyni zamanda, çox mü
hüm məqamlardan və ölkənin diaspor
siyasətinin vacib xətlərindən biri türk
dilli diasporların gücünü birləşdirmək
meyilləridir. Komitənin təşkilatçılığı
ilə Almaniya və ABŞ-da türkdilli dias
porların birgə toplantısı keçirilib. Hər
iki toplantıda ciddi, dərin müzakirələr
aparılıb və nəticə göstərib ki, bu  mə
sələdə heç bir fikir ayrılığı müşahidə
olunmur. Prezident İlham Əliyevin
dediyi: “Bir millətin iki diasporu ol
maz” tarixi fikri real həyatda nəticələ
rini verir və türkdilli diasporları bir
amal uğrunda birləşdirir.
Bununla yanaşı, bir nüansa da diq
qət çəkmək istərdim. Yaxın aylara
qədər bəzi ölkələrdəki diaspor təşki
latlarında fikir ayrılıqlarının, narazı
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lıqların hətta düşmənçilik səviyyəsi
nə yüksəldiyini müşahidə edirdik.
Uzunmüddətli danışıqlar və düzgün
verilmiş qərarlar bu gün həmin təşki
latların nəinki barışmasına, hətta
əl-ələ verərək işləməsinə gətirib çıxar
dı. Bugünkü diaspor siyasəti məhz
ona yönəlib ki, xaricdə yaşayan azər
baycanlılar sözün hər mənasında
güclərini birləşdirsinlər. Artıq tədbir
lərin keçirilməsində belə bir mərkəz
ləşmə, birləşmə müşahidə olunur.
Xaricdəki Azərbaycan icmaları
fəaliyyətlərini koordinasiya etmək,
milli kimliklərini qorumaq, Azərbay
can həqiqətlərini dünya ictimaiyyəti
nə çatdırmaq, uğurlu inteqrasiya yolu
keçmək istiqamətində nümunə gös
tərmək və bir çox proseslərdə vahid
platforma üzərindən çıxış etmək yo
lundadırlar.
Bir məqamın da nəzərə çatdırıl
masını vacib sayıram ki, həm təşki
latlar arasında, həm də diasporla
komitə arasında qarşılıqlı etibarlılıq
mühiti xeyli möhkəmlənib. Bu da
sistemli işin ən yaxşı nəticələrindən
sayılmalıdır.
Lakin geniş mənada yanaşanda çə
tinliklərimiz də az deyil. Biz bugünkü
diaspor siyasətinin necə deyərlər bəh
rəsini uzun zamandan sonra görəcə
yik. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitə
sinin Strateji   Yol Xəritəsində müəy
yən olunmuş əsas hədəflər bunlardır:
xaricdəki icmalarla mütəmadi görüş
lərin təşkili, diaspor gənclərinin yay
düşərgələrinin keçirilməsi, media ilə
işin daha dolğun təşkili, Diaspor TV
və Diaspor FM-in açılması, qanunve
ricilik bazasının təkmilləşdirilməsi,
xaricdə yaşayan soydaşlarımızın mil
li-mədəni dəyərlər barədə maariflən
dirilməsi.
- Dövlət Komitəsi tərəfindən xa
rici ölkələrdə yaşayan azərbay
canlıların hüquqlarının müda
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fiəsi istiqamətində hansı ad
dımlar atılır?
- Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın
hüquq və azadlıqlarının təmin olun
ması ilə əlaqədar bir sıra beynəlxalq
təşkilatlar, müxtəlif ölkələrin miqrasi
ya və bilavasitə diaspora məsul döv
lət orqanları, qeyri-hökumət təşkilat
ları, beynəlxalq təşkilatların Azərbay
can nümayəndəlikləri və səfirliklərlə
sıx əməkdaşlıq edirik. Səfərdə oldu
ğumuz hər bir ölkədə müvafiq qu

da şəxsiyyəti təsdiq edən sənədləri
olmadan məskunlaşmış azərbaycan
lıların problemlərinin həlli və ən əsa
sı onların müvafiq sənədləri əldə et
məsi istiqamətində davamlı işlər gö
rür. Bu məsələ ilə bağlı XİN, Dövlət
Miqrasiya Xidməti və digər əlaqədar
dövlət qurumlarının əməkdaşların
dan ibarət işçi qrup yaradılıb. Yaxın
vaxtlarda dost ölkədə yaşayan bir
qrup soydaşımıza şəxsiyyətlərini təs
diq edən sənədlər təqdim olunacaq.

rumlarla görüşüb soydaşlarımızın
problemlərini onların diqqətinə çatdı
rır, həlli yolları ilə bağlı müzakirələr
aparırıq. Diasporla İş üzrə Dövlət Ko
mitəsi xaricdəki azərbaycanlıların hü
quqlarının qorunması ilə əlaqədar
daha vacib bir təşəbbüsə qoşulub.
Azərbaycanlıların xarici ölkələrdə in
san alverinin qurbanına çevrilməsi
nin qarşısının alınması üçün Beynəl
xalq Miqrasiya Təşkilatı ilə sistemli
və ardıcıl müzakirələr aparılır.
Türkiyə və Gürcüstanın timsalın
da sualınızı daha dəqiq cavablandır
maq istərdim. Diasporla İş üzrə Döv
lət Komitəsi Türkiyə Respublikasın

Bu istiqamətdə digər ölkələrdə də
iş aparılır. Soydaşlarımızın hüquq
və azadlıqlarından danışarkən Gür
cüstanda yaşayan azərbaycanlıların
problemlərini diqqətə çatdırmaq va
cibdir. Bu məsələ hər zaman ölkə
rəhbərliyinin və komitənin diqqətin
dədir. Gürcüstan hökuməti də bu
problemlərin həlli istiqamətində ad
dımlar atıb. Dövlət Komitəsinin nü
mayəndə heyəti dəfələrlə Gürcüsta
na səfər edib, azərbaycanlılar yaşa
yan bölgələrdə yerli sakinlərlə görü
şüb, onların problemləri, qayğıları
ilə tanış olub və bir sıra rəsmi qu
rumlarda görüşlər keçirib. Həmvə

tənlərimizin burada təhsil, səhiyyə
və sosial problemlərinin həlli istiqa
mətində müəyyən işlər görülüb.
Marneulidə Gürcüstan Azərbay
canlılarının İnteqrasiya Mərkəzinin
açılması, orada dil və digər sahələri
əhatə edən 7 tədris kursunun təşkili  
olduqca mühüm addımdır.
Diqqət yetirdiyimiz ən önəmli
məsələlərdən biri Gürcüstan azər
baycanlılarının yerli cəmiyyətə in
teqrasiyasına nail olmaqdır. Çünki
yalnız cəmiyyətə inteqrasiya etmiş,
vətəndaşı olduğu dövlətin dilini, qa
nunlarını bilən bir toplum öz hü
quqlarını qoruya, normal yaşam

dan hansısa yeniliklər varmı?
- Xaricdə yaşayan azərbaycanlıla
rın bir qismi həmin ölkələrin vətən
daşlarıdır və onların ictimai-siyasi
səhnələrdə olması, parlamentlərdə
təmsil edilməsi onların verəcəyi qə
rarlardır. Həmin soydaşlarımız ilk
növbədə yaşadıqları ölkələrin qanun
larına hörmətlə yanaşır və onların
çərçivəsində yaşayırlar. Komitə xa
ricdə icma nümayəndələrinin icti
mai-siyasi fəaliyyətinə heç bir halda
müdaxilə etmir və onların bu işlərə
həvəsləndirilməsi bizim vəzifəmiz
deyil. Lakin bir çox ölkələrdə, o cüm
lədən Avropada siyasi hakimiyyətin

şərtlərini təmin edə bilər.
Komitə burada yaşayan soydaşları
mızın təhsil imkanlarının artırılması,
xüsusilə pedoqoji kadrların yetişdiril
məsi istiqamətində də işlər görür.
Bunlar sadəcə misallar idi. Komitə
dünyanın harasında yaşamasından
asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı
nın yanındadır.

aşağı pillələrində təmsil olunan, əsa
sən də yerli seçkilərdə qalib gələn
soydaşlarımız kifayət qədərdir.
Bütün bunlar  dünya azərbaycan
lılarının uğurlarıdır və bu uğurlar
bizi sevindirir.

- Xaricdəki azərbaycanlıların ya
şadıqları ölkələrdə ictimai-siya
si proseslərdə aktiv iştirakı da
daim gündəmin əsas mövzula
rından biri olmuşdur. Əvvəlki
illərlə müqayisədə bu baxım

- Fuad müəllim, Azərbaycan dias
porunun Ermənistanın işğalçı
lıq siyasətinin beynəlxalq miq
yasda ifşası istiqamətində
fəaliyyətini necə dəyərləndirir
siniz?
- Bu sahədə ciddi fəallıq müşahi
də olunduğunu deyə bilərəm. Azər
baycan torpaqlarının işğal altında

