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Yaponiyanın İmperatoru və onun həyat yoldaşı 
xarici ölkələrə səfərlər etmələrinə baxmayaraq, xarici 
pasporta malik olmaya bilərlər. Bu, ölkənin Xarici 
İşlər Nazirliyinin dərc etdiyi məxfilikdən çıxarılmış 
sənədlərdə öz əksini tapıb.

Məsələ ilə bağlı qərar Yaponiya xarici siyasət 
idarəsi tərəfindən 1971-ci il mayın 10-da qəbul edilib. 
Sənəddə bildirilir ki, İmperatora və imperatriçaya 
müvafiq pasportların verilməsi məqsədəuyğun hesab 
edilmir. Həmçinin qeyd edilir ki, Yaponiyanın rəmzi 
hesab edilən İmperatorun adi vətəndaşlar kimi 
müəyyən olunmuş viza prosedurlarını keçməsi 
tamamilə məqsədəmüvafiq deyil.

Hazırda İmperator Akihito və imperatriça Miçiko 
beynəlxalq səfərlər zamanı xarici pasportdan istifadə 
etmirlər. Eyni zamanda, sənəddə göstərilir ki, 
İmperator ailəsinin digər üzvləri müvafiq normalara uyğun olaraq diplomatik sənədlərə malikdirlər.

Yaponiya imperatorlarının ailə üzvləri arasında ilk xarici səfərə İmperator Hirohito çıxıb. 1971-ci ildə o, 
Avropaya səfər edib. Həmin vaxt Yaponiya xarici siyasət idarəsi uzun müddət İmperatorun xarici pasporta malik 
olması barədə müzakirələr aparsa da, sonda monarxa həmin sənədin verilməsi məqsədəuyğun hesab olunmayıb. 
Bu barədə qərar “Məxfidir” qrifi alıb və o yalnız 43 ildən sonra cəmiyyətə açıqlanıb.

Vüqar Ağayev,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri

Tokio

Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bu ölkənin İmperatoru 
haqqında bəzi sənədləri məxfilikdən çıxarıb

MƏXFİ  SƏNƏDLƏR  AÇIQLANDI

 “İnterfaks”-ın məlumatına görə, Rusiya Pediatrlar 
Birliyi İcraiyyə Komitəsinin başçısı Aleksandr Baranov 
bildirib ki, yetkinlik yaşına çatmayanların intiharı üzrə 
RF dünyada ön sıralardadır. Onun sözlərinə əsasən, 
yeniyetmələr arasında ölüm halları Avropa ilə 
müqayisədə Rusiyada üç dəfə artıb.

“Rusiyada 10-17 yaş arasında olan yeniyetmələrin 
sayı 10,7 milyondur. Körpə ölümünün sayının azalması ilə bağlı biz problemi həll etsək də, təəssüf ki, 
yeniyetmələrin intiharı haqda bunu söyləyə bilmərik”- deyə, Baranov vurğulayıb. O, qeyd edib ki, son on ildə 
yeniyetmələr arasında xəstəlik 30 faiz, xroniki xəstəlik isə 50 faiz artıb. 

Rusiyada yeniyetmələr arasında ölüm halları üç dəfə artıb
 

YENİYETMƏLƏRİN  İNTİHARI  ÜZRƏ  RUSİYA  DÜNYADA  İLK  YERLƏRDƏDİR 

“Global Firepower Index” 2014-ci ilin ən güclü orduya malik ölkələrin siyahısını açıqlayıb. -ın Lent.az
xarici KİV-lərə istinadən verdiyi məlumata görə, “Global Firepower Index” siyahını tərtib edərkən həmin 
dövlətlərin müdafiə qabiliyyətini, hərbi texnikasını, əsgər kontingentini və.s nəzərə alınıb.

 Həmin siyahıya ABŞ liderlik edir. Müsəlman ölkələrindən isə siyahıdakı ilk onluqda yalnız Türkiyənin adı 
yer alıb. Beləliklə ən güclü orduya sahib olan 10 ölkənin ardıcıllığı belədir:

 ABŞ; Rusiya: Çin; Hindistan; İngiltərə; Fransa; Almaniya; Türkiyə; Cənubi Koreya;Yaponiya.

DÜNYANIN  ƏN  GÜCLÜ  ORDULARI 
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
geleneği bozmadı ve seçimlerdeki zaferinin ardından 
ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 
ve Azerbaycan'a yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
Azerbaycan'a hareketinden önce Esenboğa Hava-
limanı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye ve Azerbay-
can'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından üst dü-
zeyli ilk resmi ziyaretlerin kardeş ülkeye 
yapılmasının geleneğe dönüştüğünü hatırlattı. 
Hatırlanacağı üzere önceden sadece Türkiye 
cumhurbaşkanları seçimlerden sonra ilk ziyaretlerini 
Azerbaycan'a yaptıkları halde: 2011 yılında Türki-
ye'deki parlamento, 2013 yılında Azerbaycan'daki 
son cumhurbaşkanlığı ve 2014 yılında Türkiye'deki 
mahalli seçimlerin ardından artık tüm seçimlerden 
sonra ilk ziyaretin kardeş ülkeye yapılması geleneği 
oluşturulmuştu.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Ha-

valimanı'nda yaptığı açıklamada, öncelikle Türkiye 
ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık 
seviyesine ulaştığını bir kez daha vurguladı 
(“Türkiye ve Azerbaycan tabii şöyle tarihi itibariyle 
değerlendirdiğimiz zaman gerek kültürel insani 
bağlardan, din ve dil birliğinden gücünü alan ve Azer-
baycan'ın bağımsızlığını kazandığı günden bu yana 
sarf ettikleri ortak çabalarla ilişkilerini stratejik 
ortaklık seviyesine çıkarmış iki dost ve kardeş 
ülkedir.”). Erdoğan aynı zamanda Azerbaycan 
ziyaretini Türkiye'nin genel Kafkasya politikasının 
önemli bir parçası olarak gördüğüne işare ederek, 
“Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve refah ortamının 
egemen kılınması, Türkiye'nin dış politika önce-
likleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede Güney 
Kafkasya'daki gelişmeleri yakından izliyoruz” dedi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de yapımı yeni 
tamamlanan Gençlik Sarayı'nda Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle kar-
şılandı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur-
başkanı Aliyev'in yeni resmi sarayının da ilk misafiri 
oldu. Karşılama töreninın ardından cumhur-
başkanları önce baş başa görüştüler, sonra da heyetler 
arası görüşmeye başkanlık ettiler. Her iki görüşmede 
ikili ilişkilerin temel konularının ele alındığı 
açıklandı. Liderler heyetler arasındaki görüşmede, 
ortak basın toplantısında ve Cumhurbaşkanı Aliyev 
tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verilen 
resmi yemekte yaptıkları açıklamalarda ikili iliş-
kilerin temel dayanaklarını, önceliklerini ve he-
deflerini bir kez daha vurguladılar. 

 Heyetler arasındaki görüşmede Cumhurbaşkanı 
Aliyev'in ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 
bölgedeki sıkıntıların müşterek dayanışma halinde çö-
zebilecekleri sorunlar olduğunun altını çizdi, Tür-
kiye-Ermenistan sınırları konusunda “Eğer Azerbay-
can-Ermenistan sorunu çözülürse Türkiye Ermenis-
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tan arasındaki sorun da çözülmüş olur ama bu çözül-
mediği sürece aynı şekilde öbür tarafta Türkiye Er-
menistan arasındaki sorun da bu haliyle aynı şekilde 
devam edecektir. Bu konulardaki dayanışmamızı bun-
dan sonraki süreçte de aynı kararlıkla devam ettirece-
ğiz. Bunun da özellikle bilinmesini istiyorum', dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine Ermenis-
tan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın davet edilmesi-
nin, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalban-
dyan'ın yemin törenine katılarak Erdoğan'ı 2015 yı-
lında Erivan'da düzenlenecek olan sözde soykırım et-
kinliklerine davet etme cesareti göstermesinin ardın-
dan bu kesin tutumun ortaya konması Azerbaycan-
Türkiye kardeşliğinin sergilenmesi açısından önem 
taşıyordu. Yani, daha kendisinden önce konuşan Cum-
hurbaşkanı Aliyev konuya değinmeden önce Cum-
hurbaşkanı Erdoğan tutumunu net bir biçimdfe ifade 
ederek, bunu Azerbaycan'ın beklentisi üzerine değil, 
bir politika olarak yaptıklarını göstermeye çalıştı.

 Benzer tutumu Cumhurbaşkanı Aliyev sözde soy-
kırım iddiaları konusunda sergiledi. Ortak basın top-
lantısında Cumhurbaşkanı Aliyev Azerbaycan top-
raklarının Ermensitan tarafından işgali sorununda 
Azer baycan'ın haklı tutumunu her zaman 
desteklediği için Türkiye'ye teşekkür ettikten sonra 
Azerbaycan'ın da her zaman Türkiye'nin yanında 
olduğunu vurguladı.  Cumhurbaşkanı Aliyev, 1915 
olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına karşı 
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının, büyükel-
çilikerinin ve diasporasının Türkiye ile birlikte çaba 
harcadığını, Ermenistan'ın ve Ermeni diasporasının 
iddialarının tarihi temelinin bulunmadığını, “Ermeni 
yalanının ortak çabalarla ifşa edileceğini” vurguladı. 
Cumhurbaşkanı Aliyev'in Türkiye'ye yönelik 
Ermenistan kaynaklı saldırılardan bahsederken bunu 
aynı zamanda Azerbaycan'ın meselesi olarak 
gördüklerini vurgulayan bir dil kullanması da dikkat 
çekti. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da 
“kardeşliğimizin zirve yaptığı en önemli konu, dış po-
litikada malum Dağlık Karabağ konusudur” demek 
suretiyle “ortak sorunlar” çerçevesinde hareket ettik-
lerini sergilemiş oldu.

Liderlerin açıklamalarında enerji projelerine, or-
tak yatırımlara, genel olarak ekonomik ilişkilere 
önem atfettikleri de görüldü, ama sanki Azerbaycan-
Türkiye ortaklığında bu defa Karabağ sorununun ve 
2015 yılında Türkiye'ye karşı yoğunlaşması beklenen 
sözde soykırım iddiaları kaynaklı saldırıların ağırlığı 
hissedildi. Bu arada liderler ortak projeler arasında 
TANAP'ı özel olarak vurguladılar. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın ortak ticaret için 15 milyar dolar hedefini 
açıklaması da önemli, ama bunun gerçekleşmesi için 
yasal ve pratik düzeyde ciuddi çalışmaların yapılması 
da şarttır.  

Diğer dikkat çeken bir husus “ortak vatan” tabiri-

nin sıkça dile getirilmesi oldu. Cumhurbaşkanı 
Aliyev ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'a yönelik olarak “Siz vatanınıza geldiniz”, 
resmi yemekte ise “Azerbaycan'da Türkiye'yi öz va-
tanı olarak görmeyen bir kişi bile yoktur” ifadelerini 
kullanması ikili ilişkileri “bir millet-iki devlet”ten 
“ortak vatan” anlayışına taşıma stratejisini göster-
mektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti sadece Tür-
kiye'deki seçimlerin ardından değil, aynı zamanda Er-
menistan-Azerbaycan cephe hattındaki son gerginli-
ğin ardından ve NATO zirvesinden önce 
gerçekleşmiş oldu. Bu anlamda liderlerin Karabağ 
sorununa ilişkin genel tutumlarını, Azerbaycan'ın 
toprak bütünlüğünün mutlaka sağlanması gerektiğini 
ısrarla vurgulamaları önemliydi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın Bakü'deki basın toplantısında kullandığı 
şu ifadeler özellikle dikkat çekmişti: “NATO 
Zirvesi'nde de özellikle bu Zirveye yönelik, geç-
mişten bugüne yapılan tüm toplantılarda, Azerbay-
can'a yönelik verilen sözler var. Bu sözleri, tabii 
orada da gündeme getirmek suretiyle, bir an önce 
diğer ülkelere verilen sözler nasıl peyderpey yerine 
geliyorsa, Azerbaycan'a verilen sözlerin de yerine 
gelmesini ilgili ülkelerden tabii orada da isteyeceğiz. 
Bu artık bir iane değildir, bir lütuf değildir, bir haktır. 
Bunların yerine gelmesi gerekir. Bu konuda da 
kararlılığımızı özellikle ifade edeceğiz.” Bu 
ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 
genel olarak güvenliğine, ama özel olarak da Karabağ 
sorununa ilişkin olarak Batılı devletlerden artık daha 
açık bir tutum beklediklerini vurgulamış oldu. 
Nitekim, NATO Zirvesinde kabul edilen bildiride, 
Azerbaycan, Gürcistan ve Moldova'nın toprak bütün-
lüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik des-
teyin yinelenmesi önemli bir gelişme oldu. 

Sonuç olarak, aslında bir geleneğin yerine getiril-
mesi bakımından “protokol ziyareti” niteliği de taşı-
ması mümkün olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azer-
baycan ziyareti, ekonomik ilişkilere ve karşılıklı yatı-
rımlara vurgunun yanı sıra özellikle ikili ilişkilerde 
“ortak meseleler” ve “ortak vatan” vurgusu ile yeni 
bir aşamaya taşınmıştır. 

http://ekoavrasya.net/duyuru.aspx?did=152&Pi
d=10&Lang=TR 

07.09.2014
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Xəlil Kələntər ilə məni Azərbaycanın Yaponiyadakı 
səfiri Gürsel İsmayılzadə tanış edəndə demişdi: “Xəlil 
bəy çox maraqlı şəxsiyyətdir. Onunla söhbət etsəniz, 
yaxşı yazı hazırlaya bilərsiniz”. Həmin tanışlıqdan 
xeyli vaxt keçməsinə və dəfələrlə telefonuna zəng 
etməyimə baxmayaraq, o, vaxt tapıb mənimlə görüşə 
bilmirdi. Səsi gah Amerikadan, gah da Avropadan 
gəlirdi. Azərbaycan səfirliyinin Tokioda təşkil etdiyi 
Respublika Günü ilə bağlı rəsmi qəbula qızı Lena ilə 
birlikdə gəlmişdi. Məni görən kimi dedi: “Bu dəfə 
mütləq görüşəcəyik. Sizi yaşadığım Haçiyoci şəhərinə 
dəvət edirəm. Şənbə günü qonağımsınız”.

Əlbəttə, bu fürsəti əldən vermək olmazdı. Mən 
dərhal razılığımı bildirdim. Şənbə günü səhər saat 10-da 
görüşmək barədə razılığa gəldik. Məni, səfirliyin 
üçüncü katibi və həm də konsul Fuad Bağırovu dəmir 
yolu stansiyasında qarşıladı. Dedi ki, əvvəlcə şəhərlə 
tanış olun. Tanışlığa da Yaponiyanın imperatorlar 
ailəsinin əbədi uyuduğu bağdan başlayaq. 

Həqiqətən də, Haçiyoci gözəl təbiəti ilə adamı valeh 
edirdi. Ətrafdakı yaşıllıq, gül-çiçək, quşların cəh-cəhi 
zövq oxşayırdı. Yaponlara məxsus səliqə-sahman da öz 
yerində. 

Dedi ki, mən Miyana şəhərində anadan olmuşam. 
Mənim üçün Azərbaycanın şimalı, cənubu yoxdur. 
Azərbaycan dünya azərbaycanlılarının Vətənidir. 
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin dediyi kimi, 
azərbaycanlı olmağımla fəxr etmişəm. Gənclik illərində 
Bakının radio verilişlərinə qulaq asmağı çox sevirdim. 
Ana dilimizdə səslənən mahnıları xüsusi şövqlə 
dinləyərdim. Gecələr hətta Bakını yuxuda da görərdim. 
1989-cu ildə xanəndə İslam Rzayev, tarzən Ramiz 
Quliyev və müğənni Zümrüd Məmmədova Yaponiyaya 
konsert verməyə gəlmişdilər. Bir ay Şincukuda 

mehmanxanada  qa ld ı la r.  O  vax t  Tokioda  
azərbaycanlılar yox idi. Mən onlarla görüşərək, 
konsertlərin təşkilində, yapon dilində izahat işlərinin 
aparılmasına kömək etdim. Hər axşam gecə saat 12-dək 
onlarla birgə olurdum. Qədim və zəngin Azərbaycan 
musiqisinin yaponlar tərəfindən qavranılmasına gücüm 
çatan qədər yardım etdim.

Sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başladı. Hər gün 
qəzetləri izləyər, televiziyada xəbərləri buraxmazdım. 
Ermənilərin havadarlarına arxalanaraq törətdikləri 
vəhşilikləri içim yana-yana izləyərdim. 

Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməsi xəbərini 
isə böyük bayram kimi qarşıladım.

1998-ci ildə Azərbaycan idmançılarının Naqano Qış 
Olimpiya Oyunlarında iştirak etməsi barədə xəbəri 
aldıqdan sonra imkan tapan kimi oraya yollandım. 
Təəssüf ki, mən Naqanoya çatanda Azərbaycan 
Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev artıq 
orada yox idi, Bakıya qayıtmışdı. Ondan bir qədər sonra 
Prezident Heydər Əliyev Yaponiyaya gəldi. Amma 
onunla da görüşmək mənə qismət olmadı. Ulu öndər 
Heydər Əliyev səfər proqramının sıx olmasına 
baxmayaraq, vaxt tapıb Yaponiyada təhsil alan 
azərbaycanlı tələbələrlə görüşmüşdü. Hazırda 
Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri Gürsel İsmayılzadə 
də həmin vaxt tələbə kimi bu görüşdə iştirak etmişdi. 
Sonradan mənə həmin görüşdən çəkilmiş fotoları da 
verdilər. 

Xəlil bəy müstəqilliyin ilk illərində, Tokioda 
Azərbaycan səfirliyi olmayan vaxtlarda azərbaycanlı 
tələbələrə göstərdiyi diqqət barədə də danışdı. Dedi ki, 
onları axtarıb tapır, çətinliklərini aradan qaldırmağa, 
bir-biri ilə əlaqə yaratmağa kömək edirdim. 
Azərbaycanlı tələbələr dəfələrlə onun evində toplaşaraq 
kabab çəkər, ölkəmiz haqqında söhbət edər, Bakını 
xatırlayarmışlar. Evlərində qonaq olan zaman Xəlil 
bəyin xanımı Gunko San həmin illərin şəkillərini bizə 
əziz xatirə kimi göstərdi. 

Təhsili və Yaponiyaya gəlişi barədə sualın cavabında 
Xəlil bəy bildirdi ki, Tehranda elektronika 
mühəndisliyini oxuyub başa vurduqdan sonra 1981-ci 
ildə bu Gündoğar ölkəyə gəlib. Burada on il Naqoya 
Universitetində çalışıb, sonra Tokioya köçüb. Həm 
Naqoya, həm də Tohoku universitetlərində doktorluq 
dərəcəsi alıb. Elektronika mühəndisliyi, yeni nəsil 
ekranların yaradılması sahəsində 100-ə yaxın patentin, 
yapon dilində üç kitabın, 130-dan artıq elmi məqalənin 
müəllifidir. Məişətimizə geniş daxil olan LCD televizor, 
kompüter və mobil telefonların əsas hissələrindən 
birinin - maye kristal displeyin arxa fon işıqlarının 
yaradıcısı, dünyanın məşhur universitetlərində bu 
mövzuda mühazirələrlə çıxış etmiş, 30 ildən çox 
Yaponiyada yaşayıb fəaliyyət göstərən soydaşımız 
Xəlil bəyi dünya bu adla tanıyır - Kalil Kalantar. 

Xəlil Kələntər fəza 2-ölçülü optik koherent 

XƏLİL  KƏLƏNTƏR:
 “AZƏRBAYCAN  BÜTÜN  DÜNYADA  YAŞAYAN  AZƏRBAYCANLILARIN  VƏTƏNİDİR” 

SOYDAŞLARIMIZ  DÜNYADASOYDAŞLARIMIZ  DÜNYADA
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təsvirlərin pilləli optik-liflərdə və addımlı optik-
liflərdə ötürülməsi, opto-eletronik sensorlar və ölçü 
cihazları, optik-makrostrukturlu funksional cihazlar 
və displey optikası məsələləri üzərində işləmişdir. 
1995-ci ildən bəri LCD blokları üçün optik cihazlar və 
modullar üzərində çalışır. Dünyada ilk dəfə işıqla 
yönləndirilən mikro-reflektorlu və mikro-deflektorlu 
optik lövhələr yaratmışdır. Bununla yanaşı, o, işıqla 
yönləndirilən mikrostrukturlu funksional optik 
lövhələrin ilk dizayneri, müəllifi və istehsalçısıdır. 
2007-ci ilin mayında LCD işıqlandırılmasında istifadə 
edilən işıq şüaları üçün kəşf etdiyi yeni optik-dizayn 
metoduna görə xüsusi mükafata layiq görülmüşdür. 
2008-ci ildə displey elektronikası və optikası üzrə 
ABŞ-ın bütün dünyada tanınan nüfuzlu “Society for 
Information Display” (SID) Cəmiyyətinin fəxri üzvü 
seçilmişdir. SID üzrə 2011-ci ildə keçirilmiş 
konfransda “Ən yaxşı məqalə” mükafatını almışdır. 
“Global Optical Solutions” şirkətinin baş 
tədqiqatçısıdır, SID Cəmiyyəti proqram komitəsinin 
üzvüdür.

Bundan əlavə, Xəlil bəy “Journal of SID” elmi 
jurnalının xüsusi buraxılışının redaktoru kimi fəaliyyət 
göstərir. Displey texnologiyaları üzrə Yaponiyada 
keçirilən beynəlxalq seminarların proqram 
komitəsinin də üzvüdür.

Söhbət zamanı dedi ki, apardığı tədqiqatlarla 
əlaqədar bir sıra tanınmış şirkətlərdə çalışmışdır. 
Əsərləri ingilis, yapon, Çin və Koreya dillərində dərc 
olunmuşdur. LCD texnologiyaları üzrə yapon dilində 
üç kitabın müəllifidir. Həmin kitablardan yalnız birinin 
satış qiyməti 65 min yendir (təqribən 650 dollar). 
Displey elektronikası üzrə yapon dilində nəşr edilmiş 
altı kitabın həmmüəllifidir. Yalnız Yaponiyada deyil, 
Amerika, Asiya və Avropada elektronika, yeni nəsil 
displey ekranlar sahəsində böyük mütəxəssis kimi 
tanınır. Həmin sahədə uzun müddət çalışdığına görə 
Xəlil Kələntərə müvafiq beynəlxalq konfranslarda 
Yaponiyanı təmsil etmək hüququ verilmişdir. 

Azərbaycanın son illər yüksək texnologiyalar 
sahəsində qazandığı uğurları diqqətlə izlədiyini 
bildirən soydaşımız alimlərimizin yaponiyalı 
həmkarları ilə əlaqələrini daha da inkişaf etdirməsini 
arzuladığını və bu istiqamətdə hər cür yardım 
göstərməyə hazır olduğunu qeyd etdi.

Biz də öz növbəmizdə müsahibə üçün vaxt 
ayırdığına və ən əsası, ürəyində gəzdirdiyi sonsuz 
Azərbaycan sevgisinə görə məşhur soydaşımıza 
gələcək elmi yaradıcılığında uğurlar arzuladıq.

Xəlil bəy Kələntər haqqında elmi məlumatların 
toplanmasında göstərdiyi köməyə görə, AMEA-nın 
İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun şöbə müdiri, 
texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Yadigar 
İmamverdiyevə minnətdarlığımızı bildiririk.

Vüqar Ağayev,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri

03.07.2014 

Rəşid İsmayılov 1965-ci il noyabrın 2-də  Bakıda 
anadan olmuşdur. 1982-ci ildə Moskvada SSRİ 
Daxili İşlər Nazirliyinin internat məktəbini, 1988-ci 
ildə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti-
nin tarix fakültəsini, 2007-ci ildə isə Moskva Dövlət 
Texniki Universitetini “İqtisadiyyat və müəssisədə 
idarəetmə” ixtisası üzrə bitirmişdir.

1988-1991-ci illərdə Moskva Kimya Maşınqa-
yırma İnstitutunda dərs demişdir. 1991-1998-ci 
illərdə informasiya texnologiyaları sahəsində müx-
təlif təşkilatlarda çalışmışdır. 1998-ci ildən telekom-
munikasiya sahəsində işləmişdir. Həmin dövrdən 
2005-ci ilədək “Ericsson Россия” şirkətində rabitə  
şəbəkələrinin tikintisi və inkişafı üzrə direktor,  12 
ölkəni birləşdirən “Россия-СНГ”-nin texniki xidmət 
üzrə direktoru olmuşdur.

2005-ci ildən 2010-cu ilədək “Nokia Siemens Net-
works Russia” şirkətində  “Россия” regional quru-
munda xidmət idarəsinə başçılıq etmişdir. Fəaliyyəti 
çərçivəsində “Nokia Networks” şirkəti “Siemens 
Com” şirkəti ilə birləşdirilərkən, “Nokia Networks” 
tərəfindən  Şimal-Şərqi Region üzrə (Skandinaviya, 
Baltika ölkələri, MDB, Türkiyə) İnteqrasiya 
komandasının rəhbəri olmuşdur.

 Rusiya Rabitə və Kommunikasiya Nazirliyində 
yeni təyintınadək Rəşid İsmayılov “Huawei Techno-
logies” şirkətinin “Россия” regional qurumunda (Ru-
siya, Ukrayna, Belarus və Ermənictan) xidmət və təc-
hizat üzrə vitse-prezident vəzifəsində işləmişdir.

Rəşid İsmayılov ingilis, italyan, portuqal və türk 
dillərində sərbəst danışır, həmçinin ispan, alman və 
fransız dillərini də bilir.  

Əslən azərbaycanlı Rəşid İsmayılov avqustun 
7-də Rusiya rabitə və kommunikasiya nazirinin İT 

məsələləri üzrə müavini təyin olunub

RƏŞİD  İSMAYILOV  RUSİYADA  
YÜKSƏK  VƏZİFƏYƏ  TƏYİN  EDİLİB
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İSLAM  DÜNYADAİSLAM  DÜNYADA

 
Müfti, həmçinin deyib: "Hazırda islam insanlara mənfi 

şəkildə tanıdılır. Bu pak dini qətllərlə, terrorizmlə 
əlaqələndirirlər. Biz isə islamı bu dinə xas olan mədəniyyət və 
humanizm kimi mənəvi dəyərləri ilə göstərərdik. İslam 
ehkamları digər dünya dinləri, xüsusilə xristianlıq və iudaizmlə 
oxşardır. Bu səbəbdən islam təkallahlı din adlanır."

Onun sözlərinə əsasən, müsəlman telekanalı rusiyalılara 
“islamın həqiqi mahiyyəti, ideologiyası, humanist dəyərləri və 
bu dinə xas əxlaq normalarını" göstərə bilər: “Bu, həm də 
xalqlarımızın, mədəniyyətlərimizin yaxınlaşmasına yardımçı 
ola bilər."

MÜFTİLƏR  ŞURASININ  RƏHBƏRİ: 
“RUSİYADA  İCTİMAİ  MÜSƏLMAN  TELEKANALININ  OLMASI  VACİBDİR” 

Lent.az-ın məlumatına görə, bunu Gürcüstanın 
Azərbaycandakı səfirliyinin birinci katibi Kaxa Ab-
daladze ölkəsində dini zəmində baş vermiş gərginliyə 
münasibət bildirərkən deyib. Onun sözlərinə görə, 
Gürcüstan Baş naziri İrakli Qaribaşvili də Azər-
baycana rəsmi səfəri öncəsi Tiflisdə keçirdiyi bri-
finqdə bu hadisəni tənqid edib və bu xoşagəlməz ola-
yın təxribat olduğunu bildirib.

 Abdaladze əlavə edib ki, bu vaxta qədər ölkə-
lərimiz arasında oxşar təxribatlara rast gəlinməyib və 
mənəvi heysiyyətlərə toxunan bənzər halların qarşısı 
amansızlıqla alınacaq.

 Xatırladaq ki, Gürcüstanın frontnews.ge saytı bu 

ölkənin Kabuleti qəsəbəsinin Lermontov-13 ünvanın-
da Türkiyə vətəndaşının açmaq istədiyi mədrəsənin gi-
riş qapısına kəsilmiş donuz başı asılması barədə xəbər 
yaymışdı. Verilən məlumatda gürcülərin həmin əra-
zidə mədrəsənin açılmasının qəti əleyhinə olması və 
təhqirə əl atmaları vurğulanmışdı. Öz növbəsində mə-
sələyə kəskin münasibət bildirən müsəlman icmaları 
təmsilçiləri isə bunu tərbiyəsizlik adlandırmışlar.

  Rayonun rəhbəri Sulxan Yevgenidze mədrəsənin 
açılması üçün icazənin olmadığını bildirib. S.Yevge-
nizde regionda müsəlman dini məktəbinin açılma-
sında heç bir problem görmədiyini də sözlərinə əlavə 
edib. 

MƏDRƏSƏ AÇILMASI  ÜÇÜN  NƏZƏRDƏ  TUTULAN 
 BİNA  TƏHQİRƏ  MƏRUZ  QALDI 

“Gürcüstanın Kabuleti rayonunda  mədrəsə qapısına 
donuz başının asılması böyük bir təxribatdır”

Litva Seyminin kənd işləri üzrə komitəsi 
sentyabrın 10-da  heyvanların qorunması haqqında 
qanuna dəyişikliklər edilməsi layihəsini bəyənib.

 Layihənin təşəbbüsçüləri müəyyən metodlardan 
istifadə etməklə heyvan kəsimi mərasiminə icazə 
verilməsini təklif edirlər.

Heyvan kəsimi mərasiminin qanuniləşdirilməsi 
müsəlman ölkələrinə,  İsrailə ət  ixracını 
asanlaşdıracaq.

Nigar Cəfərli,
AzərTAc-ın xüsisi müxbiri

Vilnüs

LİTVA  SEYMİNİN  MÜVAFİQ  KOMİTƏSİ 
 HEYVAN  KƏSİMİ  MƏRASİMİNİ  BƏYƏNİB

İTAR-TASS-ın verdiyi xəbərə görə, bunu Rusiya Müftilər Şurasının sədri Ravil Qaynutdin bildirib
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“Biz buna görə çox şadıq. Oxşar proqramlar ölkənin 
cənub-şərqində çox azdır. Floridada isə belə proqramlar 
praktiki olaraq, yoxdur.”, - Universitetin Dinşünaslıq ka-
fedrasının Afrika Araşdırmalar Mərkəzinin dosenti Terye-
Ostebo söyləyib.

Bildirək ki, planlaşdırılan Qlobal İslam Mərkəzində 
araşdırmalar vasitəsilə din dünyasında tərəfdarlarının sa-
yına görə ikinci olan İslamın daha dərindən dərk edilmə-
sinə səy göstəriləcək.

“Forum Pyu”ya əsasən, İslam din və ictimai həyat üzrə 
dünyada ikinci ən böyük dindir. Müsəlmanlar isə bütün 
dini qruplar arasında ən aşağı orta yaş həddinə malikdirlər. 
Dünya üzrə müsəlmanların sayı 1,6 milyarddır, bu isə 6,9 
milyardlıq dünya əhalisinin 23%-ni təşkil edir.

ABŞ-ın Florida Universitetində müsəlman tələbələrin sayı sürətlə 
artdığına görə burada İslam Araşdırmalar Mərkəzi açılacaq

ABŞ-IN  FLORİDA  UNİVERSİTETİNDƏ  İLK  İSLAM  MƏRKƏZİ  AÇILACAQ

İranda internet mətnlərinə filtr qoyulub. İranda 
Facebook, Youtube, Twitter kimi saytlara   qanuni 
proqramlarsız girmək mümkün deyil.

Ruhani deyib ki, “bəzi insanlar divar qurmaqla 
problemləri həll edəcəklərini düşünürlər. Ancaq siz filtr 
qoyursunuz, onlar da proksi yaradırlar". Ruhani iranlıların 
başqa ölkələrdə proksi serverlərdən istifadə etdiyinə işarə 
edir. İranlılar bununla ölkə daxilində internet 
tənzimləməsini adlayıb keçirlər. 

Prezident Tehran bələdiyyəsinin öz işçilərini “qadınlar 
ayrı, kişilər ayrı” prinsipi ilə bölməsini də tənqid edib. O 
bildirib ki, Ayətullah Xomeyni də 1979-cu il inqilabından 
sonra belə ayırıcı siyasət yeridən universitetlərin əleyhinə 
olub.  

