
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbay-
can Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I 
hissəsinin 9-cu bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. “Azərbaycan Respublikasının orden və 
medallarının təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun (Azərbaycan Respublikası Ali 
Sovetinin Məlumatı, 1992, № 23, maddə 996; 1993, № 
23-24, maddə 676; Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2002, № 5, maddə 251; 2003, № 12, I 
kitab, maddə 677; 2005, № 4, maddə 291; 2006, № 10, 
maddə 846; 2007, № 3, maddə 213; 2008, № 6, maddələr 
452, 472; 2009, № 1, maddə 4, № 5, maddə 312, № 7, 
maddələr 514, 515, № 12, maddə 974; 2010, № 3, maddə 
174, № 11, maddə 960; 2011, № 11, maddə 992; 2012, № 
7, maddə 664, № 11, maddələr 1036, 1048, 1061; 2013, 
№ 5, maddələr 460, 478, № 10, maddə 1143, № 12, mad-
də 1477; 2014, № 6, maddələr 612, 623; 2015, № 12, 
maddə 1447; 2016, № 12, maddələr 1979, 2040; 2017, 
№ 1, maddələr 16, 27, № 7, maddə 1311, № 10, maddə 
1771, № 11, maddə 1962, № 12, I kitab, maddələr 2242, 
2269; Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 13 fevral 
tarixli 1001-VQD nömrəli və 23 fevral tarixli 1018-VQD 
nömrəli qanunları) 2-ci maddəsində “Azərbaycan avto-
mobil yolları – 100 il (1918-2018)”Azərbaycan Respub-
likasının yubiley medalı” hissəsindən sonra nöqtə işarəsi 
nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məz-
munda yeni hissələr əlavə edilsin:

“Gəmiçilik sahəsində xidmətlərə görə” medalı;
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 160 illiyi 

(1858-2018)” yubiley medalı.”.
Maddə 2. “Gəmiçilik sahəsində xidmətlərə görə” 

Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında Əsas-
namə” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Maddə 3. “Gəmiçilik sahəsində xidmətlərə görə” 
Azərbaycan Respublikası medalının təsviri” təsdiq edil-
sin (əlavə olunur).

Maddə 4. “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 
160 illiyi (1858-2018)” Azərbaycan Respublikasının yu-
biley medalı haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə 
olunur).

Maddə 5. “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 

160 illiyi (1858-2018)” Azərbaycan Respublikası yubiley 
medalının təsviri” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 3 aprel 2018-ci il.

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-
ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan 
Respublikasının “Gəmiçilik sahəsində 
xidmətlərə görə” medalının və “Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 160 
illiyi (1858-2018)” yubiley medalının 
təsis edilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan 
Respublikasının orden və medallarının 
təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublika-
sının 2018-ci il 3 aprel tarixli 1049-VQD 
nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə 
əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin 
etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazir-
lər Kabineti:

1.1. Azərbaycan Respublikası qa-
nunlarının və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarının “Azərbaycan 

Respublikasının “Gəmiçilik sahəsində 
xidmətlərə görə” medalının və “Azərbay-
can Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 160 illi-
yi (1858-2018)” yubiley medalının təsis 
edilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan Res-
publikasının orden və medallarının təsis 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununda dəyişikliklər edil-
məsi barədə” Azərbaycan Respublikası-
nın Qanununa uyğunlaşdırılmasına dair 
təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazir-
lər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının 
həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını üç ay 
müddətində təmin edib Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə məlumat versin;

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqan-
larının normativ hüquqi aktlarının həmin 
Qanuna uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə 

saxlasın və bunun icrası barədə beş ay 
müddətində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 3 aprel tarix-
li 1049-VQD nömrəli Qanunu ilə təsdiq 
edilmiş “Gəmiçilik sahəsində xidmətlərə 
görə” Azərbaycan Respublikasının me-
dalı haqqında Əsasnamə”nin 2-ci mad-
dəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
həyata keçirir.

3. “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyinin 160 illiyi (1858-2018)” Azər-
baycan Respublikasının yubiley medalı 
ilə təltif etmək səlahiyyəti “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin sədrinə verilsin.

4. Azərbaycan Respublikasının Əd-
liyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının 
və normativ xarakterli aktların “Azərbay-
can Respublikasının “Gəmiçilik sahəsində 
xidmətlərə görə” medalının və “Azərbay-
can Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 160 illi-
yi (1858-2018)” yubiley medalının təsis 
edilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan Res-
publikasının orden və medallarının təsis 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununda dəyişikliklər edil-
məsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin edib 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Ka-
binetinə məlumat versin.

 
İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 may 2018-ci il.

16 may 2018-ci il    № 37-40 (9223) 

BU SAYIMIZDA

MüStəqilliYiMiZin “iStiqlAl 
BəYAnnAMəSi” ilə BAşlAYAn 
çətin və şərəfli YolU

“EhrAM XAlIqov” təchiZAt-YEDək 
gəMiSi əSASlI təMir EDiliB

gəMiçilik BEYnəlXAlq liMAnlAr 
ASSoSiASiYASInIn illik konfrAnSI çərçivəSinDə 
təşkil EDilən SərgiDə iştirAk EDiB

Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasında Ümummilli 
lider Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 95-ci ildönümünə 
həsr olunmuş “Su nəqliyyatı-
nın problemləri” mövzusunda 
XIII Beynəlxalq elmi-texniki 
konfrans keçirilib.

Konfransın açılış mərasimində Azər-
baycan Respublikasının Dövlət Himni 
səslənib, Ulu Öndərin zəngin həyat yolu 
barədə videofilm nümayiş etdirilib.

AZərBAYcAn XəZər DəniZ 
gəMiçiliYinin əMəkDAşlArI iMəcilikDə 
BöYük həvəSlə iştirAk EDiBlər

Prezident İlham Əliyevin 
2018-ci ilin “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti İli” elan olunması 
ilə bağlı Sərəncamı ölkə ictima-
iyyəti tərəfindən böyük rəğbətlə 
qarşılanıb. Sərəncamda qeyd 
olunduğu kimi, 100 illik yubile-
yini qeyd etməyə hazırlaşdığımız 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
üzərinə götürdüyü çətin tarixi vəzifəni 
imkanlarının ən son həddində çalışaraq 
şərəflə yerinə yetirib. 

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçili-
yi” QSC  və Azərbaycan Yelkənli İdman 
Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə 
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ana-
dan olmasının 95-ci ildönümünə həsr 
olunmuş Yelkənli Qayıq Yarışı (“Baku 
Sailing Regatta-2018”)  keçirilib.

 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC-nin aparatında və Cəmiy-
yətin tabeliyində olan strukturlarda 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
anadan  olmasının 95-ci ildönümü ilə 
əlaqədar iməcilik keçirilib.

Səh. 4

Səh. 7

ADDA-DA BEYnəlXAlq 
konfrAnS kEçiriliB

Səh. 8

Səh. 5

Səh. 3

üMUMMilli liDErin AnADAn 
olMASInIn 95 illiYi MünASiBətilə 
YElkənli qAYIq YArIşI kEçiriliB

“Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçili-
yi” QSC  Beynəlxalq 
Limanlar Assosiasi-
yasının “Gələcəyin 
Limanları: mərkəzlərin 
yaradılması, bağlılığın 
sürətləndirilməsi” adı 
altında təşkil edilən illik  
konfranı çərçivəsində 
Bakı Konqres Mərkəzində təşkil edilən 
sərgidə iştirak edib.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin Xəzər Dəniz 
Neft Donanmasına məxsus “Ehram 
Xalıqov” təchizat-yedək gəmisinin 
əsaslı təmiri yekunlaşıb. Təmir işləri 
“Bibiheybət” Gəmi Təmiri Zavo-
dunda aparılıb.

Azərbaycan Respublikasının “Gəmiçilik sahəsində xidmətlərə görə” medalının və “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyinin 160 illiyi (1858-2018)” yubiley medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının orden 

və medallarının təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə 
AZərBAYcAn  rESpUBlikASInIn  qAnUnU

“Azərbaycan Respublikasının “Gəmiçilik sahəsində xidmətlərə görə” medalının və “Azərbaycan Xəzər Dəniz  
Gəmiçiliyinin 160 illiyi (1858-2018)” yubiley medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının orden 

və medallarının təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə”  
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 3 aprel tarixli 1049-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında 

AZərBAYcAn  rESpUBlikASI  prEZiDEntinin  fərMAnI

Mayın 14-də Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyev paytaxtın 
Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində 
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı 
Kompleksinin açılışında iştirak edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, iqtisadiy-
yat naziri Şahin Mustafayev dövlətimizin 
başçısına burada görülən işlər barədə mə-
lumat verdi. Bildirildi ki, bu liman birinci 
kateqoriya limanlar üçün müəyyən edil-
miş texniki tələblərə uyğun layihələndiri-
lib və inşa olunub.

Prezident İlham Əliyevin nəqliyyat 
infrastrukturunun müasir dünya stan-
dartlarına uyğunlaşdırılması, ölkəmizin 
tranzit potensialının daha da artırılması 
ilə bağlı həyata keçirdiyi dövlət siyasəti 
və qlobal miqyaslı təşəbbüsləri Azərbay-
canın sosial-iqtisadi inkişafına mühüm 
töhfə verir. Son dövrlərdə iqtisadiyyatın, 
xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafında 
mühüm rolu olan nəqliyyat infrastruktu-
runun müasirləşdirilməsi, tranzit imkanla-
rının genişləndirilməsi üçün önəmli işlər 
görülür, modern nəqliyyat infrastrukturu 

yaradılır, tranzit potensialı artırılır. Bütün 
bunlar Azərbaycana böyük siyasi və iqti-
sadi dividendlər gətirir, ölkəmizin dünya-
da və regionda mövqeyini daha da möh-
kəmləndirir, dövlətimizin siyasi və strateji 
əhəmiyyətini artırır. Bu baxımdan, dövlə-
timizin başçısının Azərbaycanın regionun 
mühüm nəqliyyat və logistika mərkəzinə 
çevrilməsi strategiyasının tərkib hissəsi 
olan, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəq-

liyyat dəhlizlərinin qovşağında yerləşən 
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı 
Kompleksi ölkənin tranzit imkanlarının 
genişləndirilməsində həlledici rola malik-
dir.

Bu limanın inşası üçün ərazi təsadüfi 
olaraq seçilməyib. Belə ki, Ələt qəsəbəsi 
respublikanın ərazisindən keçən avto-
mobil və dəmir yollarının kəsişməsində 
yerləşir. Buraya su yollarının da əlavə 

olunmasından sonra həmin ərazinin geniş 
potensial ixrac imkanlarına malik bey-
nəlxalq nəqliyyat qovşağına çevrilməsi 
üçün zəmin yaranır. Beləliklə, Avrasiya 
məkanında önəmli geostrateji mövqeyə, 
çoxşaxəli iqtisadi və ticarət əlaqələrinə 
malik Azərbaycan bu gün dəniz nəqliyya-
tının inkişafının yeni, müasir mərhələsinə 
qədəm qoyur.

(Davamı 2-ci səhifədə)

prEZiDEnt ilhAM əliYEv BAkI BEYnəlXAlq DəniZ ticArət 
liMAnI koMplEkSinin AçIlIşInDA iştirAk EDiB

Səh. 6

AZƏRBAYCAN  XALQ  CÜMHuRİYYƏTİ -  100
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(Əvvəli 1-ci səhifədə)

Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ti-
carət Limanı Kompleksinin tikintisinə 
Prezident İlham Əliyevin 2007-ci ildə 
imzaladığı Sərəncama əsasən başlanılıb. 
2010-cu ilin noyabrında dövlətimizin 
başçısının iştirakı ilə yeni liman komp-
leksinin təməli qoyulub. 2014-cü ilin 
sentyabrında liman qurğularından biri 
– iki körpüdən ibarət bərə terminalı, bu 
ilin yanvarında isə iki körpüdən ibarət 
olan Ro-Ro terminalı istifadəyə verilib. 
Liman 117 hektar ərazini əhatə edir və 
12 yanalma körpüsünə malikdir. Lima-
nın yükaşırma imkanı illik 15 milyon 
ton yük, o cümlədən 100 min konteyner 
təşkil edir. Körpülərin ümumi uzunluğu 
2100 metrə yaxındır. Müasir dövrün ən 
son mühəndislik yeniliklərindən olan 
dəmir-beton konstruksiyalı istinad diva-
rının uzunluğu isə 1777 metr təşkil edir. 
Limanda Ro-Ro tipli gəmilər üçün iki 
körpü, yeddi körpüdən ibarət universal 
quru yük və konteyner terminalı, iki bərə 
körpüsü, həmçinin xidməti donanma gə-
miləri üçün bir körpü inşa edilib. İkinci 
Ro-Ro körpüsü və bərə körpüləri hidrav-
lik sistemli asqılı pandusla təchiz olunub 
ki, bu da suyun səviyyəsinin müəyyən 
hədlərdə enib-qalxmasından asılı olma-
yaraq gəmilərin körpüyə təhlükəsiz yan 
almasını təmin edir. Limanda xidməti 
donanma gəmiləri üçün körpünün uzun-
luğu 155 metrdir və buraya eyni zaman-
da 11 gəmi yan ala bilər. Burada ümumi 
sayı 2502 olmaqla, uzunluğu 45 kilo-
metr, orta dərinliyi 26 metr təşkil edən 
müxtəlif diametrli svay işləri aparılıb. 
Limanın yerüstü infrastrukturu bu svay-
lar üzərində qurulub. Kompleksin qərb 
istiqamətində olan sahil xəttinin yuyul-
masının qarşısının alınması məqsədilə 
1077 metr uzunluğunda xüsusi struktura 
malik müdafiə divarı inşa edilib.

Liman akvatoriyasında dibdərinləş-
dirmə işləri aparılıb, uzunluğu 7,5 ki-
lometr, dönmə dairəsinin diametri 450 
metr olan giriş kanalı inşa olunub. Bu 
kanal və dönmə akvatoriyası Xəzər də-
nizində üzən bütün növ gəmilərin limana 
təhlükəsiz və sərbəst yanalmasını təmin 
etmək imkanı verir. Hazırda limana çəki-
si 7-8 min tona qədər olan gəmilər daxil 
olur ki, mövcud dərinlik bunun üçün ki-
fayət edir. Layihələndirmə zamanı liman 
akvatoriyasında dərinliyin artırılma im-
kanı da nəzərə alınıb ki, bu da gələcəkdə 
daha böyük gəmilərin də sərbəst yanal-
masını təmin edəcək.

Kompleksdə yükləmə-boşaltma 
əməliyyatlarının səmərəliliyinin yüksəl-
dilməsi məqsədilə Almaniya istehsalı 
olan 80, 40 və 32 tonluq 6 yeni portal 
kran quraşdırılıb, 2 mövcud portal kran 
isə modernləşdirilərək quraşdırılıb. La-
yihə çərçivəsində limanın əməliyyat 
binası, yük sahələri və anbarlar, sərhəd 
və gömrük xidməti məntəqələri, bütöv-
lükdə müxtəlif təyinatlı 72 bina və qurğu 
inşa olunub, sərnişinlər üçün beynəlxalq 
terminalın layihələndirilməsi davam et-
dirilir. Burada qapalı və açıq anbarlar 
tikilib. Konteyner meydançasında eyni 
zamanda 1040 konteynerin yerləşdiril-
məsi, 64 soyuduculu konteynerə xidmət 
göstərilməsi üçün xüsusi infrastruktur 
yaradılıb.

Dövlətimizin başçısı Bakı Bey-
nəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Komp-
leksinin istifadəyə verilməsini bildirən 
düyməni basdı.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
kompleksin ərazisini gəzdi.

Prezident İlham Əliyevin “Yeni 
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı 
Kompleksinin tikintisinin sürətləndiril-
məsi sahəsində əlavə tədbirlər barədə” 
2017-ci il 13 aprel tarixli Sərəncamına 
əsasən bu kompleksin tikintisi üzrə la-
yihənin davam etdirilməsi və yekunlaşdı-
rılması üçün görüləcək işlərin sifarişçisi 
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiy-
yat Nazirliyi təyin edilib. Bu istiqamətdə 
dövlətimizin başçısının qarşıya qoyduğu 
vəzifələrin vaxtında və keyfiyyətli icra-
sı üçün işlərin başlanma və tamamlama 
tarixləri göstərilməklə Tədbirlər Planı 
hazırlanıb. Bu planla müəyyən edilən 
hədəflərə nail olmaq üçün seqmentlər 
üzrə inşaat işlərində ikinövbəli iş reji-
mi tətbiq olunub. Atılan addımların nə-
ticəsində işlərin dinamikasının əvvəlki  
dövrlərlə müqayisədə 5 dəfə artırılması-
na nail olunub. Tikinti prosesinə 1500-ə 
yaxın işçi qüvvəsi və 300-dək müxtəlif 
təyinatlı texnika cəlb edilib.

Yeni liman kompleksinin Baş Planı 
və ümumi layihəsi beynəlxalq açıq ten-
derin qalibi, Niderlandın “Royal Hasko-
ning” şirkəti tərəfindən hazırlanıb. İnşa-
at işləri liman ərazisinin iki hissəsində 
- quru və dəniz seqmentlərində aparılıb. 

Kompleksin ərazisində tikinti işləri yerli 
şirkət - “Evrascon” ASC tərəfindən ye-
rinə yetirilib.

Burada əməliyyatların səmərəli 
idarə olunmasını təmin edəcək Liman 
İdarəetmə və İnformasiya Sistemi və 
digər İT komponentləri tətbiq olunub, 
eləcə də Gəmilərin və Liman Vasitələri-
nin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Kodek-
sin tələblərinə uyğun mühafizə sistemi 
qurulub, müasir kameralar quraşdırılıb, 
sərhəd və gömrük nəzarəti zonalarının 
ayrılması məqsədilə 1 idxal və 2 ixrac 
sahəsindən ibarət zonalar yaradılıb.

Yüklərin sürətli və səmərəli yüklə-
nib-boşaldılması üçün Liman Əməliyyat 
İnformasiya Sistemi vasitəsilə əraziyə 
daxil olan bütün yüklərin – konteyner, 
TIR vasitəsilə gətirilən quru yüklərin 
gəmilərə yüklənmə və boşalma vax-
tı müəyyən edilir və proseslər həmin 
qrafikə uyğun həyata keçirilir. İnternet 
üzərindən işləyən bu əməliyyat sistemi 
yük sahibinə yükün Bakı limanına daxil 
olması və limandan çıxması barədə dər-
hal məlumat verir. Tətbiq edilən ən son 
müasir texnoloji və mühəndis həlləri 
kompleksi regionda beynəlxalq tələblərə 
cavab verən ən modern və rahat yükaşır-
ma mərkəzinə çevirir, mühüm nəqliyyat 
qovşağı kimi onun tranzit və daşıma im-
kanlarını artırır.

“Yaşıl liman” konsepsiyasının tələb-
lərinə uyğun olaraq kompleksin inşası 
zamanı ən yüksək ekoloji tələblər nəzərə 
alınıb, çirkab suların təmizlənməsi üçün 
3 müxtəlif qurğu inşa edilib. Limanın 
elektrik enerjisi ilə təminatı Ələt elek-
trik yarımstansiyası və Səngəçal modul 
elektrik stansiyasından olmaqla iki mən-
bədən yerinə yetirilir. Layihənin ümumi 
elektrik gücü 18 meqavat təşkil edir. Bu-
nunla yanaşı, limanın fasiləsiz elektrik 
enerjisi ilə təminatı üçün iki dizel gene-
rator stansiyası qurulub. İçməli su təchi-
zatının təmin edilməsi məqsədilə ərazidə 
su anbarı inşa edilib.

Dövlətimizin başçısına ölkəyə daxil 
olan yük axınlarının həcminin artım 
dinamikasına uyğun olaraq, Bakı Bey-
nəlxalq Dəniz Ticarət Limanının ge-
nişləndirilmə potensialı, bu çərçivədə 
daxil olan yük axınlarının çeşidlərinə 
və intensivliyinə uyğun olaraq, Limanın 
genişləndirilmə seqmentində görülmə-
si nəzərdə tutulan tədbirlər, yükaşırma 
həcmlərinin artacağı təqdirdə yaranacaq 
əlavə imkanlar barədə məlumat verildi.

Azərbaycanın Şimal-Cənub və Şərq-
Qərb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri 
üzərində yerləşməsi yeni liman üçün zən-
gin tranzit potensialı yaratmaqla, ölkəyə 
daxil olan, ölkədən çıxan və tranzit yük-
lərin aşırılmasında strateji nəqliyyat qov-
şağı funksiyalarını yerinə yetirməyə im-
kan verərək, Xəzər dənizindən səmərəli, 

sürətli və təhlükəsiz bərə keçidini təmin 
edəcək. Bu kompleks Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu xətti üçün birbaşa yükcəm-
ləyici məntəqə funksiyasını yerinə ye-
tirəcək. Beləliklə, Şimal, Cənub, Şərq 
və Qərb istiqamətlərindən dəhlizlər üzrə 
ölkəyə daxil olan yük axınlarının yeni 
liman kompleksində cəmlənərək, bura-
dan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti 
ilə Avropa istiqamətində və ya gəmilər 
vasitəsilə Şərq istiqamətində nəqlini tə-
min edən səmərəli və dayanıqlı logistik 
zəncirin formalaşdırılması üçün zəmin 
yaranacaq. Yeni limanın ərazisi də daxil 
olmaqla ətraf ərazilərdə azad iqtisadi zo-
nanın yaradılması nəzərdə tutulur ki, bu 
da mühüm nəqliyyat qovşağı kimi lima-
nı daha geniş tranzit və daşıma imkanları 
ilə təmin edəcək.