olmasında, milyonlarla soydaşımı
zın yurdlarından didərgin salınma
sında, əsir və girovlarımızın taleyi
ilə bağlı çoxsaylı faktların dünya ic
timaiyyətinə çatdırılmasında dias
porumuz əvəzsiz rol oynayır. Brüs
seldə keçirilən, “Qarabağ mitinqi”
adı ilə tarixə düşən mitinqi misal
göstərə bilərəm. Müxtəlif ölkələr
dən gələn 800-dən çox azərbaycanlı  
məhz bu aksiya vasitəsi ilə haqq sə
sini dünyaya çatdırdı.
Azərbaycan icması istər Xocalı soy
qırımı ilə bağlı olsun, istərsə də müx
təlif erməni təxribatlarının qarşısının
alınması olsun bu işdə böyük əzmkar
lıq göstərir. Xaricdə yaşayan soydaşla
rımız yaşadıqları ölkələrin ictimai-si
yasi həyatında fəal olan şəxsləri də bu
tədbirlərə dəvət etməklə informasiya
nın yayılma arealını genişləndirməyə
çalışırlar. Diasporun bu istiqamətdə
müxtəlif əyani vəsaitlərlə, sənədli
filmlər, kitab və jurnallarla təmin
olunmasında komitə yaxından iştirak
edir. Bu cür mühüm təbliğat kampa
niyalarının həyata keçirilməsində
dövlət başçısının sərəncamı ilə yaradı
lan Azərbaycan Diasporuna Dəstək
Fondunun da əvəzsiz rolu var.
Müxtəlif ölkələrdə açılan “Qara
bağ” adlı həftəsonu Azərbaycan
məktəbləri də müəyyən mənada belə
bir missiyanın daşıyıcısıdır və onla
rın Azərbaycan həqiqətlərinin dün
yaya çatdırılması, erməni yalanları
nın ifşası istiqamətində mühüm və
tutarlı addımlarını zamanla hiss edə
cəyik. Bundan başqa, əvvəldə qeyd
etdiyim 10 dövlətdə yaradılan və gə
ləcəkdə daha çox ölkəni əhatə edə
cək Azərbaycan evləri də diasporun
həm də məhz bu istiqamətdə gücü
nü birləşdirməsinə hesablanmış ad
dımlardır.
Qənaətim budur ki, biz doğru
yoldayıq, Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin Strateji Yol Xəritəsi
diaspor fəaliyyətinin ən xırda deta
lını belə özündə əks etdirir və uzun
müddətli hədəflərə doğru getməyi
mizin açarıdır.
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Tibbi sığortaya ödənilən pul
sağlamlığa qoyulan sərmayədir
Milli Məclisin dekabrın 3-də keçirilən
plenar iclasında “Tibbi sığorta haq
qında” Qanuna bir sıra dəyişikliklər
edildi. Dəyişikliklərə əsasən, icbari
tibbi sığorta Azərbaycanda 2020-ci
il yanvarın 1-dən etibarən tətbiq
olunacaq. Ölkəmizin səhiyyə tarixin
də mühüm bir mərhələ kimi xarak
terizə edilən və vətəndaşlar tərəfin
dən səbirsizliklə gözlənilən icbari
tibbi sığortaya keçidlə bağlı sualları
mızı İcbari Tibbi Sığorta üzrə Döv
lət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri
Zaur Əliyev cavablandırır.
- Məlum olduğu kimi, Azər
baycanda icbari tibbi sığorta
qarşıdakı ildə 4 mərhələdə
tətbiq olunacaq. Bu zərurət
nədən irəli gəlir?
- İcbari tibbi sığortaya keçiddə
daha az risklərlə qarşılaşmaq, tibb
müəssisələrini və əhalini sözüge
dən prosesə hazırlamaq üçün, ha
belə islahatın əhatə dairəsinin ge
nişliyini, tibb müəssisələrində yeni
maliyyələşmə mexanizminin tətbi
qini nəzərə alaraq İcbari Tibbi Sı
ğorta üzrə Dövlət Agentliyi 2020-ci
il ərzində respublikada icbari tibbi
sığortanın tətbiqinin 4 mərhələdə
həyata keçirilməsini təklif etmiş
dir.
Bu yaxınlarda parlamentdə mü
vafiq qanunun qəbulu ilə icbari
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tibbi sığorta Azərbaycanda 2020-ci
il yanvarın 1-dən etibarən tətbiq
ediləcək. Ölkəmizin səhiyyə tari
xində mühüm bir mərhələ olan bu
yenilik 2020-ci il ərzində müəyyən
ardıcıllıqla mərhələli şəkildə bütün
ölkə üzrə həyata keçiriləcək.
Birinci mərhələdə icbari tibbi sı
ğorta 20 regionda tətbiq olunacaq
və bu proses yanvar-mart aylarını
əhatə edəcək. Qeyd olunan region
lara Şəki şəhəri, Quba, Qusar, Xaç
maz, Şabran, Siyəzən, Xızı, Şamaxı,
İsmayıllı, Ağsu, Qobustan, Bala
kən, Zaqatala, Qax, Oğuz, Qəbələ,
Göyçay, Ucar, Zərdab və Kürdə
mir rayonları daxildir. Hazırda pi
lot layihənin həyata keçirildiyi in
zibati ərazilərdə (Mingəçevir şəhə
ri, Yevlax və Ağdaş rayonları) də

icbari tibbi sığorta sisteminin tətbi
qi 2020-ci il  yanvarın 1-dən başla
nacaq. İlkin mərhələdə icbari tibbi
sığortanın xidmətlər zərfi çərçivə
sində ölkə əhalisinin təxminən
24%-nə tibbi xidmət göstəriləcək.
İkinci mərhələdə 17 region Gəncə və Naftalan şəhərləri, Göy
göl, Goranboy, Daşkəsən, Samux,
Şəmkir, Qazax, Ağstafa, Gədəbəy,
Tovuz, Bərdə, Tərtər, Ağdam, Ağ
cabədi, Füzuli və Beyləqan rayon
ları aprel-iyun aylarında sözüge
dən sistemə qoşulacaq. Belə ki, bu
regionlarda yaşayan ölkə əhalisi
nin 25%-ə yaxını icbari tibbi sığor
tanın xidmətlər zərfindən yararla
nacaq.
İyul-sentyabr aylarında, yəni
üçüncü mərhələdə 14 regionda -

Lənkəran və  Şirvan şəhərləri, Ma
sallı, Lerik, Yardımlı, Astara, Cəli
labad, Salyan, Neftçala, Biləsuvar,
İmişli, Saatlı, Hacıqabul və Sabira
bad rayonlarında icbari tibbi sığor
ta tətbiq olunacaq. Sözügedən re
gionlarda ölkə əhalisinin təxminən
19%-nə icbari tibbi sığortanın xid
mətlər zərfi çərçivəsində tibbi xid
mət göstəriləcək.
Dördüncü mərhələdə - oktyabrdekabr aylarında isə Bakı və Sum
qayıt şəhərlərinin, habelə Abşeron
rayonunun əhalisi icbari tibbi sı
ğortanın xidmətlər zərfindən isti
fadə edəcək. Bu isə ölkə əhalisinin
32%-ni təşkil edir.
Məlumat üçün bildirək ki, re
gionlar üzrə əhalinin sayı 2018-ci
ilin statistikasına istinadən verilib
və göstəricilərin hesablanması za
manı Naxçıvan Muxtar Respubli
kasının əhalisinin sayı nəzərə alın
mayıb. Naxçıvan Muxtar Respubli
kasında Nazirlər Kabineti yanında
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət
Agentliyi fəaliyyət göstərir və

muxtar respublikada icbari tibbi
sığortanın tətbiqini sözügedən qu
rum həyata keçirir.
- “Tibbi sığorta haqqında”
Azərbaycan Respublikasının
Qanununa edilən dəyişiklik
lərə əsasən kimlərdən icbari
tibbi sığorta haqqının topla
nılması planlaşdırılır? Bu
haqq nə qədər müəyyən edi
lib?
- Qanuna görə 2020-ci il yanva
rın 1-dən etibarən mərhələlərə bö
lünməklə dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına bütün əhali üzrə təqvim
ili üçün adambaşına 90 manat icba
ri tibbi sığorta haqqı ayrılacaq.
Dövlət və neft sektorunda çalı
şan işəgötürən və işçilərdən aylıq
hesablanmış əməyin ödənişi fon
dunun 8000 manata qədər olan
hissəsindən 2%, 8000 manatdan
yuxarı olan hissəsindən 0,5% miq
darında icbari tibbi sığorta haqqı
tutulacaq. Qeyri-dövlət və qeyrineft sektorunda da icbari tibbi sı

ğorta haqqı eynidir, lakin 2021-ci
ildən etibarən isə sözügedən sektor
üzrə işəgötürən və işçilərdən aylıq
hesablanmış əməyin ödənişi fon
dunun 8000 manata qədər olan
hissəsindən 2% miqdarında icbari
tibbi sığorta haqqının tutulması
müəyyən olunub.
Mülki-hüquqi xarakterli müqa
vilələr əsasında işləri (xidmətləri)
yerinə yetirən fiziki şəxslərdən ay
lıq gəlirlərinin 8000 manatadək
(8000 manat da daxil olmaqla) olan
hissəsinin 2%-i, 8000 manatdan yu
xarı olan hissəsinin 1%-i miqdarın
da icbari tibbi sığorta haqqı müəy
yən olunub.
Həmçinin sahibkarlıq fəaliyyəti
nin və ya digər vergi tutulan əmə
liyyatların müvəqqəti dayandırıl
dığı hallar istisna olmaqla, Vergi
Məcəlləsinə əsasən vergi ödəyicisi
kimi vergi uçotuna alınmış fiziki
şəxslər (fərdi sahibkarlar, xüsusi
notariuslar, vəkillər kollegiyasının
üzvləri) üzrə minimum aylıq əmək
haqqının 4%-i miqdarında icbari

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyində qanvermə aksiyası
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tibbi sığorta haqqı müəyyənləşdi
rilib.
2023-cü ildən etibarən isə qanu
nun 15-2.3.6-cı maddəsinə əsasən
müstəqil ödəyicilər üzrə təqvim ili
üçün minimum aylıq əmək haqqı
nın 48%-i miqdarında icbari tibbi
sığorta haqqı nəzərdə tutulub. Mə
sələn, hazırda ölkədə minimum
aylıq əmək haqqının məbləği 250
manatdır. Həmin məbləğin 48%-i
miqdarında - təqvim ili üçün 120
manat   icbari tibbi sığorta haqqı
hesablanır.
Onu da qeyd edim ki, qanuna
əsasən bütün əhali sığortaolunan
hesab edilir və xidmətlər zərfində
nəzərdə tutulmuş tibbi xidmətlər
dən yararlanmaqda bərabər hüqu
qa malikdir. Qanunun əhatə dairə
sinə gəldikdə isə onu da bildirim
ki, bu qanun müddətli həqiqi hərbi
xidmət keçən hərbi qulluqçulara,
istintaq təcridxanalarında saxlanı
lan təqsirləndirilən şəxslərə, cəza
çəkmə müəssisələrində (məntəqə
tipli cəzaçəkmə müəssisələri istis
na olmaqla) cəza çəkən şəxslərə,
Azərbaycan Respublikasında qaç
qın statusu almış və BMT-nin Qaç
qınlar üzrə Ali komissarının Azər
baycan Respublikasındakı nüma
yəndəliyi tərəfindən himayəyə gö
türülmüş əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər istisna olmaqla
Miqrasiya Məcəlləsinə əsasən res
publikada müvəqqəti olan,   mü
vəqqəti və daimi yaşayan şəxslərə
şamil edilmir.
- İcbari tibbi sığorta haqlarının  
aprelin 1-dən toplanmasına
qərar verilməsi nə ilə bağlı
dır?
- Bildiyiniz kimi, agentlik yan
varın 1-dən icbari tibbi sığorta haq
ları toplamağı təklif etmişdi. Çünki
əmək müqaviləsi ilə işləyən bəzi
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şəxslərin çalışdıqları inzibati ərazi
ilə qeydiyyatda olduqları inzibati
ərazi eyni olmadığına görə icbari
tibbi sığorta haqlarının mərhələli
şəkildə toplanılmasını həyata ke
çirmək praktik olaraq mümkün
deyil. Bununla əlaqədar Milli Məc
lisin deputatları, hökumət üzvləri
hüquqi, sosial, iqtisadi, tibbi və
texniki məsələlərlə bağlı fikir mü
badiləsi aparıblar. İslahatın əhatə
dairəsinin genişliyi, yeni qaydala
rın tətbiqinin vacibliyi nəzərə alı
naraq ilkin mərhələdə, yəni I rüb

