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MİSSİYA

AzərbAycAnın 
gələcəyi naminə

MehribanxanımƏliyeva
Azərbaycanıbeynəlxalq

səviyyədəuğurlatəmsiledir
CənubiQafqazregionununlider

ölkəsiolanAzərbaycanındayanıqlı
inkişafınıtəminedənbirçoxstrateji
faktor mövcuddur. Bu kontekstdə
Azərbaycanın Birinci vitse-prezi-
denti, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti,YUNESKOvə İSESKO-
nun xoşməramlı səfiri Mehriban
Əliyevanın çoxşaxəli fəaliyyəti xü-
susiolaraqqeydedilməlidir.Mehri-
banxanımölkəmizi layiqincə təm-
siledən,müxtəlifsahələrdərespub-

likadavəbeynəlxalqmiqyasdabö-
yükişlərgörənictimai-siyasixadim
kimitanınır.Bütövlükdə,onunadı
ictimai yaddaşda  xeyriyyəçi, hu-
manist,xalqınavədövlətinədərin-
dən bağlı olan, ictimai-faydalı və
millimaraqlaraəsaslananfəaliyyəti
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-
dərgeniş,gördüyüişlərinməzmu-
nuolduqcadərindir.

Birincivitse-prezidentMehriban 
ƏliyevanınMoskvayarəsmisəfəri
Rusiya-Azərbaycanmünasibətlərinin

inkişafınamühümtöhfədir
MehribanxanımƏliyevanınçox-

şaxəli, genişmiqyaslı, dərin məz-
munluvəsəmərəli fəaliyyətiAzər-
baycanın inzibati-siyasi sərhədləri
iləməhdudlaşmır.O,humanizmvə
sosial ədalət prinsipinə əsaslanan
fəaliyyətiniölkəninhüdudlarından
kənardadauğurlavəəzmlədavam
etdirir, Azərbaycanın müsbət bey-
nəlxalq reputasiyasının daha da
möhkəmlənməsində fəal rol oyna-

Müasir dövr  də bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər sis  te  min  də baş ve  rən də  yi  şik  lik  lər ye  ni si  ya  si və iq  ti  sa  di 
real  lıq  la  rın mey  da  na çıx  ma  sı  na sə  bəb olub, xalq  la  rın və öl  kə  lə  rin ta  le  yi  nə çox cid  di tə  sir gös  tə  rib. 
Ye  ni mər  hə  lə  də möv  cud ça  ğı  rış  lar mil  li döv  lət  lə  rin qar  şı  sın  da öz su  ve  ren  lik  lə  ri  ni qo  ru  maq üçün 
müs  tə  qil, sə  mə  rə  li da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sət hə  ya  ta ke  çir  mək və  zi  fə  si  ni müəy  yən  ləş  di  rib. La  kin ay  rı-
ay  rı re  gion  lar  da, müx  tə  lif öl  kə  lə  rin tim  sa  lın  da mü  şa  hi  də olu  nan pro  ses  lər bir çox döv  lət  lə  rin qlo -
bal trend  lə  rə adek  vat ca  vab ve  rməyi bacarmadığını, “geosi  ya  si dal  ğa”la  ra mü  qa  vi  mət gös  tə  rə 
bil  mə  di  yi  ni nü  ma  yiş et  di  rir. Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, Azər  bay  ca  nın bu is  ti  qa  mət  də təc  rü  bə  si nü  mu  nə  vi 
xa  rak  ter da  şı  yır. İn  ki  şa  fın mil  li mo  de  li  ni ya  rat  mış, “sa  bit  lik ada  sı” ki  mi xa  rak  te  ri  zə olu  nan res  pub-
 li  ka  mız  da bü  tün sa  hə  lər  də di  na  mik tə  rəq  qi mü  şa  hi  də edi  lir, sü  rət  li yük  sə  liş döv  rün  də hə  ya  ta ke  çi-
 ri  lən is  la  hat xa  rak  ter  li təd  bir  lər öl  kə qar  şı  sın  da ye  ni pers  pek  tiv  lə  rin ya  ran  ma  sı  nı şərt  lən  di  rir. Uğur-
 lu st  ra  te  ji kur  sun qa  nu  nauy  ğun nə  ti  cə  si ki  mi, Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  di və hər  bi po  ten  sialı ar  tır, bey -
nəl  xalq möv  qe  yi daim möh  kəm  lə  nir. Şüb  hə  siz ki, bü  tün bu nailiy  yət  lə  rin əl  də olun  ma  sı  nı tə  min 
edən fun  da  men  tal amil Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən st  ra  te  ji kurs  dur.
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xüsusiqeydedilməlidir.Bu,Mehri-
banxanımƏliyevanınRusiya-Azər-
baycan dostluq münasibətlərinin
möhkəmlənməsinəyönəlmişfəaliy-
yətinəverilənyüksəkqiymətdir.
Bütövlükdə, Birinci vitse-prezi-

dentMehribanƏliyevanınRusiya-
ya rəsmi səfəri çox uğurlu olub.
Səfər çərçivəsində Rusiya Höku-
mətinin Sədri, Federasiya Şurası-
nınSədriilədəgörüşlərinbaştut-
ması, regionlararası yubiley foru-
munun keçirilməsi, Xalq Təsərrü-
fatıNailiyyətləriSərgisində“Azər-
baycan” pavilyonunun açılması
müstəsnaəhəmiyyətəmalikdir.

MehribanƏliyevanıntəşəbbüsüilə
ölkəərazisindəbirgündə650min
ağacəkilməsiaksiyasıböyük 
tarixi-mənəvivəekoloji 
əhəmiyyətəmalikdir

Birincivitse-prezidentMehriban
xanımƏliyevanınfəaliyyətiçoxşa-
xəlidir.O,fəalictimai-siyasixadim
kimiAzərbaycanıninkişafına,dün-
yadatəbliğinəsanballıtöhfələrve-
rir, sosial və humanitar sahələrdə
böyük işlər görür. Bu kontekstdə

MİSSİYA

yır.Beləliklə,Birincivitse-preziden-
tinçoxşaxəlifəaliyyətihəmdəAzər-
baycanınbeynəlxalq imicininmöh-
kəmlənməsinə, respublikanın ikitə-
rəfli və çoxtərəfli münasibətlərinin
inkişafına fundamental töhfələrve-
rir.Xariciölkələrərəsmivəişgüzar
səfərlər edilməsi, bu kontekstdə
əhəmiyyətli görüşlərin keçirilməsi
xüsusi vurğulanmalıdır.  Yeri gəl-
mişkən, Azərbaycan Respublikası-
nın Birinci vitse-prezidenti Mehri-
banƏliyevanınnoyabrın21-dəRusi-
yaFederasiyasınarəsmisəfəridəbu
baxımdan strateji önəm kəsb edir.
Şübhəsizki,bəhsolunanrəsmisəfər
iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq
münasibətlərinin inkişafına xidmət
edən əhəmiyyətli addımdır. Ümu-
miyyətlə, Birinci vitse-prezidentin
Rusiya Federasiyasının Prezidenti
VladimirPutinləgörüşüzamanıda
bu məsələlər diqqət mərkəzində
olub. Mehriban xanım Əliyeva iki
ölkəarasındaçoxşaxəli,stratejitərəf-
daşlığa əsaslanan münasibətlərin
əhəmiyyətindənbəhsedərək, - “Bi-
zimölkələrimizarasındamünasibət-
lərmöhkəmmehribanqonşuluqvə
dostluqənənələrinəmalikdir.Rusi-
ya Federasiyası ilə münasibətlər
Azərbaycanınxaricisiyasətindəçox
mühümyertutur.Sizdediyinizki-
mi,bütünistiqamətlərüzrəmüsbət
dinamikamüşahidə edirik.Dövlət-
lər səviyyəsində müntəzəm siyasi
dialoqmövcuddur.Azərbaycan və
Rusiyabeynəlxalqarenadabir-biri-
ni dəstəkləyir. Siz qeyd etdiyiniz
kimi, iqtisadi əməkdaşlıq artıq öz
bəhrələriniverirvəbu,çoxsevindi-
ricihaldır”,-deyəvurğulayıb.Gö-
rüş zamanı Vladimir Putinin Rusi-
ya-Azərbaycan münasibətlərinin
inkişafıvəmöhkəmləndirilməsində
göstərdiyixidmətlərəgörəAzərbay-
canın Birinci vitse-prezidentinə
“Dostluq” ordenini təqdim etməsi
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bəsininətrafındayenidənqurmavə
bərpaişləriaparılıb.
Bütövlükdə isə ölkəmizdəHey-

dər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə
2005-ciildəCavadxanınqəbriüzə-
rindəməqbərəninucaldılması,Co-
mərdQəssabınməzarıvəməzarüs-
tü türbəsinin, Abdulla Şaiqin
ev-muzeyinin bərpası, 2008-ci ildə
Qala Arxeoloji-Etnoqrafik Muzey
Kompleksinin yaradılması, Gəncə
qapılarınınilkinşəkildəqurulması,
SalyanDövlətRəsmQalereyasının
yenidənqurulması,BakıdaBeynəl-
xalqMuğamMərkəzinin,Ağcabə-
didəQarabağMuğamMərkəzinin,
Ağdaşda Xalq artisti Habil Əliye-
vinadınıdaşıyanuşaqmusiqimək-
təbinin inşası,BakıMüasir İncəsə-
nət Muzeyinin yaradılması, Xəzər
rayonununTürkanvəBinəqəsəbə-
lərindəyenimədəniyyətmərkəzlə-
rinin inşası, QalaArxeoloji-Etnoq-
rafik Muzey Kompleksinin ərazi-
sində Etno-Ekoloji Mərkəzin və
QalaƏntiqƏşyalarMuzeyininya-
radılması,GəncədəNizamiGəncə-
vi Muzeyinin, Məhsəti Gəncəvi
Mərkəzinin inşası, Bakıda Azər-
baycanXalçasıvəXalqTətbiqiSə-
nətiDövlətMuzeyiüçünyenibina-
nın inşası və  digər faktlar buna
sübutdur.
Mehriban xanım Əliyeva icti-

mai-siyasi fəaliyyəti ilə Azərbay-
can reallıqlarının beynəlxalqmiq-
yasdatəbliğinə-dünyaictimaiyyə-
tinə çatdırılmasına, bütövlükdə,
respublikamızın milli maraqları-
nınqorunmasınamühüm töhfələr
verir.Onunhəmictimaiməzmun-
lu,həmdəsiyasixarakterli fəaliy-
yətininəsasındaduranfaktorstra-
tejixarakterdaşıyır-bu,Azərbay-
canxalqınınvədövlətininmaraq-
larının,ölkənindavamlıinkişafına
xidmət edən ümummilli məqsəd-
lərintəminolunmasınalayiqlitöh-
fəverməkdir.MehribanxanımƏli-
yevabuvəzifəninöhdəsindənlayi-
qincəgəlir.

MİSSİYA

bir sıra məqamlara xüsusi diqqət
yetirməkməqsədəmüvafiqolar.
Mehriban xanım Əliyevanın tə-

şəbbüsüiləhəyatakeçirilənlayihə-
lərtarixi-mənəvidəyərlərimizinqo-
runmasıiləyanaşı,ölkənininkişafı-
na, vətəndaşların həyat şəraitinin
yaxşılaşmasına xidmət edir. Son
olaraq Birinci vitse-prezidentin tə-
şəbbüsü ilə mütəfəkkir şair İma-
dəddinNəsiminin650illikyubileyi
münasibətiiləölkəninbütünərazi-
sindəbirgündə650minağacəkil-
məsi aksiyası böyük tarixi-mənəvi
vəekolojiəhəmiyyətəmalikdir.Bu,
hərşeydənəvvəl,Nəsimiirsinəxü-
susidiqqətintəzahürüolmaqlatari-
xidəyərlərimizinmühafizəsinəxid-
mətedənaddımdır.Digərtərəfdən,
bu aksiyanın başlıca mahiyyəti
Azərbaycanın daha gözəl gələcəyi

naminəekolojimühitinsağlamlığı-
nıntəminolunmasıdır.

Milli-mənəvidəyərlərimizin 
qorunmasıvətəbliğidaim 
diqqətmərkəzindədir

Mehriban xanım Əliyeva milli-
mənəvidəyərlərimizinyaşadılma-
sına,təbliğinəxüsusidiqqətyetirir,
eyni zamanda, tarixi-dini,mədəni
abidələrinqorunmasınıvəbərpası-
nı,yenimədəniyyətincilərininya-
radılmasınıdaimdiqqətmərkəzin-
də saxlayır.Milli-mənəvi dəyərlə-
rimizdənsöhbətaçarkən,heçşüb-
həsizki,buradamədəni,tarixiabi-
dələrimizin yeri və rolu xüsusi
vurğulanmalıdır. Cari il dekabrın
6-daŞamaxırayonunasəfərizama-
nı Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevvəbirinci xanımMehriban

Əliyevanın rayondakı Şahxəndan
türbəsininətrafındaaparılanabad-
lıqişləriilətanışolmalarıbirdaha
bu sahəyə xüsusi diqqətin bariz
ifadəsidir.Qeydedəkki, türbənin
də yerləşdiyi qəbiristanlıq mütə-
fəkkir şair İmadəddin Nəsiminin
qardaşı Şahi Xəndanın xatirəsinə
hörmət əlaməti olaraq Şahxəndan
qəbiristanlığı adlanır. Şahxəndan
Şamaxınınənböyükvəqədimqə-
biristanlıqlarından biridir. Burada
bir çox tanınmış şəxsiyyətlər dəfn
edilib. XIV əsrə aid olan Şahxən-
dantürbəsigünümüzəqədərgəlib
çıxsada,zamanötdükcətəbiiamil-
lər səbəbindən zədələnərək məhv
olmatəhlükəsiiləüz-üzəqalmışdı.
Mehriban xanım Əliyevanın rəh-
bərlik etdiyi Heydər Əliyev Fon-
dunun dəstəyi ilə Şahxəndan tür-



noyabr-dekabr 2019    76     Milli Məclis

bəsininətrafındayenidənqurmavə
bərpaişləriaparılıb.
Bütövlükdə isə ölkəmizdəHey-

dər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə
2005-ciildəCavadxanınqəbriüzə-
rindəməqbərəninucaldılması,Co-
mərdQəssabınməzarıvəməzarüs-
tü türbəsinin, Abdulla Şaiqin
ev-muzeyinin bərpası, 2008-ci ildə
Qala Arxeoloji-Etnoqrafik Muzey
Kompleksinin yaradılması, Gəncə
qapılarınınilkinşəkildəqurulması,
SalyanDövlətRəsmQalereyasının
yenidənqurulması,BakıdaBeynəl-
xalqMuğamMərkəzinin,Ağcabə-
didəQarabağMuğamMərkəzinin,
Ağdaşda Xalq artisti Habil Əliye-
vinadınıdaşıyanuşaqmusiqimək-
təbinin inşası,BakıMüasir İncəsə-
nət Muzeyinin yaradılması, Xəzər
rayonununTürkanvəBinəqəsəbə-
lərindəyenimədəniyyətmərkəzlə-
rinin inşası, QalaArxeoloji-Etnoq-
rafik Muzey Kompleksinin ərazi-
sində Etno-Ekoloji Mərkəzin və
QalaƏntiqƏşyalarMuzeyininya-
radılması,GəncədəNizamiGəncə-
vi Muzeyinin, Məhsəti Gəncəvi
Mərkəzinin inşası, Bakıda Azər-
baycanXalçasıvəXalqTətbiqiSə-
nətiDövlətMuzeyiüçünyenibina-
nın inşası və  digər faktlar buna
sübutdur.
Mehriban xanım Əliyeva icti-

mai-siyasi fəaliyyəti ilə Azərbay-
can reallıqlarının beynəlxalqmiq-
yasdatəbliğinə-dünyaictimaiyyə-
tinə çatdırılmasına, bütövlükdə,
respublikamızın milli maraqları-
nınqorunmasınamühüm töhfələr
verir.Onunhəmictimaiməzmun-
lu,həmdəsiyasixarakterli fəaliy-
yətininəsasındaduranfaktorstra-
tejixarakterdaşıyır-bu,Azərbay-
canxalqınınvədövlətininmaraq-
larının,ölkənindavamlıinkişafına
xidmət edən ümummilli məqsəd-
lərintəminolunmasınalayiqlitöh-
fəverməkdir.MehribanxanımƏli-
yevabuvəzifəninöhdəsindənlayi-
qincəgəlir.

MİSSİYA

bir sıra məqamlara xüsusi diqqət
yetirməkməqsədəmüvafiqolar.
Mehriban xanım Əliyevanın tə-

şəbbüsüiləhəyatakeçirilənlayihə-
lərtarixi-mənəvidəyərlərimizinqo-
runmasıiləyanaşı,ölkənininkişafı-
na, vətəndaşların həyat şəraitinin
yaxşılaşmasına xidmət edir. Son
olaraq Birinci vitse-prezidentin tə-
şəbbüsü ilə mütəfəkkir şair İma-
dəddinNəsiminin650illikyubileyi
münasibətiiləölkəninbütünərazi-
sindəbirgündə650minağacəkil-
məsi aksiyası böyük tarixi-mənəvi
vəekolojiəhəmiyyətəmalikdir.Bu,
hərşeydənəvvəl,Nəsimiirsinəxü-
susidiqqətintəzahürüolmaqlatari-
xidəyərlərimizinmühafizəsinəxid-
mətedənaddımdır.Digərtərəfdən,
bu aksiyanın başlıca mahiyyəti
Azərbaycanın daha gözəl gələcəyi

naminəekolojimühitinsağlamlığı-
nıntəminolunmasıdır.

Milli-mənəvidəyərlərimizin 
qorunmasıvətəbliğidaim 
diqqətmərkəzindədir

Mehriban xanım Əliyeva milli-
mənəvidəyərlərimizinyaşadılma-
sına,təbliğinəxüsusidiqqətyetirir,
eyni zamanda, tarixi-dini,mədəni
abidələrinqorunmasınıvəbərpası-
nı,yenimədəniyyətincilərininya-
radılmasınıdaimdiqqətmərkəzin-
də saxlayır.Milli-mənəvi dəyərlə-
rimizdənsöhbətaçarkən,heçşüb-
həsizki,buradamədəni,tarixiabi-
dələrimizin yeri və rolu xüsusi
vurğulanmalıdır. Cari il dekabrın
6-daŞamaxırayonunasəfərizama-
nı Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevvəbirinci xanımMehriban

Əliyevanın rayondakı Şahxəndan
türbəsininətrafındaaparılanabad-
lıqişləriilətanışolmalarıbirdaha
bu sahəyə xüsusi diqqətin bariz
ifadəsidir.Qeydedəkki, türbənin
də yerləşdiyi qəbiristanlıq mütə-
fəkkir şair İmadəddin Nəsiminin
qardaşı Şahi Xəndanın xatirəsinə
hörmət əlaməti olaraq Şahxəndan
qəbiristanlığı adlanır. Şahxəndan
Şamaxınınənböyükvəqədimqə-
biristanlıqlarından biridir. Burada
bir çox tanınmış şəxsiyyətlər dəfn
edilib. XIV əsrə aid olan Şahxən-
dantürbəsigünümüzəqədərgəlib
çıxsada,zamanötdükcətəbiiamil-
lər səbəbindən zədələnərək məhv
olmatəhlükəsiiləüz-üzəqalmışdı.
Mehriban xanım Əliyevanın rəh-
bərlik etdiyi Heydər Əliyev Fon-
dunun dəstəyi ilə Şahxəndan tür-



noyabr-dekabr 2019    98     Milli Məclis

narda qalan digər türk dövlətləri-
nin də TÜRKPA-ya qoşulmasını
arzuladı. Azərbaycan torpaqları-
nınişğaldanazadolunmasınıistə-
diklərinidedivəbildirdiki,Türki-
yə hər zaman  Azərbaycanın ya-
nındadır.
Sonra iclasda TÜRKPA-ya sədr-

likTürkiyədənAzərbaycanakeçdi.
TÜRKPA sədrliyini qürur hissi

ilətəhvilaldığınıbildirənMilliMəc-
lisin Sədri Oqtay Əsədov öncə bu
qurumasədrliyidövründəsəmərəli
fəaliyyətgöstərmişMustafaŞentop
başdaolmaqlaTürkiyəBöyükMil-
lətMəclisinətəşəkkürünübildirdi.
Oqtay Əsədov məmnunluqla

qeyd etdi ki, təşkilatın fəaliyyət
göstərdiyi10ildənartıqmüddətdə
üçüncü dəfədir TÜRKPA-nın əsas
tədbirləriBakıdakeçirilir.Əminəm
bu gün  aparılacaq müzakirələr
qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçə-
cək. Artıq TÜRKPA böyük siyasi
çəkiyə malik olan nüfuzlu parla-
menttəşkilatınaçevrilib.Siyasi,iq-

tisadi, mədəni və digər əlaqələri-
mizin inkişafınabuqurumunver-
diyi töhfənin ildən-iləartması təş-
kilatınfəaliyyətininsəmərəlişəkil-
dəqurulduğunusübutedir.
Sonra çıxışında Azərbaycanın

TÜRKPA-yasədrliyidövründəhə-
yatakeçirəcəyiməsələlərətoxunan
Milli Məclisin Sədri bildirdi ki,
ötənillərdəbaşlanmışbütünönəm-
li işlər davametdiriləcək.Üzvöl-
kələrinmilliqanunvericiliyininya-
xınlaşdırılması, model qanunların
hazırlanması, komissiyaların
fəaliyyətinin gücləndirilməsi, par-
lamentaparatlarıarasındatəcrübə
mübadiləsi proqramlarınınhəyata
keçirilməsi, TÜRKPA-nın beynəl-
xalq əlaqələrinin daha da inkişaf
etdirilməsidiqqətmərkəzindəola-
caq.OqtayƏsədovqurumüzvləri-
ni əmin etdi ki, qarşıdakı dövrdə
TÜRKPA-nınməqsədlərininhəya-
takeçməsiüçünAzərbaycantərəfi
lazımolanbütüntədbirləringörül-
məsinəçalışacaqdır.

Sədr nəzərə çatdırdı ki, ötən
dövrdə TÜRKPA-nın beynəlxalq
aləmdə tanıdılması istiqamətində
mühüm tədbirlər həyata keçirilib.
Hazırda bu təşkilat dünyanın 179
ölkəsininüzvolduğuParlamentlər-
arası İttifaqda, İslam Əməkdaşlığı
Təşkilatının Parlament İttifaqında,
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
TəşkilatınınParlamentAssambleya-
sında, Asiya Parlament Assamble-
yasında, Asiyada Qarşılıqlı Fəaliy-
yətvəEtimadTədbirləriüzrəMüşa-
virəTəşkilatındamüşahidəçistatu-
sunamalikdir.ATƏTPA-nınfəaliy-
yətində TÜRKPA-nın qonaq statu-
sunda iştirak etməsi barədə razılıq
əldə edilib, Avropa Parlamenti və
MDBPAA iləəməkdaşlıqəlaqələri
qurulub.Bunlarlayanaşı,TÜRKPA-
nın baş katibi Parlamentlərin Baş
Katibləri Assosiasiyasının üzvüdür
ki, bu faktda təşkilatın beynəlxalq
nüfuzundanxəbərverir.
Oqtay Əsədov onu da nəzərə

çatdırdı ki, 9 ildir TÜRKPA-nın

İNTEQRASİYA

TÜrKPA-ya sədrlik Azərbaycana keçdi

HəmingünBakıdaTürkdilliÖl-
kələrin Parlament Assambleyası
Şurasının IX İclası keçirildi. İclası
TÜRKPA-nınfəaliyyətdəolansəd-
ri,TürkiyəBöyükMillətMəclisinin
SədriMustafaŞentopaçaraqtədbi-
rəuğurlardilədi.Qurumaüzvöl-
kələrin fəaliyyətlərini yüksək qiy-

mətləndirənTBMMSədriqeydet-
di ki, başda spikerOqtayƏsədov
olmaqla Azərbaycan parlamenti
hərzamanTÜRKPA-nınfəaliyyəti-
nidəstəkləyib,QazaxıstanvəQır-
ğızıstan parlamentləri dəmühüm
addımlar atıblar. Nəticədə gün-
dən-günəgüclənərəkböyükməsa-

fələrqətedənbuqurumortaqtari-
xi, dili və mədəniyyəti olan türk
xalqlarının birliyinin simvoluna
çevrilib.
Bugünkü tədbirdə Özbəkistan

parlamenti təmsilçilərinin qonaq
qismindəiştirakınıalqışlayanMus-
tafa Şentop hələlik qurumdan kə-

TÜRK  PA-nın IX Ple  nar İc  la  sın  da iş  ti  rak et  mək üçün öl  kə  mi  zə sə  fə  rə gəl  miş qo  naq  lar de  kab  rın 
18-də sə  hər Fəx  ri xi  ya  ban  da Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin mə  za  rı  nı zi  ya  rət et  di  lər, xa  ti  rə  si  ni eh -
ti  ram  la an  dı  lar. Son  ra Azər  bay  can, Tür  ki  yə, Qa  za  xıs  tan, Qır  ğı  zıs  tan, Öz  bə  kis  tan və di  gər öl  kə-
 lə  rin par  la  ment nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri Şə  hid  lər xi  ya  ba  nın  da Azər  bay  ca  nın azad  lı  ğı və müs  tə -
qil  li  yi uğ  run  da can  la  rın  dan keç  miş şə  hid  lə  rin xa  ti  rə  si  ni  də  rin eh  ti  ram  la yad et  di  lər.
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İNTEQRASİYA
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18-də sə  hər Fəx  ri xi  ya  ban  da Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin mə  za  rı  nı zi  ya  rət et  di  lər, xa  ti  rə  si  ni eh -
ti  ram  la an  dı  lar. Son  ra Azər  bay  can, Tür  ki  yə, Qa  za  xıs  tan, Qır  ğı  zıs  tan, Öz  bə  kis  tan və di  gər öl  kə-
 lə  rin par  la  ment nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri Şə  hid  lər xi  ya  ba  nın  da Azər  bay  ca  nın azad  lı  ğı və müs  tə -
qil  li  yi uğ  run  da can  la  rın  dan keç  miş şə  hid  lə  rin xa  ti  rə  si  ni  də  rin eh  ti  ram  la yad et  di  lər.
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Dekabrın 18-də Bakıda TÜRK-
PA Şurasının iclasından sonra
qurumunIXPlenarİclasıkeçirildi.
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
MəclisininSədriMustafaŞentopu,
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

zirvəgörüşündəÖzbəkistanPrezi-
denti hörmətli ŞavkatMirziyoyev
ilkdəfəiştiraketmişdir.Sədryaxın
zamanlardaÖzbəkistanparlamen-
tinindəTÜRKPA-nıntamhüquqlu
üzvüolacağınainamınıbildirdi.
Spikerdiqqətəçatdırdıki,qədim

dövrlərdən başlayaraq, türk dün-
yasınınmütəfəkkir insanları türk-
dillixalqların tərəqqivə inkişafını
onların birliyində, yekdilliyində
görmüşlər. Türk birliyi ideyası
İsmayıl Qaspıralı, Yusuf Akçura,
ƏlibəyHüseynzadə,ZiyaGöyalp,
Əhməd Ağaoğlu kimi ziyalıların
əsərlərində dərindən araşdırılmış
və “dildə, fikirdə, əməldəbirliyə”
nailolmaqqayəsiifadəedilmişdir.
Onlar Egey sahillərindən, Aralıq
dənizindənvəOrtaAsiyadanŞər-
qədoğruçoxgenişərazidəməskən

salmıştürkxalqlarınınortaqmilli-
mənəvi dəyərləri zəminində gələ-
cəkdəmütəşəkkilqüvvəyəçevrilə-
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.Butarixihadisəilətəq-
ribən eyni vaxtda Qazaxıstanın
Birinci Prezidenti Nursultan
Nazarbayevdostvəqardaşxalqla-
rımızınparlamentassambleyasının
yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış
etmişdir.
Sədrbildirdiki,türkdillixalqla-

rın əməkdaşlıq təşkilatları arasın-
daözyeriolanTürkdilliÖlkələrin
Parlament Assambleyası 10 ildən

İNTEQRASİYA

beynəlxalqmüşahidəçilərmissiya-
sıüzvölkələrdəkeçirilənprezident
vəparlamentseçkilərinimüşahidə
edir. Missiya fəaliyyətini növbəti
dövrdədədavametdirəcək,gələn
ilölkəmizdəkeçiriləcəkparlament
seçkiləri TÜRKPA missiyası tərə-
findənmüşahidəediləcək.
TÜRKPA-nın fəaliyyətdə olan

sədri vurğuladı ki, Azərbaycanın
sədrliyi dövründə qurum türk
dünyasının diasporları arasında
əməkdaşlığıninkişafınavəmüxtə-
liflayihələrinhəyatakeçirilməsinə
dəstək verəcək, qarşılıqlı fəaliyyə-
tin gücləndirilməsinə xüsusi diq-
qətyetiriləcək.
Çıxışını yekunlaşdıran Milli

MəclisinSədriOqtayƏsədovəmin-
liyini bildirdi ki, getdikcə daha
mütəşəkkil qüvvəyə çevrilən

TÜRKPA öz qarşısında dayanan
bütünvəzifələriuğurlayerinəyeti-
rəcək və xalqlarımızın problemlə-
rinihəlletməyinsəmərəlivasitəsi-
nəçevriləcəkdir.
SonraTÜRKPAŞurasınınIXİc-

lasındaçıxışedənQazaxıstanPar-
lamenti Məclisinin Sədri Nurlan
Niqmatulin, Qırğızıstan Joqorku
Keneşinin Sədri Dastanbek Juma-
bekov dünyanın geosiyasi xəritə-
sində türkdilli xalqların yerinə və
roluna toxundular. Əmin-amanlı-
ğınvəsülhünqorunmasınınvacib-
liyini qeyd etdilər. Bölgədə təhlü-
kəsizliyin təminedilməsiənvacib
məsələkimiönə çəkildi.Vurğula-
dılarki,TÜRKPAçərçivəsindəor-
taqfəaliyyəttürkdünyasınıninki-
şafınadəstəkverəcəkdir.
İclasda parlament diplomatiya-

sının rolu yüksək dəyərləndirildi.
Qeydolunduki,TÜRKPAçərçivə-
sində model qanunların hazırlan-
masıvacibdir.Kiçikvəortabizne-
sədəstəkverənqanunlarınqəbulu
ölkələrimizarasındaiqtisadiəlaqə-
lərin möhkəmlənməsinə yardım
edər.
QazaxıstanvəQırğızıstanparla-

mentlərinin spikerləri sosial, mə-
dəni,humanitarsahələrdənəzərdə
tutulantədbirlərdəndəətraflısöh-
bətaçdılar.Ümidifadəolunduki,
yaxıngələcəkdəÖzbəkistanvədi-
gər türkdilli dövlətlər də TÜRK-
PA-yaüzvölkələrsırasınaqoşula-
caqlar.
Şura iclasının açılış mərasimi

başa çatdıqdan sonra qurumüzv-
lərigündəlikdəkiməsələlərimüza-
kirəetdilər.

TÜrK PA-nın ıX PLE nAr İc LA Sı 



noyabr-dekabr 2019    1110     Milli Məclis

Dekabrın 18-də Bakıda TÜRK-
PA Şurasının iclasından sonra
qurumunIXPlenarİclasıkeçirildi.
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
MəclisininSədriMustafaŞentopu,
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

zirvəgörüşündəÖzbəkistanPrezi-
denti hörmətli ŞavkatMirziyoyev
ilkdəfəiştiraketmişdir.Sədryaxın
zamanlardaÖzbəkistanparlamen-
tinindəTÜRKPA-nıntamhüquqlu
üzvüolacağınainamınıbildirdi.
Spikerdiqqətəçatdırdıki,qədim

dövrlərdən başlayaraq, türk dün-
yasınınmütəfəkkir insanları türk-
dillixalqların tərəqqivə inkişafını
onların birliyində, yekdilliyində
görmüşlər. Türk birliyi ideyası
İsmayıl Qaspıralı, Yusuf Akçura,
ƏlibəyHüseynzadə,ZiyaGöyalp,
Əhməd Ağaoğlu kimi ziyalıların
əsərlərində dərindən araşdırılmış
və “dildə, fikirdə, əməldəbirliyə”
nailolmaqqayəsiifadəedilmişdir.
Onlar Egey sahillərindən, Aralıq
dənizindənvəOrtaAsiyadanŞər-
qədoğruçoxgenişərazidəməskən

salmıştürkxalqlarınınortaqmilli-
mənəvi dəyərləri zəminində gələ-
cəkdəmütəşəkkilqüvvəyəçevrilə-
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.Butarixihadisəilətəq-
ribən eyni vaxtda Qazaxıstanın
Birinci Prezidenti Nursultan
Nazarbayevdostvəqardaşxalqla-
rımızınparlamentassambleyasının
yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış
etmişdir.
Sədrbildirdiki,türkdillixalqla-

rın əməkdaşlıq təşkilatları arasın-
daözyeriolanTürkdilliÖlkələrin
Parlament Assambleyası 10 ildən

İNTEQRASİYA

beynəlxalqmüşahidəçilərmissiya-
sıüzvölkələrdəkeçirilənprezident
vəparlamentseçkilərinimüşahidə
edir. Missiya fəaliyyətini növbəti
dövrdədədavametdirəcək,gələn
ilölkəmizdəkeçiriləcəkparlament
seçkiləri TÜRKPA missiyası tərə-
findənmüşahidəediləcək.
TÜRKPA-nın fəaliyyətdə olan

sədri vurğuladı ki, Azərbaycanın
sədrliyi dövründə qurum türk
dünyasının diasporları arasında
əməkdaşlığıninkişafınavəmüxtə-
liflayihələrinhəyatakeçirilməsinə
dəstək verəcək, qarşılıqlı fəaliyyə-
tin gücləndirilməsinə xüsusi diq-
qətyetiriləcək.
Çıxışını yekunlaşdıran Milli

MəclisinSədriOqtayƏsədovəmin-
liyini bildirdi ki, getdikcə daha
mütəşəkkil qüvvəyə çevrilən

TÜRKPA öz qarşısında dayanan
bütünvəzifələriuğurlayerinəyeti-
rəcək və xalqlarımızın problemlə-
rinihəlletməyinsəmərəlivasitəsi-
nəçevriləcəkdir.
SonraTÜRKPAŞurasınınIXİc-

lasındaçıxışedənQazaxıstanPar-
lamenti Məclisinin Sədri Nurlan
Niqmatulin, Qırğızıstan Joqorku
Keneşinin Sədri Dastanbek Juma-
bekov dünyanın geosiyasi xəritə-
sində türkdilli xalqların yerinə və
roluna toxundular. Əmin-amanlı-
ğınvəsülhünqorunmasınınvacib-
liyini qeyd etdilər. Bölgədə təhlü-
kəsizliyin təminedilməsiənvacib
məsələkimiönə çəkildi.Vurğula-
dılarki,TÜRKPAçərçivəsindəor-
taqfəaliyyəttürkdünyasınıninki-
şafınadəstəkverəcəkdir.
İclasda parlament diplomatiya-

sının rolu yüksək dəyərləndirildi.
Qeydolunduki,TÜRKPAçərçivə-
sində model qanunların hazırlan-
masıvacibdir.Kiçikvəortabizne-
sədəstəkverənqanunlarınqəbulu
ölkələrimizarasındaiqtisadiəlaqə-
lərin möhkəmlənməsinə yardım
edər.
QazaxıstanvəQırğızıstanparla-

mentlərinin spikerləri sosial, mə-
dəni,humanitarsahələrdənəzərdə
tutulantədbirlərdəndəətraflısöh-
bətaçdılar.Ümidifadəolunduki,
yaxıngələcəkdəÖzbəkistanvədi-
gər türkdilli dövlətlər də TÜRK-
PA-yaüzvölkələrsırasınaqoşula-
caqlar.
Şura iclasının açılış mərasimi

başa çatdıqdan sonra qurumüzv-
lərigündəlikdəkiməsələlərimüza-
kirəetdilər.

TÜrK PA-nın ıX PLE nAr İc LA Sı 



noyabr-dekabr 2019    1312     Milli Məclis

leyasıhərdəfətəsdiqlədiyibəyan-
namələrdəAzərbaycanın suveren-
liyinivəərazibütövlüyünüdəstək-
lədiyiniifadəedir.Sədrproblemin
beynəlxalq hüquq normaları və
prinsipləri,xüsusənonlarınarasın-
dabaşlıcaprinsipolandövlətlərin
sərhədlərinin toxunulmazlığı və
ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında
tezliklənizamasalınacağınaəmin-
liyinibildirdi.
TÜRKPA-nın fəaliyyətdə olan

sədri,MilliMəclisinrəhbəriOqtay
Əsədov toplantının işinə uğurlar,
xalqlarımıza sülh, tərəqqi və fira-
vanlıqarzuladı.
İclasda çıxış edən Qazaxıstan

Parlamenti Məclisinin Sədri Nur-
lanNiqmatulin,QırğızıstanJoqor-
ku Keneşinin Sədri Dastanbek
Jumabekov, TürkiyəBöyükMillət
Məclisinin Sədri Mustafa Şentop,
Özbəkistan Ali Məclisi Senatının
Sədri Tənzilə Narbayeva TÜRK-
PA-nınəhəmiyyəti, gördüyü işlər,
üzv ölkələrin qanunvericiliyinin
uyğunlaşdırılması, problemlərin
birgə həlli, turizmin inkişafı, türk
dünyasının ortaq şəxsiyyətləri

barədəmədənifəaliyyətlərinhəya-
takeçirilməsi,assambleyaüzvləri-
nin sayının artırılması, türkdilli
ölkələrin təhlükəsizliyinin qorun-
ması, parlament diplomatiyasının
əhəmiyyətibarədəfikirlərinibölüş-
dülər,Bakıdakeçirilənbutədbirin
yüksək səviyyədə təşkilinə görə
təşəkkürlərinibildirdilər.
Tədbirdə çıxış edən Türkdilli

Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
baş katibi BağdadAmreyev, Bey-
nəlxalqTürkAkademiyasınınpre-
zidenti Darxan Kıdıralı, Türk
MədəniyyətivəİrsiFondununpre-
zidenti Günay Əfəndiyeva, Qara
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşki-
latı Parlament Assambleyasının
başkatibiAsəfHacıyev,GUAM-ın
baş katibiAltayƏfəndiyev, 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-
tinəuğurlararzuladılar.

Sonra plenar iclasda TÜRKPA
Katibliyinin2020-ciilüçünbüdcə-
si təsdiqləndi, TÜRKPA-nın yeni-
dən işlənmiş reqlamenti, “TÜRK-
PAKatibliyihaqqında”Əsasnamə
və qurumun “Seçki Müşahidəsi
haqqında”Əsasnaməsiqəbuledil-
di. İclasda “Qeyri-maddi mədəni
irsin qorunması haqqında”,
“Turizmhaqqında”modelqanun-
lar təsdiqləndi, TÜRKPA-nın
Qadın Parlamentarilər Qrupunun
və Gənc Parlamentarilər Qrupu-
nun yaradılmasına razılıq verildi.
İclasdaTÜRKPAkomissiyalarının
birsırahesabatməruzələrivətöv-
siyə qərarları da təsdiqləndi, 9
iyun2019-cu il tarixindəQazaxıs-
tanda keçirilmiş erkən prezident
seçkilərinədairhesabatdinlənildi
vənəzərəalındı.
Plenar iclasın sonunda Bakı

Bəyannaməsiqəbulolundu.
Tədbirdən sonra jurnalistlər

üçün brifinq keçirildi, KİV nüma-
yəndələrinimaraqlandıranbirsıra
məsələlərəaydınlıqgətirildi.

MilliMəclisin
Mətbuatxidməti

İNTEQRASİYA

çoxdur ki, uğurla fəaliyyət göstə-
rir. Bu dövrdə assambleya özünü
xalqlarımızı bir-birinə daha da
yaxınlaşdırmağınsəmərəlibirvasi-
təsi kimi göstərə bilmişdir. Parla-
mentməclisiçərçivəsindəişbirliyi
ölkələrimizarasındasiyasi,ticarət-
iqtisadi vəmədəni-humanitar əla-
qələrininkişafındaparlamentdip-
lomatiyasının zəngin potensialın-
dan istifadə edilməsinə yol açır.
Bizim plenar iclasımız da “Türk
dünyasında parlament diplomati-
yası: sülhvə təhlükəsizliknaminə
regional əməkdaşlığın möhkəm-
ləndirilməsi” mövzusuna həsr
olunmuşdur.
Ümumiyyətlə, müasir dünyada

parlament diplomatiyasının əhə-
miyyətivəroluxeyliartmışdır.Par-
lamentdiplomatiyasınınüstünlüyü
birsıramətləbləridahatezvənecə
deyərlər, anlaşıqlı şəkildə çatdır-
mağaqadir olmasıdır.Bumənada
parlamentlərarası əməkdaşlığın
keyfiyyətcə yeni mərhələsi olan
parlament diplomatiyası ənənəvi
diplomatiyamexanizmləriniuğur-

latamamlayır,dövlətlərinqarşılaş-
dığıproblemlərinhəllinəparlament
vasitələrininköməyiilətöhfəverir.
Sədr parlamentlərarası əmək-

daşlığınbölgəmizdəmövcudolan
münaqişələrinnizamasalınmasına
kömək göstərə biləcəyinə inamını
ifadəetdi.Bildirdiki,bununüçün
ilk növbədə, qarşılıqlı etimada
əsaslanan iş birliyi inkişaf etdiril-
məlidir.
Türkdilli dövlətlər coğrafi-stra-

tejibaxımdandünyanınçoxönəmli
bölgələrində yerləşirlər. Hazırda
burada həyata keçirilən transmilli
iqtisadilayihələrAvropailəAsiya-
nı, Şimalla Cənubu bir-birinə sıx
bağlayır. Xəzər neftini və qazını
dünya bazarlarına çıxaran Bakı-
Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Bakı-
Tbilisi-Ərzurum və TANAP qaz
kəmərləri,həmçinintarixiİpəkYo-
lununfəaliyyətiüçünböyükönəmi
olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
istifadəyə verilmişdir. Regional
əməkdaşlığın uğurlu nümunələri
olan bu layihələr dost və qardaş
xalqlarımızın bugünkü və gələcək

rifahınınyüksəlməsinəköməkgös-
tərir, eyni zamanda, bölgədə sülh
vətəhlükəsizliyətöhfəverir.
Sədrdahasonradediki,təəssüf

ki, uzun illərdən bəri közərən
münaqişə ocaqları dövlətlər ara-
sındaiqtisadiəməkdaşlığamaneçi-
lik törədir. Bildiyiniz kimi, Ermə-
nistanRespublikasınınsilahlıtəca-
vüzü nəticəsində 25 ildən çoxdur
ki,Azərbaycantorpaqlarının20%-i
işğaledilmiş,1milyonsoydaşımız
qaçqına vəməcburi köçkünə çev-
rilmişdir.Birçoxbeynəlxalqtəşki-
latlar, xüsusən BMT-nin Təhlükə-
sizlikŞurasıvəBaşMəclisi,Avropa
ŞurasınınParlamentAssambleyası,
AvropaParlamentivədigərqurum-
larmünaqişəyədairqəbuletdikləri
çoxsaylı sənədlərdə Azərbaycan
ərazilərinin işğalınasonqoyulma-
sınıtələbetmişlər.
Spiker bu məsələdə tutduqları

mövqeyəgörədostvəqardaştürk-
dilliölkələrindövlətbaşçılarınavə
parlamentlərinəbirdaha təşəkkü-
rünübildirdi.Vurğuladıki,Türk-
dilliÖlkələrinParlamentAssamb-
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leyasıhərdəfətəsdiqlədiyibəyan-
namələrdəAzərbaycanın suveren-
liyinivəərazibütövlüyünüdəstək-
lədiyiniifadəedir.Sədrproblemin
beynəlxalq hüquq normaları və
prinsipləri,xüsusənonlarınarasın-
dabaşlıcaprinsipolandövlətlərin
sərhədlərinin toxunulmazlığı və
ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında
tezliklənizamasalınacağınaəmin-
liyinibildirdi.
TÜRKPA-nın fəaliyyətdə olan

sədri,MilliMəclisinrəhbəriOqtay
Əsədov toplantının işinə uğurlar,
xalqlarımıza sülh, tərəqqi və fira-
vanlıqarzuladı.
İclasda çıxış edən Qazaxıstan

Parlamenti Məclisinin Sədri Nur-
lanNiqmatulin,QırğızıstanJoqor-
ku Keneşinin Sədri Dastanbek
Jumabekov, TürkiyəBöyükMillət
Məclisinin Sədri Mustafa Şentop,
Özbəkistan Ali Məclisi Senatının
Sədri Tənzilə Narbayeva TÜRK-
PA-nınəhəmiyyəti, gördüyü işlər,
üzv ölkələrin qanunvericiliyinin
uyğunlaşdırılması, problemlərin
birgə həlli, turizmin inkişafı, türk
dünyasının ortaq şəxsiyyətləri

barədəmədənifəaliyyətlərinhəya-
takeçirilməsi,assambleyaüzvləri-
nin sayının artırılması, türkdilli
ölkələrin təhlükəsizliyinin qorun-
ması, parlament diplomatiyasının
əhəmiyyətibarədəfikirlərinibölüş-
dülər,Bakıdakeçirilənbutədbirin
yüksək səviyyədə təşkilinə görə
təşəkkürlərinibildirdilər.
Tədbirdə çıxış edən Türkdilli

Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
baş katibi BağdadAmreyev, Bey-
nəlxalqTürkAkademiyasınınpre-
zidenti Darxan Kıdıralı, Türk
MədəniyyətivəİrsiFondununpre-
zidenti Günay Əfəndiyeva, Qara
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşki-
latı Parlament Assambleyasının
başkatibiAsəfHacıyev,GUAM-ın
baş katibiAltayƏfəndiyev, 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-
tinəuğurlararzuladılar.