Komplekslə tanışlıqdan sonra döv-
lətimizin başçısı limanın əməkdaşları 
və inşaat şirkətlərinin nümayəndələri ilə 
görüşdü.

Azərbaycan Prezidenti görüşdə çıxış 
etdi.

prezident ilham əliyevin çıxışı
- Bu gün ölkəmizin həyatında çox 

əlamətdar bir gündür. Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı istifadəyə verilir. 
Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi və bü-
tün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik 
edirəm. Əminəm ki, yeni Bakı Limanı 
ölkəmizin nəqliyyat potensialının möh-
kəmləndirilməsində önəmli rol oynaya-
caqdır.

Mən bir neçə il bundan əvvəl li-
manın tikintisi ilə bağlı qərar qəbul et-
mişəm. Bilirdim, görürdüm ki, Azər-
baycanın çox böyük nəqliyyat və tranzit 
potensialı olacaqdır, ölkəmiz sürətlə 
inkişaf edəcəkdir. Belə bir qərarın qə-
bul edilməsi bir daha göstərdi ki, bizim 
siyasətimiz uzaqgörən siyasətdir, düşü-
nülmüş siyasətdir.

Tikinti işləri başlamışdı və biz bu 
tikinti işlərini mərhələlərə böldük. 2014-
cü ildə bərə terminalı, bu ilin əvvəlində 
isə Ro-Ro terminalı istifadəyə verildi, bu 
gün isə liman tam fəaliyyətə hazırdır. On 
beş milyon ton yükaşırma, o cümlədən 
100 min konteyner yükaşırma qabiliyyə-
ti olan liman bizim nəqliyyat infrastruk-
turumuzun möhkəmlənməsində əlbəttə 
ki, önəmli rol oynayacaqdır. Bundan 
sonrakı mərhələ yükaşırma qabiliyyətini 
25 milyon tona çatdırmağa hesablanıb. 
Bax, burada yerlər də hazırdır. Bu gün 
təqdimatda, o cümlədən limanın geniş-
ləndirmə işləri ilə bağlı planlar da mə-
ruzə edilmişdir və konteynerlərin həcmi 
ildə 500 min ədədə hesablanıb.

Limanın inşasında yerli və xarici 
mütəxəssislər, işçilər iştirak ediblər. Mən 
gördükləri işlərə görə onlara minnətdar-
lığımı bildirmək istəyirəm. Limanın ti-
kintisi ilə bağlı işlərə mən şəxsən nəzarət 

etmişəm. Şadam ki, bu gün burada ən 
yüksək standartlar tətbiq olunur, bütün 
avadanlıq, lazım olan texniki vasitələr, 
ən müasir kranlar alınıb quraşdırılıb. 
Beləliklə, biz Azərbaycanda çox güclü 
nəqliyyat-logistika mərkəzini yaratdıq.

Ələtin seçilməsi də təsadüfi deyildi. 
Çünki mövcud Bakı Dəniz Limanı bizim 
tələbatımıza artıq uyğun deyil, şəhərin 
mərkəzində yerləşir və artan yükləri 
qəbul etmək imkanları çox məhduddur. 
Ələt isə coğrafi baxımdan çox əlverişli 
bir yerdir və həm Qərb, həm Cənub is-
tiqamətinə buradan açılan yollar, o cüm-
lədən avtomobil, dəmir yolları əlbəttə ki, 
bu yerin seçilməsində əsas rol oynamış-
dır. Əlbəttə ki, Ələt qəsəbəsinin də in-
kişafı böyük dərəcədə burada yaradılan 
logistika və nəqliyyat infrastrukturu ilə 
bağlı olacaq. Əlavə etsək ki, biz yaxın 
gələcəkdə Ələt Azad İqtisadi Zonasının 
yaradılmasına başlayacağıq, deməyə 
tam əsas var ki, Bakı şəhərinin bu ərazi-
si gələcəkdə çox sürətlə inkişaf edəcək, 
çoxsaylı iş yerləri yaradılacaq. Beləliklə, 
Ələt ölkəmizin iqtisadi nəqliyyat poten-
sialının inkişafında əlbəttə ki, önəmli yer 
tutacaqdır.

Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Li-
manının istifadəyə verilməsi deməyə 
əsas verir ki, biz nəqliyyat infrastruktu-
rumuzla bağlı qarşımızda duran bütün 
vəzifələri icra etdik. Bu günə qədər bu 
istiqamətdə çox böyük işlər görülmüş-
dür. Xəzərdə bizim ən böyük donanma-
mız, 260-dan çox gəmimiz var. Mənə 
verilən məlumata görə, son bir neçə il 
ərzində əlavə 18 gəmi alınmışdır. Mə-
nim təşəbbüsümlə Bakıda gəmiqayırma 
zavodu tikilmişdir. Biz bütün növ gə-
miləri istehsal edə bilərik, istehsal edirik 
və beləliklə, xarici tərəfdaşlardan asılılı-
ğı aradan qaldırmışıq.

Son 15 il ərzində ölkəmizdə 15 min 
kilometr avtomobil yolu salınmışdır. Bi-
zim bütün qonşu dövlətlərlə sərhədimizə 
qədər gedən yollar istifadəyə verilib, 
şəhərlərarası, kənd yolları, yəni, bu inf-
rastruktur da yaradılıb. Bu illər ərzində 
7 aeroport tikilibdir. Onlardan 6-sı bey-
nəlxalq aeroportdur. Azərbaycanın ən 
müasir təyyarə parkı var. Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Aeroportu bu yaxınlarda be-
şulduzlu statusu alıbdır. Məlumat üçün 
demək istərdim ki, dünyada cəmi 9 aero-
portun beşulduzlu statusu var, onlardan 
biri Heydər Əliyev Aeroportudur.

Biz dəmir yolu infrastrukturumuzu 
müasirləşdiririk, mövcud dəmir yolu 
xətlərini təzələyirik, yeni dəmir yolu 
xətləri çəkilir ki, sürət artsın. Lokomo-
tivlər, vaqonlar alınır. Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu keçən ilin oktyabr ayında 
bax, bu ərazidə istifadəyə verilmişdir. 
Bu, tarixi layihə idi. Azərbaycan bu la-
yihənin təşəbbüskarı idi və bu layihənin 

həyata keçirilməsi üçün böyük vəsait 
ayırmışdır. Biz Bakını Avropaya dəmir 
yolu xətti ilə birləşdirdik. Əslində Asi-
yanı Avropa ilə birləşdirən Azərbaycan 
olmuşdur. Bu nəqliyyat dəhlizi uzun illər 
bundan sonra bizə böyük gəlirlər gətirə-
cək, xalqımıza böyük fayda verəcəkdir. 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tarixi la-
yihədir. Bu layihənin uğurla icra edilmə-
si nəticəsində Azərbaycan bu bölgədə öz 
mövqeyini daha da gücləndirəcəkdir.

Biz hazırda Şimal-Cənub nəqliyyat 
dəhlizinin yaradılması ilə məşğuluq və 
öz ərazimizdə bütün lazımi işləri başa 
çatdırdıq. Beləliklə, həm Şimaldan Cə-
nuba, həm Şərqdən Qərbə gedən yollar 
Azərbaycan ərazisindən keçir və keçə-
cəkdir. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhli-
zinin tam başa çatması üçün biz əlavə 
vəsait ayırdıq və əminəm ki, yaxın bir 
neçə il ərzində bu dəmir yolu tam isti-
fadəyə veriləcəkdir. Beləliklə, Avrasiya 
məkanında açıq dənizlərə çıxışı olma-
yan Azərbaycan nəqliyyat və logistika 
mərkəzinə çevriləcək. Artıq biz bunu 
görürük və biz bu funksiyanı artıq yerinə 
yetiririk.

Fikirləşmək olardı ki, biz artıq bu-
nunla işimizi başa çatmış hesab edə bilə-
rik. Ancaq biz gələcəyə baxmalıyıq və 
baxırıq. Hazırda Cənub-Qərb nəqliyyat 
dəhlizinin işə salınması ilə məşğuluq. 
Bu da çox önəmli nəqliyyat dəhlizidir 
və mənə verilən məlumata görə, birinci 
sınaq qatarı artıq bu yolla hərəkət edib. 
Beləliklə, biz böyük nəqliyyat infrast-
rukturu yaratmaqla Azərbaycanın geo-
siyasi, geoiqtisadi önəmini qat-qat artır-
mış oluruq. Eyni zamanda, bu layihələr 
beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirir, 
gücləndirir. Şərq-Qərb və Şimal-Cə-
nub nəqliyyat dəhlizlərində iştirak edən 
ölkələrin sayına, onların gücünə baxsaq, 
görərik ki, bu, doğrudan da genişmiq-
yaslı beynəlxalq əməkdaşlıq formatıdır. 
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi Çin, Qa-
zaxıstan, Azərbaycan, Gürcüstan, Tür-
kiyə və ondan sonra Avropa ölkələrini 
birləşdirir. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhli-
zi Pakistan, Hindistan, İran, Azərbaycan, 
Rusiya, Şimali Avropa ölkələrini birləş-
dirir. Cənub-Qərb dəhlizi isə daha geniş 
formatda ölkələri birləşdirir. Bütün bu 
layihələrdə iştirak edən ölkə Azərbay-
candır. Biz bu layihələrin həyata keçi-
rilməsi üçün çox böyük səylər qoyduq, 
çox böyük siyasi addımlar atıldı. Yəni, 
bu layihələrin həyata keçirilməsi üçün 
məqsədyönlü, düşünülmüş şəkildə işlə-
dik, çalışdıq. Nəhayət, bunun nəticəsini 
görürük.

Bir daha demək istəyirəm ki, bu la-
yihələrin həyata keçirilməsi təkcə bizə 
iqtisadi mənfəət gətirməyəcək. Halbu-
ki biz nəqliyyat potensialımızdan çox 
böyük səmərə ilə istifadə edərək, öz 

iqtisadi vəziyyətimizi daha da yaxşılaş-
dıracağıq. Bu layihələr Azərbaycanın 
geosiyasi önəmini böyük dərəcədə ar-
tırır. Azərbaycan Avrasiya məkanında 
regional əməkdaşlıq üçün əvəzolunmaz 
ölkə kimi öz fəaliyyətini davam etdirə-
cək. Onsuz da dünyada bizə böyük hör-
mət, rəğbət var. Azərbaycan çox etibar-
lı tərəfdaş, çox qabiliyyətli ölkə kimi 
tanınır. Bizim artan iqtisadi gücümüz 
imkan verir ki, belə tarixi layihələri icra 
edək. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanının tikintisi Azərbaycanın dövlət  
büdcəsi hesabına həyata keçirilən önəm-
li layihələrdən biridir və bu gün bizim 
tariximizdə yaddaqalan və önəmli gün 
kimi qalacaqdır.

Mən bu limanın tikintisində iştirak 
edən bütün yoldaşları bir daha salamla-
yıram, onlara təşəkkürümü bildirirəm. 
Sizə gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar ar-
zulayıram. Bu gözəl hadisə münasibə-
tilə sizi və bütün Azərbaycan xalqını bir 
daha təbrik edirəm. Sağ olun.

X X X
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 

Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
əməkdaşı Vəfa SƏFƏRLİ-ABDULLA-
ZADƏ dedi:

- Möhtərəm cənab Prezident, Bakı 
Limanının kollektivi adından Sizi sa-
lamlayırıq. İlk növbədə, fürsətdən istifa-
də edərək, prezident seçkilərində parlaq 
qələbəniz münasibətilə Sizi təbrik edirik 
və Azərbaycanın rifahı naminə fəaliyyə-
tinizdə Sizə uğurlar arzulayırıq.

Möhtərəm cənab Prezident, Siz çıxı-
şınızda da qeyd etdiniz ki, yeni Bakı 
Limanının fəaliyyətə başlaması təkcə 
ölkəmizin deyil, eyni zamanda, region 
ölkələrinin iqtisadiyyatının inkişafına 
böyük təkan verəcəkdir. Bu vacib, stra-
teji əhəmiyyətli kompleksin yaradılma-
sına göstərdiyiniz böyük dəstəyə görə 
Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 
Rəhbərliyinizlə ölkəmizdə həyata keçi-
rilən digər layihələrdə olduğu kimi, yeni 
Bakı Limanında da müasir innovativ 
texnologiya tətbiq edilir. Bu, o deməkdir 
ki, biz Bakı Limanının kollektivi olaraq 
daim yeni texnologiyaları öyrənir, yeni 
avadanlıqlardan istifadə edir, bilik və 
bacarıqlarımızı inkişaf etdiririk. Yeni 
Bakı Limanının yaradılması həm də mə-
nim kimi yüzlərlə gənc üçün yeni iş yeri 
deməkdir. Bu imkanı yaratdığınız üçün 
Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk.

Möhtərəm cənab Prezident, Sizi 
Bakı Limanının kollektivi adından bir 
daha salamlayır və bizə göstərdiyiniz 
daimi diqqət və qayğıya görə minnətdar-
lığımızı bildiririk. Çox sağ olun.

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, 
təşəkkür edirəm.

X X X
Sonra xatirə şəkilləri çəkdirildi.

prEZiDEnt ilhAM əliYEv BAkI BEYnəlXAlq DəniZ ticArət 
liMAnI koMplEkSinin AçIlIşInDA iştirAk EDiB



Maddə 1. Medalın ümumi təsviri
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-

çiliyinin 160 illiyi (1858-2018)” Azər-
baycan Respublikasının yubiley meda-
lı bürüncdən tökülmüş və qızıl suyuna 
çəkilmiş, bir-birinin üzərinə qoyulmuş 
iki səkkizguşəli ulduz formalı, diamet-
ri 40 mm olan lövhədən ibarətdir.

Maddə 2. Medalın ön tərəfi
2.1. Guşələri ikitərəfli hamar şüalı 

olan üst ulduzun üzərində iki tərəfdən 
konturlanmış dairəvi zolaq yerləşdiril-

mişdir. Zolağın yuxarı hissəsində qövs 
boyunca “AZƏRBAYCAN”, aşağı 
hissəsində qövs boyunca “XƏZƏR 
DƏNİZ GƏMİÇİLİYİ” sözləri yazıl-
mışdır. “AZƏRBAYCAN” sözündən 
sol tərəfdə “1858”, sağ tərəfdə “2018” 
rəqəmləri həkk olunmuşdur. Yazılar-
la rəqəmlərin arasında kompozisiyanı 
tamamlayan xətlər təsvir olunmuşdur.

2.2. Zolağın daxilində üzərində 
tünd göy minalı fonda səkkizguşəli ul-
duzun və gəmi sükanının fraqmentlə-

ri, gəmi silueti və dəniz dalğalarından 
ibarət kompozisiya təsvir olunmuş da-
irəvi lövhə yerləşdirilmişdir. Dalğala-
rın üzərində “160” rəqəmi həkk olun-
muşdur.

2.3. Bütün yazılar, rəqəmlər və ele-
mentlər relyefli olaraq, qabarıqdırlar. 
Səthi hamar olan alt ulduzun guşələri-
nin arası dalğavari konturla işlənmiş-
dir.

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi
Medalın arxa tərəfi hamarsəthlidir, 

mərkəzində medalın seriyası və nöm-
rəsi həkk olunmuşdur.

Maddə 4. Medalın elementləri
4.1. Medal paltara bərkidilmək 

üçün elementi olan, 37 mm x 50 mm 
ölçülü beşbucaqlı xara lentə halqa və 
ilgək vasitəsilə birləşdirilir. Xara lentin 
mərkəzində 5 mm enində boz rəngli, 
mərkəzdən sol və sağ tərəflərə doğru 
ardıcıl olaraq, 1 mm enində ağ rəngli, 
2,5 mm enində mavi rəngli, 6,5 mm 
enində tünd göy rəngli, 2 mm enində 
mavi rəngli, 1 mm enində tünd göy 
rəngli, 1 mm enində mavi rəngli və 2 
mm enində tünd göy rəngli şaquli zo-
laqlar təsvir olunmuşdur.

4.2. Xara lentin yuxarı hissəsinə 
üzərində dalğalar əks olunmuş 40 mm 
x 5,5 mm ölçülü lövhə bərkidilmişdir.

4.3. Medala paltara bərkidilmək 
üçün elementi olan, eyni xara lentdən 
üz çəkilmiş 37 mm x 10 mm ölçülü qə-
lib əlavə edilir.
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Maddə 1. təltif edilən şəxslər
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-

miçiliyinin 160 illiyi (1858-2018)” 
Azərbaycan Respublikasının yubiley 
medalı ilə vəzifələrini nümunəvi icra 
edən, fəaliyyətində yüksək nəticələr 
göstərən gəmiçilik sahəsində çalışan 
işçilər, habelə Azərbaycan Respubli-
kasında gəmiçilik sahəsinin inkişafı 

və təkmilləşdirilməsində xüsusi rolu 
olan şəxslər təltif edilirlər.

Maddə 2. təltif edən orqan
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-

miçiliyinin 160 illiyi (1858-2018)” 
Azərbaycan Respublikasının yubiley 
medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci mad-
dəsində göstərilən şəxsləri müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanı təltif edir.

Maddə 3. taxılma qaydası
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-

miçiliyinin 160 illiyi (1858-2018)” 
Azərbaycan Respublikasının yubiley 
medalı döşün sol tərəfinə, Azərbay-
can Respublikasının digər orden və 
medalları olduqda, onlardan sonra 
taxılır.

Maddə 1. təltif edilən şəxslər
“Gəmiçilik sahəsində xidmətlərə 

görə” Azərbaycan Respublikasının 
medalı ilə vəzifələrini nümunəvi icra 
edən, istehsal fəaliyyətində yüksək 
nəticələr göstərən gəmiçilik sahəsin-
də çalışan işçilər, habelə Azərbaycan 
Respublikasında gəmiçilik sahəsinin 

inkişafı və təkmilləşdirilməsində xü-
susi rolu olan şəxslər təltif edilirlər.

Maddə 2. təltif edən orqan
“Gəmiçilik sahəsində xidmətlərə 

görə” Azərbaycan Respublikasının 
medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci mad-
dəsində göstərilən şəxsləri müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanı təltif edir.

Maddə 3. taxılma qaydası
“Gəmiçilik sahəsində xidmətlərə 

görə” Azərbaycan Respublikasının 
medalı döşün sol tərəfinə, Azərbaycan 
Respublikasının digər orden və medal-
ları olduqda, onlardan sonra taxılır.

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri
“Gəmiçilik sahəsində xidmətlərə 

görə” Azərbaycan Respublikasının 
medalı bürüncdən tökülmüş və gümüş 
suyuna çəkilmiş, dairəvi formalı, dia-
metri 38 mm olan lövhədən ibarətdir.

Maddə 2. Medalın ön tərəfi
2.1. Medalın ön tərəfində kənardan 

başlayaraq və ardıcıl olaraq, hər tərəf-
lərindən konturlanmış iki dairəvi zolaq 
yerləşdirilmişdir. 1-ci zolağın üzərində 
tünd göy minalı fonda yuxarı hissədə 
qövs boyunca “GƏMİÇİLİK SAHƏ-
SİNDƏ XİDMƏTLƏRƏ GÖRƏ” söz-
ləri yazılmış, zolağın aşağı hissəsində 
isə səkkizguşəli ulduz təsvir olunmuş-
dur. 2-ci zolağın üzərində dairə boyun-
ca palıd yarpaqlarından ibarət çələng 
təsvir olunmuşdur.

2.2. Medalın ön tərəfinin mərkə-
zində 2-ci zolaq ilə əhatə olunmuş, 
üzərində gəmi sükanı, lövbər və dəniz 
dalğalarından ibarət kompozisiya təs-
vir olunmuş dairəvi lövhə yerləşdiril-
mişdir. Bütün yazılar və təsvirlər rel-
yefli olaraq, qabarıqdırlar.

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi
Medalın arxa tərəfi hamarsəthlidir, 

mərkəzində medalın seriyası və nöm-
rəsi həkk olunmuşdur.

Maddə 4. Medalın elementləri
4.1. Medal paltara bərkidilmək 

üçün elementi olan, 37 mm x 50 mm 
ölçülü beşbucaqlı xara lentə halqa və 
ilgək vasitəsilə birləşdirilir. Xara lentin 
mərkəzində 8 mm enində mavi rəngli, 
mərkəzdən sol və sağ tərəflərə doğru 

ardıcıl olaraq, 6,5 mm enində göy rəng-
li, 1 mm enində tünd göy rəngli, 1 mm 
enində qızılı rəngli, 2 mm enində tünd 
göy rəngli, 1,5 mm enində bənövşəyi 
rəngli, 2,5 mm enində tünd göy rəngli 
şaquli zolaqlar təsvir olunmuşdur.

