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1995-ci il 
noyabrın 

12-də Azərbaycan xalqı 
özünün çoxəsrlik dövlətçi-
lik ənənələrini davam et-
dirərək ümumxalq səsver-
məsi – referendum yolu 
ilə ölkəmizin müstəqilliyi 
dövründə ilk Konstitusi-
yasını qəbul etdi.

Artıq 21 ildir, Azərbaycan həmin tarixi Konstitusiya 
Günü kimi qeyd edir. Dövlətin Əsas Qanunu 1995-ci il no-
yabrın 27-dən qüvvəyə minib.

1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiya müstəqil 
Azərbaycanın ilk, ümumilikdə isə respublikanın dördüncü 
Konstitusiyasıdır.

Azərbaycanın Konstitusiya quruluşunun tarixi SSRİ 
dövrünə təsadüf edir. Azərbaycanın ilk Konstitusiyası 
1921-ci ilin mayın 19-da I Ümumazərbaycan Sovetlər Qu-
rultayında qəbul olunub. Azərbaycan SSR Konstitusiyası-
nın 1921-ci il SSRİ Konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış yeni 
redaksiyası 1925-ci il martın 14-də IV Ümumazərbaycan 
Sovetlər Qurultayında qəbul edilib. Azərbaycan SSR-in 
1978-ci ilin aprelin 21-də qəbul edilmiş son Konstitusiyası 
da əvvəlki konstitusiyalar kimi SSRİ Konstitusiyasına uy-
ğunlaşdırılıb.

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra yeni Kons-
titusiyanın hazırlanması zərurəti meydana çıxıb. Bunun 
üçün Prezident Heydər Əliyev rəhbərliyi ilə xüsusi komissi-
ya yaradılıb, Konstitusiya layihəsi ümumxalq müzakirəsinə 
çıxarılıb. 1995-ci il noyabrın 12-də referendumla müstəqil 
Azərbaycanın ilk Konstitusiyası qəbul olunub. Müstəqil 
Azərbaycanın dövlət quruculuğunun əsasını təşkil edən 
ilk Konstitusiya 5 bölmə, 12 fəsil, 158 maddədən ibarətdir. 
2002-ci ilin avqustunda, 2009-cu ilin martında və 2016-cı 
ilin sentyabrında referendum yolu ilə Konstitusiyaya əlavə 
və dəyişikliklər edilib. 

Azərbaycanda ilk konstitusiya məhkəmə nəzarəti orqa-
nı olan Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi 
isə 1998-ci il iyul ayının 14-də yaranıb.

 Vətəndaş, cəmiyyət və dövlət arasında mühüm ictimai 
münasibətləri tənzimləyən, demokratik, hüquqi dövlət və 
ictimai quruluşun əsaslarını, siyasi sistemin təşkili prinsip-
lərini, bütövlükdə dövlətin fəaliyyət konsepsiyasını və gələ-
cək prioritetlərini müəyyənləşdirən konstitusiyalar bütün 
dövlətlərin əsas qanunu kimi çıxış edir.

Müasir demokratik dövlətlərin qanunvericilik sistem-
lərinin əsası olan konstitusiyaları bütün digər hüquqi akt-
lardan fərqləndirən səciyyəvi xüsusiyyətlər mövcuddur. 
Bunların sırasında konstitusiyaların xalq tərəfindən qəbul 
edilməsi, təsisedici mahiyyət daşıması, cəmiyyət həyatının 
bütün sahələrini əhatə etməsi, aliliyi və ən yüksək hüquqi 
qüvvəsi, qəbul olunması və onlara əlavə və dəyişikliklərin 
edilməsinin xüsusi qaydasının nəzərdə tutulması kimi xüsu-

siyyətləri sadalamaq mümkündür.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ilk milli Konstitusi-

yasının qəbulu Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 
Ümummilli liderimiz Konstitusiya layihəsini hazırlayan 
xüsusi komissiyaya bilavasitə sədrlik etmiş, cəmiyyətin 
müxtəlif təbəqələrinin iştirakı ilə Konstitusiya layihəsi-
nin açıq müzakirlərini təşkil etmiş, onun müasir dəyərləri 
özündə ehtiva edən formada qəbul olunmasını təmin etmək 
üçün gərgin əmək sərf etmişdir. Bu ümummilli əhəmiyyətli 
sənədin 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbulu 
Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafı tarixində yeni səhifənin 
başlanğıcını qoymuşdur.

Konstitusiyanın qəbul edilməsi sadəcə yeni ictimai 
sistemin hüquqi tanınmasını təsdiq edən fakt deyil, həm 
də ölkəmizin inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələyə qə-
dəm qoymasının göstəricisi idi. Bu mərhələ siyasi sistemin 
mərkəzində insanın, onun hüquq və azadlıqlarının, demok-
ratik və hüquqi dövlət ideallarının durması ilə səciyyələnir. 
İnsanın, onun hüquqlarının və azadlıqlarının ali dəyər kimi 
qəbul olunması ölkə Konstitusiyasının əsas qayəsini təşkil 
edir.

Konstitusiyanın Preambulasında Azərbaycan xalqının 
özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, 
keçmiş, indiki və gələcək nəsillər qarşısında öz məsulliy-
yətini anlayaraq və suveren hüququndan istifadə edərək bə-
yan etdiyi ülvi niyyətləri sadalanır. Azərbaycan dövlətinin 
müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qoru-
maq, Konstitusiya çərçivəsində demokratik quruluşa təmi-
nat vermək, vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail 
olmaq, xalqın iradəsinin ifadəsi kimi, qanunların aliliyini 
təmin edən hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq, ədalətli iqtisadi 
və sosial qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat sə-
viyyəsini təmin etmək, ümumbəşəri dəyərlərə sadiq olaraq 
bütün dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əminamanlıq şəra-
itində yaşamaq və bu məqsədlə qarşılıqlı fəaliyyət göstər-
mək xalqımızın niyyətləri sırasında bəyan edilmişdir.

Konstitusiya Azərbaycan Respublikasında ən yüksək 
və birbaşa hüquqi qüvvəyə malik akt olmaqla, Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik sisteminin əsasını təşkil 
edir. Ölkə Konstitusiyasında müasir sivil cəmiyyətlərin in-
kişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirən mütərəqqi ideya və 
dəyərlər geniş şəkildə əksini tapıb. Bunların sırasında in-
san şəxsiyyətinə və ləyaqətinə hörmət, dövlət hakimiyyəti 
orqanlarının demokratik qaydada formalaşdırılması, insan 
hüquqlarının səmərəli müdafiəsi mexanizimlərinin möv-
cudluğu, siyasi sistemində plüralizmə təminat verilməsi, 
sosial ədalətə nail olmaq, ümumbəşəri dəyərlərə sadiqlik, 
milli qanunvericiliyin beynəlxalq hüquqa uyğunlaşdırılma-
sı və digər prinsip və dəyərlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Konstitusiya Azərbaycanın konstitusiya quruluşunun 
vacib əsası kimi xalq hakimiyyətini bəyan edir, Azərbay-
can Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbə-
yi kimi Azərbaycan xalqını elan edir, sərbəst və müstəqil 
öz müqəddəratını həll etməyi və öz idarəetmə formasını 
müəyyən etməyi Azərbaycan xalqının suveren hüququ kimi 
təsbit edir. Konstitusiyada nəzərdə tutulur ki, Azərbaycan 
xalqı öz suveren hüququnu biləvasitə ümumxalq səsvermə-

si – referendum və ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ 
əsasında sərbəst, gizli və şəxsi səsvermə yolu ilə seçilmiş 
nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirir.

Əsas Qanun Azərbaycan dövlətini demokratik, hüquqi, 
dünyəvi, unitar respublika elan edib, insan və vətəndaş 
hüquqlarının və azadlıqlarının Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin olunmasını 
dövlətin ali məqsədi kimi təsbit edib.

Dövlət hakimiyyətinin təşkilinin hakimiyyətlərin bö-
lünməsi prinsipinə əsasən aparılması hüquqi dövlətin təməl 
prinsiplərindən biri olmaqla, Konstitusiyada təsbit edilib. 
Konstitusiyaya əsasən qanunvericilik, icra və məhkəmə ha-
kimiyyətləri qarşılıqlı fəaliyyət göstərir və öz səlahiyyətləri 
çərçivəsində müstəqildirlər.

Ölkədə sağlam siyasi mühitin formalaşmasına im-
kan verən, vətəndaşların cəmiyyətin siyasi həyatında və 
dövlətin idarə olunmasında iştirakını nəzərdə tutan siyasi 
plüralizm kimi mühüm prinsip də Əsas Qanunda öz əksini 
tapıb.

Konstitusiya quruluşunun xüsusiyyətlərindən biri kimi 
iqtisadi fəaliyyət azadlığı, mülkiyyət növlərinin müxtəlifli-
yi və onların bərabər müdafiəsinə verilən təminat, hər bir 
şəxs üçün layiqli həyat şəraitinin və azad inkişafın təmin 
olunmasına istiqamətlənmiş sosial dövlət konsepsiyası ölkə 
Konstitusiyasında geniş əksini tapıb. Konstitusiya xalqın 
və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsinin, onun 
sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsi qayğısına qal-
mağı dövlətin üzərinə vəzifə olaraq qoyur. Əsas Qanunda 
qeyd edildiyi kimi, Azərbaycanda iqtisadiyyatın  inkişafı 
müxtəlif mülkiyyət növlərinə əsaslanaraq xalqın rifahının 
yüksəldilməsinə xidmət edir, Azərbaycan dövləti bazar mü-
nasibətləri əsasında sosialyönümlü iqtisadiyyatın inkişafına 
şərait yaradır, mədəniyyətin, təhsilin, səhiyyənin, elmin, 
incəsənətin tərəqqisinə yardım göstərir, xalqımızın tarixi, 
maddi və mənəvi irsini qoruyur.

Konstitusiyada insan və vətəndaş hüquqlarının və 
azadlıqlarının müdafiəsinin, ölkə vətəndaşlarına layiqli hə-
yat səviyyəsinin təmin edilməsinin Azərbaycan dövlətinin 
ali məqsədi kimi müəyyənləşdirilməsi, dövlətin üzərinə hər 
kəsin hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsinə təminat 
vermək vəzifəsinin qoyulması müstəsna əhəmiyyət kəsb 
edir. Bu o deməkdir ki, ölkə Konstitusiyası dövlətin hər 
hansı abstrakt maraqlara deyil, məhz vətəndaşların məna-
felərinə, azad cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi olan insanın ma-
raqlarına xidmət etdiyini ən yüksək səviyyədə bəyan edir.

Bu gün möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası öz tarixinin böyük 
tərəqqi ilə xarakterizə olunan dövrünü yaşayır. Ölkəmizdə 
həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatlar iqtisadi, siyasi, 
hüquqi, mədəni və digər sahələrdə mühüm nailiyyətlər-
lə müşayiət olunur. Hüquqi dövlət ideya və prinsiplərinin 
bərqərar edilməsi, əhalinin sosial rifahının günbəgün daha 
da yaxşılaşdırılması, ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişa-
fı,  təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və digər sahələrdə tərəqqi 
– bütün bunlar düşünülmüş milli strategiyanın tərkib hissəsi 
olaraq davamlı xarakter daşıyır.

Sabah  Konstitusiya günüdür. Bayramınız mübarək!

BU SAYIMIZDA

Dəniz Administrasiyasının əməkdaşı  
akademik göstəricilərə görə “Chancellor’s 
Medal”ı ilə təltif edilib

Dövlət Dəniz Administrasiya-
sının hüquq, kadr və beynəlxalq 
əlaqələr şöbəsinin müdir müavini 
Fuad Mərdiyev İsveç Krallığının 
Malmö şəhərində yerləşən Dünya 
Dənizçilik Universitetinin 2015-
2016-cı illər üzrə dəniz siyasəti 
və hüququ ixtisasının magistratura pilləsini yüksək göstərici 
ilə bitirərək adıçəkilən universitetdə müxtəlif istiqamətlər üzrə 
təhsil alan 50-dən çox ölkəni təmsil 
edən 114 nümayəndəni qabaqlayaraq 
ölkəmizin adını ən yüksək pilləyə 
qaldırıb.

Səh. 3

GəMiçilikDə kADrlArın bilik və 
təCrübələrinin ArtırılMASınA 
xüSuSi Diqqət yetirilir

“Baltik və Beynəlxalq Dəniz Şurası” (BİMCO) Azərbay-
can Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin və “Caspian Marine 
Services” şirkətinin mütəxəssisləri üçün təlimlər keçib. 
Məqsəd gəmiçilik sahəsində çalışan əməkdaşların beynəlxalq 
təcrübəyə yiyələnməsinə köməklik 
göstərmək və onları bu sahədə  yeni-
liklərlə tanış etmək olub. Səh. 2

“AvrASiyAnın yeni 
qovşAqlArınA Diqqətli bAxış: 
AzərbAyCAnın yeni bAkı liMAnı”

Astanada SPE-nin (Neft-Qaz Sənayesi Mühəndisləri Cəmiyyə-
tinin) “Çağırışlar, dəyişikliklər və imkanlar” mövzusunda üçüncü 
Xəzər Texniki konfransı və sərgisi keçirilib. Sərgidə neft-qaz səna-
yesini təmsil edən 400 nəfər peşəkar işçi və tələbələr iştirak edib.

Konfransın spikerləri qismində hökumətlərin, operator-şirkət-
lərin, konsaltinq firmalarının, energetika sahəsində tədqiqat 
şirkətlərinin (KazMunaiGas, KAZENERGY, ТОО “PSA”, World 
Petroleum Council, ExxonMobil Ka-
zakhstan Inc. və s.) yüksəkvəzifəli nü-
mayəndələri cəlb edilib.

SPe-nin xəzər texniki konfrAnSı 
və SərGiSi keçirilib

rAfAel AğAyev kArAte üzrə 
beşqAt DünyA çeMPionuDur

ABŞ-ın tanınmış “Forbes” jurnalı “Avrasiyanın yeni 
qovşaqlarına diqqətli baxış: Azərbaycanın yeni Bakı Limanı” 
başlıqlı geniş məqalə dərc edib.

Vade Şepardın müəllifi olduğu məqalədə qeyd olunur ki, Ba-
kıdan 65 kilometr cənubda - Ələt qəsə-
bəsinin 20 kvadratkilometrlik ərazisində 
yerləşən yeni Bakı Limanı böyük planlar 
qovşağıdır. 

Avstriyanın Lints şəhərin-
də keçirilən karate üzrə dünya 
çempionatı Azərbaycan milli 
komandası üçün uğurlu olub.

Karate üzrə dördqat dünya 
çempionu Rafael Ağayev (75 
kq) növbəti dəfə dünya çempi-
onu olub.

Səh. 5

Səh. 7

Səh. 8

12 noyAbr  konStituSiyA GünüDür
inSAnın, onun hüquqlArının və AzADlıqlArının Ali Dəyər kiMi 
qəbul olunMASı  konStituSiyAMızın əSAS qAyəSini təşkil eDir

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndi-
ni rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. “2016-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında gəmiçiliyin inkişafına 
dair Dövlət Proqramı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bu 
Sərəncamla təsdiq edilmiş Dövlət Proqramının həyata keçirilməsini təmin etsin 
və bununla bağlı görülən işlər barədə hər il Azərbaycan Respublikasının Prezi-
dentinə məlumat versin.

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

ilham əliyev,
Azərbaycan respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 noyabr 2016-cı il.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhm-
dar Cəmiyyətinin sədri Rauf Vəliyev  noyabrın 8-də 
“AXDG” QSC-nin kollektivini  Dövlət Bayrağı Günü və  
Konstitusiya Günü münasibətilə təbrik edib. Təbrikdə 
deyilir:

Əziz həmkarlar!
Sizi qarşıdan gələn əlamətdar  bayramlar -  9 noyabr 

- Dövlət Bayrağı Günü və 12 noyabr - Konstitusiya Günü 
münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, sizə uzun ömür, 
möhkəm cansağlığı, səadət və müstəqil Azərbaycanımı-
zın tərəqqisi naminə çətin və şərəfli işinizdə yeni-yeni 
uğurlar arzulayıram.

Bu gün milli-mənəvi dəyərlərə və ümumbəşəri ideal-
lara sadiqliyimizi nümayiş etdirən üçrəngli bayrağımızın 
dünyanın 180-dən artıq müstəqil dövlətinin bayraqları ilə 
bir sırada dalğalanmasından qanuni iftixar hissi keçirdi-
yimiz kimi, hər bir müddəası xalqın iradəsini ifadə edən 
Əsas Qanunumuzla da haqlı olaraq fəxr edirik. 

Üçrəngli bayrağımız dövlətimizin müstəqilliyini tə-
cəssüm etdirməklə bərabər, həm də  xalqımızın kimliyi-
ni ifadə edir. Yaradıcısı Ulu öndər Heydər Əliyev olan,  
bütün insan hüquqları təsbit edilən Konstitusiyamız isə 
həm də xalqımızın azad, demokratik dövlət qurmaq, dün-

ya birliyində layiqli yer tutmaq istəyini, sülhə, tərəqqiyə, 
bəşəriyyətin inkişafına öz töhfəsini bəxş etmək əzmini  
nümayiş etdirir.

Milli suverenliyin simvolu olan üçrəngli bayrağımızın 
dövlət atributu kimi bərpası Ulu öndərimizin  adı ilə bağ-
lıdır. Üçrəngli bayrağımız 1990-cı il noyabrın 17-də Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində Ümummilli 
lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə keçirilən 
sessiyada muxtar respublikanın dövlət bayrağı kimi qəbul 
olunub. 1991-ci il oktyabrın 18-də müvafiq Konstitusiya 
aktı ilə dövlət müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan Res-
publikası özünü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi 
elan edərkən, onun dövlət rəmzlərini, o cümlədən üçrəng-
li dövlət bayrağını da qəbul edib.

Bütün sahələrdə Ulu öndərin siyasətini layiqincə 
davam etdirən möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin 
milli ideallara bağlılığı özünü üçrəngli bayrağımıza mü-
nasibətdə də qabarıq göstərir. Müvafiq fərman və sərən-
camları ilə 9 noyabr - Dövlət Bayrağı Gününün təsis edil-
məsi də, Bakının ən münasib ərazisində Dövlət Bayrağı 
Meydanının, həmin meydanda Dövlət Bayrağı Muzeyinin 
yaradılması da milli  atributlarımızı daim uca tutan ölkə 
başçımızın bayrağımıza sonsuz sevgisinin təcəssümüdür. 

 Gəmilərimizin də dor ağacında müstəqilliyimizin, 
suverenliyimizin, istiqlaliyyətimizin rəmzi olan bayra-
ğımızın dalğalanması isə bizdə təkcə sonsuz iftixar hissi 
yaratmır. Bu həm də, harada üzməsindən asılı olmayaraq, 
gəmilərimizin müstəqil  Azərbaycanımızın bir parçası ol-
duğuna işarədir.

Bu gün qəlbi Vətən sevgisi ilə döyünən hər bir azər-
baycanlının ən böyük arzusu Dövlət bayrağımızın Azər-
baycanın işğal altında olan torpaqlarında dalğalandığını 
görməkdir. Möhtərəm Prezidentimizin böyük məharətlə 
həyata keçirdiyi uğurlu siyasət, regionun lider dövlətinə 
çevrilən ölkəmizin bütün dünyanı heyran qoyan iqtisadi 
tərəqqisi, gündən-günə möhkəmlənən ordumuzun xü-
susən bu il aprel döyüşlərində torpaqlarımızı hər an işğal-
dan azad etmək qüdrətində olmasını bir daha sübut etməsi 
bu ülvi arzumuzun da gerçəkləşəcəyinə bizdə qəti əminlik 
yaradır. 

Bayramlarınız mübarək olsun!

Rauf  Vəliyev,                                   
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri

“2016-2020-ci illərdə Azərbaycan respublikasında gəmiçiliyin inkişafına 
dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında

AzərbAyCAn reSPublikASı PreziDentinin SərənCAMı

bAyrAM  təbriki

AzərbAyCAn bAyrAğının 
tArixi qəDiMDir

Dövrün, hadisələrin və mən-
sub olduğu dövlətin ən önəmli 
əlamətlərini özündə əks etdirən 
bayraqlar mühüm tarixi abidə-
dir. Bayraqda ideoloji, siyasi, 
sosial, sinfi, dini, milli və digər 
ideyalar daha cəmləşmiş forma-
da öz təcəssümünü tapır.

Səh. 4
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birgə tarif siyasəti nəticəsində tranzit 
yükdaşımaları əhəmiyyətli dərəcədə artıb

Azərbaycan və Gürcüstanın bir-
gə tarif siyasəti nəticəsində tranzit 
yükdaşımaları əhəmiyyətli dərəcə-
də artıb. Bu ilin yanvar-sentyabr 
aylarında ötən ilin müvafiq dövrü 
ilə müqayisədə neftin nəqli 4 dəfə, 
avtomobil nəqliyyatı ilə yükdaşıma-
lar 2,3 dəfə artıb.

İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən  bildiriblər ki, bu barədə 
Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev Tbilisidə Gürcüstanın Baş 
nazirinin birinci müavini, iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Dmitri Kum-
sişvili ilə görüşündə deyib.

Nazir Azərbaycan və Gürcüstanın birgə layihəsi olan "Enerji körpüsü"nün 
uğurla həyata keçirildiyini diqqətə çatdırıb.

nəqliyyat təhlükəsiz, əlyetərli və enerjiqoruyucu olmalıdır
BMT ekspertləri əhaliyə nəqliy-

yat xidmətlərinin yaxşılaşdırılması-
na dair tövsiyələr dərc ediblər.

Əhaliyə nəqliyyat xidmətlərinin 
yaxşılaşdırılmasına dair tövsiyələrin 
işlənib hazırlanması üçün BMT-nin 
Baş Katibi tərəfindən təyin edilmiş 
beynəlxalq ekspertlər qrupunun gəldi-
yi nəticə bundan ibarətdir ki, nəqliyyat 
təhlükəsiz, əlyetərli və enerjiqoruyucu 
olmalıdır.

Ekspertlər qrupunun üzvü Xose 
Viyeqas deyib: “Əsas məsələ nəqliy-

yat vasitələrinin əlyetərli olmasıdır. Nəqliyyat insanlara xidmət etməli və inki-
şafa şərait yaratmalıdır. Söhbət nəqliyyatın sürətindən yox, cəmiyyətin bütün 
üzvlərinin keyfiyyətli nəqliyyatdan istifadə edə bilməsi üçün şərait yaradılma-
sından gedir”.

Ekspertlər onların tövsiyələrindən hər bir ölkədə mövcud iqtisadi səviy-
yəyə uyğun olaraq istifadə olunmasını təklif edirlər. Məsələn, əgər nəqliyyat-
dan istifadə məsələsi müsbət həll edilibsə, onda tıxaclarla mübarizə və atmos-
ferə zərərli tullantıların azaldılması üzrə tədbirlər görmək lazımdır.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin sədri 
Cavid Qurbanovun başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyəti Çində səfərdə olub.

“Çin Dəmir Yolları”nın sədr müavini Yan Yu-
dun ilə görüşdə iki ölkə arasında əlaqələrin bütün 
sahələrdə inkişafından məmnunluq ifadə olunub, 
ötən ilin dekabrında Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin Çinə dövlət səfəri zamanı əldə olunan 
razılaşmaların əməkdaşlığımızın müxtəlif is-
tiqamətlərdə daha da dərinləşməsinə öz töhfəsini 
verdiyi vurğulanıb. Bu istiqamətlərdən biri də hər 
iki tərəf üçün böyük maraq kəsb edən nəqliyyat, 
o cümlədən dəmir yolu, yük daşımaları sahəsində 
əməkdaşlıqdır.

Yan Yudun Çin Xalq Respublikasının Səd-
ri Si Cinpinin tarixi İpək yolu üzərində yerləşən 
ölkələr arasında iqtisadi sahədə münasibətlərin 
daha da genişləndirilməsini nəzərdə tutan “İpək 
Yolu İqtisadi Kəməri” təşəbbüsünün reallaşması-
na Azərbaycanın böyük töhfələr vermək imkanı-
na sahib olduğunu bildirib. O, Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu xəttinin, habelə ölkədən keçən digər 
nəqliyyat dəhlizlərinin Azərbaycanın nəqliy-

yat-tranzit sahəsində əhəmiyyətini yüksəltdiyini, 
Çinin Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşru-
tundan daim istifadə etməkdə maraqlı olduğunu 
bildirib.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin sədri 
Cavid Qurbanov coğrafi mövqe baxımından bir 
neçə nəqliyyat dəhlizinin qovuşuğunda yerləşən 
Azərbaycanın öz tranzit imkanlarından istifadə 
etməklə “İpək Yolu İqtisadi Kəməri” təşəbbüsü-
nün reallaşmasında mühüm rol oynadığını diqqətə 
çatdırıb. O, iki ölkənin nəqliyyat, o cümlədən də-
mir yolu istiqamətində əməkdaşlığı üçün norma-
tiv-hüquqi bazanın təmin olunması ilə bağlı Azər-
baycan Prezidentinin Çinə dövlət səfəri zamanı 

imzalanmış sənədlərin əhəmiyyətini vurğulayıb.
C.Qurbanov Şərq-Qərb marşrutu və onun tər-

kib hissəsi olan Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat 
Marşrutunun inkişafı və perspektivləri barədə da-
nışaraq, yüklərin Çindən Avropaya, eləcə də İran, 
Türkiyə və Gürcüstana daşınmasında Azərbayca-
nın nəqliyyat-tranzit imkanlarının istifadə edil-
məsinin vaxt və maliyyə baxımından daha sərfəli 
olduğunu diqqətə çatdırıb.

Tərəflər iki ölkə arasında dəmir yolu sahəsin-
də əməkdaşlığı, habelə tranzit yük daşımaları ilə 
bağlı məsələlərin müzakirəsi üçün danışıqları in-
tensivləşdirməyi qərara alıblar.