Sonra plenar iclasda TÜRKPA
Katibliyinin2020-ciilüçünbüdcə-
si təsdiqləndi, TÜRKPA-nın yeni-
dən işlənmiş reqlamenti, “TÜRK-
PAKatibliyihaqqında”Əsasnamə
və qurumun “Seçki Müşahidəsi
haqqında”Əsasnaməsiqəbuledil-
di. İclasda “Qeyri-maddi mədəni
irsin qorunması haqqında”,
“Turizmhaqqında”modelqanun-
lar təsdiqləndi, TÜRKPA-nın
Qadın Parlamentarilər Qrupunun
və Gənc Parlamentarilər Qrupu-
nun yaradılmasına razılıq verildi.
İclasdaTÜRKPAkomissiyalarının
birsırahesabatməruzələrivətöv-
siyə qərarları da təsdiqləndi, 9
iyun2019-cu il tarixindəQazaxıs-
tanda keçirilmiş erkən prezident
seçkilərinədairhesabatdinlənildi
vənəzərəalındı.
Plenar iclasın sonunda Bakı

Bəyannaməsiqəbulolundu.
Tədbirdən sonra jurnalistlər

üçün brifinq keçirildi, KİV nüma-
yəndələrinimaraqlandıranbirsıra
məsələlərəaydınlıqgətirildi.

MilliMəclisin
Mətbuatxidməti

İNTEQRASİYA

çoxdur ki, uğurla fəaliyyət göstə-
rir. Bu dövrdə assambleya özünü
xalqlarımızı bir-birinə daha da
yaxınlaşdırmağınsəmərəlibirvasi-
təsi kimi göstərə bilmişdir. Parla-
mentməclisiçərçivəsindəişbirliyi
ölkələrimizarasındasiyasi,ticarət-
iqtisadi vəmədəni-humanitar əla-
qələrininkişafındaparlamentdip-
lomatiyasının zəngin potensialın-
dan istifadə edilməsinə yol açır.
Bizim plenar iclasımız da “Türk
dünyasında parlament diplomati-
yası: sülhvə təhlükəsizliknaminə
regional əməkdaşlığın möhkəm-
ləndirilməsi” mövzusuna həsr
olunmuşdur.
Ümumiyyətlə, müasir dünyada

parlament diplomatiyasının əhə-
miyyətivəroluxeyliartmışdır.Par-
lamentdiplomatiyasınınüstünlüyü
birsıramətləbləridahatezvənecə
deyərlər, anlaşıqlı şəkildə çatdır-
mağaqadir olmasıdır.Bumənada
parlamentlərarası əməkdaşlığın
keyfiyyətcə yeni mərhələsi olan
parlament diplomatiyası ənənəvi
diplomatiyamexanizmləriniuğur-

latamamlayır,dövlətlərinqarşılaş-
dığıproblemlərinhəllinəparlament
vasitələrininköməyiilətöhfəverir.
Sədr parlamentlərarası əmək-

daşlığınbölgəmizdəmövcudolan
münaqişələrinnizamasalınmasına
kömək göstərə biləcəyinə inamını
ifadəetdi.Bildirdiki,bununüçün
ilk növbədə, qarşılıqlı etimada
əsaslanan iş birliyi inkişaf etdiril-
məlidir.
Türkdilli dövlətlər coğrafi-stra-

tejibaxımdandünyanınçoxönəmli
bölgələrində yerləşirlər. Hazırda
burada həyata keçirilən transmilli
iqtisadilayihələrAvropailəAsiya-
nı, Şimalla Cənubu bir-birinə sıx
bağlayır. Xəzər neftini və qazını
dünya bazarlarına çıxaran Bakı-
Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Bakı-
Tbilisi-Ərzurum və TANAP qaz
kəmərləri,həmçinintarixiİpəkYo-
lununfəaliyyətiüçünböyükönəmi
olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
istifadəyə verilmişdir. Regional
əməkdaşlığın uğurlu nümunələri
olan bu layihələr dost və qardaş
xalqlarımızın bugünkü və gələcək

rifahınınyüksəlməsinəköməkgös-
tərir, eyni zamanda, bölgədə sülh
vətəhlükəsizliyətöhfəverir.
Sədrdahasonradediki,təəssüf

ki, uzun illərdən bəri közərən
münaqişə ocaqları dövlətlər ara-
sındaiqtisadiəməkdaşlığamaneçi-
lik törədir. Bildiyiniz kimi, Ermə-
nistanRespublikasınınsilahlıtəca-
vüzü nəticəsində 25 ildən çoxdur
ki,Azərbaycantorpaqlarının20%-i
işğaledilmiş,1milyonsoydaşımız
qaçqına vəməcburi köçkünə çev-
rilmişdir.Birçoxbeynəlxalqtəşki-
latlar, xüsusən BMT-nin Təhlükə-
sizlikŞurasıvəBaşMəclisi,Avropa
ŞurasınınParlamentAssambleyası,
AvropaParlamentivədigərqurum-
larmünaqişəyədairqəbuletdikləri
çoxsaylı sənədlərdə Azərbaycan
ərazilərinin işğalınasonqoyulma-
sınıtələbetmişlər.
Spiker bu məsələdə tutduqları

mövqeyəgörədostvəqardaştürk-
dilliölkələrindövlətbaşçılarınavə
parlamentlərinəbirdaha təşəkkü-
rünübildirdi.Vurğuladıki,Türk-
dilliÖlkələrinParlamentAssamb-



noyabr-dekabr 2019    1514     Milli Məclis

Qafqazınbubölgəsiiləhəyatınmüxtə-
lifsahələrindəmünasibətlərininkişafı-
naböyükmaraqvardır.
Qəbulda tərəfləri maraqlandıran

məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparıldı.

Noyabrın13-dəMilliMəclisinSədri
OqtayƏsədovölkəmizdəsəfərdəolan
RusiyaFederasiyasıFederasiyaŞurası-
nın Sədr müavini İlyas Umaxanovun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə
görüşdü.GörüşdəDağıstanRespubli-
kası Xalq Məclisinin Sədri Xizri Şıx-
səidovvədigərrəsmişəxslərdəiştirak
edirdilər.
Spikerqonaqlarısəmimisalamlaya-

raqvurğuladıki,müstəqilAzərbaycan
RusiyaFederasiyası,onunsubyektləri,
o cümlədənDağıstanla hərtərəfli əla-
qələrin inkişafına böyük önəm verir.
Xalqlarımızarasındakımədənivəmə-
nəvi yaxınlıq münasibətlərimizin da-
hadainkişafıüçünyaxşızəminyara-
dır.
Ölkəbaşçılarınıngörüşlərindəapa-

rılandanışıqlar və imzalanmış sənəd-
lərəməkdaşlığımızınkeyfiyyətcəyeni
müstəviyə qalxması baxımından çox
əhəmiyyətlidir.Yüksəksəviyyəlisiyasi
dialoq iqtisadi münasibətlərimizə də
özmüsbəttəsirinigöstərir.Parlament-
lərsəviyyəsindəəlaqələrimizininkişafı
ümumiməqsədlərəxidmətedir.
Qonaqlar bildirdilər ki, müştərək

tarixikeçmişəmalikxalqlarımızarasın-
damünasibətlərindərinləşməsigünün
tələbidir.Rusiya,ocümlədənDağıstan
Azərbaycanla iqtisadi,mədəni,huma-
nitarsahələrdəəlaqələridahadageniş-
ləndirməyəböyükəhəmiyyətverir.
Söhbətdə parlamentlərarası əmək-

daşlığın gələcək inkişaf perspektivləri
vədigərməsələlərətrafındadanışıldı.

Noyabrın 7-dəMilliMəclisin Sədri
OqtayƏsədovölkəmizdərəsmisəfər-
də olan Litva Respublikası Seyminin

SədriViktorasPranskietisinbaşçılıqet-
diyinümayəndəheyətiiləgörüşdü.
Sədrqonaqlarısalamlayaraqbildir-

diki,AzərbaycanlaLitvadostvətərəf-
daş ölkələrdir. Bu gün əldə edilən
uğurlar sayəsində Azərbaycan-Litva
münasibətləri yeni mərhələyə qədəm
qoyur.Əməkdaşlığımızın bu səviyyə-
yə çatmasında ölkə prezidentlərinin
rolu böyükdür.  Bugünədək iki ölkə
arasında 39 sənəd imzalanmış, 10-u
üzərindəişdavametdirilir.
Azərbaycan xarici sərmayə üçün

cəlbedicidövlətlərdənbirinəçevrilmiş-
dir. Ölkəmizin reallaşdırdığı qlobal
neftvəqazlayihələriAvropanınenerji
təhlükəsizliyininmöhkəmləndirilməsi-
nə xidmət göstərir. Azərbaycan mü-
hüm nəqliyyat qovşaqlarının keçdiyi
coğrafibirməkankimidəcəlbedicidir.
Litvailəmədəni,humanitarsahələrdə
əməkdaşlılığımıztəqdirəlayiqdir.
Spiker qeyd etdi ki, xalqlarımızın

bir-birinəyaxınlaşmasındaparlament-

lərin rolu danılmazdır; hər iki parla-
mentdədostluqqruplarıfəaliyyətgös-
tərirvənümayəndəheyətlərimizmüx-
təlif beynəlxalq qurumlarda tez-tez
təmasdaolur,onlarıdüşündürənmə-
sələlər ətrafında müzakirələr aparır-
lar.
V.PranskietisAzərbaycanla həyatın

ən müxtəlif sahələrində əməkdaşlığı
dərinləşdirməkniyyətindəolduqlarını
vurğuladı. Bildirildi ki, parlamentlər
səviyyəsində münasibətlərin daha da
genişlənməsi,deputatlarınqarşılıqlısə-
fərləritəcrübəvəinformasiyamübadi-
ləsibaxımındançoxönəmlidir.
GörüşdəMilliMəclisSədrininbirin-

ci müavini Ziyafət Əsgərov, Sədr
müavini Valeh Ələsgərov, parlament
AparatınınrəhbəriSəfaMirzəyev,Lit-
va ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə
işçiqrupununbaşçısıKamranNəbiza-
də, hər iki ölkənin səfirləri Tamerlan
QarayevvəEgidiyusNavikas,eləcədə
digərrəsmişəxsləriştirakedirdilər.

RƏSMİ XRONİKA

Dekabrın17-dəMilliMəclisinSədri
OqtayƏsədovTÜRKPA-nınIXPlenar
İclasındaiştiraketməküçünölkəmizdə
səfərdəolanQırğızRespublikasıJoqor-
kuKeneşininSədriDastanbekJumabe-
kovun başçılıq etdiyi nümayəndə he-
yətiiləgörüşdü.
Milli Məclisin spikeri ümidvar ol-

duğunubildirdiki,Qırğızıstannüma-
yəndəheyətininölkəmizəsəfəriparla-
mentlərarasıdialoqundahadageniş-
lənməsinə öz töhfəsini verəcək.Milli
MəclisinSədridediki,hərikiölkəbaş-
çılarınıngörüşlərizamanıaparılanda-
nışıqlarvəimzalanmışsənədlərəmək-
daşlığımızın gələcək inkişafı üçün
yaxşızəminyaratmışdır:“Biziqtisadi,
ocümlədənhəyatındigərsahələrində
dəəlaqələrimizidahadagenişləndir-
məkniyyətindəyik”.
Spiker Türkdilli Ölkələrin Parla-

mentAssambleyasınınBakıdakeçiri-
ləcəknövbətiplenar iclasıbarədəöz
fikirləriniaçıqlayaraqötənillərərzin-
də bu qurumunmötəbər beynəlxalq
təşkilataçevrilməsiistiqamətindəgö-
rülənişləriyüksəkdəyərləndirdi.Bil-
dirildiki,TÜRKPAtəkcəonaüzvöl-
kələrüçündeyil,həmdəbütüntürk
dünyasıüçünböyükəhəmiyyətdaşı-
yır.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlığını

bildirən Qırğız Respublikası Joqorku
Keneşinin Sədri Dastanbek Jumabe-
kov ölkəmizə səfərindən və burada
keçirdiyigörüşlərdənməmnunqaldı-
ğınısöylədi.O,AzərbaycanPrezidenti
cənab İlhamƏliyevlə ikitərəfli əmək-
daşlığındahadadərinləşdirilməsiba-
rədə aparılanmüzakirəni yüksəkdə-
yərləndirdi. Qonaq dedi ki, müstəqil
AzərbaycanınMilliMəclisindəkeçiri-
lənbugörüşdəparlamentlərsəviyyə-
sindəmünasibətlərimizindahadadə-
rinləşməsinəxidmətedir.
Dastanbek Jumabekov TÜRKPA

çərçivəsindəgörülənişləriyüksəkqiy-
mətləndirərəkqurumunnövbətisessi-

yasınıntürkbirliyiüçünuğurluolaca-
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, on-

ların Dünya Dini Liderlərinin II Bakı
Sammitində iştirakını yüksək dəyər-
ləndirdi.Qeydedildiki,dünyadamul-
tikulturalizm mərkəzlərindən birinə
çevrilmişAzərbaycantolerantbirölkə
kimitanınır.
Sədrümidvarolduğunubildirdiki,

səfərmüddətindəqonaqlarınrespubli-
kamızın tarixi, iqtisadiyyatı,mədəniy-
yəti, multikulturalizm mühiti, uğurlu
neftstrategiyası,regiondahəyatakeçi-
rilənböyükstratejilayihələr,ölkəmizin
üzləşdiyiçətinliklərvəqonşuErmənis-
tanınsilahlıqüvvələritərəfdəntorpaq-
larımızın20%-nin işğaledilməsibarə-
də əldə edəcəkləri məlumatlar Azər-
baycan haqqında biliklərinin daha da
zənginləşməsinətöhfəverəcək.
Qeydedildiki,ölkəmiztəkcəfede-

ral səviyyədədeyil,ABŞ-ın ştatları ilə
də münasibətlərin inkişafına böyük
maraqgöstərir.
GörüşdəSədrdediki,Azərbaycanla

ABŞ arasında münasibətlər öz dina-
mikliyiiləfərqlənirvəBirləşmişŞtatlar
Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan
ilkdövlətlərdəndir.Ümumiyyətlə,son
illərABŞ-danrespublikamızamüxtəlif
səviyyələrdə səfərlərin həyata keçiril-
məsiənənəvihalalmışdır.

Ölkələrimiz arasındamövcud olan
fəalsiyasidialoqiqtisadisahəyədəöz
təsirini göstərir. Bugünədək ABŞ şir-
kətləri tərəfindən Azərbaycan iqtisa-
diyyatına14milyardABŞdollarıhəc-
mindəsərmayəyatırılmışdır.Respubli-
kamızqlobalneftvəqaz layihələrinin
reallaşmasındahəmişəABŞ-ındəstəyi-
nihissetmişdir.BizABŞ-lamədəni-hu-
manitarəlaqələrimizidə inkişaf etdir-
məkdəmaraqlıyıq.
Söhbətdə parlament diplomatiyası-

nın önəmini vurğulayan Sədr Milli
MəclisdəvəABŞKonqresindədostluq
qruplarınınfəaliyyətgöstərməsinitəq-
dir etdi. Hər iki ölkənin qanunverici
orqanlarıarasındauğurluəməkdaşlıq-
dan, qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətin-
dəndanışdı.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən

söz açan spikerAzərbaycanın proble-
minbeynəlxalqhüquqnormalarıçərçi-
vəsində, ölkələrin ərazi bütövlüyü
prinsipiəsasındahəllinətərəfdaroldu-
ğunu vurğuladı. Bildirildi ki, ATƏT-
ninMinskQrupununhəmsədrlərindən
biri kimiABŞproblemin çözülməsinə
öz töhfəsini verə bilər.OqtayƏsədov
ABŞ-ın20-dənçoxştatınınXocalısoy-
qırımına münasibət bildirdiyini qeyd
edərək,digərştatlartərəfdəndəmüva-
fiqaddımlarınatılacağına inamını ifa-
dəetdi.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlığını

bildirənRaymondSkotSeylssəfərçər-
çivəsində keçirdikləri görüşlərdən və
xalqımızınqonaqpərvərliyindənməm-
nunqaldıqlarınıdedi.Qeydedildi ki,
dünyadiniliderlərininnövbətisammi-
tində iştiraketməküçüngələnnüma-
yəndə heyətinin tərkibində ABŞ-ın 4
ştatınınnümayəndəsitəmsilolunmuş-
dur.MontanaŞtatıSenatınınSədriMil-
liMəclislətəmsiletdiyiölkəninştatları-
nın qanunverici orqanları arasında
əməkdaşlığıngenişləndirməsiniönəm-
lihesabetdi.Bildirildiki,təkcəfederal
deyil, ştatlar səviyyəsində də Cənubi
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Qafqazınbubölgəsiiləhəyatınmüxtə-
lifsahələrindəmünasibətlərininkişafı-
naböyükmaraqvardır.
Qəbulda tərəfləri maraqlandıran

məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparıldı.

Noyabrın13-dəMilliMəclisinSədri
OqtayƏsədovölkəmizdəsəfərdəolan
RusiyaFederasiyasıFederasiyaŞurası-
nın Sədr müavini İlyas Umaxanovun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə
görüşdü.GörüşdəDağıstanRespubli-
kası Xalq Məclisinin Sədri Xizri Şıx-
səidovvədigərrəsmişəxslərdəiştirak
edirdilər.
Spikerqonaqlarısəmimisalamlaya-

raqvurğuladıki,müstəqilAzərbaycan
RusiyaFederasiyası,onunsubyektləri,
o cümlədənDağıstanla hərtərəfli əla-
qələrin inkişafına böyük önəm verir.
Xalqlarımızarasındakımədənivəmə-
nəvi yaxınlıq münasibətlərimizin da-
hadainkişafıüçünyaxşızəminyara-
dır.
Ölkəbaşçılarınıngörüşlərindəapa-

rılandanışıqlar və imzalanmış sənəd-
lərəməkdaşlığımızınkeyfiyyətcəyeni
müstəviyə qalxması baxımından çox
əhəmiyyətlidir.Yüksəksəviyyəlisiyasi
dialoq iqtisadi münasibətlərimizə də
özmüsbəttəsirinigöstərir.Parlament-
lərsəviyyəsindəəlaqələrimizininkişafı
ümumiməqsədlərəxidmətedir.
Qonaqlar bildirdilər ki, müştərək

tarixikeçmişəmalikxalqlarımızarasın-
damünasibətlərindərinləşməsigünün
tələbidir.Rusiya,ocümlədənDağıstan
Azərbaycanla iqtisadi,mədəni,huma-
nitarsahələrdəəlaqələridahadageniş-
ləndirməyəböyükəhəmiyyətverir.
Söhbətdə parlamentlərarası əmək-

daşlığın gələcək inkişaf perspektivləri
vədigərməsələlərətrafındadanışıldı.

Noyabrın 7-dəMilliMəclisin Sədri
OqtayƏsədovölkəmizdərəsmisəfər-
də olan Litva Respublikası Seyminin

SədriViktorasPranskietisinbaşçılıqet-
diyinümayəndəheyətiiləgörüşdü.
Sədrqonaqlarısalamlayaraqbildir-

diki,AzərbaycanlaLitvadostvətərəf-
daş ölkələrdir. Bu gün əldə edilən
uğurlar sayəsində Azərbaycan-Litva
münasibətləri yeni mərhələyə qədəm
qoyur.Əməkdaşlığımızın bu səviyyə-
yə çatmasında ölkə prezidentlərinin
rolu böyükdür.  Bugünədək iki ölkə
arasında 39 sənəd imzalanmış, 10-u
üzərindəişdavametdirilir.
Azərbaycan xarici sərmayə üçün

cəlbedicidövlətlərdənbirinəçevrilmiş-
dir. Ölkəmizin reallaşdırdığı qlobal
neftvəqazlayihələriAvropanınenerji
təhlükəsizliyininmöhkəmləndirilməsi-
nə xidmət göstərir. Azərbaycan mü-
hüm nəqliyyat qovşaqlarının keçdiyi
coğrafibirməkankimidəcəlbedicidir.
Litvailəmədəni,humanitarsahələrdə
əməkdaşlılığımıztəqdirəlayiqdir.
Spiker qeyd etdi ki, xalqlarımızın

bir-birinəyaxınlaşmasındaparlament-

lərin rolu danılmazdır; hər iki parla-
mentdədostluqqruplarıfəaliyyətgös-
tərirvənümayəndəheyətlərimizmüx-
təlif beynəlxalq qurumlarda tez-tez
təmasdaolur,onlarıdüşündürənmə-
sələlər ətrafında müzakirələr aparır-
lar.
V.PranskietisAzərbaycanla həyatın

ən müxtəlif sahələrində əməkdaşlığı
dərinləşdirməkniyyətindəolduqlarını
vurğuladı. Bildirildi ki, parlamentlər
səviyyəsində münasibətlərin daha da
genişlənməsi,deputatlarınqarşılıqlısə-
fərləritəcrübəvəinformasiyamübadi-
ləsibaxımındançoxönəmlidir.
GörüşdəMilliMəclisSədrininbirin-

ci müavini Ziyafət Əsgərov, Sədr
müavini Valeh Ələsgərov, parlament
AparatınınrəhbəriSəfaMirzəyev,Lit-
va ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə
işçiqrupununbaşçısıKamranNəbiza-
də, hər iki ölkənin səfirləri Tamerlan
QarayevvəEgidiyusNavikas,eləcədə
digərrəsmişəxsləriştirakedirdilər.

RƏSMİ XRONİKA

Dekabrın17-dəMilliMəclisinSədri
OqtayƏsədovTÜRKPA-nınIXPlenar
İclasındaiştiraketməküçünölkəmizdə
səfərdəolanQırğızRespublikasıJoqor-
kuKeneşininSədriDastanbekJumabe-
kovun başçılıq etdiyi nümayəndə he-
yətiiləgörüşdü.
Milli Məclisin spikeri ümidvar ol-

duğunubildirdiki,Qırğızıstannüma-
yəndəheyətininölkəmizəsəfəriparla-
mentlərarasıdialoqundahadageniş-
lənməsinə öz töhfəsini verəcək.Milli
MəclisinSədridediki,hərikiölkəbaş-
çılarınıngörüşlərizamanıaparılanda-
nışıqlarvəimzalanmışsənədlərəmək-
daşlığımızın gələcək inkişafı üçün
yaxşızəminyaratmışdır:“Biziqtisadi,
ocümlədənhəyatındigərsahələrində
dəəlaqələrimizidahadagenişləndir-
məkniyyətindəyik”.
Spiker Türkdilli Ölkələrin Parla-

mentAssambleyasınınBakıdakeçiri-
ləcəknövbətiplenar iclasıbarədəöz
fikirləriniaçıqlayaraqötənillərərzin-
də bu qurumunmötəbər beynəlxalq
təşkilataçevrilməsiistiqamətindəgö-
rülənişləriyüksəkdəyərləndirdi.Bil-
dirildiki,TÜRKPAtəkcəonaüzvöl-
kələrüçündeyil,həmdəbütüntürk
dünyasıüçünböyükəhəmiyyətdaşı-
yır.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlığını

bildirən Qırğız Respublikası Joqorku
Keneşinin Sədri Dastanbek Jumabe-
kov ölkəmizə səfərindən və burada
keçirdiyigörüşlərdənməmnunqaldı-
ğınısöylədi.O,AzərbaycanPrezidenti
cənab İlhamƏliyevlə ikitərəfli əmək-
daşlığındahadadərinləşdirilməsiba-
rədə aparılanmüzakirəni yüksəkdə-
yərləndirdi. Qonaq dedi ki, müstəqil
AzərbaycanınMilliMəclisindəkeçiri-
lənbugörüşdəparlamentlərsəviyyə-
sindəmünasibətlərimizindahadadə-
rinləşməsinəxidmətedir.
Dastanbek Jumabekov TÜRKPA

çərçivəsindəgörülənişləriyüksəkqiy-
mətləndirərəkqurumunnövbətisessi-

yasınıntürkbirliyiüçünuğurluolaca-
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, on-

ların Dünya Dini Liderlərinin II Bakı
Sammitində iştirakını yüksək dəyər-
ləndirdi.Qeydedildiki,dünyadamul-
tikulturalizm mərkəzlərindən birinə
çevrilmişAzərbaycantolerantbirölkə
kimitanınır.
Sədrümidvarolduğunubildirdiki,

səfərmüddətindəqonaqlarınrespubli-
kamızın tarixi, iqtisadiyyatı,mədəniy-
yəti, multikulturalizm mühiti, uğurlu
neftstrategiyası,regiondahəyatakeçi-
rilənböyükstratejilayihələr,ölkəmizin
üzləşdiyiçətinliklərvəqonşuErmənis-
tanınsilahlıqüvvələritərəfdəntorpaq-
larımızın20%-nin işğaledilməsibarə-
də əldə edəcəkləri məlumatlar Azər-
baycan haqqında biliklərinin daha da
zənginləşməsinətöhfəverəcək.
Qeydedildiki,ölkəmiztəkcəfede-

ral səviyyədədeyil,ABŞ-ın ştatları ilə
də münasibətlərin inkişafına böyük
maraqgöstərir.
GörüşdəSədrdediki,Azərbaycanla

ABŞ arasında münasibətlər öz dina-
mikliyiiləfərqlənirvəBirləşmişŞtatlar
Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan
ilkdövlətlərdəndir.Ümumiyyətlə,son
illərABŞ-danrespublikamızamüxtəlif
səviyyələrdə səfərlərin həyata keçiril-
məsiənənəvihalalmışdır.

Ölkələrimiz arasındamövcud olan
fəalsiyasidialoqiqtisadisahəyədəöz
təsirini göstərir. Bugünədək ABŞ şir-
kətləri tərəfindən Azərbaycan iqtisa-
diyyatına14milyardABŞdollarıhəc-
mindəsərmayəyatırılmışdır.Respubli-
kamızqlobalneftvəqaz layihələrinin
reallaşmasındahəmişəABŞ-ındəstəyi-
nihissetmişdir.BizABŞ-lamədəni-hu-
manitarəlaqələrimizidə inkişaf etdir-
məkdəmaraqlıyıq.
Söhbətdə parlament diplomatiyası-

nın önəmini vurğulayan Sədr Milli
MəclisdəvəABŞKonqresindədostluq
qruplarınınfəaliyyətgöstərməsinitəq-
dir etdi. Hər iki ölkənin qanunverici
orqanlarıarasındauğurluəməkdaşlıq-
dan, qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətin-
dəndanışdı.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən

söz açan spikerAzərbaycanın proble-
minbeynəlxalqhüquqnormalarıçərçi-
vəsində, ölkələrin ərazi bütövlüyü
prinsipiəsasındahəllinətərəfdaroldu-
ğunu vurğuladı. Bildirildi ki, ATƏT-
ninMinskQrupununhəmsədrlərindən
biri kimiABŞproblemin çözülməsinə
öz töhfəsini verə bilər.OqtayƏsədov
ABŞ-ın20-dənçoxştatınınXocalısoy-
qırımına münasibət bildirdiyini qeyd
edərək,digərştatlartərəfdəndəmüva-
fiqaddımlarınatılacağına inamını ifa-
dəetdi.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlığını

bildirənRaymondSkotSeylssəfərçər-
çivəsində keçirdikləri görüşlərdən və
xalqımızınqonaqpərvərliyindənməm-
nunqaldıqlarınıdedi.Qeydedildi ki,
dünyadiniliderlərininnövbətisammi-
tində iştiraketməküçüngələnnüma-
yəndə heyətinin tərkibində ABŞ-ın 4
ştatınınnümayəndəsitəmsilolunmuş-
dur.MontanaŞtatıSenatınınSədriMil-
liMəclislətəmsiletdiyiölkəninştatları-
nın qanunverici orqanları arasında
əməkdaşlığıngenişləndirməsiniönəm-
lihesabetdi.Bildirildiki,təkcəfederal
deyil, ştatlar səviyyəsində də Cənubi
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Prezident İlham Əliyevin rəh-
bərliyi altında islahatlar konsep-
siyası hazırda daha böyük dina-
mizm qazanmaqdadır. Nazirlər
Kabinetində, məhkəmə-hüquq
sistemindəvəregional idarəetmə
orqanlarında strukturvəkadr is-
lahatlarıcəmiyyətdərəğbətləqar-
şılanır. Cəmiyyət inanır ki, isla-
hatlar bundan sonra da uğurla
davam etdiriləcək. YAP üzvləri-
ninçoxluqtəşkiletdiyiMilliMəc-
lisölkədəhəyatakeçirilənislahat-
larındahadagenişlənməsivədə-
rinləşməsi prosesindən kənarda
qalmamalı, islahatların qanunve-
ricilik sahəsini də əhatə etməsi
məqsədi ilə prinsipial mövqe və
dövlətçiliyə xidmət nümunəsi
göstərməlidir.”
Komitə sədri deputatları YAP

üzvlərinin parlamentin buraxıl-

masıvənövbədənkənarseçkilərin
keçirilməsi ilə bağlı müraciətinə
dəstəkverməyəçağırdı.
Milli Məclisin Hüquq siyasəti

vədövlətquruculuğukomitəsinin
sədriƏliHüseynlimüzakirəyəçı-
xarılmış məsələni hüquqi cəhət-
dənəsaslandırdı.
SonraMilliMəclisinqərarlayi-

həsinihazırlamaqüçünparlament
Sədrininmüavini BaharMurado-
va, komitə sədrləri Əli Hüseynli,
SəmədSeyidov,deputatlarFəzail
İbrahimli və Sahibə Qafarovadan
ibarətredaksiyakomissiyasıyara-
dıldı.
Müzakirələr zamanı çıxış edən

millət vəkilləri Hikmət Məmmə-
dov, Fəzail İbrahimli,AzayQuli-
yev,AqiyəNaxçıvanlı,ElşənMu-
sayev, SahibəQafarova,AzərBa-
damov, Səməd Seyidov, Şəmsəd-

din Hacıyev, Qüdrət Həsənquli-
yev, Kamilə Əliyeva, Elmira
Axundova,FəzailAğamalı,Məla-
hət İbrahimqızı, Fazil Mustafa,
Asim Mollazadə, Musa Quliyev,
Jalə Əliyeva, Rasim Musabəyov,
Eldar İbrahimov,NəsibMəhəmə-
liyev,ArifRəhimzadəMilliMəcli-
sin hər zaman dövlət başçısının
həyatakeçirdiyisiyasətidəstəklə-
diyini,cəmiyyətdəyenisiyasipro-
seslərin başlandığını bildirdilər.
Qeyd olundu ki, deputatların bu
təşəbbüsü ölkəmizin inkişafına,
tərəqqisinəxidmətedəcəkvənöv-
bədənkənar parlament seçkiləri
ölkəyəyenidinamizmverəcək.
Çıxışlardan sonra Milli Məclis

Sədrininmüavini BaharMurado-
va qərar layihəsini səsləndirdi.
Qərar səsə qoyularaq qəbul edil-
di.

PARLAMENT XƏBƏRİ

Dekabrın 2-də Milli Məclisin
plenar iclası keçirildi. İclası açan
parlamentin Sədri Oqtay Əsədov
bugünküplenariclasdaMilliMəc-
lisdəçoxluqtəşkiledənYeniAzər-
baycanPartiyasıüzvlərindənibarət
deputatların parlamentin buraxıl-
masıvənövbədənkənar seçkilərin
keçirilməsi ilə bağlı müraciətinin
müzakirəediləcəyinibildirdi.Spi-
kerbubarədədanışaraqsöylədiki,
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenticənabİlhamƏliyevinmüa-
sir 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
dövlətinəçevirmişdir.
Cənab Prezident tərəfindən hə-

yata keçirilən köklü islahatlar son
dövrdə keyfiyyətcə yeni mərhələ-
yəqədəmqoymuşdur.Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabine-
tində, mərkəzi və yerli icra haki-
miyyəti orqanlarında, məhkəmə-
hüquq sistemində, regional ida-
rəetmə orqanlarında, ümumiyyət-
lə, dövlət həyatının bütün sahələ-
rindəaparılanstrukturvəkadris-
lahatları cəmiyyətdə rəğbətlə qar-
şılanır.

Həyatakeçirilənislahatlarınsis-
temli xarakter daşıması, qarşıya
çıxan yeni çağırışlar, cəmiyyətin
gözləntiləri və digər amillər qa-
nunvericilikhakimiyyətindədəis-
lahatlarındərinləşdirilməsini,par-
lamentin yenilənməsini zəruri et-
mişdir. Bildiyiniz kimi, noyabrın
28-də parlamentdə çoxluq təşkil
edənYeniAzərbaycanPartiyasının
üzvləri Milli Məclisə parlamentin
buraxılması və növbədənkənar
seçkilərin keçirilməsi haqqında
müraciət ediblər və buməsələ ilə
əlaqədariclasınçağırılmasınıxahiş
ediblər.
Azərbaycan Respublikasının

Konstitusiyasının 95-ci maddəsi-
nin IIIhissəsinəgörə,MilliMəcli-
sin bu cür məsələləri müzakirə
edibqərarqəbuletməksəlahiyyəti
vardır.Bizbugünhəminməsələni
müzakirəetməküçünyığışmışıq.
SonraMilliMəclisinİctimaibir-

liklər və dini qurumlar komitəsi-
ninsədri,YAPicrakatibininmüavi-
ni Siyavuş Novruzov partiyanın
təşəbbüsünü əsaslandırdı: “Ulu
öndər Heydər Əliyevin əsasını
qoyduğudövlət idarəçiliyi ənənə-
ləri, daxili və xarici siyasət kursu
YeniAzərbaycanPartiyasının səd-
ri,AzərbaycanPrezidenticənabİl-
ham Əliyevin rəhbərliyi altında
çoxböyükuğurladavametdirilir.

Sosial-iqtisadi tərəqqi, ölkə iqtisa-
diyyatınındinamik inkişafı, əhali-
ninrifahınındahadayaxşılaşdırıl-
masısiyasətininhəyatakeçirilməsi
dahagenişhədəflərinmüəyyənləş-
məsini və daha dərin islahatların
aparılmasınızərurətəçevirir.

MilliMəclisnövbədənkənar 
parlamentseçkilərininkeçirilməsi
iləbağlıPrezidentəmüraciətetdi
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Sankt-Peterburqa səfəri çərçivə-
sində parlamentin spikeri Oqtay
Əsədov tədbirlərdə iştirak edən
nümayəndəheyətlərininrəhbərləri
iləbirsıragörüşlərkeçirib.

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.
Dövlətbaşçılarımızıngörüşləriza-
manı aparılan danışıqlar münasi-
bətlərimizin dərinləşməsi üçün
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möhkəmzəminyaratmışdır.
ValentinaMatviyenkoAzərbay-

canınBirincivitse-prezidentiMeh-
ribanxanımƏliyevanınMoskvada
keçirilənXRusiya-AzərbaycanRe-
gionlararası Forumunda iştirakını
yüksək qiymətləndirərək, tədbirin
önəmini xüsusi vurğulayıb. Qeyd
edilibki,beləforumlarqarşıyaqo-
yulmuşhədəflərəçatmaqbaxımın-
danböyükönəmdaşıyır.
Söhbət zamanı V.Matviyenko

Bakıya son səfərini xatırlayaraq,
Azərbaycanda gördüyü qonaq-
pərvərlikdənvəsəfərçərçivəsində
keçirdiyi görüşlərdən, apardığı
danışıqlardan məmnunluğunu
ifadəedib.Bildirilibki,parlament-
lərarası əlaqələr dövlətlərarası
münasibətlər sistemində mühüm
yertutur.Busahədəəməkdaşlığı-
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-
nasibətlərindahadadərinləşməsi
baxımından əhəmiyyətli olduğu-
nusöyləyib.SpikerMDBPAA-nın
50-ci plenar iclasında müzakirə
olunacaqməsələlərinMDBməka-
nıüçünəhəmiyyətindənvəquru-
mun vətəndaş cəmiyyəti institut-
larının,ocümlədəndemokratiya-
nın inkişafına verdiyi töhfədən
danışıb. Ölkələrimizin nüfuzlu
beynəlxalq qurumlarda iştirakını,
bu platformada nümayəndə he-
yətlərimizinmütəmadi görüşləri-
nitəqdiredib.OqtayƏsədovdöv-
lətlərimizarasındakıyüksəksiyasi
dialoqun iqtisadi sahəyədəmüs-
bət təsirini vurğulayıb. Azərbay-
canınnəinkiRusiyanınfederalqu-
rumlarıilə,ocümlədənbuölkənin

regionlarıilədəəlaqələridərinləş-
dirməkdəmaraqlı olduğunu söy-
ləyib.
SonraMilliMəclisin SədriMDB

PAA-nın tədbirlərində iştirak edən
Özbəkistan Ali Məclisi Senatının
Sədri xanımTənziləNarbayeva ilə
görüşüb.
AliMəclis Senatının SədriMDB

PAA tədbirləri çərçivəsində bugö-
rüşdənməmnunqaldığını,azərbay-
canlıdeputatlarlanövbətidəfəfikir
mübadiləsi aparmaq imkanından
razılığınıifadəedib.
XanımT.NarbayevaAzərbaycan

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
səviyyəlisiyasidialoqiqtisadi,mə-
dəni,humanitarsahələrədəöztə-
sirini göstərir. Özbəkistan tərəfi

SƏFƏR

AzərbAycAn PArLAMEnTİnİn nÜMAyənDə 
HEyəTİ MDb PAA-nın ŞUrA İcLASınDA Və 

50-ci yUbİLEy SESSİyASınDA İŞTİrAK EDİb
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  do  vun baş  çı  lı  ğı ilə par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti Müs  tə  qil Döv  lət  lər 
Bir  li  yi Par  la  ment  lə  ra  ra  sı As  samb  le  ya  sı  nın Şu  ra və növ  bə  ti ple  nar ic  la  sın  da iş  ti  rak et  mək üçün no -
yab  rın 20-dən 22-nə ki  mi Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın Sankt-Pe  ter  burq şə  hə  rin  də sə  fər  də olub. Nü  ma -
yən  də he  yə  ti  nin tər  ki  bi  nə de  pu  tat  lar  dan Xan  lar Fə  ti  yev, Fə  zail Ağa  ma  lı, Mir  ka  zım Ka  zı  mov, Bəx  ti  yar 
Əli  yev, par  la  ment Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev və di  gər rəs  mi şəxs  lər da  xil idi.
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tiqamətində görülmüş və pers-
pektiv işlərdən danışıb. İqtisadi,
mədəni, humanitar sahələrdə
əməkdaşlığımızın daha da dərin-
ləşdirilməsi üçün geniş imkanlar
olduğunubildirib.

*  *  *
Həmin gün Sankt-Peterburqun

Tavriya sarayındaMDB PAA-nın
Şuraiclasıkeçirilib.İclasdaplenar
sessiyada müzakirəyə çıxarılacaq
məsələlərəbaxılıb.Toplantıdaqu-
rumaüzvölkələrdəseçkilərinmü-
şahidəsinin təşkili, Qazaxıstanda,
Belarusda,Özbəkistandabusahə-
də görülmüş işlər, II Dünyamü-
haribəsində qələbənin 75 illiyinə
həsr edilmiş tədbirlər, təşkilatın
fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi
vədigərməsələlərmüzakirə olu-
nub.

*  *  *
Noyabrın 22-də Milli Məclisin

SədriOqtayƏsədovunbaşçılığıilə
parlament nümayəndə heyəti
Sankt-Peterburqun Tavriya sara-
yındaMDBPAA-nın50-ciyubiley
sessiyasında iştirak edib. Tədbiri
açan Rusiya Federasiyası Federa-
siyaMəclisiFederalŞurasınınspi-
keri Valentina Matviyenko iclas
iştirakçılarını əlamətdar yubiley
sessiyasımünasibətiilətəbrikedə-
rək,onlarauğurlararzulayıb.Son-
ra MDB PAA-nın yaranma tarixi
vəinkişafyolubarədəsənədlifilm
nümayişetdirilib.
Sessiyadanormativhüquqiakt-

lar, parlamentarilərin statusu ilə
bağlıqanunvericiliyintəkmilləşdi-
rilməsi, ekoloji zərərin hesablan-
ması,sosialturizm,reklamhaqqın-
damodel qanunlar, ekoloji təhlü-

kəsizliküzrəmillimərkəzlərinya-
radılması,MDBPAA-nınnövbətiil
üçünfəaliyyətistiqamətləribarədə
məsələlərə baxılıb. Tədbirdə çıxış
edənlərmüzakirəolunansənədlər
barədəözqeydvətəkliflərinibildi-
riblər. İclasda deputatlardan Xan-
lar Fətiyev, Mirkazım Kazımov,
Bəxtiyar Əliyev, Fəzail Ağamalı,
parlamentAparatınınrəhbəriSəfa
Mirzəyeviştirakediblər.
Yubiley sessiyasından sonra

MDB-yə üzv ölkələrin incəsənət
xadimlərinin iştirakı ilə konsert
proqramıolub.KonsertdəMüslüm
Maqomayevin“Azərbaycan”mah-
nısı səsləndirilib.Həmingünpar-
lament nümayəndə heyətimizin
Sankt-Peterburqasəfəribaşaçatıb.