4.2. Elementin yuxarı hissəsinə 

üzərində dalğalar təsvir olunmuş 40 
mm x 5,5 mm ölçülü lövhə bərkidil-
mişdir.

4.3. Medala paltara bərkidilmək 
üçün elementi olan, eyni xara lentdən 
üz çəkilmiş 37 mm x 10 mm ölçülü qə-
lib əlavə edilir.

 “Trans-Xəzər Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizi” Beynəlxalq 
Assosiasiyası çərçivəsində müqavilə 
imzalanıb.

Müqaviləni Azərbaycan, Türkiyə, 
Qazaxıstan, Ukrayna, Gürcüstan tərəfi 

imzalayıb.
Müqavilə “Azərbaycan Xəzər Də-

niz Gəmiçiliyi” QSC,  “Azərbaycan 
Dəmir Yolları” QSC, “Qazaxıstan Də-
mir Yolları” SC,  “Gürcüstan Dəmir 
Yolları” şirkəti, “Bakı Beynəlxalq Də-

niz Ticarət Limanı” QSC, Aktau Bey-
nəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, Batumi 
Dəniz Limanı, Türkiyə Dövlət Dəmir 
Yolları, Ukrayna Dəmir Yolları arasın-
da bağlanıb. 

“trAnS-XəZər BEYnəlXAlq nəqliYYAt 
DəhliZi” BEYnəlXAlq ASSoSiASiYASI 
çərçivəSinDə MüqAvilə iMZAlAnIB

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 160 illiyi (1858-2018)” 
Azərbaycan Respublikasının yubiley medalının təsviri

Azərbaycan respublikasının 2018-ci il 3 aprel tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir

“Gəmiçilik sahəsində xidmətlərə görə” 
Azərbaycan Respublikasının medalının təsviri

Azərbaycan respublikasının 2018-ci il 3 aprel tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 160 illiyi (1858-2018)” Azərbaycan 
Respublikasının yubiley medalı haqqında ƏSASNAMƏ 

Azərbaycan respublikasının 2018-ci il 3 aprel tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir

“Gəmiçilik sahəsində xidmətlərə görə” 
Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında ƏSASNAMƏ 

Azərbaycan respublikasının 2018-ci il 3 aprel tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC-nin Xəzər Dəniz Neft Do-
nanmasına məxsus “Ehram Xalıqov” 
təchizat-yedək gəmisinin əsaslı təmiri 
yekunlaşıb. Təmir işləri “Bibiheybət” 
Gəmi Təmiri Zavodunda aparılıb.

Gəminin baş mühərrikləri, əsas və 
ehtiyat nasosları, boru sistemləri, ener-
getik qurğuları və idarəetmə avadanlıq-
ları, sükan və köməkçi sükan qurğusu 
təmir olunub.

Gəmidə iki ədəd yeni köməkçi mü-
hərrik quraşdırılıb, işıqlandırma sistemi 
tamamilə yeniləri ilə əvəzlənib.

Bundan başqa, təmir zamanı gəmi 
heyətinin yaşayış və xidməti otaqları 
da unudulmayıb. Belə ki, kayutlarda 
yeni şkaf və çarpayılar quraşdırılıb, 
sanitar qovşaqlarda və yeməkxanada 
təmir işləri aparılıb.

Təmir çərçivəsində “Ehram Xa-
lıqov” gəmisinin sualtı və suüstü his-

sələri təmizlənərək rənglənib.
Gəmi dəniz sınağından uğurla ke-

çib və istismara qaytarılıb.
“Ehram Xalıqov” Gəmiçiliyin 

digər təchizat gəmiləri kimi dənizdə-
ki neft-qaz layihələrinin təminatında 
– neft-qazçıxarma obyektlərinin təc-
hizatında, bilavasitə ağır konstruksi-
yaların, qazma qurğuların yedəklən-
məsində, lövbərlərin daşınmasında 
yaxından iştirak edəcək.

“EhrAM XAlIqov” təchiZAt-YEDək 
gəMiSi əSASlI təMir EDiliB

Çexiyanın Sənaye və Ticarət 
Nazirliyində keçirilən “Şərq-Qərb 
Ticarət və Tranzit Dəhlizi” bey-
nəlxalq forumunda Azərbaycanın 
tranzit-nəqliyyat imkanları təqdim 
olunub. Ölkəmizin Çexiyadakı 
səfirliyinin təşəbbüsü və Praqada 
akkreditə olunmuş Çin, Qazaxıstan, 
Gürcüstan və Türkiyə səfirlikləri-
nin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən 
tədbirə Çexiyanın bir sıra dövlət 
qurumlarının və işgüzar dairələri-
nin nümayəndələri qatılıblar.

Forum Çindən Mərkəzi Asiya və 
Transxəzər regionu vasitəsilə Avropa-
ya tranzit və yük daşımalarının artı-
rılması imkanlarını müzakirə etmək, 
o cümlədən yükdaşımaları ilə məşğul 
olan çex şirkətlərini Trans-Xəzər bey-
nəlxalq nəqliyyat marşrutuna cəlb et-

mək məqsədini daşıyıb.
Forumda Çexiyanın sənaye və ti-

carət naziri Tomas Huner, Azərbaycan, 
Çin, Qazaxıstan, Gürcüstan və Tür-
kiyənin Praqada akkreditə olunmuş 
səfirləri açılış nitqi ilə çıxış edib, elə-
cə də həmin ölkələrdən təmsil olunan 
dövlət, özəl və akademik dairələrin 
nümayəndələri təqdimatlar keçiriblər.

Səfir Fərid Şəfiyev çıxışında ölkə-
mizin strateji coğrafi və iqtisadi mə-
kanda yerləşdiyini, əlverişli tranzit 
potensialına malik olduğunu söylə-
yib, iqtisadiyyatının diversifikasiyası 
və qeyri-neft sektorunun inkişafında 
nəqliyyat sektorunun əhəmiyyətini 
vurğulayıb və Azərbaycanın transregi-
onal nəqliyyat bağlantılarının daha da 
gücləndirilməsinə verdiyi töhfə barə-
də danışıb. O, Azərbaycanın həyata 

keçirdiyi regional layihələri və çex 
şirkətləri üçün yaranan biznes pers-
pektivlərini qeyd edib.

Forumda çıxış edən Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin üzvləri Təhminə 
Aslanova (Azərbaycan Respublikası 
Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şu-
rası), Tural Əliyev (“Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı” QSC), Rəşad 
Məcidov (“Azərbaycan Dəmir Yolla-
rı” QSC) ölkəmizin nəqliyyat-tranzit 
potensialı, logistika imkanları, yük-
daşımaları sahəsində yaradılan şəra-
it, Azərbaycanın liderliyi ilə həyata 
keçirilən regional enerji və nəqliyyat 
layihələri, habelə ölkəmizdəki əlveriş-
li biznes və investisiya mühiti barədə 
məlumat veriblər.

Pərvanə Qarayeva

AZərBAYcAnIn trAnZit-nəqliYYAt 
iMkAnlArI prAqADA təqDiM olUnUB

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 160 illiyi (1858-2018)” 
Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı

“Gəmiçilik sahəsində xidmətlərə görə” 
Azərbaycan Respublikasının medalı



16 may 2018-ci il   № 37-40 (9223)4 www.seanews.az

Mayın 9-10-da Bakıda Dünya Li-
manlar Konfransı (IAPH Baku 2018) 
keçirilib.

Konfransın açılışında çıxış edən 
Beynəlxalq Limanlar Assosiasiyasının 
(International Association of Port and 
Harbors - IAPH) prezidenti Santiaqo 
Qarsiya Mila Bakının qədim İpək Yo-
lunun mərkəzində yerləşdiyini deyib. 
Bildirib ki, konfransın da bu şəhərdə 
keçirilməsi təsadüfi deyil. Həmçinin 
Bakı konfransı bu regionda Beynəlxalq 
Limanlar Assosiasiyasının keçirdiyi ilk 
tədbirdir.

O, konfransın Azərbaycanın nəqliy-
yat və logistika imkanlarının tanıdılma-
sı baxımından əhəmiyyətini qeyd edib.

“DP World” şirkətlər qrupunun səd-
ri və icraçı direktoru Sultan Əhməd bin 
Sulaim deyib ki, Bakı Limanı Dünya 
Limanlar Konfransına möhtəşəm ev sa-
hibliyi edir. Bu tədbirin Bakıda keçiril-
məsi mühüm hadisədir. Son dövrlərdə 
Azərbaycanın logistika sahəsində atdığı 
vacib addımlar, həyata keçirilən bey-
nəlxalq layihələr, Bakı Limanında gö-
rülən əhəmiyyətli işlər bu tədbirin məhz 
Bakıda keçirilməsinin önəmini göstə-
rir: “Bakıda keçirilən Dünya Limanlar 
Konfransı limanlar arasında əlaqələrin 
inkişafı baxımından mühüm platforma-
dır. Burada iştirak edən dünya limanla-
rının rəhbər və nümayəndələri gələcək 
fəaliyyətləri ilə bağlı diskussiyalar apa-
ra və əməkdaşlıq yarada bilərlər”.

Konfransda çıxış edən Azərbay-
canın nəqliyyat, rabitə və yüksək tex-
nologiyalar naziri Ramin Quluzadə bu 
mötəbər tədbirin Bakıda keçirilməsinin 
əhəmiyyətini qeyd edərək bildirib ki, 
Sidney, Los-Anceles, Hamburq, Pa-
nama, Bali və sair kimi böyük liman 
şəhərlərinin ev sahibliyi etdiyi bu konf-
ransın 2018-ci ildə məhz Bakı şəhərin-
də keçirilməsi ölkəmiz üçün mötəbər 
hadisədir: “Ulu öndər Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə tarixi İpək Yolunun bər-
pası Azərbaycanın tranzit potensialının 
artırılmasına zəmin yaradıb. Nəqliyyat 
və logistika dünyada ən dinamik inkişaf 
edən sahələrdən biridir. Ölkəmizdə də 
bu sahə prioritetdir və daim Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən diqqət mərkə-
zində saxlanılır. Bu gün Azərbaycan bir 
sıra irimiqyaslı beynəlxalq nəqliyyat 
layihələrinin həm təşəbbüskarı, həm də 
iştirakçısıdır. Ölkə rəhbərliyinin apar-
dığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində 
Azərbaycan regionun əsas nəqliyyat  
qovşağına çevrilib. Bu işlər Azərbayca-
nın tranzit ölkə kimi əhəmiyyətinin art-
masında mühüm rol oynayır”.

Nazir bildirib ki, Azərbaycanda 
innovativ texnologiyalara əsaslanan 
dayanıqlı nəqliyyat sistemi formalaş-
dırılır. Mövcud nəqliyyat kompleksi-
nin rəqabət qabiliyyətinin artırılması 
məqsədilə bu sahədə zəruri islahatlar 
aparılır, idarəetmə təkmilləşdirilir. Ölkə 
ərazisində yüklərin qəbul edilməsində 
və daşınmasında yük həcmlərinin artı-
rılması məqsədilə Prezidentin Sərənca-
mına əsasən Ələt qəsəbəsində Yeni Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı tiki-
lib: “İqtisadiyyatın, xüsusilə qeyri-neft 
sektorunun inkişafında xüsusi rolu olan 
müasir nəqliyyat infrastrukturunun ya-
radılması, beynəlxalq nəqliyyat dəhliz-

lərinin imkanlarının genişləndirilməsi 
üçün respublikamızda bir sıra işlər gö-
rülüb. Bütün bunlar isə Azərbaycana və 
tərəfdaşlarına böyük iqtisadi dividend-
lər gətirir, regionun strateji əhəmiyyəti-
ni artırır”.

R.Quluzadə qeyd edib ki, yerləş-
diyi ərazinin böyük üstünlüklərə ma-
lik olması sayəsində yeni liman Azər-
baycanda nəqliyyatın təhlükəsizliyi 
məsələlərini uğurla həll etməyə, Ba-
kının Xəzər hövzəsində çox müasir və 
böyük nəqliyyat-logistika mərkəzinə 
çevrilməsinə imkan yaradır. Həmçinin 
yeni liman Xəzəryanı ölkələr arasında-
kı əməkdaşlığı genişləndirməyə, “Şi-
mal-Cənub” və “Şərq-Qərb” nəqliyyat 
dəhlizlərinin tam gücü ilə işləməsinə 
əlverişli şərait yaradır: “Artıq 2018-ci 
ilin sonlarından etibarən yükdaşıyıcılar 
yeni Bakı Limanının müasir informa-
siya kommunikasiya sistemləri vasitə-
silə onlayn rejimdə yüklərin yerini və 
limanlara çatma vaxtını müşahidə edə 
biləcəklər. Bakı Limanı Yaşıl Liman 
və logistika mərkəzi kimi inkişaf etdi-
rilir. Burada Avropa İttifaqının ekolo-
ji, iqtisadi və sosial təminatlarla bağlı 
yeni strategiyasına uyğun olaraq ən 
son texnologiya və ekoloji standartlar 
tətbiq edilir. Bu məqsədlə, yeni Bakı 
Limanında Xəzər hövzəsində neftlə və 
məişət tullantıları ilə çirklənmiş suları 
təmizləyən qurğular quraşdırılıb”.

O deyib ki, Ələt Azad İqtisadi Zo-
nası Azərbaycanın regionun nəqliyyat 
və logistika mərkəzinə çevrilməsinə 
xidmət edir. Bu zona yeni Bakı Limanı-
nın Avropa, Yaxın Şərq, Mərkəzi Asiya, 
Türkiyə, Çin, Rusiya, İran kimi dövlət-
lər üçün rolunu artırır: “Regional nəq-
liyyat qovşağı kimi yeni limanın əhə-
miyyətini daha da artıracaq digər layihə 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttidir. 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti və 
Yeni Liman Kompleksi gələcəkdə yük-
lərin Çin və Mərkəzi Asiyadan Avropa-
ya və əks istiqamətdə daşınması üçün 
əlverişli şərait yaradacaq”.

R.Quluzadə Trans-Xəzər Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Marşrutu, “Şimal-Cə-
nub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi barə-
də də məlumat verib. Bildirib ki, bu 
nəqliyyat dəhlizlərində işlərin tamam-
lanmasından sonra qatarların Hind oke-
anı hövzəsindən birbaşa Şimali Avropa, 
eləcə də Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
xətti vasitəsilə Türkiyə ərazisindən keç-
məklə Şərqi və Mərkəzi Avropa, eləcə 

də yeni liman üzərindən bərə keçidi va-
sitəsilə Mərkəzi Asiya istiqamətlərində 
hərəkəti mümkün olacaq. Bu layihələr 
İpək Yolunun canlanmasını, region-
da daha effektiv nəqliyyat əlaqələrinin 
yaradılmasını təmin edəcək, Avro-
pa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi üzrə 
tranzit yükdaşımalarının artırılmasına 
şərait yaradacaq.

Avropa İttifaqının komissarı Yo-
hannes Han Dünya Limanlar Konf-
ransına ünvanladığı videomüraciətdə 
Bakıdakı konfransda şəxsən iştirak edə 
bilməməsindən təəssüfləndiyini, lakin 
bu vacib regional tədbirə videomüra-
ciətini çatdırmasından məmnunluq his-
si duyduğunu bildirib. O, dövlətimizin 
başçısı İlham Əliyevi yenidən Azərbay-
can Prezidenti seçilməsi münasibətilə 
təbrik edib.

Yohannes Han deyib ki, Azərbay-
can Avropa və Asiyanı birləşdirmək ro-
lunda çox mühüm mövqe tutur. Avropa 
İttifaqı Bakı Limanına beynəlxalq logis-
tika və ticarət qovşağı olması yolunda 
dəstəyini davam etdirəcək. Bağlantılar 
2020-ci il üçün ən əsas 20 məqsəddən 
biridir.

“Biz keçən noyabr ayında Şərq 
Tərəfdaşlığı Sammitində təsdiqlədik ki, 
bu, iqtisadi inkişaf və insanları bir-bi-
rinə daha da yaxınlaşdırmaq, cəmiy-
yətləri daha güclü etmək və təcrübə 
mübadiləsi üçün imkanlar yaratmaq 
baxımından mühüm amildir. Sammit-
də Avropa İttifaqı 2020-ci ilə qədər 
əsas Trans-Avropa Nəqliyyat (TEN-T) 
şəbəkəsinin genişləndirilməsinə 150 
milyon avro məbləğində böyük yar-
dım ayıracağını və bununla da bir mil-
yard avrodan çox yatırım nəzərdə tu-
tan uzunmüddətli investisiya planının 
həyata keçirilməsinə dəstək olacağını 

bildirib. Biz, həmçinin texniki yardım 
planlarını, təhlükəsiz, ekoloji və baza-
rın idarə edəcəyi nəqliyyat sisteminin 
yaradılmasına köklənən lazımi hüquqi 
və institusional islahatları dəstəkləyirik. 
Biz Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankı (EBRD) və Avropa İnvestisiya 
Bankı (EIB) kimi beynəlxalq maliyyə 
institutları ilə sıx əməkdaşlıq vasitəsilə 
mühüm infrastruktur layihələrinə inves-
tisiyalar yatırırıq. Yeni xarici investisi-
ya planı çərçivəsində fəaliyyət göstərən 
zəmanət mexanizmi özəl sektor yatı-
rımlarının yönəldilməsində mühüm rol 
oynayır”, - deyə o əlavə edib.

Avrokomissar tədbirin gündəliyin-
də gender, multikulturalizm, logistika 
kimi mövzuların yer almasını alqışla-
yıb. “2020-ci il üçün 20 məqsəd çərçi-
vəsində vətəndaşlarımıza real nəticələri 
təqdim etmək həmişə Avropa İttifaqının 
diqqət mərkəzində olub. Sahibkarlıq və 
innovasiyaların təşviqi ilə nəqliyyatın 
əməkdaşlıq sahələrinin gətirdiyi fayda-
lardan yararlanmaqda insan kapitalı və 
insanların iştirakı vacibdir. 2018-ci il 
nəticələrin əldə olunması üçün mühüm 
ildir və mən sizinlə birlikdə bağlantılar 
sahəsində daha dərin əməkdaşlığa hazı-
ram”, - deyə o bildirib.

Dünya Limanlar Konfransı çərçivə-
sində “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı” QSC dostluq və əməkdaşlıq 
barədə 4 anlaşma memorandumu im-
zalayıb. Memorandumlar Bakı Limanı 
ilə Çinin “Lianyunqanq” Liman Hol-
dinqlər Qrupu, “COSCO” Shipping 
Lines” MMC şirkəti, Quancou Limanı 
Administrasiyası və Hindistanın Mum-
bai Limanı ilə imzalanıb.

IAPH Baku 2018 çərçivəsində Bakı 
Konqres Mərkəzində sərgi də təşkil edi-
lib. Beynəlxalq Limanlar Assosiasiya-

sının icraçı direktoru Patrik Verxoven, 
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Lima-
nı” QSC-nin baş direktoru Taleh Ziya-
dov, konfransın digər iştirakçıları sərgi 
ilə tanış olublar.

Sərgidə konfransın təşkilatçıları 
olan şirkətlər öz məhsul və xidmətləri-
ni təklif ediblər. Həmçinin burada İpək 
Yolu və “Şimal-Cənub”, “Şərq-Qərb” 
nəqliyyat dəhlizləri, dünyanın nəhəng 
limanları barədə ətraflı məlumat veri-
lir. Dünya Limanlar Konfransına gələn 
il ev sahibliyi edəcək Çinin Quancou 
şəhəri və “Port of Guangzhou” barədə 
stend də sərgi iştirakçıları tərəfindən 
maraqla qarşılanıb. Sərgidə “ADY Eks-
press”, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi” QSC-nin (AXDG) stendləri də 
beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, 
liman rəhbərləri, nəqliyyat və logisti-
ka sahəsində ixtisaslaşmış ekspertlərin 
diqqət mərkəzində olub.

Dünya Limanlar Konfransı mayın 
10-da işini müxtəlif sessiyalar və işçi 
görüşlərlə davam etdirib. “Rəqabət 
mərkəzi necə formalaşır? Azad Ticarət 
Zonaları beynəlxalq ticarətdə və dəyər 
zəncirində əsas oyunçu kimi çıxış edir” 
adlı sessiyada Şanxay Universiteti-
nin professoru Teo Teotetom, “Dubai 
Logistics City”nin sabiq baş icraçı di-
rektoru Maykl Profitt, İtaliyanın Triyest 
limanının prezidenti Zeno d`Agostino 
və başqaları Azad Ticarət Zonalarının 
və regional habların əhəmiyyətindən 
danışıblar.

Müzakirələrdə Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanının coğrafi mövqe-
yinin unikal imkanlarından, eləcə də 
onun ticarət qovşaqlarının və marşrut-
larının kəsişməsində yerləşməsindən 
istifadə edərək regional miqyaslı haba 
çevrilməsi perspektivlərindən danışılıb.