runmasına yönəldir. Qanundakı
bu dəyişiklik mərhələli keçidə döv
lət tərəfindən göstərilən dəstəkdir.
Həmçinin qanunda “Azadolma
məbləği və gözləmə müddəti”
maddəsi silinərək “Müştərək ma
liyyələşmə məbləği” maddəsi ilə
əvəz olunub. Müştərək maliyyələş
mə məbləği dedikdə, sığorta hadi
səsi nəticəsində yaranan itkilərin
və ya dəyən zərərin icbari tibbi sı
ğorta təminatı ilə əhatə olunmayan
və sığortaolunan tərəfindən ödəni
lən hissəsi nəzərdə tutulur. Müştə

də dövlət islahatın maliyyə yükü
nü öz üzərinə götürməyə qərar
verib. Bu səbəbdən qanuna əsasən,
dövlət büdcəsi hesabına ödənilən
icbari tibbi sığorta haqları, tütün
məmulatları, alkoqollu və energe
tik içkilərə tətbiq edilən sığorta
haqları istisna olmaqla, digər icbari
tibbi sığorta haqlarının 2020-ci il  
aprelin 1-dən toplanılması nəzərdə
tutulur. Bu, dövlət büdcəsinin so
sial yönümlü olduğunu göstərir.
Hökumət yaranan imkanları ilk
növbədə əhalinin sosial müdafiəsi
nə, o cümlədən sağlamlığının qo

r ək maliyyələşmə məbləği xidmət
lər zərfi ilə müəyyən edilir və tibbi
xidmətləri göstərmiş tibb müəssi
səsinə birbaşa ödənilir. Müştərək
maliyyələşmə məbləğinin tətbiqi
nə də  aprelin 1-dən başlanılacaq.
Tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə ictimai dəstək ol
malıdır. Hamı bilməlidir ki, bu
gün ödədiyi vəsait sabah onun sağ
lamlığının qorunmasına yönəldilə
cək. Tibbi sığortaya ödənilən pul
sağlamlığa   qoyulan sərmayədir.
Ola bilər ki, məsələn, bu gün adam
çox gəncdir, sağlamdır. Tibbi xid

Xəzər Avropa Klubunun İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə birgə keçirdiyi biznes-forum

mətə, həkim müayinəsinə ehtiyacı
yoxdur. 10, 20 il sonra isə elə əmə
liyyatlara, tibbi xidmətlərə ehtiyacı
yarana bilər ki, onun sağlamlığı
üçün agentlik illərlə ödədiyindən
daha çox vəsait xərcləyər. Sözsüz
ki, hamı eyni vaxtda xəstələnmir.
Ümumiyyətlə,  dünyada icbari tib
bi sığortanın təməl prinsipi həm
rəylikdir. Bu prinsipə   əsasən qa
nunvericilikdə nəzərdə tutulan
əhali kateqoriyalarından toplanan
sığorta haqları tibbi xidmətlərə eh
tiyacı olan şəxslər üçün xərclənilir.
Bir məsələni də vurğulayım ki,
icbari tibbi sığorta fonduna topla
nan vəsait qalırsa, gələn ilə keçir və
vəsait yenə də vətəndaşların icbari
tibbi sığorta xərclərini saxlamağa
və göstərilən tibbi xidmətlərin key
fiyyətini yüksəltməyə xərclənəcək.
Bundan əlavə, agentlik mərhələ
li tətbiq müddətində bütün tibb
müəssisələrini maliyyələşdirmək
də davam edəcək. İcbari tibbi sı
ğortanın tətbiq ediləcəyi və edil
məyəcəyi ərazilərdə fəaliyyət gös
tərən tibb müəssisələri arasındakı
əsas fərq onların maliyyələşdiril
məsi mexanizmi ilə bağlı olacaq.
Belə ki, agentlik sığortanın tətbiq
ediləcəyi tibb müəssisələrini gös
tərdikləri tibbi xidmətlərin həcmi
nə əsasən maliyyələşdirəcək. İcbari

tibbi sığorta tətbiq edilməyən tibb
müəssisələrində isə maliyyələşmə
müəssisənin saxlanma xərcləri üz
rə aparılacaq.
- Xidmətlər zərfi hansı tibbi
xidmətləri əhatə edir və agent
lik tibbi xidmətlərin keyfiy
yətinin artırılması   istiqamə
tində hansı tədbirlər həyata
keçirir?
- Qanuna edilən dəyişikliyə əsa
sən icbari tibbi sığortanın xidmət
lər zərfi baza və əlavə hissələrdən
ibarət olmayacaq. Zərf vahid toplu
şəklində ambulator-poliklinika və
stasionar şəraitdə göstərilən tibbi
xidmətləri əhatə edəcək.
Mərhələli tətbiq zamanı vətən
daşlara xidmətlər zərfi çərçivəsin
də ilkin səhiyyə xidməti, təcili və
təxirəsalınmaz tibbi yardım xid
məti, ambulator və stasionar, o
cümlədən həyati vacib və dəyəri
yüksək olan tibbi xidmətlər göstə
riləcək.
Nəzərinizə çatdıraq ki, agentlik
sığorta olunanlara müvafiq növdə,
həcmdə və şərtlərlə göstərilən ic
bari tibbi sığortanın təminat verdi
yi tibbi xidmətlərin toplusunu
(xidmətlər zərfi) hazırlayıb. Zərfə
təxminən 3000 adda tibbi xidmət
daxildir. İcbari tibbi sığorta çərçi

vəsində təminat verilən tibbi xid
mətlərin siyahısı təsdiqləndikdən
sonra agentliyin rəsmi internet sə
hifəsində yerləşdiriləcək. Agentlik
tərəfindən hazırlanan xidmətlər
zərfində  ümumi tibbi xidmətlərin
60%-i cəmlənib. Müxtəlif xəstəlik
lərin müayinə və müalicəsi ilə əla
qədar dövlət proqramları mövcud
dur ki, onlar da 2020-ci ildə davam
edəcək. Xidmətlər zərfinin əhatə
dairəsinin genişlənməsi maliyyə
resurslarına bağlı məsələdir. Əl
bəttə ki,  maliyyə dayanıqlığı möh
kəmləndikcə xidmətlər zərfinin
əhatə dairəsi də genişləndiriləcək.
İcbari tibbi sığorta   sistemi elə
qurulur ki,   həkimlər, tibb işçiləri
təkmilləşsinlər, bacarıqlarını artır
sınlar. Agentlik əhaliyə göstərilən  
tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin ar
tırılmasına nail olmaq məqsədi ilə
200 keyfiyyət standartı müəyyən
ləşdirib. 2020-ci ildə bütün xəstə
xanalarda çoxlu sayda standartın
tətbiqinə nail olmaq mümkün de
yil. Gələn il əsas məqsədimiz bü
tün ölkədə icbari tibbi sığortanın
tətbiqi prosesinə başlamaqdır.
Odur ki, qarşıya real hədəflər qo
yulub. 2020-ci ildə xəstəxanalarda
20 keyfiyyət standartı tətbiq edilə
cək. Yaxın 3 il ərzində standartların
sayı artırılacaq.
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“Səfir” rubrikamızın
budəfəki qonağı Avropa
İttifaqının Azərbaycandakı
nümayəndəliyinin rəhbəri
səfir Kestutis Yankauskasdır.

Kestutis Yankauskas:

“Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycanla
Avropa İttifaqını birləşdirəcək”

- Avropa İttifaqının Azərbaycan
dakı nümayəndəliyi noyabrın
1-dən 15-dək Bakı, Gəncə və Qə
bələnin Nic kəndində II “Fanta
ziya” Mədəni İrs Festivalı  təşkil
etdi. Analoji tədbirlərin keçiril
məsinə böyük maraq göstərən
Aİ-nin bu sahədə yeni layihələri
barədə nə məlumat verə bilərsi
niz?
- Mədəni irsin qorunması Avropa
İttifaqının çox böyük təcrübəyə malik  
olduğu bir sahədir. Azərbaycan sürət
lə inkişaf edir. Bu ölkədə köhnə yaşa
yış evləri böyük sərmayələr sayəsində
yeni binalarla əvəz edilərkən onların
özünəməxsus memarlıq üslubu qoru
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nub saxlanılır. Bu istiqamətdə Azər
baycan müəyyən çətinliklərlə üzləşir.
Təcrübə mübadiləsi və gələcək əmək
daşlıq üçün vacib potensialı nəzərə
alaraq Aİ mədəni irsə həsr olunmuş
festival təşkil etmişdir. Biz bu layihəni
Bakının mərkəzində yerləşən, hələ də
hamını eklektik arxitekturası ilə valeh
edən məşhur hamamın adına əsasən
“Fantaziya” adlandırdıq.
İlk “Fantaziya” festivalı 2018-ci ildə
baş tutmuşdu. Bu il isə biz ikinci festi
valımız zamanı sadəcə Bakıda deyil,
Gəncədə və Qəbələnin Nic kəndində
də tədbirlər təşkil etdik. “Fantaziya”
insanların maddi və qeyri-maddi mə
dəni irsin əhəmiyyəti barədə məlu