AkifTəvəkküloğlu
MilliMəclisinMətbuatkatibi

SƏFƏR

Azərbaycanla həyatın ən müxtəlif
sahələrində əlaqələri dərinləşdir-
məkniyyətindədir.
MilliMəclisin SədriOqtayƏsə-

dov dövlət başçılarımızın görüşlə-
rinin,nümayəndəheyətlərininqar-
şılıqlı səfərlərinin əhəmiyyətini
vurğulayıb.Bildirilibki,parlament-
lər səviyyəsində münasibətlərin
dərinləşməsi,deputatlarınnüfuzlu
beynəlxalq qurumlarda mütəmadi
görüşlərionlarıdüşündürənməsə-
lələrinmüzakirəsi baxımındanbö-
yükönəmdaşıyır.
Spiker TÜRKPA çərçivəsində

əməkdaşlığımızındahada inkişa-
fının əhəmiyyətindən danışaraq,
bu qurumun türkdilli dövlətlər
arasında münasibətlərin dərinləş-
məsinə xidmət etdiyini söyləyib.
OqtayƏsədovAzərbaycanınmüs-
təqillik illərində qazandığı nailiy-
yətlərdən,qlobalneft,qazvənəq-
liyyatdəhlizlərinin reallaşması is-
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Enerji geosiyasətində yeni hadisə:
AzərbAycAn qAzı 

AVroPA bAzArınDA

“Enerjiİpəkyolu”iləilkinmər-
hələdə ildə 16 milyard kubmetr
qaznəqlolunacaq.GələcəkdəTA-
NAP-ın ötürücülük qabiliyyətinin
əvvəlcə 24, sonra isə 31 milyard
kubmetrə çatdırılmasınəzərdə tu-
tulur.Qeydedəkki,TANAPTür-
kiyə, Yaxın Şərq vəAvropanın ən

uzun, ən geniş diametrli təbii qaz
xəttidir.
TANAP Türkiyə-Gürcüstan sər-

hədindən Türkiyə-Yunanıstan sər-
hədinədəkuzanır.İnşasınatəxminən
7milyarddollarxərclənmişTANAP
vasitəsiiləTürkiyəyəildə6milyard
kubmetr, Avropaya isə 10 milyard

Anar Əkbərov
Milli Məclis Aparatı Analitik  

informasiya şöbəsinin  
baş məsləhətçisi

No  yab  rın 30-da Azər  bay  can və Tür  ki  yə  nin döv  lət baş  çı  la  rı  nın 
iş  ti  ra  kı ilə Ədir  nə vi  la  yə  ti  nin İp  sa  la qə  sə  bə  sin  də TA  NAP - 
Tran  sa  na  do  lu qaz bo  ru xət  ti  nin Av  ro  pa ilə bir  lə  şən his  sə  si  nin 
açı  lış mə  ra  si  mi  nin ke  çi  ril  mə  si ilə Cə  nub Qaz Dəh  li  zi (CQD) 
la  yi  hə  si  nin Tür  ki  yə  dən ke  çən his  sə  si  nin ti  kin  ti  si ba  şa çat  dı.
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kubmetr Azərbaycan qazının nəqli
nəzərdətutulur.TANAPborukəmə-
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.
AçılışmərasimiCQD-nivəonun

komponentləriniyenidənxaricime-
dianınmüzakirəmövzusunaçevirdi.
BəzidairələrinTANAP-ınreallaşma-
sınışübhəaltınaalmağaçalışmasına
baxmayaraq, boru kəmərinin istis-
mara verilməsi sübut etdi ki,mənfi
və pessimist proqnozlara baxmaya-
raq,AzərbaycanqazıAvropayanəql
olunacaq.
Layihəninəhəmiyyətinədiqqətçə-

kənmüşahidəçilərAzərbaycanıntək-
cəözqazıüçündeyil,həmdənəzəri
cəhətdən - Xəzər regionunun digər
ölkələrinin“maviyanacağı”üçündə
“Avropayapəncərə”açdığınıbildirir,
yaxıngələcəkdəregiondakıdigərqaz
ixracatçılarınındaenerjidaşıyıcıları-
nın tranzitiüçünbudəhlizəqoşula-
caqları gözləntilərinin yüksək oldu-
ğunuqeydedirlər.Təsadüfideyilki,
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-
sarçılığınaqarşıetibarlımənbəoldu-
ğunadairfikirlərinədərastgəlinir.
CQDiləAzərbaycanqazınınnəq-

linəbaşlanmasıAvropaya“maviya-
nacağın” tədarükünün şaxələndiril-
məsinə əlavə imkanlar yaratması
baxımındanyüksəkqiymətləndirilir,
layihəninAzərbaycanınenerjitəhlü-
kəsizliyini daha da gücləndirəcəyi,
eynizamanda,beynəlxalqenerjiba-
zarınadavamlıinteqrasiyasınıtəmin
edəcəyivurğulanır.

TANAPticarətininkişafıvəiştirak-
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
mövcudsiyasivəgeosiyasivəziyyət-
dəböyükməsafələrqətetdiyivurğu-
lanır.Üstünlükdeyərkən,ilknövbədə
nəqliyyatlayihələrininreallaşdırılma-
sıməqsədiiləoptimalimkanlarınya-
radılması, o cümlədən regionda biz-
neslayihələrintəhlükəsizliyivəinves-

tisiyamühitiüçünəlverişlişəraitintə-
minolunmasınəzərdətutulur.
Azərbaycanınlayihədənəldəedə-

cəyi gəlirlərlə bağlı hələlik konkret
rəqəm söyləmək mümkün olmasa
da,bunun100milyardABŞdolların-
dan çox olacağı səhihdir. Gəlirlərin
dahaartıqolacağıgözləntiləridəvar
ki,bu,AzərbaycanınözünündəAv-
ropaölkələrinəqazixracındatranzit
ölkəkimiçıxışetməsiperspektiviilə
əlaqələndirilir.Qeydedəkki,Cənub
Qaz Dəhlizi layihəsi planlaşdırılar-

TƏHLİL



kən əsas hədəflərdən biri də məhz
bundanibarətidi.
Bəzi analitik mərkəzlər, xüsusilə

rusiyalıekspertlərlayihəiləbağlıya-
zılarındaAzərbaycanınmövcudqaz
resursları məsələsinə diqqət çəkir,
ölkəmizinehtiyatlarınınborukəmə-
rinidoldurmaqüçünkifayətetmədi-
yinə,AvropaİttifaqıbazarındaRusi-
yanınlayihələrinəalternativolmadı-
ğınadairmülahizələrinidərcedirlər.
BufikirlərəcavabolaraqAzərbayca-
nınqazehtiyatlarınınyalnız“Şahdə-
niz-2”-dənibarətolmadığınıxatırlat-
maqkifayətdir;“Abşeron”,“Ümid”,
“Qarabağ”,“Babək”vədigəryataq-
larıntəsdiqolunanqazehtiyatlarının
həcmi2,6trilyonkubmetrölçülürki,
bunun təkcə 1,2 trilyonu “Şahdə-
niz”dəyerləşir.
LayihəninəhatədairəsindəkiAv-

ropa dövlətlərinin qaz istehlakının
elədəböyükolmamasınadiqqətçə-
kən təhlilçilər CQD nümunəsində
alternativ mənbədən yararlanmaq
imkanınınbuölkələrüçünenerjitəh-
lükəsizliyiməsələsiniqarantiyaaltı-
naalmalarıanlamınagəldiyinibildi-
rirvəbunaistinadənTANAP-ınAv-
ropaüçünxüsusiəhəmiyyətinəişarə
edilir. TANAP vasitəsi ilə Bolqarıs-
tan özünün qaza tələbatının üçdə

birini,Yunanıstanbeşdəbirini,İtali-
yaisə10%-nitəminedəbiləcək.
TANAP-ınenerjitəhlükəsizliyila-

yihəsi olmasına Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyev noyabrın 30-da
İpsala qəsəbəsində keçirilən tədbir-
dəkiçıxışındadadiqqətçəkdi:“TA-
NAPvəCənubQazDəhlizilayihəsi,
eyni zamanda, enerji təhlükəsizliyi
layihəsidir. Bu gün dünya səviyyə-
sində enerji təhlükəsizliyi haqqında
danışılır və bu məsələ dünyanın
gündəmini zəbt edib.Buradahesab
edirəmki,çoxgözəlişbirliyiformatı
yaradılıb. İstehsalçı ölkə Azərbay-
can, tranzitölkələrivə istehlakçıöl-
kələrbirlikdəçalışır.Bizimmənfəət-
lərimizdə birdir, faydamızda əda-
lətli şəkildəbölüşülürvəbirdəde-
məkistəyirəmki,bütünbulayihələr
bölgədəsabitliyimöhkəmləndirir”.
Qeyd edək ki, Türkiyənin TA-

NAP-ın istismara verilməsindən əl-
də edəcəyi dividentlər də analitik
çevrələrdə əsasmüzakirəmövzula-
rından biridir. Bəzi təhlilçilərin qə-
naətinə görə,Azərbaycanı Türkiyə-
ninikinciənböyükqaztəchizatçısı-
na çevirəcək TANAP layihəsi Bakı-
nıntəşəbbüsüiləgündəməgəlsədə,
onun reallaşmasında Ankara daha
maraqlıtərəfkimiçıxışedib.Fikirlə-

rini əsaslandırmaq üçün ekspertlər
birneçə səbəbiarqumentkimigəti-
rirlər. Türkiyə təkcə tranzit deyil,
həm də istehlakçı ölkədir; TANAP-
dangələcək6milyardkubmetrqaz
daxili bazarda qiymətlərin tənzim-
lənməsinə təsir göstərə biləcək,
“Qazprom”unTürkiyəqazbazarın-
da dominant mövqeyi zəifləyəcək,
ehtiyacdan artıq ehtiyatlar üçüncü
ölkələrə satılacaq. Qeyd etmək la-
zımdır ki, TANAP-ın tikilməsində
istifadəolunanboruların80%-iTür-
kiyədəistehsaledilibki,budaölkə
iqtisadiyyatıüçünvacibgəlirmənbə-
yidir.TANAP-ınistismaraverilməsi
ilə Türkiyənin enerji qovşağı kimi
imkanlarıdahadagenişlənir.Buda
öznövbəsindəAnkaranınAvropailə
münasibətlərdəmövqeyiningüclən-
məsinəxidmətedir.
Kremlinbulayihəyə“həssas”mü-

nasibətinədairdəkifayətqədərrəy-
lərsəsləndi.TəhlilçilərTANAP-ınişə
düşməsiiləMoskvanınCənubiAvro-
padakımövqeyininbirqədərzəiflə-
yəcəyinihesabedir,enerjiasılılığının
azalmasında maraqlı olmayan
“Qazprom”un narahat reaksiyasını
bununla izah etməyə çalışırlar.ABŞ
vəbəziAİölkələrininRusiyaqazının
UkraynadanyankeçməkləAvropaya
çatdırılmasını nəzərdə tutan “Şimal
axını2”layihəsinəqarşıolduqlarıvə
MoskvaəleyhinəQərb(ABŞ-ın)sank-
siyalarının getdikcə sərtləşdiyi dö-
nəmdəTANAP-ınistismaraverilmə-
si rus ekspertlərində qıcıq doğuran
digərbirsəbəbkimigöstərilir.Rusiya
mediaresurslarındaTANAP-labağlı
diqqətçəkənşərhlərdəperspektivdə
türkmənqazınınAvropabazarınabu
kəmərlə çıxarılması ehtimalının ol-
masınındaneqativqarşılandığımü-
şahidəedilir.Qərbanalitikmərkəzlə-
rindəİsrailqazınınAzərbaycanvasi-
təsi ilə Avropaya nəqli ideyasının
müzakirəsidəRusiyanınarahatedən
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məqamlardanbirikimigöstərilir.Po-
litoloqlarhesabedirlərki,ABŞ-ın,İs-
railindəCQDlayihəsinəqoşulması-
na çalışması Kremlin “qayğılarını”
birqədərdəartırır.
CQD-nin seqmentləri reallaşdıq-

ca Kremlin layihəyə yanaşmasında
müsbətmənadadəyişikliklərinmü-
şahidəedildiyinidüşünənlərdəyox
deyil.TürkiyəiləYunanıstanarasın-
damövcudolanikitərəflimüqavilə-
ninRusiyaqazınınCənubQazDəh-
liziilənəqlinəimkanverməsiKreml
üçün də uduşlu hesab edilir. Eyni
zamanda, “Qazprom”un Azərbay-
canqazı iləTAPvasitəsi ilə“svop”
əməliyyatıhəyatakeçirəcəyidəistis-
na edilmir.Məsələyə bu rakursdan
yanaşılsa, Rusiyanın “Türk axını”
layihəsi ilə TANAP rəqib olmaya-
caq,əksinəbir-birini tamamlayabi-
lərlər. Bəzi təhlilçilərin fikrincə,
Kremlin TANAP-a loyalmünasibət
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Noyabrın 19-da şəhərin 70 illik
yubileyinin təntənəli şəkildəqeyd
edilməsi ilk növbədə ölkə başçısı-
nınSumqayıtaolanyüksəkdiqqət
vəqayğısınıntəzahürüidi.Xatırla-
daqki,fevralın14-dəPrezidentİl-
ham Əliyev “Sumqayıt şəhərinin
70 illik yubileyinin qeyd edilməsi
haqqında” Sərəncam imzalamış-
dır.Müvafiqtədbirlərplanınaəsa-
sən həmin vaxtdan başlayaraq
müxtəlif səviyyələrdə irili-xırdalı
saysız-hesabsız tədbirlər keçirildi.
Nəhayət, dövlət başçısının noyab-
rın21-dəSumqayıtaetdiyisəfər70
illikləbağlıbütüntədbirlərinzirvə
nöqtəsi oldu. Sumqayıt Dövlət
DramTeatrındaşəhərin70illiyinə
həsrolunmuştədbirdəçıxışızama-
nıPrezidentSumqayıtadaimdiq-
qət, qayğı göstərdiyini dedi: “Ulu
öndərinSumqayıt şəhərinədəhə-
mişəçoxistimünasibətiolmuşdur.
Həmsovetvaxtında,həmdəmüs-
təqillikdövründədəfələrləSumqa-
yıtdaolmuşdur.Məndəbusiyasə-
ti davam etdirirəm. Mənim Sum-
qayıtabugünküsəfərim15ilərzin-

də sayca 24-cü səfərdir. Yəni bu,
özlüyündə göstərir ki, Sumqayıta
daimdiqqət, qayğı göstərilir”.Çı-
xışında İlham Əliyev Sumqayıtın
70 illik tarixini vərəqlədi.Dünəni,
bu günü, sabahı haqqında sözləri
hərbirimizdəqürurhissidoğurdu.
Həminməkanda-DramTeatrının
binasındadüz45ilöncəUluöndər
HeydərƏliyevin iştirak etməsi ilə
bağlıxatirələrhərbirimiziduyğu-
landırdı.
Sumqayıtın 70 illik yubileyinə

rəngqatandigərbirəlamətdarha-
disə isə Prezident İlham Əliyevin
şəhərlə bağlı imzaladığı 9 sərən-
camoldu. Bu sərəncamlarla Sum-
qayıtşəhərindəçoxmənzilli100bi-
nanın dam örtüyünün dəyişdiril-
məsi, 1 nömrəli şəhər tam orta
məktəbi üçün 1800 şagird yerlik
yeni binanın tikintisi, “ASANxid-
mət”mərkəzininlayihələndirilmə-
si və tikintisi,MehdiHüseynzadə
adına Sumqayıt Şəhər Stadionu-
nun yenidən qurulması məqsədi
iləmüvafiq vəsait ayrıldı.Həmçi-
nin şəhərin sosial-iqtisadi inkişa-

fında xidmətlərinə görə bir qrup
sakinəfəxriadlar,ordenlər,“Azər-
baycanRespublikasıPrezidentinin
fəxri diplomu”verildi. 4 nəfər isə
Prezidentin fərdi təqaüdünü ala-
caq. Şəhərin sosial-iqtisadi inkişa-
fındaxidmətlərinəgörəisəSumqa-
yıtŞəhərİcraHakimiyyətininbaş-
çısı Zakir Fərəcov 1-ci dərəcəli
“Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
təltifedildi.
Bütövlükdə, Prezident İlham

ƏliyevinSumqayıtavəsumqayıtlı-
larayüksəkdiqqətvəqayğısısayə-
sindəşəhərsonillərdədeməkolar
ki, yenidən tikilib. Dövlətimizin
başçısının tapşırığı iləşəhərdəgö-
rülənkompleksabadlıqvəqurucu-
luq işləri, yeni və möhtəşəm inf-
rastrukturlayihələrininhəyatake-
çirilməsi,şəhərtəsərrüfatınınyeni-
dən qurulması Sumqayıtda tama-
miləyeniab-havayaradıb.Həyata
keçirilən işlərin nəticəsində şəhər
inkişafedib,tamamiləyeniinfrast-
rukturyaranıb.
ƏzəmətliHeydərƏliyevMərkə-

zi, Yeni Azərbaycan Partiyasının

SUMQAYIT -  

XArİqəLər DİyArı
Builşəhərstatusualmasının70illiyiniqeydedənSumqayıttarixinin
yeniyüksəlişdövrünüyaşayır.BirvaxtlarUluöndərHeydərƏliyevin
təşəbbüsləriiləinkişafmərhələsinəqədəmqoyanşəhərindiPrezident
İlhamƏliyevindiqqətvəqayğısısayəsindəyenidənyüksəlir,çiçəklənir,
buradahəyatakeçirilənmöhtəşəmquruculuqvəabadlıqişləriiləmüasir
Azərbaycandövlətinininkişafınıözündəsimvolizəedir.

26     Milli Məclis



noyabr-dekabr 2019    27

Noyabrın 19-da şəhərin 70 illik
yubileyinin təntənəli şəkildəqeyd
edilməsi ilk növbədə ölkə başçısı-
nınSumqayıtaolanyüksəkdiqqət
vəqayğısınıntəzahürüidi.Xatırla-
daqki,fevralın14-dəPrezidentİl-
ham Əliyev “Sumqayıt şəhərinin
70 illik yubileyinin qeyd edilməsi
haqqında” Sərəncam imzalamış-
dır.Müvafiqtədbirlərplanınaəsa-
sən həmin vaxtdan başlayaraq
müxtəlif səviyyələrdə irili-xırdalı
saysız-hesabsız tədbirlər keçirildi.
Nəhayət, dövlət başçısının noyab-
rın21-dəSumqayıtaetdiyisəfər70
illikləbağlıbütüntədbirlərinzirvə
nöqtəsi oldu. Sumqayıt Dövlət
DramTeatrındaşəhərin70illiyinə
həsrolunmuştədbirdəçıxışızama-
nıPrezidentSumqayıtadaimdiq-
qət, qayğı göstərdiyini dedi: “Ulu
öndərinSumqayıt şəhərinədəhə-
mişəçoxistimünasibətiolmuşdur.
Həmsovetvaxtında,həmdəmüs-
təqillikdövründədəfələrləSumqa-
yıtdaolmuşdur.Məndəbusiyasə-
ti davam etdirirəm. Mənim Sum-
qayıtabugünküsəfərim15ilərzin-

də sayca 24-cü səfərdir. Yəni bu,
özlüyündə göstərir ki, Sumqayıta
daimdiqqət, qayğı göstərilir”.Çı-
xışında İlham Əliyev Sumqayıtın
70 illik tarixini vərəqlədi.Dünəni,
bu günü, sabahı haqqında sözləri
hərbirimizdəqürurhissidoğurdu.
Həminməkanda-DramTeatrının
binasındadüz45ilöncəUluöndər
HeydərƏliyevin iştirak etməsi ilə
bağlıxatirələrhərbirimiziduyğu-
landırdı.
Sumqayıtın 70 illik yubileyinə

rəngqatandigərbirəlamətdarha-
disə isə Prezident İlham Əliyevin
şəhərlə bağlı imzaladığı 9 sərən-
camoldu. Bu sərəncamlarla Sum-
qayıtşəhərindəçoxmənzilli100bi-
nanın dam örtüyünün dəyişdiril-
məsi, 1 nömrəli şəhər tam orta
məktəbi üçün 1800 şagird yerlik
yeni binanın tikintisi, “ASANxid-
mət”mərkəzininlayihələndirilmə-
si və tikintisi,MehdiHüseynzadə
adına Sumqayıt Şəhər Stadionu-
nun yenidən qurulması məqsədi
iləmüvafiq vəsait ayrıldı.Həmçi-
nin şəhərin sosial-iqtisadi inkişa-

fında xidmətlərinə görə bir qrup
sakinəfəxriadlar,ordenlər,“Azər-
baycanRespublikasıPrezidentinin
fəxri diplomu”verildi. 4 nəfər isə
Prezidentin fərdi təqaüdünü ala-
caq. Şəhərin sosial-iqtisadi inkişa-
fındaxidmətlərinəgörəisəSumqa-
yıtŞəhərİcraHakimiyyətininbaş-
çısı Zakir Fərəcov 1-ci dərəcəli
“Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
təltifedildi.
Bütövlükdə, Prezident İlham

ƏliyevinSumqayıtavəsumqayıtlı-
larayüksəkdiqqətvəqayğısısayə-
sindəşəhərsonillərdədeməkolar
ki, yenidən tikilib. Dövlətimizin
başçısının tapşırığı iləşəhərdəgö-
rülənkompleksabadlıqvəqurucu-
luq işləri, yeni və möhtəşəm inf-
rastrukturlayihələrininhəyatake-
çirilməsi,şəhərtəsərrüfatınınyeni-
dən qurulması Sumqayıtda tama-
miləyeniab-havayaradıb.Həyata
keçirilən işlərin nəticəsində şəhər
inkişafedib,tamamiləyeniinfrast-
rukturyaranıb.
ƏzəmətliHeydərƏliyevMərkə-

zi, Yeni Azərbaycan Partiyasının

SUMQAYIT -  

XArİqəLər DİyArı
Builşəhərstatusualmasının70illiyiniqeydedənSumqayıttarixinin
yeniyüksəlişdövrünüyaşayır.BirvaxtlarUluöndərHeydərƏliyevin
təşəbbüsləriiləinkişafmərhələsinəqədəmqoyanşəhərindiPrezident
İlhamƏliyevindiqqətvəqayğısısayəsindəyenidənyüksəlir,çiçəklənir,
buradahəyatakeçirilənmöhtəşəmquruculuqvəabadlıqişləriiləmüasir
Azərbaycandövlətinininkişafınıözündəsimvolizəedir.

26     Milli Məclis



noyabr-dekabr 2019    2928     Milli Məclis

tərzi bəxş edib. Eyni zamanda,
reallaşdırılan genişmiqyaslı uğur-
lulayihələrşəhərinsimasınıtama-
milədəyişib.
Prezident İlham Əliyevin ali

fəaliyyəti nəticəsində son illərdə
respublikamızdaiqtisadiyyatınşa-
xələndirilməsi, neftdən asılılığın
minimuma endirilməsi, sahibkar-
lıqfəaliyyətiningenişləndirilməsi,
qeyri-neft sənayesində yeni sahə-
lərin yaradılması istiqamətlərində
mühüm tədbirlər həyata keçirilir.
Bunların nəticəsidir ki, Sumqayıt
şəhərindəbütünsahələrdəolduğu
kimi sənayenin inkişafı istiqamə-
tində də  əhəmiyyətli işlər görül-
müşdür.Ona görə Sumqayıt həm
də bu günAzərbaycanın əsas sə-
naye mərkəzlərindən biridir. Şə-
hərdəmöhtəşəmsənayeparkları-
Sumqayıt Texnologiyalar Parkı və
SumqayıtKimyaSənayeParkıya-
radılıb. Texnologiyalar Parkında
10,KimyaSənayeParkında isə13
zavodfəaliyyətgöstərirvəgələnil
dəəlavə7zavodunfəaliyyətəbaş-
layacağı gözlənilir. Bu barədəda-
nışan Prezident İlham Əliyev de-
yir: “Sumqayıt bugünmüasir sə-
naye şəhəridir, Cənubi Qafqazın
ikinci sənaye şəhəridir. Sumqayıt
müəssisələrində ildə təqribən 2
milyard manatlığa yaxın məhsul
istehsalolunur”.
Yeniaçılanmüəssisələrinfəaliy-

yəti ölkə və eləcə də Sumqayıtın
iqtisadiyyatına öz bəhrəsini ver-
məkdədir.Beləki,şəhərdəümumi
məhsul buraxılışı 2015-ci illəmü-
qayisədə 2018-ci ildə 2,5 dəfə, sə-
naye məhsulunun həcmi 2,9 dəfə
çoxalmışdır. 2003-2018-ci illər ər-
zində infrastruktur layihələrinə 3
milyardmanatdanartıqinvestisi-
yaqoyulmuşdur,67000-idaimiol-
maqla, 84000 yeni iş yeri yaradıl-
mışdır.

inzibati binası, Bayraq Muzeyi,
GənclərMərkəzi,ŞahmatvəUşaq
İncəsənət məktəbləri Sumqayıtın
yeni və möhtəşəm ünvanlarıdır.
Bununlayanaşı,şəhərdəsosialyö-
nümlübirsırainfrastrukturlayihə-
ləridəhəyatakeçirilmiş,ocümlə-
dən Olimpiya və Paralimpiya İd-
man kompleksləri, əlil və şəhid
ailələriüçünümumilikdə240mən-
zilli5yaşayışbinasıinşaedilmiş,1
nömrəliŞəhərMərkəziXəstəxana-
sının, “Kimyaçılar” Mədəniyyət
Sarayının, SumqayıtDövlətDram
Teatrının,TarixMuzeyinin,1nöm-
rəliUşaq-GənclərİdmanMəktəbi-
nin,3nömrəliUşaq-Gənclərİdman

Məktəbinin binaları əsaslı təmir
olunmuş,“ASANxidmət”mərkəzi
fəaliyyətə başlamışdır. Şəhərdəki
Heydərparkı,Lüdviqshafenparkı,
SülhprospektivəSahilküçəsiəsas-
lı təmir olunaraq yenidən qurul-
muşdur.
Prezident İlhamƏliyevin Sum-

qayıta sayca 24-cü səfəri zamanı
isə ölkə başçısının iştirakı iləMu-
ğam Mərkəzi və “Nizami” kino-
teatrınınyenibinası istifadəyəve-
rildi.Dövlətbaşçısıhəmçininbul-
varın yeni salınmış hissəsində ya-
radılanşəraitlətanışoldu.Xatırla-
daq ki, Sumqayıt bulvarı şəhərin
şimal-qərb istiqamətində 1 kilo-

metruzunluğunda,400metrenin-
də,ümumilikdəisə40hektarsahə-
dəgenişləndirilib.Beləliklə,bu is-
tirahətməkanının sahəsi 106 hek-
tara, uzunluğu isə 5,2 kilometrə
çatdırılıb.Ərazidəgenişyaşıllıqsa-
həsi salınıb, müasir işıqlandırma
sistemiqurulub.Parkboyu1kilo-
metr uzunluğunda yeni yol inşa
olunub. Kompleksin yeni salınan
hissəsində bütün yaş qruplarının
istirahətiüçüngözəlşəraityaradı-
lıb.
Dövlətbaşçısınınyüksəkiştira-

kı iləhəyatakeçirilənbuabadlıq,
quruculuqvətikintiişlərisumqa-
yıtlılara xoş ovqat və sakit həyat

SUMQAYIT -  
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Birsözlə,SumqayıtAzərbaycan
iqtisadiyyatının diversifikasiyalaş-
dırılmasına, onun strukturunun
təkmilləşdirilməsinə,qeyri-neftsə-
nayesi sahələrinin inkişaf etdiril-
məsinə,yüksəkelmvətexnologiya
tutumlu iqtisadiyyat sahələrinin
yüksəlişinə misilsiz töhfələr ver-
mişbir sənaye şəhərinə çevrilmiş-
dir.Bufunksiyahazırdadayüksək
səviyyədə yerinə yetirilir. Sumqa-
yıt novatorluğu, innovasiyaların
tətbiqini daha tez mənimsəmək
potensialına malik balanslaşdırıl-
mış və tarazlaşdırılmış tərəqqi sə-
viyyəsi keçmiş, elm və texnologi-
yalarıninkişafıbaxımındankifayət
qədərəlverişli,resurslaramalikvə
investisiya mühiti baxımından
cəlbedici bir şəhərdir. Bütün bun-
larınbünövrəsiUluöndərHeydər
Əliyevin tarixi səyləri nəticəsində
formalaşmışdır.

Xüsusilə 2003-cü ilin sonların-
dan başlayaraq, Prezident İlham
Əliyevintapşırıqvənəzarətialtın-
da, diqqət və qayğısı nəticəsində
Sumqayıt intensiv sosial-iqtisadi
inkişaf prosesləri dövrünü yaşa-
mış, şəhərin sənayepotensialıdə-
fələrləartmış,şəhərtəsərrüfatıye-
nilənmişdir. Dövlət başçısı dəfə-
lərləSumqayıtasəfəredərək,şəhə-
rin sosial-iqtisadi inkişafına yeni
impuls və təkan vermiş, tapşırıq
vənəzarətinigücləndirməklə,ora-
nın regionunvədünyanın sürətlə
inkişafedəngüclüsənayemərkəz-
lərindən vəmüasir infrastruktura
malik şəhərlərindən birinə çevril-
məsinənailolmuşdur.Ölkərəhbə-
riningöstərdiyidiqqətvəqayğısı,
dəyərlitövsiyəvətapşırıqlarıSum-
qayıtı Cənubi Qafqazın ikinci bö-
yük sənaye mərkəzinə və müasir
inkişaf elementlərini özündə əks

etdirənabadşəhərəçevirmişdir.
ÖtənillərSumqayıtınyaşınınüs-

tünə yaş gətirsə də, onu bir daha
gözəlləşdirmiş, şəhər sakinlərinin
rahatlığını,rifahlarınıdahadayax-
şılaşdırmışdır. 70 yaşlı Sumqayıt
ötən dövr ərzində parlaq inkişaf
yolukeçərək,ölkəninaparıcısəna-
yemərkəzlərindənbirinəçevrilmiş,
eyni zamanda, elm, təhsil, mədə-
niyyət və digər sahələrdə böyük
uğurlarəldəetmişdir.Onagörəbu
günSumqayıtözününyeniyüksə-
lişmərhələsiniyaşayır.Şəhərinbu-
günkü inkişafı göstərir ki, Prezi-
dentİlhamƏliyevindiqqətvəqay-
ğısı nəticəsində Heydər Əliyevin
arzusu reallaşır, ideyaları həyata
vəsiqəqazanır.QədirbilənSumqa-
yıt sakinləri isə bu diqqətə özləri-
ninəməliişləriiləbundansonrada
cavab verəcək, cənab Prezidentin
etimadınalayiqolacaqlar.
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manatı qeyri-neft sektorunun payı-
na düşür. 2019-cu ilin təsdiq olun-
muş proqnozu iləmüqayisədə neft
sektorunun gəlirləri 170,3 milyon
manatvəya1,2%az,qeyri-neftsek-
torunun gəlirləri isə 1136,8 milyon
manatvəya12%çoxdur.
Qeyri-neftsektoruüzrəbüdcəgə-

lirlərinin53,7%-nivəya5695milyon
manatınıvergiorqanlarınınxəttiilə
daxilolmalar, 37,7%-ni və ya 4000
milyonmanatınıgömrükorqanları-
nınxəttiilədaxilolmalar,8,6%-nivə
ya 909,5milyonmanatını isə digər
gəlirlərtəşkiledir.
Ölkəmizin qarşısında dayanan

vəzifələrinbütünsəviyyələrdəhəlli
səmərəli vergi sisteminin müntə-
zəminkişafınınəzərdətutur.Vergi-
ləriqtisadisiyasətinvacibelementi-
dir,dövlətinqoyduğuməqsədlərin
uğurla əldə olunmasını  müəyyən
edir. Bu zaman vətəndaşların, biz-
nesinvədövlətinmaraqlarıbalansı-
nı saxlamaqvacibdir.Vergilər iqti-
sadi artımı təşviq etməli, cəmiyyə-
tinehtiyaclarınıödəməlidir.Sonil-

lərinvergidaxilolmalarınınartımı-
nınəhəmiyyətlihissəsivergiorqan-
ları tərəfindən yeni yanaşmaların
tətbiqi iləəlaqədardır.Bu fəaliyyət
nəticəsində iqtisadiyyatın şəffaflığı
yüksəlmişdir.
ƏməkvəƏhalininSosialMüda-

fiəsi Nazirliyi tərəfindən verilən
məlumata əsasən, rəsmiləşdirilmiş
əməkmüqavilələri ilə işçilərinsayı
2019-cuilin10ayıərzində141min
vəya10,1%artmışdır.Əməkhaqqı
fondu17,5%yüksələrək5565,2mil-
yonmanat, o cümlədən orta aylıq
əməkhaqqı11,1%artaraq617,7ma-
nattəşkiletmişdir.
Qeyri-dövlət sektoru üzrə əmək

haqqı kartı sahiblərinin sayı 2019-
cu il yanvarın 1-dək 623155 nəfər-
dən2019-cuiloktyabrın10-a29,7%
və ya 185203 nəfər artaraq 808358
nəfərtəşkiletmişdir.
Görülən ardıcıl və sistemli təd-

birlərnəticəsindəvergiödəyiciləri-
nindövriyyələrininvəəməkmüna-
sibətlərinin şəffaflaşması trendləri
2020-ci ildə və  sonrakı illərdə də

davamlı olacaqdır. Buna əsaslana-
raq2020-ciildəqeyri-neftsektorun-
danvergidaxilolmalarıüzrəproq-
noz715milyonmanatvəya14,4%
artırılaraq 5695milyonmanathəc-
mindəmüəyyənedilmişdir.
Büdcə gəlirlərinin formalaşma-

sındaDövlətGömrükKomitəsixət-
ti ilə daxilolmalarmühüm rol oy-
nayır. Son 2 ildə Dövlət Gömrük
Komitəsində həyata keçirilən təd-
birlər-ölkədəşəffafbiznesmühiti-
ninformalaşdırılması,gömrüködə-
nişlərindən yayınma iləmübarizə-
nindahadagücləndirilməsi, göm-
rükprosedurlarınınsadələşdirilmə-
si, innovativ metodların tətbiqinin
əhatə dairəsinin genişləndirilməsi
baxımından elektron xidmətlərin
sayının artırılması, dövlət büdcə-
sindən yayınma hallarının qarşısı-
nınalınmasıDövlətGömrükKomi-
təsitərəfindənproqnozlaşdırılanil-
likbüdcəöhdəliklərininyerinəyeti-
rilməsini, əlavə olaraq 2 milyard
manatayaxıngömrüködənişlərinin
toplanmasınıtəminetmişdir.

MALİYYƏ

Azərbaycanın dövlət büdcəsi davamlı 
və keyfiyyətli inkişafa xidmət edir

Dinamikinkişaf,kölgə
iqtisadiyyatıiləmübarizə

büdcəgəlirlərininartmasının
əsaslarınımöhkəmləndirir
2020-ci ildə ölkədə ÜDM-in real

iqtisadiartımı3%olmaqla83,3mil-
yardmanat, o cümlədən qeyri-neft
ÜDM-nin artımı 3,8% olmaqla 54,6
milyard manat proqnozlaşdırılır.
OrtamüddətlidövrdəÜDM-intərki-
bindəqeyri-neftsektorununpayının
66,8%-əyüksələcəyigözlənilir.
BüdcəhazırlanarkənPrezidentİl-

hamƏliyevtapşırıqvermişdiki,gə-
lənilinbüdcəsihəmsosial,həmdə
investisiyayönümlüolmalıdır:“Biz
gələn il də ciddi sosial proqramlar

icraedəcəyik,əhalininyaşayışsəviy-
yəsini yaxşılaşdırmaq üçün önəmli
addımlaratılacaq,infrastrukturlayi-
hələrinin icrası ilə əlaqədar kifayət
qədərvəsaitimizolmalıdır”.
Qeydedəkki,2020-ciilindövlət

büdcəsi layihəsi “Büdcə sistemi
haqqında”Qanunamüvafiqolaraq
MilliMəclisəvaxtındatəqdimedil-
miş, parlamentin komitələrində və
üçgündavamedənplenar iclasla-
rındaonunciddimüzakirəsiaparıl-
mış, edilən təkliflər və tövsiyələr
hökumət tərəfindən baxılmış, bəzi
büdcəgöstəricilərindəmüvafiqdə-
yişikliklər edilmişdir. Bununla ya-
naşı,müzakirələrdəiqtisadiinkişa-

fın sürətlənməsi, regionlarda emal
müəssisələrininyaradılması,büdcə
vəsaitlərindən səmərəli istifadə
olunmasıbarədə fikirlərdəsəslən-
dirilmişdir.
2020-ciilindövlətbüdcəsiningə-

lirləri24,134milyardmanatolmaqla
2019-cuilintəsdiqolunmuşproqno-
zunanisbətən14,2%vəya966,5mil-
yonmanatçoxmüəyyənləşdirilmiş-
dir.2018-ciilinicrasınanisbətənar-
tım7,2%vəya1,625milyardmanat
təşkiletmişdir.
2020-ciiləproqnozlaşdırılandöv-

lətbüdcəsiningəlirlərinin56,1%-ivə
ya 13530milyonmanatı neft sekto-
runun,43,9%-ivəya10604,5milyon

Ziyad Səmədzadə
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 

sənaye və sahibkarlıq komitəsinin 
sədri, akademik

2019-cu il də Azər  bay  can  da in  ki  şaf, 
tə  rəq  qi ilə mü  şa  yiət olu  nan bir çox 
zən  gin ha  di  sə  lər  lə yad  da qal  dı. 
İs  la  hat  la  rın ye  ni dal  ğa  sı ilə baş  la  yan 
2019-cu il öl  kə hə  ya  tı  nın bü  tün sa  hə  lə -
ri  nə si  ra  yət edən də  rin və ge  niş  miq  yas  lı 
ye  ni  lən  mə pro  se  si ilə xa  rak  te  rik ol  du. Bu 
ten  den  si  ya 2020-ci ilin döv  lət büd  cə  sin -
də də mü  şa  hi  də edil  mək  də  dir. 
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likbüdcəöhdəliklərininyerinəyeti-
rilməsini, əlavə olaraq 2 milyard
manatayaxıngömrüködənişlərinin
toplanmasınıtəminetmişdir.

MALİYYƏ

Azərbaycanın dövlət büdcəsi davamlı 
və keyfiyyətli inkişafa xidmət edir

Dinamikinkişaf,kölgə 
iqtisadiyyatıiləmübarizə 

büdcəgəlirlərininartmasının
əsaslarınımöhkəmləndirir
2020-ci ildə ölkədə ÜDM-in real

iqtisadiartımı3%olmaqla83,3mil-
yardmanat, o cümlədən qeyri-neft
ÜDM-nin artımı 3,8% olmaqla 54,6
milyard manat proqnozlaşdırılır.
OrtamüddətlidövrdəÜDM-intərki-
bindəqeyri-neftsektorununpayının
66,8%-əyüksələcəyigözlənilir.
BüdcəhazırlanarkənPrezidentİl-

hamƏliyevtapşırıqvermişdiki,gə-
lənilinbüdcəsihəmsosial,həmdə
investisiyayönümlüolmalıdır:“Biz
gələn il də ciddi sosial proqramlar

icraedəcəyik,əhalininyaşayışsəviy-
yəsini yaxşılaşdırmaq üçün önəmli
addımlaratılacaq,infrastrukturlayi-
hələrinin icrası ilə əlaqədar kifayət
qədərvəsaitimizolmalıdır”.
Qeydedəkki,2020-ciilindövlət

büdcəsi layihəsi “Büdcə sistemi
haqqında”Qanunamüvafiqolaraq
MilliMəclisəvaxtındatəqdimedil-
miş, parlamentin komitələrində və
üçgündavamedənplenar iclasla-
rındaonunciddimüzakirəsiaparıl-
mış, edilən təkliflər və tövsiyələr
hökumət tərəfindən baxılmış, bəzi
büdcəgöstəricilərindəmüvafiqdə-
yişikliklər edilmişdir. Bununla ya-
naşı,müzakirələrdəiqtisadiinkişa-

fın sürətlənməsi, regionlarda emal
müəssisələrininyaradılması,büdcə
vəsaitlərindən səmərəli istifadə
olunmasıbarədə fikirlərdəsəslən-
dirilmişdir.
2020-ciilindövlətbüdcəsiningə-

lirləri24,134milyardmanatolmaqla
2019-cuilintəsdiqolunmuşproqno-
zunanisbətən14,2%vəya966,5mil-
yonmanatçoxmüəyyənləşdirilmiş-
dir.2018-ciilinicrasınanisbətənar-
tım7,2%vəya1,625milyardmanat
təşkiletmişdir.
2020-ciiləproqnozlaşdırılandöv-

lətbüdcəsiningəlirlərinin56,1%-ivə
ya 13530milyonmanatı neft sekto-
runun,43,9%-ivəya10604,5milyon

Ziyad Səmədzadə
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 

sənaye və sahibkarlıq komitəsinin 
sədri, akademik

2019-cu il də Azər  bay  can  da in  ki  şaf,  
tə  rəq  qi ilə mü  şa  yiət olu  nan bir çox  
zən  gin ha  di  sə  lər  lə yad  da qal  dı.  
İs  la  hat  la  rın ye  ni dal  ğa  sı ilə baş  la  yan 
2019-cu il öl  kə hə  ya  tı  nın bü  tün sa  hə  lə -
ri  nə si  ra  yət edən də  rin və ge  niş  miq  yas  lı 
ye  ni  lən  mə pro  se  si ilə xa  rak  te  rik ol  du. Bu 
ten  den  si  ya 2020-ci ilin döv  lət büd  cə  sin -
də də mü  şa  hi  də edil  mək  də  dir. 
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müvafiqolaraq6,3 faiz-bəndvə2,2
faiz-bəndçoxdur.
2020-ciildövlətbüdcəsindəməq-

sədlidövlətproqramlarınınvə təd-
birlərin maliyyə təminatı üçün
1929,2 milyon manat vəsait proq-
nozlaşdırılmışdır ki, bu da 2019-cu
illəmüqayisədə911,6milyonmanat
vəya1,9dəfəçoxdur.
Təhsiləayrılanxərclərin2016-cıilə

nisbətən1,9dəfə,səhiyyəxərclərinin
1,9dəfəartmasıproqnozlaşdırılır.
Elmsahəsindədəbuprosesazda

olsa özünü göstərməkdədir. Elmin
maliyyələşdirilməsindəyenitələblər
baxımındanyanaşılmasıönplanaçə-
kilməli, məqsədli proqramlar, yara-
dıcılıqqrupları,həmçininyerinəye-
tirilən işlərin qiymətləndirilməsi ki-
miməsələlərdiqqətmərkəzindəol-
malıdır.

Stratejiproqnozlaşdırmaya 
diqqətrisklərinminimuma 

endirilməsi,hədəflərəçatmaq
üçünvacibvasitədir

2020-ciildövlətbüdcəsindəəsaslı
xərclərin maliyyələşdirilməsi məq-

sədi ilə 7809,6milyonmanat və ya
xərclərin29%-ihəcmindəvəsaitnə-
zərdə tutulmuşdur.Əsaslıxərclərin
tərkib hissəsi olan dövlət əsaslı və-
saitqoyuluşu(investisiya)xərclərinə
növbətiilindövlətbüdcəsixərclərin-
dən 4909milyonmanat vəsait sərf
ediləcəkdir.
Bu gün Azərbaycan irimiqyaslı

transmilli layihələrin təşəbbüskarı
və fəal iştirakçısıdır.“Əsrinmüqa-
viləsi”vəonunlaəlaqədarçoxsaylı
sazişlərin reallaşması, “Şahdəniz”
layihəsinin 2050-ci ilə kimi uzadıl-
ması, CənubQazDəhlizi və digər
mühüm layihələr ölkəmizin iqtisa-
digücünündahadaartmasına,iqti-
sadi təhlükəsizliyinin təmin edil-
məsinin əsaslarının daha da möh-
kəmləndirilməsinə, qeyri-neft sek-
torunun keyfiyyət imkanlarının
əhəmiyyətlidərəcədəgenişləndiril-
məsinə səbəb olmuşdur. Bununla
yanaşı Azərbaycanın dünyanın ən
mühüm nəqliyyat dəhlizlərindən
hesab edilən “Bir kəmər, bir yol”
layihəsindəkifəaliştirakı,Bakı-Tbi-
lisi-Qarsdəmiryolunun,Şimal-Cə-

nubNəqliyyatDəhlizinin,BakıDə-
nizLimanının istifadəyəverilməsi,
Ələt İqtisadi Zonasının fəaliyyəti
üçünbeynəlxalqstandartlaracavab
verən qanunvericilik bazasının ya-
radılması, Xəzərin statusu barədə
Konvensiyanın qəbul olunması
Azərbaycanın siyasi, iqtisadi həya-
tındaçoxböyükmənadaşıyanmüs-
bət meyillərin güclənməsini təmin
edəcəkdir.

Ölkədəuğurlahəyatakeçirilən
aqrarsiyasətnəticəsində 

kəndtəsərrüfatıistehsalında
müsbətmeyillərgüclənir
Respublikada ərzaq təhlükəsizli-

yinintəminedilməsiməqsədiiləçox
ciddi işlər görülür, aqrar sektora
dövlətdəstəyininhəcmiildən-iləar-
tırılır, kənddə sahibkarlığın inkişafı
üçünzəruriolaninfrastrukturyara-
dılır.Sahibkarlaragüzəştlikreditlər
verilir.Bütünbunlaraqrarsektorun
inkişafgöstəricilərininyaxşılaşması,
əhalininərzaq təminatınınhəlledici
hissəsinin daxili imkanlar hesabına
ödənilməsiiləmüşayiətolunur.