“Kim LNG-dən qorxur?” və 
“Rəqəmsallaşdırma və dağıdıcı tex-
nologiyalar - ümumi olaraq” adlı işçi 
görüşlərdə isə son dövrlərdə qlobal qaz 
bazarında mayeləşdirilmiş təbii qazın 
(LNG) payının artmasından, LNG da-

şımalarında limanların yerinin və tutu-
munun əhəmiyyətindən söhbət açılıb, 
rəqəmsallaşdırmanın liman idarəçili-
yindəki üstünlükləri müzakirə olunub.

Maraqlı diskussiyalarla yanaşı, 
“IAPH Baku 2018” konfransının işti-
rakçıları üçün əyləncəli tədbirləri və 
maraqlı ekskursiyaları nəzərdə tutan 
mədəni proqram da təşkil edilib.

“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı” QSC-nin ev sahibliyi etdiyi 
Dünya Limanlar Konfransına rekord 
sayda nümayəndə heyəti qatılıb. Belə 
ki, dünyanın aparıcı liman dövlətləri 
sayılan ABŞ, Rusiya, Çin, Hindistan, 
İndoneziya, Filippin, Yaponiya, Alma-
niya, Fransa, İspaniya daxil olmaqla 
dünyanın 65 ölkəsindən beynəlxalq 
limanların, biznes icmasının, gəmiçi-
lik və logistika üzrə iri şirkətlərin 400-
dən çox nümayəndəsi Dünya Limanlar 
Konfransında iştirak edib.

Xatırladaq ki, Beynəlxalq Liman-
lar Assosiasiyasının 2016-cı ildə Pana-
mada keçirilən illik konfrans zamanı 
Direktorlar Şurası yekdilliklə 2018-ci 
il üçün Dünya Limanlar Konfransının 
Bakı şəhərində keçirilməsinə dair qə-
rar qəbul edib. Mənzil qərargahı Tokio 
şəhərində olan IAPH 90 ölkənin təqri-
bən 180 limanını və limanlarla əlaqəsi 
olan 140 müəssisəsini təmsil edir. Təş-
kilatın üzvləri dünya dəniz ticarətinin 
60 faizindən çoxunu həyata keçirir, 
beynəlxalq konteyner marşrutlarının 80 
faizinə nəzarət edirlər. Qurumun illik 
konfransları 2013-cü ildə Los-Anceles, 
2014-cü ildə Sidney, 2015-ci ildə Ham-
burq, 2016-cı ildə Panama və 2017-ci 
ildə Bali kimi böyük liman şəhərlərində 
keçirilib.

BAkIDA ilk Dəfə DünYA liMAnlAr 
konfrAnSI kEçiriliB

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC  
Beynəlxalq Liman-
lar Assosiasiyasının 
“Gələcəyin Limanları: 
mərkəzlərin yaradılma-
sı, bağlılığın sürətlən-
dirilməsi” adı altında 
təşkil edilən illik  konf-
ranı çərçivəsində Bakı 
Konqres Mərkəzində 
təşkil edilən sərgidə 
iştirak edib.

Dünyanın müxtəlif ölkələrindən 1000-
ə yaxın beynəlxalq təşkilatların nümayən-
dələri, liman rəhbərləri, nəqliyyat və logis-

tika sahəsində ixtisaslaşmış ekspertlərin 
iştirak etdiyi sərgidə Gəmiçiliyin stendinə 
xüsusi maraq göstərilib.

Xidmətlər barədə maraqlı şəxslər mə-

lumatlandırılıb, iştirakçılara xüsusi buk-
letlər paylanıb. Həmçinin AXDG-nin fəa-
liyyətini əks etdirən xüsusi video nümayiş 
olunub.

Sərgidə ziyarətçilərə 
bu il 160 illiyini qeyd edən 
Azərbaycan Xəzər Də-
niz Gəmiçiliyinin tarixi 
barədə də ətraflı məlumat 
verilib.  Bundan başqa, 
“AXDG” QSC-nin sten-
dində ayrı-ayrı dövrlərdə 
dənizçilərin ixtiyarında 
olan müxtəlif təyinatlı 
gəmi maketləri nümayiş 
edilib. Sözügedən ekspo-
natlar ziyarətçilərin mara-
ğına səbəb olub.

Gəmiçiliyin nümayən-
dələri sərgi çərçivəsində potensial müştə-
rilərlə də bir sıra məhsuldar görüşlər keçi-
riblər.

Bakı Limanının regional haba çevrilməsi üçün böyük 
imkanları var.

Bu sözləri Bakıda keçirilən Dünya Limanlar Konfransı (IAPH 
Baku 2018) çərçivəsində mayın 10-da təşkil olunan logistik hab-
lara həsr olunan sessiyada İtaliyanın Triyest limanının preziden-
ti Zeno d`Agostino deyib. O bildirib ki, Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı özünün coğrafi mövqeyinin unikal imkanlarından 
istifadə edərək regional miqyaslı haba çevrilə bilər.

Limanların logistik hab olması üçün onun coğrafi mövqeyinin 
əhəmiyyətli olduğunu deyən Zeno d`Agostino bildirib: “Bakı bu 
baxımdan lazımi imkanlara malikdir. Bakı Limanı ticarət qovşaq-
larının və marşrutlarının kəsişməsində yerləşir və bu unikal im-
kanlardan istifadə edilməlidir. Regional miqyaslı hab olmaq üçün 
isə müxtəlif limanlar ilə inteqrasiyanın qurulması lazımdır”.

triYESt liMAnInIn prEZiDEnti: 
“BAkI liMAnInIn rEgionAl 

hABA çEvrilMəSi üçün 
BöYük iMkAnlArI vAr”

gəMiçilik BEYnəlXAlq liMAnlAr ASSoSiASiYASInIn illik 
konfrAnSI çərçivəSinDə təşkil EDilən SərgiDə iştirAk EDiB



Azərbaycan Dövlət Dəniz Akade-
miyasında Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildö-
nümünə həsr olunmuş “Su nəqliyya-
tının problemləri” mövzusunda XIII 
Beynəlxalq elmi-texniki konfrans 
keçirilib.

Konfransın açılış mərasimində 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Himni səslənib, Ulu Öndərin zəngin 
həyat yolu barədə videofilm nümayiş 
etdirilib.

Giriş sözü ilə çıxış edən Tədris və 
tərbiyə işləri üzrə prorektor, professor 
Zahid Şərifov qonaqları və iştirakçı-
ları salamlayaraq, müasir Azərbaycan 
dövlətçiliyinin qurucusu, Ulu Öndər 
Heydər Əliyevin əvəzsiz tarixi xidmət-
lərindən, xilaskarlıq missiyasından ət-
raflı söhbət açıb. Bildirib ki, 2018-ci ilin 
may ayı Ümummilli liderimizin anadan 
olmasının 95-ci ildönümü, müsəlman 
Şərqində ilk demokratik respublikanın 
– Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
yaranmasının 100 illiyi və  Azərbay-
can Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 160 
illiyi ilə əlamətdardır. Heydər Əliyevin 
yüksək insani və siyasi keyfiyyətləri, 
Azərbaycan xalqına vurğunluğu, sev-
gisi təkcə müasirlərimiz üçün deyil, 
gələcək nəsillər üçün də parlaq örnək-
dir. Ulu öndərin Azərbaycan xalqı qar-
şısında ən böyük xidmətlərindən biri də 
onun tarixi seçimi ilə bağlıdır. Özündən 
sonra müstəqil respublikanın və doğma 

xalqının taleyini birmənalı olaraq bili-
yinə, bacarığına, dərin intellektinə və 
yüksək mədəniyyətinə, inkaredilməz 
liderlik və təşkilatçılıq qabiliyyətinə 
yaxşı bələd olduğu üçün İlham Əliyevə 
həvalə etməklə Azərbaycanın gələcək 
uğurlu inkişafını təmin etmiş oldu.

Z.Şərifov Akademiyanın divarla-
rı arasında belə geniş nümayəndəliyə 
malik – Türkiyə, Gürcüstan, Almaniya, 
Rusiya, Qazaxıstan və Ukrayna  alim-
lərinin iştirak etdiyi beynəlxalq konf-
ransın keçirilməsinin böyük şərəf oldu-
ğunu vurğulayıb.

Akademiyanın elmi işlər və bey-
nəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru Vüqar 
Sadıqov məruzəsində dahi şəxsiyyət 
Heydər Əliyevin ölkəmizdə dəniz nəq-
liyyatının qorunub saxlanılmasında və 
sonrakı inkişafında müstəsna rolunu, 
onun düşünülmüş, möhkəm təmələ ma-
lik strategiyasının möhtərəm Preziden-
timiz İlham Əliyev tərəfindən bacarıqla 
həyata keçirildiyini beynəlxalq konf-
rans iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. 
Qeyd edib ki, Yeni Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanının, Bakı Gə-
miqayırma Zavodunun, digər müasir 
sənaye və infrastruktur obyektlərinin 
inşası, respublikamızda güclü dəniz 
nəqliyyatı qurumunun – “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin ya-
radılması məhz İlham Əliyevin adı ilə 
bağlıdır. Dənizçilər və sahil təşkilatla-
rında çalışanlar yüksək səviyyəli iş şə-

raitinə, sosial qayğıya görə ölkə rəhbər-
liyinə və doğma Gəmiçiliyimizə daim 
minnətdardırlar.

V.Sadıqov konfransın təşkilati 
məsələləri barədə məlumat verərək, 
ümumilikdə 113 məqalə və məruzə-
nin daxil olduğunu söyləyib. 6 xarici 
ölkədən 41, ADDA üzrə 46, respubli-
kanın 11 ali məktəbindən, AMEA-nın 
elmi-tədqiqat institutlarından 26 mə-
ruzə beş bölmədə təmsil olunacaqdır. 
Təşkilat komitəsinin qərarı ilə ən yaxşı 
məruzə materialları “ADDA-nın elmi 
əsərləri” məcmuəsində çap olunacaq-
dır.

Sonra konfransda iştirak edən xari-
ci qonaqlar – admiral F.F. Uşakov adı-
na Novorossiysk Dəniz Universitetinin 
prorektoru D.Studenikin, Ş.Yesenov 
adına Qazaxıstan Dövlət Texnologiya-
lar və Mühəndislik Universitetinin do-
senti V.Kabılbekova, İstanbul Texniki 
Universitetinin Dənizçilik fakültəsinin 
professoru M.Kadıoğlu, Batumi Na-
viqasiya Tədris Universitetinin profes-
soru D.Tsintsadze, admiral Nevelski 
adına Vladivostok Dövlət Dəniz Uni-
versitetinin baş müıllimi L.Semenyuk 
konfrans iştirakçılarını salamlayaraq 
uğurlar arzulayıblar.

Açılış mərasimindən sonra bey-
nəlxalq konfrans öz işini bölmələrdə 
davam etdirib.

Konfransa mayın 4-də yekun vuru-
lub.

Türkmənistanın “Avaza” Milli 
Turizm Zonasında İqtisadi Əməkdaş-
lıq Təşkilatına (İƏT) üzv dövlətlərin 
nəqliyyat nazirlərinin IX toplantısı 
keçirilib.

Tədbirdə Azərbaycan, Əfqanıstan, 
İran, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Pakistan, 
Türkmənistan, Türkiyə, Tacikistan və 
Özbəkistandan 70-dən çox nümayəndə 

iştirak edib.
Tədbirdə ölkəmizi nəqliyyat, rabitə 

və yüksək texnologiyalar naziri Ramin 
Quluzadənin rəhbərlik etdiyi nümayən-
də heyəti təmsil edib.

Toplantı çərçivəsində keçirilən 
plenar iclasda nəqliyyat potensialının 
səmərəli istifadəsi, həmçinin turizm 
sektorunda əlaqələrin genişləndiril-

məsi, investisiya fəaliyyətinin təşviqi, 
nəqliyyat və logistika sahəsində fay-
dalı əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı 
məsələlər müzakirə olunub.

Tədbirdə, eyni zamanda Əfqanıs-
tan-Türkmənistan-Azərbaycan-Gür-
cüstan-Türkiyə nəqliyyat dəhlizi-
nin tikintisi, Avropa-Qafqaz-Asiya  
(TRACECA) nəqliyyat dəhlizinin fəa-
liyyəti, Mərkəzi Asiya üçün Türkiyəyə 
çıxışı olan modal şosenin yaradılması 
məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi 
aparılıb.

İclasın yekununda İqtisadi Əmək-
daşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin nəq-
liyyat nazirlərinin IX iclasının bəyan-
naməsi qəbul olunub.

Tədbir çərçivəsində beynəlxalq 
nəqliyyat əməkdaşlığı sərgisi də təşkil 
olunub.

İlahə Əhmədova

Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasında keçirilən 
Ümummilli lider Heydər Əli-
yevin anadan olmasının 95-
ci ildönümünə həsr edilən 
“Su nəqliyyatının problemlə-
ri” XIII Beynəlxalq elmi-tex-
niki konfransının iştirakçıla-
rı  üçün tanışlıq ekskursiyası 
təşkil edilib.

Xarici qonaqlar əvvəlcə 
Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasının “Sabit Oru-
cov” tədris gəmisində olublar. 
Kapitan Elxan Əsədullayev 
gəminin bölmələri və qurğu-
ları, burada tədrisin təşkili 
barədə ətraflı məlumat verib. 

Qonaqlar tələbələr üçün 
belə bir gəminin ayrılması-
nı çox yüksək qiymətləndiriblər. Bu, 
həqiqətən də Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi rəhbərliyinin gənclərə qay-
ğısının bariz nümunəsidir.

Daha sonra xarici ölkə alimləri 
ADDA-nın Təlim-Tədris Mərkəzinə 
gediblər. Mərkəzin direktoru Emil 

Manafov qonaqları mərkəz haqqında 
məlumatlandıraraq, trenajor və sti-
mulyator avadanlıqları ilə təchiz olun-
muş təlim otaqları ilə tanışlıq zamanı 
mərkəzdə tədris prosesini izah edib, on-
ların suallarına cavab verib. E.Manafov 
xüsusi olaraq vurğulayıb ki, ADDA-nın 
Təlim-Tədris Mərkəzi ölkəmizdə DP 

kursları və imtahanlarının keçirilməsi 
üçün Böyük Britaniyanın nüfuzlu “The 
Nautical İnstitute” təşkilatı təfərindən 
akkreditasiya olunnmuş yeganə Tə-
lim-Tədris Mərkəzidir. 

Sonda qonaqlarla xatirə şəkilləri 
çəkdirilib, onlar bu ekskursiyadan çox 
razı qaldıqlarını bildiriblər.  

Azərbaycanın coğrafi mövqeyi onu Asiya 
ilə Avropa arasında iri logistik mərkəzə çevirə 
bilər.

Bu barədə Gömrük və Logistika üzrə Səlahiy-
yətli İqtisadi Operatorların Beynəlxalq Assosiasi-
yasının prezidenti Antonio Llobet jurnalistlərə mü-
sahibəsində bildirib.

A.Llobet vurğulayıb ki, Azərbaycan tarixən 
Böyük İpək Yolu üzərində mühüm bir məntəqə 
olub. Buradan Böyük İpək Yolunun bir neçə is-
tiqaməti keçib. Hazırda da Azərbaycan Şimaldan 
Cənuba və Şərqdən Qərbə yükdaşımalarda mühüm 
rol oynayır. Nəqliyyat dəhlizlərinin bugünkü in-
kişafı və Azərbaycanın yerləşdiyi mövqe onu iri 
logistik mərkəzə çevirəcək.

ADDA-DA BEYnəlXAlq konfrAnS kEçiriliB

AZərBAYcAn iqtiSADi əMəkDAşlIq təşkilAtInA üZv Dövlətlərin 
nəqliYYAt nAZirlərinin IX toplAntISInDA təMSil olUnUB

qonAqlAr təDriS BAZASI ilə tAnIş olUBlAr
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AZərBAYcAnIn coğrAfi MövqEYi onU ASiYA 
ilə AvropA ArASInDA iri logiStik MərkəZə çEvirə Bilər

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı İlham Əliyevin aprelin 
30-da baxış keçirdiyi Dövlət Sərhəd 
Xidmətinin (DSX) Sahil Mühafizəsinin 
Gəmi İnşası və Təmiri Mərkəzində 
inşa edilmiş S-205 nömrəli “Tufan” 
tipli sərhəd gözətçi gəmisi mayın 10-da 
Xəzər dənizinə endirilib və xidməti-dö-
yüş fəaliyyətinə başlayıb.

DSX-nin mətbuat mərkəzindən  
bildiriblər ki, Xəzər dənizində sərhəd 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, neft-
qaz hasilatı və daşınması infrastruk-
turunun etibarlı mühafizəsinin təşkili 
üzrə mühüm vəzifələri yerinə yetirən 
Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mü-
hafizəsinin xidməti-döyüş imkanları-
nın gücləndirilməsi böyük əhəmiyyət 
kəsb edir.

Bu tədbirin Dövlət Sərhəd Xid-
mətinin yaradıcısı, Azərbaycan sərhəd 

mühafizəsi strategiyasının müəllifi 
dahi öndər Heydər Əliyevin 95 illik 
yubileyinə təsadüf etməsi bu günü 
daha da əlamətdar edib.

Heydər Əliyev dövlətçiliyinə hər 
zaman sadiq olan, Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

Ali Baş Komandanlığı altında hər bir 
döyüş tapşırığını böyük şərəflə yerinə 
yetirməyə hazır olan Azərbaycan sər-
hədçiləri tərəfindən yeni sərhəd-gözət-
çi gəmisinin xidməti-döyüş fəaliyyə-
tinə başlaması böyük ruh yüksəkliyi ilə 
qarşılanıb.

Naviqasiya mövsümünün baş-
lanması ilə əlaqədar SOCAR kiçik və 
ortaölçülü gəmilərin yanacaqla təmin 
edilməsini nəzərdə tutan iki neftdaşı-
yan bunker gəmisini – su avtoyana-
caqdoldurma stansiyasını işə salıb.

Bunlardan biri Kiyevdə, “Muro-
mets” parkı ərazisindəki “Su burulğa-
nı” məkanında, digəri isə Odessa vi-
layətində “Sovinyon” yaxt-klubunun 
akvatoriyasında yerləşir.

SOCAR həm üzən yanacaqdoldur-
ma stansiyalarında, həm də stasionar 

avtoyanacaqdoldurma məntəqələrində 
yüksəkkeyfiyyətli idxal olunmuş ya-
nacaq - brend DY (dizel yanacağı) və 
Nano benzini, həmçinin A-95 markalı 
benzin təqdim edir.

Statistikaya görə, əgər kater və ya 
yaxtalar 20 litrlik kanistrlə doldurulur-
sa, o zaman suya 50 qrama yaxın yana-
caq axıdılır.

SOCAR-ın korporativ siyasəti-
nin istiqamətlərindən biri texnogen və 
ekoloji təhlükəsizlikdir. Neftdaşıyan 
gəmilər yanacağın və kənar çirkabların 
ətraf akvatoriyaya axınının qarşısını al-
maqdan ötrü çəpərlənmiş bonlarla, di-
gər xüsusi konstruksiyalarla, təhlükəsiz 
istismarı təmin edən qəza sistemi, iqlim 
nəzarəti sistemi ilə təchiz edilib.

Emil Hüseynli

“tUfAn” tipli SərhəD göZətçi gəMiSi XəZər 
DəniZinDə XiDMəti-DöYüş fəAliYYətinə BAşlAYIB

SocAr kiYEv və oDESSADA YAXtA, kAtEr və MotorlU 
qAYIqlArIn YAnAcAqDolDUrMA MövSüMünü AçIB
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Prezident İlham Əliyevin 2018-ci ilin 
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan 
olunması ilə bağlı Sərəncamı ölkə ictimaiyyəti 
tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb. Sərən-
camda qeyd olunduğu kimi, 100 illik yubileyini 
qeyd etməyə hazırlaşdığımız Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti üzərinə götürdüyü çətin tarixi 
vəzifəni imkanlarının ən son həddində çalışa-
raq şərəflə yerinə yetirib. 1918-ci il mayın 28-də 
“İstiqlal bəyannaməsi”nin qəbul olunması 
və milli dövlətçiliyimizin qurulması prosesi 
olduqca mürəkkəb və ziddiyyətli dövrə təsadüf 
edirdi. Müstəqilliyimizin çətin və şərəfli yoluna 
dönə-dönə nəzər salmağa, tarixi yenidən 
vərəqləməyə, daha dərindən öyrənməyə bu gün 
xüsusi ehtiyac var. Çünki bugünkü müstəqil, 
inkişaf edən, dünyada söz və nüfuz sahibinə 
çevrilən Azərbaycan məhz müsəlman Şərqin-
də ilk demokratik dövlət olan Cümhuriyyətin 
varisidir. Tarix elmləri doktoru, professor Anar 
İsgəndərovun məqaləsində 1998-1920-ci illərdə 
cərəyan edən hadisələrdən, həmin dövrün 
reallıqlarından, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə-
tinin dünya dövlətləri tərəfindən tanınmasına 
nail olmaq istiqamətində göstərilən səylərdən və 
digər taleyüklü addımlardan söhbət açılır.