Səfər çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin Şanxay və Çendu şəhərlərində keçir-
dikləri görüşlərdə də tranzit yük daşımalarına dair 
məsələlər müzakirə edilib. Çinin xüsusən qərb və 
mərkəzi vilayətlərində istehsal olunan malların 
Avropaya nəqlində Azərbaycan ərazisindən keçən 
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutundan 
istifadənin iqtisadi baxımdan daha əlverişli oldu-
ğu vurğulanıb.

Şahin Cəfərov

Noyabrın 7-si dünyanın səkkizinci möcüzəsi 
adlandırılan əfsanəvi Neft Daşlarında qazılan 
ilk quyudan neftin fontan vurduğu gündür. Düz 
67 il əvvəl, 1949-cu ilin məhz bu günü 942 metr 
dərinlikdən neftin fontan vurması ilə Azərbay-
can dünyada ilk dəfə açıq dənizdə neft hasil 
edən ölkə kimi adını tarixə yazdırdı. Bununla 
da “qara qızıl”ın vətəni Azərbaycanda neft 
sənayesinin yeni inkişaf mərhələsi başladı.

1950-ci ilin dekabrında neftçi Qurban kimi 
tanınan Qurban Abbasov və Mixail Kaveroçkinin 
qazdığı quyuların da neft verməsi Neft Daşlarının 
şöhrətini daha da artırdı. Azərbaycanın dəniz neft-
çilərinin cəsarəti Xəzəri fəth etməyə imkan verdi. 
Neft daşlarında qazma və neftçıxarma istənilən 
hava şəraitində aparılırdı. Güclü dalğalar, Xəzərin 
coşması dəniz neftçilərinin iradəsini qıra bilmir-
di. Bu, sözün əsl mənasında qəhrəmanlıq mücəs-
siməsi idi.

1951-ci ilin fevralında Neft Daşlarından neftlə 
dolu ilk tanker yola salındı. Həmin il estakada və 
meydançaların tikilməsinə, hidrotexniki qurğula-
rın, kommunikasiya xətlərinin, istehsal və yaşayış 
obyektlərinin inşasına başlanıldı.

Neft Daşlarının kəşfi dünyanın bütün dəniz və 
okean akvatoriyalarında axtarış-kəşfiyyat işləri-
nin inkişafına təkan verdi. SSRİ dönəmində bütün 
metallurgiya sənayesində, roket-kosmik komp-
leksində məhz Azərbaycanda, xüsusən də Neft 
Daşlarında çıxarılan neftdən istifadə olunurdu. 
Həmin illərdə Neft daşlarının şöhrəti o qədər ge-
niş yayıldı ki, bu məkan hətta dövlət başçılarının 
səfər proqramlarına daxil edilirdi.

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrü ölkəmiz-

də dəniz neftinin hasilatı tarixində yeni mərhələ 
açdı. Neft daşları dövlətin diqqət və qayğısı ilə 
əhatə olundu.

Prezident İlham Əliyevin Neft Daşlarının 60 
illiyi münasibətilə möcüzələr adasına tarixi səfəri 
bu unikal həyata yeni nəfəs verdi. Bu səfər Neft 
Daşlarının vətənimiz və xalqımız üçün nə qədər 
gərəkli olduğunu bir daha nümayiş etdirdi.

“İlk dəfə olaraq dünya miqyasında dənizdə 
neft çıxarılması məhz Azərbaycan neftçiləri tərə-
findən başlanmışdır və bu gün Neft Daşları yaşa-
yır, Neft Daşlarında aparılan quruculuq-abadlıq 
işləri məni çox sevindirir”- deyə Prezident İlham 
Əliyev vurğulayıb.

Dünyanın nəhəng sənaye komplekslərindən 
olan Neft Daşları Azərbaycan tarixinin şanlı sə-
hifələrindən biridir. Neft Daşlarını kəşf olunma-

sında və istismarında fədakarlıq göstərən qəhrə-
man dəniz neftçilərinin ən böyük mükafatı isə 
xalqımızın və dövlətimizin onlara dərin hörmət və 
məhəbbətidir.

Neft Daşları bünövrəsi 1947-ci ildə qoyulan 
dünyada ilk neft platformasıdır. O hazırda şəhər 
tipli qəsəbə olaraq Bakının Pirallahı rayonunun 
ərazisinə daxildir. Xəzər dənizinın səthindən aza-
cıq qalxan “Qara qayaların” ətrafında tikilib. Ab-
şeron yarımadasından 42 kilometr cənub-şərqdə 
yerləşən Neft Daşları Ginnesin Rekordlar Kitabı-
na ilk dəniz neft platforması kimi düşüb. 1999-cu 
ildə dünya ekranlarına çıxan və Ceyms Bondun 
sərgüzəştləri silsiləsindən olan “Dünya kifayət de-
yil” (“The World Is Not Enough”) filminin bəzi 
kadrları məhz Neft Daşlarında lentə alınıb.

AzərbAyCAn “iPək yolu iqtiSADi kəMəri” 
təşəbbüSünün reAllAşMASınDA MühüM rol oynAyır

”Baltik və Beynəlxalq Dəniz Şurası” 
(BİMCO) Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin və “Caspian Marine Services” şirkəti-
nin mütəxəssisləri üçün təlimlər keçib. Məqsəd 
gəmiçilik sahəsində çalışan əməkdaşların 
beynəlxalq təcrübəyə yiyələnməsinə köməklik 
göstərmək və onları bu sahədə  yeniliklərlə 
tanış etmək olub. 

Təlimin ilk günündə çıxış edən “ Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC sədrinin birinci 
müavini Zamiq İsmayılov beynəlxalq nüfuzlu 
“BİMCO” təşkilatının ölkə dənizçiləri üçün bu 
cür təlimlərin keçirməsini yüksək qiymətləndirib. 
Onun sözlərinə görə, belə təlimlər yerli mütəxəs-
sislərin təcrübə və biliklərini təkmilləşdirir. Gə-
miçilikdə hər zaman yüksək ixtisaslı kadrların ha-

zırlanmasına önəm verildiyini vurğulayan sədrin 
birinci müavini bundan sonra da yerli mütəxəs-
sislər üçün  müvafiq təlimlərin təşkil ediləcəyini 
bildirib.      

“BİMCO”-nun mütəxəssisləri tərəfindən də-
nizçilik sahəsində iqtisadiyyat, beynəlxalq kon-
vensiyalar, çarter müqavilələri,  konosament, yükə 
dəyən zərər və iddialar, təhlükəsizlik, ödəmələr 
və defoltlar, agentlər və brokerlər, dələduzluq 
və s. mövzular üzrə təlimlər keçirilib. Noyabrın 
10-dək davam edən təlimlərdə 100-ə  yaxın yerli 
mütəxəssis  iştirak edib.

Qeyd edək ki, 1905-ci ildə Kopenhagendə 
“Baltik və Ağ dəniz konfransı” adı ilə təsis edilən 
şirkətin əsas məqsədi birlik formatında fəaliyyət-
dən gəlirlər əldə etmək və dəniz daşımaları sahə-
sində effektiv razılaşmaları dəstəkləmək olub. 
Sonralar “Baltik və Beynəlxalq Dəniz Şurası”adı 
ilə fəaliyyətini daha da genişləndirən bu  təşkila-
tın hazırda gəmi sahibi, menecer, broker və agent-
lərdən ibarət  2200-dən çox üzvü var.

Nüfuzlu təsnifat cəmiyyətlərindən olan 
“Amerika Gəmiçilik Bürosu”nun (ABS) 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
də keçirdiyi illik audit yekunlaşıb. Oktyabrın 
31-dən başlayan audit nəticəsində keyfiyyət, 
sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi, ətraf mühitin 
mühafizəsi və enerji səmərəliliyi sahələrinə dair 
Gəmiçilikdə tətbiq edilən İnteqrasiya olunmuş 
İdarəetmə Sisteminin (İİS) İSO beynəlxalq 
idarəetmə standartlarına uyğunluğu müvafiq 
sertifikatla təsdiq olunub. Yeni sertifikatla İn-
teqrasiya olunmuş İdarəetmə Sisteminin tanker, 
quruyük daşıyan və Ro-Ro tipli gəmilərlə yana-
şı, yedək-təchizat və kran gəmilərində də tətbiqi 
təsdiqlənib.

Sertifikatı Gəmiçiliyin rəhbərliyinə ABS-in 
auditoru Angenilas Emanuil təqdim edib. ABS-lə 
əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirən “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin sədri Rauf 
Vəliyev bu sahədə əməkdaşlığın davam etdirilə-
cəyini bildirib. Rauf Vəliyev Gəmiçiliyin fəaliy-
yət istiqamətləri, görülən işlər və qarşıda duran 

vəzifələrdən də ətraflı söhbət açıb. Bildirib ki, 
istər donanmaların, istərsə də sahil müəssisə və 
təşkilatlarının işinin beynəlxalq standartlar səviy-
yəsində qurulması, mütəxəssislərin peşə hazırlığı-
nın artırılması, bunun üçün xarici şirkətlərlə sıx 
əməkdaşlıq Gəmiçiliyin daha çox önəm verdiyi 
məsələlərdir. Görüşdə həmçinin audit zamanı aş-
karlanan  çatışmazlıqların aradan qaldırılması is-
tiqamətində də fikir mübadiləsi aparılıb.

Xatırladaq ki, 2015-ci ildə də “Amerika Gə-
miçilik Bürosu” təsnifat cəmiyyəti “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin İnteqrasiya 
olunmuş İdarəetmə Sisteminin İSO beynəlxalq 
idarəetmə standartlarına uyğunluğunu təs-
diqləmək üçün aidiyyəti departamentlərdə və 
müxtəlif gəmilərdə sertifikatlaşma üzrə xarici au-
dit aparmış, nəticədə Gəmiçiliyə 5 illik müddəti 
olan sertifikat təqdim etmişdir.

GəMiçilikDə kADrlArın bilik və təCrübələrinin 
ArtırılMASınA xüSuSi Diqqət yetirilir

GəMiçiliyə DAhA bir beynəlxAlq 
SertifikAt təqDiM eDilDi

Ötən ay Ceyhan limanından 2,5 milyon tonadək 
Azərbaycan nefti dünya bazarına çıxarılıb

Cari ilin oktyabr ayı ərzində 2 milyon 493 
min 679 ton Azərbaycan nefti Ceyhan limanın-
dan dünya bazarına çıxarılıb.

SOCAR-ın mətbuat xidmətindən bildiri-
lib ki, bu həcmin 1 milyon 669 min 744 tonunu 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu-
nun (ARDNF) nefti təşkil edib. Cari ilin yanvar- 
oktyabr aylarında isə Ceyhan limanından ixrac 
edilən neftin həcmi 24 milyon 634 min 564 ton olub.

Ümumiyyətlə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri (BTC) 
istismara verilən gündən bu il noyabr ayının 1-ə qədər Ceyhan limanından 315 
milyon 828 min 336 ton Azərbaycan nefti dünya bazarına yola salınıb.

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasına 
Dəniz universitetlərinin beynəlxalq Assosiasiyasının 

üzvlük sertifikatı təqdim olunub
Vyetnamın Hayfonq şəhərində 

Dəniz Universitetlərinin Beynəlxalq 
Assosiasiyasının illik konfransı keçi-
rilib. Bu konfrans Assosiasiyaya üzv 
olan 60 dənizçilik ali təhsil müəssisə-
sinin ekspertlərini və rəsmi nümayən-
dələrini bir araya toplayıb.

Bu mötəbər beynəlxalq tədbirdə 
Assosiasiyaya yeni qoşulan ali təh-
sil müəssisələrinin adları açıqlanıb, 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasına Dəniz Universitetləri-
nin Beynəlxalq Assosiasiyasının üzv-
lük sertifikatı təqdim olunub.

Təqdimat mərasimində ADDA-nın 
prorektoru Əlimərdan Quliyev iştirak 
edib. O, Akademiyanın tarixi, bey-
nəlxalq əlaqələri, tədris prosesi, elmi 
nailiyyətləri haqqında məlumat verib. 
Əlimərdan Quliyev belə beynəlxalq tədbirlərin və görüşlərin qarşılıqlı fayda-
lı əməkdaşlığın genişlənməsində və möhkəmlənməsində əhəmiyyətli rolunu 
vurğulayıb.

Konfransda Assosiasiyaya üzv universitetlərin professor-müəllim heyəti-
nin ixtira və layihələrinin təqdimatı, dəstəklənməsi, onların praktikada tətbiqi 
barədə müzakirələr və ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

Növbəti illik toplantıların 2017-ci ildə Varnada (Bolqarıstan), 2018-ci ildə 
isə Barselonada (İspaniya) keçirilməsi qərara alınıb.

oktyabrda btC kəməri ilə 2,3 milyon 
tondan çox Azərbaycan nefti nəql edilib

Bu ilin oktyabr ayı ərzində 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac 
neft boru kəməri (BTC) vasitəsilə 2 
milyon 360 min 330 ton Azərbaycan 
nefti nəql olunub.

SOCAR-ın mətbuat xidmətindən  
bildirilib ki, cari ilin yanvar-oktyabr 
aylarında isə bu kəmərlə 24 milyon 403 min 652 ton neft ötürülüb. Ümumiy-
yətlə, kəmər istifadəyə verilən gündən bu il noyabr ayının 1-ə qədər BTC-yə 
317 milyon 79 min 41 ton neft vurulub.

Bundan başqa, cari ilin oktyabr ayında BTC kəməri ilə 263 min 869 ton 
Türkmənistan nefti nəql edilib.

Dünyanın səkkizinci möcüzəsi neft Daşlarında 
ilk quyunun fontan vurmasından 67 il ötür
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1. Gəmiçilik sahəsində mövcud vəziyyət
Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 

təməli qoyulmuş və hazırda Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla davam etdi-
rilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası ölkənin 
nəqliyyat sektorunun mühüm sahələrindən biri 
olan gəmiçiliyi də əhatə edir.

Son dövrlər digər sahələrdə olduğu kimi, 
gəmiçilikdə də ciddi islahatlar həyata keçirilir. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-
cü il 22 oktyabr tarixli 6 nömrəli Sərəncamı ilə 
Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi və 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 
Xəzər Dəniz Neft Donanmasının birləşdirilərək 
yenidən təşkil olunması əsasında “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cə-
miyyətinin (bundan sonra – Cəmiyyət) yaradıl-
ması buna bariz nümunədir.

Bu Cəmiyyəti yaratmaqda məqsəd ölkə-
nin tranzit yükdaşımalar sahəsində rəqabət 
potensialından daha səmərəli istifadə etməklə 
gəmiçilik sahəsində yerli və beynəlxalq daşı-
maların həcmini artırmaqdır. Cəmiyyət sərnişin 
və yük daşınması, habelə gəmilərin təmiri və  
modernləşdirilməsi ilə bağlı müxtəlif növ xid-
mətlər təqdim edən, eləcə də dənizdə həyata 
keçirilən neft və qaz əməliyyatlarına ixtisaslaş-
dırılmış gəmiçilik xidmətləri göstərən yeni və 
güclü bir qurumdur.

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 800 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbay-
can 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası 
Azərbaycanın regionun nəqliyyat qovşağına 
çevrilməsini, ölkənin strateji coğrafi mövqe-
yindən səmərəli istifadə edilməsini, tranzit və 
nəqliyyat xidmətlərinin inkişafını nəzərdə tutur.

Xəzər hövzəsində ən böyük liman olan 
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanının is-
tifadəyə verilməsi, Bakı Gəmiqayırma Zavo-
dunun fəaliyyətə başlaması, Bakı–Tbilisi–Qars 
dəmir yolu xəttinin inşası, İranla Azərbaycan 
arasında çatışmayan dəmir yolu bağlantısının 
tikintisi, Azərbaycan Respublikasında dəmir 
yolu nəqliyyatı sisteminin 2010–2014-cü illər-
də inkişafına dair Dövlət Proqramının həyata 
keçirilməsi, Xəzəryanı ölkələrdə limanların 
genişləndirilməsi, Çindən Avropaya kimi uza-
nan Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşru-
tu üzrə vahid keçid tarifinin təyin olunması və 
“bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi, “Bir Qurşaq, 
Bir Yol” layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı 
Azərbaycanla Çin arasında əməkdaşlıq haqqın-
da müqavilənin imzalanması və regionda həya-
ta keçirilən irimiqyaslı layihələr növbəti illərdə 
Azərbaycandan keçən tranzit yüklərin artma-
sına səbəb olacaqdır və bu yüklərin daşınması 
üçün müxtəlif təyinatlı gəmilərə olan tələbatın 
daha da artacağı gözlənilir. Həmçinin, Xəzər 
dənizindən keçən nəqliyyat dəhlizlərinin ge-
niş imkanları müxtəlif nəqliyyat vasitələri ilə 
qarışıq daşımaların sürətli inkişafını, eləcə də 
Azərbaycan Respublikasının tranzit potensialı-
nın artırılmasında mühüm rol oynayan Cəmiy-
yətə məxsus limanların yükaşırma səviyyəsinin 
yüksəldilməsi məqsədilə liman infrastruktu-
runun təkmilləşdirilməsini zəruri edir. Bu in-
kişaf Azərbaycanın istər     Şərq–Qərb, istərsə 
də Şimal–Cənub istiqamətində dünya nəqliyyat 
sisteminə inteqrasiya etməsi regionun nəqliyyat 

və logistika qovşağına çevrilməsi baxımından 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Digər tərəfdən, Xəzər dənizində, o cüm-
lədən Xəzərin Azərbaycan sektorunda artan 
neft və qaz əməliyyatları dənizdə qabaqcıl tex-
nologiyalarla təhlükəsiz və səmərəli fəaliyyət 
göstərən, beynəlxalq standartlara cavab verən 
müasir ixtisaslaşmış neft donanmasının olma-
sını zəruri edir. Azərbaycan Respublikasında 
hasil edilən karbohidrogen ehtiyatlarının xey-
li hissəsi Xəzər dənizindəki yataqların payına 
düşdüyündən, həmin əməliyyatların aparılma-
sında Cəmiyyətin genişprofilli ixtisaslaşdırıl-
mış neft donanması xüsusi rol oynayır və Azər-
baycan Respublikası üçün strateji əhəmiyyətə 
malikdir.

Yeni və müasir tələblərə cavab verən nəq-
liyyat gəmilərinin və neft sənayesinə xidmət 
edən ixtisaslaşdırılmış gəmilərin tikilərək istis-
mara buraxılması, Cəmiyyətin rəqabət qabiliy-
yətini artırmaq məqsədi ilə donanmanın yaşının 
gəncləşdirilməsi, gəmi təmiri prosesinin daha 
effektiv və yüksək keyfiyyətlə aparılması üçün 
gəmi təmiri zavodlarının əsaslı təmir olunma-
sı və yeni texnologiyalarla təchiz edilməsi, bir 
sözlə, beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyyəti 
təmin etmək üçün gəmiçilik sistemində köklü 
islahatların davamı olaraq “2016–2020-ci il-
lərdə Azərbaycan Respublikasında gəmiçiliyin 
inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın (bundan 
sonra – Dövlət Proqramı) həyata keçirilməsi 
zəruridir.

2. Dövlət Proqramının əsas məqsədi və 
vəzifələri

2.1. Dövlət Proqramının əsas məqsədi Azər-
baycanda gəmiçilik sahəsinin inkişafını, rəqa-
bətqabiliyyətli və beynəlxalq standartlara uyğun 
yüksəksəviyyəli daşıma və neft sənayesi üçün 
ixtisaslaşdırılmış xidmətlər təqdim edən, kom-
mersiya cəhətdən səmərəli fəaliyyət göstərən 
və gələcəkdə özünü sərbəst maliyyələşdirməklə 
dövlət büdcəsinə gəlir gətirən nüfuzlu gəmiçi-
lik şirkətinin formalaşdırılmasını, Azərbaycan 
ərazisindən yük daşımalarının həcminin artırıl-
masını təmin etmək və “Azərbaycan 2020: gələ-
cəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası çərçivəsində 
Azərbaycanın beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat 
və logistik mərkəzə çevrilməsi  üçün zəruri təd-
birlər görməkdir.

2.2. Dövlət Proqramı Cəmiyyətin inkişaf 
istiqamətlərinə nail olunmasını və aşağıdakı və-
zifələrin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur:

2.2.1. qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğun 
gəmiçilik şirkətinin qurulmasının davam etdiril-
məsi və xidmət keyfiyyətinin daim yüksək sə-
viyyədə saxlanılmasının təmin edilməsi;

2.2.2. müasir mərkəzləşdirilmiş idarəetmə 
sisteminin tətbiqi, əsaslı islahatların davam et-
dirilməsi və korporativ idarəetmənin daim tək-
milləşdirilməsi;

2.2.3. müştərilərlə peşəkar və etibarlı mü-
nasibətlərin qurulmasının davam etdirilməsi 
və dayanıqlı xidmət təqdim edən şirkət imicini 
yüksəltməklə Xəzər dənizində aparıcı mövqe-
nin qorunub saxlanılması və daha da gücləndi-
rilməsi;

2.2.4. Azərbaycanda və regionda həyata ke-
çirilən irimiqyaslı layihələri nəzərə alaraq,  Asi-
ya ilə Avropa arasında yükdaşıma həcmlərinin 

bir qisminin Azərbaycan üzərindən ahəngdar və 
fasiləsiz nəqlinin təmin edilməsi;

2.2.5. Azərbaycan ərazisindən daşımaların 
artırılması üçün kompleks tədbirlərin yerinə ye-
tirilməsi;

2.2.6. yeni gəmilərin tikilməsi, nəqliyyat və 
ixtisaslaşdırılmış neft donanmalarının yenilən-
məsi;

2.2.7. mövcud gəmilərin əsaslı təmiri və 
müştərilərin tələblərinə cavab verən səviyyəyə 
çatdırılması;

2.2.8. gəmi təmiri zavodlarının əsaslı təmiri 
və yeni texnologiyalarla təchiz olunması;

2.2.9. Xəzər regionunda düzgün marketinq 
işinin təşkil edilməsi, tələbatın müəyyənləşdiril-
məsi və ona uyğun işin təşkili;

2.2.10. Xəzərdən kənar prioritet inkişaf is-
tiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və ona uy-
ğun strateji inkişaf planının hazırlanması;

2.2.11. yeni Bakı Gəmiqayırma Zavodu 
üzrə sifarişlərin həcminin və ümumiyyətlə, 
Azərbaycanda gəmiqayırma sahəsində təcrübə-
nin artırılması;

2.2.12. Cəmiyyətə məxsus limanların inki-
şaf etdirilməsi və müasir tələblərə cavab verən 
infrastrukturun yaradılması;

2.2.13. Azərbaycan bayrağı altında üzən 
gəmilərin Azərbaycan Respublikasının tərəf-
dar çıxdığı dəniz nəqliyyatı sahəsinə dair bey-
nəlxalq konvensiyalarda nəzərdə tutulmuş 
tələblərə uyğunluğunun təmin olunması;

2.2.14. kadr hazırlığının səmərəsinin və 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, kadrların   həvəs-
ləndirilməsi siyasətinin təkmilləşdirilməsi;

2.2.15. dənizçi peşəsinin təbliği.

3. Maliyyə mənbələri
3.1. Dövlət Proqramının aşağıda göstərilən 

mənbələr hesabına maliyyələşməsi nəzərdə tu-
tulur:

3.1.1. Cəmiyyətin daxili imkanları;
3.1.2. Cəmiyyət tərəfindən birbaşa və ya 

dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlər;
3.1.3. qiymətli kağızların buraxılması;
3.1.4. dövlət büdcəsinin vəsaiti;
3.1.5. qeyri-profilli aktivlərin realizə edil-

məsindən daxilolmalar;
3.1.6. qanunvericiliyə zidd olmayan digər 

mənbələr.
3.2. Cəmiyyətin inkişaf strategiyası əsasın-

da gəmiçiliyin gəlirliliyini və səmərəli inkişafı-
nı nəzərdə tutan layihələrin Cəmiyyətin öz im-
kanları və banklardan alınan kreditlər hesabına, 
dövlət əhəmiyyətli strateji layihələrin isə dövlət 
dəstəyi əsasında maliyyələşdirilməsi planlaşdı-
rılır. Dövlət əhəmiyyətli layihələr Azərbaycanın 
qeyri-neft sektorunun inkişafına, tranzit po-
tensialının artırılmasına, Transxəzər dəhlizinin 
inkişafına və Azərbaycanın regionun nəqliyyat 
və logistika qovşağına çevrilməsinə xidmət edə-
cəkdir.

3.3. Dövlət Proqramı çərçivəsində icrası 
planlaşdırılan layihələr onların iqtisadi səmərə-
lilik və ölkəmizin tranzit potensialının reallaş-
dırılması baxımından strateji əhəmiyyəti nəzərə 
alınmaqla müəyyən edilmişdir. Qeyd olunan 
layihələrin icrası zamanı mövcud bazar şəraiti 
nəzərə alınacaq və lazım gəldikdə, maliyyə re-
sursları strateji plana uyğun olaraq maliyyə mo-
deli yenilənməklə cəlb ediləcəkdir.

4. Gözlənilən nəticələr
4.1. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi 

nəticəsində Azərbaycanın gəmiçilik sahəsindəki 
potensialından optimal və səmərəli şəkildə isti-
fadə edilməsi, Xəzər hövzəsində və Xəzərdən 
kənarda beynəlxalq standartlara uyğun daşıma 
xidmətləri göstərilməsi, Azərbaycanın tranzit 
potensialının artırılması, institusional islahatla-
rın davam etdirilməsi, gəmiçiliyin fəaliyyətinə 
dair daha təkmil qanunvericilik bazasının for-
malaşdırılması, gəmiçilik sahəsində yüksəkix-
tisaslı yerli kadrların hazırlanması təmin edilə-
cəkdir.