MALİYYƏ

Aparılan islahatlar nəticəsində
sərhəd-keçid prosedurlarının sadə-
ləşdirilməsi,“Birpəncərə”və“Yaşıl
dəhliz” prinsiplərinin tətbiqi nəticə
etibarı iləticarətinasanlaşdırılması-
na, eyni zamanda, tranzit yüklərin
daşınmasınınsürətləndirilməsinəöz
müsbəttəsirinigöstərir.
Bütün bunlar 2020-ci ilin dövlət

büdcəsilayihəsindənəzərdətutulan
tapşırıqların yerinə yetirilməsini tə-
minedəcəkdir.
Azərbaycan Respublikasının

Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə da-
xilolmaların proqnozu ÜDM-in
4,8%-i həcmində olmaqla 4000mil-
yonmanatnəzərdətutulurki,buda
2019-cuilinproqnozundan298mil-
yonmanatvəya8%çoxdur.
Ölkəqarşısındaduranəsasvəzi-

fələrdən biri demoqrafik inkişaf ilə
iqtisadi inkişaf arasında qarşılıqlı
əlaqəvəasılılığıntəminedilməsidir.
Buməsələ də iqtisadi strukturların
diqqətmərkəzindəolmalıdır.
Ölkənindaxilitələbatınınyerliis-

tehsalhesabınaödənilməsidərəcəsi-
ni artırmaq, yüz minlərlə yeni iş
yerləri yaratmaq imkanları var və
onlardanistifadəedilməlidir.
2020-ciildədövlətbüdcəsigəlirlə-

rinin47%-iDövlətNeftFondundan
transfertin, 7875 milyon manatı və
ya32,6%-iAzərbaycanRespublikası
Vergilər Nazirliyinin xətti ilə da-
xilolmaların, 16,6%-i Azərbaycan
RespublikasıDövlətGömrükKomi-
təsininxəttiilədaxilolmaların,3,5%-i
büdcə təşkilatlarının büdcədənkə-
nardaxilolmalarının,70milyonma-
natıvəya0,3%-iisədigərgəlirlərin
payınadüşür.
2020-ci il üçünneftin bir barreli-

nin 55 ABŞ dolları səviyyəsində
proqnozlaşdırılması büdcənin orta-
müddətli dayanıqlığı və kontrtsik-
likliyinin təmin edilməsi baxımın-
dandahaməqbulhesabedilib.

Büdcəxərclərininvəonun 
nəticəliliyininartması 
diqqətmərkəzindədir

Ölkəiqtisadiyyatındason25ildə
əldə olunmuş uğurları xarakterizə
edənbaşlıcagöstəricilərdənbiribir
nəfərədüşənbüdcəxərclərininartı-
rılmasıdır. 2020-ci ilin dövlət büd-
cəsilayihəsindəadambaşınadüşən
büdcə xərcləri 2645 manat təşkil
edirki,buda2015-ciilləmüqayisə-
də832manatvəya1,5dəfəçoxdur.
2000-ci illə müqayisədə (106 ABŞ
dolları) bu artım 14,7 dəfə çoxde-
məkdir. Bu, kifayət qədər yüksək
artımdırvəölkənindavamlıinkişa-
fının maliyyə əsaslarını möhkəm-
ləndirməyəxidmətedir.
2019-cuilinmartvəsentyabray-

larında əməkhaqlarının,pensiyala-
rın,sosialmüavinətlərinvətəqaüd-
lərin artımını nəzərdə tutan 2mər-
hələ üzrə sosial paketlər təsdiqlən-
mişdir.Qeydetməliyikki,minimum
əmək haqqının  130manatdan 250
manata,eləcədəminimumpensiya-
ların116manatdan200manataçat-
dırılması sosial inkişaf səviyyəsini
yüksəltmək baxımından vacib ad-
dımlardandır.2020-ciilüçündövlət
büdcəsinin sosial yönümlü xərcləri
10373,7 milyon manat məbləğində
proqnozlaşdırılmışdırki,buda2019-
cu 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 faiz-
bəndartımdeməkdir.
2020-ci ilin dövlət büdcəsində

müdafiəolunanxərclərəayrılanvə-
saitin həcmi respublikanın 1994-
2002-ci illərdə dövlət büdcələrinin
cəmindənçoxdur.Təkcəbufaktöl-
kədəaparılan iqtisadisiyasətinma-
hiyyətiniəyanisübutedir.Razılaşın
ki,bu,böyükbirsıçrayışdır.

Respublikamızın iqtisadiyyatı
gücləndikcə,maliyyəimkanları,val-
yutaehtiyatlarıartdıqcaəhalininüz-
ləşdiyi sosial problemlərin həlli
məqsədiiləgörüləntədbirlərdəge-
nişvüsətalırvəbuzamansərtbazar
münasibətləriəsasgötürülür.Buba-
rədə dövlət başçısı İlham Əliyevin
prinsipialmövqeyi böyükməna və
əhəmiyyət kəsb edir. O deyir: “Bi-
zimbüdcəmizvə siyasətimiz sosial
yönümlüdür. Azərbaycanda həm
bazariqtisadiyyatıprinsipinəsadiq-
lik özünü göstərir, eyni zamanda,
sosialməsələlərinhəllinədəböyük
diqqət yetirilir. Bizim ölkəmizin si-
yasətinisəciyyələndirəndəməhzbu
amillərdir. ƏgərAzərbaycanda sırf
bazar iqtisadiyyatı prinsipi tətbiq
olunarsa,əhalininbirhissəsiböyük
çətinliklərlə üzləşə bilər. Ona görə
iqtisadi yönümlü, investisiya yö-
nümlü,bazariqtisadiyyatıprinsiplə-
rinəsadiqolansiyasətimiz,eyniza-
manda, sosialproqramlar ilədə ta-
mamlanmalıdır. Bu məqsədlə də
böyükişlərgörülürvəgörüləcəkdir.
Əhalininsosialmüdafiəsiməsələləri
önplandaolmalıdır”.

İnsankapitalınıninkişafına 
diqqətdövlətsiyasətinin 
prioritetistiqamətidir

2020-ci il dövlət büdcəsində elm,
təhsil,səhiyyə,sosialmüdafiəvəso-
sial təminat, mədəniyyət, incəsənət,
informasiya,bədəntərbiyəsi,gənclər
siyasəti və bu qəbildən olan digər
fəaliyyətxərcləriüçün8402,3milyon
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-də10,1%təşkiledəcək-
dirki,buda2019-cuilləmüqayisədə
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müvafiqolaraq6,3 faiz-bəndvə2,2
faiz-bəndçoxdur.
2020-ciildövlətbüdcəsindəməq-

sədlidövlətproqramlarınınvə təd-
birlərin maliyyə təminatı üçün
1929,2 milyon manat vəsait proq-
nozlaşdırılmışdır ki, bu da 2019-cu
illəmüqayisədə911,6milyonmanat
vəya1,9dəfəçoxdur.
Təhsiləayrılanxərclərin2016-cıilə

nisbətən1,9dəfə,səhiyyəxərclərinin
1,9dəfəartmasıproqnozlaşdırılır.
Elmsahəsindədəbuprosesazda

olsa özünü göstərməkdədir. Elmin
maliyyələşdirilməsindəyenitələblər
baxımındanyanaşılmasıönplanaçə-
kilməli, məqsədli proqramlar, yara-
dıcılıqqrupları,həmçininyerinəye-
tirilən işlərin qiymətləndirilməsi ki-
miməsələlərdiqqətmərkəzindəol-
malıdır.

Stratejiproqnozlaşdırmaya 
diqqətrisklərinminimuma 

endirilməsi,hədəflərəçatmaq
üçünvacibvasitədir

2020-ciildövlətbüdcəsindəəsaslı
xərclərin maliyyələşdirilməsi məq-

sədi ilə 7809,6milyonmanat və ya
xərclərin29%-ihəcmindəvəsaitnə-
zərdə tutulmuşdur.Əsaslıxərclərin
tərkib hissəsi olan dövlət əsaslı və-
saitqoyuluşu(investisiya)xərclərinə
növbətiilindövlətbüdcəsixərclərin-
dən 4909milyonmanat vəsait sərf
ediləcəkdir.
Bu gün Azərbaycan irimiqyaslı

transmilli layihələrin təşəbbüskarı
və fəal iştirakçısıdır.“Əsrinmüqa-
viləsi”vəonunlaəlaqədarçoxsaylı
sazişlərin reallaşması, “Şahdəniz”
layihəsinin 2050-ci ilə kimi uzadıl-
ması, CənubQazDəhlizi və digər
mühüm layihələr ölkəmizin iqtisa-
digücünündahadaartmasına,iqti-
sadi təhlükəsizliyinin təmin edil-
məsinin əsaslarının daha da möh-
kəmləndirilməsinə, qeyri-neft sek-
torunun keyfiyyət imkanlarının
əhəmiyyətlidərəcədəgenişləndiril-
məsinə səbəb olmuşdur. Bununla
yanaşı Azərbaycanın dünyanın ən
mühüm nəqliyyat dəhlizlərindən
hesab edilən “Bir kəmər, bir yol”
layihəsindəkifəaliştirakı,Bakı-Tbi-
lisi-Qarsdəmiryolunun,Şimal-Cə-

nubNəqliyyatDəhlizinin,BakıDə-
nizLimanının istifadəyəverilməsi,
Ələt İqtisadi Zonasının fəaliyyəti
üçünbeynəlxalqstandartlaracavab
verən qanunvericilik bazasının ya-
radılması, Xəzərin statusu barədə
Konvensiyanın qəbul olunması
Azərbaycanın siyasi, iqtisadi həya-
tındaçoxböyükmənadaşıyanmüs-
bət meyillərin güclənməsini təmin
edəcəkdir.

Ölkədəuğurlahəyatakeçirilən
aqrarsiyasətnəticəsində 

kəndtəsərrüfatıistehsalında
müsbətmeyillərgüclənir
Respublikada ərzaq təhlükəsizli-

yinintəminedilməsiməqsədiiləçox
ciddi işlər görülür, aqrar sektora
dövlətdəstəyininhəcmiildən-iləar-
tırılır, kənddə sahibkarlığın inkişafı
üçünzəruriolaninfrastrukturyara-
dılır.Sahibkarlaragüzəştlikreditlər
verilir.Bütünbunlaraqrarsektorun
inkişafgöstəricilərininyaxşılaşması,
əhalininərzaq təminatınınhəlledici
hissəsinin daxili imkanlar hesabına
ödənilməsiiləmüşayiətolunur.

MALİYYƏ

Aparılan islahatlar nəticəsində
sərhəd-keçid prosedurlarının sadə-
ləşdirilməsi,“Birpəncərə”və“Yaşıl
dəhliz” prinsiplərinin tətbiqi nəticə
etibarı iləticarətinasanlaşdırılması-
na, eyni zamanda, tranzit yüklərin
daşınmasınınsürətləndirilməsinəöz
müsbəttəsirinigöstərir.
Bütün bunlar 2020-ci ilin dövlət

büdcəsilayihəsindənəzərdətutulan
tapşırıqların yerinə yetirilməsini tə-
minedəcəkdir.
Azərbaycan Respublikasının

Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə da-
xilolmaların proqnozu ÜDM-in
4,8%-i həcmində olmaqla 4000mil-
yonmanatnəzərdətutulurki,buda
2019-cuilinproqnozundan298mil-
yonmanatvəya8%çoxdur.
Ölkəqarşısındaduranəsasvəzi-

fələrdən biri demoqrafik inkişaf ilə
iqtisadi inkişaf arasında qarşılıqlı
əlaqəvəasılılığıntəminedilməsidir.
Buməsələ də iqtisadi strukturların
diqqətmərkəzindəolmalıdır.
Ölkənindaxilitələbatınınyerliis-

tehsalhesabınaödənilməsidərəcəsi-
ni artırmaq, yüz minlərlə yeni iş
yerləri yaratmaq imkanları var və
onlardanistifadəedilməlidir.
2020-ciildədövlətbüdcəsigəlirlə-

rinin47%-iDövlətNeftFondundan
transfertin, 7875 milyon manatı və
ya32,6%-iAzərbaycanRespublikası
Vergilər Nazirliyinin xətti ilə da-
xilolmaların, 16,6%-i Azərbaycan
RespublikasıDövlətGömrükKomi-
təsininxəttiilədaxilolmaların,3,5%-i
büdcə təşkilatlarının büdcədənkə-
nardaxilolmalarının,70milyonma-
natıvəya0,3%-iisədigərgəlirlərin
payınadüşür.
2020-ci il üçünneftin bir barreli-

nin 55 ABŞ dolları səviyyəsində
proqnozlaşdırılması büdcənin orta-
müddətli dayanıqlığı və kontrtsik-
likliyinin təmin edilməsi baxımın-
dandahaməqbulhesabedilib.

Büdcəxərclərininvəonun 
nəticəliliyininartması 
diqqətmərkəzindədir

Ölkəiqtisadiyyatındason25ildə
əldə olunmuş uğurları xarakterizə
edənbaşlıcagöstəricilərdənbiribir
nəfərədüşənbüdcəxərclərininartı-
rılmasıdır. 2020-ci ilin dövlət büd-
cəsilayihəsindəadambaşınadüşən
büdcə xərcləri 2645 manat təşkil
edirki,buda2015-ciilləmüqayisə-
də832manatvəya1,5dəfəçoxdur.
2000-ci illə müqayisədə (106 ABŞ
dolları) bu artım 14,7 dəfə çoxde-
məkdir. Bu, kifayət qədər yüksək
artımdırvəölkənindavamlıinkişa-
fının maliyyə əsaslarını möhkəm-
ləndirməyəxidmətedir.
2019-cuilinmartvəsentyabray-

larında əməkhaqlarının,pensiyala-
rın,sosialmüavinətlərinvətəqaüd-
lərin artımını nəzərdə tutan 2mər-
hələ üzrə sosial paketlər təsdiqlən-
mişdir.Qeydetməliyikki,minimum
əmək haqqının  130manatdan 250
manata,eləcədəminimumpensiya-
ların116manatdan200manataçat-
dırılması sosial inkişaf səviyyəsini
yüksəltmək baxımından vacib ad-
dımlardandır.2020-ciilüçündövlət
büdcəsinin sosial yönümlü xərcləri
10373,7 milyon manat məbləğində
proqnozlaşdırılmışdırki,buda2019-
cu 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 faiz-
bəndartımdeməkdir.
2020-ci ilin dövlət büdcəsində

müdafiəolunanxərclərəayrılanvə-
saitin həcmi respublikanın 1994-
2002-ci illərdə dövlət büdcələrinin
cəmindənçoxdur.Təkcəbufaktöl-
kədəaparılan iqtisadisiyasətinma-
hiyyətiniəyanisübutedir.Razılaşın
ki,bu,böyükbirsıçrayışdır.

Respublikamızın iqtisadiyyatı
gücləndikcə,maliyyəimkanları,val-
yutaehtiyatlarıartdıqcaəhalininüz-
ləşdiyi sosial problemlərin həlli
məqsədiiləgörüləntədbirlərdəge-
nişvüsətalırvəbuzamansərtbazar
münasibətləriəsasgötürülür.Buba-
rədə dövlət başçısı İlham Əliyevin
prinsipialmövqeyi böyükməna və
əhəmiyyət kəsb edir. O deyir: “Bi-
zimbüdcəmizvə siyasətimiz sosial
yönümlüdür. Azərbaycanda həm
bazariqtisadiyyatıprinsipinəsadiq-
lik özünü göstərir, eyni zamanda,
sosialməsələlərinhəllinədəböyük
diqqət yetirilir. Bizim ölkəmizin si-
yasətinisəciyyələndirəndəməhzbu
amillərdir. ƏgərAzərbaycanda sırf
bazar iqtisadiyyatı prinsipi tətbiq
olunarsa,əhalininbirhissəsiböyük
çətinliklərlə üzləşə bilər. Ona görə
iqtisadi yönümlü, investisiya yö-
nümlü,bazariqtisadiyyatıprinsiplə-
rinəsadiqolansiyasətimiz,eyniza-
manda, sosialproqramlar ilədə ta-
mamlanmalıdır. Bu məqsədlə də
böyükişlərgörülürvəgörüləcəkdir.
Əhalininsosialmüdafiəsiməsələləri
önplandaolmalıdır”.

İnsankapitalınıninkişafına 
diqqətdövlətsiyasətinin 
prioritetistiqamətidir

2020-ci il dövlət büdcəsində elm,
təhsil,səhiyyə,sosialmüdafiəvəso-
sial təminat, mədəniyyət, incəsənət,
informasiya,bədəntərbiyəsi,gənclər
siyasəti və bu qəbildən olan digər
fəaliyyətxərcləriüçün8402,3milyon
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-də10,1%təşkiledəcək-
dirki,buda2019-cuilləmüqayisədə
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metribilavasitəölkəniniqtisaditəh-
lükəsizliyinətəsiredir.Onlardanbi-
ri büdcə kəsirinin səviyyəsi hesab
olunur. Son 10-15 ildə büdcə kəsiri
0,5-2% arasında tərəddüd etmişdir.
Onunoptimalsəviyyədəsaxlanma-
sı; əhalinin sosial qrupları arasında
yaşayış, istehlak səviyyəsindəki
fərqlərinbilavasitəhəllindədövlətin
iştirakınınsəmərəliliyininyüksəldil-
məsi; əhalinin sosial qayğılarının

əsashissəsini özüzərinəgötürməsi
üçünölkəniniqtisadigücüdaimar-
tırılmalıdır. İldən-ilə yüksələn ma-
liyyəimkanlarıdövlətə imkanverir
ki,büdcəkəsirinidüşünülmüşşəkil-
dəmüəyyənetsin.
Büdcəkəsirininənaz3%civarın-

da və ya ondan bir az çox olması
mənfihalkimiqiymətləndiriləbil-
məz,çünkibudövlətəəlavəimkan
verirki,zərurisosial-iqtisadiprob-
lemlər həll edilsin. Büdcə kəsirini
örtməküçünistiqrazların,qiymətli
kağızların yerləşdirilməsi, vahid

xəzinə qalığı və  özəlləşdirmədən
daxilolanvəsaitlərdənistifadəedi-
ləcəkdir.
Biz belə hesab edirik ki, 2019-

2020-ci illərin də dövlət və icmal
büdcələrikəsirininidarəolunansə-
viyyədə saxlanılmasına nail olun-
ması istiqamətində atılan addımlar
təqdirəlayiqdir.Büdcəkəsirinininfl-
yasiyayaratmayanamillərhesabına
müəyyənləşməsiçoxvacibdir.

Millimaraqlaracavab 
verənborclanmasiyasəti
Azərbaycan dövləti xarici borc-

lanma siyasətinə həssaslıqla yana-
şır.Məqsədondanibarətdirki,mü-
vafiqstrukturlaralınanborcvəsait-
lərindən səmərəli istifadə etməli,
borclanmasiyasətindəyalnızstrate-
ji, innovasiyalı, rəqabətə davamlı
iqtisadiyyatın qurulmasına xidmət
edən layihələrə üstünlük verməli-
dirlər.
Oölkəriskliölkəsayılırki,inki-

şafsəviyyəsindənasılıolaraqorada

xariciborcunümumidaxiliməhsu-
la nisbəti 50%-dən yuxarıdır.
Azərbaycandaburəqəm2020-ci il-
də 17% təşkil edəcəkdir. Ölkənin
valyuta ehtiyatları respublikanın
xariciborcundan5dəfəçoxdur.
Gələcəkdəxariciborcuntədricən

azaldılması, növbəti ildən başlaya-
raq dövlətin birbaşa və dövlət zə-
manətiəsasındadövlətmüəssisələ-
rinin xarici kredit almalarının sərt

çərçivələrinin müəyyən olunması
və yalnız ölkənin prioritet hesab
edilən layihələrinin maliyyələşdi-
rilməsiüçünborcvəsaitlərinincəlb
olunmasınəzərdətutulmuşdur.
Yekunda onu bildirmək istəyi-

rəm ki, bütövlükdə Azərbaycan
Respublikasının 2020-ci il dövlət
büdcəsi iqtisadiyyatın dinamik və
keyfiyyətli inkişafını, ölkənin mü-
dafiəqabiliyyətininvəiqtisaditəh-
lükəsizliyininqorunmasını, irimiq-
yaslı sosial layihələrinhəyatakeçi-
rilməsinitəminediləcəkdir.

MALİYYƏ

Dövlətbaşçısınınprinsipialmöv-
qeyi ondan ibarətdir ki, real sekto-
runinkişafındaözünügöstərənme-
yillərdahadagüclənsin,daxilibazar
qorunsun, yerli istehsalçılara daha
çox əlverişli şərait yaradılsın, aqrar
sektorun rəqabətə davamlılığı art-
sın,kəndtəsərrüfatıistehsalınınixti-
saslaşması istiqamətində əməli təd-
birlərgörülsün.
2020-ci ilin dövlət büdcəsində

kəndtəsərrüfatıtədbirləriüçün447,4
milyon manat, baytarlıq tədbirləri
üçün35,4milyonmanat,meliorasiya,
irriqasiya və suvarma sistemlərinin
maliyyə təminatı üçün 426 milyon
manat,kəndtəsərrüfatıüzrətəcrübə,
tətbiqitədqiqatlar,digərmüəssisəvə
tədbirlərüçün12,2milyonmanatvə-
saitproqnozlaşdırılmışdır.
Xüsusiolaraqqeydetməklazımdır

ki,ilkdəfəolaraqAqrarSığortaFon-
dunun nizamnamə kapitalının for-
malaşdırılması iləbağlıxərclərəmü-
vafiqvəsaitnəzərdətutmuşdur.Heç
şübhəsizki,“Aqrarsığortahaqqında”
Qanununtətbiqiməhsul istehsalçıla-
rınatəbiifəlakətlərnəticəsindəəmələ
gələn itkilərdən qorunmağa imkan
yaradacaqdır.Kəndtəsərrüfatınınin-
kişafınadəstəkkimi330milyonma-
natvəsaitayrılacaqdır.
Bugünrespublikaəhalisininya-

rısının yaşadığı kənddə aqrar isla-
hatların yeni mərhələsi başlanmış-
dır.OnagörədəAzərbaycandövlə-
ti kəndin sosial-iqtisadi strukturu-
nunyaxşılaşdırılması,iritəsərrüfat-
ların, aqroparkların, kənd təsərrü-
fatı xammalını emal edən çoxsaylı
müəssisələrinyaradılması,əkinçilik
mədəniyyətinin yüksəldilməsi, aq-
rarsektorunixracimkanlarınınge-
nişləndirilməsi, onun professional
kadrlarla təminatı, logistika, mar-
ketinqməsələlərininhəlliqarşıdakı
dövrünprioritetvəzifələrindənhe-
sabedilir.

Milliiqtisadiyyatıninkişafimkan-
larından səmərəli istifadə edilməsi
regionların özünü maliyyələşdirmə
prinsipinə keçməsi prosesində sü-
rətləndirmənişərtləndirir.

Banklarıniqtisadiinkişafa 
töhfəsiartmalıdır

Etiraf edilməlidir ki, bank sekto-
runun real iqtisadiyyatın inkişafına
təsirikifayətdərəcədədeyildir.Hər
birbankınözmüştəriləriqarşısında
məsuliyyətivar,eynizamanda,müş-
tərilərindəbanklarqarşısındaöhdə-
likləri mövcuddur. Burada anlaşıl-
maolmalıdır.Bankfaizlərininazal-
dılmasıbarədədüşünməklazımdır.
Əvvəlki illərdən fərqli olaraq,

2020-ciildəinflyasiyanın4,6%olaca-
ğıproqnozlaşdırılır.Bizhesabedirik
ki,beləyanaşmaməqbul sayılmalı-
dır.Deyirlərki, 2020-ci ilinbüdcəsi
inflyasiya yaradacaq. Bu, tamamilə
yanlışfikirdir.
Nəzərəalmalıyıqki,respublikada

inflyasiyayatəkanverənkifayətqə-
dər obyektiv amillər vardır. Buna
dünya bazarında neftin qiymətini,
idxaledilənmallarınbahalaşmasını,
bir sıra hallarda qiymətlərə nəza-
rətetmə mexanizminin təmin olun-
mamasınıvəs.aidetməkolar.Vacib
amillərdən biri inhisarçılıq, qeyri-
sağlamrəqabətdirki,bukimihallar-
daəhalininpulgəlirləridinamikası
datəhlilobyektiolmalıdır.

Müasirtexnologiyalar, 
rəqəmsaliqtisadiyyatyeni 
baxışlaraehtiyacyaradır
Hamımız dərk etməliyik ki, biz

həyatımızın dinamikasındakı key-
fiyyətlisıçrayışınmüasirləriyik.Yeni
texnologiyalarictimaihəyatınbütün
sahələrindəkeyfiyyətlidəyişikliklər
yaradır. Bu dəyişikliklərin sürəti
həddən artıq yüksəkdir. Yenilənmə
busürətləgedərsə,dünyaiqtisadiy-

yatındaqısazamandayenibirmər-
hələninyaranmasıbaşverəcəkdir.
Yeni texnologiyaların dinamizmi

müasir dünyanın əksər prosesləri-
nin gözlənilməzliyini gücləndirir.
Bukimisəbəblərdənuzunmüddətli
stratejiplanlaşmanınvəproqnozlaş-
dırmanınrolunudəqiqləşdirməkzə-
ruridir. Müasir şəraitdə 5-6 illik
proqramlaridarəçiliyindahaetibarlı
alətisayılır.
NailiyyətlərÜDM-inənənəvista-

tistikasınadatəsirgöstərəbilər.Bir
sırahallardaməhsullarvəxidmətlər
(məsələn, rabitə və informasiya sa-
həsində)həmucuzlaşır,həmdə is-
tehlakçılara, demək olar ki, havayı
(pulsuz)verilirki, bütünbunlarda
ÜDM-ətəsirsizqalmır.
Müasir elektron mallar, şəbəkə

texnologiyalarının yayılması isteh-
lakçıüçünəmtəəvəxidmətlərinqiy-
mətinixeylidərəcədəaşağısalmağa
imkanverir.Nəticədəiqtisadiyyatda
yaradılanəlavədəyərinhəcmiazalır
vəbudastatistikolaraqÜDM-inar-
tım sürətinin aşağıdüşməsinəgəti-
ribçıxarabilər.
Bizgözlənilənbütünriskləriqiy-

mətləndirməliyik. Rəqəmsal iqtisa-
diyyatıntətbiqi,eynizamanda,işçi-
lərin müəyyəndərəcədə ixtisarı ilə
müşayiətedilir.Onagörədərəqəm-
sal transformasiyanın sosial nəticə-
ləriciddisurətdədiqqətmərkəzində
olmalıdır. Aydındır ki, ən müasir
texnologiyaların tətbiqi yenimüna-
sibətlər, yeni imkanlar açır. Yaran-
mışziddiyyətirəqəmsallıqdanimti-
nailəhəlletməkdəyanlışolardı.Bu
inkişafmeylizamanıntələbidir.Ey-
ni zamanda, məşğulluğun təmin
edilməsi imkanlarının genişlənməsi
barədədəciddidüşünülməlidir.

Dövlətbüdcəsininkəsiri 
məqbulsəviyyədədir

Dövlətbüdcəsininbirneçəpara-



noyabr-dekabr 2019    3736     Milli Məclis

metribilavasitəölkəniniqtisaditəh-
lükəsizliyinətəsiredir.Onlardanbi-
ri büdcə kəsirinin səviyyəsi hesab
olunur. Son 10-15 ildə büdcə kəsiri
0,5-2% arasında tərəddüd etmişdir.
Onunoptimalsəviyyədəsaxlanma-
sı; əhalinin sosial qrupları arasında
yaşayış, istehlak səviyyəsindəki
fərqlərinbilavasitəhəllindədövlətin
iştirakınınsəmərəliliyininyüksəldil-
məsi; əhalinin sosial qayğılarının

əsashissəsini özüzərinəgötürməsi
üçünölkəniniqtisadigücüdaimar-
tırılmalıdır. İldən-ilə yüksələn ma-
liyyəimkanlarıdövlətə imkanverir
ki,büdcəkəsirinidüşünülmüşşəkil-
dəmüəyyənetsin.
Büdcəkəsirininənaz3%civarın-

da və ya ondan bir az çox olması
mənfihalkimiqiymətləndiriləbil-
məz,çünkibudövlətəəlavəimkan
verirki,zərurisosial-iqtisadiprob-
lemlər həll edilsin. Büdcə kəsirini
örtməküçünistiqrazların,qiymətli
kağızların yerləşdirilməsi, vahid

xəzinə qalığı və  özəlləşdirmədən
daxilolanvəsaitlərdənistifadəedi-
ləcəkdir.
Biz belə hesab edirik ki, 2019-

2020-ci illərin də dövlət və icmal
büdcələrikəsirininidarəolunansə-
viyyədə saxlanılmasına nail olun-
ması istiqamətində atılan addımlar
təqdirəlayiqdir.Büdcəkəsirinininfl-
yasiyayaratmayanamillərhesabına
müəyyənləşməsiçoxvacibdir.

Millimaraqlaracavab
verənborclanmasiyasəti
Azərbaycan dövləti xarici borc-

lanma siyasətinə həssaslıqla yana-
şır.Məqsədondanibarətdirki,mü-
vafiqstrukturlaralınanborcvəsait-
lərindən səmərəli istifadə etməli,
borclanmasiyasətindəyalnızstrate-
ji, innovasiyalı, rəqabətə davamlı
iqtisadiyyatın qurulmasına xidmət
edən layihələrə üstünlük verməli-
dirlər.
Oölkəriskliölkəsayılırki,inki-

şafsəviyyəsindənasılıolaraqorada

xariciborcunümumidaxiliməhsu-
la nisbəti 50%-dən yuxarıdır.
Azərbaycandaburəqəm2020-ci il-
də 17% təşkil edəcəkdir. Ölkənin
valyuta ehtiyatları respublikanın
xariciborcundan5dəfəçoxdur.
Gələcəkdəxariciborcuntədricən

azaldılması, növbəti ildən başlaya-
raq dövlətin birbaşa və dövlət zə-
manətiəsasındadövlətmüəssisələ-
rinin xarici kredit almalarının sərt

çərçivələrinin müəyyən olunması
və yalnız ölkənin prioritet hesab
edilən layihələrinin maliyyələşdi-
rilməsiüçünborcvəsaitlərinincəlb
olunmasınəzərdətutulmuşdur.
Yekunda onu bildirmək istəyi-

rəm ki, bütövlükdə Azərbaycan
Respublikasının 2020-ci il dövlət
büdcəsi iqtisadiyyatın dinamik və
keyfiyyətli inkişafını, ölkənin mü-
dafiəqabiliyyətininvəiqtisaditəh-
lükəsizliyininqorunmasını, irimiq-
yaslı sosial layihələrinhəyatakeçi-
rilməsinitəminediləcəkdir.

MALİYYƏ

Dövlətbaşçısınınprinsipialmöv-
qeyi ondan ibarətdir ki, real sekto-
runinkişafındaözünügöstərənme-
yillərdahadagüclənsin,daxilibazar
qorunsun, yerli istehsalçılara daha
çox əlverişli şərait yaradılsın, aqrar
sektorun rəqabətə davamlılığı art-
sın,kəndtəsərrüfatıistehsalınınixti-
saslaşması istiqamətində əməli təd-
birlərgörülsün.
2020-ci ilin dövlət büdcəsində

kəndtəsərrüfatıtədbirləriüçün447,4
milyon manat, baytarlıq tədbirləri
üçün35,4milyonmanat,meliorasiya,
irriqasiya və suvarma sistemlərinin
maliyyə təminatı üçün 426 milyon
manat,kəndtəsərrüfatıüzrətəcrübə,
tətbiqitədqiqatlar,digərmüəssisəvə
tədbirlərüçün12,2milyonmanatvə-
saitproqnozlaşdırılmışdır.
Xüsusiolaraqqeydetməklazımdır

ki,ilkdəfəolaraqAqrarSığortaFon-
dunun nizamnamə kapitalının for-
malaşdırılması iləbağlıxərclərəmü-
vafiqvəsaitnəzərdətutmuşdur.Heç
şübhəsizki,“Aqrarsığortahaqqında”
Qanununtətbiqiməhsul istehsalçıla-
rınatəbiifəlakətlərnəticəsindəəmələ
gələn itkilərdən qorunmağa imkan
yaradacaqdır.Kəndtəsərrüfatınınin-
kişafınadəstəkkimi330milyonma-
natvəsaitayrılacaqdır.
Bugünrespublikaəhalisininya-

rısının yaşadığı kənddə aqrar isla-
hatların yeni mərhələsi başlanmış-
dır.OnagörədəAzərbaycandövlə-
ti kəndin sosial-iqtisadi strukturu-
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rarsektorunixracimkanlarınınge-
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ketinqməsələlərininhəlliqarşıdakı
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Milliiqtisadiyyatıninkişafimkan-
larından səmərəli istifadə edilməsi
regionların özünü maliyyələşdirmə
prinsipinə keçməsi prosesində sü-
rətləndirmənişərtləndirir.

Banklarıniqtisadiinkişafa
töhfəsiartmalıdır

Etiraf edilməlidir ki, bank sekto-
runun real iqtisadiyyatın inkişafına
təsirikifayətdərəcədədeyildir.Hər
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məsuliyyətivar,eynizamanda,müş-
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2020-ciildəinflyasiyanın4,6%olaca-
ğıproqnozlaşdırılır.Bizhesabedirik
ki,beləyanaşmaməqbul sayılmalı-
dır.Deyirlərki, 2020-ci ilinbüdcəsi
inflyasiya yaradacaq. Bu, tamamilə
yanlışfikirdir.
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inflyasiyayatəkanverənkifayətqə-
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Müasirtexnologiyalar,
rəqəmsaliqtisadiyyatyeni
baxışlaraehtiyacyaradır
Hamımız dərk etməliyik ki, biz

həyatımızın dinamikasındakı key-
fiyyətlisıçrayışınmüasirləriyik.Yeni
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yatındaqısazamandayenibirmər-
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Dövlətbüdcəsininkəsiri
məqbulsəviyyədədir

Dövlətbüdcəsininbirneçəpara-
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şagirdlərimizədərsverəcəkmüəl-
limlərimiz olmaz; naxoşlarımızı
müalicə edəcək təbiblər məfrud
(zəruri) olur.Hüquqşünas hakim-
lərbulmayızki,malvəmülküçün
münazirə edən vətəndaşlarımızı...
mühakimə etsin. Darülfünun ol-
mazsa, maarifimiz maarifçi Avro-
pa və qonşu xristian millətlərinin
mühərrirlərinə…məsəlolacaqmü-
hərrirləriharadanolabilər?Darül-
fünun olmazsa, ömrünü elm və
fünuna vəqf edərək mücəssəmi-
elmvə fənnolanomöhtərəmvü-
cudi-millətlərin mədəniyyət üzrə
həyat sürmələri üçün labüd olan
professorlar heyəti millətimizin
içindənərədənçıxar,nərədənyeti-
şər? Mədəni həyatın şəraitinə və
amillərinə imhal (təhlil) nəzəri ilə
baxdıqdaodəqiqəgörünürki,bu
həyatınmənbəyi-sərçeşməsidarül-
fünundur. Darülfünundan əl çək-
mək mədəni həyatdan rugərdan
(üzdöndərmək)olmaqdır…Əvvə-

lincigünündən…darülfünunumu-
zu milliləşdirməli, türkləşdirməli-
yik”.
Məhəmməd ağa Şahtaxtlının

“Azərbaycanda darülfünun adı”
məqaləsindəirəlisürülmüşfikirlər
XXəsrinböyükbirdövrüüçünöl-
kəmizinvəxalqımızınictimai-mə-
dənivəmaarifçilikbaxımındanin-
kişaf proqramı idi. Bu mənada
maarifçilərimizinböyüksəyləriilə
açılmışBakıDövlətUniversitetinin
fəaliyyəti Azərbaycan cəmiyyəti-
nindəyişdirilməsi,yeniləşdirilmə-
si və müasirləşdirilməsinin hərə-
kətverici qüvvəsinə çevrilmişdir.
SözünböyükmənasındaBakıDöv-
lətUniversitetiAzərbaycandamil-
liləşmə və müasirləşmə qatarının
lokomotivifunksiyasınıhəyatake-
çirmişdir.XXəsrərzindəölkəmiz-
dəbaşvermişəsasdəyişikliklərdə
vəinkişafdabutəhsilocağınınbö-
yük payı və rolu olmuşdur. Bakı
Dövlət Universiteti ölkəmizdə ge-

nişalitəhsilşəbəkəsiyaratmaqba-
xımından əsl elmi-maarifçi baza
rolunu yerinə yetirmişdir. Bugün-
küADPU,ATUvəADİUBDU-nun
elmi-pedaqoji arsenalının tədris-
metodiki bazasının zəminində
meydana gəlmişdir. Milli ziyalılı-
ğınböyükbirnəslibuuniversitet-
dəyetişibformalaşmışdır.Ölkəüz-
rəelmlərdoktorlarıvəfəlsəfədok-
torlarının böyük bir hissəsi Bakı
DövlətUniversitetində elmi-peda-
qoji fəaliyyətini davam etdirmək-
dədir. Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasınınhəqiqivəmüxbir
üzvlərininsıralarındadabu təhsil
ocağından olan alimlərin özünə-
məxsusyerivardır.
AzərbaycanMilliElmlərAkade-

miyasının vaxtilə yaradılmasında
vəinkişafındadaBakıDövlətUni-
versitetinin mühüm rolu olmuş-
dur.Beləki,buuniversitetinmüəl-
limləri və yetirmələri 1929-1932-ci
illərdə fəaliyyət göstərmiş Azər-

BDU-100

bÖyÜK ELMİn 
DAyAq nÖqTəSİ

Dünya təcrübəsində ölkənin və
xalqın inkişafında,ümummilli dir-
çəlişvətərəqqidətəhsilin,xüsusən
də ali təhsilin müstəsna rolu real
gerçəklikkimiqəbulolunur.Azər-
baycandaelmin,alitəhsilin,ictimai
fikrin, yüksək hazırlıqlı ixtisaslı
mütəxəssislərin hazırlanmasında
BakıDövlətUniversitetininmühüm
əməyixüsusiqeydedilməyəlayiq-
dir. 1919-cu ildə universitet səviy-
yəsindəaliməktəbintəsisedilməsi
Azərbaycandamaarifçilikhərəkatı-
nın inkişafının yeni mərhələsinin
formalaşmasındamühümroloyna-

mışdır. Bu, XIX əsrin əvvəllərində
ölkəmizdədünyəviməktəblərinya-
radılması hadisəsinin zaman-za-
man inkişaf etdirilərək ali məktəb
səviyyəsinə çatdırılmasıprosesinin
məntiqi nəticəsidir. Bakı Dövlət
Universitetinin təşkiliAzərbaycan-
damaarifçilikhərəkatınıncəmiyyət
həyatınınönmövqeyinəçıxmasının
real təzahürü idi.Görkəmli ictimai
xadimvəböyükpublisistMəhəm-
məd ağa Şahtaxtlının Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi mət-
buatorqanıolan“Azərbaycan”qə-
zetinin28 iyul1919-cu il tarixli sa-
yındaçapetdirdiyi“Azərbaycanda
darülfünunadı”başlıqlıməqaləsin-
də deyildiyi kimi, ölkəmizdə ali
məktəb “həyatın mənbəyi-sərçeş-
məsi, hürriyyəti-əfkarın göstəricisi
kimi”meydanaçıxmış,milliistiqla-
lın əsas göstəricilərindən biri ol-
muşdur:“…BizAzərbaycantürklə-
ri ictimaiyyətdə hürriyyəti-əfkarı
qəbuletmişizvəbuhürriyyəti-əfka-
rameyilvəcazibəbizimqövmixü-
susiyyətimizdir. Böylə olmasaydı,
ismi Avropada dastanlara keçən
MirzəŞəfivəyaMirzəFətəliAxun-
dov kimi mücəssəm hürriyyət əf-
karları(azadfikirliinsanları)bizim
içimizdənnasıl nəşət edəbilərdi?..
Və madam ki, böyləyiz, Avropa
masştabındamütləqvəqeyri-məh-
dud olan hürriyyəti-əfkar üzərinə
müəssis bir darülfünun açmalıyız

ki,budarülfünunumuzhürriyyəti-
əfkarçı olduğumuzun dəlil-felisi
olub,bizimistiqlalsiyasətimizəto-
xunmaqüçünavropalılarınəlindən
“Siz hürriyyəti-əfkarçı deyilsiniz,
sizə istiqlal verməyiz” bəhanəsini
alsın”.
Beləliklə, BakıDövlətUniversi-

teti Azərbaycan milli istiqlalının
məşəli kimi qəbul edilmişdir.
Maarifçilərimiz xalqımızın bir əsr
ərzində “cəhalət dərdinin dərma-
nı”kimibaxdıqlarıməktəbaçmaq
düşüncəsindən universitet yarat-
maqsəviyyəsinəqədərkiinkişafını
ümummilli tərəqqinin nailiyyəti
səviyyəsindəqarşılamışlar.XIXəs-
rin əvvəllərindən etibarənməktəb
açmaqla xalqı savadsızlıq bəlasın-
dan xilas etməyə, yazıb-oxumaq
vərdişləri aşılamağa çalışanAzər-
baycanın maarifpərvər ziyalıları
universitetyaratmağanailolmaqla
ictimai-mədəni inkişafın yeni bir
mərhələsinə çatmağa dərin inam
bəsləmişlər.BumənadaM.Şahtaxt-
lınınadıçəkilənməqaləsində ifadə
edilmiş aşağıdakı mətləblər təkcə
onun müəllifinin deyil, bütövlük-
dəAzərbaycanınmaarifçiziyalıla-
rının universitet açmaq, mənsub
olduqlarıxalqıbütünsahələrüzrə
daha irəli mövqelərə çatdırmaq
amallarının əks-sədasıdır: “Darül-
fünunolmazsa,nəolur?…Ümumi
maarifə aid orta məktəblərimizdə

İsa Həbibbəyli
Milli Məclisin Elm və təhsil 

komitəsinin sədri, Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının 
vitse-prezidenti, akademik
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mühüm rol oynamışdır. Müstəqil
Elmlər Akademiyasına çevrildik-
dənsonraölkəmizinaliakademik
qurumu, böyük elm məbədi ol-
muş,digərelmitədqiqatmüəssisə-
lərinin, ali təhsil ocaqlarının inki-
şafı üçün əsas mərkəz funksiyası
daşımışdır.Ocümlədən,Azərbay-
canDövlətUniversitetinininkişafı-
nadaElmlərAkademiyasıöztöh-
fələrini vermişdir. Elmlər Akade-
miyasının prezidenti, dünya şöh-
rətligörkəmlialim,akademikYusif
Məmmədəliyev 1954-1958-ci illər-
dəAzərbaycanDövlətUniversite-
tinin rektoruvəzifəsində çalışmış-
dır.Milli ali təhsil tarixini araşdı-
ranalimlərakademikYusifMəm-
mədəliyevinrektorluğudövrünün
AzərbaycanDövlətUniversitetinin
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 işininyenidənqu-
rulması Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinə rəhbərlik etmiş akade-
mikYusifMəmmədəliyevinadıilə
bağlıdır.O,bualitəhsilmüəssisə-
sinin inkişafındayenimərhələya-
ratmışdır.Ayrı-ayrıvaxtlardaElm-
lər Akademiyasına və həm də
Azərbaycan Dövlət Universitetinə
rəhbərlik etmiş akademik  Yusif
Məmmədəliyevölkəmizdə elmvə
təhsilin əfsanəvi şəxsiyyətinə çev-
rilmişdir. Dünyasını dəyişməsin-
dən 58 il keçməsinə baxmayaraq,
onunAzərbaycanda akademik el-
min və universitet təhsilinin inki-
şafındakıxidmətləriyenədəəlçat-
maz bir zirvə kimi yad olunmaq-
dadır.
AzərbaycanElmlərAkademiya-

sı yarandığı vaxtdan keçən 75 il
ərzində həmişə Bakı Dövlət Uni-
versitetinin tanınmış alimlərini
akademiyanın həqiqi və müxbir
üzvləri seçməklə daim aliməktəb
elmininvəuniversitettəhsilininin-
kişafına dəstək vermişdir. Azər-
baycanElmlərAkademiyasıiləBa-
kı Dövlət Universiteti arasındakı
qarşılıqlı əlaqələr və birgə əmək-

daşlıqnəticəetibariləölkəelminin
və milli təhsilin inkişafına təkan
verənəhəmiyyətlinümunədir.Ba-
kı Dövlət Universiteti bu gün də
ölkə elminin əsas dayaq nöqtələ-
rindənbiriolmaqvəzifəsiniməsu-
liyyətləhəyatakeçirməkdədir.
Ölkəmizinbütünsahələrindəol-

duğu kimi, Azərbaycan Dövlət
Universitetinin inkişafındadaxal-
qımızınÜmummilli lideriHeydər
Əliyevinmüstəsna xidmətləri elm
və təhsil tariximizə qızıl səhifələr
əlavə etmişdir. Uzaqgörən dövlət
xadimikimiUluöndərüçünAzər-
baycanDövlət Universitetinə diq-
qətvəqayğıgöstərməkölkəmizdə
milli ziyalılığı, yüksək hazırlıqlı
vətənpərvər yeni nəsilləri yetişdi-
ribinkişafetdirmək,respublikanın
taleyinihəlledəcəkkadrlarforma-
laşdırmaqkimidövlətəhəmiyyətli
hədəflərə hesablanmış mühüm
məsələləridi.Sovethakimiyyətiil-
lərindəsosialist-beynəlmiləlçisiya-
sətinənciddi şəkildəhəyatakeçi-
rildiyi bir dövrdə - 1969-cu il no-
yabrın 1-də  cavan dövlət rəhbəri
HeydərƏliyevinheçnədənçəkin-
mədənAzərbaycanDövlətUniver-

BDU-100

baycanDövlətElmiTədqiqatİnsti-
tutunun aparıcı qüvvəsini təşkil
etmişdir.SSRİElmlərAkademiyası
Zaqafqaziya filialının Azərbaycan
şöbəsinin1932-ciildekabrın29-da
AzərbaycanDövlətElmiTədqiqat
İnstitutununbazasındayaradılma-
sınəticəetibariləBakıDövlətUni-

versitetinin ölkəmizdə ilk akade-
mik qurumun formalaşmasında
iştirakınınümayiş etdirir.Bundan
başqa, sovet hakimiyyəti illərində
Azərbaycan Dövlət Universiteti
adı ilə fəaliyyət göstərmiş bu ali
təhsilocağınınmüəllimlərivəmə-
zunları SSRİ Elmlər Akademiyası

Azərbaycanfilialınınelmi-tədqiqat
bölmələrinin aparıcı elmi heyətini
təşkiletmişdir.ElmlərAkademiya-
sının təsisçiləri və təşkilatçıları sı-
ralarındadabutəhsilocağınıtəm-
siledənalimlərxüsusiçəkiyəma-
lik olmuşlar. Azərbaycan Dövlət
Universitetindən fizika-riyaziyyat
elmləri doktoru, professor Həbi-
bulla Əmirxanov, Əməkdar elm
xadimi,biologiyaelmləridoktoru,
professorAbdullaQarayev,Əmək-
dar elm xadimi, fəlsəfə elmləri
doktoru,professorAleksandrMa-
kalevski və başqaları ölkəmizdə
fundamentalakademikelmininki-
şafına böyük töhfələr vermişlər.
AzərbaycanSSRElmlərAkademi-
yasının ilk təsisçilərindən biri ol-
muş SSRİ Tibb Elmləri Akademi-
yasınınhəqiqiüzvü,Əməkdarelm
xadimi, tibb elmləri doktoru, pro-
fessorİvanŞirokoqorovBakıDöv-
lət Universitetinin Tibb fakültəsi-
ninilkdekanıvəzifəsindəçalışmış
görkəmlialimidi.
AzərbaycanElmlərAkademiya-

sı ilə Bakı Dövlət Universitetinin
qarşılıqlı əlaqələri Azərbaycanda
elmin və ali təhsilin inkişafında
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Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin Bakı
DövlətUniversitetinin100illikyu-
bileyininkeçirilməsihaqqındaim-
zaladığı tarixi sərəncam yubilyar
universitetin keçdiyi şərəfli yola
dövlət səviyyəsində verilmiş qiy-
mətinparlaqifadəsiolmaqlabəra-

bər,həmdəXXIəsrinqarşıillərdə-
ki vəzifələrinə işıq salan əhəmiy-
yətlisiyasi-ideolojidirektivdir.Ba-
kı Dövlət Universitetinin 100 illik
yubileyininYUNESKObeynəlxalq
təşkilatı səviyyəsində qeyd edil-
məsinənailolmaqölkərəhbərimi-
zinalitəhsilimizivəelmimizidün-

yada tanıtmaqvədahaböyükhə-
dəflərəçatdırmaqsahəsindəxalqı-
mıza qazandırdığı mühüm tarixi
nailiyyətdir.Budövlətqayğısının
işığındaBakıDövlətUniversitetin-
dəelmvətəhsilsahəsindəbaşve-
rən mühüm dəyişikliklər və can-
lanma,nikbinlikvəsəfərbərlikyu-
biley əhvali-ruhiyyəsi olmaqdan
çox, qarşıya qoyulmuş vəzifələrin
şərəfini və məsuliyyətini dərk et-
məklə irəliyə doğru qətiyyətli ad-
dımlarlagetməyinəməliifadəsidir.
Akademikelmivəuniversitettəh-
silinidahayaxındanvəüzvisurət-
də əlaqələndirməklə fundamental
tədqiqatlarsahəsindəolduğukimi,
universitetelmivətəhsiliistiqamə-
tində də böyük dəyişikliklər və
mühüm nailiyyətlər əldə etmək
mümkündür.
Fəaliyyəti dövründə həmişə

Azərbaycan elminin inkişafında
əsasdayaqnöqtələrindənbiriolan
BakıDövlətUniversitetinəuğurlar
arzulayıram.