İran prezidenti Həsən Ruhani deyib ki, internet senzurası və
 cinsi ayri-seçkilik siyasətləri qəbul edilməzdir

İRAN  PREZİDENTİ  İNTERNETƏ  SENZURA  İSTƏYƏNLƏRDƏN  ŞİKAYƏTLƏNİR

İsveç dilində ”  - “Hicab harayı”    “HijabUppropet
adı verilən kampaniyaya qoşulanlar arasında müxtəlif 
dinə mənsub olanlar, İsveç parlamentinin deputatları 
Asa Romson və Veronica Palm, məşhur TV aparıcısı 
Gina Diravi və hətta hicab taxmış kişilər də var.
Kampaniya iştirakçıları İsveçdə müsəlman qadınlara 
qarşı ayrı-seçkiliyə diqqət çəkmək istəyirlər. Onlar 
hökumətə müraciət ediblər ki, müsəlman qadınların 
dini əqidələrinə uyğun geyinmək azadlığını təmin 
etmək üçün əsaslı tədbirlər görsün.

“Hicab harayı” kampaniyasının adından yerli 

mediada dərc edilən elanlarda bildirilir ki, “Əgər bir 
ölkədə müsəlmanlara qarşı hücumlar artırsa, 
müsəlman qadınlar, kimsə başlarından dartıb çıxara 
bilməsin deyə, hicablarını bərk-bərk sıxmağa məcbur 
olursa, onda həmin dövlətin Baş naziri və siyasətçiləri 
bu cür faşizm yürüşünün qarşısını almağa məsuliyyət 
daşıyırlar”.

İsveçin Ədliyyə naziri Beatrice Ask kampaniya 
iştirakçıları ilə görüşüb və bunun çox ciddi qəbul 
olunduğunu deyib.

Kampaniyaya Twitter və başqa sosial şəbəkələrdə start verilib 

İSVEÇDƏ  “HİCAB  HARAYI”
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 Əvvəllər Sara həvəskar kimi bədənini hər yetənə satırdı. İyirmi yaşında ikən ərə getdi və sonra 

bu işdə peşəkar sayılmağa başladı. Həm də onun nikah mərasimi kilsədə, ailə üzvlərinin, dost-

tanışın, qonşuların gözləri qarşısında gerçəkləşdi. Bəlkə hələ İisus baba özü də ayinə şahidlik 

elədi, çünki onun mərasimə çağırıldığına hər hansı şübhə ola bilməzdi.

Bakirə qız olmasa da, Sara başdan-ayağa bəyaz geyinmişdi. O gün hamiləliyinin ikinci ayında 

idi və uşağının atası nikah vaxtı qoluna girdiyi Silvester adlı hərif deyildi. İndən belə Sara peşəkar 

fahişə sayılacaqdı, çünki qanunların və cəmiyyətin bu nikahı qoruması, kilsənin xeyir-duası və 

ərindən sağacağı pullar buna münbit şərait yaratmaqdaydı.

 Sara boşuna vaxt itirmədi. Qaz ustasıyla başladığı mazaqlaşmaları pəncərəsilən cavanla 

davam etdirdi. Saranın ərinə verdiyi bilgiyə və pəncərələrin kirlənmə tezliyinə bağlı olaraq, 

pəncərəsilənin iş qrafiki hər gün dəyişə bilirdi. Gördüyü iş qarşılığı Silvester bu cavana gah səkkiz 

saat üçün, gah əlavə saatlar üçün ödənişlər etməyə məcbur qalırdı.

 Bəzi günlər pəncərəsilən sabah tezdən, Silvester işə getməmiş qapını kəsdirirdi. İş günü 

bitəndə geri dönən ev sahibi bu cavanın hələ də getmədiyinə şahid olurdu. Ancaq bunlar xırda-

mırda balıqlar idilər və günlərin bir günü bu ailənin özəl vəkili Saranın qarmağına keçdi və qadın 

əsl yüksəliş yolunu tutdu. Belə ki, üç nəfərdən ibarət Dillon ailəsi bundan belə hər cür hüquqi 

xidmətdən pulsuz yararlanacaqdı.

 Oğlu Edmundla fəxr edən Silvesterə dost-tanış uşağın ona bənzədiyini deyəndə sevincindən 

pörtürdü. Bu adamlar ona yalan demirdilər, çünki kimliyindən asılı olmayaraq, dostları istənilən 

atanın könlünü qürurla dolduracaq, sırf alışılmış sözləri dillərinə gətirirdilər.

 Edmund dünyaya gələndən sonra arvadı: «Bir uşaq bəsimizdir, elə deyil?» - deyib, Silvesterlə 

eyni yatağı paylaşmağına ara verdi. Bunu eşidən də düşünərdi ki, guya o vaxta qədər çox iç-içə, 

baş-başa yaşayırdılar. Ara-sıra cinsəl təmasdan boyun qaçırmaq üçün: «Yorulmuşam», «Hava 

FAHİŞƏNİN  ƏR  EVİNDƏKİ  MACƏRASI 

(Hekayə)

Patrisiya Haysmit - amerikalı yazar, psixloji 
detektivlər müəllifi.1921-ci ildə ABŞ-da doğulub, 1995-ci 
ildə İsveçrədə vəfat edib. 1950-ci ildə yazdığı “Qatardakı 
yad adamlar” adlı ilk romanı əsasında məşhur rejissor 
Alfred Hiçkok film çəkib. Baş qəhrəmanı Tomas Ripsli 
olan bir sıra psixoloji kriminal romanların müəllifidir.

Patrisiya Haysmit
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yaman bürküdür» tipli bəhanələr gətirdiyi də olurdu.

 Açığını desək, bu Silvester sırf puluna görə arvadına gərək idi. Kifayət qədər ağıllı və yaraşıqlı, 

sözündə-əməlində dürüst birisi olmaqla yanaşı, zəhlətökəcək qədər ehtiraslı kişi sayılmazdı 

Silvester. Bütün bu özəlliklərinə görə Saranın istəklərinə tam uyan biriydi. Bu cavan qadının 

beynində əzəldən bəri bir himayədara, bir kavalerə sığınmaq istəyi kök salmışdı. Yazdığı 

məktubların ətəyinə «Mrs» («missis» deməkdir, ingiliscə «ərli qadın» mənasına gəlir – A.Y.) sözüylə 

imza atması bu qadına bir az da sanbal qazandırırdı hər halda.

 Sonrakı üç-dörd il boyu Sara ailə vəkili, ailə həkimi, bir araya gəldikləri bir neçə evli, ancaq 

arvadbaz kişiylə gen-bol könül əyləndirdi. Hətta Edmundun gerçək atasıyla da bir neçə kərə, hər 

dəfə də on beş gün baş-başa keyf-səfa sürmüşdü. Oynaşları evə adətən bazar ertələriylə cümə 

günləri arası, günortadan sonra gəlirdilər. Son dərəcə ehtiyatlı davranırdı qadın: evinin fasadı 

qonşu evlərə baxdığından oynaşlarına əlbəəl tapşırırdı ki, evə yaxın bir yerdən ona zəng eləsinlər, 

o da oğrun-oğrun içəri girmələrinin mümkün olub-olmadığını onlara xəbər verə bilsin.

Ən əlverişli vaxt saat ikinin yarısıydı: həmin radələrdə çox adam günorta yeməyi üçün süfrə 

qurur. Sara isə həm ev, həm də açıq süfrə sahibəsiydi. Hələlik hər hansı şübhəyə qapılmasa da, əri 

Silvesterin içində ilk şübhə toxumları baş qaldırmağa başlayırdı artıq.

 Evliliklərinin dördüncü ilində kişidə nisbətən canlanma, tərpəniş sezildi. Öz katibəsinə və 

dəftərxana ləvazimatları mağazasında satıcı işləyən qıza nəzakətli şəkildə girişmək istəsə də, 

onlardan sərt şəkildə rədd cavabı aldığı üçün mənliyi əzilmiş hala düşdü.

 Oturub-durub arvadına: «Bəlkə təkrar birlikdə olaq?» - deyirdi. Sara isə hər dəfə illərdən bəri 

topları atəş açmağa hazır duran on-on beş topçu dəstəsi kimi əks-hücuma keçirdi. Kənardan 

baxan da elə düşünərdi ki, bu durumda qadındır haqqı-hüququ tapdanan:

 - Sənin üçün bu gözəl yuvanı bəyəm mən qurmamışam yoxsa? Bəlkə işli-güclü ev sahibəsi 

deyiləm? Bütün dost-tanış məni yaxşıların yaxşısı sayarkən, yanılır yoxsa?! Bəlkə Edmunda 

gözüm kimi baxmıram, hə?! İndiyəcən qapıdan girən kimi süfrədə büğlanan xörəyini görmədiyin 

gün olubmu heç?

 Silvester: «Kaş arabir buğlanan xörəkdənsə, başqa şeylərlə də çıxaydın qabağıma» - deməkdən 

özünü güclə saxlayırdı. Kifayət qədər kübar tərbiyə gördüyündən intim istəklərini dilə 

gətirməkdən çəkinirdi.

 Sara son yaylım atəşi kimi: «Bir də ki, mən üstün zövq sahibiyəm, - fikrini səsləndirirdi. – 

Mebellərimiz həm yüksək keyfiyyətlidir, həm də baxımlı. Bütün bunlardan artıq məndən daha 

nələr umduğunu heç cür anlaya bilmirəm mən!»

 Həqiqətən də, bütün əşyalar göz qamaşdırdığından evləri əsl muzeyi xatırladırdı. Çox vaxt 

siqaretinin külünü külqabıya tökmək istəyəndə Silvesterin qarşısındakı qabı kirlətməyə də əli 

gəlmirdi. Evləri, yuvaları bir az səliqəsiz, ancaq daha sıcaq olsaydı, nə olardı görəsən?! Ancaq bu 

istəyini arvadına necə açıb söyləyəcəkdi?

 Səsindən şuxluq yağan Sara əlini ərinə uzadaraq:

 - Gəl, bir şey içək, - dedi.
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 Son illər arvadıyla yaxınlığa tamarzı qalan Silvester bu sözləri məhrəmliyə bir dəvət kimi 

dəyərləndirdi. Halbuki Saranın ağlına qəfildən yeni ideya gəlmişdi.

 Sevincək arvadının əlindən tutan Silvester gülümsədi. Qarşısına qoyulan bütün xörəklərin 

hərəsindən iki boşqab yedi. Sara misilsiz və diqqətli aşpaz sayıldığından yeməklərin ləzzətinə söz 

ola bilməzdi. Ləziz şam yeməyinin yataqdakı şux ləzzətlərlə davam edəcəyini zənn edən 

Silvesterin bütün ümidləri az sonra puça çıxdı.

 Bəli, Saranın yeni ideyası – Silvesteri ləziz yeməklərlə gəbərtmək idi. Ərini yaxşı bəsləyərək, 

evdarlıq vəzifələrini yerinə yetirməklə gələcəkdi bu işin öhdəsindən. Bişirdiyi yeməklərin 

çeşidini, günbəgün artırmaqla yanaşı, həzmi çətin xörəklərə üstünlük verəcəkdi. Elə indinin 

özündə Silvesterin qarnı azacıq hiss olunurdu və şəxsi həkimi çox yeyib, az hərəkət etdiyi barədə 

iradını bu yaxınlarda ona bildirmişdi.

 Saranın isə artıq çəki barədə qənaəti bundan fərqliydi: vacib olan hərəkət yox, necə 

qidalanmaqdır. Silvester isə qarınqulunun biriydi. Sara üçün bu şərtlər tamamilə ideal idi və bu 

fürsəti heç cür əldən verə bilməzdi.

 Odur ki, yeməklərdə qaz yağı və zeytun yağı kimi doymuş yağlardan gen-bol yararlanmağa 

başladı. Silvesterə pendirli makaronlar, bol kərəyağı yaxılmış sendviçlər yedirtdi, saçının 

seyrəldiyini bəhanə gətirərək, onu misilsiz kalsium mənbəyi saydığı süd içməyə alışdırdı. Üç ay 

ərzində əri düz on kilo kökəldi. Əvvəlcə Silvesterin bütün geyimlərini genəltməyə başlayan 

dərzisi sonradan yeni paltarlar tikməyə məcbur qaldı. Ərinin qeydinə qalan Sara indi də:

 - Tennis oynasana, sevgilim, - deməyə başlamışdı. – Sənin hərəkət eləməyə ehtiyacın var, axı.

 Bu sayədə Silvesterin tezliklə ürəktutması keçirəcəyinə bel bağlayırdı. Hündürboylu 

sayılmayan bu kişinin çəkisi haradasa 112 kiloya çatmışdı. Bədənini bir azca gücə salan kimi nəfəsi 

təngiyirdi.

 Tennis də ümidləri doğrultmadı: Silvester ya çox bic, ya da çox şişman olduğundan yerindən 

tərpənmək istəmir, sadəcə üstünə gələn topları geri qaytarırdı. Kənara uçan toplardan ötrü isə 

nəinki ora-bura qaçmır, heç tükünü də tərpətmirdi.

 Hər yerdən əli üzülən Sara bir gün günorta yeməyindən sonra həmişəki kimi tennis kortuna 

yollandı və bürküdən guya huşunu itirdi. Bu vaxt o, maşına mindirilərək öz evinə aparılması 

barədə güclə anlaşılan sözlər sayıqlayırdı.

 Çox da arıq biri sayılmayan Saranı qucağında saxlamağa çalışan Silvesterin nəfəsi gözgörəsi 

daraldı. Heyf ki, Saranın hiyləsi bu dəfə də baş tutmadı, çünki tennis klubunun barından çıxan bir 

cüt cavan oğlan ərinin köməyinə çatdılar və Saranı asanlıqla yerdən qaldırıb, «Yaquar»a qədər 

daşıdılar.

 Evə girib, arxalarınca giriş qapısını bağlayan kimi Sara guya təkrar özündən getdi. Bu dəfə o, 

təlaş dolu səslə üst mərtəbədəki yatağına aparılmasını ərindən rica elədi. Onların ər-arvad yatağı 

sayılan geniş, iki nəfərlik o çarpayı isə düz iki mərtəbə yuxarıdaydı. Silvester bütün təpərini 

toplayıb, arvadını qucağına aldı. Sevdiyi bu qadını təngnəfəs halda, səndələyə-səndələyə, hər 

pilləkəndə dayanıb, nəfəsini dərə-dərə çarpayısına daşımaqda o, düzü, hər hansı romantiklik-

filan görmürdü.
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 Ən nəhayət, durumdan yeganə çıxış yolu kimi Saranı çiyninə atmaqla, yuxarı çıxmağa çalışdı, 

lakin yenə də üçüncü mərtəbədəki meydançaya çatanda üzü üstə yerə sərildi. Nəfəsi fitlə 

müşayiət olunurdu. Arvadının halsız bədəninin altından sürüşüb çıxan kişinin gücü indi hollda 

sərilən xalının üstündəki qadını yataq otağına sürütməyə ancaq yetirdi. Bir az nəfəsini 

dərməkdən ötrü qadını əllərindən buraxdı. O ara Sara zərrəcə qımıldanmırdı. Ancaq əri yaxşı 

bilirdi ki, Sara təsadüfən gözlərini açıb, özünü burada, həm də yerə sərilmiş görərsə, ona dişinin 

dibindən çıxanı deyəcək.

 Odur ki, tez özünü ələ aldı, olan-qalan iradəsini topladı. O bir olan Allah da şahid idi ki, 

qollarındakı gücü tamamilə tükənmişdi. Dizləri sızıldayırdı, beli isə az qalırdı üzülə. Təxminən 77 

kiloluq bu yükü qaldırıb, çarpayıya necə uzatdığına özü də mat-məəttəl qaldı. «Fışş» edərək fit 

çalmaqla, gövdəsini geri-geri verdi. Hər halda niyyəti özünü kreslonun üstünə yıxmaq idi. Ancaq, 

neyləyəsən ki, kreslo da təkərli idi. Kreslonun on-on beş santimetr geri getməsi Silvesterin bütün 

evi lərzəyə salan guppultuyla döşəməyə çökməsinə səbəb oldu. Kişinin sinəsini dəhşətli bir ağrı 

bürüdü. Yumruğunu ürəyinin başına sıxırdı o. Çəkdiyi ağrı-acıdan ağzı aralanmış, dişləri isə 

qıcanmışdı.

 Yataqda uzanan Sara isə ona göz qoymağındaydı. Qadın yerindən qımıldanmadan gözlədi, 

gözlədi, gözlədi. Halbuki Silvester inildəyir, hər hansı yardım umurdu.