matlılığını artırır. Festival çərçivəsində
tanınmış və nüfuzlu memarlar, urba
nistlər arasındakı dialoq çox dəyər
lidir. Aİ bu layihəni gələcəkdə daha da
inkişaf etdirmək niyyətindədir.
Avropa İttifaqı nümayəndəliyi mə
dəni irsdən əlavə, prioritet sahələr üz
rə vizual tədbirlər və mədəni festival
lar da hazırlayıb. Bunlara misal olaraq
aşağıdakıları göstərmək olar:
a) mədəni müxtəlifliyin nümayiş
olunduğu və hər il may ayında
keçirilən “İmagine” (“Təsəv
vür”) festivalı;
b) gender problemləri, qadın hü
quqlarının və imkanlarının ge
nişləndirilməsi ilə əlaqədar ilk

dəfə 2019-cu ilin sentyabrında
baş tutmuş “Qadın olmaq. Qız
qalası” festivalı;
c) iqlim dəyişikliyi və ətraf mü
hit.
Biz fəaliyyətimizi Bakıdan başqa
digər şəhərlərdə də genişləndirməyi
bacardıq. Demək olar ki, bizim bü
tün festivallarımıza Gəncəyə aid
komponentlər daxildir. Aİ nümayən
dəliyi əsasən regional mərkəzlərdə
böyük tədbirlər təşkil edir. Məmnu
niyyətlə söyləyim ki, biz indi Azər
baycanın bütün böyük şəhərlərində
bu istiqamətdə genişmiqyaslı tədbir
lər həyata keçirə bilmişik. Aİ-Azər
baycan tərəfdaşlığının gələcək inki
şafı ümumi maraqlarımızı əks etdi
rən müxtəlif sahələrdə yeni fikirlərə
ilham verə bilər.
- Azərbaycan qazını Avropaya çat
dıracaq Cənub Qaz Dəhlizinin
mühüm mərhələsi  olan TANAPın tikintisi başa çatıb və noyabrın
30-da kəmərin açılışı keçirildi.
Bununla da Azərbaycan “Şahdə
niz” qazının Avropaya nəqlini
gerçəkləşdirəcək. Bu fonda Cə
nub Qaz Dəhlizinin Avropa ener
ji təhlükəsizliyində yerini necə
xarakterizə edərdiniz?
- Cənub Qaz Dəhlizi, sözün əsl
mənasında,  Azərbaycanla Aİ-ni bir
ləşdirəcək. Bu, həm Azərbaycana,
həm də Aİ-yə qarşılıqlı fayda gətirən
bir layihədir. Bu layihə Azərbaycan
qazını Yunanıstana, Albaniyaya , İta
liyaya çatdırmaqla, Aİ-nin enerji ba
zarını şaxələndirir, eyni zamanda,
Azərbaycana sabit proqnozlaşdırılan
gəlir gətirir.
2014-cü ildə Avropa Komissiyası
Aİ-nin stabil və böyük enerji təmini
məqsədi ilə Enerji Təhlükəsizliyi St
rategiyasını təqdim etdi. Onun əsas
məqsədlərdən biri enerji daşıyıcıları
nın diversifikasiyasına nail olmaq
dır. Seçim nə qədər çox olarsa, Avro
pa ölkələri üçün daha yaxşı olar.
Eyni zamanda, enerji təchizatı daha
təhlükəsiz, stabil və əlverişli olacaq

dır. Alternativ variant olmazsa, biz
asılı və həssas olarıq.
Əvvəlcə “Şahdəniz”dən gələn qaz
Avropanın enerji tələbatının təxmi
nən 2,4%-ni, o cümlədən İtaliyanın
illik istehlakının 10%-ni əhatə edə
cəkdir. Gələcək perspektivdə Yuna
nıstan-Bolqarıstan qazbirləşdiricisi
ilə enerji əməkdaşlığının genişləndi
rilməsi və Qərbi Balkanlaradək inki
şaf etdirilməsi imkanı var. Boru xət
tinin  digər tərəfində, yəni Xəzər də
nizində çoxları Türkmənistanın qaz
potensialı ilə də maraqlanır.
- Avropa Parlamentinə keçirilən
seçkilərin nəticələri ilə bağlı Aİ
təsisatlarında ali vəzifələrə yeni
təyinatlar həyata keçirildi. İttifaq
daxilində inteqrasiyanı yeni sə
viyyəyə yüksəltmək və təşkilatın
daha səmərəli fəaliyyət göstər
məsi üçün struktur islahatların

aparılması ilə bağlı ciddi təklif
ləri də nəzərə alsaq, 2020-2024-cü
illərdə Aİ-nin daxili və xarici si
yasətində nə kimi dəyişikliklər
gözlənilir?
- Dekabrın 1-də fəaliyyətə başla
yan yeni Avropa Komissiyası iqlim
dəyişikliyi ilə bağlı yeni təşəbbüslər
irəli sürərək  çox iddialı bir proqram
təqdim etdi. Aİ bu proqram çərçivə
sində artıq yeni Avropa Yaşıl Sazişini
başladıb və bununla dairəvi iqtisa
diyyata keçidin dəstəklədiyi neytral
iqlim qitəsinə çevrilməyə çalışır.
Gələcək aylarda “Breksit” prosesi
ni bitirmək və Londonla ikitərəfli
münasibətlərin yeni institusional st
rukturunun son ştrixlərini qoymaq
üçün Aİ və Birləşmiş Krallıq höku
məti gərgin çalışmalı olacaq.
Rəqabət qabiliyyətlilik, innovasi
ya, yeni rəqəmsal dövrə uyğunlaşma
da yeni Avropa Komissiyasının diq
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qət mərkəzində olacaq. Aİ əvvəlki
Komissiyanın Avropanın gələcəyi ilə
bağlı təşəbbüskarı olduğu debatları
davam etdirəcək.
Avropa İttifaqı beynəlxalq müstə
vidə siyasi maraqlarını və qlobal ni
zama, ümumi dəyərlərə, çoxcəhətlili
yə olan sadiqliyini gücləndirmək yol
larını dəqiqləşdirəcək.
Qeyd edim ki, Aİ-nin ali nüma
yəndəliyinin ilk iclaslarından biri
Azərbaycanın da daxil olduğu “Şərq
tərəfdaşlığı” ölkələrinin 6 xarici işlər
nazirləri ilə baş tutmuşdur. Bu, bizim
ümumi evimizin və gələcək nəsilləri
mizin rifahı naminə tərəfdaşlarımızla
birgə işləməyi səbirsizliklə gözləmə
yimizin aydın siqnalıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, bütün
Avropa üzrə keçirilən rəy sorğuları
nın nəticələri   Aİ-nin çox populyar
olduğunu göstərir ki, bu da gözəl
siqnaldır.
- Azərbaycan “Şərq tərəfdaşlığı”
proqramında iştirak edən fəal
ölkələrdən biridir və Avropa İt
tifaqına üzv ölkələrlə də sıx əla
qələrə malikdir, lakin “Şərq tə
rəfdaşlığı” proqramının iştirak
çısı olan Ermənistanın Azərbay
can torpaqlarını işğalı faktı re
gionun Avropaya inteqrasiya
sında və Avropa İttifaqı ilə əla
qələrin intensiv inkişafında
ciddi maneədir. Brüssel isə bu
məsələyə münasibətini ATƏTin Minsk Qrupunun səylərini
dəstəkləməklə məhdudlaşdırır.
Azərbaycan xalqı isə Aİ-dən ay
dın mövqe gözləyir. Bu kon
tekstdə Avropa İttifaqının 25 il
dən çox  davam edən münaqişə
nin tezliklə həll olunması isti
qamətində səylərini artırmasına
nə dərəcədə ümid etmək olar?
- 2016-cı ildə Avropa İttifaqı qlo
bal strategiya qəbul etdi. Burada də
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qiq qeyd olunub ki, daxili və xarici
təhlükəsizlik bir-biri ilə sıx bağlıdır:
evimizdəki təhlükəsizlik paralel ola
raq qonşu ölkələrdəki və ətraf bölgə
lərindəki sülhə maraq doğurur.
Təəssüf ki, “Şərq tərəfdaşlığı”coğ
rafiyası   hələ də bəzi münaqişələr
dən əziyyət çəkir. Bunlardan biri də
Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir.
ATƏT-in Minsk Qrupu münaqişə
nin həlli üçün razılaşdırılmış format
dır. Aİ Minsk Qrupu həmsədrlərinin
səylərini və onların münaqişəni əda
lətli və davamlı həllinə yönəlmiş isti
qamətini tam dəstəkləməkdə davam
edir. Biz regiona mütəmadi olaraq
səfər edən Aİ-nin xüsusi nümayən
dəliyinin köməyi ilə vəziyyəti yaxın
dan izləyirik. Aİ həmçinin sülh pro
sesinin təmin olunmasında həyata
keçirilən fəaliyyəti dəstəkləyir və
əhalinin sülhə hazırlanması istiqa
mətində müəyyən konkret tədbirlər
də iştirak etməyə razıdır.
“Şərq tərəfdaşlığı” Sammitinin
2017-ci il tarixli bəyannaməsində də
qiq qeyd olunub ki, “Avropa İttifaqı
bütün tərəfdaşlarının ərazi bütövlü
yünə, müstəqilliyinə və suverenliyinə
verdiyi dəstəyə sadiq qalır”. Buna
bənzər öhdəlik 2018-ci ildə imzalanan
Aİ-Azərbaycan tərəfdaşlığının priori
tetləri ilə bağlı sənəddə təkrarlanır.
2019-cu ilin iyul ayında Bakıya səfəri
zamanı Prezident Tusk vurğuladı ki,
Aİ Azərbaycanın suverenliyini, müs
təqilliyini və ərazi bütövlüyünü dəs
təkləyir. İnanıram ki, Aİ və Azərbay
can münasibətlərinin gələcəkdə daha
da inkişaf etməsi, xalqlararası müba
dilənin intensivləşməsi, ikitərəfli proq
ramlar, ticarət, rabitə və turizm bir-bi
rimizi, mövqelərimiz və problemləri
miz də daxil olmaqla, daha yaxşı tanı
mağa və anlamağa kömək edəcəkdir.
- Azərbaycanla Aİ arasında ikitə
rəfli münasibətlərin hüquqi çər