BDU-100

sitetinin 50 illik yubileyində ana
dilindətəbriknitqi iləçıxışetməsi
SSRİmiqyasındamövcud ideoloji
sistemin dayaqlarını silkələyən
qeyri-adidərəcədəmühümbirha-
disə idi. Bu, Azərbaycan Dövlət
Universitetinin nümunəsində ge-
nişmənadaölkəmizdəmillisiyasə-
tin həyata keçirilməsinin qüvvətli
parolukimisəslənmişdir.Görkəm-
li dövlət xadimi Heydər Əliyevin
təntənəli yubiley mərasimində
Azərbaycan dilində etdiyi tarixi
nitqindəsəslənənaşağıdakıfikirlər
respublikamızınilkalitəhsilocağı-
nın xalqımızın taleyindəki roluna
verilmişənyüksəkqiymətinifadə-
sidir: “Azərbaycan universitetinin
yaranmasıqabaqcılqüvvələrinqə-
ləbəsi idi, doğma xalqımaariflən-
dirməkuğrunda,dünyamədəniy-
yətivəelmixəzinəsininqapılarını

onunüzünəaçmaquğrundaAzər-
baycanın ən yaxşı oğullarının bir
çoxillərərzindəapardıqlarımüba-
rizənin yekunu idi. ...Doğma res-
publika ilə birlikdə inkişaf edən,
inamlaqüvvətoplayanuniversitet
qabaqcılelmvəmədəniyyətocağı-
na,yüksəkixtisaslıkadrlarhazırla-

yanaliməktəbəçevrilmişdir.Azər-
baycan xalqının parlaq və orijinal
mədəniyyətininənyaxşıənənələri
Azərbaycan Dövlət Universitetin-
dəinkişafetdirilmişdir....Universi-
tetin tarixixidmətibundanibarət-
dir ki, o,Azərbaycan aliməktəbi-
ninbünövrəsiniqoymuşdur”.
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HörmətliMahirmüəllim!
SiziMilliMəclisindeputatınıanadanolmağınızın70illiyimünasibətiiləsəmimiqəlbdən

təbrikedir,Sizəuzunömür,möhkəmcansağlığıvəgələcəkfəaliyyətinizdəyeniyeniuğurlararzu
layıram.

SizhələgəncyaşlarınızdaAzərbaycanPolitexnikİnstitutundaoxuduğunuzillərdənümunəvi
davranışınızvəbiliyinizləfərqlənmisiniz.1971ciildəbutəhsilocağınıbitirərəkmühəndismexa
nik ixtisasına yiyələndikdən sonraXabarovsk vilayətində əmək fəaliyyətinə başlamısınız.Hərbi
xidmətinizi bitirib vətənə qayıtdıqdan sonra “Aztransqaz” İstehsalat Birliyindəmühəndis, baş
mühəndis,qarajrəisivəzifələrindəçalışmısınız.SizAvtomobilNəqliyyatıNazirliyində,Şəhərlər
arasıSərnişindaşımaİdarəsindəmüxtəlifvəzifələrdəişləmiş,“Avtoimport”və“Kəpəz”firmaların
damüdirolmusunuz.

Sizhəmdəfəalictimaixadimsiniz.QazandığınızböyüketimadsayəsindəAzərbaycanRespub
likasınınIVvəVçağırışMilliMəclisinədeputatseçilmisiniz.

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

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” orde-
ni ilə təltif edilsin.

İLHAM əLİyEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 noyabr 2019-cu il

MAHİR ASLANOV - 70
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bir yerdə deyil, Bakıda aparmağa
üstünlükverirlər.
Yola saldığımız ilin vacib hadi-

sələri barədə danışarkən sadala-
nanların bəzilərinin üzərində da-
yanmaqistəyirəm.Qeydetməkla-
zımdır ki, Azərbaycan uğurla
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
ŞurasınınVIIZirvəGörüşünü ke-
çirmiş, bununla da türkdilli döv-
lətlər arasında əməkdaşlığın inki-
şafınaəhəmiyyətlitöhfəvermişdir.
Xatırlatmaqyerinədüşərki,buzir-
və görüşü Türkdilli Dövlətlərin
ƏməkdaşlıqŞurasınınyaradılması
haqqında Naxçıvan Sazişinin im-
zalanmasının10illiyinəhəsrolun-
muşdur.Bu,regionalsiyasətinqu-
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-

lərdənbirihesabetməkolar.Bakı-
dakeçiriləntədbirhəmdəonagö-
rə müstəsna əhəmiyyət daşıyırdı
ki,ÖzbəkistanRespublikasıilkdə-
fəolaraqbutədbirdətəşkilatındai-
mi üzvü qismində iştirak edirdi.
Bu da türkdilli dövlətlər formatı-
nındavamlıolaraqinkişafetdiyini
vəmöhkəmləndiyinigöstərir.Təş-
kilatınmövcudolduğu10ilərzin-
dəölkələrarasındahumanitarəla-
qələrinvəiqtisadilayihələrininki-
şafına xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Xüsusilə də söhbət nəqliyyat və
energetikasahələri,turizmvəqar-
şılıqlı sərmayəqoyuluşunda aktiv
qarşılıqlıfəaliyyətdəngedir.Vahid
informasiyaməkanı formalaşdırıl-
mış,ümumiteleviziyakanalıyara-
dılmış,həmçininümumi informa-
siya agentliyinin təsis edilməsi də
planlaşdırılır. TÜRKSOYmüstəvi-
sindədilçilikmövzularınaümumi
yanaşmalarla bağlı məsələlər mü-
zakirəolunur.

Digərtərəfdən,25-26oktyabrta-
rixlərindəBakıdaQoşulmamaHə-
rəkatına üzv ölkələrin dövlət və
hökumət başçılarının XVIII Zirvə
Görüşününkeçirilməsitəkcəölkə-
mizin tarixində deyil, bütün dün-
yanınsiyasihəyatındavacibhadi-
səyəçevrildi.Azərbaycanüçünbu
tədbirənazıonagörəəhəmiyyətli
idi ki, ölkəmizin 2019-2022-ci illər
üçünbunüfuzlubeynəlxalqstruk-
turda sədrliyəbaşlaması ilə səciy-
yələnirdi. Bütün dünyaya isə bu
hadisə Qoşulmama Hərəkatına
üzvölkələrinqlobalsiyasətdəikili
standartlarsiyasətinəqarşıvəbey-
nəlxalq hüququn aliliyi naminə
mübarizəaparmaqpotensialınıbir
dahanümayişetdirdi.
Şübhəsizki,Azərbaycanınsədr-

liyi dövründə hərəkatın fəaliyyət
gündəliyində ön planda təhlükə-
sizlik, habelə terrorizm, ekstre-
mizm və aqressiv separatçılıqla
mübarizəməsələləriolacaq.Buba-

ƏMƏKDAŞLIQ

bakı cəmiyyətlər və mədəniyyətlər 
arasında körpülər yaradır

Son illərdə, hətta son onilliklər-
də dünyanın ictimai-siyasi və id-
manhəyatıiləbağlıənvacibhadi-
sələrin təqvimində tez-tez Azər-
baycanın adına rast gəlmək olar.
Hərilölkəmizböyüksiyasi,ictimai
forumlara,musiqifestivallarına,id-
man tədbirlərinə ev sahibliyi edir.
Yolasaldığımız2019-cuildəbuba-
xımdan istisna olmadı. Təkcə onu
qeydetməkyetərki,cariildəAzər-
baycanda növbəti dəfə “Formula
1”yarışlarıyüksəksəviyyədətəşkil
edildi, planetin gimnastikahəyatı-
nın 2 əhəmiyyətli tədbiri - bədii
gimnastika üzrə 35-ci Avropa və
37-cidünyaçempionatlarıkeçirildi.
Təkcə payızda ölkəmizin paytaxtı
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq

Şurasının VII Zirvə Görüşünün,
QoşulmamaHərəkatınınXVIIIZir-
və Görüşünün və Dünya Dini Li-
derlərininIIZirvəGörüşününkeçi-
rilməməkanıqismindəçıxışetmiş-
dir.Bütünbunlarmüxtəlifmillətlər
vədinlərarasındadünyamiqyasın-
dasülhvəanlaşmanın təminedil-
məsinə yönəlmiş dialoqun dayan-
madan aparıldığı ən əhəmiyyətli
qlobal meydançalardan biri kimi
Bakının statusunumöhkəmləndir-
miş oldu. BMT-nin baş katibinin
dediyi kimi, “Bakı cəmiyyətlər və
mədəniyyətlər arasında körpülər
yaradır”.Təsadüfideyilki,NATO
vəRusiyanın baş qərargah rəisləri
dialoqüçünmövzuvəproqramları
razılaşdırarkən danışıqları başqa

Sevinc Fətəliyeva
Milli Məclisin deputatı
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kilindən gedir. Rusiya tərəfi üçün
Azərbaycan inkişaf etməkdə olan
bazar və eyni zamanda, potensial
xarici sərmayələr mənbəyidir. Son
illərdərəsmiBakıxaricisərmayələ-
rəmaraqnümayişetdirməyəbaşla-
mışdır.Buisəbirtərəfdənxariciiq-
tisadi əlaqələri şaxələndirmək, di-
gərtərəfdənisəonlaradinamikavə
dayanıqlılıqbəxşetmək istəyindən
qaynaqlanır. Rəsmi Moskva Azər-
baycanın Rusiyaya sərmayə qoyu-
luşlarının regionlara, xüsusilə də
Qafqaz vəVolqaboyu 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-
yəndəheyətiBakıdasəfərdəolmuş,
fevral ayında isə Qaraçay-Çərkəz
RespublikasınınrəhbəriRəşidTem-

rezovunbaşçılıqetdiyinümayəndə
heyəti Azərbaycana səfərə gəlmiş-
dir. Aprel ayında rəsmi Bakı və
QroznıarasındaAzərbaycandaÇe-
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-
daşlığıninkişafıüzrətədbirlərproq-
ramı hazırlanmaqdadır ki, buraya
iqtisadi forumların təşkili, jurnalist
və turizm agentliklərinin qarşılıqlı
səfərləri, yaradıcı kollektivlərin
qastrollarıvəs.daxilolacaqdır.
Təbiiki,ilinyekunlarıhaqqında

danışarkənmənəyaxınolanmöv-
zu-nümayəndəheyətimizinAvro-
pa Şurası Parlament Assambleya-
sındakı (AŞPA) fəaliyyəti üzərində
xüsusilədayanmaqistərdim.Qeyd
etmək lazımdırki,nümayəndəhe-
yətimizin bu nüfuzlu beynəlxalq

təşkilatdakı fəallığı birinci il deyil
ki,diqqətləriözünəçəkir.Xüsusilə
dəAŞPA-nınprezidentiLilianMori
PaskyeninBakıya ilksəfərizamanı
“AzərbaycanınAvropaŞurasındakı
üzvlüyübirliyimizinmühümcəhə-
tidir. Məhz buna görə də Avropa
Şurasının 70 illiyini Bakıda qeyd
edirik”deməsibunaverilənyüksək
qiymət olmuşdur. DağlıqQarabağ
münaqişəsinin həlli mövzusunda
ədalətli mövqeyimiz həmişə oldu-
ğukimibuilərzindədəAŞPAnü-
mayəndələritərəfindəndahaböyük
dəstəkvərəğbətqazanmışdır.
Bumövzunudaimmaraqdairə-

sindəsaxlamaqbizimüçünvacib-
dir və ölkə Prezidentimiz İlham
Əliyevinhələ“Valday”Beynəlxalq
DiskussiyaKlubunun iclası zama-
nı səsləndirdiyi: “Qarabağ Azər-
baycandır və nida işarəsi” müd-
dəası bizə - AŞPA-dakı azərbay-
canlı nümayəndələrə fəaliyyətə
keçməküçünəslçağırışolmuşdur.

ƏMƏKDAŞLIQ

xımdan,Qarabağmünaqişəsimöv-
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 tələblərininQoşulmamaHə-
rəkatı üzvləri tərəfindəndəstəklə-
nəcəyinəümidvardır.
Onuda qeyd etmək yerinə dü-

şərki,Ermənistantəşkilatdamüşa-
hidəçi statusunamalikdir.Nüma-
yəndələri Bakıya gəlməsə də, bu
ölkəhərəkatınfəaliyyətindəvəqə-
buledilənqərarlardabuvəyadi-
gər formada iştirak edir.Qarabağ
münaqişəsininayrıcabəndləifadə
olunduğu qətnamənin qəbul edil-
məsi bir daha göstərir ki, beynəl-
xalqhüquqnöqteyi-nəzərindənEr-
mənistantəcridolunmuşvəziyyət-
dədir, onunmövqeyi ədalətsiz və
zərərlidir.Budövlətgec-tezyanaş-
masınıdəyişməkməcburiyyətində
qalacaqdır və bunu nə qədər tez
başadüşsələr,onlarüçünbiroqə-
dəryaxşıdır.
Ölkə Prezidenti İlhamƏliyevin

“Valday” Beynəlxalq Diskussiya
Klubundakımöhtəşəm çıxışını da
yaddançıxarmaqolmaz.“Valday”
klubunun iclası çox vacib bir təd-
birdir,beləki,Rusiyasiyasətiüçün
Şərqistiqamətixüsusimaraqkəsb
etməyə başlayır və Azərbaycanın
da bir sıra digər Şərq ölkələri ilə
yanaşı“Valday”klubunungündə-
liyinə daxil edilməsi Rusiyanın,
xüsusilə də Rusiya diplomatiyası-
nın Şərq istiqamətində strateji hə-
dəflərinin icrası baxımından eti-
barlıtərəfdaşkimiölkəmizləəmək-
daşlığa xüsusi diqqət ayırdığını
göstərirvəbu,bizimüçünçoxva-
cib məsələdir. Bilirik ki, Yaxın və
Orta Şərqdə, habelə Cənub-Şərqi
Asiyadaqlobalxarakterliçoxciddi

proseslər baş verir vəAzərbayca-
nınbuqlobalgeosiyasətdəRusiya-
nın tərəfdaşıqismindəqəbul edil-
məsibizimüçünçoxmühüməhə-
miyyətkəsbedir,eləcədərespub-
likamızın regionda nüfuzunun
artdığınıgöstərir.
Heçşübhəsizki,yolasaldığımız

ilinənvacibxaricisiyasəthadisələri
sırasındaAzərbaycanın Birinci vit-
se-prezidentiMehribanƏliyevanın
Moskvayasəfərini,XTNS-də“Azər-
baycan” pavilyonunun açılmasını
vəRusiya paytaxtındaXAzərbay-
can-Rusiya Regionlararası Əmək-
daşlıq Forumunun keçirilməsini
göstərməkolar.Bütünbunlarümu-
milikdə Azərbaycan-Rusiya
münasibətlərinin dinamikası baxı-
mındanyaxşıimkanlaryaradır.
Qeydetməkyerinədüşərki,ar-

tıq neçə illərdir iqtisadi qarşılıqlı
əməkdaşlıqməsələləriikiölkəara-
sında əlaqələrin prioritetlərini
müəyyən edir. Bu baxımdan re-

gionlar arasında əməkdaşlıq bö-
yükpotensialvəimkanlaramalik-
dir.Eynizamanda,RusiyaFedera-
siyasınınsbyektlərivəmərkəzişə-
hərləri ilə əlaqələr Azərbaycan
üçünxüsusiləaktualdır.
İqtisadimünasibətlərin aktivləş-

dirilməsi, son illərdə onların yeni
keyfiyyətsəviyyəsinəyüksəldilmə-
siyəqinki,ikitərəfligündəlikdəən
çox müzakirə olunan mövzudur.
Tərəflərmal dövriyyəsinin  artırıl-
masını,əlavədəyərzəncirininyara-
dılmasını, istehsal texnologiyaları-
nınmüştərəkinkişafını,üçüncüöl-
kələrinbazarlarınınbirgəmənimsə-
nilməsini, kompleks logistika layi-
hələrininhəyatakeçirilməsini,yük-
sək texnologiyalar sahəsində müt-
ləq artıma nail olunmasını qarşıya
məqsədqoyurlar.SöhbətAzərbay-
can və Rusiya arasında biznes
kooperasiyasından,dahasıxəmək-
daşlıqməqsədiiləyeniinteqrasiya
müstəvisi və meydançalarının təş-
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lərlə bağlı dövlət siyasəti  həyata
keçiriləndən ta bu günə qədər bu
siyasət öz təsirini və effektivliyini
göstərməyəbaşladı.Dövlətgənclər
siyasətibugüncəmiyyətdəgənclə-
rinolduğubütünsahələrdəözünü
göstərir, bütün təbəqələrdən olan
gənclər qruplarını əhatə etməklə
istənilənmaraq və ehtiyacları üzə
çıxarır, onların qarşılanmasını tə-
minedir.
İlk növbədə müsbət effektiv tə-

sirlər gənclərə dövlət dəstəyi və
qayğısınıngöstərilməsində,onların
bacarıq,istedadvəqabiliyyətlərinin
üzə çıxarılmasına imkanlarınyara-
dılmasında, gənclərin özlərini cə-
miyyətdəqərarqəbuletməvə icra-
çılıqda bərabərhüquqlu və etibarlı
tərəfdaş kimi hiss etməsində, sağ-
lamnəsilolaraqmillivədövlətçilik
maraqlarının qorunması vəmüda-
fiəsindəbirgəçıxışetməsindəözü-
nüaşkaretmişdir.

NAİLİYYƏT

Prezidentin rəhbərliyi ilə 
həyata keçirilən islahatlar 

ölkə gənclərinə yeni üfüqlər açır

Azərbaycan gəncliyi vətənpər-
vərliyi,dövlətəvəxalqahədsizsə-
daqəti,fəallığı,biliyi,müasirliyiilə
seçilir.Ümummilliməsələlərinhəl-
lindəgənclərönsıradaAzərbayca-
nınmaraqlarınımüdafiə edir, var
qüvvələri ilə ölkəmizin çiçəklən-
məsinə,tərəqqisinəözdəyərlitöh-
fələriniverirlər.Dövlətgənclər si-

yasəti  gənclərin öz bilik və baca-
rıqlarını, təbii potensialını effektli
reallaşdırmasını, cəmiyyətdə la-
yiqliyer tutmasını təminedənşə-
raitinyaradılmasıməqsədiilədöv-
lət tərəfindən müəyyən edilmiş
prioritetlərvəhəyatakeçiriləntəd-
birlərsistemidir.Dövlətgənclərsi-
yasətimüvafiqhüquqi sənədlərdə
öz əksini taparaq Gənclər və  İd-
man Nazirliyi, Azərbaycan Gənc-
lər Fondu, Qeyri-Hökumət Təşki-
latlarınaDövlətDəstəyi Şurası tə-
rəfindən həyata keçirilir. Gənclər
siyasətinin əsas istiqamətləri
“Gənclərsiyasətihaqqında”Azər-
baycan Respublikasının Qanunu
iləaşağıdakıkimimüəyyənləşdiri-
lib:
1.Gənclərin mənəvi-əxlaqi tər-
biyəsivəmədənihəyatdaişti-
rakı;

2. İstedadlıgənclərədövlətqay-
ğısı;

3.Gənclərin sağlamlığının qo-
runmasıvəfizikiinkişafı;

4.Gənclərinməşğulluğununtə-
minedilməsi;

5.Gəncailələrədövlətyardımı;
6.Gənclər təşkilatlarına dövlət
yardımı.

Azərbaycan çox az ölkələrdən-
dirki,gənclər siyasətiniözdövlət
siyasətinin əsas prioritetlərindən

birinə çevirib.Müstəqillik əldəet-
diyimiz ilk illərdə respublikamız-
da formal olaraq gənclər siyasəti
haqqındaqanunolsada,onunheç
biricramexanizmiyoxidivətəbii
ki,gənclərəyönəlikheçbirdövlət
proqramıhəyatakeçirilmirdi.Am-
ma1994-cüildən-ölkəmizdəgənc-
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Milli Məclisin Gənclər və 
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lərlə bağlı dövlət siyasəti  həyata
keçiriləndən ta bu günə qədər bu
siyasət öz təsirini və effektivliyini
göstərməyəbaşladı.Dövlətgənclər
siyasətibugüncəmiyyətdəgənclə-
rinolduğubütünsahələrdəözünü
göstərir, bütün təbəqələrdən olan
gənclər qruplarını əhatə etməklə
istənilənmaraq və ehtiyacları üzə
çıxarır, onların qarşılanmasını tə-
minedir.
İlk növbədə müsbət effektiv tə-

sirlər gənclərə dövlət dəstəyi və
qayğısınıngöstərilməsində,onların
bacarıq,istedadvəqabiliyyətlərinin
üzə çıxarılmasına imkanlarınyara-
dılmasında, gənclərin özlərini cə-
miyyətdəqərarqəbuletməvə icra-
çılıqda bərabərhüquqlu və etibarlı
tərəfdaş kimi hiss etməsində, sağ-
lamnəsilolaraqmillivədövlətçilik
maraqlarının qorunması vəmüda-
fiəsindəbirgəçıxışetməsindəözü-
nüaşkaretmişdir.

NAİLİYYƏT

Prezidentin rəhbərliyi ilə  
həyata keçirilən islahatlar  

ölkə gənclərinə yeni üfüqlər açır
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lər Fondu, Qeyri-Hökumət Təşki-
latlarınaDövlətDəstəyi Şurası tə-
rəfindən həyata keçirilir. Gənclər
siyasətinin əsas istiqamətləri
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minedilməsi;
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6.Gənclər təşkilatlarına dövlət
yardımı.
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siyasətinin əsas prioritetlərindən

birinə çevirib.Müstəqillik əldəet-
diyimiz ilk illərdə respublikamız-
da formal olaraq gənclər siyasəti
haqqındaqanunolsada,onunheç
biricramexanizmiyoxidivətəbii
ki,gənclərəyönəlikheçbirdövlət
proqramıhəyatakeçirilmirdi.Am-
ma1994-cüildən-ölkəmizdəgənc-
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büslərinin (“start-up”) dəstəklən-
məsi, dövlətin gənclər siyasətində
vədövlətproqramlarındanəzərdə
tutulmuş əsas istiqamətlərə dair
biliklərə yiyələnməsi sahəsində
tədbirlərin,ocümlədənmaariflən-
dirməninhəyatakeçirilməsigüclə-
nib.Həmçiningənclərintəşkilatlar
vasitəsi ilə beynəlxalq gənclər şə-
bəkəsinəinteqrasiyasınaimkanvə
şərait yaradılır.Ümumiyyətlə, qa-
nundan irəli gələn məsələlər öz
həllinitapmaqdadır.Gənclərinin-
tellektual, fizikivəmənəvi inkişa-
fını,ölkəninsosial-iqtisadi,ictimai-
siyasivəmədənihəyatındafəaliş-
tirakını təmin etmək baxımından
bu  dəyişikliklər gənclər siyasəti-
nin gələcək inkişafına yaxından
töhfəverəcək.
Hazırda ölkədə aparılan kadr

islahatları da məhz bu qanunda
edilən dəyişikliklərdəki müd-
dəalarlasəsləşir.Dövlətidarəetmə
sistemində sondövrlərhəyatake-

çirilən struktur islahatları çərçivə-
sindəgənckadrlararəhbərkorpus-
da yüksək etimadın göstərilməsi
buislahatlarınözüqədərdiqqətçə-
kiciməqamdır.Bu,dövlətrəhbərli-
yininölkədəmüxtəlifsferalarınin-
kişafında gənclərə böyük etimad
göstərməsinintəzahürüdür.
Prezident İlham Əliyevin rəh-

bərliyi iləhəyatakeçirilən islahat-
lar ölkənin gənc kadr potensialını
gücləndirirvərespublikamızdarə-
qabətə davamlı gənc kadrlar for-
malaşdırmaqdadır. Azərbaycan
gəncləri bu gün öz bacarıq, intel-
lektvətəcrübəsiniartırıbyeni-yeni
bilik və texnologiyalara yiyələn-
məklə yanaşı, sağlam vətəndaş
mövqeyinidəortayaqoyabilir,və-
tənpərvərlik hisslərini özündə ya-
şatmaqlahərzamanmilli vədöv-
lətçilik kursuna sadiqliyini nüma-
yişetdirir.
Prezident İlhamƏliyev oktyab-

rın15-dəkeçiriləniqtisadimüşavi-

rədə gənc kadrlara olan inam və
etimadınıbirdahaaçıqşəkildəbil-
dirdi:“Müasirdünyagörüşlü,müa-
sir iqtisadiyyatı bilən,bilikli, gənc
kadrlar işə cəlb edilməlidir. Biz
XXI əsrdə yaşayırıq, köhnə təfək-
kürlə,köhnəbiliklərləbiznecəgə-
ləcəyəgedəbilərik?!Nəqədərbiz
təbii resurslara arxalanaraq, necə
deyərlər,belə inersiyayolu iləge-
dəbilərik?!Düzdür,islahatlarapa-
rılır,bax,budediyimrəqəmlərbu-
nunəyanisübutudur.Hərbirölkə
bu nəticələrlə öyünə bilər. Ancaq
bizbilirikki,rezervlərimizçoxdur
vəonudabilirikki,əgərhərhansı
qurumadövlət,yaözəl, təmiz,bi-
liklivəvətənəbağlıkadrgətirilir-
sə, orada biz dərhal dəyişiklikləri
görürük”.Kadrseçimindəbumüd-
rikyanaşma,Prezidentinrəhbərli-
yi ilə ölkədə həyata keçirilən isla-
hatlarAzərbaycangənclərinəyeni
üfüqləraçmaqdavəgenişperspek-
tivlərtəqdimetməkdədir.

NAİLİYYƏT

Digərmüsbəteffektivtəsirlərki-
mi gənclərimizin artıq müasir bi-
lik, təcrübə və texnologiyalara yi-
yələnmələrini, zamanın tələb və
istəkləri ilə ayaqlaşa bilmələrini,
onlardayaxınvəuzaqxaricdəöz-
lərini, eləcədə mənsub olduqları
dövlətilayiqincətəmsiletməkənə-
nələrinin formalaşmasını qeyd et-
məklazımdır.Təbiiki,bütünbun-
laradövlətvəonunmüvafiqstruk-
turlarıillərləvaxtsərfetdi,hüquqi
və maliyyə bazası formalaşdırdı,
ağıllıvərealnəticələrəhesablanan
addımlaratmaqlanailoldu.
Respublikavəbeynəlxalqsəviy-

yəliyarışlardauğurqazanangənc
idmançılarımızın sayı ilbəil artır.
Dəfələrlə gənclərimiz xalqımıza
qələbə sevinci yaşadıb, üçrəngli

bayrağımızıyüksəklərəqaldıraraq
beynəlxalq yarışlarda dövlət him-
nimizin səsləndirilməsinə nail
olublar.
 2019-cu ilin ən əlamətdar id-

manhadisələrindənbirişahmatçı-
larımızınmüxtəlifturnirlərdəçem-
pionluğudur.Onlarhəmölkə,həm
dəAvropaşahmattarixinəyeniqı-
zıl səhifə yazıblar. Bundan başqa
BelarusunpaytaxtıMinskdəkeçiri-
lən II Avropa Oyunlarını da id-
mançılarımız uğurla başa vurub-
lar.Onlar5qızıl,10gümüş,13bü-
rüncmedalqazanıblar.
Ölkədə gedən iqtisadi-siyasi is-

lahatlar bütün sferalarda olduğu
kimigənclərvəidmansahələrində
də inkişafı stimullaşdırır. Qanun-
vericilik bazasının təkmilləşdiril-

məsi bu inkişafı şərtləndirən əsas
amillərdənbiriolduğuüçünhüqu-
qi bazanımüasir tələblərəuyğun-
laşdırmaq məqsədi ilə 2019-cu il
fevralın 19-da “Gənclər siyasəti
haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Qanununda bir sıra dəyişik-
liklərin edilməsi qarşıda duran
önəmli vəzifələri ehtiva etmişdir.
Gününtələbləribaxımındanedilən
dəyişikliklərgənclərsiyasəti sahə-
sində daha səmərəli işlərin görül-
məsinəşəraityaradıb,onlarınicti-
mai-siyasifəallığını,eləcədəgənc-
lərə yeni biliklər və təcrübə əldə
etməkimkanınıartırıb.Budəyişik-
liklərdənsonragənclərsiyasətinin
həyata keçirilməsi sahəsində döv-
lətinvəzifələrininspektrixeylige-
nişlənib.Beləki,sahibkarlıqtəşəb-
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tədbirlərin,ocümlədənmaariflən-
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nib.Həmçiningənclərintəşkilatlar
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zıl səhifə yazıblar. Bundan başqa
BelarusunpaytaxtıMinskdəkeçiri-
lən II Avropa Oyunlarını da id-
mançılarımız uğurla başa vurub-
lar.Onlar5qızıl,10gümüş,13bü-
rüncmedalqazanıblar.
Ölkədə gedən iqtisadi-siyasi is-
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kası Qanununda bir sıra dəyişik-
liklərin edilməsi qarşıda duran
önəmli vəzifələri ehtiva etmişdir.
Gününtələbləribaxımındanedilən
dəyişikliklərgənclərsiyasəti sahə-
sində daha səmərəli işlərin görül-
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mindən çox məcburi köçkünün
mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırı-
lıb. 106müasir tipli qəsəbə tikilib
məcburiköçkünlərinixtiyarınave-
rilib.Sonillərdəbusahədəhəyata
keçirilən tədbirlər daha da inten-
sivləşib. Axırıncı iki ildə hər il 6
minədəkməcburiköçkünailəsiye-
ni yaşayış sahəsi ilə təmin edilib.
Gələn il 7min ailənin yeni ev və
mənzillərə köçürülməsi üçün iş
aparılır.
Hələdəənağırvəziyyətdə,hə-

yat üçün təhlükəli yerlərdə mü-
vəqqəti məskunlaşmış məcburi
köçkünlərimiz vardır. Onların ilk
növbədə yenimənzillərə köçürül-
məsibarədəBirincivitse-prezident
MehribanxanımƏliyevanıntapşı-
rığıicraedilir.
Məcburi köçkünlər üçün yeni

qəsəbələrinsalınmasınaölkəmizin
özəl sektorudaöz töhfəsini verir.
Bakının Qaradağ rayonundakı
“QobuPark” yaşayış kompleksin-
də birinci mərhələdə 1100, ikinci
mərhələdə 1300 məcburi köçkün

ailəsi yerləşdirilib. 1300 mənzilli
“QobuPark-3”yaşayışkompleksi-
nintikintisiisəgələniltamamlana-
caq.Bundanbaşqa,Sumqayıtşəhə-
rində özəl sektor tərəfindən inşa
edilmişyaşayışməhəlləsiötənilin
dekabrındaistifadəyəverilib.
2019-cu ildə “QobuPark-2”ya-

şayış kompleksi ilə yanaşı, Bakı
şəhərinin Qaradağ rayonu ərazi-
sindəki “Ümid” qəsəbəsində 300,
Sabunçu rayonunun Kürdəxanı
qəsəbəsiyaxınlığında810,Bakışə-
hərinin Pirallahı rayonuərazisin-
də müvəqqəti məskunlaşmış 300
məcburi köçkün ailəsi üçün yeni
qəsəbələr, həmçinin Beyləqan ra-
yonundaməktəbbinalarındaməs-
kunlaşmış 146 məcburi köçkün
ailəsi üçün sosial-texniki infrast-
rukturuolanfərdiyaşayışevlərin-
dən ibarət qəsəbə istifadəyə veri-
lib.Şirvanşəhərindəyataqxanalar-
daməskunlaşmış685məcburiköç-
künailəsiüçün13ədəd9mərtəbə-
liyaşayışbinasındanibarətməhəl-
lənin, eləcə də Kürdəmir, Ucar,

Göygöl, Göyçay, Füzuli və Ağca-
bədi rayonları ərazisində yeni ya-
şayışkomplekslərinintikintisibaşa
çatdırılmaqdadır.
Məcburi köçkünlərin arzusu

doğma yurdlarına qayıtmaqdır.
Azərbaycan hökumətinin “Böyük
qayıdış” proqramı işğaldan azad
edilənərazilərdənormalhəyatşə-
raitinin yaradılmasını nəzərdə tu-
tur.Buproqramınicrasınınilknü-
munələri hazırda Tərtər rayonu-
nun inzibati ərazisinə daxil olan
ŞıxarxvəCəbrayılrayonununCo-
cuqMərcanlıkəndlərindəgörülən
işlərdir.

-Hazırdacəmiyyətdəəsasmü-
zakirə mövzularından biri
2020-ci ilindövlətbüdcəsinin
layihəsidir. Gələn ilin dövlət
büdcəsindəqaçqınvəməcbu-
ri köçkünlərin sosial müda-
fiəsi iləbağlınəqədərvəsait
ayrılıb?
- Qaçqınların və məcburi köç-

künlərin yaşayış şəraitinin yaxşı-

QAYĞI

rövşən rzayev: 

“Prezidentin apardığı 
qətiyyətli siyasət 
sayəsində Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü tam 
bərpa olunacaq”

-Rövşənmüəllim,bugünölkə-
mizdə dövlət siyasətinin
prioritetlərindən biri qaçqın
vəməcburiköçkünlərinhəyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılma-
sıdır. Bu sahədə hansı zəruri
tədbirlərhəyatakeçirilir?
-Qaçqınlıqvəməcburiköçkün-

lük bütün dünyanı narahat edən
problemlərdəndir. BMT-nin Qaç-
qınlarüzrəAliKomissarlığınınson
məlumatına görə, hazırda Yer
üzündəözevini tərketməyəməc-
burolaninsanlarınsayı70,8milyo-
naçatırvəbununtəqribən26mil-
yonu qaçqınlardır. Həmin statisti-
kayaəsasən,deyəbilərikki,dünya
üzrəməcburiköçkünlərin4%-əqə-
dəri Azərbaycanın payına düşür.
Ölkəmiz Ermənistanın hərbi təca-
vüzü, etnik təmizləmə və hələ də

davamedənişğalçılıqsiyasətinəti-
cəsindəbeləbirhumanitarfəlakət-
lə üzləşib. Bu böhranlı vəziyyətin
aradanqaldırılması,qaçqınlarınvə
məcburi köçkünlərin problemləri-
ninhəll edilməsi sahəsindədövlət
siyasətininəsasıUluöndərHeydər
Əliyevtərəfindənqoyulub.İlkvaxt-
lardaölkəninmövcudresurslarıilə
yanaşı, beynəlxalq təşkilatların da
dəstəyibuişdəəhəmiyyətliroloy-
nayıb. Hazırda isə dövlətimiz kə-
nardan heç bir kömək və yardım
almadan, öz imkanları hesabına
məcburi köçkünlərin sosial prob-
lemlərini həll edir, mənzil-məişət
şəraitinimərhələlişəkildəyaxşılaş-
dırır. Prezident İlham Əliyev bu
məsələləridövlətsiyasətininpriori-
tetlərindən biri elan edərək, məq-
sədyönlü, ardıcıl tədbirlər həyata

keçirir. Bu istiqamətdə tədbirlər
MehribanxanımƏliyevanınBirinci
vitse-prezidentkimifəaliyyətidöv-
ründədahagenişmiqyasalıb.
Məlum olduğu kimi, Ermənis-

tandandidərginsalınmışsoydaşla-
rımızın ölkəmizin ərazisində yer-
ləşdirilməsi, ev və mənzillə təmi-
natıməsələsi öz həllini tapıb. Bu-
nunlayanaşı,mövcudqanunverci-
liyə və beynəlxalq normalara uy-
ğunolaraq,onlarınqaçqınstatusu
saxlanılır.
ErmənistanınişğaletdiyiDağlıq

Qarabağdan və onun ətrafındakı
yeddi rayondan öz yaşayış yerini
tərketməkməcburiyyətindəqalan
vətəndaşlarımız respublikanın 59
şəhərvərayonundamüvəqqətisı-
ğınacaq tapıblar. Dövlətin diqqət
vəqayğısısayəsindəindiyədək300

Mü  sa  hi  bi  miz Qaç  qın  la  rın və Məc  bu  ri Köç  kün  lə  rin İş  lə  ri üz  rə Döv  lət Ko  mi  tə  si  nin səd  ri Röv  şən Rza  yev  dir



noyabr-dekabr 2019    5554     Milli Məclis
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əhalinin müayinəsi məcburi köç-
künləridəəhatəedir.Bununlaya-
naşı,dövlətkomitəsininmüraciəti
əsasında SəhiyyəNazirliyi bilava-
sitəməcburiköçkünqəsəbələrində
yüksəkixtisaslıhəkimləriniştirakı
ilə tibbi müayinə aksiyaları keçi-
rir.
Qarabağmədənimühitininzən-

ginənənələrininqorunmasıvə in-
kişaf etdirilməsini vacib sayaraq,
dövlət komitəsi ərazisi işğal olun-
muş rayonların icrahakimiyyətlə-
rinindəstəyivəməcburiköçkünlə-
riniştirakıiləbirsıramədəni-küt-
ləvi tədbirlər təşkil edir. “Bir gün
Qarabağda” devizi altında keçiri-
lən belə tədbirlər ötən il Bakıda
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində,
builisəŞamaxırayonundakeçiri-
lib. Bundanbaşqa, Suraxanı rayo-
nunun Kürdəxanı qəsəbəsində
məcburi köçkünlər üçün yeni sa-
lınmışyaşayışkompleksində,həm-

çinin Bakıda Heydər ƏliyevMər-
kəzindəməcburi köçkünlərin işti-
rakı ilə mədəni-kütləvi tədbirlər
təşkiledilib.

-Məcburiköçkünlərinmənzil-
məişətşəraitininyaxşılaşdırıl-
ması istiqamətində gələn il
hansı yeni layihələrin icrası
nəzərdətutulur?
- Məcburi köçkünlərin mənzil-

məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
çətinşəraitdəyaşayanhərbirməc-
buri köçkün ailəsi yeni mənzilə
köçürülənədək davam edəcək.
Onudabildirimki,yaşayışkomp-
leksləritikilərkən,oradabütünzə-
ruriinfrastrukturqurulur.Gələnil
cənabPrezidentintapşırığıəsasın-
da7minməcburiköçkünailəsinin
yenievvəmənzillərəköçürülməsi
nəzərdə tutulur. Yeni qəsəbələrin
BakıvəSumqayıtşəhərlərininəra-
zisiiləyanaşı,bölgələrdədəsalın-

ması planlaşdırılır. Bu məqsədlə
“Yolxəritəsi”hazırlanıbvəgörəcə-
yimiz işlərin dəqiq qrafiki müəy-
yənləşdirilib.
Möhtərəm Prezident cənab İl-

hamƏliyev bu il oktyabrın 18-də
məni qəbul edərkən 2020-ci ildə
görülməsiplanlaşdırılanişlərbarə-
də məruzə etdim. Məcburi köç-
künlərin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması ilə bağlı proqra-
mınüçvariantdaişləndiyinibildir-
dim.CənabPrezident il ərzində7
mindənartıqməcburiköçkünailə-
sininyeniyaşayışsahələrindəyer-
ləşdirilməsininəzərdətutanüçün-
cü variantın üzərində dayanmağı,
həminproqramıməcburi köçkün-
lərin ən çoxBakı və Sumqayıt şə-
hərlərindəməskunlaşdıqlarını nə-
zərəalmaqlayenidənişləməyi,əv-
vəlkiillərdəkindəndahaartıqyeni
yaşayışsahələriinşaetməyitapşır-
dıvəprioritetməsələolduğundan

QAYĞI

laşdırılması, sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi ilə bağlı işlərdə
əsasyükdövlətinüzərindədir.Bu
vaxtaqədəryüzdənçoxqəsəbənin
tikintisidövlətvəsaitihesabınatə-

minedilmişdir.Ümumiyyətlə,köç-
künlərin problemlərinin həlli,
müavinətlərinverilməsi,evlərinti-
kilməsiüçün7milyardmanatdan
çoxvəsaitxərclənib.