1918-ci il aprelin 23-də fəaliyyətə başlayan 
Zaqafqaziya Seyminin sonuncu iclası mayın 26-
da keçirildi. Həmin gün gürcü nümayəndələri 
Seymdən çıxıb, Gürcüstanın müstəqilliyini elan 
etdilər. Gürcü fraksiyası Zaqafqaziya Respubli-
kasının dağılmasının bütün günahını müsəlman 
fraksiyasının üzərinə yıxaraq, onları türkpərəst 
mövqe tutmaqda ittiham edirdi. Zaqafqaziya Sey-
minin üzvü Şəfi bəy Rüstəmbəyov gürcü fraksi-
yasının gətirdiyi bu arqumentləri qətiyyətlə rədd 
edərək bildirdi: “Hesab edirik ki, Zaqafqaziyanın 
birgə siyasi mövcudluğunun indiki mürəkkəb və 
məsuliyyətli anında ayrılmaq üçün tutarlı və ob-
yektiv əsaslar yoxdur və burada gürcü nümayən-
dələri tərəfindən irəli sürülən amillər az inan-
dırıcıdır”. Mayın 27-də isə Seymin müsəlman 
fraksiyası yaranmış vəziyyətin ciddiliyini nəzərə 
alaraq fövqəladə iclas çağırdı. Uzun müzakirələr-
dən sonra Müvəqqəti Milli Şura yaratmaq qərara 
alındı. “Müsavat” Partiyasının təklifi ilə M.Ə.Rə-
sulzadə qiyabi olaraq (bu vaxt o, Batum konf-
ransında iştirak edirdi–A.İ.) Milli Şuranın sədri, 
H.Ağayev və M.Seyidov isə sədrin müavinləri 
seçildilər. Müxtəlif sahələrdə işlərə rəhbərlik et-
mək üçün Milli Şuranın 9 nəfərdən ibarət icraiyyə 
orqanı yaradıldı. Fətəli xan Xoyski İcraiyyə Ko-
mitəsinin sədri seçildi.

1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə Azərbaycan 
Milli Şurası Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi 
haqqında “İstiqlal bəyannaməsi”ni qəbul etdi. 
Milli Şuranın 24 səslə (iki nəfər – Sultan Məcid 
Qənizadə və Cəfər bəy Axundov bitərəf qaldı) 
qəbul etdiyi qərar və altı bənddən ibarət “İstiqlal 
bəyannaməsi”, yaxud “Misaği-milli” (əqdnamə) 
Azərbaycan millətinin varlığını bütün dünyaya 
bəyan etdi. Beləliklə, Azərbaycan dövlətçiliyi 
tarixində ilk Konstitusiya aktı –“İstiqlal bəyan-
naməsi”nin qəbulu ilə Azərbaycan dövlətçiliyi 
Xalq Cümhuriyyəti formasında elan olundu.

Bu hüquqi və siyasi sənəddə müstəqil Azər-
baycan dövlətinin yarandığı bəyan edilmiş, onun 
hakimiyyətinin şamil olunduğu ərazinin hüdud-
ları müəyyənləşdirilmiş, həmçinin dövlətin əsas 
fəaliyyət prinsipləri əksini tapmışdı. “İstiqlal 
bəyannaməsi”ndə demokratik dövlətə məxsus 
atributların – hakimiyyətin xalqa mənsub olma-
sı, vətəndaşların mülki və siyasi hüquqlarının 
təmsil edilməsi, bütün xalqların və hər bir kəsin 
milli, dini, sinfi və cinsi mənsubiyyətindən asılı 
olmayaraq azad inkişafı üçün şərait yaradılması, 
ən nəhayət, hakimiyyətin bölünməsi kimi prinsip-
lərin dövlət fəaliyyətinin əsası kimi bəyan edil-
məsi Azərbaycan xalqının suveren, demokratik, 
hüquqi dövlət yaratmaq əzmində olduğunu bütün 
bəşəriyyətə nümayiş etdirdi. “İstiqlal bəyannamə-
si” Azərbaycan millətinin millət-mədəniyyət 
statusundan tamamilə başqa siyasi-hüquqi və 
mənəvi-psixoloji statusa - millət-dövlət statusuna 
qədəm qoyduğunu göstərdi. Mayın 30-da Azər-
baycanın öz müstəqilliyini elan etməsi barədə 
dünyanın əsas siyasi mərkəzlərinə radioteleqrafla 
məlumat verildi.

“İstiqlal bəyannaməsi”ni qəbul edən Milli 
Şura Azərbaycan hökumətini təşkil etməyi bitərəf 
Fətəli xan Xoyskiyə tapşırdı. İlk hökuməti “Mü-
savat”, Müsəlman sosialist bloku, “Hümmət”, “İt-
tihad” və bitərəflərdən ibarət 9 nazir təmsil edirdi.

Cənubi Qafqazın özünü müstəqil elan etmiş 
üç dövləti – Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənis-
tanın nümayəndələri Batumda Osmanlı dövləti 
ilə danışıqlar apararaq iyunun 4-də ayrı-ayrılıqda 
müqavilə imzaladılar. Müqaviləni Azərbaycan 
tərəfdən Milli Şuranın sədri M.Ə.Rəsulzadə və 
xarici işlər naziri M.Hacınski imzaladılar. Müqa-
vilənin şərtləri Ermənistan və Gürcüstan üçün 
çox ağır idi, Azərbaycan ilə Osmanlı dövləti 
arasında isə “daimi sülh və dostluq münasibətlə-
ri”ni bərqərar edirdi. Yeni yaranmış Azərbaycan 
hökumətinin xahişinə cavab olaraq, Osmanlı hö-
kumətinin hərbi naziri Ənvər paşa ilk yardım kimi 
Azərbaycana 2 milyon türk lirəsi həcmində kredit 
ayırmışdı, Azərbaycanda olan türk ordusunun eh-
tiyaclarına hər ay 50 min lirə xərclənirdi. Bununla 
yanaşı, Ənvər paşa İstanbulda M.Ə.Rəsulzadə ilə 
görüşündə Azərbaycan Milli Ordusunun təşkil 
olunmasının vacibliyini xüsusi qeyd etmişdi.

1918-ci il iyulun 16-da Azərbaycan Milli Şu-
rasının və hökumətin Gəncəyə köçməsi ilə əlaqə-
dar milli qüvvələr arasında mübarizə kəskinləşdi. 
Milli Şuradan kənarda qalan burjua-mülkədar da-
irələrinin məhdud dünyagörüşlü mürtəce hissəsi 
Türkiyənin Azərbaycanda olan ordusunun başçısı 
Nuru paşanın vasitəsilə Milli Şuranı hakimiyyət-
dən uzaqlaşdırmağa cəhd etdi. Azərbaycanın Tür-
kiyəyə ilhaq edilməsinin tərəfdarı olan bu dairələr 
Milli Şuraya qarşı fəal kampaniya aparırdı. Gən-
cədə yerləşən Qafqaz-İslam ordusu komandanlığı 
ilə milli qüvvələr arasında münasibətlər gərgin 
şəkil aldı. Nuru paşanın müstəqilliyini elan etmiş 
dövlətin daxili işlərinə qarışaraq F.Xoyskinin baş-
çılıq etdiyi hökumətə etimadsızlıq göstərməsi si-
yasi böhranla nəticələndi. Mövcud siyasi böhranı 
aradan qaldırmaq üçün Azərbaycandakı türk qo-
şunları rəhbərliyi ilə Azərbaycan Milli Şurası ara-
sında güzəştli bir qərar qəbul olundu: Milli Şura 
buraxılır, ali qanunverici və icraedici hakimiyyət 
Fətəli xan Xoyski kabinetinin əlində cəmləşir. 
İyun böhranı nəticəsində fəaliyyətini müvəqqəti 
olaraq dayandıran Milli Şura öz tarixi missiyası-
nı – Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini çox çətin 
və mürəkkəb bir mərhələdə qoruyub saxlamaq 
vəzifəsini yerinə yetirdi. İyunun 17-də axşam 
Gəncədə F.Xoyskinin rəhbərlik etdiyi ikinci hö-
kumət təşkil edildi. İyunun 19-da Azərbaycanda 
yaranmış gərgin vəziyyəti nəzərə alaraq, hökumət 
bütün Azərbaycan ərazisində hərbi vəziyyət elan 
etdi. İyunun 26-da Azərbaycan Milli Ordusunun 
yaradılması haqqında fərman verdi. Almanların 
Bakı neftinə xüsusi maraqları olduğundan Bakı-
nın tutulmasına mane olmaq məqsədilə Osmanlı-
ların beşinci diviziyasının Gürcüstan dəmir yolu 
ilə Gəncəyə gəlməsini qadağan etdilər. Ona görə 
də Qafqaz diviziyası Mürsəl paşanın rəhbərliyi ilə 
Gümrü-Dilican-Ağstafa yolunu döyüşlə keçməyə 
məcbur oldu. Azərbaycan əhalisi Osmanlı qoşun-
larını böyük sevinclə qarşılayır və onların gəlişini 
bayram edirdi. Osmanlıların beşinci piyada divi-
ziyası və general Ə.Şıxlinskinin başçılıq etdiyi 
müsəlman milli korpusu əsasında Qafqaz-İslam 
Ordusu təşkil edildi. Nuru paşanın rəhbərlik et-

diyi bu orduya türklərdən və azərbaycanlılardan 
ibarət 15 min əsgər və zabit daxil idi.

Qafqaz-İslam Ordusu vasitəsilə Azərbay-
can hökuməti öz hakimiyyətini tezliklə yerlərdə 
yaya bildi, ucqarlarda dövlət orqanları yaratmağa 
başladı. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin lider-
ləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini bələkdə 
ikən boğmaq üçün yollar arayırdılar. Hələ Gəncə 
üzərinə yürüşə başlamazdan əvvəl V.İ.Leninin 
tapşırığı ilə Stepan Şaumyan türk qoşunlarının 
Azərbaycana yolunu bağlamaq üçün Gürcüstan 
hökumətinin başçısı Jordaniyaya müraciət etdi. S.
Şaumyan Jordaniyaya vəd edirdi ki, əgər Gürcüs-
tan türk qoşunlarını öz ərazisindən Azərbaycana 
buraxmasa, Sovet Rusiyası onun müstəqilliyini 
tanıyacaqdır.

Azərbaycanın şərqində kommunist diktatu-
rası yaradan S.Şaumyan Bakı Sovetinin sərənca-
mında olan 18 min döyüşçü ilə Cənubi Qafqaz-
dakı milli hərəkatı boğmaq üçün qəti hücuma 
başladı. Tamamilə erməni daşnak qüvvələrindən 
təşkil olunmuş ordu müsəlman əhalisinə qarşı 
hər cür amansızlığa əl atırdı. İyunun 10-da Bakı 
Sovetinin Gəncə istiqamətində yürüşləri başlandı. 
İyunun 12-də Kürdəmiri işğal edən Bakı Soveti 
qüvvələri Göyçaya yaxınlaşdılar. İki həftədən çox 
davam edən qanlı döyüşlər Türkiyədən göndə-
rilən əlavə qüvvələrin və Azərbaycan könüllüləri 
hesabına Qafqaz-İslam Ordusunun qələbəsi ilə 
nəticələndi. Qafqaz-İslam Ordusunun Göyçay 
ətrafındakı qələbəsi Azərbaycanın şərq hissəsini, 
o cümlədən Bakını bolşevik-daşnak işğalından 
azad etmək uğrunda apardığı şərəfli mücadilədə 
dönüş nöqtəsi oldu. Bu döyüşlərdə Bakı Soveti 
qoşunlarına elə ağır zərbələr vuruldu ki, onlar bir 
daha özlərinə gələ bilmədilər. Qafqaz-İslam Or-
dusu bolşevik-daşnak birləşmələrini darmadağın 
edərək Bakı istiqamətində azadlıq yürüşünə baş-
ladı. İyulun 20-də bu istiqamətdə mühüm strateji 
məntəqə olan Şamaxı şəhəri azad edildi. İyulun 
sonunda S.Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Bakı Sove-
ti istefa verməyə məcbur oldu. 1918-ci il avqus-
tun 1-də Bakıda eser, menşevik və daşnaklardan 
ibarət “Sentrokaspi” diktaturası adlanan mürtəce 
bir qurum yaradıldı. İngilislərin Bakıya çağı-
rılması da “Sentrokaspi” diktaturasını xilas edə 
bilmədi. Qafqaz-İslam Ordusu sentyabrın 15-də 
Bakı üzərinə həlledici hücuma başladı. Şəhər bö-
yük müqavimət hesabına alındı və Azərbaycan 
hökuməti sentyabrın 17-də Bakı şəhərinə köçdü. 
1918-ci il mayın 28-dən sonrakı dövrdə Azərbay-
canın həyatında ikinci mühüm hadisə baş verdi: 
Bakı azad edildi və Azərbaycan hökuməti tam 
heyətdə əsl paytaxtda qərarlaşdı. Azərbaycan tor-
paqlarının azad olunmasında Qafqaz-İslam Ordu-
su 4 min əsgər və zabit şəhid verdi.

Azərbaycanda siyasi hadisələrin inkişafı 
daxili proseslərdən daha çox dünyanı lərzəyə gə-
tirən Birinci Dünya müharibəsinin gedişindən və 
nəticələrindən asılı idi. İki hərbi qruplaşma ara-
sında gedən imperialist müharibəsində Azərbay-
can öz mənafeyi baxımından Osmanlı dövlətinin 
qalib gəlməsini arzulayırdı. Lakin hadisələr başqa 
cür cərəyan edirdi. Türkiyə ilə Antanta dövlət-
ləri arasında 1918-ci il 30 oktyabr tarixli Mud-
ros müqaviləsinə görə məğlub sayılan Osmanlı 
qüvvələri Bakını tərk etməli, Antanta qüvvələri 
tərəfindən Bakının tutulmasına mane olmama-
lı, Zaqafqaziya dəmir yolu üzərindəki nəzarət 
hüququnu Antantaya güzəştə getməli idi. İranın 
Ənzəli limanında yerləşən ingilis hərbi hissələri 
müttəfiqlər adından Bakını tutmalı idi. Ənzə-
liyə danışıqlar aparmaq üçün gələn Azərbaycan 
nümayəndə heyəti ingilis hərbi hissələrinin ko-
mandanı general Uilyam Tomsona Azərbaycan 
ərazisinə daxil olmazdan əvvəl AXC-ni tanımaq 
haqqında bəyanat verilməsini təklif etdi. Lakin 
general U.Tomson bu təklifi rədd etdi və bildir-
di ki, Azərbaycan Respublikası türklərin intriqası 
nəticəsində yaranmışdır və xalq arasında heç bir 
dayağa malik deyildir. Bir halda ki, siz bunun 
əksini iddia edirsiniz, o halda hər şeyi yerində 
yoxlayıb, buna münasib də qərar verərik. Müttə-
fiqlər dağıtmaq üçün yox, qurmaq üçün gəliblər. 
U.Tomson bəyanat verərək elan etdi ki, noyabrın 
17-si səhər saat 10-dək Bakı şəhəri Azərbaycan və 
türk ordularından təmizlənməlidir: Bakı və onun 
neft mədənləri ingilislərin nəzarəti altına keçəcək, 
ölkənin qalan hissəsi isə Azərbaycan hökumətinin 
və ordusunun nəzarəti altında olacaq. Azərbaycan 
rəsmən tanınmır, lakin İngiltərə, Fransa və ABŞ 
nümayəndələri onun hökuməti ilə de-fakto əlaqə 
yaradacaqlar, bütün idarə və təşkilatlar bəzi dəyi-
şikliklərlə fəaliyyət göstərəcək. General U.Tom-
son Bakının general-qubernatoru olacaq, ingilis-
lər şəhər polisinə rəhbərlik edəcək, şəhər duması 
yenidən azad fəaliyyətə başlayacaq, Azərbaycan 
Paris sülh konfransında milli müqəddaratını tə-
yinetmə prinsipi əsasında iştirak edəcək, Lazar 
Biçeraxov və onun dəstələri Britaniya ordusu ilə 
birlikdə Bakıya daxil olacaq və nəhayət, silahlı 
erməni dəstələri şəhərə buraxılmayacaq.

Azərbaycan nümayəndə heyətinin Ənzəli 
danışıqları əhəmiyyətsiz olmadı. Ən əsası ona 
görə ki, Azərbaycanın Paris sülh konfransında 
iştirak edəcəyi, Bakıya erməni hissələrinin daxil 
olmayacağı barədə general V.Tomson öz üzərinə 
təəhhüdlər götürürdü.

Noyabrın 17-də Tomsonun hərbi dəstələri-
nin Bakıya gəlişini şəhər əhalisi eyni cür qarşıla-
madı. Rus və erməni milli şuralarının tərəfdarları 
sevinc içərisində idilər. L.Biçeraxov təyyarələr-
dən “Rusiya vətəndaşlarına” adlı intibahnamələr 
səpir, xristian əhalisini Bakının “Ana vətənə qo-
vuşması” münasibətilə təbrik edirdi. General U.
Tomsonun da iki gün sonra yaydığı bəyannamə 

eyni ruhda idi. General L.Biçeraxov daha irəli ge-
dərək qurama “QafqazXəzər” hökuməti yaratdı, 
Bakıda çevriliş təşkil etmək üçün geniş fəaliyyətə 
başladı. Bakıdakı erməni və rus milli şuraları L.
Biçeraxovun gəlişi ilə bağlı belə bir şayiə yayır-
dılar ki, guya Azərbaycan deyilən dövlət yoxdur, 
yalnız Rusiya vardır. Azərbaycan hakimiyyəti 
devrilməli və o, L.Biçeraxovun başçılıq etdiyi 
Xəzəryanı hökumətlə əvəz edilməlidir. Milli Şura 
hazırkı fövqəladə şəraitdə Müəssislər Məclisinin 
çağırılmasının qeyri-mümkünlüyü ilə əlaqədar 
özünü parlamentə çevirməyi qərara aldı. Qanun-
ların hazırlanması üzərində işləyən müvafiq ko-
missiyanın Azərbaycan parlamentinin yaradılma-
sı haqqında qanun layihəsi Milli Şura tərəfindən 
1918-ci il noyabrın 20-də qəbul edildi. Noyabrın 
16-da Milli Şura beşaylıq fasilədən sonra yenidən 
fəaliyyətə başladı. Azərbaycan hökuməti təhrikçi 
hücumlara baxmayaraq, dövlət quruculuğu işini 
davam etdirir, parlamentin açılışına hazırlaşırdı. 
Parlament açılanadək onun funksiyasını Milli 
Şura yerinə yetirirdi. Parlamentin əsas özəyini 
keçmiş Milli Şuranın 44 üzvü təşkil edirdi. Daha 
36 deputat isə keçmiş milli komitələrin xətti ilə 
şəhər və qəzalarda seçilmişdi. Azərbaycan parla-
menti 120 deputatdan ibarət olmalı, milli tərkibə 
uyğun olaraq 80 yer azərbaycanlılara, 21 yer er-
mənilərə, 10 yer ruslara verilməli idi. Yəhudi, al-
man, gürcü və polyak icmasının hərəsi üçün 1 yer, 
Həmkarlar İttifaqı Şurası və Neft Sənayeçiləri İt-
tifaqı üçün 3 yer nəzərdə tutulmuşdu. Respublika 
ərazisində yaşayan bütün xalqların və hər iki cins-
dən olan vətəndaşların seçki hüququ təsbit edildi. 
Azərbaycan bütün Şərqdə qadınlara seçki hüququ 
verən ilk dövlət oldu.

1918-ci il dekabrın 7-də Azərbaycan parla-
menti təntənəli iclasla açıldı. F.Xoyski hakimiyyə-
ti parlamentə təhvil verdi. Ciddi müzakirələrdən 
sonra Türkiyədə danışıqlar aparan Ə.Topçubaşov 
parlamentin sədri, H.Ağayev sədrin birinci müa-
vini, R.Vəkilov isə katib seçildilər. Parlamentin 
qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri yeni 
hökuməti təşkil etmək idi. Hökumətin təşkili ye-
nidən F.Xoyskiyə tapşırıldı. Dekabrın 26-da hö-
kumətin tərkibi elan edildi. Koalisyon hökumətin 
tərkibində 3 nəfər rus var idi, ermənilər isə onlara 
təklif olunan 2 nazir kürsüsündən imtina etdilər.

Yeni hökumətin təşkilindən iki gün sonra de-
kabrın 28-də müttəfiqlərin Bakıdakı nümayəndəsi 
general U.Tomson elan etdi ki, F.Xoyskinin baş-
çılığı ilə yaradılmış Azərbaycan hökumətini ye-
ganə qanuni hakimiyyət orqanı hesab edir. Gene-
ral U.Tomsonun Rus Milli Şurasına Azərbaycan 
hökumətini tanımaq təklifi bu qurum tərəfindən 
qəbul edilmədi.