4.2. Dövlət Proqramı çərçivəsində dövlətin 
dəstəyi ilə nəqliyyat donanması və ixtisaslaşdı-
rılmış neft donanması üçün gəmilərin tikilməsi 
və Cəmiyyətin təlim-tədris müəssisəsinin mo-
dernləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Xəzər re-
gionunda həyata keçirilən irimiqyaslı layihələr 
Transxəzər dəhlizi ilə Azərbaycandan keçmək-
lə daşınan konteyner yüklərin artmasını labüd 
edir. Bu baxımdan, həmin yüklərin daşınması 
üçün Dövlət Proqramında dövlətin dəstəyi ilə 
konteyner daşıyan gəminin tikilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur ki, bu da Azərbaycanın tranzit po-
tensialının reallaşdırılmasına və regionun nəq-
liyyat və logistika qovşağına çevrilməsinə töhfə 
verəcəkdir. Eyni zamanda, Ro-Pax tipli gəmi-
nin tikilməsi Azərbaycandan tranzitlə keçən 
avtotexnikanın daşınması və onların mütəmadi 
olaraq Xəzərdən keçən marşruta cəlb edilməsi 
üçün vacibdir. Nəqliyyat donanması üçün tikin-
tisi nəzərdə tutulmuş tanker və quru yük gəmi-
si hazırda Cəmiyyətin donanmasında mövcud 
olan, istismar müddətini başa vurmuş gəmiləri 
yeniləməyə və Şərq–Qərb istiqamətində daşı-
malarda Azərbaycan gəmiçiliyinin bazar payı-
nın qorunub saxlanılmasına imkan verəcəkdir.

4.3. Cəmiyyətin nəqliyyat donanması 
Xəzərdə və Xəzərdən kənar beynəlxalq yük-
daşıma bazarlarında fəaliyyət göstərərək qey-
ri-neft sektorundan ölkəyə gəlir axınını təmin 
edir. Bu baxımdan, donanmanın vaxtında ye-
nilənməsi bazar payının qorunması və geniş-
ləndirilməsinə, Cəmiyyətin gəlirlərinin yük-
səlməsinə, yekunda dövlət büdcəsinə vergi və 
rüsumlar şəklində ödəmələrin artmasına səbəb 
olacaqdır.

4.4. Dövlət Proqramı çərçivəsində ixtisas-
laşdırılmış neft donanması üçün dövlətin dəstəyi 
ilə qəza xilasetmə gəmilərinin tikilməsi Xəzər-
də qəza və yanğın təhlükəsizliyi, növbəçəkmə 
əməliyyatlarının beynəlxalq standartlara uyğun, 
yüksək səviyyədə təmin edilməsinə şərait yara-
dacaqdır. Eyni zamanda, torpaqqazan dibdərin-
ləşdirici gəminin tikilməsi, Xəzərdə son illərdə 
suyun səviyyəsinin aşağı düşməsini nəzərə ala-
raq, dənizdə dibdərinləşdirmə işlərinin aparıl-
masına, gəmilərin limanlara təhlükəsiz girişinin 
təmin edilməsinə və onların saya oturma təh-
lükəsini aradan qaldırmağa imkan verəcəkdir.

4.5. Dövlət Proqramı çərçivəsində dövlətin 
dəstəyi ilə Cəmiyyətin təlim-tədris müəssisəsi-
nin müasir avadanlıqla, gəmi simulyatorları və 
trenajorlarla təmin edilməsi nəzərdə tutulmuş-
dur ki, bu tədbirlərin də icrası ölkədə dənizçilə-
rin yetişdirilməsinə, üzən heyətin ixtisasının 
artırılmasına və Azərbaycanda gəmiçilik sahə-
sində kadr potensialının yüksəldilməsinə xid-
mət edir.

Azərbaycan respublikası Prezidentinin 2016-cı il 7 noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir
2016-2020-ci illərdə Azərbaycan respublikasında gəmiçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı

5. D vlət Proqram n n həyata ke irilməsi zrəö ç üı ı

T DB RL R PLANIƏ Əİ

Tədbirin adı

İcra
m ddətiü

(illər
üzrə)

5.1.  slahatlar n apar lmasİ ı ı ı və idarəetmənin qabaqc l beynəlxalqı
təcr bəyə uy un qurulmasü ğ ı

5.1.1. Mərkəzlə dirilmi korporativ idarəetmə sisteminin tətbiqiş ş
(islahatlar n davam etdirilməsi)ı

2016–
2017

5.1.2. SAP proqram təminat n n yeni modullar n n tətbiqi,ı ı ı ı
d zəli lər edilməsi, digər proqramlarla inteqrasiyan nü ş ı
təmin edilməsi, heyət n kurslar n tə kiliüçü ı ş

2016–
2018

5.1.3. Tan nm beynəlxalq audit irkəti tərəfindən maliyyəı ış ş
hesabatlar n n audit yoxlamas n nı ı ı ı apar lması ı

2016–
2019

5.1.4. Gəmi iliyin davaml  inki af  haqq nda hesabat n nç ı ı ış ı ı
haz rlanmas və həmin hesabat n beynəlxalq auditı ı ı
şirkəti tərəfindən audit yoxlamas n n apar lması ı ı ı

2016–
2020

5.1.5. Cəmiyyətin beynəlxalq standartlara uy un sertifikatlarğ
əldə etməsi və həmin standartlara uy un daxiliğ
idarəetmə sisteminin inki afş ı

2016–
2019

5.1.6. Cəmiyyətin mərkəzlə dirilmi korporativ əbəkəsininş ş ş
yarad lmas (idarə və m əssisələraras məlumatı ı ü ı
m badiləsi, serverlərin al nmas , ehtiyat server ota n nü ı ı ığı
yarad lmaı s , korporativ mumi təhl kəsizlik sistemi,ı ü ü
lisenziyala d rma, videokonfrans, telefoniya və VoIP)ş ı

2016–
2020

5.1.7. Gəmi iliyin kredit reytinqinin monitorinqiç 2016–
2020

5.1.8. Gəmi iliyin Xəzərdə və Xəzərdən kənarda inki afç ş
strategiyas n n haz rlanması ı ı ı (y kda ma bazarlar n nü şı ı ı
öyrənilməsi, ona uy un strateji plan n haz rlanmas )ğ ı ı ı
üçü çn tan nm beynəlxalq məsləhət i irkətin cəlbı ış ş
olunması

2016–
2017

5.1.9. Cəmiyyətə məxsus limanlar n inki af etdirilməsi,ı ş
y ka rma səviyyəsinin y ksəldilməsi və m asirü ü üşı
tələblərə cavab verən liman infrastrukturunun
yarad lması ı

2016–
2020

5.1.10Gəmi ilik sahəsində əffafl n və effektivliyin art r lmasç ş ğ ı ıı ı ı
üçün daxili idarəetmə və elektron xidmətlərin tətbiqi
(donanman n istismar sistemləri, gəmi təmiri sistemi,ı ı
elektron sənəd dövriyyəsi)

2016–
2020

5.2. Bazar n m vcud tələbat na uy un olaraq nəqliyyatı ö ı ğ
donanmas n n yenilənməsi və modernlə dirilməsiı ı ş

2016–
2020

5.3. Bazar n m vcud tələbat na uy un olaraq dənizdə neftı ö ı ğ
hasilat na xidmət edən donanman n yenilənməsi vəı ı
modernlə dirilməsiş

2016–
2020

5.4. Bibiheybət Gəmi Təmiri Zavodunun təmiri və
modernlə dirilməsiş

2016–
2020

5.5. Z Gəmi Təmiri Zavodunun təmiri vəığ
modernlə dirilməsiş

2016–
2018

5.6. Texniki nəqliyyat park n n yenilənməsi və zəruri tikintiı ı
i lərininş apar lması ı

2016–
2020

5.7. Gəmi iliyin təlimç -tədris m əssisəsinin təmiri və m asirü ü
avadanl qla təmin edilməsiı

2017–
2019

5.8.  nsan resurslar n n idarə edilməsi sahəsində tədbirlərİ ı ı

5.8.1. İnsan resurslar n n idarə edilməsində informasiyaı ı -
kommunikasiya texnologiyalar n n tətbiqiı ı

2016–
2020

5.8.2. Ə üməkhaqq stemində beynəlxalq təcr bənin tətbiqiı si 2016–
2020

5.8.3. Təlim və inki af sisteminin qurulmasş ı 2016–
2020

5.8.4. İ ınsan resurslar n n sosial rifah n n yax la d r lması ı ı ı ı ı ış ş
sahəsində vahid tədbirlər plan n n i lənib haz rlanması ı ı ış

2016–
2020

5.9. Cəmiyyətin xarici n mayəndəliklərinin a lmas  və Xəzərdənü çı ı
kənarda fəaliyyət

5.9.1. Xarici n mayəndəliklərin a lmas və marketinq i ininü çı ı ş
fəalla d r lmasş ı ı ı

2016–
2020

5.9.2. Xəzərdən kənarda fəaliyyət n yeniüçü gəmilərin tikilməsi
(tikilməsi planla d r lan gəmi tipləri xarici bazarlar nş ı ı ı
öyrənilməsi əsas nda məlum olacaq)ı

2016-
2020

Dəniz Administrasiyasının əməkdaşı  
akademik göstəricilərə görə “Chancellor’s 

Medal”ı ilə təltif edilib
Dövlət Dəniz 

Administrasi-
yasının hüquq, 
kadr və bey-
nəlxalq əlaqələr 
şöbəsinin müdir 
müavini Fuad 
Mərdiyev İs-
veç Krallığının 

Malmö şəhərində yerləşən Dünya Dənizçilik Uni-
versitetinin 2015-2016-cı illər üzrə dəniz siyasəti və 
hüququ ixtisasının magistratura pilləsini yüksək 
göstərici ilə bitirərək adıçəkilən universitetdə müxtə-
lif istiqamətlər üzrə təhsil alan 50-dən çox ölkəni 
təmsil edən 114 nümayəndəni qabaqlayaraq ölkəmi-
zin adını ən yüksək pilləyə qaldırıb.

Administrasiyanın mətbuat xidmətindən  bildirilib 
ki, Dünya Dənizçilik Universitetində keçirilən məzun 
günündə Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Baş Katibi Ki-
tak Lim, adıçəkilən universitetin rektoru doktor Kleo-
patra Doumbia-Henri, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının 
keçmiş baş katibi Efimios Mitropoulus, Dünya Azər-
baycanlıları Assambleyasının prezidenti Rəşad Qu-
liyev, Assambleyanın gənclər, təhsil, elm məsələləri 
üzrə vitse-prezidenti Aidə Məmmədova, assambleya-
nın İsveç təmsilçiliyi üzrə rəhbəri Aqil Vəliyev, eləcə 
də İsveçdə yaşayan digər həmvətənlərimiz iştirak edib-
lər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Dövlət İdarəçilik Akademiyasını bakalavr pilləsi, Bakı 
Slavyan Universitetini magistr pilləsi üzrə bitirən Döv-
lət Dəniz Administrasiyasının əməkdaşı F.Mərdiyev 
məzun günündə Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Baş 
Katibi və Dünya Dənizçilik Universitetinin Konsulu 
olan Kitak Lim tərəfindən akademik göstəricilərə görə 
“Chancellor’s Medal”ı ilə təltif olunub.

1983-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ix-
tisaslaşmış agentliyi olan Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı 
tərəfindən təsis edilən Dünya Dənizçilik Universite-
tində magistratura və doktorantura pilləsi üzrə hər il 
dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil edən dəniz nəqliy-
yatı sahəsi üzrə mütəxəssislər təhsil alır. Beynəlxalq 
Dəniz Təşkilatının baş katibi Kitak Lim, Türkiyənin 
Baş naziri Binəli Yıldırım və dəniz nəqliyyatı sahəsi 
üzrə çalışan bir sıra tanınmış mütəxəssislər qeyd edilən 
universitetin məzunlarıdır.

Sənsiz kədər - qaçılmaz,
Göz, sevinclə barışmaz.
Göz, sevincə alışmaz.
Sənsiz, bəxtim elə bil 
Açılmaz düyün idi.
Nə həyatım bir həyat,
Nə də günüm gün idi.

Dalğalan, bayrağım mənim, dal-
ğalan!  Bu günüm, sabahım, dalğalan! 
Dalğalan ki, zirvələrdə dalğalanmağın 
üçün canından keçənlərin ruhu şad ol-
sun.  Azərbaycan boyda sevgimizdən 
güc alıb, daha əzəmətlə dalğalan. Dal-
ğalan ki, sən də Azərbaycanımızın qüdrətinə 
qüdrət, şöhrətinə şöhrət qata biləsən. 

Dalğalan, fərəhim mənim!
Gerbimiz və himnimiz  kimi, sən də 

dövlətimizin müstəqilliyini təcəssüm etdi-
rirsən. Kimliyimizi dünyaya bəyan edirsən. 
Vətən boyda sevgimizlə önündə diz çökdük-
cə, sən daha uca zirvələrdə dalğalan. Daha 
uca zirvələrdə dalğalan ki, kor olmuş düş-
mənlərimiz də görsün və dərk etsin müstəqil 
Azərbaycanımızın ərazi toxunulmazlığını. 
Daha uca zirvələrdə dalğalan ki, Allahın sev-
gisindən də kənarda qalmayasan...

Nə qədər əziz olduğundan xəbərsizsən 
bəlkə? Vətən adı çəkiləndə səcdəsində əyil-
diyimiz qədər əziz və müqəddəssən, Azər-
baycan bayrağı!

Vətəni qorumağa gedəndə sənin önündə 
diz çöküb, and içir əsgər oğullarımız. Fəaliy-
yətə başlayanda sənin önündə diz çöküb, and 
içir xalqın seçdiyi rəhbər. 

Sən bizim torpağımıza, tariximizə, 
dövlətimizə sonsuz sevgimizdən yaranmı-
san. Bütün dünyaya azadlıq eşqimizi, mil-
li-mənəvi dəyərlərə və ümumbəşəri ideallara 
sadəqətimizi nümayiş etdirirsən.

Səni - göylərin sonsuzluğuna ucalan, 
müstəqilliyimizi və milli mənsubiyyətimizi 

ifadə edən   bayrağımızı xalqımız ilk dəfə 
başı üzərinə 98 il öncə qaldırıb. 1920-ci ilin 
28 aprelində respublikamızın bolşeviklər 
tərəfindən işğalından sonra isə Azərbaycan 
Parlamentinin binası üzərindən endirilən 
ay-ulduzlu üçrəngli bayrağımızın əvəzinə 
“qırmızılar” bizə oraq-çəkicli qondarma 
bayrağı dövlət atributu kimi sırımağa çalış-
dılar. Ulu Öndər Naxçıvan Respublikasına  
rəhbərlik etdiyi dövrdə bir-birinin ardınca 
xalqda özünüdərki gücləndirən, milli dövlət 
rəmzlərinə hörmət təlqin edən mühüm təd-
birlər həyata keçirdi. Təkcə bu faktı qeyd 
etmək kifayətdir ki, hələ sovet hakimiyyəti 
dağılmamış Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Sovetinin 1990-cı il 19 yanvar tarixli qə-
rarı ilə ay-ulduzlu üçrəngli bayrağımız rəsmi 
olaraq Naxçıvan Ali Sovetinin binası üzərin-
də ucaldıldı. 1991-ci il oktyabrın 18-də isə 
ölkə parlamenti Azərbaycanın müstəqilliyi 
haqqında Konstitusiya Aktı qəbul etdi. Hə-
min gün ay-ulduzlu üçrəngli bayrağımız 70 
il məhkum edildiyi qaranlıqlardan qurtula-
raq birdəfəlik işığa çıxdı və Dövlət Bayrağı 
statusunda yenidən  xalqımızın başı üzərində  
dalğalandı.

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi altında hazırlanaraq 1995-ci ildə 
ümumxalaq səsverməsi ilə qəbul edilmiş 

Azərbaycan Konstitusiyasında üç-
rəngli bayraq dövlət rəmzi kimi təs-
bit edilmişdir. Əsas Qanunun 23-cü 
maddəsinin II bəndində göstərilir: 
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Bayrağı bərabər enli üç üfüqi zolaq-
dan ibarətdir. Yuxarı zolaq mavi, orta 
zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl rəng-
dədir. Qırmızı zolağın ortasında bay-
rağın hər iki üzündə ağ rəngli aypara 
ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilmiş-
dir. Bayrağın eninin uzunluğuna nis-
bəti 1:2-dir”.

Mavi rəng türklüyü, qırmızı rəng 
müasirliyi, yaşıl rəng isə dinimizə bağlılığı 
ifadə edir. Bayrağın üzərindəki ağ rəngli ay 
nişanı türkçülüyün, səkkizguşəli ulduz isə 
“Azərbaycan” sözünün əski əlifbada səkkiz 
hərflə yazılışının göstəricisidir. Bəzi mən-
bələrə görə isə 1918-ci ildə Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin dövlət prinsipləri 
müəyyənləşdirilərkən səkkiz atributa əsas-
lanıb. Bunlar türkçülük, islamçılıq, çağdaş-
lıq, dövlətçilik, demokratiklik, bərabərlik, 
azərbaycançılıq və mədəniyyətlilikdi. Sək-
kizguşəli ulduzun hər bucağı bu prinsiplərin  
biri rəmzindədir.

Konstitusiyanın 75-ci maddəsinin bi-
rinci bəndində isə qeyd olunur ki, “Hər bir 
vətəndaş Azərbaycan Respublikasının döv-
lət rəmzlərinə - bayrağına, gerbinə və him-
ninə hörmət etməlidir.”

Bütün sahələrdə Ulu Öndərin siyasəti-
ni uğurla davam etdirən layiqli varisi cənab 
İlham Əliyevin  milli dövlət atributlarına 
münasibətində də eyni sevginin şahidi olu-
ruq. Məhz  Prezident İlham Əliyevin müva-
fiq fərman və sərəncamları ilə   9 noyabr -   
Dövlət Bayrağı Günü təsis edilmiş, Bakıda 
Dövlət Bayrağı Meydanı, həmin meydanda 
Dövlət Bayrağı Muzeyi yaradılmışdır. Bütün 
bunlar möhtərəm Prezidentimizin müstəqil-

liyimizə, dövlətimizin atributlarına verdi-
yi dəyərin bariz nümunəsi olmaqla yanaşı,  
həm də milli bayrağa sevgimizin dövlət tərə-
findən rəsmiləşdirilməsi deməkdir.

Qürurumuz, mənəvi sərvətimiz, toxu-
nulmaz xəzinəmiz olan üçrəngli bayrağımı-
zın paytaxtımızın ən möhtəşəm guşəsində və 
analoqu olmayan hündürlükdə dalğalanması 
həm də xalqımızda milli özünüdərk ideal-
larını, həmrəylik duyğularını artırır. Dövlət 
Bayrağı Meydanı dövlətçiliyimizin şərəfli 
tarixi, onun hansı təməl prinsiplərinə, idealo-
ji sütunlara söykəndiyini nümayiş etdirmək-
lə yanaşı, xalqımızın öz müstəqil dövlətini 
qorumaq, inkişaf etdirmək, əbədi yaşatmaq 
əzmini möhkəmləndirir.

Sevinirik ki, gəmilərimizin dor ağacın-
da da üçrəngli bayrağımız dalğalanır. Sorağı 
dünyanın müxtəlif dənizlərindən gələn gə-
milərimizin  dor ağacında müstəqilliyimizin, 
suverenliyimizin, istiqlaliyyətimizin rəmzi 
olan bayrağımızın dalğalandığını görmək nə 
xoş! Bu həm də harada üzmələrindən asılı 
olmayaraq, gəmilərimizin müstəqil Azər-
baycanımızın bir parçası olduğunun təsdiqi-
dir.

Möhtərəm Prezidentimizin böyük mə-
harətlə həyata keçirdiyi uğurlu siyasət, 
Azərbaycanın dünyanı heyrətləndirən, düş-
mənlərinin belə etiraf etdiyi iqtisadi tərəqqi-
si, ordumuzun Cənubi Qafqazın ən qüdrətli 
ordusuna çevrilməsi isə yaxın gələcəkdə er-
məni işğalı altında olan bütün torpaqlarımız-
da da Dövlət Bayrağımızın dalğalanacağına 
hər birimizdə qəti əminlik yaradır.

Dalğalan, Bayrağım mənim! Dalğalan, 
müstəqillik, suverenlik, milli azadlıq, istiqlal 
ideallarını simvolizə edən Bayrağım mənim!  
Dalğalan, sevincim mənim! Dalğalan, qüru-
rum mənim! Dalğalan!!!

Rasif  TAHİROV

DAlğAlAn, torPAğıMızA, tArixiMizə, DÖvlətiMizə  
SonSuz SevGiMizDən yArAnAn AzərbAyCAn bAyrAğı!
Biz öz himnimizi, bayrağımızı özümüz qədər sevməliyik. Çünki bu, bizim 

vətənimizə, millətimizə, dövlətimizə olan sədaqət, sevgi və məhəbbətin rəmzidir.
Heydər  ƏLİYEV,
Ümummilli Lider

Bizim bayrağımız qürur mənbəyimizdir. Bizim bayrağımız canı-
mızdır, ürəyimizdir.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti



A Z Я R B A Y C A N
X Z R D N Z G M L YЯ Я Я И Я ИЧИ И И

11 noyabr 2016-cы il   № 73-76 (9079)4

Dövrün, hadisələrin və mən-
sub olduğu dövlətin ən önəmli 
əlamətlərini özündə əks etdirən 
bayraqlar mühüm tarixi abidə-
dir. Bayraqda ideoloji, siyasi, 
sosial, sinfi, dini, milli və digər 
ideyalar daha cəmləşmiş forma-
da öz təcəssümünü tapır.

Arxeoloji tapıntılar Azərbaycan əra-
zisində ştandart formalı bayraqların hələ 
tunc dövründə (b.e.ə. IV- II minillik) isti-
fadə edildiyini təsdiq edir. Şəmkir və Şəki 
rayonlarında aparılan arxeoloji qazıntılar 
zamanı aşkar edilmiş buynuzlu maral, 
üzərində səkkiguşəli ulduz, şüalanan 
Günəş və müxtəlif həndəsi naxışlar olan 
dairəvi lövhə və başqa formalı tunc ştan-
dartlar, çox güman ki, qəbilə başçısının 
və ya hakimiyyətin rəmzini təmsil edir. 
Tapılmış ştandartların əksəriyyəti buy-
nuzlu heyvan təsvirləridir. B.e.ə. VIII-
VII əsrlərə aid Manna qalalarını təsvir 
edən Assur relyefində də belələrinə rast 
gəlinir. Çox güman ki, dövlətçiliyimizin 
rəmzi sayılan bu formalı ştandartlar til-
sim rolunu oynamışdır. Bu gün Azərbay-
canda qapı və darvazaların yuxarılarına, 
divar və barılara bərkidilən keçi və qoç 
buynuzları, heyvan (it, at, maral) kəllələ-
ri bəd nəzərdən, bəd əməllərdən qoruyan 
nişan, tilsim kimi istifadə olunur.

Azərbaycan bayrağının tarixi qədim-
dir. 5 minillik dövlətçilik tarixinə malik 
və dünyanın ən qədim insan məskənlə-
rindən biri olan bu diyarın ilk dövlət qu-
rumlarından başlamış sonrakı dövrlərdə 
dövlət idarəçiliyi mədəniyyəti daha da 
yüksəlmişdir. M.Kalankatlının “Albaniya 
tarixi” əsərində həm albanların, həm də 
ilk orta əsrlərdə onlarla döyüş meydanın-
da qarşılaşan türklərin bayraqlarının təs-
virləri vardır. Əjdaha və quş formasında 
olan bu cür bayraqların əsas hissəsi ipək 
parçadan olmuş, gümüş bayraq sapı isə 
əfsanəvi heyvanın başını əks etdirmiş-
dir. Buna bənzər bayraqlar erkən orta əsr 
Avropasında və digər Şərq ölkələrində də 
geniş yayılmışdır.

Bayraqlar həm də hərbi əhəmiyyət 
daşımışdır. Döyüş zamanı bayraq göz 
bəbəyi kimi qorunmuşdur. Bayrağın en-
məsi və ya düşmən əlinə keçməsi məğ-
lubiyyətin əlaməti sayılırdı. “Kitabi Dədə  
Qorqud”da düşmən hücumunun qisa-
sını ala bilən Salur Qazanın qardaşının 
“Kafərin tuğ ilə sancağını (yəni bayrağı) 
qılıncladı”ğı və “yerə saldığı” göstərilir.

Ərəb xilafətinin tənəzzülündən son-
ra — IX əsrin ortalarından başlayaraq 
Qafqazda, habelə bütün Yaxın və Orta 
Şərqdə türk-islam imperiyasının rolu art-
mağa başlamışdır. Türk-islam dövlətləri 
təkcə Azərbaycanın, bütövlükdə Cənu-
bi Qafqazın deyil, bütün Yaxın və Orta 
Şərqin dövlətçilik tarixində iz qoymuşlar. 
Şübhəsiz ki, türk-islam dövlətlərinin mil-
li simvolu kimi bayraqları da olmuşdur.

Azərbaycan dövlətinin təkamülündə 
paytaxtı Təbriz olan mərkəzləşdirilmiş 
Səfəvilər dövlətinin öz yeri vardır. Bü 
dövlətin bayrağındakı təsvirlər — şir, 
arxada isə insan üzünün Günəş kimi təs-
viri (Şiri-Xurşid) dövlətin milli ənənələrə 
və qədim tarixə söykəndiyini göstərir.

Azərbaycan xanlıqlarının da xüsusi 
bayraqları olmuşdur. Müxtəlif şəkildə 
olan bu bayraqlar da müstəqil dövlətçi-
liyimizin rəmzi kimi mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Bu bayraqlar hələ XIX yüzil-
liyin əvvəlindən başlayaraq müxtəlif yol-
larla Azərbaycandan çıxarılmış, 1888-ci 
ildə Tiflisdə açılan Qafqaz Hərbi Tarix 
Muzeyinə verilmişdir.