ç ivəsini yeniləyəcək “Strateji
tərəfdaşlıq haqqında” saziş la
yihəsi üzərində danışıqlar ge
dir. Hazırda müzakirə edilən
saziş Azərbaycan-Aİ münasi
bətlərində hansı yeni imkanlara
və perspektivlərə niyyətlənib?
- Həqiqətən, 2017-ci ilin fevral
ayından etibarən Avropa İttifaqı ilə
Azərbaycan tərəfdaşlığı yeni çərçivə
sazişi üzərində danışıqlar aparır. Bu,
90-cı illərin ortasından mövcud olan
və ikitərəfli münasibətlərimizin əsa
sını qoyan tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq
sazişini əvəz edəcək. Bəzi həll olun
mamış məsələlər qalmaqla yeni tərəf
daşlıq sazişi üzərində iş davam edir.
Hər şeydən əvvəl, hazırkı müqavi
lə 20 ildən çoxdur ki,   qüvvədədir.  
Dünya ətrafımızda dolandığı kimi,
tərəfdaşlığımız, münasibətlərimiz də
o zamandan bəri sürətlə inkişaf edir.
Bu səbəbdən əlaqələrimizin hüquqi
bazasının da yenilənməsinə ehtiyac
var. Qərar vermişik ki, yeni müqavilə
iddialı olacaq. Azərbaycan bu gün 20
il öncəkindən çox fərqli bir ölkədir.
Beləliklə, yeni müqavilə indiyədək
baş verən bütün müasir inkişafları
nəzərə alacaq və gələcək onilliklər
üçün tərəfdaşlığımıza zəmin yarada
caq. Prezident Tuskun iyul ayında
səfəri zamanı dediyi kimi, “iqtisadiy
yatlarımız bundan bəhrələnəcək və
bizim siyasi, biznes və mədəni əlaqə
lərimiz daha da dərinləşəcək”.
İkinci məqam ondan ibarətdir ki,
bu müqavilənin ticarət baxımından
da əhəmiyyətli olması bizim üçün
vacibdir. 2016-cı ildən etibarən Azər
baycan öz iqtisadiyyatının şaxələn
dirilməsi ilə fəal şəkildə  məşğuldur.
Qeyri-neft sektorunun inkişafı, kiçik
və orta şirkətlərə yardım, rayon və
kəndlərin inkişafı, kənd təsərrüfatı
na investisiya, turizm, regional nəq
liyyat qovşağının yaradılması istiqa

mətində bir çox işlər görülür. Aİ
Azərbaycanın ən böyük ticarət tərəf
daşıdır, lakin indiyə qədər bu, əsa
sən karbohidrogenlər hesabına olub.
Davam edən iqtisadi inkişaf və isla
hatlar sayəsində Azərbaycan Avropa
bazarlarını açmaq istəyə bilər. Eyni
zamanda, gələcəkdə Avropa şirkətlə
ri  Azərbaycanın təklif etdiyi şəkildə
əlaqə imkanlarının istifadəsindən və
inkişafından yararlana bilərlər. Bu
nun üçün biz Azərbaycanın ÜTT-yə
üzv olmadığını da nəzərə alaraq ti
carət əlaqələrimizi hansı qaydalar
əsasında quracağımızı razılaşdırma
lıyıq. Məhz buna görə ticarət sektoru
hər iki tərəf üçün çox vacibdir. Biz
hər iki tərəfə qarşılıqlı fayda gətirə
cək yeni razılıq əldə olunanadək ça
lışmağa davam edəcəyik.
- Azərbaycanda siyasət və iqtisa
diyyatda paralel islahatlar apa
rılır. Həyata keçirilən bu mo
dern islahatlar barədə sizin fik
rinizi bilmək istərdik.

- Mən 2017-ci ilin sentyabrında
Bakıya gələndə Azərbaycan artıq iq
tisadiyatının şaxələndirilməsi istiqa
mətində strateji yol xəritələrinin ic
rası üzərində işləyirdi. Regional nəq
liyyat qovşağı ilə bağlı yeni ideya
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun və
Ələt Dəniz Limanının istifadəyə ve
rilməsi əsasında formalaşmağa baş
ladı. Aİ bu layihələri diqqətlə izləyir.
Belə ki, bunlar yaxın zamanlarda
açıqladığımız Avropa ilə Asiya və Aİ
ilə Mərkəzi Asiya arasında əlaqələrin
qurulması strategiyasına uyğundur.
Biz də öz növbəmizdə Trans-Av
ropa Nəqliyyat Şəbəkələrini geniş
ləndirdik və bunu dəstəkləmək məq
sədi ilə əsaslı maliyyə paketi təklif
etdik.
2014-cü ildən bəri Avropa İttifaqı
Azərbaycanda 150 milyon manatdan
çox vəsait həcmində islahatlar həya
ta keçirib. Bizim təhlil, iqtisadi inki
şaf, kənd və regional inkişaf, tikinti,
məcburi tibbi sığortanın tətbiqi, tex
niki peşə təhsili, kiçik və orta sahib

karlıq, maliyyəyə çıxışın yaxşılaşdı
rılması, sosial və pensiya sistemləri
nin müasirləşdirilməsi, enerji səmə
rəliliyi, turizmə dəstək istiqamətlə
rində tərəfdaşlıq etdiyimiz proqram
lar bütün iqtisadi və sosial sahələri
əhatə edir. Geniş istifadə olunan
“Tvininq” və “Taiex” alətləri Azər
baycana ən müasir və ən uyğun Av
ropa modellərinin idarəetmə təcrü
bələrini seçməyə və onları tətbiq et
məyə imkan yaradır.
Növbəti sammitin astanasında
“Şərq tərəfdaşlığı”nın gələcək forması
ilə bağlı məsləhətləşmələrimizi  və ye
ni ikitərəfli əməkdaşlıqla bağlı danı
şıqları davam etdirərək, biz iqtisadiy
yatın şaxələndirilməsinə və modern
ləşməsinə yönəlmiş praktiki əmək
daşlıq proqramları üzərində də işləyi
rik. Ümid edirəm ki, dövlət qurumla
rında davam edən dəyişikliklər və
qarşıdan gələn parlament seçkiləri
bunun üçün yeni təkan verəcəkdir.
Mübariz Əsgərov
“Milli Məclis” jurnalı
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Azərbaycanıniqtisadiinkişaf
strategiyasıvəintellektual
əməkbazarınaçağırışlar

Rövşən Muradov
Milli Məclis Aparatı İqtisadi
qanunvericilik şöbəsinin müdir
müavini, iqtisad elmləri doktoru

Qeydetməklazımdırki,müasir
istehsalın inkişafı iş qüvvəsinin
keyfiyyətinə (iхtisas, peşə, təhsil
hazırlığına, əməyə yaradıcı münasibətinə) də ciddi tələblər irəli sürür və sənaye cəmiyyətinin informasiya cəmiyyətinə transformasiyasıiləxarakterizəolunur.Həmin
cəmiyyətin əsasını isə intellektual
əməyə əsaslanan elm tutumlu istehsal təşkil edir. Postsənaye iqtisadiyyatıbiliklərəəsaslandığından
buradaölkəninrəqabətqabiliyyəti
ilknövbədəəməkehtiyatlarınınintellektual səviyyəsindən asılıdır.
Əməyin intellektuallaşması, yəni
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Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi inkişaf strategiyasının əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında müasir innovasiyalı cəmiyyətin formalaşmasını təmin etməkdən ibarətdir. Bununla bağlı demək olar ki, son vaxtlarda ölkənin qeyri-neft sektorunda yeni istehsal sahələrinin açılması və yeni iş
yerlərinin yaradılması, istehsal, nəqliyyat və kommunal infrastrukturun misli görünməmiş miqyasda inkişaf etdirilməsi, müasir sosial infrastruktur müəssisələrinin qurulması, o cümlədən yeni təhsil, səhiyyə, idman obyektlərinin inşası bütövlükdə ölkəmizin dinamik və dayanıqlı yüksəlişinin əsasını təşkil etmişdir.

insanın və cəmiyyətin fəaliyyətindəintellektualəməyinxüsusiçəkisinin artması ümumilikdə əməyin
təşkilindədəyişikliklərinedilməsini nəzərdə tutur. Çünki intellektual mülkiyyət sahibinin fəaliyyətininnəticəsikimiçıxışedənməhsullar öz bazarlarını yaradırlar ki,
budaintellektualmülkiyyətbazarı
anlamına gəlir. Bu bazarın özünəməxsuscəhətlərivardır:
1. Məhsulun yenilik dərəcəsi,
həmdəintellektualəməksferasındakı işləmələrin və
nailiyyətlərin unikallığı ilə
müəyyən olunan bu bazar

universalxarakterəmalikdir;
2. Onun bütün istehsal sahələri
iləüzvüəlaqəsininolmasıdır;
3. İntellektual əmək bazarında
əmtəə kütləsi olaraq intellektualnailiyyətlərindaimartan
kəmiyyətiçıxışedir.
Hamıyaməlumdurki,Azərbaycanda innovasiyalı inkişafa yönəlmişstrategiyaəhalininyüksəktəhsilsəviyyəsinə,insanpotensialının
reallaşdırılmasına əsaslanır. İntellektual əmək bazarının rolunun
yüksəlməsi və onun miqyasının
böyüməsi, ETT proseslərinin fəallaşması, müasir cəmiyyətin infor-

masiyalaşdırılması və əməyin in
tellektuallaşdırılması həm də öz
təhsillərini məhz intellektual əmək
yönümlü ali təhsil müəssisələrində
davam etdirmək arzusunda olan
məktəb məzunlarının sayının art
ması ilə bilavasitə bağlıdır.
Azərbaycanda bazar islahatları
prosesi həm dövlət, həm də qeyridövlət ali məktəblərində ödənişli
təhsilin meydana çıxması ilə müşa
yiət olunurdu. Ölkəmizdə ödənişli
təhsilin ərsəyə gəlməsi təhsil xid
mətləri bazarının yaranmasına gə
tirib çıxardı ki, bu da intellektual
əmək bazarının bir növü olaraq çı
xış edə bilər. Əmək bazarının və iş
qüvvəsinin alqı-satqısının etiraf
edilməsi iş qüvvəsinə şəxsi mül
kiyyət problemini aktuallaşdırdı.
İnnovasiyalı cəmiyyətdə isə bunla
rın əsasında intellektual mülkiyyət
kateqoriyası yarandı. Məhz bu za

man həmin mülkiyyət münasibət
ləri intellektual əmək bazarında
reallaşmağa başladı. İntellektual
əməyin müasir anlayışı onun icti
mai əmək bölgüsü sistemində tut
duğu mövqeyə görə müəyyən olu
naraq əsaslandırıla bilər. Belə ki,
əməyin özü xarakter etibarilə çox
mürəkkəb, sistemli və müxtəlif cə
hətlərinə görə differensial bir hadi
sə olduğundan intellektual əməyin
özünə də digər əmək növləri kimi
differensial yanaşmaq   gərəkdir.
Başqa sözlə, intellektual əməyi
zehni əmək, yaradıcı əmək və ənə
nəvi əməklə əlaqələndirmək lazım
dır.
İntellektual əməyin keyfiyyət
xüsusiyyətlərini əsaslandırmaq
üçün başlanğıc nöqtəsi əməyin əqli
və fiziki cəhətdən fərqləndirilməsi
ola bilər. Əvvəllər sərbəst seçmək
və istifadə etmək baxımından əqli