L.Biçeraxovun dəstəsinin dövlət çevri-
lişi cəhdinin üstü açıldıqdan sonra Azərbay-
can hökumətinin tələbi ilə general U.Tomson 
“QafqazXəzər” hökumətini qanundankənar elan 
edib 48 saat müddətində Bakıdan uzaqlaşdırdı, 
daha sonra isə erməni hərbi hissələri tərksilah 
edilib buraxıldı.

Beləliklə, 1918-ci ilin dekabrından etibarən 
ingilis komandanlığı Bakıda qoyulan məhdudiy-
yətləri tədricən azaltmağa başladı: Azərbaycan 
polisi, su nəqliyyatı və neft sənayesi, maliyyə 
idarələri, mətbuat üzərində nəzarət ləğv olundu. 
1919-cu ilin aprelində Bakıda ingilis general-qu-
bernatorluğunun ləğvi ilə əlaqədar Gəncədə təşkil 
olunmuş ilk Azərbaycan alayı paytaxta daxil oldu 
və xalq onu təntənə ilə qarşıladı.

1919-cu ilin aprelindən başlayaraq ingilis-
lər Paris sülh konfransının şərtlərinə uyğun ola-
raq, Qafqazı tərk etməyə başladılar və bu proses 
avqustun ortalarında başa çatdı. Azərbaycan hö-
kuməti ingilis müdaxiləsi qarşısında nəinki öz 
varlığını qoruya bildi, həm də ingilis komandan-
lığını şəhərin idarəçiliyindən uzaqlaşdırmağa nail 
oldu. Lakin ingilislərin Bakını tərk etməsi, bir 
tərəfdən, Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəm-
ləndirirdisə, digər tərəfdən, Sovet Rusiyasının 
keçmiş imperiyanı əvvəlki sərhədlər çərçivəsində 
bərpa etmək istəyini sürətləndirdi. Qafqazda ya-
ranmış müstəqil dövlətlər arasında mövcud olan 
ziddiyyətlər, ilk növbədə, ərazi sərhəd məsələlə-
rindəki ziddiyyətlər xarici təhlükəni reallaşdırırdı.

1919-cu il aprelin 25-də Tiflisdə Azərbay-
can, Dağıstan, Gürcüstan və Ermənistan nü-
mayəndələrinin iştirakı ilə Qafqaz konfransı işə 
başladı. Konfransda siyasi, iqtisadi və maliyyə 
məsələləri, eləcə də sərhəd problemləri müzakirə 
olundu. Konfransın gedişində bu ölkələr arasında 
ərazi-sərhəd məsələləri ilə bağlı kəskin ziddiyyət-
lərin mövcud olması üzə çıxdı. Keçmiş çar gene-
ralı Denikinin könüllü ordusunun Dağıstana hü-
cumu ilə konfrans öz işini dayandırmağa məcbur 
oldu. “Vahid və bölünməz Rusiya” sərhədlərini 
bərpa etmək iddiasında olan Denikin 1919-cu ilin 
yazında Dağıstan Dağlılar Respublikasına soxu-
laraq Dərbəndi işğal etdi. Çar generalının Azər-
baycana təcavüzkar niyyətdə olduğu aşkara çıxdı. 
Parlamentin fövqəladə iclasında qəbul olunmuş 
qərara əsasən sərhədlərin təhlükəsizliyini təmin 
etmək məqsədilə Dövlət Müdafiə Komitəsi yara-
dıldı və bütün hakimiyyət onun ixtiyarına keçdi.

Denikin təhlükəsi Gürcüstanı da ciddi nara-
hat etdiyindən iyunun 16-da Gürcüstanla Azər-
baycan arasında hərbi müdafiə paktı imzalandı. 
Bu pakta görə Azərbaycan və Gürcüstanın istiq-
laliyyətinə və ərazi bütövlüyünə hər hansı dövlət 
tərəfindən təcavüz olunduğu təqdirdə onlar bir-bi-
rinə hərbi yardım göstərməli idilər. Üç il müddə-
tinə bağlanan hərbi pakta Ermənistan iki həftə ər-
zində qoşula bilərdi. Lakin Ermənistan Denikinlə 
gizli müqavilə imzalamağı daha üstün tutdu. Hər-
bi pakta görə Azərbaycan Gürcüstandan 12 kiçik 

top, 12 dağ topu, 24 pulemyot, 3 min beşaçılan 
tüfəng, 211 qılınc, 795 nizə və s. hərbi ləvazimat 
aldı. Birinci dünya müharibəsi 1918-ci ilin no-
yabrında başa çatsa da, onun nəticələrini reallaş-
dırmaq uzun bir vaxt tələb edirdi. Qalib dövlətlər 
müharibədənsonrakı dünyanın vacib məsələlərini 
həll etmək üçün Parisdə beynəlxalq sülh konfran-
sının çağırılmasına qərar verdilər.

Azərbaycan parlamenti Paris sülh konfran-
sında iştirak etmək üçün tam səlahiyyətli və geniş 
hüquqlara malik nümayəndə heyəti göndərmək 
haqqında qərar qəbul etdi. Nümayəndə heyətinə 
rəhbərlik parlamentin sədri Ə.Topçubaşova tapşı-
rıldı. Azərbaycan nümayəndə heyətinin Paris sülh 
konfransında iştirak etməkdə əsas məqsədi dünya 
dövlətləri tərəfindən Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətinin tanınmasına nail olmaq idi. Konfrans-
da iştirak etmək üçün 1919-cu ilin yanvarından 
icazə gözləyən Azərbaycan nümayəndə heyəti 
üçaylıq gərgin diplomatik-siyasi mübarizədən 
sonra ingilislərin köməyi ilə mayın əvvəllərində 
Parisə gedib çıxa bildi. Mayın 28-də Azərbaycan 
nümayəndə heyətini ABŞ prezidenti Vudro Vil-
son qəbul etdi. V.Vilsona təqdim edilmiş memo-
randumda Azərbaycan Respublikasının yaranma 
tarixi, onun bir ildə azadlıq yolunda verdiyi qur-
banlardan bəhs olunurdu. Memorandumda göstə-
rilirdi ki, bu mübarizədə Azərbaycanın iki şəhəri 
və 500 kəndi dağıdılmış, 150 min nəfərədək saki-
ni qurban getmişdir. Təkcə İrəvan quberniyasında 
qısa müddətdə 200 müsəlman kəndi yandırılmış 
və 200 min nəfər müsəlman evsiz-eşiksiz qalmış-
dır. ABŞ prezidentindən Azərbaycanın istiqlaliy-
yətinin tanınması, V.Vilson prinsiplərinin (1. Hər 
bir millət xarakterindəki intellektual və mənə-
vi-dini xüsusiyyətlərinə görə seçilməlidir; 2. Hər 
bir millət öz taleyini müəyyən etməyə qadir ol-
duğunu göstərməlidir; 3. O, öz xərclərini ödəmək 
üçün iqtisadi, təbii və maliyyə vasitələrinə malik 
olmalıdır; 4. O, özünü xarici təcavüzdən qoruya 
bilməlidir) Azərbaycana aid edilməsi, Azərbayca-
nın Millətlər Cəmiyyətinə qəbul edilməsi, ABŞ-
ın Azərbaycana hərbi sahədə yardım göstərməsi, 
ABŞ-la Azərbaycan arasında diplomatik və iqti-
sadi əlaqələrin bərqərar edilməsi məsələlərində 
Azərbaycan nümayəndə heyətinə kömək göstəril-
məsi xahiş olunurdu. Lakin ermənipərəst V.Vilson 
Azərbaycan nümayəndə heyətini soyuq qarşıladı, 
nümayəndə heyətinə konfederasiya ideyasını mü-
dafiə etməyi, Millətlər Cəmiyyətinin mandatı 
ilə böyük dövlətlərdən birinin bu konfederasiya 
üzərində qəyyumluğunu qəbul etməyi məsləhət 
gördü. Konfederasiya məsələsinə Azərbaycan və 
qismən də gürcü nümayəndə heyəti müsbət ya-
naşırdı. Bu işin reallaşmasına əngəl olan isə er-
məni nümayəndə heyətinin pozuculuq fəaliyyəti 
idi. Ermənilər Paris sülh konfransı rəhbərliyindən 
tələb edirdilər ki, birinci dünya müharibəsinin 
Antantanın xeyrinə qələbə ilə başa çatmasında 
onların böyük xidmətlərini nəzərə alaraq, qalib 
dövlətlər “Böyük Ermənistan”ın yaradılmasında 
ermənilərə yardımçı olmalıdırlar. Guya Qafqazda 
rus ordusunun tərkibində 180 min, Avropada isə 
15 min erməni könüllüsü müttəfiqlərin “müqəd-
dəs işi” uğrunda mübarizə aparmışdır. Ermənilər 
Türkiyənin 7 şərq vilayəti, İrəvan quberniyası, 
Tiflis və Yelizavetpol (Gəncə) quberniyalarının 
cənubunu və Qars torpaqlarından ibarət böyük bir 
ərazini tələb edirdilər. Bundan əlavə, ermənilər 
19 milyard frank həcmində  müharibə təzminatı 
almaq istədiklərini də gizlətmirdilər. Yeri gəl-
mişkən, ermənilərin bu əsassız iddialarını Paris, 
London, xüsusilə də Vaşinqton qızğın müdafiə 
edirdilər.

Erməni millətçilərinin “Dənizdən-dənizə 
Böyük Ermənistan” planına Qərbi Azərbaycan və 
Naxçıvan torpaqları da daxil idi. 1918-ci ilin ya-
zında təkcə Sisyan mahalında 50 min müsəlman 
ev-eşiyindən qovulmuş, 115 kənd dağıdılmış və 
yandırılmış, 10.038 nəfər öldürülmüş və yaralan-
mışdı. Onlardan 7729 nəfəri (3.257 kişi, 2.276 
qadın və 2.196 uşaq) məhv edilmiş, 2.309 nəfəri 
isə (1.060 kişi, 764 qadın və 485 uşaq) şikəst edil-
miş, qəzanın azərbaycanlı əhalisinə üst-üstə bir 
milyard manat maddi ziyan dəymişdi.

1918-ci ilin yazında Andranik 800 nəfərlik 
quldur dəstəsi ilə Naxçıvan bölgəsinə hücuma 
keçdi. Yerli əhaliyə kömək məqsədilə həmin il 
avqustun 7-də türk paşası Kazım Qarabəkir Nax-
çıvana daxil oldu. Bununla da erməni-daşnak 
qüvvələrinin Naxçıvan torpaqlarındakı özbaşı-
nalığına son qoyuldu. Mudros barışığından sonra 
Osmanlı qüvvələri noyabrın 11-də Naxçıvanı tərk 
etməyə məcbur oldu. Yerli əhali erməni təcavü-
zündən qorunmaq üçün 1918-ci ilin noyabrında 
Araz-Türk Respublikasının yaradıldığını elan 
etdi. 1919-cu ilin martına kimi fəaliyyət göstərən 
Araz-Türk Respublikası Naxçıvan bölgəsinin er-
mənilərin işğalı altına keçməsinə imkan vermədi.

Azərbaycan hökuməti də Naxçıvanın mü-
dafiəsi üçün ciddi tədbirlər görürdü. 1919-cu il 
fevralın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
hökumətinin qərarı ilə Naxçıvan general-quber-
natorluğu yaradıldı. Bəhram xan Naxçıvanın ge-
neral-qubernatoru təyin edildi. Ermənilərin Nax-
çıvan torpaqlarına yiyələnmək cəhdləri 1919-cu 
ilin yazında daha da gücləndi. Bölgədəki ingilis 
komandanlığının razılığı ilə 1919-cu ilin mart- 
iyul aylarında Naxçıvan bölgəsində erməni idarə-
çiliyi yaradıldı. Naxçıvan əhalisi bu qərara qəti 
etirazını bildirdi. İyulun 25-də Naxçıvan əhalisi 
erməni qoşunlarını əzərək onları qaçmağa məc-
bur etdi. Beləliklə, Naxçıvan bölgəsində "erməni 
idarəçiliyi" ləğv edildi.

Paris sülh konfransında iştirak edən İran 
nümayəndə heyəti isə təqdim etdiyi memoran-
dumda Bakı, Dərbənd, Şəki, Şamaxı, Gəncə, Qa-
rabağ, Naxçıvan və İrəvanın ona verilməsini tələb 
edirdi. Müharibədə heç bir rolu olmayan İranın bu 
qəribə iddialarına konfrans heç bir reaksiya ver-
mədi, üstəlik 1919-cu il 9 avqust tarixli ingilis- 
İran müqaviləsindən sonra onun nümayəndələ-
ri konfransdan uzaqlaşdırıldı. 1920-ci il martın 
21-də İran Azərbaycan dövlətini müstəqil dövlət 
kimi tanıyaraq onunla dostluq haqqında müqavilə 
imzaladı.

Nəhayət, 1920-ci il yanvarın 11-də Parisdə 
Müttəfiq Dövlətlərin Ali Şurası Azərbaycanın is-
tiqlaliyyətinin de-fakto tanınması haqqında yek-
dilliklə qərar qəbul etdi. Yanvarın 14-də bu xəbər 
Azərbaycana çatdırıldı və parlament onu təntənəli 
şəkildə qeyd etdi. Millət vəkilləri və parlamentin 
iclasında iştirak edən xarici ölkələrin diplomatik 
nümayəndələri istiqlal yolunda qurban getmiş 
Vətən oğullarının və Osmanlı əsgərlərinin xatirə-
sini yad etdilər. Bu hadisə münasibətilə ümumi 
amnistiya elan edildi. Yanvarın 19-da Azərbay-
canın və Gürcüstanın rəsmi nümayəndələri Paris 
sülh konfransı Ali Şurasının iclasına dəvət edil-
dilər. Antanta Cənubi Qafqazın yeni dövlətlərini 
tanımaqla onları xarici təcavüzdən qorumaq üçün 

öz üzərinə öhdəliklər götürdü. Azərbaycan tərəfi 
ABŞ və Avropa dövlətlərindən alınması-nəzərdə 
tutulan 100 parovoz, 2 min ədəd çən, 500 bağ-
lı vaqon müqabilində 200 milyon pud ağ neft, 
eləcə də pambıq, yun, ipək, gön-dəri məhsulları 
göndərməyi öhdəsinə götürdü. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin de-fakto tanınmasına qədər 
dövlət quruculuğu sahəsində heç bir təcrübəsi 
olmayan xalq qısa bir müddət ərzində normal 
fəaliyyət göstərən dövlət aparatı yaratmağa, 
20-dən çox dövlətlə, o cümlədən, Türkiyə, Gür-
cüstan, Ermənistan, İran, Belçika, Hollandiya, 
Yunanıstan, Danimarka, İtaliya, Fransa, İsveçrə, 
İngiltərə, ABŞ, Ukrayna, Litva, Polşa, Finlandiya 
və başqaları ilə baş konsulluq, konsul agentlikləri 
səviyyəsində əlaqələr qurmağa nail oldu. Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət quruluşu 
parlamentli respublika idi. Yeni yaranmış dövlət 
öz fəaliyyəti dövründə “türkləşmək, islamlaşmaq 
və müasirləşmək” ideyası uğrunda mübarizə apa-
rırdı. Hökumət Gəncədəki fəaliyyəti dövründə – 
1918-ci il iyunun 27-də Azərbaycan dilinin döv-
lət dili elan edilməsi haqqında fərman imzaladı. 
Azərbaycan dilli savadlı kadrların çatışmazlığı 
nəzərə alınaraq, dövlət idarələrində müvəqqəti 
olaraq rus dilindən də istifadə olunmasına icazə 
verildi. İyunun 24-də üzərində ağ rəngli aypara 
və səkkizguşəli ulduz təsviri olan qırmızı bayraq 
dövlət bayrağı kimi qəbul edildi, noyabrın 9-da 
isə həmin bayraq üçrəngli – yaşıl, qırmızı və 
mavi zolaqlardan ibarət olan bayraqla əvəz olun-
du. Avqustun 11-də ümumi hərbi səfərbərlik elan 
edildi və 1894-1899-cu il təvəllüdlü bütün Azər-
baycan vətəndaşları hərbi xidmətə çağırıldılar. 
Sentyabrın 1-də Hərbiyyə Nazirliyinin yaradıl-
ması haqqında qərar qəbul olundu. Dekabrın 25-
də general Səmədağa Mehmandarov hərbi nazir, 
general Əliağa Şıxlinski hərbi nazirin müavini, 
general Süleyman Sülkeviç Baş qərargah rəisi 
təyin edildilər. 1919-cu ildə 25 min nəfərlik Mil-
li Ordu yaratmaq məqsədilə 400 milyon manat 
vəsait ayrılmışdı. Ordunun yaradılması prosesi 
1920-ci ilin yanvarında əsasən başa çatdırıldı. 40 
min nəfərlik nizami ordunun 30 mini piyada, 10 
mini isə süvari qoşun hissələrindən ibarət idi.

1919-cu ilin yayında Bakını tərk edən in-
gilislər şəhər limanının idarəçiliyini və hərbi gə-
milərin bir hissəsini Azərbaycan hökumətinə təh-
vil verdilər. İngilislərdən alınan gəmilər hesabına 
Xəzər donanması yaradıldı.

1919-cu il iyulun 21-də parlament “Azər-
baycan Respublikasının Müəssislər Məclisinə 
seçkilər haqqında” Əsasnaməni təsdiq etdi. Hə-
min il avqustun 11-də parlament tərəfindən qəbul 
olunmuş “Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında” 
Qanuna görə, özü və ya valideynləri Azərbaycan 
ərazisində anadan olmuş keçmiş Rusiya imperi-
yasının bütün təbəələri milli və dini mənsubiy-
yətindən asılı olmayaraq, Azərbaycan vətəndaşı 
hesab olunurdu.

Xalq maarifi sahəsində ciddi nailiyyətlər qa-
zanıldı. Orta məktəblərin təxminən yarısı milliləş-
dirildi, məktəblərdə rus tarixi əvəzinə, ümumtürk 
tarixi tədris olunmağa başladı, bütün məktəblərdə 
Azərbaycan dilinin tədrisi məcburi hesab olundu. 
1919-cu il sentyabrın 1-də Bakı Universiteti-
nin təsis olunması haqqında qərar qəbul olundu. 
Dərslər noyabrın 15-də başlandı. Kənd Təsər-
rüfatı İnstitutunun yaradılması haqqında qanun 
qəbul olundu. 1919-cu ilin oktyabrında mətbuat 
sahəsində senzura ləğv olundu. Azərbaycanın 
müxtəlif regionlarında kişi və qadın seminari-
yaları açıldı, dövlətin hesabına yüzə yaxın gənc 
azərbaycanlı ali təhsil almaq məqsədilə Avropa-
nın universitetlərinə göndərildi.

Ticarəti və daxili bazarı dirçəltmək məqsə-
dilə 1918-ci il avqustun 27-də azad ticarət 
haqqında fərman verildi, oktyabrın 30-da ticarət 
donanmasının fəaliyyəti bərpa olundu. 1919-cu 
ilin yayında Azərbaycan Xəzər donanması yara-
dıldı.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mü-
bahisəsiz ərazisi 97,3 min kvadratkilometr idi. 
Gürcüstanla 8,7 min kvadrat kilometr, Ermə-
nistanla isə 7,9 min kvadratkilometr həmsərhəd 
ərazi Azərbaycan hökuməti tərəfindən mübahisəli 
torpaq sayılırdı. Azərbaycanın əhalisi 2 milyon 
862 min nəfər idi ki, onun 70 faizini müsəlmanlar 
təşkil edirdi.

Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınma-
sına baxmayaraq ölkənin şimal sərhədlərindəki 
vəziyyət gərgin olaraq qalırdı. Sovet Rusiyasının 
xarici işlər komissarı Georgi Çiçerin 1920-ci il 
yanvarın əvvəllərində Azərbaycan hökumətinə 
göndərdiyi notada Denikin əleyhinə hərbi ittifaq 
bağlamağı təklif edirdi. Azərbaycan rəhbərliyi 
başa düşürdü ki, Sovet hökumətinin əsas məqsə-
di bu gənc respublikanı Denikinlə qeyri-bərabər 
hərbi münaqişəyə cəlb edib zəiflətmək, sonra 
isə onun istiqlaliyyətinə son qoymaqdır. AXC-
nin xarici işlər naziri F.Xoyski cavab notasında 
yazırdı ki, Denikinlə Sovet hökuməti arasındakı 
mübarizə rus xalqının daxili işidir və Azərbaycan 
hökuməti Rusiyanın daxili işinə qarışmaq niyyə-
tində deyil. G.Çiçerin yanvarın 23-də ikinci nota-
sında Azərbaycanın müstəqilliyinə münasibətini 
bildirməkdən yan keçir və Azərbaycan hökumə-
tini Denikinə qarşı mübarizə aparmaqdan imtina 
etməkdə günahlandırırdı. F.Xoyski isə notasında 
Azərbaycanın istiqlaliyyətinin Sovet Rusiyası 
tərəfindən qeyd-şərtsiz tanınmasını təkid edirdi. 
G.Çiçerin martın 7-də göndərdiyi növbəti nota 
baş aldatmaqdan və vaxt uzatmaqdan başqa bir 
şey deyildi. Getdikcə aydın olurdu ki, Rusiyanın 
bu hərəkətləri Azərbaycana qarşı hazırlanan hərbi 
müdaxiləni pərdələmək və Azərbaycan hökumə-
tinin sayıqlığını azaltmaq məqsədi güdür. Sovet 
Rusiyasının Azərbaycana əsl münasibətini V.İ.
Leninin 1920-ci il martın 17-də Qafqaz cəbhəsi-
nin hərbi-inqilab Şurasının üzvləri İvar Smilqa və 
Qriqori Orconikidzeyə göndərdiyi teleqram dol-
ğun əks etdirir: “Bakını zəbt etmək bizə olduqca 
və olduqca zəruridir, bütün səylərinizi buna ve-
rin”.