 «Əcəb xoş təsadüfdür! Evdə qalmalı ikən, Edmund da bu gün dayəsiylə gəzintiyə çıxıb!» - deyə 

düşündü Sara. On-on beş  dəqiqədən sonra Silvesterin iniltisi də kəsildi . Bunun ardınca Sara da 

yuxuya getdi. Oyanıb  baxanda Silvesterin öldüyünə və hətta cəsədin soyuduğuna şahid oldu. 

Yalnız onda Sara öz ailə həkimlərinə zəng elədi.

 Saranın hər işi yolunda gedirdi. Tanıyan hər kəs bu son həftələr boyu Silvesterin necə gümrah 

göründüyünü, yanaqlarının allandığını dilə gətirirdi. İndi Sara həm sığorta şirkətinin ödədiyi 

yağlı məbləğə, həm ailə başçısını itirməyə görə pensiyaya, həm də tanış-bilişin gen-bol təsəllisinə 

qovuşmuşdu. Bacardığı hər şeyin ən yaxşısını Silvesterə bəxş edən bu qadına hamı təriflər 

yağdırırdı: gözəl bir yuva quran bu xanım ona oğul doğmuşdu, bir sözlə, özünü ərinin yolunda 

fəda edərək, birgə yaşadıqları qısa dövrü başqalarında sonsuz həsəd doğuracaq bir nemətə 

çevirmişdi. Halbuki Sara qarşısına çıxacaq birisinin: «Əcəb qüsursuz cinayətdir!» - deməsini 

gözləyir və daxilən buna inanırdı.

 Bu baş vermədiyindən çevrəsində olub-bitənlərə daxilən və istehza ilə gülə bilirdi artıq. 

Bundan belə tək işi - «şən dul qadın» roluna girmək idi.

 Oynaşlarından dolayı yollarla qoparacağı xırda-para xərcliklər hesabına Silvesterin 

sağlığındakından daha şadyana həyat sürməsi sən deyən çətin olmayacaqdı.

 Həm də məktublarını imzalayarkən yenə də «Mrs» (missis) titulundan yararlana biləcəkdi.

 

Tərcümə edən:

Azad Yaşar
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 Aİ Şurası Polşanın baş naziri Donald 
Tuskı yeni Aİ Şurası prezidenti təyin etdi. 
İtaliyanın xarici işlər naziri Federika 
Moqerini isə İttifaqın təhlükəsizlik və xarici 
işlər üzrə ali nümayəndəsi seçildi.

Aİ Şurasının prezidenti 1 dekabr 2014-cü 
il tarixindən – 31 may 2017-ci il tarixinə qədər 
fəaliyyət göstərəcək. Qeyd edək ki, İttifaqın 
Şurasına prezident 2 il 6 aydan bir seçilir. 
Donald Tuskun bu dövr ərzində Avropa 
Sammitinə də rəhbərlik edəcəyi təsdiqlənib.

Avropa İttifaqının təhlükəsizlik və xarici 
işlər üzrə ali nümayəndəsi isə yeni Avropa 

Komissiyası fəaliyyəti başlayandan 31 oktyabr 2019-cu ilə kimi fəaliyyətdə olacaq.
Bu təyinat Avropa Komissiyasının yeni seçilmiş sədrinin razılığı ilə qəbul edilib. Komissiyanın sədri, ali 

nümayəndə və digər komissarlar bir orqan kimi Avropa Parlamentinin razılığı ilə tam fəaliyyət göstərə biləcəklər.
Donald Tusk 1957-ci il aprelin 22-də Polşanın Qdansk şəhərində anadan olub. Qdansk universitetinin tarix 

fakültəsini bitirib. Universitetdə fəaliyyət göstərən Tələbələrin Həmrəylik Komitəsinin təsisçilərindən biri olub. 
Həmçinin Qdanskın "Müstəqil Tələbələr Assosiasiyası"nın yaradıcısı və "Həmrəylik" həmkarlar birliyinin 
rəhbəri olub. 

İxtisasına görə uzun müddət iş tapmadığı üçün fiziki işdə işləyib, bir neçə böyük işçi tətili və etiraz aksiyası 
təşkil edib. Daha sonra nəşriyyat evində və "Özhakimiyyət" qəzetində jurnalist işləyib.

1997-ci ildə senator seçilib, yuxarı palatanın spikeri vəzifəsini yerinə yetirib. 2003-cü ildən "Vətəndaş 
Platforması" partiyasının sədridir. 2005-ci ildə prezident seçkilərində ikinci turda 45% səslə məğlub olub.

Bundan əlavə, 2007-ci ildə o vaxtkı baş nazir Yaroslav Kaçinskiyə televiziya debatlarında qalib gələrək, öz 
partiyasına parlament seçkilərində qələbəni təmin edib. Seçkilər nəticəsində Polşanın baş naziri təyin edilib.

Avqustun 30-da Avropa İttifaqının yüksək vəzifələrinə təyinalar olub

Aİ-NİN  YÜKSƏK  VƏZİFƏLƏRİNƏ  TƏYİNATLAR 

DÜNYADÜNYA

NATO-nun baş katibi Anders Foq Rasmussen 
qurumun Uelsdə keçirilmiş sammitindən sonra yeni 
baş katibin Jens Stoltenberq olacağını bəyan edib.

A.F.Rasmussen yeni baş katibi uzun illərdir 
tanıdığını, onun təyinatının NATO-nun gücü və 
gələcəyi baxımından doğru seçim olduğunu bildirib.

J.Stoltenberq Uelsdə keçirilmiş sammitin alyansın 
gələcəyi baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb. Yeni 
vəzifəsinə layiq olmağa çalışacağını qeyd edib.

Orxan İsmayılov,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri

London

Oktyabrın 1-dən NATO-ya Norveçin sabiq baş naziri sədrlik edir

NATO - NUN  YENİ  SƏDRİ
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 Papa bunu heç vaxt güzəştə gedilməyəcək “şər” 
adlandırıb. Onun sözlərinə görə, bu sayaq tədbirlər 
yalnız qanunilik baxımından şübhə yaratmır, o həm də 
istənilən səmərəni də vermir.

 Frantsisk narkoasılılara həkimin nəzarəti altında 
ağır narkotik maddələrin yerinə yüngülünü verməyin, 
bu sayaq müalicənin də əleyhinə olduğunu bildirib.

 Narkomanlığa qarşı mübarizəyə həsr olunan 
konfransda çıxışı zamanı Papa bəyan edib ki, narkotik 
maddələrdən istifadə problemi narkotiklərin köməyi 
ilə həll edilə bilməz.

Roma Papası Frantsisk yüngül narkotik maddələrin satışının qanuniləşdirilməsini sərt şəkildə pisləyib

PAPA  NARKOTİK  MADDƏLƏRİN  LEQALLAŞDIRILMASINA  QARŞI 

Avstriya Sosial-Demokratlar Partiyasının üzvü, nəqliyyat və infrastruktur 
naziri xanım Doris Bures gizli səsvermədə deputatların böyük əksəriyyətinin 
(78 faiz) səsini qazanaraq parlamentə sədr seçilib.

D.Bures avqustun 2-də vəfat etmiş Barbara Prammerdən sonra Avstriya 
parlamentinə sədrlik edən ikinci qadın kimi tarixə düşüb.

İnauqurasiya mərasimində çıxış edən D.Bures ali orqana bütün siyasi 
düşərgələrə bərabər diqqət ayıran ədalətli rəhbər olacağını bəyan edib.

Elgün Niftəliyev,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri

Vyana

Sentyabrın 2-də Avstriya Milli Şurasının 
növbədənkənar iclasında parlamentə yeni sədr seçkiləri keçirilib 

AVSTRİYA  PARLAMENTİNƏ  YENİ  SƏDR  SEÇİLİB

Sayt təhsilə aid xərcləri nəzərə alaraq siyahı tərtib 
edib. Təhsilin baha olduğu ölkələrin siyahısında ilk 
pillədə Avstraliya qərarlaşıb. Bu ölkədə bir il təhsil 
almaq üçün ümumilikdə 42 min dollar xərcləmək 
lazımdır. Siyahıda ikinci pillədə 39 min dollarlıq təhsil 
xərci ilə Sinqapur yer tutub.

Siyahıda digər ölkələr müvafiq olaraq ABŞ (36 
min dollar), Honq Konq (18 min dollar), Kanada (29 
min dollar), Fransa (16 min dollar), Malaziya (13 min 
dollar), İndoneziya (12 min dollar), Braziliya (12 min 
dollar), Tayvan (11 min dollar), Türkiyə (11 min 
dollar), Çin (10 min dollar), Meksika (9 min dollar), 
Hindistan (5 min dollar) qərarlaşıb.

Bu barədə "Business Insider" saytı araşdırma aparıb

TƏHSİLİN  ƏN  BAHALI  OLDUĞU  ÖLKƏLƏR 
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ELMELM

“Current Biology” jurnalında dərc olunmuş 
məqa lədə  Sen t -Endrü  Un ive r s i t e t i n in  
primatoloqları Ketrin Xobayter və professor 
Ceyms Birn Afrika dövlətinin tropik meşələrində 
vəhşi şimpanzeləri müşahidələrindən bəhs 
etmişlər. Onlar müəyyən etmişlər ki, heyvanlar ən 
azı 19 müxtəlif və unikal mənaları ifadə etmək 
üçün ümumiyyətlə, 66 jestdən istifadə edirlər.“The 
Telegraph” qəzetindən Tom Bruks-Pollokun söz-
lərinə görə, Xobayter və Birnin aşkar etdikləri 
jestlər arasında bir şimpanzenin digərinin hər hansı 
bir hərəkəti dayandırmasını xahiş etmək üçün ona 
əl çalması, yarpağı dişləməklə eşq elan etməsi, 
başqa şimpanzeni kənara çəkilməyə çağırmaq 
üçün əllərini kəskin şəkildə aşağı salması və ya hər 

hansı bir predmeti istəyəndə əllərini yuxarı qaldırması kimi jestlər göstərmək olar.
Tədqiqatın müəllifləri bildirmişlər ki, onların topladıqları məlumat belə bir qədim nəzəriyyəni təsdiq edir ki, 

bioloji cəhətdən insanla daha sıx bağlı olan varlıqlar doğrudan da bir-birləri ilə ünsiyyət zamanı müəyyən məqsəd 
daşıyırlar. Ekspertlər şimpanzelərin ünsiyyət üçün jestlərdən istifadə etdiklərini çoxdan bilsələr də, bu, məhz 
onların danışdıqlarını müəyyən etməyə imkan verən ilk tədqiqatdır.

Xobayter “BBC News” üçün müsahibəsində qeyd etmişdir ki, bu jestlər heyvanlarda aşkar edilmiş yeganə 
intensional ünsiyyət formasıdır ki, bu da insanlarla şimpanzeləri onların bir-birinə məlumat göndərmək üçün 
istifadə etdikləri ümumi kommunikasiya sistemi olan varlıqlara çevirir.

Tədqiqat zamanı Xobayter və Birn qarşılıqlı kommunikasiya hərəkətlərini qeydə almaq üçün videolentdən 
istifadə etmiş, 4500-dən çox müxtəlif növ jest aşkara çıxarmışlar. Lakin alimlər əsas diqqəti yalnız oyundankənar 
istifadə olunan jestlərə yönəltmişlər, çünki oyun zamanı istifadə edilən jestlər öz faktiki informativ mənasını 
daşımaya da bilər. Ümumiyyətlə, alimlər informasiyanı ötürmək üçün şimpanzelərin istifadə etdikləri 66 jesti 
fərqləndirə bilmişlər.

Xobayter növbəti tədqiqat obyektinin jestlərin mümkün məna variantlarının öyrənilməsi olacağını bildirərək 
demişdir: “İnsan sözləri kimi bəzi jestlərin bir neçə mənası var, amma əsas budur ki, bu jestlərin məna yükünü 
şimpanze onlardan kimin istifadə etməsindən asılı olmayaraq, eyni cür qəbul edir”.

İlk dəfə olaraq Şotlandiyadakı Sent-Endrü Universitetinin alimləri Uqandanın 80-dən çox 
vəhşi şimpanzesinin davranışını müşahidə edərək, onların bir-birləri ilə ünsiyyət zamanı 

istifadə etdikləri müxtəlif jestlərin izahını vermişlər 

ALİMLƏR  VƏHŞİ  ŞİMPANZELƏRİN  JEST  LÜĞƏTİNİ  TƏRTİB  ETMİŞLƏR 

  E. ə. IV minilliyin birinci yarısına aid Qalayeri qə-
dim yaşayış məskənində əvvəlki illərdə aparılmış qa-
zıntı işləri bu il də davam etdirilib. Öz kökləri ilə Ön 
Asiyaya bağlı olan Leylatəpə arxeoloji mədəniyyəti-
nə məxsus Qalayeri yaşayış məskənində aşkar 
edilmiş, gil qatlarından qurulmuş tikili qalıqlarının 
analoqları Azərbaycan və bütövlükdə Qafqaz 
abidələrindən məlum deyil.

Ekspedisiya rayon ərazisində arxeoloji kəşfiyyat 

işləri də aparıb və əvvəllər elmə məlum olmayan yeni 
abidələr aşkarlayıb. İlk növbədə  Dizaxlı kəndi yaxın-
lığında, Qaraçayın hündür sağ sahilində aşkar edilmiş 
Daş dövrünün qədim mərhələsinə - alt paleolit döv-
rünə aid daş alətləri xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 
Yaşı 450-500 min il olan qədim Aşel mərhələsinə aid 
iri qaşov-iskənə və çopper  tipli bu alətlərin aşkar edil-
diyi “Qızlar qalası” adlı sahə çox güman ki, ibtidai in-
sanların açıq tipli düşərgəsi olub.

“Qədim Qəbələ” arxeoloji ekspedisiyası tərəfindən Qəbələdə aparılan son arxeoloji 
araşdırmalar zamanı yeni abidələr aşkar olunub

QƏBƏLƏDƏ  YENİ  ARXEOLOJİ  ABİDƏLƏR  TAPILDI
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Bunun üçün alçaq enerjili mikrodalğalardan 
istifadə olunur. Doğrudur, yeməyin kalorisini ölçmək 
üçün hələlik onu blenderdən keçirib vahid kütlə halına 
salmaq lazımdır. 

Sözügedən metodun mahiyyəti bundan ibarətdir: 
məhsulun ümumi çəkisi, habelə tərkibindəki suyun və 
yağların miqdarı məlumdursa, onun kalorisini dəqiq 
müəyyən etmək mümkündür. Adətən kalori şəkər, 
sellüloz və protein üçün hesablanır. Məhsulun ümumi 
çəkisindən su və yağları çıxmaqla, yeməyin tərkibində 
həmin məhsullar barədə təsəvvür əldə etmək olar. 
Xoşbəxtlikdən, bu mühüm göstəricilərin üçü də 
mikrodalğaların köməyi ilə çox sadə hesablanır. 

Yağ, şəkər və su qatışıqları üzərində aparılan testlər 
göstərmişdir ki, əldə olunan nəticələr kalorinin 
müəyyən olunması üzrə ənənəvi texnologiyaların 
nəticələrindən cəmi 5-10 faiz fərqlənir.

Hazırda alimlər “virtual blenderin” köməyi ilə mikrodalğalı sobalara bərk məhsulların kalorilərini 
hesablamağı “öyrətmək” niyyətindədirlər. Bunun üçün onlar yeməyi mürəkkəb mikrodalğalı sahələrlə 
skanlamaq və boşqabda orta göstəriciləri müəyyən alqoritmlərlə müəyyən etməyi düşünürlər. 

Ceneral Electric şirkətinin tədqiqatçıları isidilən yeməkdə kalorilərin miqdarını müəyyən edən 
mikrodalğalı sobanın prototipini yaratmışlar 

MİKRODALĞALI  SOBA  YEMƏYİN  KALORİSİNİ  HESABLAYACAQ 

Şirkətin saytındakı xəbərdə deyilir: “KizON məhz 
məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlı uşaqlar üçün 
yaradılmışdır. Qurğu GPS və Wi-Fi vasitəsilə real vaxt 
rejimində geolokasiya informasiyasını ötürür və beləliklə, 
valideynlərin smartfon vasitəsilə uşaqlarını izləməsinə 
imkan verir”. Valideynlər həmçinin uşağın hər hansı bir 
konkret yerdə nə vaxt olacağından xəbər tuta biləcəklər.

Bundan başqa, KizON qolbağında bir düyməni basmaqla 
uşaq oraya yazılmış nömrəyə zəng edə biləcəkdir.

Qurğunu 4.1 və daha yüksək platforma versiyasında 
Android-smartfona qoşmaqla nömrəni yazmaq olar.