AXC hakimiyyəti dövründə — 1919-
cu il aprel ayının əvvəllərində Azərbay-
canın dövlətçilik tarixini əks etdirən 
bayraqların Vətənə qaytarılması məsələsi 
ortaya çıxmış, hərbi nazir, tam artilleri-
ya generalı S.Mehmandarovun göstərişi 
ilə Baş Qərargah tərəfindən Azərbayca-
nın Gürcüstandakı attaşesi olan podpol- 
kovnik Məmmədbəy Əliyevə Tiflis mu-
zeyində saxlanılan Azərbaycana aid 
bayraq və başqa dövlətçilik rəmzlərinin 
Bakıya qaytarılması haqqında Gürcüstan 
hökumətindən razılıq alınması təklif edil-
mişdir. Bu məsələ 1920-ci il iyun ayında 
Azərbaycanda Dövlət Muzeyi yaradılan-
dan sonra Birinci Ümumazərbaycan di-
yarşünaslıq qurultayında (sentyabr 1924) 
yenidən gündəmə gəlmişdir. Elə həmin il 
Azərbaycan Dövlət (Tarix) Muzeyi xan-
lıqlara, çar ordusunda xidmət edən azər-
baycanlı generallara və ayrı-ayrı müsəl-
man alaylarına məxsus bayraqları əldə 
edə bilmişdir.

Azərbaycan xanlıqlarının üçkünc, 
dördkünc, beşkünc, düzbucaqlı formada 
olan bayraqları ilə tanışlıq göstərir ki, 
onlar XVI-XVIII əsrə aid edilən gözəl 
Şərq parçalarından tikilmiş, müxtəlif or-
nament və yazılarla bəzədilmişdir. Bay-
raqlara müxtəlif rəngli ipək, eləcə də 
qızıl və gümüşü saplardan saçaqlar salın-
mışdır. Bayraq ağacları silindrik formada 
yüngül ağac gövdəsindən düzəldilmiş, 
boyanmış, onların başlarına fiqurlu metal 
ucluqlar taxılmış, qızılı, gümüşü və başqa 
rəngli saplardan hazırlanmış qotazlar 
bağlanmışdır.

Azərbaycan xanlıqlarından bir neçə-
sinin bayrağına nəzər yetirək. Məlumdur 
ki, 1804-cü il yanvarın 3-də general P.D. 
Sisianovun başçılıq etdiyi rus qoşunla-
rı Gəncə qalasına hücum etdilər. Gəncə 
xanı Cavad xan və oğlu Hüseynqulu ağa 
qəhrəmancasına həlak oldular. Xanlıq 
ləğv edildi. Qələbə xəbəri ilə bərabər 
Sisianov çoxlu qənimətlə yanaşı, Gəncə 

xanına məxsus bir ştandartın (üzərində 
balıq təsviri olan bayrağın) və 8 bayrağın 
ələ keçirildiyini çara bildirir. Gəncə Ye-
lizavetpol adlandırılır. Gəncənin yaxınlı-
ğında 22 il sonra - 13 sentyabr 1826-cı 
ildə baş vermiş döyüşə həsr edilən xatirə 
medalı buraxılmışdır.

Gəncə xanlığının bayrağı dördkünc, 
xüsusi toxunmuş qumaşdan hazırlanmış, 
uzunluğu 127, eni 174 sm olmuşdur. 
Bayraq əl ilə tikilmiş moruğu və yaşıl 
rəngli xara parçadan hazırlanmışdır. Bay-
rağın yuxarı hissəsində üç qızılı rəngli 
gül dəstəsi, al qırmızı rəngli bir uzunsov 
dairə, sağ hissəsində isə qızılı rəngli iki 
uzunsov dairə yerləşdirilmişdir. Qızılı 
zanbaq gülləri ilə əhatələnmiş qırmızı 
dairənin içində ərəb əlifbası ilə “Allah” 
sözü yazılmışdır.

1805-ci ilin yazında Gəncə yaxınlı-
ğında düşərgə salmış Sisianov Qarabağ 
xanlığından mövqeyini bildirməyi tələb 
etdi. Başqa sözlə, Sisianov Qarabağ xan-
lığını Rusiya tabeliyinə keçməyə məcbur 
etdi. Mayın 14-də Kürəkçay sahilində 
bağlanmış müqaviləyə görə, Qarabağ 
xanı Rusiyanın vassalı olmağa razı oldu, 
xarici dövlətlərlə müstəqil münasibətlər 
saxlamaq hüququnu Rusiyaya verdi, çar 
xəzinəsinə hər il 8 min çervon bac vermə-
yi öhdəsinə götürdü.

Kürəkəni İbrahimxəlil xandan son-
ra Nuxa xanı Səlim xan da Sisianovun 
iqamətgahına gəlib, 1805-ci il mayın 21-
də Gəncə yaxınlığında Rusiya ilə Nuxa 
xanlığı arasında müqavilə imzaladı və 
Nuxa xanlığı da Rusiyanın himayəsinə 
keçdi.

Səlim xan çar Rusiyası dövlətinin xə-
zinəsinə ildə 7 min çervon xərac verməli, 
Nuxada 500 nəfərlik rus hərbi hissəsini 
yerləşdirməli və onların bütün ehtiyacla-
rını ödəməli idi. Xanın oğlu kiçik oldu-
ğundan (4 yaşlı idi) sədaqət əlaməti olaraq 
onun əvəzinə beş bəyin uşağını əmanət 
verməli, iki ildən sonra öz oğlunu daimi 
yaşamaq üçün Tiflisə göndərməli idi. La-
kin bir il sonra Qarabağ xanı öz ailəsi ilə 
öldürüldü. Səlim xan bacısının İbrahim 
xanla birlikdə qətlə yetirilməsindən əsə-
biləşərək itaətdən çıxmaq əlaməti olaraq 
Nuxada yerləşdirilmiş rus qarnizonunu 
xanlığın hüdudlarından çıxardı. 1806-cı 
il oktyabrın 22-də Nuxa yaxınlığında baş 
verən həlledici döyüşdə Səlim xanın qo-
şunu məğlub edildi. 1807-ci ilin yanvar 
ayında Cəfərqulu xan Xoylu Nuxaya xan 
təyin olundu. Rus general-qubernatoru 
Nebolsinin başçılıq etdiyi dəstənin ələ 
keçirdiyi qənimətlər içərisində xanlığın 6 
bayrağı da olmuşdur. Onlardan üçü Azər-
baycan Tarixi Muzeyində saxlanılır.

Ölçülərinə görə Nuxa xanlığına 
məxsus bayraqların ən böyüyü 245x237 
sm olub beşbucaqlı formasındadır. Mo-
ruq rəngli olan bayrağın orta hissəsi ipək 
saplarla və güləbətinlə işlənmiş orna-
mentlərlə örtülmüşdür. Bayraq qumaşı 
xara (zərxara) parçadandır. Bayrağın kə-
narlarına yaşıl xara parçadan enli haşiyə 
salınmışdır. Ortada, güləbətin saplarla iş-
lənmiş şaquli istiqamətli xətlər arasında, 
sapı ipək saplarla cərgə-cərgə səkkiz guşə 
və altıguşə ulduzlar, həndəsi qab fiqurları 
çəkilmiş, onların arasında isə, dəyirmi, 
rombvari və üçbucağa oxşar kiçik fiqur-
lar salınmışdır. Bayrağın yaşıl xaradan 
olan haşiyəsi üzərində sarı ipək saplarla 
şahmat qaydasında səkkizguşə ulduzlar 
çəkilmişdir.

Eyni təsvirlər bayrağın astar tərəfin-
də də işlənmişdir. Bayrağın parça hissə-
sinin bəzi yerləri zədəlidir. Açıq-qəhvəyi 
boya ilə rənglənmiş bayraq sapı (uzunlu-
ğu 289 sm, kəsikdə diametri 3,8 sm) bir 
çox yerlərdən çatlamışdır. Dəmir ucluq 
(uzunluğu 52 sm) üç hissədən ibarətdir. 
Konusvari borunun üst tərəfində qabarıq 
kəmərlik qoyulmuş, başına içi boş “alma” 
taxılmışdır. “Alma”nın üst hissəsinə də-
mirdən dördtilli süngü keçirilmişdir.

İkinci bayraq həm ölçülərinə, həm 
də tikilişinə görə birincidən fərqlənir. 
Tarixdən məlumdur ki, Nadir şahın bir 
qədər əvvəl Nuxa valisi təyin etdiyi Hacı 
Çələbi Nuxa vilayətini müstəqil xanlıq, 
özünü isə xan elan etmişdi. Yalnız uzun 
müddət davam edən qanlı döyüşlərdən 
sonra “Gələrsən-görərsən” qalasında mü-

hasirəyə alınmış Hacı Çələbi Nadir şa-
hın hakimiyyətini tanımışdır. Nadir şaha 
məxsus bayraq elə həmin dövrdən Nuxa 
xanlığının bayraqlarından biri olmuşdur. 
Lakin əlimizdə bu bayrağın hədiyyə ol-
duğu və ya savaş zamanı əldə olunduğu 
barədə dəqiq məlumat yoxdur. Bayraq 
1605-ci ildə hindistanlı Hacı Hüseyn 
tərəfindən hazırlanmışdır. Nadir şahın 
Hindistan yürüşündə əldə etdiyi qənimət-
lərdən olmuşdur. Bayrağın üz tərəfində 
sarıya çalan açıq qəhvəyi tirmə parçanın 
yerində cərgə ilə butalar salınmışdır.

Düzbucaqlı üçbucaq formasında olan 
ikinci bayrağın ölçüləri 143x105x93,5 
sm-dir. Üz və astar tərəfləri müxtəlif növ 
parçalardan tikilmişdir. 1806-cı ildə məğ-
lub olduqdan sonra xan adından məhrum 
edilmiş nuxalı Səlim xana mənsub olan 
döyüş bayrağı ruslar tərəfindən ələ keçi-
rilmişdir. Qırmızı çiçək və yaşıl yarpaq-
lardan tərtib edilmiş butaların bir cərgəsi 
sola, digəri isə sağa tərəfdir. Bayrağın 
açıq qəhvəyi rəngli saya parçadan olan 
astar hissəsinin üzərində əvvəldən olan 
sanskrit yazılarla yanaşı, sonradan ərəb 
və fars dillərində əlavələr edilmiş, Qu-
ranın müxtəlif surələrindən ayələr, eləcə 
də həmin ayələrin başlanğıcında mənası, 
məqsədi və mahiyyəti bu gün də alimlər 
üçün anlaşılmaz olaraq qalan, “Allahın 
sirri” hesab edilən bir və ya bir neçə hərf 
verilmişdir. Böyük kvadratın aşağı ha-
şiyələrində və bütövlükdə bayrağın kə-
narlarında da Quran ayələri verilmişdir. 
Bayraq qumaşı üzərindəki yazılar onu üç 
hissəyə - ortada yerləşən böyük kvadra-
ta və kənarlarda yerləşən iki düzbucağa 
bölür. Böyük kvadrat hər birində Quran 
ayələrindən ayrı-ayrı sözlər olan kiçik 
kvadrat xanalara (100x100) bölünüb. 
Düzbucaqlı üçbucaqlarda da içərisin-
də Quran ayələri olan kvadrat xanalar, 
müxtəlif ayə və kiçik surələr yerləşdiril-
miş, Allah vəsf edilmiş, sağ düzbucaqlı-
da, həmçinin döyüşdə qələbəyə inam və 
ümid yaradan “Kömək Allahdandır və 
qələbə yaxındır” yazılmışdır.

Bayrağın sapı 297 sm-dir. Qara və 
yaşıl rənglərlə boyanmışdır. Mis ucluq 
üç hissədən ibarətdir. Konusvari boru-
nun başına əzilmiş alma formasında olan 
“alma” taxılmışdır. Üst hissə ortası qaba-
rıq, yarpaq formasında kəsilmiş içi boş 
ucluqdan ibarətdir. Bütün ucluq qızıl su-
yuna salınmışdır. Yarpağın uzunluğu 26 
sm, eni 16 sm, qalınlığı 16 sm-dir.

Üçüncü bayraq düzbucaqlı üçbucaq 
formasında olub ikiqat parçadan əl ilə 
tikilmişdir. Ölçüləri 224x178x137 sm-
dir. Naxışlı cəhrayı qanovuzdan olan, bir 
üzündə mavi və qızılı saplarla gül buda-
ğı üstündə dimdik-dimdiyə oturan quş 
və balıq təsvirləri toxunmuşdur. Bayra-
ğın göy xara ipəkdən olan o biri üzünə, 
qızılı ipək saplarla toxunmuş uzunsov 
yarpaqvari damaların içinə qızılı və ya-
şıl saplarla gül ornamenti salınmışdır. 
Bayrağın iki tərəfdən kənarlarına saçaq 
çevrilmiş, nazik zərxara köbə üzərində 
quş, dovşan, gül və yarpaq təsvirlərindən 
ibarət ornament salınmış, köbənin qırağı-
na güləbətin saplardan saçağı olan ensiz 
qızılı lent tikilmişdir. Qumaşın bayraq 
ağacına taxılması üçün qara, altı sarı qəh-
vəyi rəngdə olan nazik ipək torbacıq ti-
kilmişdir. Bayraq ağacının uzunluğu 228 
sm-dir. Qara boya ilə örtülmüşdür. Qı-
zıl suyuna salınmış üç hissəli mis ucluq 
(uzunluğu 52 sm, eni 12 sm) konusvari 
borudan, ona taxılmış içi boş “alma”dan 
və “alma”nın üst hissəsinə birləşdirilmiş 
ortası qabarıq, kənarları qırçınlı içi boş 
yarpaqdan ibarətdir.

Bakı xanlığının bayrağı dördkünc 
qumaşı (uzunu 220 sm, eni 127 sm) 
dörd parça açıq moruğu və bir parça 
açıq xaradan əl ilə tikilmişdir. Uzununa 
yerləşdirilən yaşıl parça (eni 31 sm) ona 
möhkəm tikilmiş qırmızı atlas köbə (eni 
6 sm) vasitəsilə taxılmışdır. Birinci zo-
laqda yan-yana baş-ayaq yerləşdirilmiş 
biri tünd, o biri açıq rəngli zanbağa ox-
şar butaların içində altışəkilli güllər və 
şişuclu, dalğavari yarpağa oxşar naxışlar 
salınmışdır.

İkinci zolaq daha enlidir. Zolağın 
içində uclar birləşdirilmiş, biri tünd, o 
biri isə yaşıl rəngli iki aypara çəkilmişdir. 

Bu ayparaların birləşməsindən yaranmış 
çevrənin içərisində altı və səkkizguşəli 
güllər tikilmişdir. Bayrağın digər hissə-
sində də müxtəlif ornamentlər salınmış-
dır.

Ümumiyyətlə, xanlıqların bayraqları 
ölçüləri, tikilişi, üzərindəki ornamentlər 
bəzəkləri ilə seçilir. Bayraqların hazırlan-
masında müxtəlif rəngli ipək saplardan 
istifadə olunmuşdur.

Məlumdur ki, Türkmənçay müqa-
viləsindən az sonra davam edən rus-türk 
müharibələrində iştirak etmək üçün işğal 
edilmiş Cənubi Qafqazın müsəlman vi-
layətləri əhalisindən, o cümlədən azər-
baycanlılardan ibarət altı müsəlman alayı 
və Kəngərli süvari dəstəsi formalaşdı-
rılmışdır. Üzərindəki naxışlara və siyasi 
mənasına görə seçilən alayların döyüş 
bayraqları müxtəlif rəngli ipək parçalar-
dan hazırlanmış, üzərində Rusiya döv-
lətinin gerbindəki ikibaşlı qartal təsvir 
olunmuşdur. Bayraqların üzərində ərəb 
əlifbası ilə yazılar vardır.

Zaqafqaziya qeyri-müsəlman at-
lı-müsəlman alaylarının bayraqları da 
parçanın növünə, tərtibatına və bəzədil-
məsinə görə fərqlənmişdir.

Bayraqlar içərisində XIX əsrin sonu, 
XX əsrin əvvəllərində hazırlanmış dini 
bayraqlar da diqqəti cəlb edir. Bunlardan 
müxtəlif dini mərasimlərdə istifadə olu-
nurdu.

Azərbaycan xalqının tarixində ilk 
parlamentli respublika olan Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlət bay-
rağı haqqında ilk hökumət qərarı 1918-ci 
il iyun ayının 21-də verilib. Həmin qərara 
əsasən qırmızı rəngli dövlət bayrağının 
üzərində ağ rəngli aypara və səkkizguşəli 
ulduz təsvir olunmuşdur. Bu bayraq cüzi 
fərqlə Osmanlı imperiyasının bayrağı-
na oxşayırdı. Qeyd edək ki, bu bayraq 
Osmanlı imperatorluğunun XVIII əsrin 
sonundan XIX əsrin 50-ci illərinədək 
(Sultan Əbdülməcid hakimiyyətinin son 
illərində səkkizguşəli ulduz beşguşəli 

ulduzla əvəz edilmişdir) mövcud olmuş 
qırmızı rəngli dövlət bayrağının üzərin-
də ağ rəngli aypara və səkkizguşəli ul-
duz təsvir olunmuşdur. Bu qərar qəbul 
ediləndə Azərbaycan hökuməti Gəncədə 
yerləşirdi. Əlbəttə, o vaxtlar bu qərarı 
düzgün başa düşməyərək Azərbaycanı 
Türkiyənin bir parçası hesab edənlər də 
tapılmışdı. Lakin sonralar məlum olduğu 
kimi, AXC hökuməti 1918-ci il noyabrın 
9-da dövlət bayrağının təsvirini dəyiş-
məyi qərara almışdır. Nazirlər Şurasının 
bu haqda qərarında oxuyuruq: “Yaşıl, 
qırmızı və göy rənglərdən, ağ aypara və 
səkkizguşəli ulduzdan ibarət olan bayraq 
Milli bayraq hesab edilsin”. Beləliklə, 
1918-ci il noyabrın 9-da Azərbaycanın 
üçrəngli bayrağı Dövlət bayrağı kimi qə-
bul olunmuşdur.

Bərabər enli üç üfüqi zolaqdan ibarət 
Azərbaycan bayrağının yuxarı zolağı 
göy, orta zolağı qırmızı, aşağı zolağı yaşıl 
rəngdədir. Qırmızı zolağın ortasında bay-
rağın hər iki üzündə ağ rəngli aypara ilə 
səkkizguşəli ulduz təsvir edilmişdir. Bay-
rağın eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir.

Bayraqdakı göy rəng türkçülük ide-
yası ilə bağlıdır. Türklərin göy rəngə üs-
tünlük verməsi ilə bağlı müxtəlif izahlar 
vardır. Orta əsrlərdə yaşayan müsəlman 
türkdilli xalqların yaşadığı ərazilərdə ti-
kilən abidələrin əksəriyyəti göy rəngdə 
olmuşdur. Bu baxımdan göy rəng rəmzi 
məna daşıyır.

Göy rəng XIII əsrdə Elxanilər dövrü-
nün əzəmətini, onların zəfər yürüşünü əks 
etdirmişdir. Digər izaha görə, monqollar 
özlərindən şimalda yaşayan türkləri göy 
rənglə işarələmişdilər. Göy rəngin izahı-
na dair digər fikirlər də vardır.

Bayraqdakı yaşıl rəng islam dinini 
ifadə edir. Əli bəy Hüseynzadə “Qırmızı 
qaranlıqlar içərisində yaşıl işıqlar” əsə-
rində yaşıl rəngin geniş izahını verib.

Qırmızı rəng əsasən müasirləşməni, 
azadlığı ifadə edir. Qeyd edək ki, qırmı-
zı rəng Avropa xalqlarından daha əvvəl 
türklərdə azadlıq rəmzi hesab edilmişdir. 
İlk dəfə 777-ci ildə İbrahim əl-Bərmin 
başçılığı altında ərəb zülmünə qarşı baş 
verən üsyanda, daha sonralar Babək hərə-
katında qırmızı rəngli bayraqdan istifadə 
olunmuşdur.

M.Ə.Rəsulzadə 1918-ci ildə parla-
mentin yığıncağında demişdir: “İlk dəfə 
üçrəngli bayraq ideyasını Azərbaycan 
istiqlaliyyətinin ideoloqlarından olan Əli 

bəy Hüseynzadə gündəmə gətirib”.
İlk dəfə üçrəngli bayraq ideyasını 

gündəmə gətirən Ə.Hüseynzadə müa-
sirləşmədən bəhs edərkən yazırdı: “Av-
ropalaşalım, firəngləşəlim deyirsiniz. 
Lakin, ey qare (ey oxucu), müraciətdən 
müraciətə fərq vardır. Biz avropalıların 
ədəbiyyatına, sənayelərinə, ümum və ma-
arifinə, kəşfiyyat və ixtiralarına müraciət 
etmək istəyiriz, özlərinə degil. Biz istəriz 
ki, İslam ölkəsinə onların beyinləri, di-
maqları girsin”.

Bayraqdakı qırmızı rəngin ortasında 
üzərində aypara və səkkizguşəli ulduzun 
təsviri verilib.

Aypara ən qədimdən türklərin inanc 
gətirdiyi qüvvə olub. Azərbaycan mifo-
logiyasına görə, Ay kişi rəmzi, ulduz isə 
Günəşin - qadının rəmzidir. Qafqaz Alba-
niyasında da Ay insanların inanc gətirdi-
yi qüvvə hesab olunmuşdur. Albaniyada 
hökmdardan sonra ən müqəddəs varlıq 
ay məbədinin kahinləri sayılmışdır. Belə 
izaha da rast gəlinir ki, aypara və səkkiz-
guşəli ulduzun bir yerdə verilməsi AXC-
də qadın və kişilərin bərabər hüquqlu 
olmasına işarədir. Başqa bir izaha görə, 
Ayla ulduzun bir yerdə olması xoşbəxtlik 
rəmzi sayılır.

Səkkizguşəli ulduz “Od yurdu” sö-
zünün əski əlifba ilə yazılışını əks et-
dirdiyinə dair izahlara da rast gəlinir. 
Digər bir izaha görə, səkkizguşəli ulduz 
“cənnətin səkkiz qapısı” mənasındadır. 
Səkkizguşəli ulduz təsvirlərinə türklərə 
aid qəbir başdaşlarında da rast gəlinmiş-
dir. Riyaziyyatda səkkiz sonsuzluq, yəni 
əbədi inkişafın göstəricisidir. Şumer əsa-
tirində tufan 7 gün 7 gecə davam edib və 
8-ci gün Günəş Allahı Ulu Torpağa istilik 
göndərib.

Səkkizguşəli ulduzun mənasından 
bəhs olunarkən belə də açıqlanır ki, 
M.Ə.Rəsulzadə dövlətin prinsiplərini 
müəyyənləşdirərkən 8 prinsipə əsaslanıb: 
türkçülük, islamçılıq, çağdaşlıq, dövlət-
çilik, demokratiklik, bərabərlik, azərbay-

cançılıq və mədəniyyətlilik.
Səkkiz guşə ilə bağlı başqa bir izahda 

bildirilir ki, Ay təqvimində tarixdə “Türk 
dövrü” kimi qalmış bir təqvim yaradılıb. 
Ay fəzalarının təkrarlanması müddətinə 
uyğunluq üçün təqvimdə hər səkkiz ildə 
üç dəfə (2, 5, 7-ci illərdə) ilin axırıncı ayı 
olan Zülhəccəyə 30-cu gün əlavə edilir-
di. Çox güman ki, Osman qazi tərəfindən 
əsası qoyulmuş türk imperatorluğunun 
bayrağındakı Ay hilalı yanındakı səkkiz-
bucaqlı ulduz dövlətin vaxt ölçüsü cədvə-
linə rəmzi işarədir.

Ümumiyyətlə, “Türk qanlı, İslam 
imanlı, Avropa qiyafəli olalım” şüarı üç 
rəngin açması hesab olunur.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti döv-
ründə dövlət bayrağı ilə birlikdə gerb, 
möhür və dövlət himninin rəsmi qayda-
da qəbul edilməsi sahəsində müəyyən 
tədbirlər görülmüşdür. Dövlət gerbi və 
dövlət möhürü haqqında ilk dəfə 1919-
cu il martın 23-də müsabiqə elan olun-
muşdur. Qərara əsasən, layihələr həmin 
ilin aprelin 20-dək təqdim olunmalı idi. 
Çox güman ki, təqdim olunmuş layihələr 
qəbul olunmadığından, 1920-ci il yanva-
rın 30-da hökumət ordenlər, Milli himn, 
dövlət gerbi və möhürü layihələrinin 
hazırlanması üçün yenidən müsabiqə qə-
rarı çıxarmışdır. Lakin Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin süqutu və Azərbayca-
nın bolşeviklər tərəfindən işğalı səbəbin-
dən qərarın həyata keçirilməsi baş tutma-
dı. Sovet işğalından dərhal sonra ölkədə 
milli dövlət idarəçilik sisteminin dağıdıl-
masına başlandı. 1920-ci ildə bolşeviklə-
rin hakimiyyəti ələ alması ilə AXC süqut 
etdi. 1921-ci il mayın 6-da Azərbaycan 
SSR-nin birinci sovetlər qurultayının 
çağırılması ilə Şimali Azərbaycanın so-
vetləşməsi başa çatdırıldı. Mayın 19-da 
Azərbaycan SSR-nin birinci Konstitusi-
yası qəbul olundu. 1920-1991-ci illərdə 
Azərbaycan bayrağının təsviri bir neçə 
dəfə dəyişdirildi. 1921-1925-ci illərdə 
qırmızı parçanın sol tərəfinin yuxarı his-
səsində yaşıl qumaşda A.S.S.R. abbrevia-
turası olan bayraq, 1925 -1931-ci illərdə 
qırmızı parçanın yuxarı sol tərəfində oraq 
- çəkic və ondan yuxarı hissədə aypara və 
beşguşəli ulduz olan və üzərində kiril və 
ərəb qrafikası ilə A.S.S.C. abbreviatura-
sı olan bayraq, 1931-1937-ci illərdə qır-
mızı parçanın yuxarı sol tərəfində oraq 
- çəkic və ondan yuxarı hissədə aypara 
və beşguşəli ulduz olan və üzərində ki-

ril qrafikası ilə A.S.Z.C. abbreviaturası 
olan bayraq, 1937-1940-cı illərdə qırmı-
zı parçanın yuxarı sol tərəfində yuxarıda 
oraq-çəkic, Az. SSR abbreviaturası olan 
bayraq, 1940-1952-ci illərdə qırmızı par-
çanın yuxarı sol tərəfində oraq-çəkic və 
ondan aşağıda kiril qrafikası ilə Az. SSR 
abbreviaturası olan bayraq, 1952-1991-ci 
illərdə isə aşağıdan dörddə biri göy zolaq, 
dörddə ikisi qırmızı zolaqdan ibarət olub 
üzərində oraq-çəkic və beşguşəli ulduz 
olan bayraq qüvvədə olmuşdur. Əlbəttə, 
bütün bunlar ölkədə baş verən dəyişiklik-
lərin fonunda baş vermişdir.