əmək növündə könüllü iştiraka fi
ziki əməyə nisbətdə daha çox üs
tünlük verilirdi. Əmək münasibət
lərinin təhlilində kəmiyyət yanaş
masının hökmran olması əqli əmə
yə qeyri-məhsuldar əmək baxışını
şərtləndirirdi. Bu zaman ona əsa
sən təhsildə, elmdə, mədəniyyət
də, idarəetmədə dəyər verilirdi.
Əqli əməklə intellektual əmək
tez-tez eyniləşdirilir. Lakin intel
lektual əmək anlayışı bir sıra xüsu
siyyətlərinə görə əqli əməyin kon
sepsiyasından fərqlənir. İntellek
tual əmək yüksək keyfiyyətli və
yüksək səmərəli əmək olaraq daha
çox fərdiləşdirilmişdir. O, əqli əmə
yə nisbətən intellektual fəaliyyətə
qadir olan müəyyən bir qrup tərə
findən inhisara alınmışdır. Öz xa
rakteri və məzmununa görə intel
lektual əmək daha çox informasiya
tutumlu və məhsuldardır. Cəmiy
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TENDENSİYA
yətin və insanın intellektual və
kommunikasiya imkanları onun
aləti rolunda çıxış edir. İntellektual
əmək insanın təbii və sosial imkan
larının prinsipial olaraq yeni sinte
zini ortaya qoyur.
İntellektual və yaradıcı əməyi
nəzərdən keçirərkən qeyd etmək
lazımdır ki, istənilən əməkdə iki
komponent nəzərə çarpır. Birinci
komponent göstərilən instruksiya
ya (reqlamentə) uyğun olaraq yeri
nə yetirilən əməklə bağlıdır ki, bu
zaman icraçı heç bir yeniliyə əl at
mayaraq, yaradıcılıq potensialın
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dan istifadə etmir (reqlamentləşdi
rilmiş əmək). İkinci komponent
maddi və mənəvi nemətlərin, həm
çinin istehsalın yeni metodlarının
yaradılması ilə əlaqədardır (inno
vasiyalı, yaradıcı əmək). Bu cür
əməklə əsasən ixtiraçılar, alimlər,
pedaqoqlar, həkimlər, mühəndis
lər, sahibkarlar məşğul olurlar.
Mübadilə dəyərinə malik olduq
larından intellektual məhsulların
dəyərinin ölçülməsi problemləri
vaxtaşırı olaraq meydana çıxır. İn
tellektual əmək adi əməkdən öz
spesifikliyi ilə fərqləndiyindən

onun ölçülməsinə xüsusi qayda
tətbiq etmək lazımdır. Bu zaman
meydana çıxan problemlərin əsas
səbəbi intellektual əməyin nəticə
lərinin qabaqcadan proqnozlaşdı
rılmasının çətinliyindədir. Çünki
hər hansı alim yeni bir ixtiraya öm
rünü həsr edə bilər, amma onun
ömrü bu ixtiraya çatmaya da bilər.
Bu deyilənlər intellektual əməyin
ölçülməsinin nə qədər qəliz və mü
rəkkəb olduğunu göstərir.
Son zamanlaradək intellektual
əməyin ölçülməsində empirik gös
təricilərdən istifadə edilirdi. Elmi
əsaslarla intellektual əməyin ölçül
məsinin ilk təşəbbüskarlarından
biri kimi rus iqtisadçı-alimi A.İ.Ançişkin intellektual əməyi ictimai
tələbatın qənaət edilməsi əsasında
qiymətləndirməyi təklif edirdi.
Onun tərəfindən irəli sürülən me
todun həyatda tətbiq edilməsi çox
çətin olsa da, “ləyaqətli əmək” kon
sepsiyasının tərəfdarları intellek
tual əməyin kəsirliliyini aradan
qaldırmaq üçün onun qiymətlən
dirilməsini vacib şərt kimi irəli sü
rürdülər. Bu zaman qiymətləndi
rilmə müxtəlif iqtisadi səviyyələr
də: mikrosəviyyədə - fərdi səviyyədə,
müəssisə və şirkətlərin səviyyəsin
də; mezosəviyyədə - iri korporasiya
və regionların səviyyəsində; makro
səviyyədə - milli iqtisadiyyat hü
dudlarında; meqasəviyyədə - qlobal
səviyyədə, yəni bütün dünyanın
hüdudlarında həyata keçirilə bilər.
Bu baxımdan, son dövrdə bir çox
alimlərin intellektual əməyin qiy
mətləndirilməsi ilə bağlı təklif et
dikləri bəzi göstəricilər sisteminə
münasibət bildirərkən nəzərə al
maq lazımdır ki, intellektual əmə
yin qiymətləndirilməsində müxtə
lif yanaşmalar mövcuddur və bu
yanaşmalar hesablamaların aparıl
masında istinad kimi istifadə olu

nan vasitələrlə diqqəti cəlb edir:
çəkilən xərclərin əvəzinin geri qa
yıtmasının kapitallaşdırılması; na
tural göstəricilərdən istifadə olun
maqla (əhalinin maariflənmə dərə
cəsi, bacarıq və qabiliyyətləri) apa
rılan hesablamalar. Həmçinin mo
netar üsul və vasitələrlə intellek
tual əməyin qiymətləndirilməsi
gələcək sahibkarların gəlirlərinin
hesablanılmasına əsaslanır; burada
intellektual əməyin həcmi istehsal
qiyməti ilə deyil, istifadə olunma
sının iqtisadi effektləri əsasında
müəyyənləşdirilə bilər.

r abərlik dəqiq hesablamaların apa
rılmasına imkan yaratmır.
Onu da demək olar ki, investisi
yalar əsasında insanların intellek
tual əməyini qiymətləndirən mü
təxəssislər belə hesab edirlər ki,
insanın həyat fəaliyyətinin təmin
olunması üçün çəkilən bütün xərc
lər hesablanmalıdır. Sözügedən
üsulun tərəfdarı olan alman iqti
sadçı-statistiki Ernst Engel hesab
edir ki, uşaqların tərbiyəsi üçün
çəkilən xərclər onların cəmiyyət
üçün olan dəyərinin pul vasitəsi
ilə qiymətləndirilməsidir. Alter

intellektual əməyinin tərkibinə
daxil olan komponentlərdən biri
kimi diqqəti cəlb edir. Bununla
əlaqədar olaraq, amerikalı klassik
C.Kendrik hesab edir ki, təhsil
komponentini - formal təhsilə çə
kilən xərclərlə yanaşı, qeyri-for
mal təhs il xərcl ər in i (özün ü
maarifləndirmə, kütləvi-informa
siya vas it əl ər i, məd əni-maarif
müəssisə və idarələri və s.), ailə
tərbiyəsini, bütünlükdə insanın
formalaşmasında iştirak edən bü
tün infrastruktur xərclərini nəzərə
almaq lazımdır.

Məlumdur ki, hər bir yanaşma
nın müəyyən çətinlik və mürək
kəblikləri mövcuddur. Məsələn,
natural göstəricilərdən istifadə et
məklə qiymətləndirmədə əsas gös
təricilərdən biri kimi vaxt ölçüsü
seçilərsə, intellektual əməyin dəyə
ri onun daşıyıcılarının təhsil illəri
nin müddətinə əsasən hesablanır.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu
zaman təhsilin müxtəlif səviyyələri
üzrə təhsil müddətindəki qeyri-bə

nativ fikirlərdə insanların intelek
tual əməyinin dəyəri, əsasən onla
rın istehsal qabiliyyətlərinin yük
səldilməsinə çəkilən xərclər kimi
təqdim olunur. Belə bir məzmun
da insanların intelektual əməyinin
dəyərinin müəyyənləşdirilməsi
nin asan olmasına baxmayaraq,
hesablamalar ancaq toplanmış in
san kapitalının müəyyən qismini
özündə əks etdirir. Beləliklə də,
təhsilə çəkilən xərclər, insanların

Bütün deyilənlərə əsasən, tam
məsuliyyətlə söyləmək olar ki, in
tellektual əmək bazarının forma
laşması üçün intellektual əməyin
dəyərinin qiymətləndirilməsi gös
təriciləri sistemi yaradılmalı və bu
nun üçün vahid bir metodika işlə
nib hazırlanmalıdır. Bu məsələlə
rin həlli isə əvvəldə deyilənlərdən
göründüyü kimi, ölkəmizdə inno
vasiyalı cəmiyyətin tam bərqərar
olmasından birbaşa asılıdır.
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Məhkəmətəcrübəsininvahidliyi
hüquqlarındahaədalətlitəminatıdır

Əsəd Mirzəliyev
Ali Məhkəmənin hakimi,
Əməkdar hüquqşünas
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1995-ci ildə Ümummilli lider
HeydərƏliyevinrəhbərliyiiləqəbul
edilmiş Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasında3pilləliməhkəmə
sisteminin yaradılması təsbit olunmaqlaölkədəməhkəmə-hüquqislahatlarının əsası qoyulmuşdu. Əsas
Qanunda məhkəmə sistemində Ali
Məhkəməninroluxüsusiqeydedildi. Konstitusiyanın 131-ci maddəsindəgöstərildiki,AzərbaycanRespublikasınınAliMəhkəməsiümumi
və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin
icraatına aid edilən mülki, cinayət
vədigərişlərüzrəaliməhkəməorqanıdır; o, kassasiya qaydasında
ədalətmühakiməsinihəyatakeçirir;
məhkəmələrinpraktikasınaaidməsələlərüzrəizahatlarverir.
Azərbaycan Respublikasının Ali
MəhkəməsiKonstitusiyailəüzərinə
qoyulmuşəsasvəzifələrdənbiriolan
məhkəmə praktikasına dair izahat-

larverməkvəzifəsininicrasınıtəmin
etməküçünhüququnmüxtəlifsahələriüzrəməhkəmətəcrübəsiniümumiləşdirməklə respublikada fəaliyyət göstərən məhkəmələrin maddi
və prosessual hüquq normalarını
düzgün tətbiq edib-etməməsini aydınlaşdırır. Ümumiləşdirmənin nəticələrinimüzakirəedənAliMəhkəmənin Plenumu maddi və prosessual hüquq normalarının tətbiqinə
dairizahlarverir.
Məhkəmə təcrübəsinin öyrənilməsi göstərdi ki, Ali Məhkəmənin
Plenumu tərəfindən verilən izahlar
tövsiyə xarakteri daşıdığından və
onun nəzərə alınmamasının heç bir
hüquqinəticəsiolmadığındanvahid
məhkəmə təcrübəsinin yaradılmasında nəzərdə tutulan nəticəyə nail
olmaq mümkün deyil. Məhkəmə
təcrübəsinin nəzərə alınmaması isə
sonnəticədəməzmuncaeynimüba-