Hələ 1918-ci ilin dekabrında bolşeviklər 
Bakıda ümumi siyasi tətil keçirməyə nail oldu-
lar. Tətildə 25-dən çox müəssisənin 12 minədək 
fəhləsi iştirak edirdi. 1919-cu ilin mayında bol-
şeviklər Bakıda ikinci dəfə tətil keçirməyə cəhd 
göstərdilər. Azərbaycan bolşeviklərinin sosial ba-
zasını əsasən qeyri-müsəlman əhalisi təşkil edir-
di. 1919-cu il aprelin 25-də Azərbaycanın cənub 
bölgəsində bolşeviklər tərəfindən qızışdırılan rus 
əhalisinin milli hökumətə qarşı qiyamı başlandı. 
Qiyamçılar bölgəni “Muğan Sovet Respublikası” 
elan etdilər. Avqustun əvvəlində qiyam hökumət 
qüvvələri tərəfindən yatırıldı. Hökumətin torpaq 
islahatını yubatmasından bolşeviklər məharətlə 
istifadə etdilər. 1919-cu ilin əvvəllərində bir sıra 
qəzalarda bolşeviklərin rəhbərliyi ilə kəndli çıxış-
ları başlandı. Bunlardan ən güclüsü Gəncədə baş 

verdi. Bu çıxış 1919-cu ilin sentyabrında yatırıldı.
Bolşeviklər Azərbaycanın daxilində də təx-

ribatçılıq fəaliyyətlərini gündən-günə genişlən-
dirirdilər. 1920-ci ilin fevralında təsis edilmiş 
Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası-
nın əsas məqsədi ölkədə vəziyyəti gərginləşdir-
mək, təxribat yolu ilə bolşevikləri hakimiyyətə 
gətirmək idi. Bu təxribatçı quruma qatı millətçi 
A.Mikoyan başçılıq edirdi.

Böhranı kəskinləşdirən amillərdən biri də 
Azərbaycanda, xüsusən Bakıda olan Türkiyə 
kommunistləri və ittihadçılarının xalq arasında 
geniş nüfuzundan istifadə edərək, rus ordusunun 
gələcək yürüşü xeyrinə təbliğat aparmaları idi. 
Türklər iddia edirdilər ki, guya qırmızı ordunun 
Türkiyədə Kamal hərəkatına köməyə tələsməsinə 
baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti rus ordusunu 
öz ərazisindən buraxmaq istəmir. Buna görə də 
türk kommunistləri yerli və xarici bolşeviklərlə 
birlikdə milli hökumətə qarşı mübarizə aparmağa 
məcburdurlar. 1920-ci ildə fevralın 11-12-də Ba-
kıda Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Parti-
yası təsis edildi. Bolşeviklər partiyasının faktiki 
rəhbəri Azərbaycan xalqının qatı düşməni A.Mi-
koyan idi. Partiya milli hökuməti yıxmaq, Sovet 
Azərbaycanını qurmaq üçün silahlı üsyan xəttini 
irəli sürdü.

Sovet Rusiyası Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı düşmənçiliyindən istifadə etdi. 1920-ci ilin 
əvvəllərində erməni nümayəndələri Moskvada 
ərazi güzəştləri müqabilində Azərbaycan hö-
kumətini devirmək planlarını Sovet Rusiyasına 
təklif etdilər. Qarabağda və Gəncəbasarda erməni 
əhalisinin qiyamı və Azərbaycana qarşı Ermə-
nistanın müharibəsi bu planın tərkib hissəsi idi. 
Azərbaycan Ordusunun, demək olar ki, hamısı 
1920-ci ilin Novruz bayramı günlərində Qarabağ 
istiqamətində erməni qiyamçılarına qarşı vuru-
şurdu, ölkənin şimal sərhədləri isə müdafiəsiz 
qalmışdı. Digər tərəfdən, Azərbaycan hökuməti-
nin Qərbdən gözlədiyi yardım gəlib çıxmırdı.

Sovet Rusiyasına münasibət məsələsində 
də Azərbaycan hökumətində birlik yox idi: xa-
rici işlər naziri Fətəli xan Xoyski Rusiyaya mü-
nasibətdə sərt xəttin, daxili işlər naziri Məmməd 
Həsən Hacınski isə Azərbaycan bolşevikləri ilə 
danışığa girib onlara güzəştə getməyin tərəfdarı 
idi. M.Hacınskiyə görə Sovet Rusiyasına geniş 
güzəştlər verməklə Azərbaycanın istiqlalını qoru-
maq mümkün idi.

1920-ci ilin martında hökumətin keçirdi-
yi konfransda M.Hacınskinin tərəfdarları qalib 
gəldilər, N.Yusifbəyli baş nazir vəzifəsindən 
istefa verdi. Yeni hökumətin təşkili M.Hacıns-
kiyə tapşırıldı. Lakin M.Hacınski bu hökumətin 
təşkilinə tələsmirdi, az sonra M.Hacınskinin özü 
bolşeviklər partiyasına daxil oldu. Yeni hökumə-
tin təşkilinin yubadılması onsuz da gərgin olan 
vəziyyəti bir qədər də çətinləşdirdi. Parlamentdə 
müxtəlif partiyalar arasında gedən mübarizə son 
həddə çatdı. Mövcud hakimiyyətə qarşı daim 
müxalifətdə olan və hökuməti devirməyə çalışan 
ittihadçılar Rusiya ilə hərbi ittifaqa girməyi tələb 
edirdilər, Azərbaycan bolşevikləri isə guya ölkədə 
qayda-qanun yaratmaq naminə hərbi yardım üçün 
Rusiyaya müraciət edir və XI rus ordusunu Azər-
baycana çağırırdılar.

1920-ci ilin aprelində Denikinin qoşunlarını 
məğlub edən XI rus ordusu Azərbaycan sərhəd-
lərinə yaxınlaşdı. Aprelin 15-də F.Xoyski G.Çi-
çerinə göndərdiyi notada rus ordusunun Azər-
baycanla sərhəddə toplanmasının səbəbləri və 
məqsədi barədə məlumat verilməsini tələb etdi.

Lakin G.Çiçerin bu notaya heç bir əhəmiy-
yət vermədi. Həmin günlərdə A.Mikoyan başda 
olmaqla, Bakı bolşevikləri Azərbaycan xalqı 
adından XI rus ordusunu Bakıya dəvət etdilər. 
Qabaqcadan razılaşdırılmış plana görə, rus or-
dusu Bakıda bolşevik qiyamının başlanmasından 
1-2 gün sonra Azərbaycana soxulmalı idi. Bunun-
la da dünya ictimaiyyətində belə bir rəy yaradıla-
caqdı ki, Azərbaycan hökuməti xarici hərbi mü-
daxilənin deyil, daxili qiyamın qurbanı olmuşdur. 
Lakin Bakıda qiyam başlanmamış – aprelin 26-
dan 27-nə keçən gecə XI ordu hissələri Azərbay-
can ərazisinə daxil olub Bakıya doğru irəliləməyə 
başladılar. Sərhəd qüvvələrindən ibarət az sayda 
Azərbaycan ordu hissələri düşmənə müqavimət 
göstərə bilmədi. Hərbi gəmilərin topları dənizdən 
parlament binasına tuşlandı.

XI ordunun Azərbaycana hücumu ilə eyni 
vaxtda – aprelin 27-də gündüz saat 12-də AK(b)
P MK və RK(b)P Qafqaz Diyar Komitəsinin 
Bakı bürosu adından hakimiyyəti təhvil vermək 
haqqında Azərbaycan parlamentinə ultimatum 
verildi. Azərbaycan parlamentinin fəaliyyəti 
həmin gün saat 20.45-də başa çatdı. Parlament 
aşağıdakı şərtlərlə hakimiyyətin Azərbaycan 
kommunistlərinə verliməsi barədə qərar çıxartdı: 
1. Rus ordusu Bakıya daxil olmadan dəmir yolu 
ilə birbaşa Anadolunun köməyinə gedəcək; 2. 
Azərbaycan istiqlalı və ərazi bütövlüyü hər cür 
təcavüz və ilhaqdan qorunacaq; 3. Azərbaycan 
Ordusu olduğu kimi saxlanacaq; 4. Azərbaycanın 
siyasi partiyaları üçün fəaliyyət azadlığı təmin 
olunacaq; 5. Keçmiş dövlət xadimləri, hökumət 
üzvləri və millət vəkilləri təqib olunmayacaq, 
dövlət idarələri qulluqçularının iş yerləri saxlana-
caq, yalnız rəhbər vəzifəli şəxslər dəyişdiriləcək; 
6. Azad şəraitdə toplaşacaq Azərbaycan şuraları 
hakimiyyətin idarəçilik formalarını təyin edəcək.

Aprelin 29-da Azərbaycan İnqilab Komitəsi 
hərbi yardım göstərmək xahişi ilə Sovet Rusiya-
sına müraciət etdi. Halbuki rus ordusu aprelin 27-
də Azərbaycanın hüdudları daxilində idi. Belə-
liklə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 23 aylıq 
fəaliyyətdən sonra süqut etdi. 1920-ci il aprelin 
28-də Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası 
elan olundu.

Aprel işğalı nəticəsində Azərbaycanda quru-
lan bolşevik rejiminin ömrü 70 ildən də çox çəkdi. 
Bu rejim özünün bütün varlığı ərzində Şərqdə ilk 
demokratik respublikanın bayrağını ucaldan qey-
rətli soydaşlarımızla, onların haqq işinin davam-
çıları ilə mübarizə apardı. Lakin xalqın qəlbində 
yaşayan azadlıq atəşini söndürməyə müvəffəq 
olmadı. Xalq özünün istiqlal arzularını nəsil-
dən-nəslə ötürdü. Nəhayət, 1991-ci ildə Azərbay-
can yenidən öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdi, 
indiki Azərbaycan Respublikasının 1918-ci il 
mayın 28-dən 1920-ci il aprelin 28-dək mövcud 
olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi 
olduğunu ümumxalq iradəsi ilə təsdiqlədi.

1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan 
Respublikası Ali Sovetinin sessiyasında qəbul 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət 
müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı”nda bu 
tarixi amansızlığa verilən siyasi qiymət belə oldu: 
“1920-ci il aprelin 27-28-də RSFSR-in XI ordu-
sunun Azərbaycana təcavüzü, respublika ərazisi-
ni zəbt etməsi, beynəlxalq hüququn subyekti olan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini devirməsi Ru-
siyanın müstəqil Azərbaycanı işğal etməsi hesab 
edilsin”. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bizim 
tarixi nailiyyətimizdir, ən əziz, ən qiymətli sərvə-
timizdir, eyni zamanda, bu, XX əsrin əvvəlindən 
sonunadək xalqımızın qəlbində yaşayan azadlıq 
idealları uğrunda mübarizənin məntiqi nəticəsi-
dir. Ulu öndər Heydər Əliyevin sözləri ilə desək, 
“Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir, dön-
məzdir və bizim qarşımızda duran vəzifə dövlət 
müstəqilliyimizi qorumaqdan, əbədi etməkdən 
ibarətdir”. Çünki müstəqilliyin əldə olunması nə 
qədər çətindirsə, onu qoruyub saxlamaq, dönməz 
və əbədi etmək bundan da çətindir…

MüStəqilliYiMiZin “iStiqlAl BəYAnnAMəSi” 
ilə BAşlAYAn çətin və şərəfli YolU

Azərbaycan Xalq cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşasa da, 
xalqımızın taleyində və milli dövlətçilik tariximizdə əbədi iz qoyub
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Artıq elektron çıxarışa sahib 
olan vətəndaşlar öz sənədlərinin 
həqiqiliyini onlayn olaraq yoxlaya 
bilirlər. Bunun üçün isə istifadəçilər-
dən heç bir ödəniş tələb olunmur. 
Xidmət ödənişsiz olaraq yerinə yetiri-
lir. Vətəndaşlar “Elektron hökumət” 
portalına (http://e-emdk.gov.az/eem-
dk/az/CheckElectronExtract) daxil 
olaraq çıxarışın qeydiyyat və reyestr 
nömrələrini qeyd etməklə sənədin 
düzgünlüyünü yoxlamaq imkanına 
malikdir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Ko-
mitəsindən  bildirilib ki, xidmətin 
istifadəsində məqsəd daşınmaz əm-
lakın qeydiyyatı prosesində vətən-
daş-məmur ünsiyyətini minimu-
ma endirmək, əlçatanlığı artırmaq, 
məmnunluğu yüksəltmək, operativ-
liyi təmin etməkdir.

Bununla mülkiyyətçilərin evlə-
rinə kommunal xidmətlər qoşulanda 
tələb olunan çıxarışı müvafiq idarəyə 
gətirməsinə ehtiyac qalmır. Həmin 
qurum elektron çıxarışın yoxlanması 
sistemindən istifadə etməklə mül-
kiyyəti təsdiq edən sənədlə tanış ola 
bilər.

Eyni zamanda, vətəndaşlar hər 
hansı bir şəxsi mənzillərinə qeydiy-
yata aldırmaq istədikdə bu elektron 
xidmətdən istifadə edə bilir. Belə 
ki, əvvəllər mülkiyyətçi bu işi həya-
ta keçirmək üçün əmlaklarına dair 

çıxarışını kağız formasında notariu-
sa təqdim edirdi. Ancaq indi vətən-
daş mülkiyyət sənədini gətirmədən, 
notarius bu xidmətdən istifadə et-
məklə çıxarışın həmin şəxsə mənsub 
olub-olmadığını yoxlaya bilir.

Həmçinin bu xidmət alqı-satqı 
prosesində də vətəndaşlar üçün ol-
duqca faydalıdır. Belə ki, alıcı əmla-
kı almaq istədikdə çıxarışın sahibini 
rahatlıqla dəqiqləşdirə bilər. Mülkiy-
yət sənədinin kimin adına olduğuna 
əmin olur. Bununla alqı-satqı prose-
sində dələduzluq hallarının qarşısı 
alınır.

Qeyd edək ki, daşınmaz əmlakın 
dövlət reyestrindən kağız formada 
təqdim olunan çıxarışda göstərilən 
bütün məlumatlar elektron çıxarış-
da da əks olunur. Elektron qaydada 

əmlaka dair çıxarış əldə etmiş şəxs 
öz elektron çıxarışını bütün dövlət 
orqanlarında istifadə edə bilər. Bun-
dan əlavə, elektron çıxarış sistemi 
ilə kağız çıxarışın itirilməsi, yararsız 
hala düşməsi ilə bağlı problemlər 
aradan qalxır. Kağız çıxarışın başqa 
insanlar tərəfindən saxtalaşdırılması 
və qanunsuz istifadə edilməsi halı 
tam istisna edilir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Ko-
mitəsi daşınmaz əmlakın qeydiyya-
tının tam olaraq elektron müstəviyə 
keçidinin təmin edilməsi istiqamə-
tində işlərini sürətləndirəcək. Müasir 
yanaşmalardan, innovativ üsullardan 
istifadə etməklə əhalinin əmlakının 
daha rahat yolla qeydiyyata alınması 
işini davam etdirəcək.
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YArIZArAfAt,
YArIgErçək
Buraxdığımız hər səhvdən bir şey öyrənsəy-

dik, dahi olardıq.
Yalnız müdafiə olunmaq haqqında düşünən 

yalnız müdafiə olunar.
özü ola bilməyən mütləq kiməsə oxşaya-

caq.
təkcə mən yanılmadım. Dostlarım da mən-

də yanıldılar. onları tanıya biləcəyimə inan-
mırdılar.

qanunları pozmaq olmaz. hətta heç nəyə 
yaramayan qanunları da.

çəkilməyə yer olanda da mən çox vaxt öz 
içimə çəkilirəm.

vicdanım məni işıqforlardan çox dayandı-
rıb.

“indi, ya da heç vaxt” sualı qarşısında “heç 
vaxt”ı seçənlər heç vaxt seçilmirlər.

pulun adamı xoşbəxt etdiyini düşünsəydim, 
bəlkə indi pulum da var idi.

Başqalarından fərqli iş görmək istəyən 
fərqli düşünməlidir.

qərar qəbul etmək iqtidarında olmayanda 
da yerinizə kiminsə qərar qəbul etməyinə im-
kan verməyin.

Yaltağın ağına də lənət, qarasına da.
vəzifə bəzilərinin, sərvət çox adamın ağlını 

başından alır. nə qədər adam da şöhrətə görə 
mənəviyyatını qurban verməyə hazırdır. gəl 
yaşa görüm, necə yaşayırsan.

vətən üçün ən az iş görən ən çox vətənə 
“sevgisindən” danışır. 

gün gələcək yaxşı adamları çıraqla axtara-
cağıq. 

kimi səbrə inanır, kimi səbirə.
pulu olanın vaxtı olmur, vaxtı olanın pulu.
şeytan öz işi ilə məşğuldur və heç kəsi güclə 

dediklərini etməyə məcbur eləmir. şeytandan 
betər adamlar niyə şeytana lənət oxuyurlar?

Saxta adam saxta şeylərin ən pisidir.
istirahət günləri evdən bayıra çıxmayanda 

yaltaq, riyakar, ikiüzlü ... görmədiyim üçün 
doğrudan da istirahət edirəm. 

Yada nə düşsə də, yaxşılıq etmək düşmür.
cib var, əldən utanır.
Balığı dəryaya atdım, brokonyerdən başqa 

kimsə bilmədi.
fəxr ediləsi bir iş görməyənlərin yerişinə 

bax.
Mənim bir yolum var:inandığım yol.
insan başqasını bir, iki, uzağı üç dəfə alda-

da bilir. özünü isə ömrü boyu aldadır. 
hər şeyi içinə çəkən sonralar içindən çəkər.
ən böyük kəşf insanın özünü tanımasıdır.
hesabla aşağıda seyrəklik olmalıdır. hamı 

yuxarıya can atır.
Ehtiyatlı əsgər ehtiyatsız sərkərdədən daha 

qiymətlidir.
Danışdıqca gözdən düşənlər yalnız danış-

mağı bacarırlar?
haqsız olduğunu bilən adamlar haqsız ol-

duqları barədə heç vaxt düşünmürlər.
Ya düz olmalıydım, ya nikbin.
Arxaya baxın, amma gözünüz heç vaxt 

arxada qalmasın.
gələcək nə vaxt gələcək?
Dənizlər çaylara minnətdardır. Dənizə ça-

tan yerdə ömürlərinin bitdiyini bilsələr də, 
yenə dənizə tələsən çaylara.

nə vaxtsa dənizə çıxacaqsansa, çalış dənizçi 
ilə heç sahildə də sözün çəp gəlməsin.

gəmini dənizçi, dənizçini dənizdə Allah qo-
ruyur.

Dənizdə kapitanın sözü bir, gözləri isə dörd 
olmalıdır.

Dənizdə su kiçiyin olsa da, yol dəmir kimi 
möhkəm qanunların olmalıdır.

Dəniz nə etsə də, heç vaxt zarafat eləmir.
Dənizin altı da qızıldır, üstü də.
Yaxşı adam dənizçi olmaya bilər, amma də-

nizçilərin hamısı yaxşı adamdır.
Beşik kimi yırğalanan dənizdə ən çox yuxu 

ərşə çəkilir.
Yaxşı kapitanın bir sözünü, təkcə heyət de-

yil, heç dənizlər də iki eləmir.
Yaxşı dənizçiyə dənizlər də baş əyir.
Yatıb yuxusunda da dənizi görməyəndən əsl 

dənizçi çıxmaz.
Səxavətdə dənizçilər dənizə bənzəyirlər.
nə xəsis dəniz olur, nə xəsis dənizçilər.
tanrı torpaqları “zəbt etmək” hüququnu 

yalnız dənizlərə verib.
Dəniz saqqala baxmır. Dənizdə yalnız əsl 

dənizçinin sözü keçir.
fırtınadan qorxanın dənizdə nə işi?
Dənizə yalnız romantika üçün gələnin nə 

dənizin yanında xətri əziz  olar, nə də heyətin. 
Dənizçilərin alınlarının təri qatışdığı üçün 

bütün dənizlərin suyu duzludur?
Bir çaylar, bir də dənizçilər həmişə dənizə 

tələsirlər.
nəhəng gölməçə olmaqdansa, dənizin bir 

parçası olmaq daha yaxşıdır.
Yaxşı dənizçi olmaq üçün təkcə dənizi sev-

mək azdır.
Yalnız səmt küləyinə güvənən dənizçi-

nin üzdüyü gəminin təyinat limanını  da əsən 
küləklər təyin edər.