İkinci Dünya müharibəsində iştirak 
edən diviziyaların, o cümlədən Azərbay-
can diviziyalarının, alaylarının, hərbi his-
sələrin, polkların, bölmələrin, donanma-
ların öz bayraqları olmuşdur.

Milli partiyaların, siyasi təşkilatların 
və cəmiyyətlərin, təhsil müəssisələrinin 
də bayraqları olmuşdur.

Bununla belə, SSRİ-də hökm sürən 
totalitar rejimin bütün qadağalarına bax-
mayaraq həm Sovetlər Birliyində yaşa-
yan, həm də xaricdə mühacir həyatı ke-
çirən soydaşlarımızda xalqın yaddaşına 
köçən üçrəngli bayrağa inam azalmamış-
dır.

1952-ci il mayın 28-də mühacirət-
də olan azərbaycanlıların Almaniyada 
keçirdiyi Respublika Gününə həsr olun-
muş yığıncaqda M.Ə.Rəsulzadə xanımı 
ilə birlikdə hazırladığı üçrəngli bayrağı 
başı üzərinə qadıraraq onu kimin Azər-
baycana apara bilməsini soruşmuşdur. 
İştirakçılardan biri - Gülmirzə Bağırov 
həmin bayrağı Azərbaycana aparacağı-
na söz vermişdir. Lakin bayrağın Azər-
baycana aparılması uzun illər mümkün 
olmamışdır. Nəhayət, Gülmirzə Bağırov 
70-ci illərdə bu bayrağı həyat yoldaşının 
bədəninə sarıyıb Vətənə gətirə bilmişdir. 
O, həmin bayrağı 1990-cı il 20 Yanvar 
faciəsində Maştağadakı evinin damından 
asmışdır.

1956-cı ildə Azərbaycan vətəndaşı 
Cahid Hilaloğlu sovet quruluşuna etiraz 
olaraq üçrəngli bayrağı Qız qalası üzə-
rinə qaldırmışdır. Bu cəsarətinə görə o, 4 
il azadlıqdan məhrum edilmiş, onun həm-
fikiri olan Çingiz Abdullayev adlı şəxs isə 
ruhi dispanserə salınmışdır.

1988-ci ildə başlanan azadlıq hərə-
katı zamanı xalq üçrəngli bayrağı indiki 
Azadlıq meydanına gətirmişdir.

Bayrağa ilk hüquqi statusu ümum-
milli lider Heydər Əliyev vermişdir. 
1990-cı il noyabrın 17- də Heydər Əliye-
vin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi üçrəngli bayrağı 
muxtar respublikanın dövlət bayrağı kimi 
qəbul etmiş və Azərbaycan SSR Ali So-
veti qarşısında həmin bayrağın Azərbay-
canın rəsmi dövlət rəmzi kimi tanınması 
haqqında vəsatət qaldırılmışdır. Nəhayət, 
1991-ci il fevralın 5-də Ali Sovet “Azər-
baycan Respublikasının Dövlət Bayrağı 
haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu”nu qəbul etmiş, az sonra – 1991-
ci il oktyabrın 18-də “Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqın-
da Konstitusiya Aktı” qəbul olunmuşdur.

Azərbaycan bayrağına əsl diqqəti və 
qayğını Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyev göstərmişdir. 
2007-ci il noyabrın 17-də cənab İlham 
Əliyev Bakıda dövlət bayrağı meyda-
nının yaradılması haqqında sərəncam 
imzalamışdır. Həmin il dekabrın 30-da 
Bakının Bayıl qəsəbəsində – Hərbi Dəniz 
Qüvvələrinin bazası yaxınlığında Dövlət 
bayrağı meydanının təməli qoyulmuşdur. 
ABŞ-ın “Trident Support” şirkətinin ha-
zırladığı layihəni Azərbaycanın “Azen-
ko” şirkəti icra etmişdir. İcra olunmuş 
dövlət bayrağının dayağının hündürlü-
yü 162 metr, bünövrəsinin diametri 3,2 
metr, bünövrənin üst hissəsinin diametri 
1,09 metrdir. Qurğunun ümumi kütlə-
si 220 tondur. Meydanın ümum sahəsi 
2450 kvadratmetr, bayrağın eni 35 metr, 
uzunluğu 70 metr, çəkisi təqribən 350 
kiloqramdır. 2010-cu il sentyabr ayının 
1-də Dövlət bayrağı meydanının təntənəli 
açılışı olmuş və açılış mərasimində Prezi-
dent İlham Əliyev iştirak etmişdir.

Azərbaycan bayrağı Azərbaycan 
xalqının müstəqilliyinin və istiqlalının 
rəmzidir. Azərbaycan bayrağı namus və 
qeyrət emblemi olub dövlətimizin mənə-
vi-siyasi pasportu, vizit vərəqəsidir. Türk 
dünyasının böyük şairi Bəxtiyar Vahab-
zadə bayraq haqqında duyğularını belə 
ifadə etmişdir:

 
Daim ucalasan savaş günündə
Səni əsgər silahı ilə tən görüm.
Yalnız zəfər çalmış zəfər günündə
Şəhidlər önündə əyilən görüm.
 
Azərbaycan bayrağı bu gün dünya 

dövlətlərinin bayraqları ilə yanaşı BMT 
qarşısında dalğalanır. Azərbaycan bayrağı 
bu gün təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın 
hər bir guşəsində dalğalanır. Azərbaycan 
bayrağı yüksələndə və Azərbaycan Res-
publikasının himni səslənəndə hər Vətən 
övladı duyğulanır, başqa sözlə, ümum-
milli lider Heydər Əliyevin dediyi kimi, 
azərbaycanlı olduğumuz üçün qürur hissi 
keçiririk. Hər bir azərbaycanlı onu qoru-
malı, sevməli, əməlləri ilə ucaltmalıdır. 
Şübhə etmirik ki, tarixin bütün dönəm-
lərində qalib çıxmış Azərbaycan bayrağı 
tezliklə əzəli və əbədi Azərbaycan torpa-
ğı olan Qarabağda dalğalanacaqdır.

Mais ƏMRAHOV,
tarix elmləri doktoru

AzərbAyCAn bAyrAğının 
tArixi qəDiMDir



Biz Xəzər dənizindən hasil edilən 
təbii qazın 2019-2020-ci illərdən etibarən 
Avropaya nəql olunmasını istəyirik.

 “Российская газета”nın verdiyi xə-
bərə görə, bu sözləri Avropa Komissiyası-
nın enerji birliyi üzrə vitse-prezidenti Ma-
roş Şevçoviç Aşqabadda Xəzər dənizindən 
hasil edilən təbii qazın Avropaya nəql 
olunması ilə bağlı Türkmənistan, Azərbay-
can və Türkiyənin neft-qaz qurumlarının 
rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən müza-
kirələrdə deyib.

Maroş Şevçoviç bildirib ki, “Cənub 
Qaz Dəhlizi” bizim üçün əhəmiyyətli və 
strateji layihədir. Bu layihə bizə enerji 
marşrutlarımızı və mənbələrimizi şaxələn-
dirməyə kömək edəcək.

Onun sözlərinə görə, görüşdə Xəzər 
dənizi ilə, eləcə də İrandan keçməklə Av-
ropaya təbii qaz kəmərinin tikintisi imkan-
ları müzakirə olunub.

Qeyd edək ki, “Cənub Qaz Dəhli-
zi”nin seqmentlərini – “Şahdəniz Mər-
hələ 2”, “Cənubi Qafqaz Boru Kəməri-
nin Genişləndirilməsi”, Trans-Anadolu 
(TANAP) və “Trans-Adriatik” (TAP) la-

yihələri təşkil edir. Xəzər dənizinin Azər-
baycan sektorundakı “Şahdəniz-2” ya-
tağından hasil olunacaq qazı Türkiyəyə 
və bu ölkədən də Avropaya daşıyacaq 3 
min 500 kilometr uzunluğundakı “Cənub 
Qaz Dəhlizi” dünyada inkişaf etdirilən ən 
kompleks təbii qaz boru kəmərləri zən-
ciri kimi qiymətləndirilir. Bu dəhlizlə il-
kin mərhələdə Türkiyəyə 6 milyard kub 
metr, Avropaya isə 10 milyard kubmetr 
Azərbaycan qazının nəqli planlaşdırılır. 
Azərbaycan təbii qazının 2019-cu ilədək 
Türkiyəyə, 2020-ci ilə qədər isə Avropa-
ya çatdırılması planlaşdırılır. Azərbayca-
nın bu il “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinə 
ümumilikdə 2 milyard 809 milyon dollar 
vəsait sərf etməsi nəzərdə tutulur.
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ABŞ-ın tanınmış “Forbes” jurnalı 
“Avrasiyanın yeni qovşaqlarına diqqətli 
baxış: Azərbaycanın yeni Bakı Limanı” 
başlıqlı geniş məqalə dərc edib.

Vade Şepardın müəllifi olduğu məqalə-
də qeyd olunur ki, Bakıdan 65 kilometr 
cənubda - Ələt qəsəbəsinin 20 kvadratki-
lometrlik ərazisində yerləşən yeni Bakı 
Limanı böyük planlar qovşağıdır. Vade Şe-
pardın sözlərinə görə yeni Bakı Limanı və 
Azad Ticarət Zonası (ATZ) Yeni İpək Yolu 
boyunca Çindən Avropaya qədər uzanan 
və bir çox inkişaf edən iqtisadiyyatları bir-
ləşdirən mühüm məntəqədir.

Avrasiyanın tam mərkəzində yerləşən 
Azərbaycan 2000-ci illərdən etibarən yeni 
nəqliyyat və infrastruktur layihələrinin ic-
rasına başlayıb və bu siyasətin bir hissəsi 
olaraq yeni geniş yollar, dəmir yolları və 
körpülər tikilir. 2007-ci ildə isə Bakı Li-
manının ölkənin əsas nəqliyyat qovşaqla-
rından olan Ələt qəsəbəsinə köçürülməsi 
qərarı verilib.

“Forbes” jurnalı qeyd edir ki, bununla 
da ölkədə geniş miqyasda iqtisadi diver-
sifikasiyaya başlanılıb və Ələtdə xüsusi 
hüquqi rejimin əhatə edəcəyi Xəzər dəni-
zinin müasir limanı, yol və dəmir yolu ter-
minalı və Azad Ticarət Zonasının qurulma-
sına start verilib.

“Biz Bakı Limanını yalnız liman kimi 
görmürük. Biz inanırıq ki, qeyd olunan la-
yihə yalnız Azərbaycanın qeyri-neft sekto-
runun inkişafı və iqtisadi diversifikasiyası 
üçün deyil, bütün regionun transformasi-
yasına töhfə verəcək”, - deyə jurnala mü-
sahibəsində Kembric Universitetində təh-

sil almış baş direktor Taleh Ziyadov qeyd 
edib.

Müəllif vurğulayır ki, hazırda  
TRASECA layihəsi çərçivəsində yeni Bakı 
Limanı və Azad Ticarət Zonası Avropanı 
Çin və Mərkəzi Asiya, eyni zamanda Ru-
siyanı Yaxın Şərq və Hind Okeanı ilə bir-
ləşdirən qovşaq qismində çıxış edir. Lakin 
planlar daha da genişdir və liman “hub of 
hubs” (qovşaqların qovşağı) kimi Rusiya, 
İran, Avropa, Mərkəzi Asiya, Qafqaz və 
Çini birləşdirən məkana çevrilməyə cəhd 
edir.

Keçmişdə olduğu kimi Avrasiya regi-
onu boyunca Qazaxıstanın Korqos və Ak-
tau, Gürcüstanın Anaklia, İranın Bəndər 
Abbas, Polşanın Terespol, Çinin Çongqin, 
Çhenqdu və Lanjou şəhərləri yeni istehsa-
lat, ticarət və logistika mərkəzlərinə çevri-
lirlər. Qeyd olunan məkanlar üçün aydın 
inkişaf modeli kimi Birləşmiş Ərəb Əmir-
liklərinin Cəbəl Əli Azad Ticarət Zonası 
(JAFZA) çıxış edir.

Taleh Ziyadov bildirib ki, 10, 20 ildən 
sonra Ələt qəsəbəsi Bakının Cəbəl Əlisi 
olacaq. Hazırda şəhərdə 10-12 min insan 
yaşayır, lakin liman ətrafında qurulacaq 
ATZ ilə burada çox sayda iş yerləri, yeni 
evlər, yeni bizneslər və ATZ-nin təsir etdiyi 
digər müsbət proseslər cərəyan edəcək ki, 
bu da Ələti Bakı şəhərinin sputnik şəhə-

rinə çevirməklə yanaşı Mərkəzi Avrasiya-
nın müasir və tam təminatlı bir məkanına 
transformasiya edəcək.

Məqalədə vurğulanır ki, bu ilin sent-
yabr ayında JAFZA-nı idarə edən “DP 
World” şirkəti Bakı Limanı ilə müqavilə 
imzalayaraq ATZ-nin qurulmasında məs-
ləhətçi qismində çıxış edir. Bu kifayət 
qədər məntiqli addımdır, çünki adıçəkilən 
şirkət Yeni İpək Yolu boyunca “JAFZA 
tipli” vacib ATZ-lərin qurulmasına cəlb 
olunub. Bu tipli layihələrdən biri də “DP 
World” tərəfindən Çin və Qazaxıstan sər-
hədində ərsəyə gətirilən Korqos Xüsusi İq-
tisadi Zonasıdır.

Vade Şepard qeyd edir ki, bu günə 
kimi Xəzər dənizi hövzəsini keçməklə 19 
yük qatarı Çindən Avropaya yola salınıb. 
Bu yolla daşınan yük 15 gün ərzində dəniz-
lə daşımadan 2-3 dəfə tez çatdırılır və eyni 
zamanda hava daşımaları ilə müqayisədə 
əhəmiyyətli dərəcədə ucuzdur.

Limanın baş planı 135 illik təcrübəsi 
olan Hollandiyanın Royal Hiskoni şirkəti 
tərəfindən hazırlanıb və ilkin mərhələdə 
ATZ liman ətrafında 400 hektarlıq ərazidə 
inkişaf edəcək.

Əsas məntiq Avropa və Çin arasın-
da olan böyük bazarda regional istehsal 
sahələrini Bakıya gətirməkdir. Bu neft 
kimya, əczaçılıq, kənd təsərrüfatı və sair 
sahələrdə regional istehsal və distribusiya 
mərkəzinin yaradılmasıdır. Yeni Bakı Li-
manı ticarət dövriyyəsinin artması nəticə-
sində 2020-ci ilə bir milyon konteyner və 
25 milyon ton yükün aşırılması potensia-
lında olacaq.

Azərbaycan təbii 
qazının Avropaya nəqlini 
nəzərdə tutan “Trans-Ad-
riatik” (TAP) qaz boru 
kəmərinin Yunanıstan 
hissəsində boru kəməri 
marşrutunun ən azı 114 
kilometri təmizlənib, 
polad boruların 53 kilometri marşrut 
boyunca sahələrə düzülüb, boruların 30 
kilometri isə qaynaq edilib.

Bu barədə TAP-ın “twitter” səhifəsin-
də məlumat verilir. Bildirilir ki, TAP-ın ti-
kintisi qrafikə uyğun davam etdirilir.

Qeyd edək ki, Xəzər dənizinin Azər-
baycan sektorundakı “Şahdəniz-2” ya-
tağından hasil olunacaq qazın Avropaya 
daşınmasını təmin edəcək TAP-ın ilkin 
ötürücülük qabiliyyəti ildə 10 milyard ku-
bmetr olacaq və bu həcmin gələcəkdə 20 
milyard kubmetrədək artırılması nəzərdə 

tutulur. Boru kəmərinin uzunluğu 871 ki-
lometr (Yunanıstan – 547 kilometr, Alba-
niya – 211 kilometr, Adriatik dənizi – 105 
kilometr, İtaliya – 8 kilometr), diametri 
isə 48 düymdür (sualtı hissə - 36 düym). 
2020-ci ilədək layihə üzrə Azərbaycan 
şirkətlərinin xərclərinin 1,2 milyard dollar 
olması gözlənilir. TAP üzrə tələb olunan 
kapital xərcləri 5 milyard dollardır. Boru 
kəmərinin 2020-ci ildə istismara verilməsi 
nəzərdə tutulur. Azərbaycanın bu il TAP 
layihəsinə ümumilikdə 278 milyon dollar 
ayırması planlaşdırılır.

TAP-ın inşasında ümumilikdə 53 min-

dən çox borudan istifadə olunacaq. Boru 
kəmərinin Yunanıstan hissəsində 32 min, 
Albaniya hissəsində 12 min, Adriatik dəni-
zi hissəsində 8 min 750, İtaliya hissəsində 
isə 660 borudan istifadə ediləcək. Borula-
rın ümumi çəkisi 526 min tondur. Bunun 
da Albaniya hissəsində 126 min tonu, Yu-
nanıstanda 323 min tonu, dəniz hissəsində 
72 min tonu, İtaliyada isə 5 min tonu isti-
fadə olunacaq.

TAP-ın səhmdarları belədir: BP (20 
faiz), SOCAR (20 faiz), “Snam S.p.A.” 
(20 faiz), “Fluxys” (19 faiz), “Enagás” (16 
faiz) və “Axpo” (5 faiz).

Mühacirləri daşıyan qayıqda 
cəsədlər aşkarlanıb

Aralıq dəni-
zindən qaçaq 
yolla Avropa-
ya keçməyə 
çalışan bir 
qrup mühacirin 
olduğu rezin 
qayıqda 25 cəsəd aşkarlanıb.

Anadolu agentliyi xəbər verir ki, İtaliyanın 
Rainews telekanalının yaydığı məlumata görə, 
Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatına məxsus “Bour-
bon Argos” gəmisi ilə keçirilən əməliyyat zama-
nı Liviyadan 26 mil aralıda iki rezin qayıqdakı 
246 qaçqın xilas edilib. Qayıqların birində 25 
mühacirin cəsədi tapılıb. Cəsədlər qayığın su və 
benzin tullantısı ilə dolu alt qatından çıxarılıb. 
Qaçqınların orada boğularaq öldüyü bildirilir.

tAP-ın yunAnıStAn hiSSəSinDə 53 kiloMetr boru 
SAhələrə Düzülüb, 30 kiloMetr boru qAynAq olunub

“AvrASiyAnın yeni qovşAqlArınA Diqqətli bAxış: 
AzərbAyCAnın yeni bAkı liMAnı”

Partlayış zamanı tankerdə təxminən  
100 işçinin olduğu güman edilir

Pakistanın Qdani 
şəhərində gəmi zavo-
dundakı neft tankerində 
baş vermiş partlayışlar-
da həlak olanların sayı 
26 nəfərə çatıb, 60 insan 
müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Partlayış-
lar zamanı hadisə yerində olan gəminin sahibi 
Abdul Qafur itkin düşmüş hesab edilir.

Bir-birinin ardınca baş verən səkkiz partla-
yış gəminin 70 faizini dağıdıb. Partlayışlar za-
manı gəmidə təxminən 100 işçinin olduğu gü-
man edilir. Hadisənin təhlükəsizlik qaydalarına 
əməl edilməməsi səbəbindən baş verdiyi bildi-
rilir. Hadisə ilə bağlı istintaq aparılır, polis bir 
neçə nəfəri saxlayıb.

T.Dadaşov

Ölüm yolu: bu il Aralıq dənizində 
3 min 800 mühacir həyatını itirib

2016-cı ildə dəniz yolu ilə Avropaya 
keçmək istəyən 3 min 800-dən çox mühacir 
həyatını itirib. Bu, müasir dövrün mühacirət 
tarixinin kədər doğuran rekordudur.

BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı-
nın təmsilçisi Uilyam Spindler sosial mediada 
yaydığı açıqlamada bu ilin Aralıq dənizi ilə Av-
ropaya keçməyə can atarkən həlak olan qaçqın-
ların sayı baxımından ən ölümcül il olduğunu 
bildirib. O qeyd edib ki, ötən il Aralıq dənizində 
3 min 771 nəfər həyatını itirmişdi. 2015-ci ildə 
Avropa sahillərinə 1 milyon 15 mindən çox mü-
hacir gəldiyi halda, bu ilin ötən dövründə onla-
rın sayı 327 min 800 nəfər olub.

 “transxəzər beynəlxalq nəqliyyat 
Marşrutu: reallıqlar və perspektivlər” 
mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilib

Oktyabrın 
27-də Ukray-
na paytaxtında 
“Beynəlxalq 
Transxəzər 
Nəqliyyat Kon-
sorsiumu tərəfin-
dən təşkil edilən 
“Transxəzər 

Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu: reallıqlar və 
perspektivlər” mövzusunda “dəyirmi masa” 
keçirilib. Tədbirdə GUAM Katibliyi proqram-
larının əlaqələndiricisi Səbuhi Təmirov iştirak 
edib. Bu barədə qurumun Kiyevdəki mənzil-qə-
rargahından məlumat verilib.

GUAM Katibliyinin əlaqələndiricisi nəqliyyat 
dəhlizinin inkişafının qurum üçün böyük əhəmiy-
yətini qeyd edib, GUAM-ın nəqliyyat sahəsində 
cari fəaliyyəti barədə məlumat verib. Bu kon- 
tekstdə S.Təmirov GUAM-ın nəqliyyat dəhlizinin 
inkişafı haqqında Konsepsiyası, “GUAM-Tran-
zit-2” xüsusi konfransının (2015, 19 noyabr) nəti-
cələri barədə informasiyanı təqdim edib.

S.Təmirov tədbir iştirakçılarını ticarət və nəq-
liyyata yardım üzrə layihənin rəhbər komitəsinin 
fəaliyyəti ilə tanış edib. O, həmçinin iştirakçıları 
GUAM və GUAM+ çərçivəsində qurumun nəq-
liyyat-tranzit sahəsində əməkdaşlığın gələcək in-
kişafı barədə məlumatlandırıb.

Zeynal Ağazadə

AvroPA xəzər DənizinDən hASil eDilən təbii qAzın 
2019-2020-Ci illərDən etibArən nəql olunMASını iStəyir

Trans-Anadolu qaz boru kəməri 
(TANAP) Türkiyə ilə Azərbaycan arasın-
dakı iqtisadi münasibətlərdə ən mühüm 
əhəmiyyətə malikdir.

Bu barədə Türkiyənin nəqliyyat, gə-
miçilik və kommunikasiya naziri Əhməd 
Arslan deyib.

“TANAP xüsusilə Türkiyə üçün vacib-
dir. Türkiyə ilə Avropa iqtisadi tərəfdaşlığı 
TANAP və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
(BTQ) istifadəyə verildikdən sonra güclən-
dirəcək. Bu layihələr Türkiyəni daha güclü 
edir”, - deyə nazir əlavə edib.

Qeyd edək ki, Xəzərin Azərbaycan sek-
torundakı “Şahdəniz-2” yatağından çıxarı-
lan qazı Türkiyəyə və bu ölkədən Avropaya 
nəql edəcək TANAP “Cənub Qaz Dəhlizi”-
nin tərkib hissəsi olan layihədir. TANAP 
Türkiyə-Gürcüstan sərhədində Cənubi 
Qafqaz Boru Kəmərinə, Türkiyə-Yunanıs-
tan sərhədində isə “Trans-Adriatik” (TAP) 
qaz boru kəmərinə birləşəcək. Uzunluğu 
1850 kilometr olan TANAP Türkiyənin 
Ardahan vilayətinin Posof qəsəbəsindən 
başlayaraq və boru kəməri marşrutu bo-
yunca 20 rayon, 67 mahal və 600 kənd-
dən keçərək Ədirnənin İpsala qəsəbəsində 
Avropaya keçəcək. Əskişəhərə qədər olan 
hissəsinin 2018-ci ilin ortasında istismara 
verilməsi nəzərdə tutulur.

TANAP-a tələb olunan kapital xərclə-
ri 9,2 milyard ABŞ dollarıdır. Bu il Azər-
baycanın “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinə 
2 milyard 809 milyon dollar vəsait ayıra-
cağı nəzərdə tutulur. Həmin vəsaitin 55,7 
faizi yaxud da 1,566 milyard dolları TA-
NAP-a sərf ediləcək. Layihə üzrə Azər-
baycan şirkətlərinin xərclərinin 2020-ci 
ilədək ümumilikdə 6,2 milyard dollar ola-
cağı planlaşdırılır.

Boru kəmərinin Gürcüstan-Türkiyə 
sərhədi-Əskişəhər 56 düym diametrli his-
səsinin uzunluğu təxminən 1373 kilometr, 
Əskişəhər-Türkiyə-Yunanıstan sərhədi 
boyunca 48 düym diametrli hissəsinin 
uzunluğu isə 459 kilometrdir. Bundan 
başqa, TANAP 2x36 düym diametrli 17,6 
kilometr uzunluğunda sualtı hissədən də 
ibarətdir. TANAP-ın tikintisi üzrə ilk 
mərhələ sona çatdırılıb və hazırda ikinci 
mərhələ üzrə işlər davam etdirilir. Boru 

kəmərinin ilkin ötürücülük qabiliyyəti 16 
milyard kubmetrdir və sonradan bu həc-
min 31 milyard kubmetrədək artırılması 
imkanı var.