Valideynlər də uşağın qolundakı qurğuya zəng edə bilərlər, özü də yalnız müəyyən olunmuş nömrələrin 
zəngləri düşəcəkdir. Əgər uşaq 10 saniyə ərzində zəngə cavab verməsə, KizON avtomatik surətdə mikrofonu işə 
salacaqdır ki, valideyn uşağın ətrafında nə baş verdiyini eşitsin.

İstehsalçının bildirdiyinə görə, qurğu cərəyan mənbəyinə qoşulmadan 36 saat işləyə bilər. Cərəyan bitdikdə 
valideynlərə smartfonla xəbər gələcəkdir. KizON qolbağı rütubətədavamlı poliuretandan hazırlanmışdır, 
multfilm personajları ilə tərtib olunmuş bu qurğu mavi, çəhrayı və yaşıl rənglərdə buraxılacaqdır.

İyulun 10-da Cənubi Koreyada KizON qolbaqlarının satışı başlanmışdır. İlin sonunadək bu qurğu Avropa və 
Şimali Amerika bazarlarında satışa çıxarılacaq. 

Hazırda daşınan elektronika texnologiya bazarının ən aktual trendlərindən biridir. IDC proqnozlarına görə, 
2014-cü ildə bu tip qurğuların satışı üçqat artacaq və 19 milyon vahidə çatacaqdır. İstehsalçılar istifadəçiləri uşaq 
yaşından qacet gəzdirməyə öyrətməklə özləri üçün gələcəyin potensial loyal auditoriyasını yarada biləcəklər.

Cənubi Koreyanın LG şirkəti balaca uşaqların valideynlərinin onları 
izləməsinə imkan verən KizON qolbağının anonsunu təqdim etmişdir 

UŞAQLARI  İZLƏMƏYƏ  İMKAN  VERƏN 
 QOLBAĞIN  TƏQDİMATI  
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PROBLEM  NƏDƏN  QAYNAQLANIRDI?

Bəlkə də buna qədər bir çoxları “Beynəlxalq 
hüquq” ixtisasının ali hüquq təhsili hesab edilməmə-
sindən xəbərsiz idi. Bu məsələnin Konstitusiya Məh-
kəməsinin Plenumunda müzakirəyə çıxarılması ar-
tıq onun ciddiliyindən xəbər verirdi.

Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələni Azər-
baycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sorğusuna 
əsasən müzakirəyə çıxarıb. Sorğuda qeyd olunurdu 
ki, vəkillik, notariat, prokurorluq, məhkəmələr və di-
gər hüquq mühafizə orqanlarına işə qəbul edilən 
şəxslərin “ali hüquq təhsilli” olmaları nəzərdə 
tutulur. Lakin bu anlayış Konstitusiyada və qanun-
larda açıqlanmadığından hansı ixtisaslar üzrə təhsil 
almış şəxslərin “ali hüquq təhsilli” hesab olunması 
məsələsi açıq qalıb və nəticədə qanunların tətbiqin-

də çətinliklər yaranıbdır.
Bu məsələ ilə əlaqədar Bakı Dövlət Universite-

tinin “Beynəlxalq hüquq” fakültəsinin bir qrup mə-
zunu Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administ-
rasiyasına müraciət edərək problemin həll olunma-
sını xahiş ediblər.

“BEYNƏLXALQ  HÜQUQ”  İXTİSASI  NİYƏ  ALİ 
HÜQUQ  TƏHSİLİ  HESAB  EDİLMİRDİ?

Maraqlıdır, bəs “Beynəlxalq hüquq” ixtisası 
niyə ali hüquq təhsili hesab edilmirdi? Qeyd etmək 
lazımdır ki, “Beynəlxalq hüquq” fakültəsinə qəbul 
1990-2008-ci illərdə aparılıb və 2000-ci ilədək bu 
fakültənin məzunlarına “Hüquqşünaslıq” ixtisası 
verilibdir. Lakin sonradan Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 17 may tarixli qərarı 
ilə “Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixti-
saslarının siyahısı”na “Beynəlxalq hüquq” isti-
qaməti əlavə edilib və bundan sonra bu fakültəni 
bitirənlərin diplomlarından “Hüquqşünaslıq” 
istiqaməti çıxarılıb. Bundan əlavə, qanunvericilikdə 
sonrakı dəyişikliklərə əsasən “Beynəlxalq hüquq” 
ixtisası üzrə tələbə qəbulu dayandırılıb. Belə ki, 
Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 12 yanvar tarixli 
qərarı ilə təsdiq olunan “Ali təhsilin bakalavriat 
səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) Təsni-
fatı”na “Beynəlxalq hüquq” ixtisası və istiqaməti da-
xil edilməyib. Bu dəyişiklik Azərbaycan təhsil 
sisteminin Avropa təhsil sisteminə uyğun-
laşdırılması ilə əlaqədar həyata keçirilən islahatlarla 
bağlıdır.

Beləliklə, “Beynəlxalq hüquq” fakültəsini 
bitirən, lakin uzun müddət ali hüquq təhsilli hesab 
edilməyən məzunlar müvafiq strukturlarda işə qəbul 
imkanından məhrum olublar. Hər iki sahədə peşə 
hazırlığı, tədris olunan proqramlar və fənlər 
eyniyyət təşkil etdiyi halda, “Beynəlxalq hüquq” 
fakültəsinin məzunlarının ali hüquq təhsilli hesab 
edilməməsi məqsədəuyğun sayıla bilməzdi. 
Konstitusiya Məhkəməsi öz Qərarı ilə məhz bu 

SOSİALSOSİAL

 Bir müddət əvvəl Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi ölkənin təhsil və 
hüquq sistemi ilə bağlı çox vacib bir Qərar qəbul edib. Qərarın önəmi ali hüquq təhsili 
anlayışına aydınlıq gətirməklə yüzlərlə ali təhsilli kadra karyera qurmaqda maneçilik törədən 
boşluğun aradan qaldırılmasıdır. Konstitusiya Məhkəməsinin cari il iyulun 4-də qəbul etdiyi 
Qərara əsasən “Beynəlxalq hüquq” ixtisası “Hüquqşünaslıq” ixtisası ilə bərabər ali hüquq 
təhsili kateqoriyasına aid edildi.

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ  KONSTİTUSİYA  MƏHKƏMƏSİ 
“BEYNƏLXALQ HÜQUQ” İXTİSASINA  ALİ  HÜQUQ  TƏHSİLİ  STATUSU 

 VERMƏKLƏ  SOSİAL  ƏDALƏTİ  BƏRPA  EDİB
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sosial ədalətsizliyin aradan qaldırılmasına şərait 
yaratdı.

KONSTİTUSİYA  MƏHKƏMƏSI  ÖZ  QƏRARINI  
NƏ  İLƏ  ƏSASLANDIRIB?

“Beynəlxalq hüquq” ixtisasının ali hüquq təhsili 
hesab edilməməsi bu ixtisas üzrə təhsil almış 
şəxslərin birbaşa Konstitusiyada təsbit olunan təhsil 
hüququnun həyata keçirilməsində məhdudiyyətlərin 
yaranmasına toxunan Konstitusiya Məhkəməsi öz 
Qərarında buna aydınlıq gətirir: “Təhsil hüququ bir 
sıra konstitusion hüquq və azadlıqlarla, o cümlədən 
əmək hüququ və dövlətin idarə olunmasında iştirak 
etmək hüququ ilə bilavasitə bağlıdır və onların 
həyata keçirilməsi üçün mühüm şərt kimi çıxış edir. 
Konstitusiyanın 35-ci maddəsinə əsasən hər kəsin 
əmək qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə özünə 
fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək 
hüququ var. Konstitusiyanın 55-ci maddəsi 
vətəndaşlara dövlət orqanlarında qulluq etmək 
imkanı yaradır”.

Bunu əsas götürən Konstitusiya Məhkəməsi 
qeyd edir ki, “Beynəlxalq hüquq” üzrə ali təhsil 
almış şəxslərin təhsilinin “ali hüquq təhsili” hesab 
edilməməsi onların ixtisasları üzrə fəaliyyət növü və 
iş yeri seçmək hüququnun məhdudlaşdırılmasına və 
Konstitusiyanın 35-ci və 55-ci maddələrində təsbit 
olunmuş hüquqlarından istifadə etmək imkanının 
deklarativ xarakter daşımasına səbəb olur. Bunları 
nəzərə alaraq, Konstitusiya Məhkəməsi ali hüquq 
təhsilinə “Beynəlxalq hüquq” üzrə ali təhsilin də aid 
olması ilə bağlı qərar çıxarıb.

Əslində bu qərar sosial ədaləti bərpa etməklə 
yanaşı, eyni zamanda, Azərbaycanda beynəlxalq 
hüquqa verilən önəmi də təsdiqləmiş oldu. 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında 
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə böyük 
yer ayrılıb. Əsas Qanunumuzda vurğulanır ki, Azər-
baycanda vətəndaş hüquq və azadlıqları beynəlxalq 
müqavilələr əsasında tənzimlənir. Bundan əlavə, 
Konstitusiyanın 151-ci maddəsində göstərilir ki, 
Azərbaycanın normativ hüquqi aktları ilə ölkənin 
tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında 
ziddiyyət yaranarsa, beynəlxalq müqavilələr tətbiq 
edilir.

BÜTÜN  DAİRƏLƏRDƏ  RƏĞBƏTLƏ  
QARŞILANAN QƏRAR  NƏ  KİMİ  
PERSPEKTİVLƏR  VƏD  EDİR?

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev ölkənin milli qanunvericilik bazasının 
Avropa hüquq sisteminə uyğunlaşdırılmasını 

nəzərdə tutan bir sıra fərman və sərəncamlar im-
zalayıb. Dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə bey-
nəlxalq əlaqələr sahəsində davamlı addımlar atılır. 
Azərbaycanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına üzv 
seçilməsi, hazırda Avropa Şurasının Nazirlər 
Komitəsinə sədrlik etməsi və beynəlxalq aləmdəki 
digər uğurları dövlətimizin məqsədyönlü siya-
sətindən qaynaqlanır.

Konstitusiya Məhkəməsinin bu Qərarı da məhz 
belə bir vacib məqamda “Beynəlxalq hüquq” ixtisası 
üzrə təhsil almış kadrların potensialından məhkəmə, 
prokurorluq və digər hüquq mühafizə orqanlarında 
təkcə beynəlxalq hüquq sahəsində yox, bütün digər 
hüquq sahələrində istifadə edilməsinə imkan 
verəcəkdir.

Təsadüfi deyil ki, ziyalılar, əlaqədar qurumların 
nümayəndələri, ölkənin hüquq ictimaiyyəti bu 
ədalətli və vaxtında verilmiş Qərarı rəğbətlə 
qarşılayıblar. Bunu Konstitusiya Məhkəməsinə 
daxil olan çoxsaylı məktublardan da aydın görmək 
olur. “Beynəlxalq hüquq” fakültəsinin məzunları da 
öz növbəsində hüquqlarının bərpasından son dərəcə 
məmnundurlar və buna görə minnətdarlıq bildirirlər.

Tam əminliklə demək olar ki, Konstitusiya 
Məhkəməsinin Qərarı vətəndaşların təhsil 
hüququnun müdafiəsi istiqamətində mühüm addım 
olmaqla bərabər, Azərbaycanın milli hüquq 
sisteminin təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq stan-
dartlara uyğunlaşdırılması işinə də öz töhfəsini 
verəcəkdir. Doğrudan da, qloballaşan dünya milli və 
beynəlxalq hüquq sistemlərinə qarşılıqlı əlaqədə 
baxmağı tələb edir və bu mənada Azərbaycanın 
müvafiq icraedici orqanlarında hər iki sistemi 
mükəmməl bilən kadrlara böyük ehtiyac var. 
Konstitusiya Məhkəməsinin sözügedən Qərarı bu 
sahədə imkanların genişləndirilməsi baxımından da 
diqqətə layiqdir.

Tural Aslanov,
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 

Məhkəməsi protokol və
 ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri

AzərTAc
16.09.2014 



58 332 Sentyabr  2014

APA-nın xəbərinə görə, bunu Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanında Dövlət 
Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın sədri 
Bəhram Xəlilov deyib. B. Xəlilov bildirib ki, 
hazırda konsepsiya müvafiq dövlət orqanlarında 
razılaşdırılma mərhələsindədir. 

Dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi barədə də danışan B.Xəlilov 
əlavə edib ki, bu il ölkədə qiymətləndirilmə ilə 
bağlı qaydalar təsdiq edilib, qüvvəyə minib. 
Komissiya sədri bu ildən bütün dövlət 
orqanlarında dövlət qulluqçularının xidməti 
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin tətbiq 
ediləcəyini vurğulayıb.

Azərbaycanda dövlət qulluğuna qəbul 
zamanı müsahibə mərhələsində yaranan 
problemlər barədə danışan B. Xəlilovun 
sözlərinə görə, hər iki mərhələ-həm müsabiqə, 
həm də müsahibə obyektiv keçirilir: “Test 

mərhələsində namizəd ancaq kompüterlə təmasda olur. Kompüter vasitəsilə namizədin biliyi qiymətləndirilir. 
Müsahibə mərhələsi əksər vaxtlarda bir çox suallar doğurur. Buna səbəb kimi bu mərhələdə 3 komissiya üzvü 
iştirak edir. Subyektivlik ola bilər. Ancaq biz çalışırıq ki, bütün bu subyektivliyi aradan qaldırmaq üçün bir sıra 
addımlar ataq. Eyni zamanda, müsahibə mərhələsində şəffaflığı təmin etmək üçün prosesin video çəkilişi aparılır. 
İstənilən şəxs də müsahibə mərhələsini izləyə bilər”.

 

Azərbaycanda müəllim və həkimlərə dövlət qulluqçusu 
statusunun verilməsi ilə bağlı konsepsiya hazırlanır 

MÜƏLLİM  VƏ  HƏKİMLƏRƏ  DÖVLƏT  QULLUQÇUSU  STATUSU  VERİLƏCƏK

Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi mə-
lumata görə, əhalinin sıxlığı bir kvadrat ki-
lometrə 110 nəfər olub. Hazırda hər 1000 nəfər 
kişiyə 1011 nəfər qadın düşür. Əhalinin ümumi 
sayının 53,2 faizi şəhər, 46,8 faizi kənd 
sakinləridir.

 Bu ilin yanvar-iyul ayları ərzində ölkədə 
95,4 min körpə doğulub və əhalinin hər 1000 
nəfərinə hesabı ilə bu göstərici 17,4 təşkil edib. 

Doğulanların 53,6%-ni oğlanlar, 46,4%-ni 
qızlar təşkil edir.

 Bu ilin əvvəlindən Azərbaycanda 32,7 min 
ölüm halı qeydə alınıb və əhalinin hər 1 000 
nəfərinə hesabı ilə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ölüm əmsalı 6,1-dən 6,0-a qədər azalıb.

Bu il avqust ayının 1-nə Azərbaycan əhalisinin sayı 9540,4 min 
nəfərə çataraq, ilin əvvəlindən 63,3 min nəfər və ya 0,7% artıb

AZƏRBAYCAN  ƏHALİSİNİN  SAYI 



59332 Sentyabr 2014

Onun sözlərinə görə, məscidlərə tək ibadət yeri 
kimi yanaşmaq düzgün deyil: "Bununla bağlı Bilik 
Fondu öz üzərinə düşən müvafiq işləri yerinə yetirir. 
Bu işdə mətbuat da bizə dəstək olmalıdır”.

O.Səmədov qeyd edib ki, bu gün məscid təkcə 
ibadət yeri deyil, həm də əhalinin, dindarların, Allaha 
sitayiş edənlərin tarixi kitablarla yaxından tanış ola 
biləcəyi yer olmalıdır: “Biz məscidlərdə kitabxana 
yaratmaq istəyirik. Xristian ölkələrində bu praktika 
mövcuddur”.

Fond rəhbəri yas mərasimləri ilə bağlı məsələyə də 
münasibət bildirib. O qeyd edib ki, ölkədə yas 
mərasimləri ilə bağlı hər hansı qadağa yoxdur: “Hesab 
edirəm ki, biz əhali arasında maarifləndirmə işləri 
aparmaqla yas mərasimlərində israfçılığın qarşısını 
ala bilərik”.

Bunu sentyabrın 18-də Prezident yanında 
Bilik Fondunun icraçı direktoru Oqtay Səmədov deyib

MƏSCİDLƏRDƏ  KİTABXANA  YARADILACAQ

2014-cü ilin yanvar-iyul aylarında ölkə iqtisadiy-
yatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq əmək haqqı 
əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 6,1 faiz artaraq, 
440,8 manat təşkil edib.

Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata 
görə sənaye, tikinti, nəqliyyat və s. sahələrdə işləyən-
lərin əmək haqqı daha yüksək olmuş və yanvar-iyul 
ayları ərzində sənayedə çalışanların orta aylıq əmək 

haqqı 704,1 manat, tikinti kompleksində işləyənlərin 
əmək haqqı 625,1 manat, nəqliyyat sahəsində işləyən-
lərin orta aylıq əmək haqqı 545,0 manat, informasiya 
və rabitə sektorunda isə 725,9 manat təşkil edib.

“Əmək haqqı neft sektorunda 1756,0 manat, 
qeyri-neft sektorunda 407,5 manat, dövlət bölməsin-
də 356,2 manat, özəl bölmədə 565,7 manat təşkil 
edib”, - məlumatda deyilir.

Ölkə üzrə müxtəlif peşə sahələrindəki məvaciblərin həcmi açıqlandı

AZƏRBAYCANDA  ƏN  ÇOX MAAŞI  NEFTÇİLƏR  ALIR

R. Mobili bildirib ki, alban kilsəsinin fəaliyyətə başlaması Azərbaycanda və dünyada alban kilsələrinin 
bərpası və qorunması üçün çox mühümdür: “Universiteti bitirəndən sonra geoloq işlədiyim zaman alban 
abidələrinə ögey yanaşıldığının şahidi oldum. Cəmiyyətdə bu kilsələrin erməni kilsəsi olması barədə yanlış rəy 
yaradılmağa çalışılırdı. Udilər həm etnik, həm də dini baxımdan fərqlidir. Bizim icmanın yaşaması və qayğı ilə 
əhatə olunması Azərbaycanda tolerantlığın bariz nümunəsidir. Biz alban kilsəsinin bərpa olunmasına çalışırıq.

Bu, alban kilsələrinə qarşı ermənilərin iddialarının tam aradan qaldırılmasına qarşı mübarizə istiqamətində də 
mühüm addım olacaq”.

Bunu sentyabrın 18-də Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsində “Şöhrət” ordeni ilə təltif 
olunması ilə bağlı tədbirdə çıxış edən Alban-udi Xristian İcmasının sədri Robert Mobili deyib

ALBAN-UDİ  XRİSTİAN  İCMASININ  SƏDRİ: 
 “ALBAN  KİLSƏSİ  BƏRPA  EDİLMƏLİ  VƏ  STATUSA  MALİK  OLMALIDIR”

Milli.Az xəbər verir ki, hazırda sosial şəbəkənin Azərbaycan seqmentində 1 milyon 360 min nəfər 
qeydiyyatdan keçib. Bu barədə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri 
Müşviq Əmirov iyunun 20-də məlumat verib. 

Qeyd edək ki, Facebook sosial şəbəkəsinin dünyada istifadəçilərinin sayı 1,5 milyard nəfərə yaxındır. 

Dünyanın ən böyük sosial şəbəkəsi olan
 Facebook-un Azərbaycandakı istifadəçilərinin sayı açıqlanıb 

FACEBOOK  İSTİFADƏÇİLƏRİNİN  SAYI 
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- Nahid müəllim, AzTA 2010-2014-cü illərdə 
ölkəmizdə turizmin inkişafına dair Dövlət 
proqramının icrası ilə bağlı hansı işləri görüb?

- İlk növbədə qeyd etmək istərdim ki, bir ictimai 
təşkilat kimi AzTA bu proqramın hazırlanmasında 
və həyata keçirilməsində fəal iştirak edib. Təşkilat 
otel biznesində peşəkar kadrların hazırlığı üçün 
Amerikanın Qonaqpərvərlik İnstitutu (AHLEİ) ilə 
əməkdaşlıq çərçivəsində və müqavilə əsasında bu 
işi həyata keçirib. Bildiyiniz kimi, son illər 
Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində, xüsusilə Bakıda 
5 ulduzlu brend otellər istifadəyə verilib və bu 
əməkdaşlıq günün vacib tələbi idi.

AzTA-nın dəstəyi ilə bir çox turizm şirkətləri 
beynəlxalq və respublika səviyyəsində sərgilərdə 
respublikamızı yüksək səviyyədə təmsil ediblər. 
Təşkilatın təşəbbüsü ilə ölkə daxilində və xaricində 
keçirilən infoturlar vasitəsilə ölkəmizin turizm 
potensialı təbliğ və təşviq olunub.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan 
Turizm İnstitutu ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində 
ekskursiya bələdçilərini hazırlayır və 2015-ci ildə 
ilk Avropa oyunlarına hazırlıqla əlaqədar bu iş 
davam edir. Bundan əlavə, nazirlik ilə birgə turizm 
obyektlərində xidmət səviyyəsini yüksəltmək üçün 
keçirilən monitorinqlərdə fəal iştirak edirik.

2011-ci il - “Turizm ili”nin tədbirlər planının 
hazırlanmasında və həyata keçirilməsində də 
yaxından iştirak etmişik.

Ölkəmizin uğurla ev sahibliyi etdiyi “Evrovisin-
2012” mahnı müsabiqəsinin rəsmi tərəfdaşı olmuş 
AzTA qonaqların qarşılanması,  otellərə 
yerləşdirilməsi və digər xidmətləri ilə ona 
göstərilən böyük etimadı doğruldub.

Təşkilatımız yeni turizm marşrutlarının 
hazırlanmasında, Dünya Bankının dəstəyi ilə 
respublikanın şimal-qərb regionunda turizmin 
inkişafı layihəsində də fəal iştirak edir. Dünya 
Bankının dəstəyi, Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi ilə birlikdə 33 turizm peşə 
standartlarını hazırlamışıq. Beləliklə, AzTA–nın 
Dövlət  proqramının həyata keçir i lməsi  
istiqamətində fəaliyyəti bu gün də davam edir.

- AzTA-nın cari layihələrinin icra vəziyyəti və 
gələcək planları barədə nə deyə bilərsiniz?
- AzTA hazırda 60-dək aparıcı oteli, 90-dan çox 
turizm şirkətini öz ətrafında birləşdirir. İctimai 
təşkilat kimi onların maraqlarını müxtəlif 
səviyyələrdə, o cümlədən dövlət qurumlarında 
qoruyur.

Layihələrimizdən biri də beynəlxalq şəbəkə 
sisteminə daxil olan otellərin baş menecerlərinin 
Azərbaycan Turizm İnstitutunda ilk mühazirələrini 
təşkil etmək olub.

AzTA qida, humanitar kolleclərinin, Bakı 
Turizm Peşə Məktəbi tələbələrinin turizm 
şirkətlərində və otellərdə təcrübə keçmələrini, Tu-

Zəngin tarixi, mədəni irsi və əlverişli təbii şəraiti olan 
respublikamız iqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu kimi, 
turizm sahəsində də nailiyyətlər qazanır. Azərbaycan dövlət 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkəmizdə turizmin 
inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Son 10 ildə ölkə rəhbərliyi 
tərəfindən bu sahəyə diqqət və qayğı milli turizm kompleksinin 
nəinki rəqabətə davamlılığını yüksəldib, onu dünyada öncüllər 
sırasına çıxarıb. Təsadüfi deyil ki, 2011-ci il ölkəmizdə “Turizm 
ili” olub. Artıq bir ildir ki, Azərbaycan Dünya Turizm 
Təşkilatının (DTT) İcraiyyə Şurasının üzvüdür.

Ölkəmizə xarici turist axınının yüksəlişi, bölgələrdə daxili 
turizmin inkişafı, respublikamızın turizmlə bağlı beynəlxalq 
tədbirlərə uğurla ev sahibliyi müvafiq qurumların üzərinə daha 
böyük məsuliyyət qoyur. Bu baxımdan Azərbaycan Turizm 
Assosiasiyasının (AzTA) idarə heyətinin sədri Nahid Bağırovun 
müsahibəsini çoxsaylı oxucularımızla bölüşürük.

AZƏRBAYCANI  DÜNYADA  TURİZM  DİYARI  KİMİ  TƏBLİĞ  ETMƏLİYİK
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rizm İnstitutu ilə birlikdə otellərin ön büro üçün pe-
şəkarların hazırlanmasında kurslar təşkil edib. 
UNESCO və Təhsil Nazirliyinin əməkdaşlığı ilə 
reallaşdırılan layihələrdə, ilk peşə - kurikulumların 
tədrisi olan mehmanxana inzibatçısı kitabının mey-
dana çıxmasında AzTA-nın rolu böyükdür.

Təşkilatımız İsmayıllı rayonunda açılmış turizm 
peşə məktəbi üçün qeydiyyatçı ixtisası üzrə peşə 
standartlarını hazırlayıb. “Era Style” turizm şirkəti 
ilə birgə layihəmizə uyğun olaraq turizm ixtisaslı 
tələbələr Türkiyəyə təcrübəyə göndərilib.

AzTA-nın gələcək planlarından biri də region-
larda hotel və restoran biznesi üçün kursların təşki-
lidir. Bu məqsədlə Qəbələ, Qusar, İsmayıllı turizm 
peşə məktəbləri və Mingəçevir turizm kolleci ilə sıx 
əməkdaşlıq edirik.

Regionlara və xarici ölkələrə turizm şirkətləri 
üçün infoturların təşkili də planlaşdırılır.

Təşkilatımız turizm şirkətləri və otellərin 
xidmət heyəti üçün müxtəlif ixtisaslar üzrə qısa 
müddətli kurslar keçirir. Turistlərin tələbatına 
uyğun yeni marşrutların və xidmət növlərinin 
hazırlanmasında turizm şirkətləri və otellərlə sıx 
əlaqədə çalışırıq.

Biz həm də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, tu-
rizm təhsil ocaqları və digər qurumlar ilə yeni layi-
hələr üzərində işləyirik.

- AzTA-nın beynəlxalq əlaqələrinin daha da 
genişlənməsi istiqamətində hansı işlər görülür?

İlk növbədə qeyd etmək istərdim ki, 2013-cü 
ildə Afrika qitəsinin Zambiya dövlətində keçirilən 
Dünya Turizm Təşkilatının XX Baş Assambleya-
sında AzTA-nın sədri, DTT-yə qoşulmuş üzv ölkə-
lərin İcraiyyə Bürosunun Avropa üzrə vitse-
prezidenti seçilib. Eyni zamanda DTT–nin Avropa 
komissiyasının növbəti iclasının bu il ərzində Bakı-
da keçirilməsinə dair qərar qəbul olunub. 
Azərbaycan bu nailiyyəti ilə beynəlxalq turizmdə 
nüfuzunu bir daha təsdiq etdi.

AzTA-nın beynəlxalq turizmdə nüfuzu ildən-ilə 
artır. Artıq Rusiya, Qazaxıstan, Türkiyə, Gürcüstan 
və digər ölkələrin turizm assosiasiyaları, eləcə də 
Dünya Turizm Bələdçilər Assosiasiyası ilə 
əməkdaşlıq memorandumları imzalanıb.

Bir sıra beynəlxalq konfrans və sərgilərdə, o 
cümlədən Həştərxanda “Turizm və rekreasiya” 
beynəlxalq elmi-praktiki, Moskvada MDB ölkələri 
ilə mədəni dərk etmə turizm beynəlxalq konfran-
sında, Koreyada DTT-nin konfransında, Serbiyada 
“Balkan ölkələri - Azərbaycan forumunda”, İzmir-
də keçirilən sərgidə AzTA təmsil olunub və fəal 
iştirak edib. Biz İATA (Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı 

Assosiasiyası) ilə də əməkdaşlıq edirik.
Cari ildə bir sıra assosiasiyalarla əməkdaşlıq sa-

zişləri imzalanıb. Beynəlxalq turizm əlaqələrinin 
möhkəmləndirilməsində AzTA öz səylərini 
genişləndirir.

- Turizm sektorunda mövcud problemlərin 
həlli istiqamətində hansı işlər görülür?

- Hər sahədə olduğu kimi, turizm sektorunda da 
problemlər olur. Səviyyəli peşəkar kadrların çatış-
mazlığı, xidmətin istənilən səviyyədə olmamağı, 
zəif idarəçilik, sahibkarlarla menecerlər arasında 
anlaşılmazlıq və digər bu kimi problemlərə region-
larda daha çox rast gəlinir. AzTA fəaliyyətini bu 
problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində ge-
nişləndirir.

Bir sıra otellərin lisenziyasız fəaliyyəti bizi 
düşündürməli, yerli icra orqanları bu işdə 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə yardımçı olma-
lıdır. Çünki lisenziyasız fəaliyyət göstərən turizm 
obyektləri qeyri-qanunidir və onların fəaliyyəti 
müvafiq səlahiyyətli orqanlar tərəfindən dayan-
dırılmalıdır. Belə obyektlər məsuliyyət daşımır və 
təbii ki, onlarda xidmət səviyyəsi aşağıdır. Yaxud 
bir sıra turizm şirkətləri turistlərlə müqavilə bağ-
lamırsa və onları sığorta ilə təmin etmirsə, o turizm 
şirkətləri cəzalandırılmalıdır. AzTA bu halların 
qarşısını almaq üçün turistlər arasında ma-
arifləndirici iş aparır.

- Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının 
saytında hansı yeniliklər etməyi planlaşdırır-
sınız?

Saytımızda turizm, şirkətlərin fəaliyyəti, 
otellərdə tətbiq olunan innovasiyalar, beynəlxalq 
turizmə aid materiallar öz əksini tapır. Burda turizm 
obyektləri, muzeylər, teatrlar, Azərbaycanın və 
Bakının görməli və gəzməli yerləri barədə məlu-
matlar toplanıb. Təbii ki, turizmin inkişafı ilə əla-
qədar sayt mütəmadi yeniləşməli və yeni mə-
lumatlarla zənginləşməlidir. Təşkilatımız bu sa-
hədə turizm şirkətləri və otellərlə informasiya mü-
badiləsi aparır. Ümidvarıq ki, yaxın gələcəkdə 
AzTA–nın saytı daha zəngin məlumatlarla turistləri 
və turizm mütəxəssislərini cəlb edəcək.

-Maraqlı müsahibəyə görə təşəkkür edirik.

Gözəl Ağayeva,
AzərTAc

06. 09. 2014
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Belə ki, kişilərdə xolesterinin miqdarı fiziki yükün 
olub-olmamasından çox asılıdır. Artıq piylər və xolesterin 
damarlarda qanın normal sürətlə hərəkət etməsinə, qanın 
axıcılığına mane olur.

AzərTAc “The Daily Mail” qəzetinə istinadla xəbər 
verir ki, araşdırmada 39-79 yaşlı 22 mindən çox könüllü 
iştirak edib. Alimlər bədən kütləsinin indeksi, istehlak 
olunan alkoqolun miqdarı və adamların sosial statusu kimi 
göstəriciləri nəzərdən keçiriblər. Qanda xolesterinin 
səviyyəsi analiz edilib.

Əldə olunan məlumatlar mütəxəssislərin ehtimallarını 
təsdiqləyib. Yaxşı təhsilli qadınlarda xolesterinin 
səviyyəsi aşağı olub. Maraqlıdır ki, bu göstərici istehlak 
edilən alkoqolun miqdarından asılı olmayıb. Qadınlarda 

xolesterinin səviyyəsi kişilərlə müqayisədə nisbətən yüksəkdir. Kişilərdə xolesterinin miqdarı onların həyat 
tərzindən – alkoqola meylliliyindən, idmanla məşğul olub-olmamasından və işinin tipindən çox asılıdır.

Alimlər belə hesab edirlər ki, fiziki yük “zərərli” xolesterinin səviyyəsini aşağı salır və ürək-damar sistemi 
xəstəliklərinin qarşısını alır.

Kembric Universitetinin (Böyük Britaniya) mütəxəssisləri sübut ediblər ki, insanın cinsi, sosial 
statusu və gəlir səviyyəsi ilə onun qanının tərkibindəki “zərərli” xolesterinin səviyyəsi arasında sıx 

qarşılıqlı əlaqə vardır

XOLESTERİNİN  SƏVİYYƏSİ  İNSANIN  CİNSİNDƏN 
 VƏ  SOSİAL  STATUSUNDAN  ASILIDIR

 Yeni vaksinin hazırda dərman bazarında təqdim edilən 
analoqlarla müqayisədə üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onun 
tərkibində virusların daxili antigenləri vardır. Virusların 
antigenləri qrip virusunun bir sıra ştammlarından adyutatlardan 
xilas olmağa kömək edir.