QANUN
hisələr üzrə məhkəmələr tərəfindən
fərqli qərarların qəbul edilməsinə
səbəb olur.
Bu kimi halların mövcudluğu
ölkədə yeni mərhələyə qədəm qoy
muş məhkəmə-hüquq islahatlarının
daha səmərəli həyata keçirilməsi
üçün tədbirlər görülməsinin vacibli
yini gündəmə gətirdi. Məsələnin
aktuallığını, islahatların daha da
dərinləşdirilməsinə zərurət olduğu
nu nəzərə alan ölkə başçısı bu barə
də fərman verməklə vahid məhkə
mə təcrübəsi yaradılması mexaniz
minin müəyyən edilməsini əsas
vəzifə kimi qarşıya qoydu.
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin “Məhkəmə-hüquq siste
mində islahatların dərinləşdirilməsi
haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli
Fərmanının 3.2, 3.8, 6.1-ci bəndlərin
də məhkəmələrin hüquqi məsələlə
rin həllinə yanaşmasının sabitliyini
və normativ hüquqi aktların tətbiqi
ilə bağlı hüquqi mövqeyinin proq
nozlaşdırılan olmasını təmin etmək
məqsədi ilə Azərbaycan Respublika
sı Ali Məhkəməsinə vahid məhkəmə
təcrübəsi formalaşdırmaq vəzifəsi
nin və həmin vəzifənin icra olunma
sı mexanizminin təsbit edilməsi
mülki işlər, habelə inzibati xətalara,
iqtisadi və inzibati mübahisələrə
dair işlər üzrə məhkəmə ekspertiza
sının keçirilməsi və ekspert rəyinin
verilməsi müddətlərinin dəqiqləşdi
rilməsi, məhkəmə prosesi tərəfləri
nin ekspertiza təyin edilməsi ilə bağ
lı hüquqlarının genişləndirilməsi
barədə qanun layihələrinin hazır
lanması, məhkəmələrdə hüquqi
məsələlərin həllinə yanaşmanın
sabitliyini təmin etmək məqsədi ilə
vahid məhkəmə təcrübəsinin forma
laşdırılması üçün ciddi tədbirlər
görülməsi, ədalət mühakiməsinin
keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə
məhkəmə təcrübəsinin öyrənilməsi

və ümumiləşdirilməsi sahəsində
fəaliyyətini gücləndirməsi, məhkə
mə təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi
nəticəsində müəyyən edilmiş, sis
temli xarakter daşıyan nöqsanların
aradan qaldırılması üçün müvafiq
mexanizm yaradılması barədə tək
liflərini iki ay müddətində Azərbay
can Respublikasının Prezidentinə
təqdim etməsi tövsiyə edildi.
Fərmanın icrası ilə əlaqədar
“Məhkəmələr və hakimlər haqqın
da” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa aşağıdakı məzmunda
79-1-ci maddə əlavə edilmişdir:
Maddə 79-1. Ali Məhkəmə tərə
findən vahid məhkəmə təcrübəsi
nin formalaşdırılması.
Vahid məhkəmə təcrübəsi məhkəmələ
rin hüquqi məsələlərin həllinə yanaşma
sının sabitliyini və ədalət mühakiməsi
həyata keçirilərkən maddi və prosessual
hüquq normalarının eyni cür tətbiq
edilməsini təmin etmək məqsədi ilə for
malaşdırılır.
Ali Məhkəmə hüququn tətbiqi üzrə
vahid məhkəmə təcrübəsini baxdığı işlər
üzrə məhkəmə kollegiyalarının və Ali
Məhkəmənin Plenumunun qərarları,
habelə Ali Məhkəmənin Plenumunun
məhkəmə təcrübəsinə dair verdiyi izah
lar vasitəsi ilə formalaşdırır.
Məhkəmə təcrübəsinin ümümiləşdir
məsi nəticəsində məhkəmələr tərəfindən
maddi və prosessual hüquq normaları
nın tətbiqində sistemli xarakter daşıyan
nöqsanlar müəyyən edildikdə, Ali Məh
kəmənin Plenumu məsələyə baxır və
belə nöqsanlara yol verilməməsi üçün
müvafiq izahı nəzərdə tutan qərar qəbul
edir.
Ali Məhkəmə Plenumunun məhkə
mələr tərəfindən maddi və prosessual
hüquq normalarının tətbiqində sistemli
xarakter daşıyan nöqsanlarla bağlı qəra
rı qəbul edildikdən sonra nöqsanların
müəyyən edildiyi sahədə məhkəmələrin

fəaliyyətinin monitorinqi təşkil edilir.
Monitorinq ən azı 1 il müddətində həya
ta keçirilir. Monitorinqin aparılması
qaydasını Ali Məhkəmənin təklifləri əsa
sında Məhkəmə-Hüquq Şurası müəyyən
edir.
Monitorinqin nəticələri hakimlərin
fəaliyyətinin Məhkəmə-Hüquq Şurası
tərəfindən qiymətləndirilməsi zamanı
nəzərə alınır.
Maddədən göründüyü kimi,
vahid məhkəmə təcrübəsinin for
malaşdırılmasında əsas məqsəd
hüquqi məsələlərin həllinə yanaş
manın sabitliyini təmin etmək, fərq
li yanaşma hallarına son qoyulması,
maddi və prosessual hüquq norma
larının 1-ci instansiya, apelyasiya
və kassasiya məhkəmələrində eyni
cür tətbiq edilməsinə nail olmaq
dan ibarətdir.
79-1-ci maddənin 2-ci hissəsinə
görə vahid məhkəmə təcrübəsi Ali
Məhkəmənin kollegiyalarının, konkret işlər üzrə Plenum qərarlarının,
habelə Ali Məhkəmə Plenumunun
məhkəmə təcrübəsinə dair verdiyi
izahlar vasitəsi ilə formalaşdırılır.
Yəni vahid məhkəmə təcrübəsinin
əsası kimi 3 məhkəmə aktı göstəril
mişdir: Ali Məhkəmənin kollegiya
larının qərarları, Ali Məhkəmə Ple
numunun konkret işlər üzrə qəbul
etdiyi qərarlar və Ali Məhkəmə Ple
numunun qərarı ilə ümumiləşdir
mənin nəticələrinə uyğun olaraq
verdiyi izahlar.
Bu qaydanın müəyyən edilməsi
nin özəlliyi ondan ibarətdir ki, Ple
num tərəfindən izahlar sistemli xa
rakter daşıyan, yəni dəfələrlə təkrar
olunan, geniş yayılmış qanun po
zuntuları aşkar edilən zaman verilir.
Lakin elə xarakterli mübahisələr
vardır ki, onlara təcrübədə tez-tez
rast gəlinmir. Həmin işlər üzrə qə
bul edilmiş Ali Məhkəmənin kolle
giya qərarları, yaxud da konkret iş
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QANUN
lər üzrə Plenum qərarları ilə Ali
Məhkəmənin məhkəmə təcrübəsinə
dair mövqeyi müəyyən olunur.
Həmçinin Azərbaycan Respubli
kası Mülki Prosessual Məcəlləsinə
vahid məhkəmə təcrübəsinin yara
dılması mexanizmini müəyyən edən
418-1-ci maddə əlavə olunmuşdur.
Maddə 418-1. Kassasiya instansi
yası məhkəməsində icraat zamanı
hüququn tətbiqi üzrə məhkəmə
təcrübəsinin vahidliyinin təmin
edilməsi.
418-1.1. Ali Məhkəmənin məhkəmə
tərkibi işə kassasiya qaydasında baxar
kən Ali Məhkəmənin digər məhkəmə
tərkibinin əvvəllər qəbul etdiyi qərarda
müəyyən edilmiş hüquqi mövqedən
fərqli yanaşmanın tətbiq edilməsini
zəruri hesab etdikdə və ya Ali Məhkə
mənin məhkəmə tərkibi apelyasiya ins
tansiyası məhkəməsinin bu Məcəllənin
418.6-cı maddəsində nəzərdə tutul
muş qətnamə və ya qərardadının əsas
landırılması ilə razılaşdıqda, həmin
mübahisəli hüquqi məsələyə hüququn
tətbiqi üzrə məhkəmə təcrübəsinin
vahidliyinin təmin edilməsi məqsədi
ilə Ali Məhkəmənin mülki və kommer
siya kollegiyalarına daxil olan bütün
hakimlərdən ibarət tərkibdə baxılır.
418-1.2. Ali Məhkəmənin mülki və
kommersiya kollegiyalarına daxil olan
bütün hakimlərdən ibarət tərkibdə
iclası Ali Məhkəmənin işə baxan məh
kəmə tərkibinin əsaslandırılmış təqdi
matı əsasında Ali Məhkəmənin sədri
tərəfindən təyin edilir. Mübahisəli
hüquqi məsələyə bu Məcəllənin 4181.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
qaydada baxılarkən müvafiq təqdimatı
verən məhkəmə tərkibinin daxil oldu
ğu Ali Məhkəmənin kollegiyasının
sədri iclasa sədrlik edir. İclas mülki və
kommersiya kollegiyaların hakimləri
nin azı üçdə ikisi iştirak etdikdə səla
hiyyətlidir. Səslər bərabər olduğu hal
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larda sədrlik edənin səsi həlledici sayı
lır.
418-1.3. Ali Məhkəmənin mülki və
kommersiya kollegiyaları mübahisəli
hüquqi məsələyə birgə baxaraq ona dair
hüquqi mövqeyini qəbul etdiyi qərar
dadda təsbit edir.
418-1.4. Ali Məhkəmənin işə baxan
məhkəmə tərkibi, habelə eyni xarakterli
məsələlərə baxarkən bütün digər məh
kəmə tərkibləri bu Məcəllənin 418-1.3cü maddəsində nəzərdə tutulmuş qərar
dadda müəyyən edilmiş hüquqi mövqe
ni rəhbər tutmalıdırlar.
418-1.5. Ali Məhkəmənin məhkəmə
tərkibi eyni xarakterli məsələlərə baxar
kən, bu Məcəllənin 418-1.3-cü maddə
sində nəzərdə tutulmuş qərardadda
müəyyən edilmiş hüquqi mövqedən
fərqli qərar qəbul olunmasını zəruri
hesab edirsə, məsələyə bu Məcəllənin
418-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutul
muş qaydada baxılır.
Məhkəmə təcrübəsinin vahidliyi
nin təmin edilməsi ilə əlaqədar təklif
olunan oxşar qayda qüvvədə olan
İnzibati-Prosessual Məcəllənin 98-ci
maddəsində təsbit edilmişdir. Lakin
həmin maddədə bu mübahisələrin
həlli üçün Palata yaradılması və hə
min işlərin Palatanın müzakirəsinə
verilməsi nəzərdə tutulurdu. Məcəl
ləyə edilən yeni dəyişikliyə əsasən
Palatanın kollegiya hakimlərinin ha
mısının iştirakı ilə keçirilən iclasının,
kollegiya hakimlərinin ən azı 2/3
hissəsinin iştirakı ilə keçirilən iclasla
əvəz edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Yəni bu günə kimi İnzibati-Proses
sual Məcəllədə nəzərdə tutulmuş
qayda bir qədər də təkmilləşdiril
məklə bütün kollegiyaların fəaliyyə
tinə aid edilmişdir.
Qanundan göründüyü kimi,  Ali
Məhkəmənin məhkəmə tərkibi
əvvəllər qəbul etdiyi qərarda müəy
yən olunmuş hüququ mövqeyin
dən fərqli qərar qəbulunu zəruri