Layihə çərçivəsində 4 lot üzrə indiyə-
dək 1326 kilometr uzunluğunda xəndək 
qazılıb və 1110 kilometr boru marşrut xət-
ti boyunca düzülüb. 990 kilometr uzunlu-
ğunda boruların isə qaynağı tamamlanıb. 
TANAP bu günədək dünya miqyasında 
gerçəkləşdirilən ən böyük diametr və 
uzunluğa sahib olan təbii qaz boru xətti 
layihələrindən biri olacaq.

TANAP istifadəyə verildikdən sonra 
Azərbaycan İranı qabaqlayaraq Türkiyə 
bazarının ikinci ən böyük təbii qaz təda-
rükçüsü olacaq.

TANAP-ın səhmdarlarının bu layihə-
də payı belədir: “Cənub Qaz Dəhlizi” 
QSC - 58 faiz, “Botaş” - 30 faiz və BP 
şirkəti - 12 faiz.

tAnAP türkiyə-AzərbAyCAn əlAqələrinDə MühüM əhəMiyyətə MAlikDir

Siciliya boğazında 200-dən 
çox miqrant həlak olub

Siciliya 
boğazında gəmi 
qəzası nəticə-
sində 200-dən 
çox qeyri-leqal 
miqrant həlak 
olub. Bu barədə 
“Əl-Ərəbiyyə” 
telekanalı BMT-
yə istinadla məlumat yayıb.

TASS informasiya agentliyi xəbər verir ki, 
hadisə noyabrın 3-də axşam Liviya sahilləri 
yaxınlığında baş verib. Sağ qalanların çoxunun 
Qvineyadan olduğu bildirilir.

İlin əvvəlindən indiyədək İtaliyaya əksəriy-
yəti Afrika ölkələrindən olmaqla, 155 min miq-
rant gəlib.

Anlaşma Memorandumu imzalanıb
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” 

QSC ilə Cibuti Limanı və Azad Ticarət Zonası 
arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

Bu barədə “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı” QSC-nin mətbuat xidmətindən bildirilib.

Limanlar arasında olan əməkdaşlıq əlaqələrini 
genişləndirəcək müqaviləni Bakı Limanının baş 
direktoru Taleh Ziyadov , Cibuti Limanı və Azad 
Ticarət Zonasının sədri Əbubəkir Ömər Hadi im-
zalayıblar. İmzalanmış memoranduma əsasən 
limanlar arasında təcrübə mübadiləsi də həyata 
keçiriləcək, liman idarəçiliyi, həm də liman heyə-
tinin təlim və tədrisi sahələrində əməkdaşlıq apa-
rılacaq.

Xatırladaq ki, cari ilin sentyabr ayında Bolqa-
rıstanın Limanlar İnfrastrukturu şirkəti ilə də an-
laşma memorandumu imzalanıb. 2015-ci ildə 
Bakı Limanı, Batumi Dəniz Limanı və Aktau 
Limanı arasında məqsədi Transxəzər Beynəlxalq 
Nəqliyyat Marşrutu (TBNM) üzrə Əlaqələndirmə 
Komitəsinin təsis edilməsi və Transxəzər Nəq-
liyyat Dəhlizi vasitəsilə əlavə yük axınlarını cəlb 
etməkdən ibarət olan üçtərəfli Anlaşma Memoran-
dumu imzalanıb. Yanvar ayında isə Bakıda keçi-
rilmiş dördtərəfli görüşdə Ukrayna da Transxəzər 
marşrutuna qoşulub.

Həmçinin, Bakı Limanı son illərdə Antverpen, 
Panama, Aktau və Poti limanları ilə Anlaşma Me-
morandumu imzalayıb, Qətər və Sinqapur limanı 
ilə yaxın əməkdaşlığa cəlb olunub.

qonaqlar yeni bakı limanında tətbiq olunan 
beynəlxalq standartlara uyğun prosedurlar və 

liman əməliyyatları ilə tanış olublar
Cibuti Limanı 

və Azad Ticarət 
Zonasının sədri, 
Cibuti Milli Hava 
yollarının baş 
direktoru Əbubə-
kir Ömər Hadi və 
onun baş müşa-

viri Mahamed Aden Vaberi Ələt qəsəbəsində 
yerləşən Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Lima-
nında olublar.

Bakı Limanının Baş direktoru Taleh Ziyadov 
qonaqlara yeni Bakı Limanının inkişaf planı barə-
də məlumat verib və yaradılan Ələt Azad Ticarət 
Zonasının dövlətin qeyri-neft sektorunun inkişa-
fına, ticarət dövriyyəsinin artmasına ciddi töhfə 
verəcəyini qeyd edib.

Qonaqlar yeni Bakı Limanında tətbiq olunan 
beynəlxalq standartlara uyğun prosedurlar və li-
man əməliyyatları ilə tanış olublar. Xarici sürü-
cülərin istirahəti üçün yaradılmış şərait, eləcə də 
Bakı Limanında fəaliyyət göstərən bank, poçt, 
sığorta və digər xidmətlər haqqında onlara ətraflı 
məlumat verilib. Ələt qəsəbəsində tikilməkdə olan 
yeni Bakı Limanı və yaradılacaq Ələt Azad Ti-
carət Zonası nəinki Azərbaycanın, eyni zamanda 
bütün regionun nəqliyyat və logistika şəbəkəsinə 
təsir göstərəcək və eyni zamanda Azərbaycanın 
istehsal gücünü artıracaq.

Gəmi qəza zamanı 54 nəfər həlak 
olub, 6 nəfər isə itkin düşüb
İndoneziyanın 

Batam adası sa-
hillərində işçiləri 
daşıyan katerin 
batması nəticə-
sində azı 54 nəfər 
həyatını itirib.

İndoneziyalı işçilər Malayziyanın 
Coxor-Baru şəhərindən qayıdırmış. Şahidlər-
dən birinin sözlərinə görə, kater yola düşdükdən 
təxminən iki saat sonra leysan yağmağa başla-
yıb və güclü dalğalar göyərtəni su ilə doldurub.

KİV-lərin məlumatına əsasən, qayığın 
göyərtəsində ümumilikdə 93 sərnişin olub. On-
ların 6-sı hələ də itkin düşmüş sayılır.

Hadisənin baş verdiyi ərazidə xilasedici 
briqada işləyir. Polis insidentin baş vermə sə-
bəblərini araşdırır. Qanun keşikçiləri qayığın 
həddən artıq yükləndiyini ehtimal edirlər.



5-ci hərbi naviqasiyanın açılışına 
nümunəvi hazırlaşmalı

Bir neçə gündən sonra Xəzər neft 
daşıma donanmasının yanacaqla dolu gə-
miləri Şimala yola düşəcəkdir. Ölkəmizin 
ən mühüm su yolu olan Xəzər – Volqa ilə 
yük daşıyan gəmi karvanları işə başlaya-
caq, ordenli Azərbaycanın zəngin yataq-
larından çıxarılan nefti ölkəmizin sənaye 
mərkəzlərinə daşıyacaqlar. Xəzər dənizi 
və Volqa çayı vasitəsilə daşınan neft Qızıl 
Ordumuzun döyüş maşınlarına yeni qüv-
vət verəcək, Hitler Almaniyasının tama-
milə darmadağın edilməsini sürətləndirə-
cəkdir.

Bu il dəniz yolunun açılması Azər-
baycan SSR-nin tarixi 25-ci ildönümü ilə, 
Xəzər dənizində Sovet zamanı Həştərxan 
gəmi  hərəkatı yolunun ilk dəfə açılması-
nın 20 illiyi ilə bir vaxta düşür. O zaman 
gənc sovet ölkəsi üçün Həştərxanın Bakı 
nefti yelkənli və kiçik gəmilərlə göndəri-
lirdi. Sovet Azərbaycanının 25 ili ərzində 
neft daşıma donanması tanınmaz dərəcədə 
dəyişmişdir. İndi Xəzər dənizində öz za-
vodlarımızda gəmiqayırma texnikasının 
son nəaliyyətləri əsasında qayrılan və yüz 
sisternalarla neft tutan böyük gəmilər üzür.

Xəzər neft daşıma gəmiçilyində çoxlu 

yeni mütəxəssis işçilər yetişmişdir. Kapi-
tan Əlibala Rəcəbov, Fətulla Fətullayev, 
Kostolomov, Saltovski və Jolobov, baş 
mexaniklərdən Novruzov, Borodin, Sem-
yonov, Muxin və yüzlərcə başqa cəsarətli, 
mərd dənizçilər neft daşıyan gəmiləri idarə 
edirlər. Bunların çoxu, cəbhə və vətənin 
ehtiyacı üçün neft məhsulları daşımaq 
tapşırığını müvəffəqiyyətlə yerinə yetir-
diklərinə görə orden və medallarla təltif 
edilmişdir.

Müharibə şəraitində dəniz yolunun 
5-ci dəfə açılmasına böyük hazırlıq gedir. 
Dənizçilər və gəmi təmirçiləri Azərbay-
can SSR-nin 25-ci ildönümünü ləyaqətlə 
qeyd etmək üçün var qüvvə ilə çalışırlar. 
“Paris Kommunası” və “Zaqfederasiya” 
gəmi təmiri zavodları əvvəllər  işin öhdə-
sindən  gələ bilmirdi. Neft daşıma donan-
masının əsas gəmilərinin müəyyən edilən 
müddətdə təmir edilib qurtarması ciddi 
təhlükə qarşısında idi. “Valeri Çkalov”,  
“UİK(b)P”, “Jdanov”, “Molotov”, “Syru-
pa” və başqa neft daşıyan gəmilərinin iş-
çiləri zavodların köməyinə gəldilər.

“Valeri Çkalov” gəmisi texniki istis-
mar qaydalarına görə zavodda əsaslı təmir 
edilməli olduğu halda, gəmi işçilərinin 
fəaliyyəti sahəsində 6 ildən artıqdır ki, tə-
mirsiz üzür. Dənizçilər, baş mexanik Sem-

yonov yoldaşın rəhbərliyi ilə bu il gəmini 
təmin edərək 200.000 manatlıq işi öz qüv-
vələri ilə görmüşlər. Gəmi dənizə çıxmış 
və bu ilki neft daşıma mövsümündə aram-
sız üzəcəkdir.

“Jdanov”, “UİK(b)P”, “Ağamalı 
oğlu” və bir sıra başqa gəmilərin də dəniz-
çiləri gəmiləri qısa müddətdə təmir edib 
qurtarmış və onların bütün neft daşıma 
mövsümündə aramsız işləyəcəyini təmin 
etmişlər.

Bir çox gəmilərin baş mexanikləri 
təsadüf edilən çətinlikləri öz qüvvələri ilə 
aradan qaldırmışlar. Onlar, zavoda aid olan 
böyük təmir işlərini öz qüvvələri ilə gəmi-
nin özündə görmüşlər.

Neft daşıma gəmilərindən birinin baş 
mexaniki Muxin yoldaş Xəzər dənizin-
də ilk dəfə olaraq təmir işlərini mexaniki 
üsulla təşkil etmiş və əmək məhsuldarlı-
ğını xeyli artırmışdı. Bu iş gəminin hazır-
lanmasını sürətləndirmişdir. Dənizçilərin 
qüvvəsilə qısa müddətdə iki milyon ma-
natlıqdan artıq təmir işi görülmüşdür.

“Paris Kommunası” zavodunun (di-
rektoru Menşikov yoldaşdır) və “Zaqfe-
derasiya” zavodunun (direktoru Loqaçev 
yoldaşdır) işçiləri qarşısında indi olduqca 
mühüm və şərəfli vəzifələr durur. Onlar 
Xəzər neft daşıma donanmasının dayan-
mış gəmilərində təmir işlərini tezliklə qur-
tarmalıdırlar. Çünki zavod və körpülərdə 
gəmilərin boş dayanması neft boşaltma 
planının yerinə yetirilməsinə təsir edə 
bilər.

1945-ci ilin dəniz yolu qəhrəman Qı-
zıl Ordumuzun get-gedə  genişlənən hü-
cumu şəraitində düşməndən azad edilmiş 
rayonlardakı sənayemizin bərpa edilməsi 
dövründə açılır. Qızıl Ordunun döyüş tex-
nikası və vətənimizin ehtiyacı üçün yana-
cağın çoxu dəmir yolu ilə deyil, gəmilərlə 
Volqa çayının ağzına daşınmalıdır. Xəzər 
neft daşıma donanmasının dənizçiləri 
üzərlərinə düşən bu vəzifəni şərəflə yerinə 
yetirəcəklər. Biz şanlı Bakı neftçilərini 
neft çıxarılması və neft emalı işlərini daha 
da sürətləndirməyə çağırırıq. Dənizçilərin 
və neftçilərin fədakar əməyi Xəzər-Volqa 
arasında gəmilərimizin aramsız işləməsini 
təmin edəcəkdir.

                                     
“Qaspi bolşeviki” qəzeti, № 26 (2026),

30 mart 1945-ci il

vətən müharibəsi cəbhələrindən
(1945-ci il yanvarın 17-dən 23-nədək 
müddətdəki hərbi əməliyyatın icmalı)

3-cü Belorusiya cəbhəsinin qoşun-
ları hücuma keçmişlər. Düşmən, Şərqi 
Prussiyada öz müdafiə mövqelərini 
uzun zamandan bəri möhkəmləndirir-
di. Almanlar burada dəmir və betondan 
qayrılmış möhkəm top və pulemyot atəş 
nöqtələrinə malik olan və xeyli içərilərə 
doğru uzanan müdafiə xətləri yaratmış-
dır. Alman komandanlığı özünün seçmə 
diviziyalarını Şərqi Prussiyaya topla-
mışdı.

Qoşunlarımız düşmənə qüvvətli 
zərbələr endirən topçu və təyyarələrimi-
zin köməyilə almanların xeyli içərilərə 
doğru uzanan möhkəm müdafiə xətlə-
rini yarmış və şiddətli vuruşmalardan 
sonra Şərqi Prussiyada Pilkallen-Raqnit, 
Tilzit, Jillen, Qumbinnen şəhərlərini və 
bir sıra başqa şəhərləri tutmuşlar. Sovet 
qoşun hissələri Keniqsberq yollarında 
mühüm yollar ayrıcı və almanların çox 
möhkəm müdafiə rayonu olan İnsterburq 
şəhərini yanvarın 21-də qəti hücumla al-
mışlar. Yanvarın 23-də qoşunlarımız Ke-
niqsberq yaxınlığında düşmənin dayaq 
məntəqələri olan Labiaunə Belau şəhər-
lərini tutmuşlar.

2-ci Belorusiya cəbhəsinin qoşunla-
rı, qüvvətli top atəşilə hazırlıq apardıq-
dan sonra yanvarın 14-də Varşavadan 
şimalda Narev çayının qərb sahilindəki 
iki əməliyyat meydanından hücuma keç-
mişlər. Sovet qoşun hissələri almanların 
inadlı müqavimətini qıraraq və əks-həm-
lələrini dəf edərək, düşmənin içərilərə 
doğru uzanan müdafiə xətlərinin hamısı-
nı yarmışlar. Cəbhənin qoşunları hücum 
vuruşmaları nəticəsində Polşa torpağın-
da 3.500-ə qədər yaşayış məntəqəsi, o 
cümlədən Makuv və Pultusk şəhərləri-
ni, Modlin (Novoqeorqiyevsk) qalasını, 
Mlava, Plonsk, Lyubava, Sernç, Ploçk, 
Rıçin, Brodniça, Lipno və başqa şəhər-
ləri tutmuşlar. Tankçı və piyadalarımız 
Mlava şəhərindən şimalda düşmənin 
müdafiə xəttini yarmış, Polşa-Almaniya 
sərhəddini keçmiş və Şərqi Prussiyanın 
içərilərinə girmişlər. Sovet qoşunları 
düşmənin inadlı müqavimətini qıraraq 
Şərqi Prussiya torpağında Naydenburq, 
Tannenberq, Edvabno, Allendorf şəhər-
lərini almışlar. Cəbhənin qoşunları Şərqi 
Prussiyanın içərilərinə müvəfəqiyyətli 
hücumu davam etdirərək Allenştayn, 
Osterode, Doytş-Aylau, Morunqen, Za-
alfeld və başqa şəhərləri almışlar.

1-ci Belorusiya cəbhəsinin qoşunla-
rı iti hücumu davam etdirərək yeddi gün 
ərzində Polşa torpağında 5.500-ə qədər 
yaşayış məntəqəsi tutmuşlar. Qoşunla-
rımız şimaldan, qərbdən və cənubdan 
düşmənə birgə zərbələr endirərək müttə-
fiqimiz Polşanın paytaxtı Varşava şəhə-
rini yanvarın 17-də almışlar. Polşanın 
Soxaçev, Leviç, böyük sənaye mərkəzi 
olan Lodz, habelə Kutno-Tomaşun (To-
maşov), Vloçlavek, Labişin, Qnezen 
(Qnezno) və bir çox başqa şəhərləri də 
alman-faşist işğalçılarından azad edil-
mişdir.

1-ci Ukrayna cəbhəsinin qoşunla-
rı müvəffəqiyyətli hücumu genişlən-
dirərək yeddi gün ərzində Polşa torpa-

ğında 2.300-dən artıq yaşayış məntəqəsi 
tutmuşlar. Çenstoxov, Konske və Piotr-
kuv (Petrokov) şəhərləri, Polşanın qə-
dim paytaxtı və mühüm mədəni – siyasi 
mərkəzlərindən biri olan Krakov şəhəri 
və bir çox başqa şəhərlər alman-faşist 
işğalçılarından azad edilmişdir. 1-ci Uk-
rayna cəbhəsinin qoşunları Çenstoxov 
şəhərindən qərbdə hücum edərək Alma-
niyanın cənub-şərq sərhəddində alman-
ların çox möhkəm müdafiə xəttini yarıb 
alman Sileziyasının içərilərinə girmiş 
və burada Breslau yollarında düşmənin  
qüvvətli dayaq məntəqələri və mühüm 
yollar ayrıcı olan Kraynburq, Rozen-
berq, Pitşen, Landsberq və Quttentaq 
şəhərlərini almışlar.

1-ci Ukrayna cəbhəsinin qoşunları 
hücum vuruşmalarının 10 günü ərzində 
düşmənin 480 tankını və motorlu topu-
nu, 900-dən artıq müxtəlif topunu, 420 
zirehli nəqliyyat maşınını və 15.000-
dən artıq avtomobilini məhv etmişlər. 
60.000-dən artıq hitlerçi qırılmışdır. 
21.000-dən artıq alman saldatı və zabiti 
əsir tutulmuşdur.

Cəbhənin qoşunları bu müddətdə 
çoxlu qənimət, o cümlədən 254 tank və 
motorlu top, 1.580 müxtəlif top, 2.500-
dən artıq minaatan, 244 zirehli nəqliyyat 
maşını, 6500 avtomobil, 22 paravoz, 
1200 dəmir yol vaqonu və çoxlu müxtə-
lif ambar ələ keçirmişlər.

2-ci Ukrayna cəbhəsinin qoşunları 
Budapeşt şəhərinin şərq hissəsini (Peş-
ti) düşməndən təmizləyib qurtarmış və 
burada Dunay çayına çatmışlar. Şəhərin 
5.000-ə qədər məhəlləsi tutulmuşdur. 
Düşmənin əlində şəhərin qərb yarısında 
(Budada) az bir yer qalmışdır. İlk mə-
lumata  görə, 2-ci Ukrayna cəbhəsinin 
qoşunları Budapeşt şəhərində mühasirə-
də olan düşmən qoşunlarını ləğv etmək 
üçün 1944-cü il dekabrın 28-dən 1945-ci 
il yanvarın 18-dək müddətdəki vuruşma-
lar zamanı alman və macarların 59.390 
saldat və zabitini əsir tutmuşlar.

beynəlxalq hadisələr
Alman işğalçılarına sovet qoşunla-

rının endirdiyi sarsıdıcı zərbələr bütün 
dünyanın nəzərini özünə cəlb etmişdir. 
Qızıl Ordunun qərbə tərəf, Almaniya-
nın həyat mərkəzlərinə doğru sürətlə 
irəliləməsi azadlıq sevən bütün xalqları 
heyran edir.

Qızıl Ordu Varşavanı azad etdikdən 
sonra 6 gün ərzində xeyli irəliləmiş və 
Qnezek (Qnezno) şəhərini tutmuşdur. 
Bu şəhərlə Berlinin arası 270 kilometr-
dir.

Xarici mətbuat Sovet Məlumat Bü-
rosunun xəbərlərini ətraflı dərc edir və 
sovet sərkərdələrinin şəkillərini birin-
ci səhifələrdə çap edir. Amerikan radio 
icmalçısı Morqan deyir ki, “rusların 
irəliləməsi həqiqətən tarixdə ən böyük 
hadisələrdən  biridir. Endirilən bu zərbə, 
bütün bundan əvvəlki zərbələrdən qüv-
vətlidir”.

İngilis qəzeti “Mançester qardian” 
öz məqaləsində göstərir ki, “yanvarın 
12-də rusların başladığı böyük hücum 
artıq indi müharibənin gedişini dəyişdir-
mişdir” və Qızıl Ordunun hücumu Hitler 
Almaniyasının tamamilə darmadağın 
ediləcəyi günü xeyli yaxınlaşdıra bilər.

Qardaş polyak xalqı hədsiz sevinir, 
Varşava, Krakov Lode şəhərlərində, on-
larca başqa şəhərlərdə, Polşanın minlər-
cə kəndlərində hitlerçilərin zülmündən 
azad edilən əhali şadyanalıq edir. Polyak 
xalqı mənfur alman işğalçılarını Polşa-
dan qovmaqda davam edən Qızıl Ordu-
ya və Sovet xalqına  öz hədsiz təşəkkü-
rünü çoxlu mitinqlərdə bildirir.

Keçən həftə ərzində Çexoslovakiya-
nın Koşiçe şəhəri və bir sıra rayonları da 
azad edilmişdir. Budapeştdə  mühasirə-
də olan alman-macar qoşun dəstəsinin 
qalıqları Dunay çayının qərb sahilində 
tamamilə sıxışdırılaraq son günlərini 
keçirirlər. Hitlerçilər son müttəfiqləri 
olan Macarıstanı da itirmiş oldular. Yan-
varın 20-də bir tərəfdən SSRİ, Böyük 
Britaniya və ABŞ hökumətləri ilə, digər 
tərəfdən Macarıstanın Müvəqqəti Milli 
hökumətinin Moskvaya gələn nümayən-
də heyəti arasında barışıq sazişi imza-
lanmışdır. İndi Almaniyanın, demək olar 
ki, bütün keçmiş müttəfiqləri ona qarşı 
vuruşurlar və onun tamamilə darmada-
ğın edilməsində iştirak edəcəklər.

Qərbdə müttəfiqlərimizin qoşun-
ları hitlerçiləri dekabr hücumu zamanı 

tutduqları rayonlardan müvəffəqiyyətlə 
sıxışdırıb çıxarırlar, İndi Qızıl Ordunun 
hücumu nəticəsində müttəfiqlərimizin 
komandanlığı almanlara zərbə endirmək 
üçün çox əlverişli şərait əldə etmişdir. 
Çünki düşmən indi öz qoşun hissələrini 
qərb cəbhəsindən sovet-alman cəbhə-
sinə göndərməyə məcbur olmuşdur.

Qızıl Ordunun çox geniş hücumu 
nəticəsində hitlerçilərin  indi olduqca 
ağır vəziyyətə düşdüklərini almanlar öz-
ləri də etiraf edirlər.

“qaspi bolşeviki” qəzeti, № 8 (2008),
26 yanvar 1945-ci il

“valeri çkalov” gəmisinin kapitanı 
kostolomov yoldaşa,

baş mexanik Semyonov yoldaşa,
xəzər neft daşıma gəmiçiliyinin 

naçalniki rəhimov yoldaşa

Paris Kommunası adına zavod-
da “Valeri Çkalov” gəmisinin heyyəti 
184.000 manatlıq həcmində təmir işini 
öz qüvvəsilə apararaq, zavodun gücü-
nün bir hissəsi başqa təmir işlərinə sərf 
edildiyi üçün sizə və təmirdə iştirak 
edən heyyət üzvlərinə təşəkkür elan 
edirəm.

Xəzər neft daşıma gəmiçiliyinin 
naçalniki Rəhimov yoldaş – kapitan 
Kostolomov və baş mexanik Semyonov 
yoldaşlara 2 aylıq əmək haqqı miqda-
rında mükafat verilsin. Bundan başqa 
komanda üzvlərini mükafatlandırmaq 
üçün kapitan Kostolomovun sərəncamı-
na 20 min manat ayrılsın.

SSRİ Xalq Dəniz Donanması 
Komissarı P. Şirşov

“valeri çkalov” gəmisində 
təmirin komandanın qüvvəsilə 

aparılması yekunları
Keçən il “Beriya” gəmisinin də-

nizçiləri öz gəmilərini naviqasiyaya 
nümunəvi hazırladılar. Gəminin baş 
mexaniki Oxonko yoldaşın təşəbbüsü 
ilə dənizçilər zavod şəraitində görüləsi 
olan işi öz qüvvələrilə yerinə yetirdilər.

Bu qabaqcıl gəmi heyyətinin şanlı 
əmək nümunələri Xəzər dənizçiləri ara-
sında geniş yayılmağa başladı. Oxon-

ko yoldaşın təşəbbüsünə birinci olaraq 
“Profintern” gəmisi (baş mexaniki Bo-
rodin yoldaşdır) və “Lenin” gəmisi (baş 
mexaniki Proxorov yoldaşdır) heyyətlə-
ri qoşuldular. Oxonko  hərəkatı  Sovet  
İttifaqının başqa hövzələrində də geniş 
surətdə yayıldı.