Onudaqeydedimki,Azərbay-
candaməcburiköçkünlərəgöstəri-
lən diqqət və qayğının dünyada
analoqu yoxdur. Özü də bu, heç
birbeynəlxalqkonvensiyayavəya
öhdəliyəəsaslanmır,sadəcə,cənab
Prezidentinsiyasiiradəsininifadə-
si, dövlətimizin sosial-iqtisadi po-
tensialınıngöstəricisidir.
Ümumiyyətlə,məcburiköçkün-

lərinsosialmüdafiəsiningücləndi-
rilməsi daim diqqətdə saxlanılır.
Onlaradövlətbüdcəsindənverilən
vahid aylıq müavinətin məbləği
cənab Prezidentin apardığı sosial
islahatlarçərçivəsindəbuilaprelin
1-dən50%artırılıb.Sonikiilərzin-
də bumüavinətinməbləğində ar-
tım,ümumilikdə, 70% təşkil edib.
Hazırda81minnəfərdənbirqədər
çoxməcburiköçkün33manat,416
minnəfərədəkməcburiköçkünisə
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
milyonmanatvəsaitayrılmasınə-
zərə tutulub. Təbii ki, bu vəsaitin
birhissəsisosialmüdafiətədbirlə-
rinə - vahid aylıq müavinətlərin
verilməsinə,bəzisıxməskunlaşma
yerlərində kommunal xidmətlərin
ödənilməsinəyönəldiləcəkdir.
Məcburi köçkünlərinməşğullu-

ğunun artırılması məqsədi ilə bir
sıra tədbirlər həyata keçirilir. Son
bir ildəonlarüçünyaşadıqlarıqə-
səbələrdə3dəfəəməkyarmarkası
təşkil edilib. Bundan başqa, məc-
buriköçkünlərölkədəhəyatakeçi-
rilənözünüməşğulluqproqramına
cəlbolunurlar.
Məcburi köçkünlərin sağlamlı-

ğının qorunması mühüm məsələ-
dir.Prezident İlhamƏliyevin tap-
şırığı iləhər ilölkəmizdəaparılan
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buri köçkün ailəsi yeni mənzilə
köçürülənədək davam edəcək.
Onudabildirimki,yaşayışkomp-
leksləritikilərkən,oradabütünzə-
ruriinfrastrukturqurulur.Gələnil
cənabPrezidentintapşırığıəsasın-
da7minməcburiköçkünailəsinin
yenievvəmənzillərəköçürülməsi
nəzərdə tutulur. Yeni qəsəbələrin
BakıvəSumqayıtşəhərlərininəra-
zisiiləyanaşı,bölgələrdədəsalın-

ması planlaşdırılır. Bu məqsədlə
“Yolxəritəsi”hazırlanıbvəgörəcə-
yimiz işlərin dəqiq qrafiki müəy-
yənləşdirilib.
Möhtərəm Prezident cənab İl-

hamƏliyev bu il oktyabrın 18-də
məni qəbul edərkən 2020-ci ildə
görülməsiplanlaşdırılanişlərbarə-
də məruzə etdim. Məcburi köç-
künlərin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması ilə bağlı proqra-
mınüçvariantdaişləndiyinibildir-
dim.CənabPrezident il ərzində7
mindənartıqməcburiköçkünailə-
sininyeniyaşayışsahələrindəyer-
ləşdirilməsininəzərdətutanüçün-
cü variantın üzərində dayanmağı,
həminproqramıməcburi köçkün-
lərin ən çoxBakı və Sumqayıt şə-
hərlərindəməskunlaşdıqlarını nə-
zərəalmaqlayenidənişləməyi,əv-
vəlkiillərdəkindəndahaartıqyeni
yaşayışsahələriinşaetməyitapşır-
dıvəprioritetməsələolduğundan

QAYĞI

laşdırılması, sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi ilə bağlı işlərdə
əsasyükdövlətinüzərindədir.Bu
vaxtaqədəryüzdənçoxqəsəbənin
tikintisidövlətvəsaitihesabınatə-

minedilmişdir.Ümumiyyətlə,köç-
künlərin problemlərinin həlli,
müavinətlərinverilməsi,evlərinti-
kilməsiüçün7milyardmanatdan
çoxvəsaitxərclənib.

Onudaqeydedimki,Azərbay-
candaməcburiköçkünlərəgöstəri-
lən diqqət və qayğının dünyada
analoqu yoxdur. Özü də bu, heç
birbeynəlxalqkonvensiyayavəya
öhdəliyəəsaslanmır,sadəcə,cənab
Prezidentinsiyasiiradəsininifadə-
si, dövlətimizin sosial-iqtisadi po-
tensialınıngöstəricisidir.
Ümumiyyətlə,məcburiköçkün-

lərinsosialmüdafiəsiningücləndi-
rilməsi daim diqqətdə saxlanılır.
Onlaradövlətbüdcəsindənverilən
vahid aylıq müavinətin məbləği
cənab Prezidentin apardığı sosial
islahatlarçərçivəsindəbuilaprelin
1-dən50%artırılıb.Sonikiilərzin-
də bumüavinətinməbləğində ar-
tım,ümumilikdə, 70% təşkil edib.
Hazırda81minnəfərdənbirqədər
çoxməcburiköçkün33manat,416
minnəfərədəkməcburiköçkünisə
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
milyonmanatvəsaitayrılmasınə-
zərə tutulub. Təbii ki, bu vəsaitin
birhissəsisosialmüdafiətədbirlə-
rinə - vahid aylıq müavinətlərin
verilməsinə,bəzisıxməskunlaşma
yerlərində kommunal xidmətlərin
ödənilməsinəyönəldiləcəkdir.
Məcburi köçkünlərinməşğullu-

ğunun artırılması məqsədi ilə bir
sıra tədbirlər həyata keçirilir. Son
bir ildəonlarüçünyaşadıqlarıqə-
səbələrdə3dəfəəməkyarmarkası
təşkil edilib. Bundan başqa, məc-
buriköçkünlərölkədəhəyatakeçi-
rilənözünüməşğulluqproqramına
cəlbolunurlar.
Məcburi köçkünlərin sağlamlı-

ğının qorunması mühüm məsələ-
dir.Prezident İlhamƏliyevin tap-
şırığı iləhər ilölkəmizdəaparılan
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rilən səyyar görüşlərdə komitə
sədrinəmüraciətedənvətəndaşlar
da daxildir. Hərmüraciət rəsmən
qeydəalınıb, birhissəsi yerindəcə
həll edilib, digərləri araş-
dırılmaqdadır və nəticədəmütləq
qaydadacavablandırılır.Vətəndaş-
ları şəxsəndinləməkkomitə sədri
kimimənəmövcudproblemlərba-
rədəməlumatı ilkinmənbədənal-
maqimkanıverirvədüzgünqərar-
lar qəbul etməyimə kömək edir.
Birbaşayerlərdəkeçirdiyimgörüş-
lərkimlərinənağır şəraitdəyaşa-
dığını təkcə sənədlərlədeyil, həm
dəöztəəssüratımvəobyektivfakt-
lar əsasındamüəyyənləşdirməkdə
mühüm rol oynayır. Ən başlıcası,
cənab Prezidentin daim vətənda-
şın yanında olmaq, onun hər bir
problemi iləmaraqlanmaqvəona
sözlədeyil, əməlləyardımgöstər-
mək barədə tapşırığınıyerinəye-
tirməkvəzifəborcumuzdur.

- Rövşən müəllim,Azərbaycan
PrezidentiİlhamƏliyevErmə-
nistan-Azərbaycan,  Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli
istiqamətində qətiyyətli siya-
sət həyata keçirir. Qaçqın və
məcburiköçkünlərinbuməsə-
ləiləbağlımövqeyinecədir?
- Bu gün qaçqınlar və məcburi

köçkünlərdövlətinqayğısıiləəha-
tə olunsalar da, onların ən böyük
istəyi doğma yurda qayıtmaqdır.
Bu baxımdan cənab Prezidentin
Azərbaycanınərazibütövlüyünün
bərpası üçün apardığı ardıcıl və
qətiyyətlisiyasətidoğmayurd-yu-
vasını itirmiş, müharibədən əziy-
yət çəkən bütün həmvətənlərimiz
tərəfindəntamşəkildədəstəklənir.
Müharibəşəraitidavametsədə,

Azərbaycandövləti sülhün, əmin-
amanlığın tərəfdarıdır. Amma öz
hərbi potensialını da artırır və
2016-cıilinApreldöyüşlərindəor-

dumuz təcavüzkar Ermənistanın
Qarabağdakı işğalçı qüvvələrinə
çox ağır zərbə vurdu, onları geri
çəkilməyəməcbur etdi və torpaq-
larımızın müəyyən qismi azad
olundu.BundansonraNaxçıvanda
aparılan uğurlu “Günnüt əməliy-
yatı” nəticəsində Azərbaycan or-
dusu Ermənistanla dövlət sərhədi
boyuncaəlverişlimövqeləriöznə-
zarətinəgötürdü.
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-
tündünyayanümayişetdirdi.Xal-
qımız, o cümlədən qaçqınlar və
məcburiköçkünlərəmindirki,cə-
nabPrezidentinapardığıqətiyyətli
siyasət sayəsində Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü tambərpaoluna-
caqdır.

QAYĞI

bunun üçün lazımi qədər vəsait
ayrılacağınıbildirdi.
Onudaqeydetməklazımdırki,

bütün ictimai binalarda məskun-
laşmışməcburiköçkünlərinvəziy-
yətiağırdır.Ammaonlarınarasın-
da daha ağır şəraitdə olanlar var.
Bunagörədəköçürülməmərhələli
və ardıcıl şəkildə, sosial ədalət və
şəffaflıq prinsipləri rəhbər tutula-
raqhəyatakeçirilir.
Məcburi köçkün soydaşlarımız-

dan xahişimiz odur ki, dövlətimi-
zinbusahədəgördüyüişəlayiqin-
cəqiymətversinlərvəəminolsun-
lar ki, onların mənzil-məişət şə-
raitininyaxşılaşdırılmasıüçünbü-
tünimkanlardanistifadəedilir.

-Məcburiköçkünlərənhəssas
əhaliqrupusayılırlarvəonla-

rın müraciətlərinə də həssas-
lıqla yanaşmaq tələb olunur.
KİV-dəgedənməlumatlardan
görünür ki, sizin komitəyə
rəhbərliketdiyinizdövrdəbu
sahədə ciddi dönüş yaranıb.
Hərhəftəninçərşənbəaxşamı
şəxsənözünüzqəbulkeçirir-
siniz. Bundan başqa dövləti-
mizin başçısının tapşırığına
əsasən, hər ay bölgələrdə və-
təndaşların qəbulu aparılır.
Məcburiköçkünlərləbelə in-
tensivgörüşlərhansınəticələr
verib? Bu görüşlərdə qaldırı-
lanməsələlərözhəllinitapır-
mı?
-Məcburiköçkünləruzunmüd-

dətağırhəyatşərtlərialtındayaşa-
yıblar.Dövlətinhimayəsindəolsa-
larda,əksərhallardaməmurbiga-

nəliyi ilə üzləşiblər, bəzən ədalət-
sizlikvəhaqsızlıqlargörüblər.Biz
komitəninqapılarınıonlarınüzünə
daha geniş açmağı qərara aldıq.
Sədrinqəbulgünləriaydabirdəfə-
dən,həftədəbirdəfəyədəyişdiril-
di. Vətəndaşların komitənin digər
səlahiyyətli şəxsləri tərəfindənqə-
bulu tamamilə sadələşdirildi. Tə-
miredilənvəzəruritexnikivasitə-
lərlətəchizolunanqəbulotağıvə-
təndaşlarınkortəbiitoplantıyerin-
dən,onlarakonkretxidmətgöstə-
rən - müraciətlərinin dinlənildiyi
və operativ şəkildə cavablandırıl-
dığıbirməkanaçevrildi.Sonilya-
rımərzində təkcəkomitəsədri tə-
rəfindən şəxsən qəbul edilən və-
təndaşların sayı 10 mindən çox
olub. Buraya ayrı-ayrı müvəqqəti
məskunlaşma obyektlərində keçi-
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Müharibəşəraitidavametsədə,

Azərbaycandövləti sülhün, əmin-
amanlığın tərəfdarıdır. Amma öz
hərbi potensialını da artırır və
2016-cıilinApreldöyüşlərindəor-

dumuz təcavüzkar Ermənistanın
Qarabağdakı işğalçı qüvvələrinə
çox ağır zərbə vurdu, onları geri
çəkilməyəməcbur etdi və torpaq-
larımızın müəyyən qismi azad
olundu.BundansonraNaxçıvanda
aparılan uğurlu “Günnüt əməliy-
yatı” nəticəsində Azərbaycan or-
dusu Ermənistanla dövlət sərhədi
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caqdır.

QAYĞI

bunun üçün lazımi qədər vəsait
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DİASPOR

Fuad Muradov:

“Daha böyük hədəfimiz  
bütün təşkilatlar üzrə 
lobbiçilik ənənələrinə 

tədricən keçidin  
təmin olunmasıdır”

-Fuadmüəllim,ilknövbədəsizi
qarşıdangələn31DekabrDün-
yaAzərbaycanlılarınınHəmrəy-
likGünümünasibəti ilə təbrik
edirik. Dünyada yaşayan azər-
baycanlılarınhəmrəyliyininda-
ha da möhkəmləndirilməsi ol-
duqcaaktualdır.Beləbirşərait-
dədövlətimizindiasporsiyasə-
tinin əhəmiyyəti haqqında fi-
kirlərinizibilməkistərdik.
- Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.

Bu,böyükbirtarixifaktdırki,Azər-
baycanın diaspor siyasətinin əsasını
Ümummilli liderHeydərƏliyevqo-
yub və görkəmli dövlət xadiminin
uzaqgörən siyasəti dünya azərbay-
canlılarınınbirləşməsindəəvəzsizrol
oynayıb. Diaspor siyasəti sahəsində
müəyyənolunmuşaydınxəttbugün
də uğurla davam etdirilir.Azərbay-
canPrezidenticənabİlhamƏliyevin

həmbirbaşatapşırıqları,həmdədün-
yaazərbaycanlılarıbarədəçıxışların-
dasəslənənmüddəalardiasporsiya-
sətinin strateji yol xəritəsininmüəy-
yənolunmasındaəsastəməlprinsip-
lərdir. Möhtərəm Prezidentimizin
müasir dünyanın qlobal tələblərinə
uyğun siyasi kursu son dövrlərdə
diasporhərəkatınıdahadagücləndi-
rib. Diaspor siyasətinin uğurla real-
laşmasındaAzərbaycanRespublika-
sınınBirincivitse-prezidenti Mehri-
banxanımƏliyevanındəstəyixüsusi
qeydedilməlidir.
Ölkəmizinbugünküdiasporsiya-

sətixaricdəyaşayansoydaşlarımızın
ilknövbədətəşkilatlanmasına,vahid
platformaüzərində fəaliyyət göstər-
məsinəhesablanıbvəbizbusiyasəti
reallaşdıran dövlət qurumu olaraq
artıq çox ciddi nəticələrdən danışa
bilərik.

27ölkəniəhatəedən11koordina-
siyaşurasınınyaranmasıdünyaazər-
baycanlıları ilə sistemli işinənbariz
nümunələrindənbiridir.
Azərbaycanın diaspor siyasəti-

nin, belə demək mümkünsə, qızıl
xətlərindənbiriyeninəsildiasporla
bağlı atılan addımlardır. Fransanın
Nant,İsveçrəninBern,PolşanınVar-
şavaşəhərlərindəaçılan“Qarabağ”
adlıhəftəsonuAzərbaycanməktəb-
ləri, İsveçin Stokholm şəhərlərində
fəaliyyət göstərən “Qarabağ” rəqs
qrupu xaricdə doğulub böyüyən
azərbaycanlılarımillikimlikanlayı-
şına kökləyən güclü bir vasitədir.
Bizbuaddımıölkənindiasporsiya-
sətinin sarsılmazlığını təmin edən
mühümşərthesabedirikvəhəmin
məktəblərinmaddi-texniki təchiza-
tında, dərsliklərlə təminatında bir-
başaiştirakedirik.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Dias  por  la İş üz  rə Döv  lət 
Ko  mi  tə  si  nin səd  ri Fuad Mu  ra  dov  la mü  sa  hi  bə
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Bununlayanaşıdiasporgəncləri-
ninyaydüşərgələrinintəşkili,Azər-
baycan Diasporuna Dəstək Fondu-
nun yaranması, həftəsonuməktəb-
lərinsayınınartırılması,XalqCüm-
huriyyəti varislərinin Azərbaycana
gətirilməsi,diasporüçün“Azərbay-
can dili” dərsliyinin hazırlanması,
“Diaspor könüllüləri” proqramına
startverilməsi,DünyaAzərbaycan-
lılarının Bioqrafiya Bankının yara-
dılması,diasportəşkilatlarınınqey-
diyyata alınma prosesinin yenilən-
məsi,DiasporTVvəDiasporFM-in
fəaliyyəti, İctimaiTV iləbirgə layi-
həmiz olan “Vətən uzaqda deyil”
proqramının sistemli yayımı ciddi
nəticələrdəndanışmağaəsasverir.
Olduqcamühümbirfaktıdanə-

zərəçatdırmaqistərdimki,sonbiril
yarımda 10 ölkədə -Almaniya (2),
Macarıstan, Gürcüstan, İspaniya,
Ukrayna, İtaliya, Türkiyə, Belçika
vəPolşadaAzərbaycanevləriyara-
dılıb və gələcəkdə daha 8 ölkədə
belə evlərin açılması nəzərdə tutu-
lub.Hesabedirikki,həmməktəblə-
rinaçılışı,həmdədüşərgələrintəş-
kilixaricdədoğulubböyüyənazər-
baycanlı uşaq və yeniyetmələrin
azərbaycanlıkimliyiiləböyüməsin-
dəəvəzsizroloynayacaq.

Dünya azərbaycanlılarının şəbə-
kələşməsinə imkan yaradan infoq-
rafikdiasporxəritəsininyaranması,
Türkiyə və Azərbaycan diasporu-
nunfəaliyyətihaqqındaməlumatla-
rı özündə əks etdirən “Türkiyə-
Azərbaycan”jurnalınınnəşri,“Dias-
por fəaliyyətində xidmətə görə”
AzərbaycanRespublikasınınmeda-
lının təsis edilməsi, “Xaricdə yaşa-
yansoydaşlarvədiasportəşkilatları
haqqında”qanunlayihəsininhazır-
lanması və bu sahədə atılan bəzi
digər addımlar diaspor siyasətini
qüvvətləndirənamillərdir.
Qənaətimbudurki,atılanaddım-

lar xaricdəkiAzərbaycan icmaların-
dabircanlanmayaradıb.Bizgetdik-
cəonlarınfəaliyyətinindahayüksək
keyfiyyət mərhələsinə qalxdığını,
Azərbaycanhəqiqətləriniyaşadıqları
cəmiyyətə çatdırmaq istiqamətində
dahamühümişlərgördüklərinimü-
şahidəedirik.
Dahaböyükhədəfimizbütüntəş-

kilatlar üzrə lobbiçilik ənənələrinə
tədricənkeçidintəminolunması,hər
bir azərbaycanlının harada yaşama-
sından asılı olmayaraq, Azərbaycan
dövlətininvəxalqınınmənafelərinin,
millimaraqlarınınqorumasına mü-
hümtöhfələrverməsidir.

-DiasporlaİşüzrəDövlətKomi-
təsinin sədri kimi mütəmadi
olaraqxaricəsəfərlərediborada
yaşayan soydaşlarımızla, dias-
portəşkilatlarıiləgörüşlərkeçi-
rirsiniz. Bu görüşlərlə bağlı
təəssüratlarınız necədir? Azər-
baycan diasporunun təşkilat-
lanmasıhansısəviyyədədir?
-Qeydetdiyimkimi,artıqxaricdəki

Azərbaycan icmaları yeni təşkilatlan-
mayolunu seçibvəbizkoordinasiya
şuralarınınuğurlu fəaliyyətindənda-
nışa bilərik. Eyni zamanda, çox mü-
hümməqamlardanvəölkənindiaspor
siyasətininvacibxətlərindənbiritürk-
dillidiasporlarıngücünübirləşdirmək
meyilləridir. Komitənin təşkilatçılığı
iləAlmaniyavəABŞ-datürkdillidias-
porlarınbirgətoplantısıkeçirilib.Hər
ikitoplantıdaciddi,dərinmüzakirələr
aparılıbvənəticəgöstəribki,bumə-
sələdəheçbir fikir ayrılığımüşahidə
olunmur. Prezident İlham Əliyevin
dediyi: “Bir millətin iki diasporu ol-
maz”tarixifikrirealhəyatdanəticələ-
rini verir və türkdilli diasporları bir
amaluğrundabirləşdirir.
Bununlayanaşı,birnüansadadiq-

qət çəkmək istərdim. Yaxın aylara
qədərbəziölkələrdəkidiasportəşki-
latlarında fikir ayrılıqlarının, narazı-
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tənlərimizin burada təhsil, səhiyyə
vəsosialproblemlərininhəlliistiqa-
mətindəmüəyyənişlərgörülüb.
Marneulidə Gürcüstan Azərbay-

canlılarının İnteqrasiya Mərkəzinin
açılması, orada dil və digər sahələri
əhatə edən 7 tədris kursunun təşkili
olduqcamühümaddımdır.
Diqqət yetirdiyimiz ən önəmli

məsələlərdən biri Gürcüstan azər-
baycanlılarının yerli cəmiyyətə in-
teqrasiyasına nail olmaqdır. Çünki
yalnız cəmiyyətə inteqrasiya etmiş,
vətəndaşıolduğudövlətindilini,qa-
nunlarını bilən bir toplum öz hü-
quqlarını qoruya, normal yaşam

şərtlərinitəminedəbilər.
Komitəburadayaşayansoydaşları-

mızın təhsil imkanlarının artırılması,
xüsusiləpedoqojikadrlarınyetişdiril-
məsiistiqamətindədəişlərgörür.
Bunlarsadəcəmisallaridi.Komitə

dünyanın harasında yaşamasından
asılıolmayaraq,hərbirazərbaycanlı-
nınyanındadır.

-Xaricdəki azərbaycanlıların ya-
şadıqlarıölkələrdəictimai-siya-
si proseslərdə aktiv iştirakı da
daim gündəmin əsasmövzula-
rından biri olmuşdur. Əvvəlki
illərlə müqayisədə bu baxım-

danhansısayeniliklərvarmı?
-Xaricdə yaşayan azərbaycanlıla-

rınbirqismihəminölkələrinvətən-
daşlarıdır və onların ictimai-siyasi
səhnələrdə olması, parlamentlərdə
təmsil edilməsi onların verəcəyi qə-
rarlardır. Həmin soydaşlarımız ilk
növbədəyaşadıqlarıölkələrinqanun-
larına hörmətlə yanaşır və onların
çərçivəsində yaşayırlar. Komitə xa-
ricdə icma nümayəndələrinin icti-
mai-siyasi fəaliyyətinəheçbirhalda
müdaxilə etmir və onların bu işlərə
həvəsləndirilməsi bizim vəzifəmiz
deyil.Lakinbirçoxölkələrdə,ocüm-
lədənAvropada siyasi hakimiyyətin

aşağıpillələrindətəmsilolunan,əsa-
sən də yerli seçkilərdə qalib gələn
soydaşlarımızkifayətqədərdir.
Bütünbunlardünyaazərbaycan-

lılarının uğurlarıdır və bu uğurlar
bizisevindirir.

-Fuadmüəllim,Azərbaycandias-
porunun Ermənistanın işğalçı-
lıqsiyasətininbeynəlxalqmiq-
yasda ifşası istiqamətində
fəaliyyətini necə dəyərləndirir-
siniz?
-Busahədəciddifəallıqmüşahi-

dəolunduğunudeyəbilərəm.Azər-
baycan torpaqlarının işğal altında

olmasında, milyonlarla soydaşımı-
zınyurdlarındandidərginsalınma-
sında, əsir və girovlarımızın taleyi
iləbağlıçoxsaylıfaktlarındünyaic-
timaiyyətinə çatdırılmasında dias-
porumuzəvəzsizroloynayır.Brüs-
seldə keçirilən, “Qarabağ mitinqi”
adı ilə tarixə düşən mitinqi misal
göstərə bilərəm. Müxtəlif ölkələr-
dəngələn800-dənçoxazərbaycanlı
məhzbuaksiyavasitəsiiləhaqqsə-
sinidünyayaçatdırdı.
AzərbaycanicmasıistərXocalısoy-

qırımıiləbağlıolsun,istərsədəmüx-
təlif erməni təxribatlarının qarşısının
alınmasıolsunbuişdəböyükəzmkar-
lıqgöstərir.Xaricdəyaşayansoydaşla-
rımız yaşadıqları ölkələrin ictimai-si-
yasihəyatındafəalolanşəxsləridəbu
tədbirlərədəvətetməkləinformasiya-
nınyayılmaarealınıgenişləndirməyə
çalışırlar. Diasporun bu istiqamətdə
müxtəlif əyani vəsaitlərlə, sənədli
filmlər, kitab və jurnallarla təmin
olunmasındakomitəyaxındaniştirak
edir.Bucürmühümtəbliğatkampa-
niyalarının həyata keçirilməsində
dövlətbaşçısınınsərəncamıiləyaradı-
lan Azərbaycan Diasporuna Dəstək
Fondunundaəvəzsizroluvar.
Müxtəlif ölkələrdə açılan “Qara-

bağ” adlı həftəsonu Azərbaycan
məktəbləridəmüəyyənmənadabelə
birmissiyanındaşıyıcısıdırvəonla-
rınAzərbaycan həqiqətlərinin dün-
yaya çatdırılması, erməni yalanları-
nın ifşası istiqamətində mühüm və
tutarlıaddımlarınızamanlahissedə-
cəyik. Bundan başqa, əvvəldə qeyd
etdiyim10dövlətdəyaradılanvəgə-
ləcəkdə daha çox ölkəni əhatə edə-
cəkAzərbaycanevləridədiasporun
həmdəməhzbu istiqamətdəgücü-
nü birləşdirməsinə hesablanmış ad-
dımlardır.
Qənaətim budur ki, biz doğru

yoldayıq, Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin Strateji Yol Xəritəsi
diasporfəaliyyətininənxırdadeta-
lınıbeləözündəəksetdirirvəuzun-
müddətlihədəflərədoğrugetməyi-
mizinaçarıdır.

DİASPOR

lıqların hətta düşmənçilik səviyyəsi-
nə yüksəldiyini müşahidə edirdik.
Uzunmüddətlidanışıqlarvədüzgün
verilmişqərarlarbugünhəmintəşki-
latların nəinki barışmasına, hətta
əl-ələverərəkişləməsinəgətiribçıxar-
dı. Bugünkü diaspor siyasəti məhz
onayönəlibki,xaricdəyaşayanazər-
baycanlılar sözün hər mənasında
güclərinibirləşdirsinlər.Artıqtədbir-
lərinkeçirilməsindəbeləbirmərkəz-
ləşmə,birləşməmüşahidəolunur.
Xaricdəki Azərbaycan icmaları

fəaliyyətlərini koordinasiya etmək,
millikimlikləriniqorumaq,Azərbay-
canhəqiqətlərinidünyaictimaiyyəti-
nəçatdırmaq,uğurluinteqrasiyayolu
keçmək istiqamətində nümunə gös-
tərməkvəbir çoxproseslərdəvahid
platformaüzərindənçıxışetməkyo-
lundadırlar.
Bir məqamın da nəzərə çatdırıl-

masınıvacib sayıramki, həm təşki-
latlar arasında, həm də diasporla
komitə arasında qarşılıqlı etibarlılıq
mühiti xeyli möhkəmlənib. Bu da
sistemli işin ən yaxşı nəticələrindən
sayılmalıdır.
Lakingenişmənadayanaşandaçə-

tinliklərimizdəazdeyil.Bizbugünkü
diasporsiyasətininnecədeyərlərbəh-
rəsiniuzunzamandansonragörəcə-
yik.DiasporlaİşüzrəDövlətKomitə-
sinin Strateji YolXəritəsindəmüəy-
yənolunmuşəsashədəflərbunlardır:
xaricdəkiicmalarlamütəmadigörüş-
lərin təşkili, diaspor gənclərinin yay
düşərgələrininkeçirilməsi,media ilə
işindahadolğuntəşkili,DiasporTV
vəDiasporFM-inaçılması,qanunve-
ricilik bazasının təkmilləşdirilməsi,
xaricdəyaşayansoydaşlarımızınmil-
li-mədənidəyərlərbarədəmaariflən-
dirilməsi.

-DövlətKomitəsi tərəfindən xa-
rici ölkələrdə yaşayan azərbay-
canlıların hüquqlarının müda-

fiəsi istiqamətində hansı ad-
dımlaratılır?
-Xaricdəyaşayansoydaşlarımızın

hüquqvəazadlıqlarının təminolun-
ması iləəlaqədarbir sırabeynəlxalq
təşkilatlar,müxtəlifölkələrinmiqrasi-
yavəbilavasitədiasporaməsuldöv-
lətorqanları,qeyri-hökuməttəşkilat-
ları,beynəlxalqtəşkilatlarınAzərbay-
cannümayəndəliklərivəsəfirliklərlə
sıx əməkdaşlıq edirik. Səfərdə oldu-
ğumuz hər bir ölkədə müvafiq qu-

rumlarla görüşüb soydaşlarımızın
problemlərinionlarındiqqətinəçatdı-
rır,həlliyolları iləbağlımüzakirələr
aparırıq.DiasporlaİşüzrəDövlətKo-
mitəsixaricdəkiazərbaycanlılarınhü-
quqlarının qorunması ilə əlaqədar
daha vacib bir təşəbbüsə qoşulub.
Azərbaycanlılarınxariciölkələrdəin-
san alverinin qurbanına çevrilməsi-
ninqarşısınınalınmasıüçünBeynəl-
xalq Miqrasiya Təşkilatı ilə sistemli
vəardıcılmüzakirələraparılır.
Türkiyə vəGürcüstanın timsalın-

dasualınızıdahadəqiqcavablandır-
maqistərdim.DiasporlaİşüzrəDöv-
lətKomitəsi Türkiyə Respublikasın-

da şəxsiyyəti təsdiq edən sənədləri
olmadanməskunlaşmışazərbaycan-
lılarınproblemlərininhəllivəənəsa-
sıonlarınmüvafiqsənədləriəldəet-
məsiistiqamətindədavamlıişlərgö-
rür.Buməsələ iləbağlıXİN,Dövlət
MiqrasiyaXidmətivədigərəlaqədar
dövlət qurumlarının əməkdaşların-
dan ibarət işçiqrupyaradılıb.Yaxın
vaxtlarda dost ölkədə yaşayan bir
qrupsoydaşımızaşəxsiyyətlərinitəs-
diqedənsənədlərtəqdimolunacaq.

Buistiqamətdədigərölkələrdədə
iş aparılır. Soydaşlarımızın hüquq
vəazadlıqlarındandanışarkənGür-
cüstanda yaşayan azərbaycanlıların
problemlərinidiqqətəçatdırmaqva-
cibdir. Bu məsələ hər zaman ölkə
rəhbərliyininvəkomitənindiqqətin-
dədir. Gürcüstan hökuməti də bu
problemlərinhəlliistiqamətindəad-
dımlaratıb.DövlətKomitəsininnü-
mayəndəheyətidəfələrləGürcüsta-
na səfər edib, azərbaycanlılar yaşa-
yanbölgələrdəyerlisakinlərləgörü-
şüb, onların problemləri, qayğıları
ilə tanış olub və bir sıra rəsmi qu-
rumlarda görüşlər keçirib. Həmvə-
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tənlərimizin burada təhsil, səhiyyə
vəsosialproblemlərininhəlliistiqa-
mətindəmüəyyənişlərgörülüb.
Marneulidə Gürcüstan Azərbay-

canlılarının İnteqrasiya Mərkəzinin
açılması, orada dil və digər sahələri
əhatə edən 7 tədris kursunun təşkili
olduqcamühümaddımdır.
Diqqət yetirdiyimiz ən önəmli

məsələlərdən biri Gürcüstan azər-
baycanlılarının yerli cəmiyyətə in-
teqrasiyasına nail olmaqdır. Çünki
yalnız cəmiyyətə inteqrasiya etmiş,
vətəndaşıolduğudövlətindilini,qa-
nunlarını bilən bir toplum öz hü-
quqlarını qoruya, normal yaşam

şərtlərinitəminedəbilər.
Komitəburadayaşayansoydaşları-

mızın təhsil imkanlarının artırılması,
xüsusiləpedoqojikadrlarınyetişdiril-
məsiistiqamətindədəişlərgörür.
Bunlarsadəcəmisallaridi.Komitə

dünyanın harasında yaşamasından
asılıolmayaraq,hərbirazərbaycanlı-
nınyanındadır.

-Xaricdəki azərbaycanlıların ya-
şadıqlarıölkələrdəictimai-siya-
si proseslərdə aktiv iştirakı da
daim gündəmin əsasmövzula-
rından biri olmuşdur. Əvvəlki
illərlə müqayisədə bu baxım-

danhansısayeniliklərvarmı?
-Xaricdə yaşayan azərbaycanlıla-

rınbirqismihəminölkələrinvətən-
daşlarıdır və onların ictimai-siyasi
səhnələrdə olması, parlamentlərdə
təmsil edilməsi onların verəcəyi qə-
rarlardır. Həmin soydaşlarımız ilk
növbədəyaşadıqlarıölkələrinqanun-
larına hörmətlə yanaşır və onların
çərçivəsində yaşayırlar. Komitə xa-
ricdə icma nümayəndələrinin icti-
mai-siyasi fəaliyyətinəheçbirhalda
müdaxilə etmir və onların bu işlərə
həvəsləndirilməsi bizim vəzifəmiz
deyil.Lakinbirçoxölkələrdə,ocüm-
lədənAvropada siyasi hakimiyyətin

aşağıpillələrindətəmsilolunan,əsa-
sən də yerli seçkilərdə qalib gələn
soydaşlarımızkifayətqədərdir.
Bütünbunlardünyaazərbaycan-

lılarının uğurlarıdır və bu uğurlar
bizisevindirir.

-Fuadmüəllim,Azərbaycandias-
porunun Ermənistanın işğalçı-
lıqsiyasətininbeynəlxalqmiq-
yasda ifşası istiqamətində
fəaliyyətini necə dəyərləndirir-
siniz?
-Busahədəciddifəallıqmüşahi-

dəolunduğunudeyəbilərəm.Azər-
baycan torpaqlarının işğal altında

olmasında, milyonlarla soydaşımı-
zınyurdlarındandidərginsalınma-
sında, əsir və girovlarımızın taleyi
iləbağlıçoxsaylıfaktlarındünyaic-
timaiyyətinə çatdırılmasında dias-
porumuzəvəzsizroloynayır.Brüs-
seldə keçirilən, “Qarabağ mitinqi”
adı ilə tarixə düşən mitinqi misal
göstərə bilərəm. Müxtəlif ölkələr-
dəngələn800-dənçoxazərbaycanlı
məhzbuaksiyavasitəsiiləhaqqsə-
sinidünyayaçatdırdı.
AzərbaycanicmasıistərXocalısoy-

qırımıiləbağlıolsun,istərsədəmüx-
təlif erməni təxribatlarının qarşısının
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Komitəsinin Strateji Yol Xəritəsi
diasporfəaliyyətininənxırdadeta-
lınıbeləözündəəksetdirirvəuzun-
müddətlihədəflərədoğrugetməyi-
mizinaçarıdır.

DİASPOR
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LənkəranvəŞirvanşəhərləri,Ma-
sallı,Lerik,Yardımlı,Astara,Cəli-
labad, Salyan,Neftçala, Biləsuvar,
İmişli,Saatlı,HacıqabulvəSabira-
badrayonlarındaicbaritibbisığor-
ta tətbiq olunacaq. Sözügedən re-
gionlardaölkəəhalisinintəxminən
19%-nə icbari tibbi sığortanınxid-
mətlərzərfiçərçivəsindətibbixid-
mətgöstəriləcək.
Dördüncümərhələdə-oktyabr-

dekabraylarındaisəBakıvəSum-
qayıtşəhərlərinin,habeləAbşeron
rayonunun əhalisi icbari tibbi sı-
ğortanın xidmətlər zərfindən isti-
fadəedəcək.Buisəölkəəhalisinin
32%-nitəşkiledir.
Məlumat üçün bildirək ki, re-

gionlar üzrə əhalinin sayı 2018-ci
ilin statistikasına istinadən verilib
və göstəricilərin hesablanması za-
manı Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasınınəhalisininsayınəzərəalın-
mayıb.NaxçıvanMuxtarRespubli-
kasındaNazirlərKabinetiyanında
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət
Agentliyi fəaliyyət göstərir və

muxtar respublikada icbari tibbi
sığortanıntətbiqinisözügedənqu-
rumhəyatakeçirir.

- “Tibbi sığorta haqqında”
Azərbaycan Respublikasının
Qanununa edilən dəyişiklik-
lərə əsasən kimlərdən icbari
tibbi sığorta haqqının topla-
nılması planlaşdırılır? Bu
haqq nə qədərmüəyyən edi-
lib?
-Qanunagörə2020-ci ilyanva-

rın1-dənetibarənmərhələlərəbö-
lünməklədövlətbüdcəsininvəsaiti
hesabına bütün əhali üzrə təqvim
iliüçünadambaşına90manaticba-
ritibbisığortahaqqıayrılacaq.
Dövlət və neft sektorunda çalı-

şan işəgötürən və işçilərdən aylıq
hesablanmış əməyin ödənişi fon-
dunun 8000 manata qədər olan
hissəsindən 2%, 8000 manatdan
yuxarıolanhissəsindən0,5%miq-
darında icbari tibbi sığorta haqqı
tutulacaq. Qeyri-dövlət və qeyri-
neft sektorunda da icbari tibbi sı-

ğorta haqqı eynidir, lakin 2021-ci
ildənetibarənisəsözügedənsektor
üzrəişəgötürənvəişçilərdənaylıq
hesablanmış əməyin ödənişi fon-
dunun 8000 manata qədər olan
hissəsindən 2%miqdarında icbari
tibbi sığorta haqqının tutulması
müəyyənolunub.
Mülki-hüquqi xarakterli müqa-

vilələr əsasında işləri (xidmətləri)
yerinəyetirənfizikişəxslərdənay-
lıq gəlirlərinin 8000 manatadək
(8000manatdadaxilolmaqla)olan
hissəsinin2%-i,8000manatdanyu-
xarıolanhissəsinin1%-imiqdarın-
daicbaritibbisığortahaqqımüəy-
yənolunub.
Həmçininsahibkarlıqfəaliyyəti-

ninvəyadigərvergitutulanəmə-
liyyatların müvəqqəti dayandırıl-
dığı hallar istisna olmaqla, Vergi
Məcəlləsinəəsasənvergiödəyicisi
kimi vergi uçotuna alınmış fiziki
şəxslər (fərdi sahibkarlar, xüsusi
notariuslar, vəkillər kollegiyasının
üzvləri)üzrəminimumaylıqəmək
haqqının 4%-i miqdarında icbari

YENİLİK

Tibbi sığortaya ödənilən pul  
sağlamlığa  qoyulan sərmayədir

-Məlum olduğu kimi, Azər-
baycanda icbari tibbi sığorta
qarşıdakı ildə 4 mərhələdə
tətbiq olunacaq. Bu zərurət
nədənirəligəlir?
- İcbari tibbi sığortaya keçiddə

dahaazrisklərləqarşılaşmaq,tibb
müəssisələrini və əhalini sözüge-
dənprosesəhazırlamaqüçün,ha-
belə islahatın əhatə dairəsinin ge-
nişliyini,tibbmüəssisələrindəyeni
maliyyələşməmexanizminintətbi-
qini nəzərə alaraq İcbari Tibbi Sı-
ğortaüzrəDövlətAgentliyi2020-ci
ilərzindərespublikadaicbaritibbi
sığortanın tətbiqinin 4 mərhələdə
həyata keçirilməsini təklif etmiş-
dir.
Buyaxınlardaparlamentdəmü-

vafiq qanunun qəbulu ilə icbari

tibbisığortaAzərbaycanda2020-ci
il yanvarın 1-dən etibarən tətbiq
ediləcək. Ölkəmizin səhiyyə tari-
xindəmühümbirmərhələolanbu
yenilik2020-ciilərzindəmüəyyən
ardıcıllıqlamərhələlişəkildəbütün
ölkəüzrəhəyatakeçiriləcək.
Birincimərhələdəicbaritibbisı-

ğorta 20 regionda tətbiq olunacaq
vəbuprosesyanvar-mart aylarını
əhatəedəcək.Qeydolunanregion-
laraŞəkişəhəri,Quba,Qusar,Xaç-
maz,Şabran,Siyəzən,Xızı,Şamaxı,
İsmayıllı, Ağsu, Qobustan, Bala-
kən,Zaqatala,Qax,Oğuz,Qəbələ,
Göyçay, Ucar, Zərdab və Kürdə-
mirrayonlarıdaxildir.Hazırdapi-
lot layihəninhəyatakeçirildiyi in-
zibatiərazilərdə(Mingəçevirşəhə-
ri, Yevlax vəAğdaş rayonları) də

icbaritibbisığortasisteminintətbi-
qi2020-ciilyanvarın1-dənbaşla-
nacaq.İlkinmərhələdəicbaritibbi
sığortanın xidmətlər zərfi çərçivə-
sində ölkə əhalisinin təxminən
24%-nətibbixidmətgöstəriləcək.
İkinci mərhələdə 17 region -

GəncəvəNaftalan şəhərləri,Göy-
göl, Goranboy, Daşkəsən, Samux,
Şəmkir,Qazax,Ağstafa,Gədəbəy,
Tovuz,Bərdə,Tərtər,Ağdam,Ağ-
cabədi,FüzulivəBeyləqanrayon-
ları aprel-iyun aylarında sözüge-
dənsisteməqoşulacaq.Beləki,bu
regionlarda yaşayan ölkə əhalisi-
nin25%-əyaxınıicbaritibbisığor-
tanın xidmətlər zərfindənyararla-
nacaq.
İyul-sentyabr aylarında, yəni

üçüncü mərhələdə 14 regionda -

Mil  li Məc  li  sin de  kab  rın 3-də ke  çi  ri  lən 
ple  nar ic  la  sın  da “Tib  bi sı  ğor  ta haq -
qın  da” Qa  nu  na bir sı  ra də  yi  şik  lik  lər 
edil  di. Də  yi  şik  lik  lə  rə əsa  sən, ic  ba  ri 
tib  bi sı  ğor  ta Azər  bay  can  da 2020-ci 
il yan  va  rın 1-dən eti  ba  rən tət  biq 
olu  na  caq. Öl  kə  mi  zin sə  hiy  yə ta  ri  xin -
də mü  hüm bir mər  hə  lə ki  mi xa  rak -
te  ri  zə edi  lən və və  tən  daş  lar tə  rə  fin -
dən sə  bir  siz  lik  lə göz  lə  ni  lən ic  ba  ri 
tib  bi sı  ğor  ta  ya ke  çid  lə bağ  lı sual  la  rı -
mı  zı  İc  ba  ri Tib  bi Sı  ğor  ta üz  rə Döv -
lət Agent  li  yi  nin İda  rə He  yə  ti  nin səd  ri 
Zaur Əli  yev ca  vab  lan  dı  rır.

İcbariTibbiSığortaüzrəDövlətAgentliyindəqanverməaksiyası
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İsmayıllı, Ağsu, Qobustan, Bala-
kən,Zaqatala,Qax,Oğuz,Qəbələ,
Göyçay, Ucar, Zərdab və Kürdə-
mirrayonlarıdaxildir.Hazırdapi-
lot layihəninhəyatakeçirildiyi in-
zibatiərazilərdə(Mingəçevirşəhə-
ri, Yevlax vəAğdaş rayonları) də

icbaritibbisığortasisteminintətbi-
qi2020-ciilyanvarın1-dənbaşla-
nacaq.İlkinmərhələdəicbaritibbi
sığortanın xidmətlər zərfi çərçivə-
sində ölkə əhalisinin təxminən
24%-nətibbixidmətgöstəriləcək.
İkinci mərhələdə 17 region -

GəncəvəNaftalan şəhərləri,Göy-
göl, Goranboy, Daşkəsən, Samux,
Şəmkir,Qazax,Ağstafa,Gədəbəy,
Tovuz,Bərdə,Tərtər,Ağdam,Ağ-
cabədi,FüzulivəBeyləqanrayon-
ları aprel-iyun aylarında sözüge-
dənsisteməqoşulacaq.Beləki,bu
regionlarda yaşayan ölkə əhalisi-
nin25%-əyaxınıicbaritibbisığor-
tanın xidmətlər zərfindənyararla-
nacaq.
İyul-sentyabr aylarında, yəni

üçüncü mərhələdə 14 regionda -

Mil  li Məc  li  sin de  kab  rın 3-də ke  çi  ri  lən 
ple  nar ic  la  sın  da “Tib  bi sı  ğor  ta haq -
qın  da” Qa  nu  na bir sı  ra də  yi  şik  lik  lər 
edil  di. Də  yi  şik  lik  lə  rə əsa  sən, ic  ba  ri 
tib  bi sı  ğor  ta Azər  bay  can  da 2020-ci 
il yan  va  rın 1-dən eti  ba  rən tət  biq 
olu  na  caq. Öl  kə  mi  zin sə  hiy  yə ta  ri  xin -
də mü  hüm bir mər  hə  lə ki  mi xa  rak -
te  ri  zə edi  lən və və  tən  daş  lar tə  rə  fin -
dən sə  bir  siz  lik  lə göz  lə  ni  lən ic  ba  ri 
tib  bi sı  ğor  ta  ya ke  çid  lə bağ  lı sual  la  rı -
mı  zı  İc  ba  ri Tib  bi Sı  ğor  ta üz  rə Döv -
lət Agent  li  yi  nin İda  rə He  yə  ti  nin səd  ri 
Zaur Əli  yev ca  vab  lan  dı  rır.