Rusiyalı alimlərin yeni vaksini qripə qarşı preparatların 
üçüncü nəslinə aiddir. Bu, ən yaxın gələcəkdə qripə qarşı 
pandemik vaksinlərin seçimində və hazırlanmasında istifadə 
edilə biləcək bir vasitədir.

Qeyd etmək lazımdır ki, vaksinlərin ilk satışı 2016-cı ildə nəzərdə tutulub. O vaxtadək preparat bütün lazımi 
sınaqlardan keçməlidir.

Rusiyanın “Mikrogen” Elm-İstehsalat Birliyinin “İmmunopreparat” müəssisəsinin Ufadakı filialının 
mütəxəssisləri yeni dərman düsturu - qripə qarşı tez təsir göstərən vaksin üçün patent alıblar

RUSİYA  ALİMLƏRİ  QRİPƏ  QARŞI  YENİ  VAKSİN  HAZIRLAYIBLAR

 Süd turşusu əsasında polimerdən hazırlanmış nanovərəqlər bədənin istənilən relyefini örtmək üçün idealdır.
Polimer zədələnmiş sahədə son dərəcə nazik təbəqə yaratmaqla yaranı patogen bakteriyalardan qoruyur. Bir 
istifadə zamanı effekt üç gün davam edir. Təkrar istifadədə altı günlük müdafiədən danışmaq olar.
İndi bu ixtiranın müəllifləri heyvanlar üzərində geniş tədqiqatlar aparmaq, sonra isə klinik sınaqlar keçirmək 
niyyətindədirlər.

Amerika Kimya Cəmiyyətinin avqustun 14-də keçirilmiş  konfransında Yaponiya mütəxəssisləri elm 
aləminə yanıq müalicəsi üçün nanomaterial təqdim ediblər

YAPONLAR  YANIQLARIN  MÜALİCƏSİ  ÜÇÜN  UNİKAL  MATERİAL  YARADIBLAR
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İsveçin Lunda Universitetinin mütəxəssisləri müəyyən 
ediblər ki, ispanaqdan müntəzəm şəkildə istifadə etmək artıq 
çəkidən xilas olmağa kömək edir. Bunun ispanağın 
tərkibində olan tilakoidlərlə bağlı olduğu müəyyənləşib.

Aparılmış tədqiqatlarda 38 qadın iştirak edib. Həmin 
qadınlara hər səhər tərəvəzli kokteyl verilib. İştirakçıların bir 
hissəsinin kokteylinə 5 qram ispanaq suyu, digərlərinin 
kokteylinə isə platsebo əlavə olunub. Eksperiment gizli 
şəkildə aparıldığından könüllülər nə içdiklərini bilməyiblər. 
Eksperiment iştirakçıları xüsusi pəhrizə riayət etməli və üç 
ay ərzində idmanla məşğul olmalı idilər. Alimlər qadınların 
qidalanmasını da məhdudlaşdırıblar. Nəticədə ispanaq qəbul 
edən iştirakçılar orta hesabla 5 kiloqram, nəzarət qrupuna aid 
olanlar isə 3,5 kiloqram çəkidən azad olublar.

Maraqlıdır ki, birinci qrupda olan könüllülər qeyri-sağlam qidaya meylliyini hiss etmirdilər və onlar tez bir 
zamanda sağlam qidaya, tərəvəzli kokteylərə öyrəşirdilər. Alimlərin fikrincə, ispanağın şirəsi qidaya meylliliyin 
95 faizədək qarşısını alır.

Tilakoidlər insan orqanizmində doyumluluq hormonunun yaranmasına səbəb olur, yağlı və zərərli qidanı 
unudaraq pəhrizə riayət etməyə kömək edir. Alimlər ispanağa diqqət yetirməyi və onu gündəlik rasiona əlavə 
etməyi məsləhət görürlər.

İSPANAQDAN  MÜNTƏZƏM  ŞƏKİLDƏ  İSTİFADƏ  ARTIQ  ÇƏKİDƏN  
XİLAS  OLMAĞA  YARDIM  GÖSTƏRİR

AzərTAc “The Toronto Sun” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, Raul 
Karrea adına Nevroloji Tədqiqatlar İnstitutunun (Toronto, Kanada) 
alimləri belə qənaətə gəliblər. Alimlər istehlak olunan duzun miqdarı 
ilə xəstəliyin gedişi arasında əlaqəni araşdıraraq müəyyənləşdiriblər ki, 
diffuz sklerozundan əziyyət çəkən adam nə qədər çox duzlu yemək 
yesə, onun əsas xəstəliyi ilə bağlı problemləri də bir o qədər çox olar.
Alimlər zəifləyən formalı diffuz sklerozu olan 70 pasiyentin sidiyini və 
qanını analiz ediblər. Analizin nəticələrinə əsasən könüllülərin bir gün 
əvvəl nə qədər duz qəbul etdiklərini demək mümkün olub. Doqquz ay 
ərzində hər pasiyentdən üç dəfə bioloji maye (qan və sidik) nümunələri 
analiz edilib

2010-cu ildən 2012-ci ilədək məlumat toplanıb. 2013-cü ilin yayında eyni diaqnozlu 55 pasiyentin iştirakı ilə 
analoji tədqiqatlar aparılıb. Adamlar hərəsi gündə orta hesabla 4 qram duz qəbul ediblər. Bəziləri duzun miqdarını 
iki qramadək azaldıblar. Mütəxəssislər pasiyentlərə qəbul etdikləri duzu azaltmağı məsləhət görürlər.

Əgər həkimlər “diffuz skleroz” diaqnozu qoyublarsa, qida rasionunda çox duzlu yeməklərdən imtina 
etmək lazımdır, hətta nisbətən az miqdarda duz da xəstəliyin şiddətlənməsinə səbəb ola bilər

DİFFUZ  SKLEROZLU  XƏSTƏLƏRƏ  
DUZLU  YEMƏK OLMAZ

 Dünyanın bütün ölkələrinin alimləri yaddaşı yaxşılaşdırma mexanizmlərini axtarıb tapmağa çalışırlar. Son 
tədqiqatların nəticələrinə görə, baş beyinin maqnitlə stimulyasiyası yaddaşı yaxşılaşdıra bilər. Şimal-Qərb 
Universitetinin (ABŞ) alimləri 21-40 yaşlı könüllülərin iştirakı ilə aparılmış tədqiqatların nəticələrinə əsasən bu 
kəşfi ediblər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, alimlər beyinin müxtəlif patologiyalarının müalicəsi üçün bu metoddan istifadə 
etməyi planlaşdırırlar.

 YADDAŞI  YAXŞILAŞDIRMAĞIN  YENİ  ÜSULU 

Yaddaş pozğunluğundan heç kəs sığortalanmayıb
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Raş Universiteti nəzdindəki tibb mərkəzinin 
mütəxəssisləri müəyyən etmişlər ki, adi darçının 
təbabət üçün son dərəcə faydalı xüsusiyyətləri vardır. 
AzərTAc “Ani News”ə istinadla xəbər verir ki, Onun 
tərkibinə daxil olan maddələr insanın baş beyinində 
degenerativ prosesləri ləngidir. Darçın Parkinson 
xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələrə daha faydalıdır. 

Tədqiqatlar zamanı müəyyən olunmuşdur ki, darçın 
yeyilən zaman orqanizmdə natrium benzoat əmələ 
gəlir. Bu maddə baş beyinə rahat daxil olaraq sinir 
toxumasının qorunmasına cavabdeh olan zülalların 
dağılması prosesini yavaşıdır. 

Qeyd edək ki, bu zülallar parkinsonizm zamanı 
ciddi xəsarət alır. Eksperiment laboratoriya siçanları üzərində aparılmışdır. Məlum olduğu kimi, siçanlar ilə 
insanın sinir sistemi eyni qanunlara tabedir. 

Alimlər hesab edirlər ki, bu kəşf Parkinson xəstəliyinin inkişafını yavaşıdan ən təhlükəsiz vasitəni işləyib 
hazırlamağa kömək edəcəkdir. 

Alimlər müəyyən etmişlər ki, adi darçın Parkinson xəstəliyinin müalicəsinə kömək edir 

DARÇININ  DAHA  BİR  FAYDASI

İrsilik birinci və ikinci tip diabetin inkişafını müəyyənləşdirən əsas 
amillərdəndir. Birinci tip diabet orqanizmdə insulin çatışmazlığı ilə 
əlaqədardır. Xəstəlik erkən yaşlarda (adətən 8-20 yaşda) inkişaf edir və 
autoimmun proseslərlə, genetik amillərlə müəyyənləşdirilir. Şəkərli diabetin 
ikinci tipi düzgün olmayan qidalanma, hipodinamiya səbəbindən inkişaf edir. 
Alimlər genetik amili də təsdiq edirlər.

AzərTAc “CTV News” saytına istinadla xəbər verir ki, britaniyalı alimlər 
diabetin genetik amillərin təsiri altında formalaşması mexanizmlərini 
açıqlamışlar. Tədqiqatçılar silsilə eksperimentlər nəticəsində siçanların 
qanında qlükozanın yaranması prosesini ləngidə biliblər. Bunun üçün cəmi bir 
geni dəyişmək tələb olunub. Bu, laboratoriya heyvanlarında metabolizmi yaxşılaşdırmağa, hüceyrə 
qidalanmasını tənzimləməyə imkan verib. Alimlər insulinin və hormon emal edən bir sıra beta hüceyrələrin 
istehsalı prosesini sürətləndiriblər.

Ola bilsin ki, bu texnologiya gələcəkdə şəkərli diabetin müalicəsi üçün yeni preparatların əsasını təşkil 
edəcək.

Britaniyalı genetiklər diabetin müalicəsi üçün yeni metod yaradılmasının bir addımlığındadırlar

DİABETİN  MÜALİCƏSİ  ÜÇÜN  YENİ  METOD

 Bu qrupa hətta normal çəkidə olan insanlar da düşə 
bilər. Dofamin hormonun miqdarının oynaması 
insanın çox yemək meylini müəyyən edir.

AzərTAc xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, bu 
məlumatlar könüllülərin iştirakı ilə eksperiment 
zamanı müəyyən olunub. Tədqiqatda iştirak edənlərə 
neytral təsvirli şəkillərə baxmaq təklif edilib. 
Şəkillərin arasında yemək təsvirli şəkillər də olub. 
Tədqiqatın nəticələrinə görə, yemək təsvir olunan 
şəkillərə tez reaksiya verən insanların daha çox 

qidalanmaya ehtiyacları var.
Sonrakı analizlər və müayinələr alimlərin 

nəzəriyyəsini təsdiqləyib. Əksər hallarda yeməyə tez 
reaksiya verməyin dofamin hormonunun yüksək 
fəallığı ilə əlaqədar olduğu müəyyən edilib. Alimlər 
hesab edirlər ki, çox yemək bəzi insanlarda 
anadangəlmədir. Belə qrup insanlar öz qida rasionuna 
daha diqqətlə yanaşmalı və sağlam qidaya üstünlük 
verməlidirlər.

Niderland Krallığının paytaxtı Amsterdamda Tibb Mərkəzinin alimləri baş beynin tədqiqatı 
zamanı sübut etdilər ki, baş beynimizin daimi istehsal etdiyi müəyyən kimyəvi maddələr bəzi 

hallarda çox yeməyə gətirib çıxarır və piylənməyə səbəb olur

BAŞ  BEYNİN  HORMONLARI  İNSANLARI  ÇOX  YEMƏYƏ  MƏCBUR  EDİR



65332 Sentyabr 2014

Xanım M.Çiçua jurnalistlərə deyib ki, nikah mərasimi bu 
gün dövlət başçısının şəxsi evinin olduğu Duşetidə (ölkənin 
şərqi) baş tutub.

G.Marqvelaşvili və M.Çiçua uzun illərdir bir yerdə 
yaşayırlar. Onları vaxtilə övladları Maşo və Anna tanış edib-
lər.

Gürcüstan Prezidenti Georgi Marqvelaşvili 
vətəndaş nikahında olduğu Maka Çiçua ilə rəsmi nikaha girib

GÜRCÜSTAN  PREZİDENTİ  EVLƏNDİ
 

O, polisə müraciət etmiş, quldurların ölüm təhdidi ilə qarşılaşdığını 
söyləmişdi. 27 yaşlı Devid onu da söyləmişdi ki, Rio-de-Janeyro şəhərində 
quldurlar sevgilisinin baqmağındakı brilyant üzüyü oğurlayıblar. Üzüyün 
qiyməti isə 20 min funt-sterlinq idi.

Britaniyaya qayıdandan sonra Devid sığorta şirkətinə müraciət 
etmiş,üzüyün dəyərinin ödənilməsinə nail olmuşdu.

Aylar keçib və qəflətən işin üstü açılıb.Belə ki,Devidin nişanlısı “üzük 
oğurluğu” nu untmuş,”itmiş” üzüyü barmağına taxaraq şəkil çəkdirmiş,sonra da 
həmin fotoşəkli Facebook-a yükləmişdi. Sığorta şirkətinin əməkdaşları da bunu 

görüblər və polisə xəbər veriblər.
Devid Hammond barəsində cinayət işi açılıb və o,məsuliyyətə cəlb olunub

Londonun Palmers-Qrin səmtinin sakini Devid Hammond nişanlısı ilə birlikdə Braziliyada tətildə 
olarkən qarətə məruz qaldığını demişdi.

 FIRILDAĞI  FAŞ  OLDU

Buna ölkədə minlərlə valideynin öz körpəsinə həmin 
adı qoymaq istəməsi vadar edib. Bundan başqa, “Messi” 
soyaddır və onun ad kimi uşqlara qoyulması qanunla 
yolverilməzdir.

 Qeyd edək ki, “Barselona” və Argentinanın 
millisinin ulduz futbolçusu Lionel Messi 1987-ci ildə 
Rosario şəhərində anadan olub.

Argentinanın Rosario şəhərində yeni doğulan uşaqlara
 “Messi” adının qoyulmasına icazə verilmir. 

“MESSİ”  ADININ  QOYULMASI  QADAĞAN  EDİLDİ
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Kensington sarayından verilən məlumata görə, Şahzadə 
Villiam və xanımı Katerina, kral nəslinin davamçısı 13 aylıq 
şahzadə Corcdan sonra 2-ci uşaqlarını gözləyirlər. Həmin uşaq 
qardaşı Corcdan sonra 4-cü vəliəhd olacaqdır.

Britaniyanın Baş naziri Devid Kameron sentyabrın 9-da 
cütlüyü təbrik edib.

BRİTANİYA  KRAL  AİLƏSİNİN 
 YENİ  ÜZVÜ  DÜNYAYA  GƏLƏCƏK

 

AzərTAc-ın verdiyi xəbərə görə, fabrikdə çoxqatlı fanerdən 
hazırlanmış ev ekoloji, estetik görünüşlü və tələbələrin cibinə uyğundur. 
Sahəsi 10 kvadratmetr olan evdə yataq, mətbəx və vanna otaqları yerləşir.

  Tavandakı yataq otağına divara bərkidilmiş və taxtadan düzəldilmiş 
pilləkənlər aparır.

 Artıq cari ildə belə evlərdən 22-i tələbələri qəbul edəcək.

İsveçin “Tengbom architects” şirkətinin memarları tələbələr üçün 
ucuz və komfortlu mənzil probleminin həllini tapıblar

İSVEÇ  TƏLƏBƏLƏR  ÜÇÜN  UCUZ  MƏNZİL  PROBLEMİNİN  HƏLLİNİ  TAPDI

Pilotlar, mühəndis, xidmət personalını bütünlüklə qadınlar 
təşkil edir. Təyyarənin kapitanı pilot Anuprita Magara, ikinci pilot 
Ayşe Tila Haberdar bununla Türkiyə hava yolları tarixinə adlarını 
yazdırıblar.

Bu, Türkiyədə 81 ildən sonra ilk belə hadisədir. İndiyədək türk 
xanımları təyyarəni pilot kimi idarə etsə də, ikinci pilot kişi olub. 

Türk Hava Yollarına məxsus “Airbus 320” təyyarəsinin 
bütün uçuş komandası qadınlardan təşkil olunub 

BU  TƏYYARƏNİ  ANCAQ  QADINLAR  İDARƏ  EDİR 

Bu orijinal restoranı yaponiyalı dizaynerlər Okinava 
adasında inşa etmişlər. Yerdən 6 metr hündürlükdə olan 
restoran banyan adlanan ağac budaqlarının arasında 
yerləşir.

Maraqlıdır ki, ora yalnız vintvari pilləkən və ya ağacın 
kökündə gizlədilən liftlə qalxmaq mümkündür.