Neft daşıyan gəmiləri 1945-ci il 
naviqasiyasına hazırlamaq dövründə də 
Xəzər neft daşıma donanmasının qabaq-
cıl gəmi heyyətləri böyük vətənpərvər-
lik nümunələri göstərirlər. Zavod təmi-
rini rədd edən və gəmini öz qüvvəsilə 
növbəti naviqasiyaya hazırlayan “Valeri 
Çkalov” gəmisi dənizçiləri  tərəfindən 
görülən işi xüsusilə qeyd etmək lazım-
dır.

“Valeri Çkalov” gəmisi 6 ildən ar-
tıqdır ki, zavod təmirinə dayanmadan 
üzür. Texniki istismar qaydaları üzrə 
gəmi bu il Paris Kommunası adına za-
vodda cari təmirə dayanmalı idi. Gəmi-
nin təmiri 260 min manata başa gəlməli 
idi. Zavodun işlə yüklənməsini nəzərə 
alaraq dənizçilər baş mexanik Semyo-
nov yoldaşın təşəbbüsü ilə gəmilərini 
komandanın öz qüvvəsilə beşinci hərbi 
naviqasiyada fasiləsiz üzməyə hazırla-
dılar.

Komanda öz sözünə inanaraq cəld 
götürülən təəhhüdlərin yerinə yetiril-
məsinə başladı. Gəmidə aparılan bütün 
işlər təmirin səmərəli və mütəşəkkil 
keçirilməsinə tabe edildi. Briqadalar 
arasında əmək düzgün bölündü  və hər 
bir heyyət üzvü öz borcunu başa düş-
dü. Bundan başqa, gəmi komandası 
briqadalara bölünərək onların üzərində 
rəhbərlik etmək işi ikinci mexanik Aji-
mov, donkerman Rıbakov və bosman 
Nemudrov yoldaşlara tapşırıldı. Kapita-

nın baş köməkçisi Korabliyeva yoldaşın 
təklifi  üzrə hər gün 10 dəqiqəlik isteh-
salat müşavirəsi aparılaraq, bir gündə 
görülən işlərə yekun vuruldu və aşkara 
çıxarılan nöqsanları aradan qaldırmaq 
üçün lazımı ölçülər götürüldü. Gəmidə 
bütün işlər möhkəm cədvəl üzrə aparıl-
dı. Dənizçilər Kreyçkopfin podşipniklə-
rini əritmə və baş mühərriklərin dirsəkli 
oxlarını əkmə və s. kimi mürəkkəb və 
çətin işləri öz qüvvələrilə apardılar. 
Gəmi heyyəti bütün yardımçı mexa-
nizmlər üzrə təmir işlərini apardı və baş 
mühərriklərdə podşipniklərin mərkəz-
ləşdirilməsini müəyyən etdi. Beləliklə, 
təkcə maşın komandası 43.628 manatlıq 
təmir işi apardı.

Maşın şöbəsində aparılan təmir 
işlərində baş mexanik Semyonov yol-
daş özünü xüsusilə göstərdi. Həmçinin 
mexaniklərdən Ajimov, Meleqa, don-
kerman Rıbakov, matorçulardan Muxin, 
Qorbunov və Lipker yoldaşlar iş vaxtı 
ilə hesablaşmadan çalışaraq gözəl iş nü-
munələri əldə etdilər.

Gəminin təmirində elektriklər də 
fəal iştirak etdilər. Baş elektrik Lepin 
yoldaşın rəhbərliyi ilə bir sıra köhnə 
elektrik aqreqatorları qaydaya salındı.

Gəminin təmirində göyərtə koman-
dası da nümunəvi işləmişdir. Komanda 
komsomol təşkilatçısı Korobliyeva yol-
daşın rəhbərliyi ilə ayrıca olaraq 20.945 
manatlıq iş görmüşdür.

Xəzər neft daşıma
donanmasının baş mühəndisi

Y. Rıkaçev,
“Qaspi bolşeviki” qəzeti, № 17 (2017),

28 fevral 1945-ci il

Gəmilər yola düşərkən...
Günəşli bir mart səhəri idi. Üfüqdən 

boylanan yaz günəşi parlaq şəfəqlərini qoca 
Xəzərin sularında yuyur və dəniz öz gözəl-
liyi ilə sahilə yeni bir yaraşıq verirdi. Bakı 
limanının 43-cü körpüsündə böyük canlan-
ma vardır. Burada gəmiçiliyin təsərrüfat, 
partiya rəhbərləri, naçalniklər, mühəndislər, 
neftçilərin və dəmiryolçuların nümayən-
dələri toplaşmışlar. Onlar Xəzər dənizində 
naviqasiyanın açılışına gəlmişlər. Hamı gü-
lür, sevinir, hamı şəndir.

Biz cəbhə yükü ilə doldurulmuş və 
səfərə hazır olan “Soyuz Vodnikov” gəmi-
sinə gedirik. Donkerman gəminin dolması-
nı xəbər verir. Gəmi ağır hərəkətlə boz və 
dirəkləri mazutlu körpüdən ayrılır.

Reyddə üzləri Şimala doğru dayanan 
dəniz bayraqları ilə bəzənmiş “Jdanov”, 
“Kaqanoviç” və başqa gəmilər görsənir. Ar-
tıq biz, “Kaqanoviç” gəmisindəyik. Gəmi-
nin kapitanı ordenli Sokolov yoldaş əsgəri 

qaydada durmuş komandanın qarşısında 
neft daşıma gəmiçiliyinin naçalniki Rəhi-
mov yoldaşa raport verir.

“Kaqanoviç” gəmisi naviqasiyaya ha-
zırdır!

Gəmidə 5-ci hərbi naviqasiyasının 
açılışı münasibətilə təntənəli mitinq təşkil 
edilir. Mitinqi neft daşıma gəmiçiliyinin na-
çalniki Rəhimov yoldaş açaraq, dənizçiləri 
cəbhəyə və ölkənin xalq təsərrüfatına daha 
çox neft və yanacaq daşımağa çağırmışdır.

Bakı hərəkət şöbəsinin naçalniki İsma-
yılov yoldaş dəmir yolçular və neftçilər ilə 
neft daşıma gəmiçiliyi dənizçilərinin birgə 
sosializm yarışı təəhhüdlərini oxumuşdur. 
Dəmiryolçular neft daşıma planını hər ay 
105 faiz yerinə yetirməyi, 4 aylıq planı 
Azərbaycanın 25 illiyinədək ödəməyə söz 
vermişlər.

Sonra “Kaqanoviç” gəmisinin partiya 
təşkilatçısı Londarenko yoldaş dənizçilər 
adından çıxış edərək demişdir: - Xəzər neft 
daşıma gəmiçiliyinin kollektivi hər ay plan-

dan əlavə 2500 sisterna neft daşıyacaq və 
yanacağa 2,5 faizdən az olmayaraq qənaət 
edəcəkdir.

Həmçinin mitinqdə aviasiya mayoru 
Alekseyev, Baş neft texniki təchizat idarə-
sinin nümayəndəsi Şevçenko, Azərbaycan 
K(b)P BK-nın nəqliyyat şöbəsi müdiri 
Moskviçev, Bakı əmtəə stansiyasının na-
çalniki Nuriyev, rayon komsomol komitə-
sinin katibi  Petuxova və başqa yoldaşlar 
çıxış edərək gəmiçiliyin kollektivini na-
viqasiyanın açılışı münasibətilə qızğın təb-
rik etmişlər.

Mitinq qurtardı. Gəmiçiliyin naçalniki 
Rəhimov yoldaş dənizçilərə xoşbəxt üz-
mələrini arzu etdiyini bildirir.

Qəhrəman Qızıl Ordunun şanlı hücum-
ları və Ali Baş komandan, Sovet İttifaqı 
Marşalı Stalin yoldaşın şərəfinə alqış səs-
ləri yüksəlir və açıq dənizdə naviqasiyanın 
açılışını salamlayan gəmilərin fit səslərinə 
qarışır. Səfər bayraqları qalxır, maşınlar 
aramsız işləyir, mühərriklər hərəkətə gəlir, 
yığılan lövbər zəncirlərinin səsləri səfərin 
başlandığını xəbər verir: - Bakı-Həştərxan 
dəniz yolu açıqdır! Gəmi karvanları şimala 
doğru yola düşürlər.

Əhməd Rəhimov,
“Qaspi bolşeviki” qəzeti, № 27 (2027),

4 aprel 1945-ci il

xəzər dib dərinləşdirmə 
donanması Azərbaycanın 

xxv ildönümünə
Xəzərdə birinci dibdərinləşdirmə işi 

1893-cü ildə başlanmışdır. O zaman dib-
dərinləşdirmə donanmasının tərkibində bir 
“Serenta” barkazı və tutumu 50 kub.m-ə 
yaxın iki torpaq daşıyan şalanda var idi. 
Açıq reyddə kanallarda işləmək üçün bu 
torpaq qazıyan silahların iqtidarsızlığı  daha 
qüvvətli  torpaq qazıyan maşınlar əldə et-
mək zəruriyyətini qarşıya qoydu.

1904-cü ildə Xəzər hövzəsi daha bir 
“Nikolay Zubatov” torpaq qazıyanı aldı.

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qu-
rulan dövrədək, çar hökumətindən miras 
qalan, tərkibi vur-tut üç maşın, 4 torpaq da-
şıyan şalandadan və bir yedək gəmisindən 
ibarət dibdərinləşdirmə donanması ilə nə  iş 
görmək olardı?

1921-ci  ildə 4 torpaq maşını təmir 
edilib, istismara buraxılaraq Mahac-Qala, 
Pəhləvi, İliç limanlarında və Kür çayında 
dibdərinləşdirmə başladı.

Sovet təsərrüfatının durmadan artması 
– neft hasilatının çoxalması, Xəzər sahillə-
rində strateji xam mal bazasının zühura çıx-
ması, yeni limanlar tikilməsi və dəniz yük 
daşımasının xeyli artması dibdərinləşdirmə 
donanmasının qarşısında daha yeni tələblər 
qoydu.

1924-cü ildən 1929-cu ilədək iki tor-
paq qazıyan barkazı yerdən qaldırılaraq ta-
mamilə təmir olundu və altı torpaq daşıyan 
işə salındı. Bundan əlavə dibdərinləşdirmə 
donanmasına üç yedək gəmisi verildi.

Neft hasilatının fasiləsiz artması ilə 

əlaqədar olaraq Stalin beşilliklərində Xəzər 
dibdərinləşdirmə donanması yalnız miq-
darca deyil, texniki cəhətcə artdı. Köhnə 
gəmilər əsaslı surətdə bərpa edildi. 1917-
ci ildən 1945-ci ilədək yedək gəmilərinin 
miqdarı 8, torpaq daşıyan şalandalar 4 və 
müxtəlif yardımçı gəmilər 4 2/1 dəfə artdı. 
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulan-
dan sonra dərinləşdiriləsi kanalların uzun-
luğu əhəmiyyətli dərəcədə artdı. (1920-ci 
ildəki 2.800 metrdən 1944-cü ildə 44125 
metrədək)

Böyük Vətən müharibəsi günlərində 
dibdərinləşdirmə donanması dənizçiləri 
qarşısında – nəqliyyat donanması gəmiləri-
nin bütün Xəzər dənizi limanlarına fasiləsiz 
üzməsi üçün dərinlik yaratmağı təmin et-
mək kimi vəzifə qoyuldu.

Şimali Qafqazın alman-faşist işğalçıla-
rı tərəfindən müvəqqəti tutulduğu dövrlər-
də, ən lazımlı yüklərin daşınması bir neçə 
dəfə artdı. Bu dibdərinləşdirmə donanması 
dənizçilərindən gediş yolunu, limanları və 
kovşları dərinlətdirməyi qısa müddətdə tə-
min etməyi tələb etdi.

1941-ci ilin ikinci yarısında dibdərin-
ləşdirənlər qarşısında, cənubda bir liman 
kanal və kovşlar yaratmaq vəzifəsi qoyul-
du. Buranın dayazlığı ilə əlaqədar olaraq, 
ölkənin və Qafqazın müdafiəsi üçün ən 
böyük əhəmiyyəti olan bu limana, nəqliy-
yat donanmasının bir gəmisi belə yan ala 
bilmirdi.

Bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün 
Xəzər dəniz yolları rəhbərləri, bu limana 
tərkibində 19 vahid olan 4 torpaq qazıyan 
gəmi karvanı göndərdi. Dib dərinləşdirən-
lərin  fədakar işləri nəticəsində 1942-ci il 
aprelin 21-də bu kanalda gəmi hərəkəti baş-

landı. Nəqliyyat donanması fasiləsiz olaraq 
qəhrəman Qızıl Ordu üçün yanacaq, ərzaq 
və sairə daşımağa başladı.

Maksim Qorki adına torpaq qazıyan 
maşın Krasnovodski limanında yanalma 
yerləri arasındakı sahəni torpaq ilə doldur-
muşdur ki, bu da ambar meydançasını artır-
mağa imkan vermişdir. Bundan başqa, neft 
daşıyan gəmilərin karantin yerinə yanalma-
sı üçün Krasnovodsk limanında müvafiq 
dərinlik aparılmışdı.

Donanmanın ən yaxşı adamlarının 
sırasında – torpaq qazıyan karvanlardan 
“Lənkəranı”ın mexaniki – Rudakov, “Ba-
buşkin” – Kirin, “Kirpiçnikov” – Muravyov 
yoldaşların adları iftixarla çəkilir. Bunlar, 
gəmilərin fasiləsiz işləməsini təmin etmiş 
və gəmi mexanizmlərini həmişə yaxşı və-
ziyyətdə saxlamışlar. Müharibə dövründə 
Saulina, Nəcəfov (maşınçı), bosman Temi-
rov, şalanda kapitanı Baxonda və sair kimi 
yeni staxanovçu kadrlar yetişdirmişdir.

Xəzər dəniz yollarının ən yaxşı dəniz-
çilərindən 27 nəfər SSR İttifaqının orden və 
medallarını almış və 67 nəfərə “Qafqazın 
müdafiəsi üçün” medalı verilmişdir.

Dibdərinləşdirmə donanmasının də-
nizçiləri ordenli Azərbaycanda Sovet ha-
kimiyyəti qurulmasının 25-ci ildönümünə, 
dibdərinləşdirmə planları, partiya və hö-
kumətin tapşırıqlarını yerinə yetirmək və 
artıqlamasilə ödəmək üçün öz qüvvə və bi-
liklərinin daha artıq toplayırlar.

Xəzər dəniz yolları
naçalniki 

Q. Muradov,
“Qaspi bolşeviki” qəzeti, № 29 (2029),

11aprel 1945-ci il

“Dəniz”

O illərdə “Dəniz” nədən yazırdı
(Nöqtəsinə, vergülünə dəymədən)

A Z Я R B A Y C A N
X Z R D N Z G M L YЯ Я Я И Я ИЧИ И И

11 noyabr 2016-cы il   № 73-76 (9079)6



A Z Я R B A Y C A N
X Z R D N Z G M L YЯ Я Я И Я ИЧИ И И

11 noyabr 2016-cы il   № 73-76 (9079) 7

Malayziya və Çin rəsmiləri-
nin qənaətinə görə, Cənub-Çin 
dənizindəki ərazi mübahisələrini 
sülh danışıqları yolu ilə həll et-
mək olar. Bu sözləri Malayziyanın 
Baş naziri Nacib Razak Pekində 
Çin Xalq Respublikasının Sədri 
Si Cinpin ilə görüşündən sonra 
jurnalistlərə müsahibəsində deyib.

Baş nazirin sözlərini sitat gə-
tirən “New Straits Times” qəze-
ti yazır: “Biz belə bir vahid mövqedə 
dayanırıq ki, bu mübahisə yüksək mü-
nasibətlərə malik olan iki dost dövlət 
arasında mövcuddur. Biz bu fikir ayrı-

lığının aradan qaldırılması üçün heç bir 
ciddi səbəb görmürük”.

Bununla yanaşı, Nacib Razak əlavə 
edib ki, milli suverenitet məsələlərini 

həll etmək elə də asan olmadığına görə, 
ərazi mübahisələrinin həlli böyük za-
man tələb edir. Bütün bunlar Cənub-Çin 
dənizində və ümumilikdə regionda sül-
hə və sabitliyə xətər yetirməməlidir.

Malayziyanın məsələ ilə bağlı 
mövqeyini açıqlayan hökumət başçısı 
vurğulayıb ki, bu, istənilən mübahisə-
nin və fikir ayrılığının dialoq və sülh 
danışıqları yolu ilə həllini nəzərdə tu-
tur.

Qeyd edək ki, Parasel (Sişa) ada-
larına və Spratli (Nanşa) arxipelaqına 
Pekin və Kuala Lumpurla bərabər, Bru-
ney, Vyetnam və Filippin də iddialıdır.

Bu qəbildən olan möcüzəli faktları 
dünya alimləri uzun müddət axtarsalar 
da, çox vaxt adi bir təsadüf nəticəsində, 
həm də elmi araşdırmalar aparmayan 
insanlar tərəfindən üzə çıxarılır. Yo-
naquni monumenti adlı sualtı şəhəri də 
təcrübəli dalğıc,  “çəkic” deyilən köpək 
balıqlarının məskunlaşdığı yerlərdə  
-- sadəcə, macəra axtarmaq üçün uzun 
müddət suyun altında qalan Kixatiro 
Aratake  tapıb. Əslində, həmin yerdə 
akvalangistlər həmişə işləyiblər. Amma 
dünya alimlərinin 30 illik mübahisəsinə 
səbəb olan bu şəhərin üzə çıxarılması 
Aratakenin bəxtinə düşüb.

Elmi mənbələr yazırlar ki, 1985-
ci ildə Yaponiya qəzetlərinin birinci 
səhifəsində dünyanın ən böyük kəşflə-
rindən biri haqqında manşet verilmişdi. 
Orada göstərilirdi ki, bu ölkənin ərazi-
sində olan Yonaquni adasına yaxın yer-
də, güclü dəniz axınları olan ərazidə, 
suyun dibində heyrətamiz piramidalar  
var. Yazını oxuyan bütün alim, dalğıc 
və macəra axtaranlar həmin yerə tələ-
sir və gördüklərinə mat qalırdılar. Hətta 
piramidanın ensiz, tağlı qapısı da hamı-
nın gözü qarşısında idi.

Yerin, daş və qayaların tarixini 
müəyyənləşdirən mütəxəssislər bu pi-
ramidaların on min  illər yaşı olduğunu 
söyləyirlər. Piramidalara aparan nəhəng 
daş pilləkənlərin qurtaracağının itişə-
killi olduğuna görə alimlərin bir qismi 
bu şəhərin sırf təbii proses – yəni, güclü 
axınlar -- nəticəsində yarandığını ehti-
mal edirlər.  Dünyanın müxtəlif ölkələ-

rindən yapon alimlərinin köməyinə 
gələn  mütəxəssislərin böyük əksəriy-
yəti isə  belə hesab edir ki, bu nəhəng 
sualtı “qaya şəhər” nə zamansa plane-
timizdə yaşamış qədim sivilizasiyalar 
tərəfindən tikilib.

İlk baxışdan təbiətin “əl işi” kimi 
qiymətləndirilən bu yeri diqqətlə iz-
ləyən alimlər ciddi görkəmi olan, düz-
bucaqlı “əkiz daşları” görəndə mat 
qalırlar. Çünki həmin monumental 
əkizlərin materialı digər qayalara bən-
zəmir. Onlar təxminən indiki əhəng 
daşı deyilən başqa materialdan tikilib. 
Alimlərin fikrincə, həmin daşlar təbiət 
tərəfindən bu şəkildə yonulub hamar-
lana və diqqətlə yerləşdirilə bilməzdi.  
Həm də, elə olsaydı,  ərazidəki güclü 
axınlar onları çoxdan məhv edə bilərdi. 
Deməli, həmin piramidalar və əkizlər 
kim tərəfindənsə, hansısa məqsədlə ti-
kilib. Üstəlik, monument  başdan-başa 
mənası hələ də bilinməyən bərabəröl-
çülü üçbucaqlarla “bəzədilib”. Bir az 
aralıda isə çox ciddi görkəmi olan daş 
memarlıq nümunəsi görünür və onun 
təbiət – yəni su axını tərəfindən yaradıl-

dığına heç kəs inana bilməz.
Bu qurğunun ətrafında  məqsədli 

şəkildə böyük qayalardan təmizlənmiş 
geniş daş yol vardır. Həmin daş yolla 
irəliləyən hər kəs öz varlığında  yapon 
piramidalarının gözəlliyini və tapmaca-
ya bənzəyən ,   sirrli ab-havasını yaşayır. 
Monumentin qarşısında bərabərölçü-
lü pilləkənlərdən ibarət 10 metrlik daş 
terras görünür. Həm pilləkənlər, həm 
də terras elə dəqiq hazırlanıb,  bəra-
bər ölçülərə gətirilib  ki, buranın təbiət 
tərəfindən yaradıldığını deyən alimlər 
də bir anlıq çaşır və öz mülahizələrini 
təkrar etməyə çətinlik çəkirlər.

Alimlərin bəziləri ehtimal edirlər 
ki, bu piramidalar tikilən zaman həmin 
ərazilər dəniz deyil, quru olmuşdur.  
Başqa ehtimala görə  həmin şəhər  indi-
ki sivilizasiyadan çox-çox əvvəl plane-
timizdə yaşamış başqa sivilizasiyanın 
izləridir. Digər – o qədər də inanılmalı 
olmayan ehtimala görə  planetimizdə 
nə zamansa su altında yaşayan şüurlu 
canlılar da   (onlara insan deməyə heç 
kəs cürət etmir)  olmuşdur. Yəni 30 ildir 
ki, oranı görənlərin hərəsi bir nəzəriyyə 
irəli sürür.

Hər halda,  Yonaquni qədim,  gözəl 
və möhtəşəm monumentdir. Təəssüf ki,  
insan övladı yaşadığı planetin sirlərini 
öyrənmək üçün  kifayət qədər inkişaf 
edə bilməyib.

İ. ƏMƏNULLAYEV

Beynəlxalq alimlərdən ibarət qrup Qara dənizdə 40 
qədim gəminin olduğu qəbiristanlıq tapıb. 

Qəbiristanlığa Qara dənizdə geofiziki araşdırmalar za-
manı təsadüfən rast gəlinib. Tapıntı Bolqarıstanın ərazi su-
larında yerləşir.

Southampton Universitetinin dəniz arxeologiya mərkə-
zinin ekspertləri 1800 metr dərinliyinə iki sualtı robot yer-
ləşdiriblər və məhz bunların vasitəsilə gəmiləri aşkar etmək 
mümkün olub. Alimlər qeyd edirlər ki, qəbiristanlıqda Os-
manlı və Bizans gəmilərinə rast gəlmək olur. Artıq onların 
bəzilərinin görünüşünü 3D modelləşdirmə vasitəsilə bərpa 
etmək mümkün olub. Tahir Dadaşov

Qlobal istiləşmə bu cür sürətlə 
davam edərsə, Cənubi Avropanın 
bəzi hissələri, İspaniyanın cənubu və 
Portuqaliya da daxil olmaqla səhraya 
çevrilə bilər.

BBC xəbər verir ki, Eks-Marsel 
Universitetinin alimləri bu qənaətə gə-
liblər. Onların araşdırmaları “Science” 
jurnalında dərc olunub.

Alimlər hesab edirlər ki, Aralıq 
dənizi regionu dünyada gedən qlobal 
istiləşmədən daha çox zərər çəkəcək. 

Temperaturun Selsi İlə 1 dərəcə artımı 
Aralıq dənizi hövzəsinin ekosistemində 
xüsusi dəyişikliyə səbəb ola bilər. Fak-
tiki olaraq bu artım artıq baş verib. Əgər 
dünya üzrə orta temperatur 2 dərəcə 
yüksələrsə, onda İspaniyanın cənubu və 
Portuqaliya, bəzi bölgələr - Mərakeş, 
Əlcəzair, Tunis və Türkiyənin cənubu, 
eləcə də Suriyanın bəzi hissələri əsrin 
sonuna qədər səhraya çevriləcək.

Aralıq dənizi regionu, həmçinin 
qlobal istiləşmə nəticəsində yarana qu-

raqlıqdan əziyyət çəkəcək. Bu, region-
dakı bitkilər, o cümlədən palıd və zey-
tun ağacları üçün təhlükə yaradacaq.

Regionda orta temperatur artıq XIX 
əsrin sonu ilə müqayisədə 1,3 dərəcə 
yüksəlib. Alimlər Aralıq dənizi regio-
nunun ekoloji sistemini qoruyub saxla-
maq üçün hökumətləri atmosferə atılan 
zərərli qazların həcmini azaltmağa ça-
ğırır.

Tahir Dadaşov

Cənub-çin Dənizi ilə bAğlı MÖvqeləri üSt-üStə Düşür

SuAltı şəhər

qArA DənizDə  GəMi qəbiriStAnlığı tAPılıb 

ArAlıq Dənizi reGionu SəhrAyA çevrilə  bilər

yArızArAfAt, 
yArıGerçək

çox adam bekar dayana bilmədiyi üçün 
işdən iş çıxarır?

Adamı ən çox gümanı aldadır.
hələ də bəzilərini başa sala bilmirəm ki, 

ikinin üstünə iki gələndə cəmi onların istədiyi 
ədəd eləmir.

üzü qışa – küləkli günlərə doğru gedirik. vay 
kələklə gələnlərin halına.

Adam danışa bildiyi qədər yox, bildiyi qədər 
danışmalıdır.

nə qədər ki, ucuzdu, hamam suyu ilə dost 
tutanlarımız çox olacaq.

yalanın çoxluğu əvvəl-axır yaddaşın yoxlu-
ğuna gətirib çıxarır.