İcbariTibbiSığortaüzrəDövlətAgentliyindəqanverməaksiyası
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mətə,həkimmüayinəsinəehtiyacı
yoxdur.10,20ilsonraisəeləəmə-
liyyatlara,tibbixidmətlərəehtiyacı
yarana bilər ki, onun sağlamlığı
üçün agentlik illərlə ödədiyindən
daha çox vəsait xərcləyər. Sözsüz
ki, hamı eyni vaxtda xəstələnmir.
Ümumiyyətlə,dünyadaicbaritib-
bi sığortanın təməl prinsipi həm-
rəylikdir. Bu prinsipə  əsasən qa-
nunvericilikdə nəzərdə tutulan
əhali kateqoriyalarından toplanan
sığortahaqlarıtibbixidmətlərəeh-
tiyacıolanşəxslərüçünxərclənilir.
Birməsələni də vurğulayım ki,

icbari tibbi sığorta fonduna topla-
nanvəsaitqalırsa,gələniləkeçirvə
vəsaityenədəvətəndaşlarınicbari
tibbi sığorta xərclərini saxlamağa
vəgöstəriləntibbixidmətlərinkey-
fiyyətiniyüksəltməyəxərclənəcək.
Bundanəlavə,agentlikmərhələ-

li tətbiq müddətində bütün tibb
müəssisələrini maliyyələşdirmək-
də davam edəcək. İcbari tibbi sı-
ğortanın tətbiq ediləcəyi və edil-
məyəcəyi ərazilərdə fəaliyyətgös-
tərən tibbmüəssisələri arasındakı
əsas fərq onların maliyyələşdiril-
məsi mexanizmi ilə bağlı olacaq.
Belə ki, agentlik sığortanın tətbiq
ediləcəyi tibb müəssisələrini gös-
tərdikləri tibbi xidmətlərinhəcmi-
nəəsasənmaliyyələşdirəcək.İcbari

tibbi sığorta tətbiqedilməyən tibb
müəssisələrində isə maliyyələşmə
müəssisəninsaxlanmaxərcləriüz-
rəaparılacaq.

- Xidmətlər zərfi hansı tibbi
xidmətləriəhatəedirvəagent-
lik tibbi xidmətlərin keyfiy-
yətinin artırılması  istiqamə-
tində hansı tədbirlər həyata
keçirir?
-Qanunaediləndəyişikliyəəsa-

sən icbari tibbi sığortanın xidmət-
lərzərfibazavəəlavəhissələrdən
ibarətolmayacaq.Zərfvahidtoplu
şəklində ambulator-poliklinika və
stasionar şəraitdə göstərilən tibbi
xidmətləriəhatəedəcək.
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
yüksəkolantibbixidmətlərgöstə-
riləcək.
Nəzərinizə çatdıraqki, agentlik

sığortaolunanlaramüvafiqnövdə,
həcmdə və şərtlərlə göstərilən ic-
baritibbisığortanıntəminatverdi-
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
sonraagentliyinrəsmiinternetsə-
hifəsində yerləşdiriləcək.Agentlik
tərəfindən hazırlanan xidmətlər
zərfindəümumitibbixidmətlərin
60%-i cəmlənib.Müxtəlif xəstəlik-
lərinmüayinəvəmüalicəsiiləəla-
qədardövlətproqramlarımövcud-
durki,onlarda2020-ciildədavam
edəcək. Xidmətlər zərfinin əhatə
dairəsinin genişlənməsi maliyyə
resurslarına bağlı məsələdir. Əl-
bəttəki,maliyyədayanıqlığımöh-
kəmləndikcə xidmətlər zərfinin
əhatədairəsidəgenişləndiriləcək.
İcbari tibbi sığorta  sistemi elə

qurulur ki,  həkimlər, tibb işçiləri
təkmilləşsinlər, bacarıqlarını artır-
sınlar.Agentlik əhaliyə göstərilən
tibbi xidmətlərinkeyfiyyətinin ar-
tırılmasınanailolmaqməqsədi ilə
200 keyfiyyət standartı müəyyən-
ləşdirib. 2020-ci ildə bütün xəstə-
xanalarda çoxlu sayda standartın
tətbiqinə nail olmaqmümkünde-
yil. Gələn il əsasməqsədimiz bü-
tün ölkədə icbari tibbi sığortanın
tətbiqi prosesinə başlamaqdır.
Odur ki, qarşıya real hədəflər qo-
yulub. 2020-ci ildə xəstəxanalarda
20keyfiyyətstandartıtətbiqedilə-
cək.Yaxın3ilərzindəstandartların
sayıartırılacaq.

YENİLİK

tibbi sığorta haqqı müəyyənləşdi-
rilib.
2023-cüildənetibarənisəqanu-

nun 15-2.3.6-cı maddəsinə əsasən
müstəqilödəyicilərüzrətəqvimili
üçünminimumaylıqəməkhaqqı-
nın 48%-i miqdarında icbari tibbi
sığortahaqqınəzərdətutulub.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-
dənyararlanmaqdabərabərhüqu-
qamalikdir.Qanununəhatədairə-
sinə gəldikdə isə onu da bildirim
ki,buqanunmüddətlihəqiqihərbi
xidmət keçən hərbi qulluqçulara,
istintaq təcridxanalarında saxlanı-
lan təqsirləndirilən şəxslərə, cəza-
çəkmə müəssisələrində (məntəqə
tipli cəzaçəkməmüəssisələri istis-
na olmaqla) cəza çəkən şəxslərə,
Azərbaycan Respublikasında qaç-
qınstatusualmışvəBMT-ninQaç-
qınlarüzrəAlikomissarınınAzər-
baycan Respublikasındakı nüma-
yəndəliyitərəfindənhimayəyəgö-
türülmüşəcnəbilərvəvətəndaşlığı
olmayan şəxslər istisna olmaqla
MiqrasiyaMəcəlləsinə əsasən res-
publikada müvəqqəti olan,  mü-
vəqqətivədaimiyaşayanşəxslərə
şamiledilmir.

-İcbaritibbisığortahaqlarının
aprelin 1-dən toplanmasına
qərar verilməsi nə ilə bağlı-
dır?
- Bildiyiniz kimi, agentlik yan-

varın1-dənicbaritibbisığortahaq-
larıtoplamağıtəklifetmişdi.Çünki
əmək müqaviləsi ilə işləyən bəzi

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.BununlaəlaqədarMilliMəc-
lisin deputatları, hökumət üzvləri
hüquqi, sosial, iqtisadi, tibbi və
texnikiməsələlərləbağlı fikirmü-
badiləsi aparıblar. İslahatın əhatə
dairəsinin genişliyi, yeni qaydala-
rın tətbiqinin vacibliyi nəzərə alı-
naraq ilkinmərhələdə,yəni I rüb-

dədövlət islahatınmaliyyəyükü-
nü öz üzərinə götürməyə qərar
verib.Busəbəbdənqanunaəsasən,
dövlət büdcəsi hesabına ödənilən
icbari tibbi sığorta haqları, tütün
məmulatları, alkoqollu və energe-
tik içkilərə tətbiq edilən sığorta
haqlarıistisnaolmaqla,digəricbari
tibbi sığorta haqlarının 2020-ci il
aprelin1-dəntoplanılmasınəzərdə
tutulur. Bu, dövlət büdcəsinin so-
sial yönümlü olduğunu göstərir.
Hökumət yaranan imkanları ilk
növbədəəhalininsosialmüdafiəsi-
nə, o cümlədən sağlamlığının qo-

runmasına yönəldir. Qanundakı
budəyişiklikmərhələlikeçidədöv-
ləttərəfindəngöstəriləndəstəkdir.
Həmçinin qanunda “Azadolma

məbləği və gözləmə müddəti”
maddəsi silinərək “Müştərək ma-
liyyələşmə məbləği” maddəsi ilə
əvəzolunub.Müştərəkmaliyyələş-
məməbləğidedikdə,sığortahadi-
səsi nəticəsində yaranan itkilərin
vəyadəyənzərərinicbaritibbisı-
ğortatəminatıiləəhatəolunmayan
vəsığortaolunantərəfindənödəni-
lənhissəsinəzərdətutulur.Müştə-

rəkmaliyyələşməməbləğixidmət-
lərzərfiiləmüəyyənedilirvətibbi
xidmətləri göstərmiş tibb müəssi-
səsinə birbaşa ödənilir. Müştərək
maliyyələşmə məbləğinin tətbiqi-
nədəaprelin1-dənbaşlanılacaq.
Tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin

yüksəldilməsinə ictimaidəstəkol-
malıdır. Hamı bilməlidir ki, bu
günödədiyivəsaitsabahonunsağ-
lamlığınınqorunmasınayönəldilə-
cək. Tibbi sığortaya ödənilən pul
sağlamlığa  qoyulan sərmayədir.
Olabilərki,məsələn,bugünadam
çox gəncdir, sağlamdır. Tibbi xid-

XəzərAvropaKlubununİcbariTibbiSığortaüzrəDövlətAgentliyiiləbirgəkeçirdiyibiznes-forum
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mətə,həkimmüayinəsinəehtiyacı
yoxdur.10,20ilsonraisəeləəmə-
liyyatlara,tibbixidmətlərəehtiyacı
yarana bilər ki, onun sağlamlığı
üçün agentlik illərlə ödədiyindən
daha çox vəsait xərcləyər. Sözsüz
ki, hamı eyni vaxtda xəstələnmir.
Ümumiyyətlə,dünyadaicbaritib-
bi sığortanın təməl prinsipi həm-
rəylikdir. Bu prinsipə  əsasən qa-
nunvericilikdə nəzərdə tutulan
əhali kateqoriyalarından toplanan
sığortahaqlarıtibbixidmətlərəeh-
tiyacıolanşəxslərüçünxərclənilir.
Birməsələni də vurğulayım ki,

icbari tibbi sığorta fonduna topla-
nanvəsaitqalırsa,gələniləkeçirvə
vəsaityenədəvətəndaşlarınicbari
tibbi sığorta xərclərini saxlamağa
vəgöstəriləntibbixidmətlərinkey-
fiyyətiniyüksəltməyəxərclənəcək.
Bundanəlavə,agentlikmərhələ-

li tətbiq müddətində bütün tibb
müəssisələrini maliyyələşdirmək-
də davam edəcək. İcbari tibbi sı-
ğortanın tətbiq ediləcəyi və edil-
məyəcəyi ərazilərdə fəaliyyətgös-
tərən tibbmüəssisələri arasındakı
əsas fərq onların maliyyələşdiril-
məsi mexanizmi ilə bağlı olacaq.
Belə ki, agentlik sığortanın tətbiq
ediləcəyi tibb müəssisələrini gös-
tərdikləri tibbi xidmətlərinhəcmi-
nəəsasənmaliyyələşdirəcək.İcbari

tibbi sığorta tətbiqedilməyən tibb
müəssisələrində isə maliyyələşmə
müəssisəninsaxlanmaxərcləriüz-
rəaparılacaq.

- Xidmətlər zərfi hansı tibbi
xidmətləriəhatəedirvəagent-
lik tibbi xidmətlərin keyfiy-
yətinin artırılması  istiqamə-
tində hansı tədbirlər həyata
keçirir?
-Qanunaediləndəyişikliyəəsa-

sən icbari tibbi sığortanın xidmət-
lərzərfibazavəəlavəhissələrdən
ibarətolmayacaq.Zərfvahidtoplu
şəklində ambulator-poliklinika və
stasionar şəraitdə göstərilən tibbi
xidmətləriəhatəedəcək.
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
yüksəkolantibbixidmətlərgöstə-
riləcək.
Nəzərinizə çatdıraqki, agentlik

sığortaolunanlaramüvafiqnövdə,
həcmdə və şərtlərlə göstərilən ic-
baritibbisığortanıntəminatverdi-
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
sonraagentliyinrəsmiinternetsə-
hifəsində yerləşdiriləcək.Agentlik
tərəfindən hazırlanan xidmətlər
zərfindəümumitibbixidmətlərin
60%-i cəmlənib.Müxtəlif xəstəlik-
lərinmüayinəvəmüalicəsiiləəla-
qədardövlətproqramlarımövcud-
durki,onlarda2020-ciildədavam
edəcək. Xidmətlər zərfinin əhatə
dairəsinin genişlənməsi maliyyə
resurslarına bağlı məsələdir. Əl-
bəttəki,maliyyədayanıqlığımöh-
kəmləndikcə xidmətlər zərfinin
əhatədairəsidəgenişləndiriləcək.
İcbari tibbi sığorta  sistemi elə

qurulur ki,  həkimlər, tibb işçiləri
təkmilləşsinlər, bacarıqlarını artır-
sınlar.Agentlik əhaliyə göstərilən
tibbi xidmətlərinkeyfiyyətinin ar-
tırılmasınanailolmaqməqsədi ilə
200 keyfiyyət standartı müəyyən-
ləşdirib. 2020-ci ildə bütün xəstə-
xanalarda çoxlu sayda standartın
tətbiqinə nail olmaqmümkünde-
yil. Gələn il əsasməqsədimiz bü-
tün ölkədə icbari tibbi sığortanın
tətbiqi prosesinə başlamaqdır.
Odur ki, qarşıya real hədəflər qo-
yulub. 2020-ci ildə xəstəxanalarda
20keyfiyyətstandartıtətbiqedilə-
cək.Yaxın3ilərzindəstandartların
sayıartırılacaq.

YENİLİK

tibbi sığorta haqqı müəyyənləşdi-
rilib.
2023-cüildənetibarənisəqanu-

nun 15-2.3.6-cı maddəsinə əsasən
müstəqilödəyicilərüzrətəqvimili
üçünminimumaylıqəməkhaqqı-
nın 48%-i miqdarında icbari tibbi
sığortahaqqınəzərdətutulub.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-
dənyararlanmaqdabərabərhüqu-
qamalikdir.Qanununəhatədairə-
sinə gəldikdə isə onu da bildirim
ki,buqanunmüddətlihəqiqihərbi
xidmət keçən hərbi qulluqçulara,
istintaq təcridxanalarında saxlanı-
lan təqsirləndirilən şəxslərə, cəza-
çəkmə müəssisələrində (məntəqə
tipli cəzaçəkməmüəssisələri istis-
na olmaqla) cəza çəkən şəxslərə,
Azərbaycan Respublikasında qaç-
qınstatusualmışvəBMT-ninQaç-
qınlarüzrəAlikomissarınınAzər-
baycan Respublikasındakı nüma-
yəndəliyitərəfindənhimayəyəgö-
türülmüşəcnəbilərvəvətəndaşlığı
olmayan şəxslər istisna olmaqla
MiqrasiyaMəcəlləsinə əsasən res-
publikada müvəqqəti olan,  mü-
vəqqətivədaimiyaşayanşəxslərə
şamiledilmir.

-İcbaritibbisığortahaqlarının
aprelin 1-dən toplanmasına
qərar verilməsi nə ilə bağlı-
dır?
- Bildiyiniz kimi, agentlik yan-

varın1-dənicbaritibbisığortahaq-
larıtoplamağıtəklifetmişdi.Çünki
əmək müqaviləsi ilə işləyən bəzi

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.BununlaəlaqədarMilliMəc-
lisin deputatları, hökumət üzvləri
hüquqi, sosial, iqtisadi, tibbi və
texnikiməsələlərləbağlı fikirmü-
badiləsi aparıblar. İslahatın əhatə
dairəsinin genişliyi, yeni qaydala-
rın tətbiqinin vacibliyi nəzərə alı-
naraq ilkinmərhələdə,yəni I rüb-

dədövlət islahatınmaliyyəyükü-
nü öz üzərinə götürməyə qərar
verib.Busəbəbdənqanunaəsasən,
dövlət büdcəsi hesabına ödənilən
icbari tibbi sığorta haqları, tütün
məmulatları, alkoqollu və energe-
tik içkilərə tətbiq edilən sığorta
haqlarıistisnaolmaqla,digəricbari
tibbi sığorta haqlarının 2020-ci il
aprelin1-dəntoplanılmasınəzərdə
tutulur. Bu, dövlət büdcəsinin so-
sial yönümlü olduğunu göstərir.
Hökumət yaranan imkanları ilk
növbədəəhalininsosialmüdafiəsi-
nə, o cümlədən sağlamlığının qo-

runmasına yönəldir. Qanundakı
budəyişiklikmərhələlikeçidədöv-
ləttərəfindəngöstəriləndəstəkdir.
Həmçinin qanunda “Azadolma

məbləği və gözləmə müddəti”
maddəsi silinərək “Müştərək ma-
liyyələşmə məbləği” maddəsi ilə
əvəzolunub.Müştərəkmaliyyələş-
məməbləğidedikdə,sığortahadi-
səsi nəticəsində yaranan itkilərin
vəyadəyənzərərinicbaritibbisı-
ğortatəminatıiləəhatəolunmayan
vəsığortaolunantərəfindənödəni-
lənhissəsinəzərdətutulur.Müştə-

rəkmaliyyələşməməbləğixidmət-
lərzərfiiləmüəyyənedilirvətibbi
xidmətləri göstərmiş tibb müəssi-
səsinə birbaşa ödənilir. Müştərək
maliyyələşmə məbləğinin tətbiqi-
nədəaprelin1-dənbaşlanılacaq.
Tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin

yüksəldilməsinə ictimaidəstəkol-
malıdır. Hamı bilməlidir ki, bu
günödədiyivəsaitsabahonunsağ-
lamlığınınqorunmasınayönəldilə-
cək. Tibbi sığortaya ödənilən pul
sağlamlığa  qoyulan sərmayədir.
Olabilərki,məsələn,bugünadam
çox gəncdir, sağlamdır. Tibbi xid-

XəzərAvropaKlubununİcbariTibbiSığortaüzrəDövlətAgentliyiiləbirgəkeçirdiyibiznes-forum



-Avropa İttifaqının Azərbaycan-
dakı nümayəndəliyi noyabrın
1-dən15-dəkBakı,GəncəvəQə-
bələninNickəndindəII“Fanta-
ziya”MədəniİrsFestivalıtəşkil
etdi. Analoji tədbirlərin keçiril-
məsinə böyük maraq göstərən
Aİ-ninbusahədəyenilayihələri
barədənəməlumatverəbilərsi-
niz?
- Mədəni irsin qorunması Avropa

İttifaqınınçoxböyüktəcrübəyəmalik
olduğubirsahədir.Azərbaycansürət-
ləinkişafedir.Buölkədəköhnəyaşa-
yışevləriböyüksərmayələrsayəsində
yeni binalarla əvəz edilərkən onların
özünəməxsusmemarlıqüslubuqoru-

nub saxlanılır. Bu istiqamətdə Azər-
baycanmüəyyən çətinliklərlə üzləşir.
Təcrübəmübadiləsivəgələcəkəmək-
daşlıq üçün vacib potensialı nəzərə
alaraqAİ mədəni irsə həsr olunmuş
festivaltəşkiletmişdir.Bizbulayihəni
Bakınınmərkəzindəyerləşən,hələdə
hamınıeklektikarxitekturasıiləvaleh
edənməşhur hamamın adına əsasən
“Fantaziya”adlandırdıq.
İlk“Fantaziya”festivalı2018-ciildə

baştutmuşdu.Builisəbizikincifesti-
valımız zamanı sadəcə Bakıda deyil,
Gəncədə vəQəbələninNic kəndində
də tədbirlər təşkil etdik. “Fantaziya”
insanlarınmaddivəqeyri-maddimə-
dəni irsin əhəmiyyəti barədə məlu-

matlılığınıartırır.Festivalçərçivəsində
tanınmışvənüfuzlumemarlar,urba-
nistlər arasındakı dialoq çox dəyər-
lidir.Aİbulayihənigələcəkdədahada
inkişafetdirməkniyyətindədir.
Avropaİttifaqınümayəndəliyimə-

dəniirsdənəlavə,prioritetsahələrüz-
rəvizualtədbirlərvəmədənifestival-
lardahazırlayıb.Bunlaramisalolaraq
aşağıdakılarıgöstərməkolar:
a) mədəni müxtəlifliyin nümayiş

olunduğuvəhərilmayayında
keçirilən “İmagine” (“Təsəv-
vür”)festivalı;

b) genderproblemləri, qadınhü-
quqlarınınvəimkanlarınınge-
nişləndirilməsi ilə əlaqədar ilk
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Kestutis yankauskas:
“cənub qaz Dəhlizi Azərbaycanla 
Avropa İttifaqını birləşdirəcək”

“Səfir”rubrikamızın
budəfəkiqonağıAvropa
İttifaqınınAzərbaycandakı
nümayəndəliyininrəhbəri
səfirKestutisYankauskasdır.
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dəfə 2019-cu ilin sentyabrında
baştutmuş“Qadınolmaq.Qız
qalası”festivalı;

c) iqlim dəyişikliyi və ətraf mü-
hit.

Biz fəaliyyətimizi Bakıdan başqa
digərşəhərlərdədəgenişləndirməyi
bacardıq. Demək olar ki, bizim bü-
tün festivallarımıza Gəncəyə aid
komponentlərdaxildir.Aİnümayən-
dəliyi əsasən regional mərkəzlərdə
böyüktədbirlərtəşkiledir.Məmnu-
niyyətlə söyləyimki, biz indiAzər-
baycanın bütün böyük şəhərlərində
buistiqamətdəgenişmiqyaslıtədbir-
lər həyata keçirə bilmişik.Aİ-Azər-
baycan tərəfdaşlığının gələcək inki-
şafı ümumimaraqlarımızı əks etdi-
rənmüxtəlifsahələrdəyenifikirlərə
ilhamverəbilər.

-AzərbaycanqazınıAvropayaçat-
dıracaq Cənub Qaz Dəhlizinin
mühümmərhələsiolanTANAP-
ıntikintisibaşaçatıbvənoyabrın
30-da kəmərin açılışı keçirildi.
BununladaAzərbaycan“Şahdə-
niz” qazının Avropaya nəqlini
gerçəkləşdirəcək. Bu fonda Cə-
nubQazDəhlizininAvropaener-
ji təhlükəsizliyində yerini necə
xarakterizəedərdiniz?
- Cənub Qaz Dəhlizi, sözün əsl

mənasında,AzərbaycanlaAİ-nibir-
ləşdirəcək. Bu, həm Azərbaycana,
həmdəAİ-yəqarşılıqlıfaydagətirən
bir layihədir. Bu layihəAzərbaycan
qazınıYunanıstana,Albaniyaya,İta-
liyayaçatdırmaqla,Aİ-ninenerjiba-
zarını şaxələndirir, eyni zamanda,
Azərbaycanasabitproqnozlaşdırılan
gəlirgətirir.
2014-cü ildə Avropa Komissiyası

Aİ-ninstabilvəböyükenerji təmini
məqsədi iləEnerjiTəhlükəsizliyiSt-
rategiyasını təqdim etdi.Onun əsas
məqsədlərdənbirienerjidaşıyıcıları-
nın diversifikasiyasına nail olmaq-
dır.Seçimnəqədərçoxolarsa,Avro-
pa ölkələri üçün daha yaxşı olar.
Eyni zamanda, enerji təchizatıdaha
təhlükəsiz,stabilvəəlverişliolacaq-

dır. Alternativ variant olmazsa, biz
asılıvəhəssasolarıq.
Əvvəlcə“Şahdəniz”dəngələnqaz

Avropanın enerji tələbatının təxmi-
nən 2,4%-ni, o cümlədən İtaliyanın
illik istehlakının 10%-ni əhatə edə-
cəkdir.Gələcək perspektivdəYuna-
nıstan-Bolqarıstan qazbirləşdiricisi
iləenerjiəməkdaşlığınıngenişləndi-
rilməsivəQərbiBalkanlaradəkinki-
şafetdirilməsiimkanıvar.Boruxət-
tinindigərtərəfində,yəniXəzərdə-
nizində çoxları Türkmənistanın qaz
potensialıilədəmaraqlanır.

-Avropa Parlamentinə keçirilən
seçkilərin nəticələri ilə bağlıAİ
təsisatlarında ali vəzifələrə yeni
təyinatlarhəyatakeçirildi.İttifaq
daxilində inteqrasiyanı yeni sə-
viyyəyəyüksəltməkvətəşkilatın
daha səmərəli fəaliyyət göstər-
məsi üçün struktur islahatların

aparılması iləbağlı ciddi təklif-
ləridənəzərəalsaq,2020-2024-cü
illərdəAİ-nindaxilivəxaricisi-
yasətində nə kimi dəyişikliklər
gözlənilir?
- Dekabrın 1-də fəaliyyətə başla-

yan yeni Avropa Komissiyası iqlim
dəyişikliyi ilə bağlı yeni təşəbbüslər
irəlisürərəkçoxiddialıbirproqram
təqdimetdi.Aİbuproqramçərçivə-
sindəartıqyeniAvropaYaşılSazişini
başladıb və bununla dairəvi iqtisa-
diyyata keçidin dəstəklədiyi neytral
iqlimqitəsinəçevrilməyəçalışır.
Gələcəkaylarda“Breksit”prosesi-

ni bitirmək və Londonla ikitərəfli
münasibətlərin yeni institusional st-
rukturunun son ştrixlərini qoymaq
üçünAİ və Birləşmiş Krallıq höku-
mətigərginçalışmalıolacaq.
Rəqabət qabiliyyətlilik, innovasi-

ya,yenirəqəmsaldövrəuyğunlaşma
dayeniAvropaKomissiyasınındiq-
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qət mərkəzində olacaq. Aİ əvvəlki
KomissiyanınAvropanıngələcəyiilə
bağlı təşəbbüskarı olduğu debatları
davametdirəcək.
Avropaİttifaqıbeynəlxalqmüstə-

vidəsiyasimaraqlarınıvəqlobalni-
zama,ümumidəyərlərə,çoxcəhətlili-
yəolansadiqliyinigücləndirməkyol-
larınıdəqiqləşdirəcək.
Qeyd edim ki, Aİ-nin ali nüma-

yəndəliyinin ilk iclaslarından biri
Azərbaycanındadaxilolduğu“Şərq
tərəfdaşlığı”ölkələrinin6xariciişlər
nazirləriiləbaştutmuşdur.Bu,bizim
ümumievimizinvəgələcəknəsilləri-
mizinrifahınaminətərəfdaşlarımızla
birgə işləməyisəbirsizlikləgözləmə-
yimizinaydınsiqnalıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, bütün

Avropaüzrəkeçirilənrəysorğuları-
nın nəticələri  Aİ-nin çox populyar
olduğunu göstərir ki, bu da gözəl
siqnaldır.

-Azərbaycan “Şərq tərəfdaşlığı”
proqramında iştirak edən fəal
ölkələrdənbiridirvəAvropaİt-
tifaqınaüzvölkələrlədəsıxəla-
qələrəmalikdir,lakin“Şərqtə-
rəfdaşlığı”proqramınıniştirak-
çısıolanErmənistanınAzərbay-
can torpaqlarını işğalı faktı re-
gionun Avropaya inteqrasiya-
sındavəAvropaİttifaqıiləəla-
qələrin intensiv inkişafında
ciddi maneədir. Brüssel isə bu
məsələyə münasibətini ATƏT-
in Minsk Qrupunun səylərini
dəstəkləməklə məhdudlaşdırır.
AzərbaycanxalqıisəAİ-dənay-
dın mövqe gözləyir. Bu kon-
tekstdəAvropaİttifaqının25il-
dənçoxdavamedənmünaqişə-
nin tezliklə həll olunması isti-
qamətindəsəyləriniartırmasına
nədərəcədəümidetməkolar?
- 2016-cı ildəAvropa İttifaqı qlo-

balstrategiyaqəbuletdi.Buradadə-

qiq qeyd olunub ki, daxili və xarici
təhlükəsizlikbir-biri iləsıxbağlıdır:
evimizdəkitəhlükəsizlikparalelola-
raqqonşuölkələrdəkivəətrafbölgə-
lərindəkisülhəmaraqdoğurur.
Təəssüfki,“Şərqtərəfdaşlığı”coğ-

rafiyası  hələ də bəzi münaqişələr-
dənəziyyətçəkir.Bunlardanbiridə
DağlıqQarabağmünaqişəsidir.
ATƏT-inMinskQrupumünaqişə-

ninhəlliüçünrazılaşdırılmışformat-
dır.AİMinskQrupuhəmsədrlərinin
səylərinivəonlarınmünaqişəniəda-
lətlivədavamlıhəllinəyönəlmişisti-
qamətinitamdəstəkləməkdədavam
edir. Biz regiona mütəmadi olaraq
səfər edənAİ-nin xüsusi nümayən-
dəliyininköməyiiləvəziyyətiyaxın-
danizləyirik.Aİhəmçininsülhpro-
sesinin təmin olunmasında həyata
keçirilən fəaliyyəti dəstəkləyir və
əhalinin sülhə hazırlanması istiqa-
mətindəmüəyyənkonkrettədbirlər-
dəiştiraketməyərazıdır.
“Şərq tərəfdaşlığı” Sammitinin

2017-ci il tarixli bəyannaməsində də-
qiq qeyd olunub ki, “Avropa İttifaqı
bütün tərəfdaşlarının ərazi bütövlü-
yünə,müstəqilliyinəvəsuverenliyinə
verdiyi dəstəyə sadiq qalır”. Buna
bənzəröhdəlik2018-ciildəimzalanan
Aİ-Azərbaycan tərəfdaşlığının priori-
tetləri ilə bağlı sənəddə təkrarlanır.
2019-cu ilin iyulayındaBakıyasəfəri
zamanı Prezident Tusk vurğuladı ki,
AİAzərbaycanın suverenliyini,müs-
təqilliyini və ərazi bütövlüyünü dəs-
təkləyir. İnanıramki,AİvəAzərbay-
canmünasibətləriningələcəkdədaha
da inkişaf etməsi, xalqlararasımüba-
diləninintensivləşməsi,ikitərəfliproq-
ramlar,ticarət,rabitəvəturizmbir-bi-
rimizi,mövqelərimizvəproblemləri-
mizdədaxilolmaqla,dahayaxşıtanı-
mağavəanlamağaköməkedəcəkdir.

-AzərbaycanlaAİarasındaikitə-
rəflimünasibətlərinhüquqiçər-

çivəsini yeniləyəcək “Strateji
tərəfdaşlıq haqqında” saziş la-
yihəsi üzərində danışıqlar ge-
dir. Hazırda müzakirə edilən
saziş Azərbaycan-Aİ münasi-
bətlərindəhansıyeniimkanlara
vəperspektivlərəniyyətlənib?

- Həqiqətən, 2017-ci ilin fevral
ayından etibarən Avropa İttifaqı ilə
Azərbaycan tərəfdaşlığıyeni çərçivə
sazişiüzərindədanışıqlaraparır.Bu,
90-cı illərinortasındanmövcudolan
və ikitərəflimünasibətlərimizin əsa-
sınıqoyantərəfdaşlıqvəəməkdaşlıq
sazişini əvəzedəcək.Bəzihəllolun-
mamışməsələlərqalmaqlayenitərəf-
daşlıqsazişiüzərindəişdavamedir.
Hərşeydənəvvəl,hazırkımüqavi-

lə 20 ildən çoxdur ki,  qüvvədədir.
Dünya ətrafımızda dolandığı kimi,
tərəfdaşlığımız,münasibətlərimizdə
ozamandanbərisürətləinkişafedir.
Bu səbəbdən əlaqələrimizin hüquqi
bazasının da yenilənməsinə ehtiyac
var.Qərarvermişikki,yenimüqavilə
iddialıolacaq.Azərbaycanbugün20
il öncəkindən çox fərqli bir ölkədir.
Beləliklə, yeni müqavilə indiyədək
baş verən bütün müasir inkişafları
nəzərə alacaq və gələcək onilliklər
üçüntərəfdaşlığımızazəminyarada-
caq. Prezident Tuskun iyul ayında
səfərizamanıdediyikimi,“iqtisadiy-
yatlarımız bundan bəhrələnəcək və
bizimsiyasi,biznesvəmədəniəlaqə-
lərimizdahadadərinləşəcək”.
İkinciməqamondan ibarətdirki,

bu müqavilənin ticarət baxımından
da əhəmiyyətli olması bizim üçün
vacibdir.2016-cıildənetibarənAzər-
baycan öz iqtisadiyyatının şaxələn-
dirilməsiiləfəalşəkildəməşğuldur.
Qeyri-neftsektorununinkişafı,kiçik
və orta şirkətlərə yardım, rayon və
kəndlərin inkişafı, kənd təsərrüfatı-
na investisiya, turizm,regionalnəq-
liyyatqovşağınınyaradılmasıistiqa-
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mətində bir çox işlər görülür. Aİ
Azərbaycanınənböyükticarəttərəf-
daşıdır, lakin indiyə qədər bu, əsa-
sənkarbohidrogenlərhesabınaolub.
Davamedəniqtisadi inkişafvə isla-
hatlarsayəsindəAzərbaycanAvropa
bazarlarını açmaq istəyə bilər. Eyni
zamanda,gələcəkdəAvropaşirkətlə-
riAzərbaycanıntəklifetdiyişəkildə
əlaqəimkanlarınınistifadəsindənvə
inkişafından yararlana bilərlər. Bu-
nunüçünbizAzərbaycanınÜTT-yə
üzv olmadığını da nəzərə alaraq ti-
carət əlaqələrimizi hansı qaydalar
əsasındaquracağımızı razılaşdırma-
lıyıq.Məhzbunagörəticarətsektoru
hər iki tərəf üçün çox vacibdir. Biz
hər iki tərəfəqarşılıqlı faydagətirə-
cəkyenirazılıqəldəolunanadəkça-
lışmağadavamedəcəyik.

-Azərbaycandasiyasətvəiqtisa-
diyyatda paralel islahatlar apa-
rılır. Həyata keçirilən bu mo-
dernislahatlarbarədəsizinfik-
rinizibilməkistərdik.

- Mən 2017-ci ilin sentyabrında
BakıyagələndəAzərbaycanartıqiq-
tisadiyatının şaxələndirilməsi istiqa-
mətində strateji yol xəritələrinin ic-
rasıüzərindəişləyirdi.Regionalnəq-
liyyat qovşağı ilə bağlı yeni ideya
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun və
ƏlətDənizLimanının istifadəyəve-
rilməsi əsasında formalaşmağa baş-
ladı.Aİbulayihələridiqqətləizləyir.
Belə ki, bunlar yaxın zamanlarda
açıqladığımızAvropailəAsiyavəAİ
iləMərkəziAsiyaarasındaəlaqələrin
qurulmasıstrategiyasınauyğundur.
Bizdə öznövbəmizdəTrans-Av-

ropa Nəqliyyat Şəbəkələrini geniş-
ləndirdikvəbunudəstəkləməkməq-
sədi ilə əsaslı maliyyə paketi təklif
etdik.
2014-cü ildənbəriAvropa İttifaqı

Azərbaycanda150milyonmanatdan
çoxvəsaithəcmindəislahatlarhəya-
takeçirib.Bizimtəhlil, iqtisadi inki-
şaf,kəndvəregionalinkişaf,tikinti,
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rılması,sosialvəpensiyasistemləri-
ninmüasirləşdirilməsi, enerji səmə-
rəliliyi, turizmə dəstək istiqamətlə-
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MübarizƏsgərov
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masiyalaşdırılması və əməyin in-
tellektuallaşdırılması həm də öz
təhsilləriniməhzintellektualəmək
yönümlüalitəhsilmüəssisələrində
davam etdirmək arzusunda olan
məktəb məzunlarının sayının art-
masıiləbilavasitəbağlıdır.
Azərbaycanda bazar islahatları

prosesihəmdövlət,həmdəqeyri-
dövlət ali məktəblərində ödənişli
təhsilinmeydanaçıxmasıiləmüşa-
yiətolunurdu.Ölkəmizdəödənişli
təhsilin ərsəyə gəlməsi təhsil xid-
mətləribazarınınyaranmasınagə-
tirib çıxardı ki, bu da intellektual
əməkbazarınınbirnövüolaraqçı-
xışedəbilər.Əməkbazarınınvəiş
qüvvəsinin alqı-satqısının etiraf
edilməsi iş qüvvəsinə şəxsi mül-
kiyyət problemini aktuallaşdırdı.
İnnovasiyalıcəmiyyətdəisəbunla-
rınəsasındaintellektualmülkiyyət
kateqoriyasıyarandı.Məhzbuza-

manhəminmülkiyyətmünasibət-
ləri intellektual əmək bazarında
reallaşmağa başladı. İntellektual
əməyinmüasir anlayışı onun icti-
maiəməkbölgüsüsistemindətut-
duğumövqeyəgörəmüəyyənolu-
naraq əsaslandırıla bilər. Belə ki,
əməyin özü xarakter etibarilə çox
mürəkkəb,sistemlivəmüxtəlifcə-
hətlərinəgörədifferensialbirhadi-
səolduğundanintellektualəməyin
özünədədigərəməknövlərikimi
differensial yanaşmaq  gərəkdir.
Başqa sözlə, intellektual əməyi
zehniəmək,yaradıcıəməkvəənə-
nəviəməkləəlaqələndirməklazım-
dır.
İntellektual əməyin keyfiyyət

xüsusiyyətlərini əsaslandırmaq
üçünbaşlanğıcnöqtəsiəməyinəqli
vəfizikicəhətdənfərqləndirilməsi
ola bilər.Əvvəllər sərbəst seçmək
və istifadəetməkbaxımındanəqli

əməknövündəkönüllüiştirakafi-
ziki əməyə nisbətdə daha çox üs-
tünlükverilirdi.Əməkmünasibət-
lərinin təhlilində kəmiyyət yanaş-
masınınhökmranolmasıəqliəmə-
yəqeyri-məhsuldar əməkbaxışını
şərtləndirirdi. Bu zaman ona əsa-
sən təhsildə, elmdə, mədəniyyət-
də,idarəetmədədəyərverilirdi.
Əqli əməklə intellektual əmək

tez-tez eyniləşdirilir. Lakin intel-
lektualəməkanlayışıbirsıraxüsu-
siyyətlərinəgörəəqliəməyinkon-
sepsiyasından fərqlənir. İntellek-
tual əmək yüksək keyfiyyətli və
yüksəksəmərəliəməkolaraqdaha
çoxfərdiləşdirilmişdir.O,əqliəmə-
yə nisbətən intellektual fəaliyyətə
qadirolanmüəyyənbirqruptərə-
findən inhisara alınmışdır.Öz xa-
rakteri vəməzmununagörə intel-
lektualəməkdahaçoxinformasiya
tutumlu vəməhsuldardır.Cəmiy-

TENDENSİYA

Azərbaycanıniqtisadiinkişaf
strategiyasıvəintellektual
əməkbazarınaçağırışlar

Qeydetməklazımdırki,müasir
istehsalın inkişafı iş qüvvəsinin
keyfiyyətinə (iхtisas, peşə, təhsil
hazırlığına,əməyəyaradıcımüna-
sibətinə)də ciddi tələblər irəli sü-
rür və sənaye cəmiyyətinin infor-
masiya cəmiyyətinə transformasi-
yasıiləxarakterizəolunur.Həmin
cəmiyyətin əsasını isə intellektual
əməyə əsaslanan elm tutumlu is-
tehsal təşkil edir. Postsənaye iqti-
sadiyyatıbiliklərəəsaslandığından
buradaölkəninrəqabətqabiliyyəti
ilknövbədəəməkehtiyatlarınınin-
tellektual səviyyəsindən asılıdır.
Əməyin intellektuallaşması, yəni

insanın və cəmiyyətin fəaliyyətin-
dəintellektualəməyinxüsusiçəki-
sinin artması ümumilikdə əməyin
təşkilindədəyişikliklərinedilməsi-
ni nəzərdə tutur. Çünki intellek-
tualmülkiyyət sahibinin fəaliyyə-
tininnəticəsikimiçıxışedənməh-
sullar öz bazarlarını yaradırlar ki,
budaintellektualmülkiyyətbazarı
anlamınagəlir.Bubazarınözünə-
məxsuscəhətlərivardır:
1.Məhsulun yenilik dərəcəsi,
həmdəintellektualəməksfe-
rasındakı işləmələrin və
nailiyyətlərin unikallığı ilə
müəyyən olunan bu bazar

universalxarakterəmalikdir;
2.Onun bütün istehsal sahələri
iləüzvüəlaqəsininolmasıdır;

3. İntellektual əmək bazarında
əmtəəkütləsiolaraq intellek-
tualnailiyyətlərindaimartan
kəmiyyətiçıxışedir.

Hamıyaməlumdurki,Azərbay-
canda innovasiyalı inkişafa yönəl-
mişstrategiyaəhalininyüksəktəh-
silsəviyyəsinə,insanpotensialının
reallaşdırılmasına əsaslanır. İntel-
lektual əmək bazarının rolunun
yüksəlməsi və onun miqyasının
böyüməsi, ETT proseslərinin fəal-
laşması, müasir cəmiyyətin infor-

Rövşən Muradov
Milli Məclis Aparatı İqtisadi 

qanunvericilik şöbəsinin müdir 
müavini, iqtisad elmləri doktoru

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin uğur  la da  vam et  dir  di  yi in  ki-
 şaf st  ra  te  gi  ya  sı  nın əsas məq  sə  di Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sın  da müasir in  no  va  si  ya  lı cə  miy  yə  tin for  ma  laş -
ma  sı  nı tə  min et  mək  dən iba  rət  dir. Bu  nun  la bağ  lı de -
mək olar ki, son vaxt  lar  da öl  kə  nin qey  ri-neft sek  to -
run  da ye  ni is  teh  sal sa  hə  lə  ri  nin açıl  ma  sı və ye  ni iş 
yer  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı, is  teh  sal, nəq  liy  yat və kom  mu -
nal inf  rast  ruk  tu  run mis  li gö  rün  mə  miş miq  yas  da in  ki -
şaf et  di  ril  mə  si, müasir so  sial inf  rast  ruk  tur müəs  si  sə  lə-
 ri  nin qu  rul  ma  sı, o cüm  lə  dən ye  ni təh  sil, sə  hiy  yə, id -
man obyektlərinin in  şa  sı bü  töv  lük  də öl  kə  mi  zin di  na -
mik və da  ya  nıq  lı yük  sə  li  şi  nin əsa  sı  nı təş  kil et  miş  dir.
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nan vasitələrlə diqqəti cəlb edir:
çəkilənxərclərin əvəziningeri qa-
yıtmasının kapitallaşdırılması; na-
turalgöstəricilərdən istifadəolun-
maqla(əhalininmaariflənmədərə-
cəsi,bacarıqvəqabiliyyətləri)apa-
rılanhesablamalar.Həmçininmo-
netar üsul və vasitələrlə intellek-
tual əməyin qiymətləndirilməsi
gələcək sahibkarların gəlirlərinin
hesablanılmasınaəsaslanır;burada
intellektual əməyinhəcmi istehsal
qiyməti ilədeyil, istifadəolunma-
sının iqtisadi effektləri əsasında
müəyyənləşdiriləbilər.