Dəniz nə dost bilir, nə qohum. Dəniz ancaq 
yaxşı dənizçini tanıyır.

Dəniz yaltaqları yaxın buraxmır.
Dənizi bütün ömür boyu öyrənmək lazım-

dır.
gəmidə ən etibarlı sükan təcrübədir.

Rasif  TAHİROV

www.seanews.az

2040-cı ilə qədər dəniz-
lərdə təbii qaz hasilatı 700 
milyard kubmetr artacaq.

Bu barədə Beynəlxalq Enerji 
Agentliyinin (IEA) aylıq hesaba-
tında deyilir.

Bildirilir ki, 2000-ci ildən 
etibarən dənizlərdə neft hasilatı 
stabil qalıb, təbii qaz istehsalı isə 
50 faizdən çox artıb.

IEA 2025-ci ilədək dənizdə-
ki karbohidrogen ehtiyatlarına 
sərmayələrin artmasını gözləyir. 
Dayaz və dərin sulardan təbii qaz 
istehsalı 2040-ci ilə qədər bərabər 

olaraq 700 milyard kubmetr arta-
caq. Bunun ümumi çəkidəki pa-
yının 30 faizə çatması gözlənilir. 
Burada ən böyük artımın Yaxın 
Şərq və Afrikada olacağı gözlə-
nilir.

“Dənizdəki külək turbinlə-
rinin sayı sürətlə artır. Lakin ha-
zırda onun dünya enerji istehsa-
lındakı payı 0,2 faizdir. 2040-cı 
ilə qədər ofşor külək turbinlərinin 
qurulması 10 dəfə artacaq. 2040-
cı ilədək dənizlərdə elektrik ener-
jisi istehsalı sürətlə artacaq və o, 
4 faiz paya sahib olacaq”, - deyə 
IEA qeyd edib.

DəniZlərDə təBii 
qAZ hASilAtI 700 MilYArD 

kUBMEtr ArtAcAq

Yunanıstanın hərbi gəmisi 
ilə dənizdə lövbər salan, Tür-
kiyəyə məxsus “Karamete” quru 
yük gəmisi toqquşub.

Hadisə nəticəsində hər iki 
gəmi batma təhlükəsi ilə üzləşib. 

Sementlə yüklənmiş Türkiyə gə-
misi çətinliklə ölkənin “Dikil” li-
manına tərəf səmt ala bilib. Yuna-
nıstan gəmisinin də xilas edildiyi 
bildirilir.

Sabir Şahtaxtı

YUnAnIStAnIn hərBi 
gəMiSi ilə türkiYənin 
Yük gəMiSi toqqUşUB

Miluoki-Viskonsin 
universitetinin psixoloq-
ları məsləhət görürlər ki, 
hər hansı kişinin etibarlı 
olub-olmadığını bilmək 
üçün onun üzünə baxmaq bəs 
edər.

Enlisifət kişilər naziküzlü ki-
şilərə nisbətən daha hiyləgər olur 
və öz məqsədlərinə yalanın kömə-
yilə çatırlar. Deily Mail tədqiqatçı-
larının fikrincə darüzlü adamlar isə 
əksinə geniş ürəyə sahibdirlər. Zə-
rif cizgili kişilər daha səmimidirlər, 
ünsiyyətdə özlərini daha vicdanlı 
aparacaqlarına əmin ola bilərsiniz.

Amerikalıların nəticələri fre-
nalogiya haqqında (XIX əsrin or-
talarında insanın psixologiyası ilə 

onun kəllə quruluşu arasında əlaqə 
haqqında məşhur olan elm) düşün-
məyə məcbur etsə də, tədqiqatın 
müəllifləri əmindirlər ki, onların 
əldə etdikləri nəticəyə inanmaq 
olar. Tədqiqat qrupunun rəhbəri 
doktor Maykl Xazelxan bildirmiş-
dir: “Biz aydınlaşdırdıq ki, enlisifət 
kişilər ünsiyyətdə özlərini daha ra-
hat hiss edirlər və hakimlik hissi 
onları istər-istəməz etik qaydalara 
az əməl etməyə, yalan və müxtəlif 
hiylələrə əl atmağa məcbur edir”.

Amma doktor Xazelxan bu 
nöqteyi-nəzərlə tam razı deyil. 

Onun sözlərinə görə cazibəli, ba-
carıqlı və yumor hissi olan qadınlar 
belə fiziki əlamətlərə fikir vermir-
lər.

Öz ehtimallarını yoxlamaq 
üçün tədqiqatçılar iki təcrübə apar-
mışlar. Biznes-kollecin 192 tələ-
bəsinə rollu oyunda iştirak etməyi 
təklif etmişlər. İki yerə bölünərək 
onlar daşınmaz əmlakın satıcıları 
və alıcıları qismində çıxış etmişlər. 
Oyun zamanı iştirakçılar elektron 
poçt ilə razılaşma əldə olunana qə-
dər danışıqlar aparmalı idilər. Bu 
yazışmanın tədqiqi göstərmişdir ki, 

enlisifət kişilər naziküzlülərə nis-
bətən öz məqsədlərinə çatmaq üçün 
aldatmağa daha çox meyillidirlər. 
Eyni vaxtda müəyyən olunmuşdur 
ki, bu hal qadınlara şamil deyildir.

Başqa bir tədqiqatın gedişa-
tında 103 tələbəyə lotereyada 50 
dollar udmaq imkanı verilmişdir. 
Təcrübədən keçənləri xəbərdar et-
mişlər ki, onlar bu lotereyada bir 
neçə dəfə oynaya bilərlər. Oyunun 
miqdarını zaman göstərəcək. On-
lara oyun zərləri atmaq və alınmış 
nəticəni kompyuterə yerləşdirmək 
təklif olunmuşdur.

Təəcüblüdür ki, naziküzlülərə 
nisbətən enliüzlü kişilərin oyun-
da daha çox “bəxti” gətirmişdi. 
Bununla, psixoloqlar birməna-
lı nəticəyə gəlmişlər ki, üzü enli 
olan kişilər aldatmağa daha çox  
meyllidirlər. Yekun rəyə iştirakçı-
ların eksperimentdən əvvəl doldur-
duqları anketlər də kömək etmişdir. 
Enliüzlü kişilərdə ümumi xüsusiy-
yət, yəni öz hökmünə və gücünə 
inam aşkar olunmuşdur. Alimlər 
qərara gəlmişlər ki, bu hakimlilik 
hissi bilavasitə onların etik baxışla-
rını və davranışını müəyyənləşdirir.

üZünə BAXMAqlA ADAMI tAnIMAq olUr 

ElEktron çIXArIşlArI onlAYn YoXlAMAq olAr

2040-cı ilə qədər 
dənizlərdəki 2500-
3000 neft və qaz 
platforması istismar 
ömrünü başa vuraraq 
söküləcək.

Bu barədə Bey-
nəlxalq Enerji Agent-
liyinin (IEA) aylıq he-
sabatında deyilir.

Bildirilir ki, ha-
zırda dünyada neft və 
təbii qazın dörddəbiri 
dənizlərdən çıxarılır. 
Mövcud vəziyyətdə 
daha çox dayaz sular-
dakı platformalar sökülür: “La-
kin qarşıdakı dövrdə daha komp-
leks dərin dəniz platformalarının 
söküntüsü gündəmə gələcək. 
Platformaların sökülməsi ətraf 
mühitə təsir baxımından yaxşı-

dır. Ancaq onların yenidən istis-
mara qaytarılması kimi fərqli va-
riantlar da qiymətləndirilir. Buna 
misal olaraq Meksika Körfəzin-
dəki 500-dən çox platformanın 
süni rifə çevrildiyini qeyd etmək 
olar”.

DəniZlərDən 3 MinəDək 
nEft-qAZ plAtforMASI Söküləcək

 “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin aparatında və 
Cəmiyyətin tabeliyində olan struk-
turlarda Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin anadan  olmasının 95-ci 
ildönümü ilə əlaqədar iməcilik 
keçirilib.

İməcilikdə təşkilat, idarə və 
müəssisələrin ərazilərində, eləcə də 

iş otaqlarında təmizlik işləri görülüb.
İnzibati binaların ərazisi quru ot-

lardan, küləyin gətirdiyi selofan, ka-
ğız parçalardan, tez alışan məişət tul-
lantılarından təmizlənib. Toplanmış 
tullantılar bir yerə yığılaraq texnika 
vasitəsi ilə daşınıb.

İməcilik çərçivəsində divarlar 
rənglənilib, əvvəlki illərdə əkilmiş 

ağaclara qulluq göstərilib, onların 
dibi ağardılıb, qurumuş budaqları 
budanıb və ehtiyac olan sahələrdə 
yeni ağaclar əkilib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi əməkdaşlarının bö-
yük həvəslə iştirak etdiyi aksiyanın 
əsas məqsədi həm də ətraf mühitin 
mühafizəsinə diqqəti artırmaqdır.

AZərBAYcAn XəZər DəniZ gəMiçiliYinin əMəkDAşlArI 
iMəcilikDə BöYük həvəSlə iştirAk EDiBlər



Azərbaycanın və "Qəbələ" İdman 
Klubunun döyüşçüsü Bəxtiyar Abbasov 
növbəti beynəlxalq titulunu qazanıb.

33 yaşlı idmançımız MMA GEFC 
Global (Grand European Fighting 
Championship) dünya çempionu titu-
luna yiyələnib. O, bu uğura Bakıda, 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 95 il-
lik yubileyinə həsr olunmuş MMA üzrə 
beynəlxalq turnirdə imza atıb.

Səksən dörd kiloqram çəki dərəcə-
sində çıxış edən B.Abbasov kəmər uğ-
runda döyüşdə braziliyalı Joze Eudes 
Tavareslə qarşılaşıb. Beş raundluq dö-

yüşün ilk dəqiqələrindən üstünlüyü ələ 
alan idmançımız döyüşü vaxtından əv-
vəl qələbə ilə başa vurub. O, dördüncü 
raundda texniki nokautla qalib gəlib və 
dünya çempionu adına sahib çıxıb.

"Qəbələ"nin daha bir idmançısı tur-
nir çərçivəsində qüvvəsini sınayıb. Yet-
miş kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən 
Hüseyn Əliyev Qazaxıstan idmançısı 
Aybek Nurseitlə üz-üzə gəlib. Bərabər 
mübarizə şəraitində keçən üç raundluq 
reytinq döyüşü heç-heçə ilə yekunlaşıb.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçili-
yi” QSC  və Azərbaycan Yelkənli İdman 
Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə 
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş 
Yelkənli Qayıq Yarışı (“Baku Sailing Re-
gatta-2018”)  keçirilib.

Ümumilikdə 31 yelkənçinin iştirak etdiyi reqa-
tada idmançılar dörd sinif (“Optimist”, “Laser-stan-
dard”, “Laser-radial”, “Laser 4.7”) üzrə yarışıblar. 
Onlar “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin “Dənizçi” və “Xəzər” idman klublarının, Azər-
baycan Yelkənli İdman Federasiyasının üzvləridir-
lər. Qaliblər yerli və beynəlxalq hakimlər tərəfindən 
müəyyənləşdirilib. I, II və III yerlərin sahibləri mü-
kafatlandırılıb. Mükafatları Gənclər və idman naziri 
Azad Rəhimov, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçili-
yi” QSC-nin sədri Rauf Vəliyev, Azərbaycan Yelkənli 
İdman Federasiyasının prezidenti Qüdrət Qurbanov 
təqdim ediblər.

“optimist” sinfi üzrə qaliblər:
I yer Murad Allahverdi  – AYif-in üzvü
II yer Murad hacızadə – AYif-in üzvü
III yer Ayla Babayeva – AYif-in üzvü

“laser-standard” sinfi üzrə qaliblər:
I yer Mixail protasov – “Xəzər” idman klubunun üzvü
II yer rüfət rəcəbov – “Xəzər” idman klubunun üzvü
III yer tofiq Abdullayev – “Xəzər” idman klubunun üzvü

“laser 4.7” sinfi üzrə qaliblər:
I yer fərid Məmmədzadə  – AYif-in üzvü
II yer rafiq orucov – AYif-in üzvü
III yer hatim Ammar – AYif-in üzvü

“laser-radial” sinfi üzrə qaliblər:
I yer cavid kərimov  – AYif-in üzvü
II yer kiril klinçev – “Dənizçi” idman klubunun üzvü
III yer Ağasəlim Ağalarov – “Xəzər” idman klubunun üzvü

Azərbaycan Yelkənli İdman Federasiyasının aktiv 
bazası 2014-cü ildən etibarən fəaliyyətə başlayıb. Hə-

min dövrdən bu günə kimi dinamik məşqlərə start verən 
Yelkənli İdman Federasiyasının yelkənçiləri Azərbay-
canı bir çox Beynəlxalq yarışlarda uğurla təmsil ediblər.

Yarış çərçivəsində Dənizkənarı Milli Parkda 
müxtəlif əyləncəli proqramlar, oyunlar və viktorinalar 
da keçirilib.

Bundan başqa, açıq havada sərgi təşkil edilib. Bu-
rada paytaxt sakinləri və şəhərin qonaqları gəmi və də-
nizçiliyə aid maraqlı eksponatlarla tanış olublar. Həm-
çinin, yarış boyunca sahildə qayıqların nümayişi də baş 
tutub.

Bir sözlə, Yelkənli Qayıq Yarışı (“Baku Sailing Re-
gatta-2018”) Dənizkənarı Milli Parka əsl festival ab-ha-
vası gətirib. Əylənmək, istirahət etmək və foto şəkillər 
çəkdirmək üçün əsl yaz fürsətinə çevirilib. 

Qeyd edək ki, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçil-
yi” QSC bu il 160 illik yubileyini qeyd edir. Yubiley 
ili çərçivəsində bir neçə layihənin həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulub. Məhz, Ümummilli Lider Heydər Əli-
yevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş 
Yelkənli Qayıq Yarışı (“Baku Sailing Regatta-2018”) 
həmin layihələrin birincisidir. 

Müstəqil Azərbaycan dövləti-
nin memarı və qurucusu, xalqı-
mızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 95-ci 
ildönümü münasibətilə “Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin struktur bölmələrinin 
əməkdaşları arasında şahmat 
yarışı keçirilib. 

Turnir Azərbaycan Dəniz Nəq-
liyyatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı 
Respublika Komitəsinin akt zalın-
da baş tutub.

İki qrup sistemi 
üzrə keçirilən yarış-
da hər strukturu ikisi 
kişi, biri qadın ol-
maqla üç nəfər təmsil 
edib. 

Yarışın yekun nə-
ticəsinə əsasən  Dəniz 
Nəqliyyatı Donan-
masının komandası 

(Aidə Əsgərova, Mirzə Hikmət, 
Seyran Xalıqov) qalib adını qaza-
nıb. 

Zəka sahiblərindən Xəzər Də-
niz Neft Donanmasının komandası 
(Tariyel Mehdiyev, Arzu Mehdi-
yev, Təranə Hüseynova) ikinci, 
“Bibiheybət” Gəmi Təmiri Zavo-
dunun komandası (Fərid İsgəndər-
li, Məleykə Seyidova, Arif Vəli-
yev) üçüncü olublar.

16 may 2018-ci il   № 37-40 (9223)

BAş rEDAktor
rasif iman oğlu

tAhirov

ünvanımız:
AZ1029, Bakı şəhəri,

heydər əliyev prospekti, 152

tElEfonlArIMIZ:
Baş redaktor

(050) 670-33-76; 
30-67 (daxili)

qəzetin təsisçisi:
“Azərbaycan Xəzər Dəniz

gəmiçiliyi”
qapalı Səhmdar 

cəmiyyəti

qəzet “Dəniz” qəzetinin 
kompyuter mərkəzində 
yığılmış, səhifələnmiş və 

“Azərbaycan” nəşriyyatında 
çap olunmuşdur

şəhadətnamə: 275
tiraj: 2000

Sifariş: 1429

8 www.seanews.az

üMUMMilli liDErin AnADAn olMASInIn 95 illiYi 
MünASiBətilə YElkənli qAYIq YArIşI kEçiriliB

gəMiçilik işçilərinin 
şAhMAtA MArAğI BöYükDür

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin işçiləri 
arasında Ümummilli Lider 
Heydər Əliyevin anadan olma-
sının 95 illiyinə həsr olunmuş 
mini-futbol turniri başa çatıb.

Azərbaycan Dəniz Nəqliyyatı 
İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respub-
lika Komitəsi ilə birgə təşkil olu-
nan turnirdə 9 komanda – “Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin aparatı, Dəniz Nəqliyyatı 
Donanması, Xəzər Dəniz Neft Do-
nanması, Zığ Quru Yük Limanı, 
“Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi 
Zavodu, “Bibiheybət” Gəmi Tə-
miri Zavodu, İstehsalat Xidmətləri 
İdarəsi, Azərbaycan Dövlət Də-
niz Akademiyası və Təlim-Tədris 
Mərkəzinin futbolçuları qüvvələri-
ni sınayıblar.

Aprelin 7-də start götürən tur-
nirdə komandalar iki qrupda yarı-
şıblar.

Birinci qrupun yarımfinalçıları 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC-nin aparatı və “Bibi-
heybət” Gəmi Təmiri Zavodunun 
komandaları olub. İkinci qrupda 
İstehsalat Xidmətləri İdarəsi və 
Xəzər Dəniz Neft Donanmasının 
futbolçuları yarımfinala yüksəlib-
lər.

Yarımfinalda İstehsalat Xid-
mətləri İdarəsinin komandası 

“Bibiheybət” Gəmi Təmiri Zavo-
dunun komandasına 3-0, Xəzər 
Dəniz Neft Donanmasının ko-
mandası “Azərbaycan Xəzər Də-
niz Gəmiçiliyi” QSC aparatının 
komandasına 8-5 hesabı ilə qalib 
gəlib. Beləliklə, finalda İstehsalat 
Xidmətləri İdarəsi ilə Xəzər Dəniz 
Neft Donanmasının futbolçuları 
mübarizə aparıblar.

 “Zığ” Gəmi Təmiri və Tikin-
tisi Zavodunun meydançasında 
baş tutan final oyununda İstehsalat 
Xidmətləri İdarəsinin komandası 
3:1 hesabı ilə inamlı qələbə qaza-
nıb. 

Beləliklə, bir aydan çox davam 
edən mini futbol turnirində İsteh-
salat Xidmətləri İdarəsinin ko-
mandası birinci, Xəzər Dəniz Neft 
Donanmasının komandası ikinci,  
“Bibiheybət” Gəmi Təmiri Zavo-
dunun komandası üçüncü yerə la-
yiq görülüb. 

Qeyd edək ki, Ümummilli 
Lider Heydər Əliyevin xatirəsinə 
həsr olunan yarışın keçirilməsində 
məqsəd həm də gənclərin asudə 
vaxtlarını səmərəli təşkil etmək, 
onların fiziki sağlamlığını möh-
kəmləndirmək, idmana maraqları-
nı daha da artırmaqdan və s. ibarət-
dir. Bütün bu məqsədlərə tam nail 
olmaq üçün isə gələcəkdə turnirin 
əhatə dairəsinin genişləndirilməsi 
nəzərdə tutulub.

DəniZçilər ArASInDA kEçirilən 
Mini-fUtBol tUrnirinin qAliBi MəlUM olUB

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının “gəmi elektromexanika-
sı” fakültəsinin üçüncü kurs tələbəsi fuad faiddin oğlu orucəliyevə məx-
sus 365Az010 nömrəli tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Triatlon üzrə Azərbaycan 
yığmasının üzvü Rostislav 
Pevstov Çinin Çenqdu şəhə-
rində keçirilən Dünya Kubo-
kunda qızıl medal qazanıb.

Azərbaycan Triatlon Fede-
rasiyasından  bildirilib ki, yarış 
iki mərhələdən ibarət olub. Əv-
vəlcə idmançılar yarımfinalda 
mübarizə aparıblar. Rostislav 
yarımfinalda 5-ci olub və finala 
yüksəlib.

İdmançımız finalda 500 
metrlik su məsafəsini 6 dəqiqə 29 sa-
niyəyə başa vurub. Sonra 10 kilometr-
lik veloyürüşü 13 dəqiqə 43 saniyəyə 
qət edib. Yarışın sonuncu mərhələsi 
– 2,5 kilometr məsafəyə qaçış üzrə isə 
R.Pevtsov 7 dəqiqə 3 saniyəlik nəti-
cə göstərib. Ümumi hesablamada 28 

dəqiqə 18 saniyə vaxt göstəricisi ilə R.
Pevtsov birinci yerə layiq görülüb.

Xatırladaq ki, Pevtsov cari möv-
sümdə Las Palmasda keçirilən Avropa 
Kubokunda ikinci olub və Misirin Şarm 
əş-Şeyx şəhərində təşkil olunan Açıq 
Afrika Kuboku yarışlarında gümüş me-
dal qazanıb.

triAtlonçUMUZ DünYA 
kUBokUnDA qIZIl MEDAl qAZAnIB

AZərBAYcAnlI DöYüşçü DünYA çEMpionU olUB