hesab etdikdə bu barədə Ali Məh
kəmənin sədrinə əsaslandırılmış
təqdimat yazır və sədr tərəfindən
işin baxılması təyin olunur. Həmin
işlər üzrə mövqe kollegiya hakimlə
rinin bütün tərkibi, ən azı 2/3 hissə
si tərəfindən müəyyən edilir.
Məhkəmə təcrübəsinin formalaş
dırılmasına dair qərarları nəzərə
almaqla məhkəmə təcrübəsinin
ümumiləşdirməsi nəticələrini mü
zakirə edən Ali Məhkəmənin Ple
numu maddi və prosessual hüquq
normalarının tətbiqinə aid izahların
tərtibi ilə təcrübənin fomalaşmasını
təmin edən qərar verir.
Ali Məhkəmədə qəbul olunmuş
qərarlar onun internet saytında yer
ləşdirilir. Vahid məhkəmə təcrübə
sinin səmərəliliyinin artırılması, bu
təcrübədən məhkəmələrin, eləcə də
vətəndaşların yararlanmasını təmin
etmək məqsədi ilə qəbul edilmiş qə
rarları Ali Məhkəmənin internet
saytında tapmaq üçün “açar söz”lər
dən istifadə olunur. Mübahisənin
əsas məzmununu əks etdirən “açar
söz”dən istifadə edən hər bir şəxs
internet saytına daxil olmaqla eyni
məzmunlu qərar(lar)ı tapıb, həmin
xarakterli işlər üzrə məhkəmə təc
rübəsini öyrənə bilər. Məsələn, və
rəsəlik mübahisəsi üzrə işə baxan
Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyası
öz qərarında miras əmlakın faktiki
idarə olunmaqla qəbul edilməsinin
nədən ibarət olmasını, hansı hərə
kətlərin mirasın faktiki olaraq idarə
edilməsi və qəbulu hesab olunması
nı izah etmişdir.   Həmin iş üzrə
“açar söz” aşağıdakı kimi olacaq
dır: “Vərəsəlik hüququ. Mirasın faktiki
idarə olunmaqla qəbul edilməsi”.
Ali Məhkəmənin internet saytın
da hər bir şəxs qeyd edilən “açar
söz”ünü yazmaqla qərarı taparaq
həmin işlər üzrə məhkəmə təcrübə
sinin necə olmasını öyrənə bilər.

Bununla da iddia ərizəsi, yaxud id
diaya qarşı etiraz tərtib edən şəxs
lər, eləcə də mübahisəyə baxan
məhkəmə həmin təcrübədən istifa
də etmək imkanı qazanacaqlar.
Məqsəd ondan ibarətdir ki, hər bir
şəxs mübahisə üzrə tətbiq edilməli
normaya dair proqnozun nədən
ibarət olmasını qabaqcadan bilməli
və ona uyğun da məhkəmədə mü
bahisə açıb-açmamasına qərar ver
məlidir.
Bu kimi hallar məhkəmələrin
hüquqi məsələlərin həllinə yanaş
masının sabitliyini və normativ
hüquqi aktların tətbiqi ilə bağlı
hüquqi mövqeyinin proqnozlaşdı
rılan olmasını təmin etmək üçün
çox vacibdir.
Formalaşmış vahid məhkəmə
təcrübəsinin işə baxan məhkəmələr
tərəfindən nəzərə alınmalı olması
nın qanunvericilik qaydasında təs
bit edilməsi bu işin səmərəliliyini
daha da artıracaqdır.
Yeniliklərdən biri də ondan iba
rətdir ki, hüququn tətbiqi üzrə
məhkəmə təcrübəsinin vahidliyi
nin pozulması məhkəmə qərarları
nın kassasiya və əlavə kassasiya
qaydasında ləğv edilməsi üçün
əsas hesab olunacaqdır. Bununla
bağlı Azərbaycan Respublikası
Mülk i Pros ess ual Məc əll əs in ə
(Maddə 418.6) və  Azərbaycan Res
publikası Cinayət-Prosessual Mə
cəlləsinə (Maddə 416.2) aşağıdakı
məzmunda əlavələrin edilməsi
təklif olunmuşdur:
Hüququn tətbiqi üzrə məhkəmə təc
rübəsinin vahidliyinin pozulması qət
namənin və ya qərardadın ləğv edilmə
sinə yalnız o halda əsas olur ki, qətnamə
və ya qərardad Azərbaycan Respublika
sı Ali Məhkəməsinin Plenumunun
maddi və ya prosessual hüquq normala
rının tətbiqi ilə bağlı məhkəmə təcrübə
sinə dair məsələlər üzrə izahlarına zidd
olsun və həmin izahlarda təsbit olun
muş hüquqi mövqedən fərqli yanaşma
nın tətbiqi zərurəti kifayət qədər əsas
landırılmasın.

Eləcə də “Məhkəmələr və hakim
lər haqqında” Azərbaycan Respubli
kası Qanununun 80-ci maddəsinə
aşağıdakı məzmunda 10-cu hissə
əlavə edilməsi təklif olunmuşdur:
“Ali Məhkəmənin Plenumu onun
sonuncu iclasından ötən dövr ərzində
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Pro
sessual, Mülki Prosessual və İnzibati
Prosessual məcəllələrində müəyyən edil
miş qaydada müvafiq kollegiyaların
bütün hakimlərindən ibarət tərkibdə
qəbul etdiyi qərarları (qərardadları)
nəzərdən keçirir və Ali Məhkəmənin
Plenumunun məhkəmə təcrübəsinə dair
məsələlər üzrə mövcud izahına dəyişik
liklər edir və ya yeni izah verir.”

dan göründüyü kimi,   hüququn in
kişafını təmin etmək məqsədi ilə
formalaşmış mövcud təcrübənin də
yişdirilməsi, apelyasiya məhkəməsi
və ya Ali Məhkəmənin məhkəmə
tərkibi tərəfindən göstərilmiş təşəb
büsə əsasən məhkəmə təcrübəsinin
yenisi ilə əvəzlənməsi anına kimi
mövcud olan təcrübə məcburi xa
rakter daşıyır. Dəyişiklikdən sonra
isə yeni yaradılmış məhkəmə təcrü
bəsi əsas kimi qəbul edilməlidir. Nə
zərə almaq lazımdır ki, yeni qanun
formalaşmış təcrübənin daimi xa
rakter daşımadığını, zərurət olarsa,
onun dəyişikliyə məruz qalacağının
mümkünlüyünü nəzərdə tutur. Eyni

Vahid məhkəmə təcrübəsi ilə əla
qədar qanunvericilikdə edilmiş
dəyişikliyin əsas mahiyyəti ondan
ibarətdir ki, həmin təcrübə qüvvədə
olduğu müddətdə məhkəmələr üçün
məcburi xarakter daşıyır. Yəni təc
rübənin mövcud olduğu zaman
kəsiyində məhkəmələrin qəbul
etdikləri qərarlar ona uyğun olmalı
dır. Belə ki, təcrübəyə əməl edilmə
məsi həmin qərarların ləğvi üçün
müstəqil əsas hesab olunur.
“Məhkəmələr və hakimlər haq
qında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 80-ci maddəsinə edil
miş əlavənin, Azərbaycan Respubli
kası Mülki Prosessual Məcəlləsinin
418-1.1-ci maddəsinin məzmunun

zamanda, qanun imkan verir ki,
mövcud təcrübədən fərqli olan, da
ha mükəmməl təcrübənin yaradıl
ması barədə apelyasiya məhkəməsi,
yaxud da Ali Məhkəmənin məhkə
mə tərkibi əsaslandırılmış təşəbbüs
lə çıxış etsin və son nəticədə ona
uyğun məhkəmə təcrübəsi forma
laşsın.
Qanun vahid məhkəmə təcrübə
sinin yaradılmasına xidmət etməklə,
məhkəmələr tərəfindən fərqli qərar
lar qəbul edilməsinin qarşısını alma
ğa kömək edəcəkdir. Nəticədə və
təndaşların hüquqlarının ədalətli
müdafiəsi, pozulmuş hüquqların
bərpası daha operativ təmin oluna
caqdır.
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