Məlumdurki,hərbiryanaşma-
nın müəyyən çətinlik və mürək-
kəblikləri mövcuddur. Məsələn,
natural göstəricilərdən istifadə et-
məkləqiymətləndirmədəəsasgös-
təricilərdən biri kimi vaxt ölçüsü
seçilərsə,intellektualəməyindəyə-
rionundaşıyıcılarınıntəhsililləri-
nin müddətinə əsasən hesablanır.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu
zamantəhsilinmüxtəlifsəviyyələri
üzrətəhsilmüddətindəkiqeyri-bə-

rabərlikdəqiqhesablamalarınapa-
rılmasınaimkanyaratmır.
Onudademəkolarki,investisi-

yalarəsasındainsanlarınintellek-
tual əməyini qiymətləndirənmü-
təxəssislər belə hesab edirlər ki,
insanın həyat fəaliyyətinin təmin
olunmasıüçünçəkilənbütünxərc-
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-

nativfikirlərdəinsanlarınintelek-
tualəməyinindəyəri,əsasənonla-
rın istehsal qabiliyyətlərinin yük-
səldilməsinə çəkilən xərclər kimi
təqdimolunur.Beləbirməzmun-
dainsanlarınintelektualəməyinin
dəyərinin müəyyənləşdirilməsi-
nin asan olmasına baxmayaraq,
hesablamalarancaqtoplanmış in-
san kapitalının müəyyən qismini
özündə əks etdirir. Beləliklə də,
təhsilə çəkilən xərclər, insanların

intellektual əməyinin tərkibinə
daxil olan komponentlərdən biri
kimi diqqəti cəlb edir. Bununla
əlaqədarolaraq,amerikalıklassik
C.Kendrik hesab edir ki, təhsil
komponentini - formal təhsilə çə-
kilən xərclərlə yanaşı, qeyri-for-
mal təhsil xərclərini (özünü
maarifləndirmə, kütləvi-informa-
siya vasitələri, mədəni-maarif
müəssisə və idarələri və s.), ailə
tərbiyəsini, bütünlükdə insanın
formalaşmasında iştirakedənbü-
tüninfrastrukturxərclərininəzərə
almaqlazımdır.

Bütün deyilənlərə əsasən, tam
məsuliyyətlə söyləməkolarki, in-
tellektual əmək bazarının forma-
laşması üçün intellektual əməyin
dəyərinin qiymətləndirilməsi gös-
təricilərisistemiyaradılmalıvəbu-
nunüçünvahidbirmetodikaişlə-
nib hazırlanmalıdır. Bu məsələlə-
rinhəlli isəəvvəldədeyilənlərdən
göründüyükimi, ölkəmizdə inno-
vasiyalı cəmiyyətin tam bərqərar
olmasındanbirbaşaasılıdır.

TENDENSİYA

yətin və insanın intellektual və
kommunikasiya imkanları onun
alətirolundaçıxışedir.İntellektual
əməkinsanıntəbiivəsosialimkan-
larınınprinsipialolaraqyenisinte-
ziniortayaqoyur.
İntellektual və yaradıcı əməyi

nəzərdən keçirərkən qeyd etmək
lazımdır ki, istənilən əməkdə iki
komponent nəzərə çarpır. Birinci
komponentgöstərilən instruksiya-
ya(reqlamentə)uyğunolaraqyeri-
nəyetirilənəməkləbağlıdırki,bu
zamanicraçıheçbiryeniliyəəlat-
mayaraq, yaradıcılıq potensialın-

danistifadəetmir(reqlamentləşdi-
rilmiş əmək). İkinci komponent
maddivəmənəvinemətlərin,həm-
çinin istehsalın yeni metodlarının
yaradılması ilə əlaqədardır (inno-
vasiyalı, yaradıcı əmək). Bu cür
əməklə əsasən ixtiraçılar, alimlər,
pedaqoqlar, həkimlər, mühəndis-
lər,sahibkarlarməşğulolurlar.
Mübadilədəyərinəmalikolduq-

larından intellektual məhsulların
dəyərinin ölçülməsi problemləri
vaxtaşırıolaraqmeydanaçıxır.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
hərhansıalimyenibirixtirayaöm-
rünü həsr edə bilər, amma onun
ömrübuixtirayaçatmayadabilər.
Bu deyilənlər intellektual əməyin
ölçülməsininnəqədərqəlizvəmü-
rəkkəbolduğunugöstərir.
Son zamanlaradək intellektual

əməyinölçülməsindəempirikgös-
təricilərdən istifadə edilirdi. Elmi
əsaslarlaintellektualəməyinölçül-
məsinin ilk təşəbbüskarlarından
birikimirusiqtisadçı-alimiA.İ.An-
çişkin intellektual əməyi ictimai
tələbatınqənaətedilməsiəsasında
qiymətləndirməyi təklif edirdi.
Onun tərəfindən irəli sürülənme-
todunhəyatda tətbiqedilməsiçox
çətinolsada,“ləyaqətliəmək”kon-
sepsiyasının tərəfdarları intellek-
tual əməyin kəsirliliyini aradan
qaldırmaq üçün onun qiymətlən-
dirilməsinivacibşərtkimiirəlisü-
rürdülər. Bu zaman qiymətləndi-
rilməmüxtəlif iqtisadi səviyyələr-
də:mikrosəviyyədə-fərdisəviyyədə,
müəssisəvəşirkətlərinsəviyyəsin-
də;mezosəviyyədə - iri korporasiya
vəregionlarınsəviyyəsində;makro
səviyyədə - milli iqtisadiyyat hü-
dudlarında;meqasəviyyədə - qlobal
səviyyədə, yəni bütün dünyanın
hüdudlarındahəyatakeçiriləbilər.
Bu baxımdan, son dövrdə bir çox
alimlərin intellektual əməyin qiy-
mətləndirilməsi ilə bağlı təklif et-
dikləri bəzi göstəricilər sisteminə
münasibət bildirərkən nəzərə al-
maq lazımdırki, intellektualəmə-
yinqiymətləndirilməsindəmüxtə-
lif yanaşmalar mövcuddur və bu
yanaşmalarhesablamalarınaparıl-
masında istinad kimi istifadə olu-
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nan vasitələrlə diqqəti cəlb edir:
çəkilənxərclərin əvəziningeri qa-
yıtmasının kapitallaşdırılması; na-
turalgöstəricilərdən istifadəolun-
maqla(əhalininmaariflənmədərə-
cəsi,bacarıqvəqabiliyyətləri)apa-
rılanhesablamalar.Həmçininmo-
netar üsul və vasitələrlə intellek-
tual əməyin qiymətləndirilməsi
gələcək sahibkarların gəlirlərinin
hesablanılmasınaəsaslanır;burada
intellektual əməyinhəcmi istehsal
qiyməti ilədeyil, istifadəolunma-
sının iqtisadi effektləri əsasında
müəyyənləşdiriləbilər.

Məlumdurki,hərbiryanaşma-
nın müəyyən çətinlik və mürək-
kəblikləri mövcuddur. Məsələn,
natural göstəricilərdən istifadə et-
məkləqiymətləndirmədəəsasgös-
təricilərdən biri kimi vaxt ölçüsü
seçilərsə,intellektualəməyindəyə-
rionundaşıyıcılarınıntəhsililləri-
nin müddətinə əsasən hesablanır.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu
zamantəhsilinmüxtəlifsəviyyələri
üzrətəhsilmüddətindəkiqeyri-bə-

rabərlikdəqiqhesablamalarınapa-
rılmasınaimkanyaratmır.
Onudademəkolarki,investisi-

yalarəsasındainsanlarınintellek-
tual əməyini qiymətləndirənmü-
təxəssislər belə hesab edirlər ki,
insanın həyat fəaliyyətinin təmin
olunmasıüçünçəkilənbütünxərc-
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-

nativfikirlərdəinsanlarınintelek-
tualəməyinindəyəri,əsasənonla-
rın istehsal qabiliyyətlərinin yük-
səldilməsinə çəkilən xərclər kimi
təqdimolunur.Beləbirməzmun-
dainsanlarınintelektualəməyinin
dəyərinin müəyyənləşdirilməsi-
nin asan olmasına baxmayaraq,
hesablamalarancaqtoplanmış in-
san kapitalının müəyyən qismini
özündə əks etdirir. Beləliklə də,
təhsilə çəkilən xərclər, insanların

intellektual əməyinin tərkibinə
daxil olan komponentlərdən biri
kimi diqqəti cəlb edir. Bununla
əlaqədarolaraq,amerikalıklassik
C.Kendrik hesab edir ki, təhsil
komponentini - formal təhsilə çə-
kilən xərclərlə yanaşı, qeyri-for-
mal təhsil xərclərini (özünü
maarifləndirmə, kütləvi-informa-
siya vasitələri, mədəni-maarif
müəssisə və idarələri və s.), ailə
tərbiyəsini, bütünlükdə insanın
formalaşmasında iştirakedənbü-
tüninfrastrukturxərclərininəzərə
almaqlazımdır.

Bütün deyilənlərə əsasən, tam
məsuliyyətlə söyləməkolarki, in-
tellektual əmək bazarının forma-
laşması üçün intellektual əməyin
dəyərinin qiymətləndirilməsi gös-
təricilərisistemiyaradılmalıvəbu-
nunüçünvahidbirmetodikaişlə-
nib hazırlanmalıdır. Bu məsələlə-
rinhəlli isəəvvəldədeyilənlərdən
göründüyükimi, ölkəmizdə inno-
vasiyalı cəmiyyətin tam bərqərar
olmasındanbirbaşaasılıdır.
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hisələrüzrəməhkəmələrtərəfindən
fərqli qərarların qəbul edilməsinə
səbəbolur.
Bu kimi halların mövcudluğu

ölkədəyenimərhələyəqədəmqoy-
muşməhkəmə-hüquq islahatlarının
daha səmərəli həyata keçirilməsi
üçüntədbirlərgörülməsininvacibli-
yini gündəmə gətirdi. Məsələnin
aktuallığını, islahatların daha da
dərinləşdirilməsinəzərurətolduğu-
nunəzərəalanölkəbaşçısıbubarə-
də fərman verməklə vahid məhkə-
mə təcrübəsi yaradılması mexaniz-
minin müəyyən edilməsini əsas
vəzifəkimiqarşıyaqoydu.
Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin “Məhkəmə-hüquq siste-
mində islahatlarındərinləşdirilməsi
haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli
Fərmanının3.2,3.8,6.1-cibəndlərin-
dəməhkəmələrin hüquqiməsələlə-
rin həllinə yanaşmasının sabitliyini
vənormativhüquqiaktların tətbiqi
ilə bağlı hüquqi mövqeyinin proq-
nozlaşdırılan olmasını təmin etmək
məqsədiiləAzərbaycanRespublika-
sıAliMəhkəməsinəvahidməhkəmə
təcrübəsi formalaşdırmaq vəzifəsi-
ninvəhəminvəzifəninicraolunma-
sı mexanizminin təsbit edilməsi
mülkiişlər,habeləinzibatixətalara,
iqtisadi və inzibati mübahisələrə
dairişlərüzrəməhkəməekspertiza-
sının keçirilməsi və ekspert rəyinin
verilməsimüddətlərinindəqiqləşdi-
rilməsi, məhkəmə prosesi tərəfləri-
ninekspertizatəyinedilməsiiləbağ-
lı hüquqlarının genişləndirilməsi
barədə qanun layihələrinin hazır-
lanması, məhkəmələrdə hüquqi
məsələlərin həllinə yanaşmanın
sabitliyini təmin etməkməqsədi ilə
vahidməhkəmətəcrübəsininforma-
laşdırılması üçün ciddi tədbirlər
görülməsi, ədalət mühakiməsinin
keyfiyyətininartırılmasıməqsədiilə
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-
lifləriniikiaymüddətindəAzərbay-
can Respublikasının Prezidentinə
təqdimetməsitövsiyəedildi.
Fərmanın icrası ilə əlaqədar

“Məhkəmələr və hakimlər haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa aşağıdakı məzmunda
79-1-cimaddəəlavəedilmişdir:

Maddə 79-1.AliMəhkəmə tərə-
findən vahid məhkəmə təcrübəsi-
ninformalaşdırılması.
Vahidməhkəmətəcrübəsiməhkəmələ

rinhüquqiməsələlərinhəllinəyanaşma
sının sabitliyini və ədalət mühakiməsi
həyatakeçirilərkənmaddivəprosessual
hüquq normalarının eyni cür tətbiq
edilməsini təminetməkməqsədi ilə for
malaşdırılır.
Ali Məhkəmə hüququn tətbiqi üzrə

vahidməhkəmətəcrübəsinibaxdığıişlər
üzrə məhkəmə kollegiyalarının və Ali
Məhkəmənin Plenumunun qərarları,
habelə Ali Məhkəmənin Plenumunun
məhkəmə təcrübəsinədairverdiyi izah
larvasitəsiiləformalaşdırır.
Məhkəmətəcrübəsininümümiləşdir

məsinəticəsindəməhkəmələrtərəfindən
maddi və prosessual hüquq normaları
nıntətbiqindəsistemlixarakterdaşıyan
nöqsanlarmüəyyənedildikdə,AliMəh
kəmənin Plenumu məsələyə baxır və
belə nöqsanlara yol verilməməsi üçün
müvafiqizahınəzərdətutanqərarqəbul
edir.
Ali Məhkəmə Plenumunun məhkə

mələr tərəfindən maddi və prosessual
hüquqnormalarının tətbiqindəsistemli
xarakterdaşıyannöqsanlarlabağlıqəra
rı qəbul edildikdən sonra nöqsanların
müəyyən edildiyi sahədə məhkəmələrin

fəaliyyətinin monitorinqi təşkil edilir.
Monitorinqənazı1ilmüddətindəhəya
ta keçirilir. Monitorinqin aparılması
qaydasınıAliMəhkəmənintəklifləriəsa
sındaMəhkəməHüquqŞurasımüəyyən
edir.
Monitorinqin nəticələri hakimlərin

fəaliyyətinin MəhkəməHüquq Şurası
tərəfindən qiymətləndirilməsi zamanı
nəzərəalınır.
Maddədən göründüyü kimi,

vahid məhkəmə təcrübəsinin for-
malaşdırılmasında əsas məqsəd
hüquqi məsələlərin həllinə yanaş-
manınsabitliyinitəminetmək,fərq-
liyanaşmahallarınasonqoyulması,
maddivəprosessualhüquqnorma-
larının 1-ci instansiya, apelyasiya
və kassasiyaməhkəmələrində eyni
cür tətbiq edilməsinə nail olmaq-
danibarətdir.
79-1-ci maddənin 2-ci hissəsinə

görə vahid məhkəmə təcrübəsi Ali
Məhkəməninkollegiyalarının,konk-
ret işlər üzrə Plenum qərarlarının,
habelə Ali Məhkəmə Plenumunun
məhkəmə təcrübəsinə dair verdiyi
izahlar vasitəsi ilə formalaşdırılır.
Yəni vahid məhkəmə təcrübəsinin
əsasıkimi3məhkəməaktıgöstəril-
mişdir: Ali Məhkəmənin kollegiya-
larının qərarları,AliMəhkəmə Ple-
numunun konkret işlər üzrə qəbul
etdiyiqərarlarvəAliMəhkəməPle-
numunun qərarı ilə ümumiləşdir-
mənin nəticələrinə uyğun olaraq
verdiyiizahlar.
Bu qaydanınmüəyyən edilməsi-

nin özəlliyi ondan ibarətdir ki, Ple-
num tərəfindən izahlar sistemli xa-
rakterdaşıyan,yənidəfələrlətəkrar
olunan, geniş yayılmış qanun po-
zuntularıaşkaredilənzamanverilir.
Lakin elə xarakterli mübahisələr
vardır ki, onlara təcrübədə tez-tez
rast gəlinmir.Həmin işlər üzrə qə-
bul edilmişAliMəhkəmənin kolle-
giyaqərarları,yaxuddakonkret iş-

QANUN

Məhkəmətəcrübəsininvahidliyi
hüquqlarındahaədalətlitəminatıdır

1995-ci ildə Ümummilli lider
HeydərƏliyevinrəhbərliyiiləqəbul
edilmiş Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasında3pilləliməhkəmə
sisteminin yaradılması təsbit olun-
maqlaölkədəməhkəmə-hüquqisla-
hatlarının əsası qoyulmuşdu. Əsas
Qanunda məhkəmə sistemində Ali
Məhkəməninroluxüsusiqeydedil-
di. Konstitusiyanın 131-ci maddə-
sindəgöstərildiki,AzərbaycanRes-
publikasınınAliMəhkəməsiümumi
və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin
icraatına aid edilən mülki, cinayət
vədigər işlərüzrəaliməhkəməor-
qanıdır; o, kassasiya qaydasında
ədalətmühakiməsinihəyatakeçirir;
məhkəmələrinpraktikasınaaidmə-
sələlərüzrəizahatlarverir.
Azərbaycan Respublikasının Ali

MəhkəməsiKonstitusiyailəüzərinə
qoyulmuşəsasvəzifələrdənbiriolan
məhkəmə praktikasına dair izahat-

larverməkvəzifəsininicrasınıtəmin
etməküçünhüququnmüxtəlifsahə-
ləriüzrəməhkəmətəcrübəsiniümu-
miləşdirməklə respublikada fəaliy-
yət göstərən məhkəmələrin maddi
və prosessual hüquq normalarını
düzgün tətbiq edib-etməməsini ay-
dınlaşdırır. Ümumiləşdirmənin nə-
ticələrinimüzakirəedənAliMəhkə-
mənin Plenumu maddi və proses-
sual hüquq normalarının tətbiqinə
dairizahlarverir.
Məhkəmə təcrübəsinin öyrənil-

məsi göstərdi ki, Ali Məhkəmənin
Plenumu tərəfindən verilən izahlar
tövsiyə xarakteri daşıdığından və
onunnəzərəalınmamasınınheçbir
hüquqinəticəsiolmadığındanvahid
məhkəmə təcrübəsinin yaradılma-
sında nəzərdə tutulan nəticəyə nail
olmaq mümkün deyil. Məhkəmə
təcrübəsinin nəzərə alınmaması isə
sonnəticədəməzmuncaeynimüba-
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hisələrüzrəməhkəmələrtərəfindən
fərqli qərarların qəbul edilməsinə
səbəbolur.
Bu kimi halların mövcudluğu

ölkədəyenimərhələyəqədəmqoy-
muşməhkəmə-hüquq islahatlarının
daha səmərəli həyata keçirilməsi
üçüntədbirlərgörülməsininvacibli-
yini gündəmə gətirdi. Məsələnin
aktuallığını, islahatların daha da
dərinləşdirilməsinəzərurətolduğu-
nunəzərəalanölkəbaşçısıbubarə-
də fərman verməklə vahid məhkə-
mə təcrübəsi yaradılması mexaniz-
minin müəyyən edilməsini əsas
vəzifəkimiqarşıyaqoydu.
Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin “Məhkəmə-hüquq siste-
mində islahatlarındərinləşdirilməsi
haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli
Fərmanının3.2,3.8,6.1-cibəndlərin-
dəməhkəmələrin hüquqiməsələlə-
rin həllinə yanaşmasının sabitliyini
vənormativhüquqiaktların tətbiqi
ilə bağlı hüquqi mövqeyinin proq-
nozlaşdırılan olmasını təmin etmək
məqsədiiləAzərbaycanRespublika-
sıAliMəhkəməsinəvahidməhkəmə
təcrübəsi formalaşdırmaq vəzifəsi-
ninvəhəminvəzifəninicraolunma-
sı mexanizminin təsbit edilməsi
mülkiişlər,habeləinzibatixətalara,
iqtisadi və inzibati mübahisələrə
dairişlərüzrəməhkəməekspertiza-
sının keçirilməsi və ekspert rəyinin
verilməsimüddətlərinindəqiqləşdi-
rilməsi, məhkəmə prosesi tərəfləri-
ninekspertizatəyinedilməsiiləbağ-
lı hüquqlarının genişləndirilməsi
barədə qanun layihələrinin hazır-
lanması, məhkəmələrdə hüquqi
məsələlərin həllinə yanaşmanın
sabitliyini təmin etməkməqsədi ilə
vahidməhkəmətəcrübəsininforma-
laşdırılması üçün ciddi tədbirlər
görülməsi, ədalət mühakiməsinin
keyfiyyətininartırılmasıməqsədiilə
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-
lifləriniikiaymüddətindəAzərbay-
can Respublikasının Prezidentinə
təqdimetməsitövsiyəedildi.
Fərmanın icrası ilə əlaqədar

“Məhkəmələr və hakimlər haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa aşağıdakı məzmunda
79-1-cimaddəəlavəedilmişdir:

Maddə 79-1.AliMəhkəmə tərə-
findən vahid məhkəmə təcrübəsi-
ninformalaşdırılması.
Vahidməhkəmətəcrübəsiməhkəmələ

rinhüquqiməsələlərinhəllinəyanaşma
sının sabitliyini və ədalət mühakiməsi
həyatakeçirilərkənmaddivəprosessual
hüquq normalarının eyni cür tətbiq
edilməsini təminetməkməqsədi ilə for
malaşdırılır.
Ali Məhkəmə hüququn tətbiqi üzrə

vahidməhkəmətəcrübəsinibaxdığıişlər
üzrə məhkəmə kollegiyalarının və Ali
Məhkəmənin Plenumunun qərarları,
habelə Ali Məhkəmənin Plenumunun
məhkəmə təcrübəsinədairverdiyi izah
larvasitəsiiləformalaşdırır.
Məhkəmətəcrübəsininümümiləşdir

məsinəticəsindəməhkəmələrtərəfindən
maddi və prosessual hüquq normaları
nıntətbiqindəsistemlixarakterdaşıyan
nöqsanlarmüəyyənedildikdə,AliMəh
kəmənin Plenumu məsələyə baxır və
belə nöqsanlara yol verilməməsi üçün
müvafiqizahınəzərdətutanqərarqəbul
edir.
Ali Məhkəmə Plenumunun məhkə

mələr tərəfindən maddi və prosessual
hüquqnormalarının tətbiqindəsistemli
xarakterdaşıyannöqsanlarlabağlıqəra
rı qəbul edildikdən sonra nöqsanların
müəyyən edildiyi sahədə məhkəmələrin

fəaliyyətinin monitorinqi təşkil edilir.
Monitorinqənazı1ilmüddətindəhəya
ta keçirilir. Monitorinqin aparılması
qaydasınıAliMəhkəmənintəklifləriəsa
sındaMəhkəməHüquqŞurasımüəyyən
edir.
Monitorinqin nəticələri hakimlərin

fəaliyyətinin MəhkəməHüquq Şurası
tərəfindən qiymətləndirilməsi zamanı
nəzərəalınır.
Maddədən göründüyü kimi,

vahid məhkəmə təcrübəsinin for-
malaşdırılmasında əsas məqsəd
hüquqi məsələlərin həllinə yanaş-
manınsabitliyinitəminetmək,fərq-
liyanaşmahallarınasonqoyulması,
maddivəprosessualhüquqnorma-
larının 1-ci instansiya, apelyasiya
və kassasiyaməhkəmələrində eyni
cür tətbiq edilməsinə nail olmaq-
danibarətdir.
79-1-ci maddənin 2-ci hissəsinə

görə vahid məhkəmə təcrübəsi Ali
Məhkəməninkollegiyalarının,konk-
ret işlər üzrə Plenum qərarlarının,
habelə Ali Məhkəmə Plenumunun
məhkəmə təcrübəsinə dair verdiyi
izahlar vasitəsi ilə formalaşdırılır.
Yəni vahid məhkəmə təcrübəsinin
əsasıkimi3məhkəməaktıgöstəril-
mişdir: Ali Məhkəmənin kollegiya-
larının qərarları,AliMəhkəmə Ple-
numunun konkret işlər üzrə qəbul
etdiyiqərarlarvəAliMəhkəməPle-
numunun qərarı ilə ümumiləşdir-
mənin nəticələrinə uyğun olaraq
verdiyiizahlar.
Bu qaydanınmüəyyən edilməsi-

nin özəlliyi ondan ibarətdir ki, Ple-
num tərəfindən izahlar sistemli xa-
rakterdaşıyan,yənidəfələrlətəkrar
olunan, geniş yayılmış qanun po-
zuntularıaşkaredilənzamanverilir.
Lakin elə xarakterli mübahisələr
vardır ki, onlara təcrübədə tez-tez
rast gəlinmir.Həmin işlər üzrə qə-
bul edilmişAliMəhkəmənin kolle-
giyaqərarları,yaxuddakonkret iş-

QANUN

Məhkəmətəcrübəsininvahidliyi
hüquqlarındahaədalətlitəminatıdır

1995-ci ildə Ümummilli lider
HeydərƏliyevinrəhbərliyiiləqəbul
edilmiş Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasında3pilləliməhkəmə
sisteminin yaradılması təsbit olun-
maqlaölkədəməhkəmə-hüquqisla-
hatlarının əsası qoyulmuşdu. Əsas
Qanunda məhkəmə sistemində Ali
Məhkəməninroluxüsusiqeydedil-
di. Konstitusiyanın 131-ci maddə-
sindəgöstərildiki,AzərbaycanRes-
publikasınınAliMəhkəməsiümumi
və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin
icraatına aid edilən mülki, cinayət
vədigər işlərüzrəaliməhkəməor-
qanıdır; o, kassasiya qaydasında
ədalətmühakiməsinihəyatakeçirir;
məhkəmələrinpraktikasınaaidmə-
sələlərüzrəizahatlarverir.
Azərbaycan Respublikasının Ali

MəhkəməsiKonstitusiyailəüzərinə
qoyulmuşəsasvəzifələrdənbiriolan
məhkəmə praktikasına dair izahat-

larverməkvəzifəsininicrasınıtəmin
etməküçünhüququnmüxtəlifsahə-
ləriüzrəməhkəmətəcrübəsiniümu-
miləşdirməklə respublikada fəaliy-
yət göstərən məhkəmələrin maddi
və prosessual hüquq normalarını
düzgün tətbiq edib-etməməsini ay-
dınlaşdırır. Ümumiləşdirmənin nə-
ticələrinimüzakirəedənAliMəhkə-
mənin Plenumu maddi və proses-
sual hüquq normalarının tətbiqinə
dairizahlarverir.
Məhkəmə təcrübəsinin öyrənil-

məsi göstərdi ki, Ali Məhkəmənin
Plenumu tərəfindən verilən izahlar
tövsiyə xarakteri daşıdığından və
onunnəzərəalınmamasınınheçbir
hüquqinəticəsiolmadığındanvahid
məhkəmə təcrübəsinin yaradılma-
sında nəzərdə tutulan nəticəyə nail
olmaq mümkün deyil. Məhkəmə
təcrübəsinin nəzərə alınmaması isə
sonnəticədəməzmuncaeynimüba-
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Bununladaiddiaərizəsi,yaxudid-
diayaqarşı etiraz tərtib edən şəxs-
lər, eləcə də mübahisəyə baxan
məhkəməhəmin təcrübədən istifa-
də etmək imkanı qazanacaqlar.
Məqsədondan ibarətdirki,hərbir
şəxsmübahisəüzrə tətbiqedilməli
normaya dair proqnozun nədən
ibarətolmasınıqabaqcadanbilməli
vəonauyğundaməhkəmədəmü-
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
çoxvacibdir.
Formalaşmış vahid məhkəmə

təcrübəsininişəbaxanməhkəmələr
tərəfindən nəzərə alınmalı olması-
nın qanunvericilik qaydasında təs-
bit edilməsi bu işin səmərəliliyini
dahadaartıracaqdır.
Yeniliklərdənbiridəondaniba-

rətdir ki, hüququn tətbiqi üzrə
məhkəmə təcrübəsinin vahidliyi-
ninpozulmasıməhkəməqərarları-
nın kassasiya və əlavə kassasiya
qaydasında ləğv edilməsi üçün
əsas hesab olunacaqdır. Bununla
bağlı Azərbaycan Respublikası
Mülki Prosessual Məcəlləsinə
(Maddə418.6)vəAzərbaycanRes-
publikası Cinayət-Prosessual Mə-
cəlləsinə (Maddə 416.2) aşağıdakı
məzmunda əlavələrin edilməsi
təklifolunmuşdur:
Hüququntətbiqiüzrəməhkəmətəc

rübəsinin vahidliyinin pozulması qət
naməninvəyaqərardadınləğvedilmə
sinəyalnızohaldaəsasolurki,qətnamə
vəyaqərardadAzərbaycanRespublika
sı Ali Məhkəməsinin Plenumunun
maddivəyaprosessualhüquqnormala
rınıntətbiqiiləbağlıməhkəmətəcrübə
sinədairməsələlərüzrəizahlarınazidd
olsun və həmin izahlarda təsbit olun
muşhüquqimövqedənfərqliyanaşma
nın tətbiqi zərurəti kifayət qədər əsas
landırılmasın.

Eləcədə“Məhkəmələrvəhakim-
lərhaqqında”AzərbaycanRespubli-
kası Qanununun 80-ci maddəsinə
aşağıdakı məzmunda 10-cu hissə
əlavəedilməsitəklifolunmuşdur:
“Ali Məhkəmənin Plenumu onun

sonuncu iclasından ötən dövr ərzində
Azərbaycan Respublikası CinayətPro
sessual, Mülki Prosessual və İnzibati
Prosessualməcəllələrindəmüəyyənedil
miş qaydada müvafiq kollegiyaların
bütün hakimlərindən ibarət tərkibdə
qəbul etdiyi qərarları (qərardadları)
nəzərdən keçirir və Ali Məhkəmənin
Plenumununməhkəmətəcrübəsinədair
məsələlərüzrəmövcud izahınadəyişik
likləredirvəyayeniizahverir.”

Vahidməhkəmətəcrübəsiiləəla-
qədar qanunvericilikdə edilmiş
dəyişikliyin əsas mahiyyəti ondan
ibarətdirki,həmintəcrübəqüvvədə
olduğumüddətdəməhkəmələrüçün
məcburi xarakter daşıyır. Yəni təc-
rübənin mövcud olduğu zaman
kəsiyində məhkəmələrin qəbul
etdikləriqərarlaronauyğunolmalı-
dır.Beləki, təcrübəyəəməledilmə-
məsi həmin qərarların ləğvi üçün
müstəqiləsashesabolunur.
“Məhkəmələr və hakimlər haq-

qında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 80-ci maddəsinə edil-
mişəlavənin,AzərbaycanRespubli-
kası Mülki Prosessual Məcəlləsinin
418-1.1-ci maddəsinin məzmunun-

dangöründüyükimi, hüququn in-
kişafını təmin etmək məqsədi ilə
formalaşmışmövcudtəcrübənində-
yişdirilməsi, apelyasiya məhkəməsi
və ya Ali Məhkəmənin məhkəmə
tərkibi tərəfindəngöstərilmiş təşəb-
büsə əsasənməhkəmə təcrübəsinin
yenisi ilə əvəzlənməsi anına kimi
mövcud olan təcrübə məcburi xa-
rakter daşıyır. Dəyişiklikdən sonra
isəyeniyaradılmışməhkəmətəcrü-
bəsiəsaskimiqəbuledilməlidir.Nə-
zərə almaq lazımdır ki, yeni qanun
formalaşmış təcrübənin daimi xa-
rakter daşımadığını, zərurət olarsa,
onundəyişikliyəməruzqalacağının
mümkünlüyününəzərdətutur.Eyni

zamanda, qanun imkan verir ki,
mövcud təcrübədən fərqli olan,da-
ha mükəmməl təcrübənin yaradıl-
masıbarədəapelyasiyaməhkəməsi,
yaxud daAliMəhkəməninməhkə-
mətərkibiəsaslandırılmıştəşəbbüs-
lə çıxış etsin və son nəticədə ona
uyğun məhkəmə təcrübəsi forma-
laşsın.
Qanun vahid məhkəmə təcrübə-

sininyaradılmasınaxidmətetməklə,
məhkəmələrtərəfindənfərqliqərar-
larqəbuledilməsininqarşısınıalma-
ğa kömək edəcəkdir. Nəticədə və-
təndaşların hüquqlarının ədalətli
müdafiəsi, pozulmuş hüquqların
bərpasıdahaoperativ təminoluna-
caqdır.

QANUN

lər üzrə Plenum qərarları ilə Ali
Məhkəməninməhkəmə təcrübəsinə
dairmövqeyimüəyyənolunur.
Həmçinin Azərbaycan Respubli-

kası Mülki Prosessual Məcəlləsinə
vahid məhkəmə təcrübəsinin yara-
dılmasımexanizminimüəyyənedən
418-1-cimaddəəlavəolunmuşdur.

Maddə418-1.Kassasiyainstansi-
yası məhkəməsində icraat zamanı
hüququn tətbiqi üzrə məhkəmə
təcrübəsinin vahidliyinin təmin
edilməsi.
4181.1.AliMəhkəməninməhkəmə

tərkibiişəkassasiyaqaydasındabaxar
kən Ali Məhkəmənin digər məhkəmə
tərkibininəvvəllərqəbuletdiyiqərarda
müəyyən edilmiş hüquqi mövqedən
fərqli yanaşmanın tətbiq edilməsini
zərurihesabetdikdəvəyaAliMəhkə
məninməhkəmətərkibiapelyasiyains
tansiyasıməhkəməsininbuMəcəllənin
418.6cı maddəsində nəzərdə tutul
muşqətnaməvəyaqərardadınınəsas
landırılması ilə razılaşdıqda, həmin
mübahisəli hüquqiməsələyə hüququn
tətbiqi üzrə məhkəmə təcrübəsinin
vahidliyinin təmin edilməsi məqsədi
iləAliMəhkəməninmülkivəkommer
siya kollegiyalarına daxil olan bütün
hakimlərdənibarəttərkibdəbaxılır.
4181.2.AliMəhkəməninmülkivə

kommersiyakollegiyalarınadaxilolan
bütün hakimlərdən ibarət tərkibdə
iclasıAliMəhkəməninişəbaxanməh
kəmə tərkibinin əsaslandırılmış təqdi
matı əsasında Ali Məhkəmənin sədri
tərəfindən təyin edilir. Mübahisəli
hüquqi məsələyə bu Məcəllənin 418
1.1ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
qaydadabaxılarkənmüvafiqtəqdimatı
verənməhkəmə tərkibinindaxil oldu
ğu Ali Məhkəmənin kollegiyasının
sədriiclasasədrlikedir.İclasmülkivə
kommersiya kollegiyaların hakimləri
ninazıüçdə ikisi iştiraketdikdəsəla
hiyyətlidir.Səslərbərabərolduğuhal

lardasədrlikedəninsəsihəlledicisayı
lır.
4181.3.AliMəhkəməninmülki və

kommersiya kollegiyaları mübahisəli
hüquqiməsələyəbirgəbaxaraqonadair
hüquqi mövqeyini qəbul etdiyi qərar
daddatəsbitedir.
4181.4.AliMəhkəməninişəbaxan

məhkəmətərkibi,habeləeynixarakterli
məsələlərə baxarkən bütün digərməh
kəmətərkibləribuMəcəllənin4181.3
cümaddəsindənəzərdətutulmuşqərar
daddamüəyyənedilmişhüquqimövqe
nirəhbərtutmalıdırlar.
4181.5.AliMəhkəməninməhkəmə

tərkibieynixarakterliməsələlərəbaxar
kən,buMəcəllənin4181.3cümaddə
sində nəzərdə tutulmuş qərardadda
müəyyən edilmiş hüquqi mövqedən
fərqli qərar qəbul olunmasını zəruri
hesab edirsə, məsələyə bu Məcəllənin
4181.1ci maddəsində nəzərdə tutul
muşqaydadabaxılır.
Məhkəmətəcrübəsininvahidliyi-

nintəminedilməsiiləəlaqədartəklif
olunan oxşar qayda qüvvədə olan
İnzibati-ProsessualMəcəllənin98-ci
maddəsindətəsbitedilmişdir.Lakin
həmin maddədə bu mübahisələrin
həlliüçünPalatayaradılmasıvəhə-
min işlərin Palatanın müzakirəsinə
verilməsinəzərdətutulurdu.Məcəl-
ləyə edilən yeni dəyişikliyə əsasən
Palatanınkollegiyahakimlərininha-
mısınıniştirakıiləkeçiriləniclasının,
kollegiya hakimlərinin ən azı 2/3
hissəsininiştirakıiləkeçiriləniclasla
əvəzedilməsinəzərdətutulmuşdur.
Yəni bu günə kimi İnzibati-Proses-
sual Məcəllədə nəzərdə tutulmuş
qayda bir qədər də təkmilləşdiril-
məkləbütünkollegiyalarınfəaliyyə-
tinəaidedilmişdir.
Qanundangöründüyükimi,Ali

Məhkəmənin məhkəmə tərkibi
əvvəllərqəbuletdiyiqərardamüəy-
yən olunmuş hüququ mövqeyin-
dən fərqli qərar qəbulunu zəruri

hesab etdikdə bu barədəAliMəh-
kəmənin sədrinə əsaslandırılmış
təqdimat yazır və sədr tərəfindən
işinbaxılmasıtəyinolunur.Həmin
işlərüzrəmövqekollegiyahakimlə-
rininbütüntərkibi,ənazı2/3hissə-
sitərəfindənmüəyyənedilir.
Məhkəmətəcrübəsininformalaş-

dırılmasına dair qərarları nəzərə
almaqla məhkəmə təcrübəsinin
ümumiləşdirməsi nəticələrini mü-
zakirə edən Ali Məhkəmənin Ple-
numumaddi vəprosessual hüquq
normalarınıntətbiqinəaidizahların
tərtibiilətəcrübəninfomalaşmasını
təminedənqərarverir.
AliMəhkəmədə qəbul olunmuş

qərarlaronuninternetsaytındayer-
ləşdirilir.Vahidməhkəmə təcrübə-
sininsəmərəliliyininartırılması,bu
təcrübədənməhkəmələrin,eləcədə
vətəndaşlarınyararlanmasınıtəmin
etməkməqsədiiləqəbuledilmişqə-
rarları Ali Məhkəmənin internet
saytındatapmaqüçün“açarsöz”lər-
dən istifadə olunur. Mübahisənin
əsasməzmununuəksetdirən“açar
söz”dən istifadə edən hər bir şəxs
internetsaytınadaxilolmaqlaeyni
məzmunluqərar(lar)ı tapıb,həmin
xarakterli işlər üzrəməhkəmə təc-
rübəsiniöyrənəbilər.Məsələn,və-
rəsəlik mübahisəsi üzrə işə baxan
AliMəhkəməninMülkiKollegiyası
özqərarındamirasəmlakın faktiki
idarəolunmaqlaqəbuledilməsinin
nədən ibarət olmasını, hansı hərə-
kətlərinmirasınfaktikiolaraqidarə
edilməsivəqəbuluhesabolunması-
nı izah etmişdir.  Həmin iş üzrə
“açar söz” aşağıdakı kimi olacaq-
dır:“Vərəsəlikhüququ.Mirasınfaktiki
idarəolunmaqlaqəbuledilməsi”.
AliMəhkəmənininternetsaytın-

da hər bir şəxs qeyd edilən “açar
söz”ünü yazmaqla qərarı taparaq
həminişlərüzrəməhkəmətəcrübə-
sinin necə olmasını öyrənə bilər.
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Bununladaiddiaərizəsi,yaxudid-
diayaqarşı etiraz tərtib edən şəxs-
lər, eləcə də mübahisəyə baxan
məhkəməhəmin təcrübədən istifa-
də etmək imkanı qazanacaqlar.
Məqsədondan ibarətdirki,hərbir
şəxsmübahisəüzrə tətbiqedilməli
normaya dair proqnozun nədən
ibarətolmasınıqabaqcadanbilməli
vəonauyğundaməhkəmədəmü-
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
çoxvacibdir.
Formalaşmış vahid məhkəmə

təcrübəsininişəbaxanməhkəmələr
tərəfindən nəzərə alınmalı olması-
nın qanunvericilik qaydasında təs-
bit edilməsi bu işin səmərəliliyini
dahadaartıracaqdır.
Yeniliklərdənbiridəondaniba-

rətdir ki, hüququn tətbiqi üzrə
məhkəmə təcrübəsinin vahidliyi-
ninpozulmasıməhkəməqərarları-
nın kassasiya və əlavə kassasiya
qaydasında ləğv edilməsi üçün
əsas hesab olunacaqdır. Bununla
bağlı Azərbaycan Respublikası
Mülki Prosessual Məcəlləsinə
(Maddə418.6)vəAzərbaycanRes-
publikası Cinayət-Prosessual Mə-
cəlləsinə (Maddə 416.2) aşağıdakı
məzmunda əlavələrin edilməsi
təklifolunmuşdur:
Hüququntətbiqiüzrəməhkəmətəc

rübəsinin vahidliyinin pozulması qət
naməninvəyaqərardadınləğvedilmə
sinəyalnızohaldaəsasolurki,qətnamə
vəyaqərardadAzərbaycanRespublika
sı Ali Məhkəməsinin Plenumunun
maddivəyaprosessualhüquqnormala
rınıntətbiqiiləbağlıməhkəmətəcrübə
sinədairməsələlərüzrəizahlarınazidd
olsun və həmin izahlarda təsbit olun
muşhüquqimövqedənfərqliyanaşma
nın tətbiqi zərurəti kifayət qədər əsas
landırılmasın.

Eləcədə“Məhkəmələrvəhakim-
lərhaqqında”AzərbaycanRespubli-
kası Qanununun 80-ci maddəsinə
aşağıdakı məzmunda 10-cu hissə
əlavəedilməsitəklifolunmuşdur:
“Ali Məhkəmənin Plenumu onun

sonuncu iclasından ötən dövr ərzində
Azərbaycan Respublikası CinayətPro
sessual, Mülki Prosessual və İnzibati
Prosessualməcəllələrindəmüəyyənedil
miş qaydada müvafiq kollegiyaların
bütün hakimlərindən ibarət tərkibdə
qəbul etdiyi qərarları (qərardadları)
nəzərdən keçirir və Ali Məhkəmənin
Plenumununməhkəmətəcrübəsinədair
məsələlərüzrəmövcud izahınadəyişik
likləredirvəyayeniizahverir.”

Vahidməhkəmətəcrübəsiiləəla-
qədar qanunvericilikdə edilmiş
dəyişikliyin əsas mahiyyəti ondan
ibarətdirki,həmintəcrübəqüvvədə
olduğumüddətdəməhkəmələrüçün
məcburi xarakter daşıyır. Yəni təc-
rübənin mövcud olduğu zaman
kəsiyində məhkəmələrin qəbul
etdikləriqərarlaronauyğunolmalı-
dır.Beləki, təcrübəyəəməledilmə-
məsi həmin qərarların ləğvi üçün
müstəqiləsashesabolunur.
“Məhkəmələr və hakimlər haq-

qında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 80-ci maddəsinə edil-
mişəlavənin,AzərbaycanRespubli-
kası Mülki Prosessual Məcəlləsinin
418-1.1-ci maddəsinin məzmunun-

dangöründüyükimi, hüququn in-
kişafını təmin etmək məqsədi ilə
formalaşmışmövcudtəcrübənində-
yişdirilməsi, apelyasiya məhkəməsi
və ya Ali Məhkəmənin məhkəmə
tərkibi tərəfindəngöstərilmiş təşəb-
büsə əsasənməhkəmə təcrübəsinin
yenisi ilə əvəzlənməsi anına kimi
mövcud olan təcrübə məcburi xa-
rakter daşıyır. Dəyişiklikdən sonra
isəyeniyaradılmışməhkəmətəcrü-
bəsiəsaskimiqəbuledilməlidir.Nə-
zərə almaq lazımdır ki, yeni qanun
formalaşmış təcrübənin daimi xa-
rakter daşımadığını, zərurət olarsa,
onundəyişikliyəməruzqalacağının
mümkünlüyününəzərdətutur.Eyni

zamanda, qanun imkan verir ki,
mövcud təcrübədən fərqli olan,da-
ha mükəmməl təcrübənin yaradıl-
masıbarədəapelyasiyaməhkəməsi,
yaxud daAliMəhkəməninməhkə-
mətərkibiəsaslandırılmıştəşəbbüs-
lə çıxış etsin və son nəticədə ona
uyğun məhkəmə təcrübəsi forma-
laşsın.
Qanun vahid məhkəmə təcrübə-

sininyaradılmasınaxidmətetməklə,
məhkəmələrtərəfindənfərqliqərar-
larqəbuledilməsininqarşısınıalma-
ğa kömək edəcəkdir. Nəticədə və-
təndaşların hüquqlarının ədalətli
müdafiəsi, pozulmuş hüquqların
bərpasıdahaoperativ təminoluna-
caqdır.

QANUN

lər üzrə Plenum qərarları ilə Ali
Məhkəməninməhkəmə təcrübəsinə
dairmövqeyimüəyyənolunur.
Həmçinin Azərbaycan Respubli-

kası Mülki Prosessual Məcəlləsinə
vahid məhkəmə təcrübəsinin yara-
dılmasımexanizminimüəyyənedən
418-1-cimaddəəlavəolunmuşdur.
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nirəhbərtutmalıdırlar.
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Məhkəmətəcrübəsininvahidliyi-

nintəminedilməsiiləəlaqədartəklif
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