Sözün ən bişmişi bişmiş adamın sözüdür.
bacardığın işdən yapışanda, iş də adamın 

əlindən tutur.
Arşın beynəlxalq ölçü vahidi olmadığı üçün 

hərə öz arşını ilə ölçür?
Allah, istəməyənə niyə ağıl verməlidir ki?
Mən zəmana adamı olmadım. heç sizə də 

məsləhət görmürəm. Adam olmaq kifayətdir.
Pulu olanın canını pul, pulu olmayanın da 

canını Allah sağ eləsin.
işsiz qalmaq istəmirsənsə, işdən qorxma.
Allah, Allah! Ömründə kişilik etməyən də 

qeyrətdən danışır. 
qarnın qardaşdan irəli olduğunu qarın qar-

daşdan yaxşı bilir.
Pullunun yalanı adətən ittihamçı, pulsuzun 

həqiqəti uzağı vəkil olur.
çəkim yüngül olduğu üçün məni tez-tez dərd 

götürür?
olsaydı, mən də böyük məmnuniyyətlə şir 

ürəyi yeyərdim.
yaşadığın yer və ətrafın nə qədər təmiz olsa, 

zibilə o qədər az düşərsən.
Az istəyən çoxdan olar.
bir qulaqdan o biri qulağa yol var? olmamış 

olmaz. yoxsa bəziləri deyilənləri bu qulaqdan 
alıb, o biri quladan necə buraxır?

kökü dərində olmayan ağacı gec-tez ya 
külək yıxacaq, ya fələk.

Mən adətən, məni satanlara məni satdıqları 
üçün yox, satdıqlarının qiymətini bilmədikləri 
üçün əsəbləşirəm.

yaraşmır, heç kəsə yaraşmır. nakişiliyi de-
yirəm e...

Adətən, ayağını yorğanına görə uzatmayanın 
başı, uzadanın isə ayağı ağrıyır.

Mən kasıb da görmüşəm, qudurğan da. üstə-
lik, kasıbın qudurmağını da.

bu qədər zay adamı kimin ayağına yazaq?
Adam var özü oxuyur, adam var, ona oxu-

yurlar.
bəziləri elə onu gözləyir:ara qarışsın, məz-

həb itsin...
çox adam yalanlarından əməlli-başlı qa-

zanır. belə isə, yalançılardan gəlir vergisi niyə 
tutulmasın?

həmişə yerlə gedin. Göylə getməyin 
düşər-düşməzi olur.

yaxşı ki, bəziləri yalanla nəfəs alır. onsuz da 
təmiz hava çatmır.

uşaq ki, uşaq. uşaq vaxtlarımda elə bilirdim 
ki, “orda oturma, burda otur”u ancaq yaxşı 
adamlara deyirlər.

Doğrudan pul əl çirkidir? elədirsə, nə qədər 
az olsa, yaxşıdır.

yüksək vəzifələrdə həmişə yaxşı adamların 
olmasını arzulayın. çünki yaxşı adam vəzifədə 
uzağı pis ola bilər. Pis adam isə heç vaxt yaxşı 
adam olmayacaq. xüsusilə də vəzifə kürsüsündə 
oturanda.

Mən də başa düşürəm ki, pulsuzluq kişi üçün 
çox çətindir. Amma öz aramızdır, pulu da gərək 
kişi kimi qazanasan.

Dəqiq yadımda deyil. əvvəllər kişilər qeybət 
edirdilər? tamam “skleroz” olmuşam da.

Adamın heç nəyi boş olmasın. xüsusilə də 
başı.

yazıq bəzi arvadlara. elə bilirlər ki, ərləri 
hər səhər evdən kişi kimi pul qazanmağa çıxır-
lar.

Söz, aparıb-gətirmək üçün deyil.
Mənə salam verməsən də olar. Amma xa-

diməyə mütləq salam ver. çünki gedəndən sonra 
sənin zibilini o, təmizləyir.

yaxşı əməl yiyəsi olun. qalan şeylər özü 
düzələr.

Ciyəri yanana ha de ki, suyu üfürə-üfürə iç.
bilsəydim ki, çirklənməz, deyərdim gəlin pis 

adamların hamısını süpürüb tökək dənizə.
bəlkə biləsiniz, niyə adamlar daha çox pisliyə 

doğru dəyişirlər?
işinizin yağ kimi getməsini istəyirsiniz? Mə-

nim elədiklərimin tərsini edin.
ürəyim qarpız istəyir. Adamların qoltuğuna 

qarpız verənlər haradadır?
yaxşı ki, Allahın vəzifəsi yoxdur. nə qədər 

olmasa, arabir kasıb-küsub tərəfə də baxır.
Pərdə dəbdən düşüb. yəqin bir vaxtlar göz-

dən pərdə asanlar indi jalüz asarlar.
Görəsən, ekoloqlar təpəmdən çıxan tüstüyə 

görə məni cərimə edə bilərlər?
keyfimin saz vaxtından başqa, hər cür vax-

tım olur.
həyata bax e... nə həyatı, nə də riyaziyyatı 

məndən yaxşı bilməyənlərin əksəriyyəti hər gün 
mənə nəyisə sübut etməyə çalışır.

Adamlığı olmayandan yaxşı nə isə gözləmək 
üçün əvvəlcə adam olmağını gözləməlisən...

nə çox-nə az, düz yetmiş il kommunizm yolu 
ilə getdik. yetmiş ildən sonra dağıldı. yoxsa indi-
ki yollar? bu gün çəkirlər, səhər dağılır.

Axmaqların hərəkəti təkcə gülüş doğursaydı, 
günümüz sevinc içində keçərdi.

Ağlı olanların ağlına, ağlı olmayanların başı-
na çox şey gələr.

Rasif  TAHİROV

“Platforma” robotu Arktika 
sularında uğurla sınaqdan keçirilib

Tomsk Poli-
texnik Universiteti 
alimlərinin səyi ilə 
hazırlanmış sualtı 
“Platforma” robo-
tu Arktika sula-
rında keçirilən 

sınaqları müvəffəqiyyətlə başa vurub. Sualtı aparat 
qlobal istiləşmə ilə əlaqədar arktik şelfin xüsusiyyət-
lərini tədqiq edib.

planet-today.ru saytı xəbər verir ki, “Platforma” 
robotu əvvəlcə Vladivostokda sınaqdan keçirilib, son-
ra “Akademik Lavrentyev” gəmisi ilə birlikdə arktik 
ekspedisiyaya yollanıb.

Avtomatlaşdırılmış sualtı aparat Rusiya Elmlər 
Akademiyasının Uzaq Şərq Bölməsinin Dəniz Texno-
logiyaları Problemləri İnstitutu və Tomsk Politexnik 
Universitetinin birgə layihəsidir.

Sakit okeanı tək keçməklə yeni 
rekorda imza atmaq istəyirdi

Sakit okeanı tək qət 
etmək istəyən tanınmış çinli 
səyahətçi Qo Çuan Havay 
adaları rayonunda itkin 
düşüb.

 Sinxua agentliyinin ver-
diyi xəbərə görə, səyahətçinin axtarışına Havay adala-
rının Qonolulu şəhərindən hava gəmisi yollanıb. Xila-
sedicilər yalnız səyahətçinin qayığından qopan yelkəni 
tapa biliblər. Onunla əlaqə yaratmaq cəhdləri nəticəsiz 
qalıb.

Qo Çuan oktyabrın 20-də San-Fransisko limanın-
dan yelkənli qayıqla səfərə çıxmışdı. O, Sakit okeanı 
tək keçməklə yeni rekorda imza atmaq istəyirdi.

Xatırladaq ki, Qo Çuan 2013-cü ildə dünya turuna 
tək çıxan və səfəri uğurla başa vuran ilk çinli olub.

yosunların çiçəkləməsinin  
mənfi təsiri çoxdur

Yosunların çiçək-
ləməsi balıq ehtiyat-
larının tükənməsinə, 
balıqçılıq təsərrüfatının 
məhvinə gətirib çıxarır, 
insanlara və iri dəniz 
heyvanlarına xəstəlik və 
ölüm gətirir.

BMT-nin Xəbərlər Mərkəzi  xəbər verir ki, bu barə-
də məlumat UNESCO-nun ekspertlərinin tədqiqatında 
yer alıb. Sənədin müəllifləri bu tendensiyanın güclən-
məsi barədə xəbərdarlıq edirlər. Yosunların çiçəkləməsi 
ABŞ-ın Florida ştatının, Hindistan və Omanın sahilbo-
yunda müşahidə edilir. Zərərli kimyəvi maddələrin is-
tehsalı və tullantısının məhdudlaşdırılması üzrə tədbir-
lərə baxmayaraq, bu hal Adriatik və Baltik dənizlərində 
çoxalıb.

Bununla bel, tullantıların məhdudlaşdırılması nə-
ticəsində Daxili Yapon dənizində yosunların zərərli 
çiçəkləmə halı ildə 100 faiz səviyyəsində sabitləşib.

ən böyük dəniz mühafizə 
zonası yaradılacaq

Dünyanın ən böyük də-
niz mühafizə zonası Antark-
tidada yaradılacaq.

 “lemonde.fr” saytı xə-
bər verir ki, bu barədə ra-
zılıq uzun illər davam edən 
danışıqlardan sonra Avstra-
liyada Antarktidanın dəniz 

florasının və faunasının qorunması üzrə Komissiyanın 
iclasında əldə edilib.

Razılaşma Yeni Zelandiyaya aid Ross dənizində 
mühafizə zonasının yaradılmasını nəzərdə tutur. Müha-
fizə zonasının ərazisi 1,55 milyon kvadrat kilometrdən 
çox olacaq.

Qeyd edək ki, layihə ABŞ və Yeni Zelandiya tərə-
findən irəli sürülüb.

Astanada SPE-nin (Neft-Qaz 
Sənayesi Mühəndisləri Cəmiyyə-
tinin) “Çağırışlar, dəyişikliklər və 
imkanlar” mövzusunda üçüncü 
Xəzər Texniki konfransı və sərgisi 
keçirilib. Sərgidə neft-qaz sənaye-
sini təmsil edən 400 nəfər peşəkar 
işçi və tələbələr iştirak edib.

Konfransın spikerləri qismində 
hökumətlərin, operator-şirkətlərin, 
konsaltinq firmalarının, energetika 
sahəsində tədqiqat şirkətlərinin (Kaz-
MunaiGas, KAZENERGY, ТОО 
“PSA”, World Petroleum Council, 
ExxonMobil Kazakhstan Inc. və s.) 
yüksəkvəzifəli nümayəndələri cəlb 
edilib.

Konfransın proqramına daxil olan 
on iki texniki sessiyanın ortaq mövzu-
su neftin qiymətlərinin enib-qalxdığı 
indiki şəraitdə Xəzər regionunda ən 
mütərəqqi vasitələrin, texnologiya və 
metodikaların necə tətbiq edilməsi sua-
lına cavab axtarmaqdan ibarət idi. Tex-
niki proqramda 36 ümumi məruzə və 6 

poster təqdim edilib.
TCO, NCOC, KPO, KMG, Meri-

dian Petroleum, KAZNIPI, Eni, PSA, 
Shell, Schlumberger, Total və GE 
şirkətlərinin nümayəndələri ilə yüksək 
səviyyədə tematik panel debatları apa-
rılıb.

ExxonMobil Kazakhstan Inc. 
şirkətinin idarəçi direktoru Şeril Ho-
mez-Smit biznesin yenidən təşkilinə 
həsr edilmiş əsas panel sessiyanın işinə 
yekun vuraraq qeyd edib ki, neftin qiy-
məti ilə bağlı yaranmış vəziyyət neft-
qaz sənayesində aparılan əməliyyatlara 
zəruri dəyişikliklər edilməsinə əlavə 
impuls verib və əlavə dəyər yaradılma-
sı məsələsini ön plana çəkib. Qazaxıs-
tanda və Xəzər regionunda neft-qaz 
sənayesi gələcək barədə də fikirləş-

məlidir, çünki o, getdikcə azalmaqda 
olan kapitaldan istifadə etmək imkanı 
uğrunda başqa ölkələr, regionlar və sə-
naye sektorları ilə rəqabət aparır.

SPE-nin növbəti Xəzər Texniki 
konfransı və sərgisi 2017-ci ilin noyabr 
ayında Bakıda keçiriləcək.

Neft-Qaz Sənayesi Mühəndisləri 
Cəmiyyəti (SPE) enerji ehtiyatlarının 
işlənməsi və hasilatı sahəsi işçilərinin 
qeyri-kommersiya peşəkar assosiasi-
yasıdır. SPE dünyanın 144 ölkəsindən 
168 mindən çox üzvü birləşdirir. Neft-
qaz kəşfiyyatı və hasilatı sahəsində 
texniki informasiyanın tanınmış mən-
bəyi olan SPE öz xidmətlərini müvafiq 
nəşrlər, konfranslar, texniki seminarlar, 
forumlar və www.spe.org veb-saytı va-
sitəsilə təqdim edir.

SPe-nin xəzər texniki konfrAnSı və SərGiSi keçirilib

təyyarə okeana çırpılıb?
2014-cü ilin 

martında Hind oke-
anı üzərində itmiş 
“Boeing” sərnişin 
təyyarəsi çox gü-
man ki, su üzərinə 
enməyib və okeana 
çırpılıb. Bu barədə 

noyabrın 2-də Avstraliya Nəqliyyatda Təhlükəsizlik 
Bürosunun həmin qəzanın tədqiqi ilə əlaqədar dərc 
etdiyi aralıq hesabatda deyilir.

Malayziya Hava Yollarına məxsus təyyarənin Tan-
zaniyanın Pemba adası sahillərində aşkar edilən par-
çasının laboratoriyada tədqiqi zamanı mütəxəssislər 
müəyyən ediblər ki, layner eniş etməyə hazırlaşmayıb. 
Bu, təyyarənin pilotlar tərəfindən düşünülmüş tərzdə 
qəzaya uğradılması barədə fərziyyəni təkzib edir və 
onun yanacaq qurtardıqdan sonra böyük yüksəklikdən 
okeana düşdüyünü deməyə əsas verir.

Mütəxəssislərin araşdırmalarının son nəticələrini 
şərh edən Avstraliyanın infrastrukturun inkişafı və nəq-
liyyat naziri Darren Çester bildirib ki, həmin hesabat 
MH370 reysinin son uçuş dəqiqələrində baş verən ha-
disə barədə mühüm informasiyanı özündə əks etdirir.
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9 güləşçimizdən 7-si mükafatçılar sırasına düşə bilib
Rusiya Federasiyasının Kostroma 

şəhərində yeniyetmə və gənclər arasında 
sərbəst güləş üzrə VII Ümumrusiya açıq 
turnirində ''Təhsil" Respublika İdman 
Mərkəzinin Lənkəran filialının güləşçilə-
ri də iştirak ediblər.

Altı ölkəni təmsil edən 245 idmançının 
mübarizə apardığı turnirdə Lənkəranın 9 güləşçisindən 7-si mükafatçılar sırasına 
düşə bilib. Qazanılan medallardan dördü qızıl, ikisi gümüş, biri isə bürünc olub.

Qızıl medallara Mirkazım Fəttayev (38 kq), Radik Əkbərov (54 kq), Rus-
lan Dadaşov (58 kq) və Tahir Allahverdizadə (66 kq), gümüş medallara Miray-
dın Məmmədzadə (46 kq) və Əkbər Əkbərli (55 kq), bürünc medala isə İbrahim  
Məcidzadə (50 kq) sahib çıxıb.

Turnirin nəticələrinə əsasən, ümumi komanda hesabında "Təhsil" Respublika 
İdman Mərkəzinin Lənkəran filialının komandası birinci yerə layiq görülüb.

Azərbaycan Gimnastika federasiyası 
könüllülərin qəbulunu elan edir

Gələn il fevralın 18-19-da Bakıda batut gimnastikası 
üzrə Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının (FIG) “AGF 
Trophy” dünya kuboku yarışı keçiriləcək. Azərbaycan 
Gimnastika Federasiyası (AGF) yarışın yüksək səviyyədə 
təşkili məqsədilə könüllülərin qəbulunu elan edir.

AGF-dən  bildiriblər ki, könüllülərin əsasən nümayəndə heyətlərinə tibbi xid-
mətin göstərilməsi, akkreditasiya, katibliyin işlərində, mükafatlandırma və digər 
istiqamətlərdə fəaliyyət göstərmələri nəzərdə tutulub.

AGF bu yarışın könüllülərinə 2017-ci ildə təşkil olunacaq idman gimnastikası 
(16-19 mart) və bədii gimnastika (28-30 aprel) üzrə FIG “AGF Trophy” dünya 
kuboku yarışlarına da könüllü kimi qatılmaq imkanı verir.

Batut gimnastikası üzrə dünya kubokunda könüllü olmaq istəyən gənclər no-
yabrın 20-dək https://goo.gl/forms/PD0KCGiJzGv35ssA2  internet səhifəsinə 
daxil olub elektron ərizə formasını dolduraraq müraciət edə bilərlər.

Cüdoçularımızın “böyük dəbilqə” beynəlxalq 
turnirindəki çıxışı yüksək qiymətləndirilib
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabidə ke-

çirilən “Böyük dəbilqə” beynəlxalq yarışın-
da uğurla çıxış ediblər. Milli komandamızın 
üzvləri Elxan Məmmədov, Rüstəm Orucov, 
Tural Səfquliyev müvafiq olaraq qızıl, gü-
müş və bürünc medal qazanıblar.

Qazanılan uğurla bağlı noyabrın 3-də 
Gənclər və İdman Nazirliyində mətbuat kon-
fransı təşkil olunub. Beynəlxalq yarışdan 
Vətənə qayıdan mükafatçılar da tədbirə qatılıblar.

Gənclər və idman nazirinin müavini İsmayıl İsmayılov ölkəmizdə idmana 
göstərilən dövlət qayğısından, atletlərimizin beynəlxalq arenadakı uğurlu çıxışın-
dan və ölkəmizin irimiqyaslı yarışlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi etməsindən 
danışıb. Həmçinin digər idman növləri kimi cüdonun da respublikamızda inkişaf 
etdiyini diqqətə çatdırıb.

Beynəlxalq turnirin mükafatçıları yarışın gərgin idman mübarizəsi şəraitində 
keçdiyini və “Böyük dəbilqə”yə ciddi hazırlaşdıqlarını vurğulayıblar.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi kişilərin yarışında komanda hesabında bi-
rinci yeri tutub. Aktivində bir qızıl və üç bürünc medal olan Rusiya yığması isə 
ikinci yerdə qərarlaşıb. Bir qızıl və bir bürünc medal qazanan Serbiya cüdoçuları 
isə turnirin üçüncüsü olublar.

Xatırladaq ki, 34 ölkədən 157 cüdoçunun (96 kişi, 61 qadın) mübarizə apardığı 
“Böyük dəbilqə” turnirində Azərbaycan millisi 12 idmançı ilə təmsil olunub.

Azərbaycan kikboksçusu 
erməni idmançını məyus edib

Azərbaycanın peşəkar  
kikboksçusu, Kikboksinq Federasi-
yasının yığma komandasının üzvü 
Xəyal Əhmədov A1WCC versiyası 
üzrə keçirilən beynəlxalq turnirdə 
parlaq qələbə qazanıb.

Federasiyadan  bildiriblər ki, Al-
maniyanın Vuppertal şəhərində A1WCC versiyası üzrə növbəti 
beynəlxalq turnir keçirilib. Yarışda ölkəmizi təmsil edən Xəyal 
Əhmədov rinqdə erməni idmançısı Cioran Apuyepyanla üz-üzə 
gəlib. X.Əhmədov elə birinci raundda Cioran Apuyepyanı noka-
uta salaraq qələbə qazanıb.

Qeyd edək ki, “A1 World Combat Cup”un təşkilatıçılığı ilə 
keçirilən yarış dünyada “Səkkizlik” adı ilə də məşhurdur.

klubun yetirmələri 4 qızıl, 3 gümüş və 
8 bürünc medala sahib çıxıblar

Hövsan Olimpiya İd-
man Kompleksində qarışıq 
döyüş növləri (MMA) üzrə 
açıq Bakı kubokuna yekun 
vurulub.

Turnirdə 20 komanda-
nın tərkibində 200-ə yaxın 
idmançı yarışıb.

"Neftçi İdman Klubu”-
nun yetirmələri də paytaxt 
yarışının kuboku uğrunda 
mübarizə aparıblar.

Klubun yetirmələri 4 
qızıl, 3 gümüş və 8 bürünc 
medala sahib çıxıblar. On-
lardan Teymur Məmmə-
dov (42 kq), Məhəmmədəli 
Hüseynov (66 kq), Yolqulu Məmmədov (77 kq) və Əli Əlizadə 
(100 kq) bütün döyüşləri qalibiyyətlə başa vuraraq fəxri kürsü-
nün ən yüksək pilləsinə qalxıblar.

Kikboksinqin WTKA versiyası 
üzrə İtaliyanın Karrara şəhərində 
dünya çempionatı keçirilib. Yarışda 
ölkəmizi təmsil edən Azərbaycan 
Kikboksinq Federasiyasının üzvü 10 
yaşlı Ayxan Həşimov dünya çempio-
nu olub.

Balaca Ayxan ilk döyüşdə Serbiya 
təmsilçisi, yarımfinalda rusiyalı rəqibi 
və finalda isə İtaliya idmançısı üzərin-
də inamlı qələbə qazanaraq qızıl medala 
sahib çıxıb.

AZƏRTAC-ın əməkdaşı ilə söh-
bətində A.Həşimov yarışa müəllimi, 
tanınmış Azərbaycan kikboksçusu Edu-
ard Məmmədov ilə çox ciddi hazırlaşdı-
ğını bildirib: “Mənə göstərdiyi etimada 

görə məşqçimə təşəkkürümü bildirirəm. 
Bundan sonra daha əzmlə çalışıb mənə 
dəstək olanların ümidlərini doğrultmağa 
çalışacağam. Qazandığım qələbəmi isə 
valideynlərimə həsr edirəm”.

İtaliya turnirinin ilk beynəlxalq sı-
nağı olduğunu deyən balaca Ayxan bu 
günədək ölkə çempionu və klublararası 
respublika birinciliyinin qalibi olub.

A.Həşimov deyib: “Qarşıda məni 
Mayamidə təşkil olunacaq beynəlxalq 
yarış gözləyir. Hazırda mən növbəti ya-
rışa ciddi hazırlaşıram. Ümid edirəm ki, 
İtaliyadakı uğurumu təkrarlayıb növbəti 
yarışlarda da mükafatçılar sırasında yer 
alacağam və Azərbaycan bayrağını ən 
yüksəkdə dalğalandıracağam”.

on yAşlı AyxAn həşiMov kikbokSinqin WtkA 
verSiyASı üzrə DünyA çeMPionu olub

Avstriyanın Lints şəhərində keçi-
rilən karate üzrə dünya çempionatı 
Azərbaycan milli komandası üçün 
uğurlu olub.

Karate üzrə dördqat dünya çempio-
nu Rafael Ağayev (75 kq) növbəti dəfə 
dünya çempionu olub.

Macarıstan, Hollandiya, Özbəkistan 
və Ermənistandan olan rəqiblərini məğ-
lub edən R.Ağayev yarımfinalda iranlı 
idmançıya qalib gəlib. Bunadək dördqat 
dünya və 13 dəfə Avropa çempionu 
olan idmançımız final görüşündə Mi-
sir idmançısı Əbdül Rəhman Ömər ilə 
qarşılaşıb. Rəqibindən aşkar üstün olan 
R.Ağayev beşqat dünya çempionu adını 
qazanıb. Bununla da Rafael Ağayev re-
kord sayda dünya çempionu kimi adını 
dünya karate idmanı tarixinə yazıb.

Finalda mübarizə aparan digər id-
mançımız – 84 kq çəkidə döyüşən Ayxan 

Mamayev yapon karateçisi Araqa Ryu-
taronun müqavimətini qıra bilməyib və 
yarışı gümüş medalla tərk edib.

60 kq çəki dərəcəsində tatamiyə 
çıxan Firdovsi Fərzəliyev bürünc me-
dal uğrunda görüşdə Mərakeş idmançısı 
Abdelsalam Ameknassi ilə qarşılaşıb. 
İnamlı mübarizə aparan F.Fərzəliyev 
qələbə qazanaraq, çempionatın bürünc 
medalına sahib olub.

Sloveniyanın Maribor şəhərində 
kikboksinq üzrə Avropa çempionatı 
keçirilib.

 “Neftçi İdman Klubu”nun milli ko-
mandanın heyətində təmsil olunan kik-
boksçularından Anar Əhmədov (51 kq, 
K-1 kontakt) və Çingiz Əhmədzadə (51 
kq, lou-kontakt) yalnız final döyüşündə 
məğlub olaraq qitə çempionatının gü-
müş medalı ilə kifayətləniblər.

Elşad Ələsgərov (54 kq, K-1 kon-
takt) isə bürünc medala sahib olub.

Veteranlar arasında təşkil olunan 
yarışda isə Sadıq Bağırov üçüncü yeri 
tutub.

Naxçıvan şəhərindəki 
İlham Əliyev adına Olim-
piya İdman Kompleksin-
də voleybol üzrə kişilər 
arasında Azərbaycan 
çempionatının I dövrəsi-
nin beşinci turuna yekun 
vurulub.

Beşinci turda “Lokomotiv” 
“Sumqayıt” komandasına (3:0), MOİK 
“Nəqliyyatçı”ya (3:2), “Neftçi” isə 

“Naxçıvan” komandası-
na (3:0) qalib gəlib.

Bununla da Azər-
baycan Respublikası 
və Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Gənclər 
və İdman nazirlikləri, 
Azərbaycan və Naxçı-

van Voleybol federasiyalarının birgə 
təşkil etdikləri çempionatın I dövrəsi 
başa çatıb.

rAfAel AğAyev kArAte üzrə 
beşqAt DünyA çeMPionuDur

kikbokSçulArıMız AvroPA 
çeMPionAtınDA DÖrD MeDAl qAzAnıblArvoleybol üzrə kişilər arasında Azərbaycan çempionatının 

ı dövrəsinin beşinci turuna yekun vurulub