ORİJİNAL  RESTORAN 

Yaponiyada ağac üstündə 
unikal bir restoran tikilmişdir



“The New Century Global Center” adlanan binanın 
uzunluğu 500 metr, eni isə 400 metrdir. Burada 
çoxsaylı ticarət mərkəzləri və ofislər yerləşəcəkdir. 
Bundan əlavə, binada Beynəlxalq tədbirlərin və 
yarışların keçirilməsi də nəzərdə tutulur. 

Ölkə rəhbərliyi 2020-ci ilədək binanın yerləşdiyi 
ərazinin yaxınlığında aeroport tikilməsini planlaşdırır.
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Kastronun bütün avtomobilləri Kubanın “Kubataksi” taksi mərkəzinə 
verilib. “Turistlər avtomobilin yiyəsinin kimliyini deyən kimi onlar arxa 
oturacaqda oturub, təəccüblənir,  buna inanmadıqlarını söyləyirlər ” -deyə, 
taksi sürücüsü bildirib.

 Fidel Kastronun avtomobilləri keçmiş SSRİ-də istehsal olunub. Onun 
kolleksiyasında  məşhur “Çayka” maşını ilə yanaşı “QAZ” və  “ZİL” zavod-
larının istehsal etdiyi maşınlar da var. Onların bir çoxunu SSRİ-nin keçmiş li-
deri  Nikita Xruşov Kastroya hədiyyə edib.

 Mənbə bildirib ki, dövlət taksi firması “Kubataksi”-nin  24 avtomobil ala-
cağı gözlənilir.

Bundan sonra Kubaya səfər edən turistlər ölkənin keçmiş lideri 
Fidel Kastronun şəxsi avtomobillərində gəzə biləcək

F DEL  KASTRONUN AVTOMOB LLƏR TAKS  OLUR İ   İ İ  İ  

Belə bir sensasiyalı qənaətə Roma Universitetinin alimləri 
gəlmişlər. Onlar qazıntılar zamanı müəyyən etmişlər ki, dünya 
şöhrətli Kolizeydə IX-XIV əsrlərdə indiyədək heç kəsə məlum 
olmayan bir həyat qaynamışdır. 1349-cu ilə qədər Kolizey ayrı-
ayrı sahələrə bölünmüşdür. Burada şəxsi evlər, sənətkar 
emalatxanaları və atelyelər olmuşdur. 

Nəşr yazır ki, iyulun 6-dan etibarən hər ayın birinci bazar 
günü İtaliyanın dövlət muzeylərinə və arxeologiya zonalarına, o 
cümlədən Kolizeyə giriş pulsuz olacaqdır. 

Qədim Romanın amansız qladiator döyüşləri və möhtəşəm tamaşalarla assosiasiya olunan 
ən möhtəşəm və əhəmiyyətli tikililərindən biri - Kolizeydən vaxtilə yaşayış binası kimi 

istifadə olunmuşdur 

ROMA  KOL ZEY NDƏN  VAXT LƏ  İ İ  İ  
 İ   İ İ İ İYAŞAYIŞ B NASI K M  ST FADƏ OLUNMUŞDUR 

ÇİNDƏ  DÜNYANIN  ƏN  BÖYÜK  BİNASI  TİKİLMİŞDİR 

Sahəsi 1,76 milyon kvadratmetr olan bu binaya Sidneyin 20 opera teatrı və ABŞ-ın Pentaqon binası 
böyüklüyündə 3 tikili yerləşə bilər
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 Bakının təbii gözəlliyini əks etdirən rəngarəng və heyranedici yeni 
brend imici yarış obyektləri, biletlər, uniformalar və ilk Avropa Oyunları 
ilə bağlı satılan bütün əşyalarda əks olunacaq.

 Yeni brendin mərkəzində Azərbaycan folklorunda birliyin simvolu 
olan nar ağacının təsviri var. Azərbaycan irsinin və mədəniyyətinin tarixi 
simvolları və müxtəlif idman növü və fənlərinin diqqət cəlb edən 
qrafikaları nar ağacının budaqları ilə bir-birinə bağlanır. 

“Bakı-2015” Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin (BAOƏK) 
Əməliyyatlar üzrə baş direktoru Saymon Kleq qeyd edib ki, yeni brend 
“Bakı - 2015” üçün dinamik, yeni özünü-ifadə tərzidir: “Bu, qədim Azər-

baycan irsi və ölkənin təbii gözəlliyi ilə bağlı qürur hissimizin, həmçinin bizim bütün Avropanın zövq ala biləcəyi 
innovativ idman yarışını gerçəkləşdirmək istəyimizin simvoludur. Qarşıdan gələn həftələr və aylar ərzində bu 
brend Avropa Oyunları ilə sinonim olacaq və bizim burada, Azərbaycanda mövcudluğumuzun bütün cəhətləri ilə 
vizual əlaqə təmin edəcək”.

“Bakı - 2015” Azərbaycanın tarixi, irsi və mədəniyyətini Avropanın böyük idmanı 
ilə birləşdirən yeni brendini təqdim edib

“BAKI - 2015”  AVROPA  OYUNLARI  YENİ  BRENDİNİ  TƏQDİM  ETDİ 
 

Azərbaycan Yelkənli İdman Federasiyasının 
mətbuat xidmətindən  bildiriblər ki, sentyabrın 8-də 
Yunanıstanın Afina şəhərində yelkənli qayıqların 470 
Olimpiya sinfi üzrə Beynəlxalq Assosiasiyanın Baş 
Assambleyası keçirilib. Assambleya çərçivəsində 
yelkənli qayıqların 470 Olimpiya sinfi üzrə 2016-cı 
ildə keçiriləcək dünya çempionatına ev sahibliyi 
edəcək ölkənin müəyyən edilməsi məqsədilə 
səsvermə keçirilib.

Assambleyada 254 səs çoxluğu ilə Azərbaycanın 
yelkənli qayıqların 470 Olimpiya sinfi üzrə 2016-cı 
ildə keçiriləcək dünya çempionatına ev sahibliyi 
etməsi barədə qərar qəbul olunub.

Afina şəhərində keçirilmiş Assambleya çərçivə-
sində Azərbaycan Yelkənli İdman Federasiyasının 
nümayəndələri təqdimat keçiriblər.

Mötəbər beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində 
böyük təcrübəsi olan Vətənimizin paytaxtı, daim 
yeniləşən, müasirləşən və xüsusilə də küləklər şəhəri 
olan Bakının yelkənli qayıqların 470 Olimpiya sinfi 
üzrə 2016-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatına ev 
sahibliyi etməsinin doğru seçim olduğu Beynəlxalq 
Yelkənli İdman Federasiyasının nümayəndələri və 
Assambleyanın iştirakçıları tərəfindən xüsusilə 
vurğulanıb.

Bakı yelkənli qayıqların 470 Olimpiya sinfi üzrə 2016-cı ildə keçiriləcək dünya 
çempionatına ev sahibliyi edəcək

AZƏRBAYCANDA  DAHA  BİR  DÜNYA  ÇEMPİONATI  KEÇİRİLƏCƏK

 “Samsung” ilə forma sponsorluğu başa çatmaq üzrə olan “Çelsi” futbol 
klubuna dünyanın nüfuzlu türk şirkətlərindən biri himayədarlıq təklif edib.

 Bu barədə məlumatı İngiltərənin “Daily Mail” qəzeti yayıb. Məlumata 
görə, 2005-ci ildən bəri forma sponsorluğu üçün “Samsung” ilə əməkdaşlıq 
edən “Çelsi” 2013-cü ildə müqavilənin vaxtını uzatsa da müddəti qısa 
saxlayıb.

Müqavilə müddətinin az olduğunu bilən “Türk Hava Yolları” isə 22 milyon 
avroluq təkliflə “Çelsi”yə müraciət edib.

Bundan əvvəl isə “Çelsi” “Adidas” firması ilə 10 il müddətə 360 milyon 
avroluq müqavilə bağlamışdı.

“Türk Hava Yolları” şirkəti 22 milyon avroluq təklif ilə “Çelsi”yə müraciət edib

“ÇELSİ”YƏ  YENİ  TƏKLİF
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Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyasının 
(FİFA) prezidenti Yozef Blatter gələn il FİFA-nın yeni 
rəhbəri vəzifəsinə seçkilərdə iştirak edəcəyini 
təsdiqləyib. Blatter bunu Mançesterdə Soccerex 
konfransında elan edib. 

Blatter konfrans iştirakçılarının gördükləri 
videomüsahibədə deyib: “Mənim missiyam hələ başa 
çatmayıb”.

Blatterin sözlərinə görə, sentyabrın 25-26-da 
FİFA-nın İcraiyyə Komitəsinin iclasında o, öz 
namizədliyini rəsmən irəli sürəcəkdir. Əgər 79 yaşlı 
isveçrəli gələn il may ayında keçiriləcək seçkilərdə 
qalib gələrsə (UEFA-nın prezidenti Mişel Platini 
Blatterə rəqib olmaqdan imtina edəndən sonra Blatterin qələbə şansı çox böyükdür), o, artıq beşinci dəfə FİFA-ya 
rəhbərlik edəcəkdir. Blatter bu təşkilatın prezidenti vəzifəsinə ilk dəfə 1998-ci ildə seçilib.

Seçkilərdə Blatterin hələlik yeganə rəqibi FİFA-nın baş katibinin keçmiş müavini Jerom Şampandır.

BLATTER  FİFA  PREZİDENTİ  VƏZİFƏSİNƏ  NAMİZƏDLİYİNİ  İRƏLİ  SÜRƏCƏK

Saziş Avropa Oyunlarının açılış mərasimini Türkiyənin bütün 
ərazisində yayımlamağı nəzərdə tutur və azarkeşləri gələn il yayda, 
yarışların davam edəcəyi bütün 17 gün ərzində birbaşa 
translyasiyadan zövq almağa dəvət edir. 

“NTV Spor” kanalı televiziya, internet və səyyar platformalar vasitəsilə gündə yeddi saat translyasiya təqdim 
edəcək ki, bunun böyük hissəsi canlı yayımlanacaq. Açılış və bağlanış mərasimlərindən birbaşa reportajlar, eləcə 
də yarışların seçmə anları barədə videomateriallar translyasiya ediləcək. 

“Bakı-2015” yarışlarının baş əməliyyat direktoru Saymon Kleq deyib: 
“Milyonlarla türkiyəli azarkeşə Avropa Oyunlarının açılışının birbaşa 
translyasiyasından zövq almaq imkanı verən televiziya ilə bağlı ilk 
beynəlxalq sazişin imzalandığını elan etməyimə çox şadam. 

“NTV Spor” kanalı bizim radio verilişlərinin təşkilatçısı olan 
“İnternational Sports Broadcasting” (Beynəlxalq İdman Yayımı) şirkəti ilə 
işləməklə bizə media platforması diapazonunda mümkün qədər çox 
azarkeşi irimiqyaslı televiziya vasitəsilə təmin etməyə imkan yaradır”. 

***

“Bakı - 2015” Avropa Oyunlarının Əməliyyat Komitəsi 
sentyabrın 9-da Rumıniya, Macarıstan və Belçika ilə də bey-
nəlxalq yayım müqaviləsi bağlayıb. Bağlanmış müqavilələ-
rə görə “DigiSport” şirkəti Rumıniya və Macarıstanda, 
“Sport 10” şirkəti isə Belçikada Avropa Oyunlarını yayımla-
yacaqlar.

Sentyabrın 1-də  “Bakı-2015” Avropa Oyunlarının Əməliyyat Komitəsi Türkiyənin aparıcı 
idman kanalı “NTV Spor” ilə ilk beynəlxalq saziş bağlanması barədə məlumat verib 

“BAKI-2015”  TÜRKİYƏNİN  İRİ  TELEVİZİYA  KANALI  İLƏ 
 İLK  BEYNƏLXALQ  SAZİŞ  İMZALAYIB 
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AFFA-nın prezidenti Rövnəq Abdullayevin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyətinin də iştirak etdiyi tədbirin nəticələrinə əsasən 
turnir Bakı (Azərbaycan), Kopenhagen (Danimarka), Dublin 
(İrlandiya), Münhen (Almaniya), Budapeşt (Macarıstan), Roma 
(İtaliya), Amsterdam (Hollandiya), Buxarest (Rumıniya), Sankt-
Peterburq (Rusiya), Qlazqo (Şotlandiya), Bilbao (İspaniya) və 
Brüssel (Belçika) şəhərlərində keçiriləcək. Namizədliyi verilən 
şəhərlərdən Minsk (Belarus), Skopye (Makedoniya), Solna (İsveç), 
Kardiff (Uels), Yerusəlim (İsrail) və Sofiya (Bolqarıstan) isə 
arzusuna qovuşmayıb.

Seçilmiş şəhərlərdən 4-ü – Bakı, Münhen, Roma, Sankt-
Peterburq qrup oyunlarından sonra 1/4 finalı qəbul edəcək. Digər 8 
şəhərdə isə pley-offun 1/8 final qarşılaşmaları keçiriləcək.

Qaydalara əsasən, bu şəhərlərdən 12-si, o cümlədən Bakı 
qitənin ən nüfuzlu futbol turnirinin 4 matçını qəbul edəcək: ev sahiblərinə AVRO-2020-nin qrup mərhələsinin üç, 
pley-offun bir (1/8 və ya 1/4 final) görüşünü təşkil etmək hüququ verilib.

Böyük Britaniyanın paytaxtı London isə yarımfinal qarşılaşmalarını və final matçını təşkil edəcək. Həlledici 
qarşılaşma “Uembli” stadionunda keçiriləcək. 

AVRO-2020-nin final mərhələsində 24 komanda iştirak edəcək. Turnirin 60 illiyi ilə əlaqədar 13 ölkəni əhatə 
edəcək yarışda heç bir ölkə meydan sahibi kimi seçmə mərhələdən azad olmayacaq.

Apasport.az saytının məlumatına görə, Avropa ali 
futbol qurumunun rəhbəri Ukraynadakı siyasi 
vəziyyətin idmana mane olmamasını bildirib.

 Platini 1980-ci ildə keçirilən Olimpiadanın 
boykotunu bir daha xatırladıb: “Siyasətə görə ölkədə 
idman yarışını boykot etmək? Bu axmaqlıqdır. Belə 
olmamalıdır. Həmişə idman vasitəsi ilə böyük siyasi 
problemlərin həllinə nail olmaq olar. Siz Olimpiadanın 
boykotunu xatırlayırsınız? Bu nəsə verdi?”

 Qeyd edək ki, daha əvvəl Almaniya Futbol 
İttifaqının prezidenti Volfqanq Nirsbax da DÇ-2018-in 
boykot edilməsinə qarşı çıxmışdı. 

UEFA prezidenti Mişel Platini DÇ-2018-in Rusiyada keçirilməsini  bəzi siyasətçilərin boykot 
etmə çağırışına reaksiya verib 

BOYKOT  ÇAĞIRIŞINA  MİŞEL  PLATİNİNİN     MÜNASİBƏTİ

UEFA-nın İcraiyyə Komitəsinin  sentyabrın 19-da İsveçrənin Cenevrə şəhərindəki “Espace 
Hippomene” Sərgi Mərkəzində keçirilən iclasında AVRO-2020-ni qəbul edəcək 13 ölkəni təmsil 

edən şəhərlər müəyyənləşib

Sentez Vous İdman Təşkilatı hər il bütün Fransanı 
əhatə edən festival keçirir. İdman tədbirinin bayram 
kimi qeyd edilməsi insanları daha da fəal həyat tərzi 
sürməyə səsləyir. Fransa Milli Olimpiya Komitəsinin 
və ölkənin bütün idman federasiyalarının dəstəyi ilə 
festival məktəblərdə, universitetlərdə və müəs-
sisələrdə keçirilir.

Sentez Vous festivalının keçirilməsinin məqsədi 
idmanı sağlam həyat tərzinin bir hissəsi kimi təbliğ 
etmək və maarifləndirici seminarlar vasitəsilə daha 
çox sayda insanı müntəzəm fiziki fəaliyyətlərlə 
məşğul olmağa həvəsləndirməkdir.

“BAKI - 2015”  FRANSANIN  MİLLİ  OLİMPİYA  KOMİTƏSİ
  VƏ  SENTEZ  VOUS  İDMAN  TƏŞKİLATI  İLƏ  TƏRƏFDAŞLIĞA  BAŞLAYIB

BAKI  “AVRO - 2020”-NİN  OYUNLARINA  EV  SAHİBLİYİ  ETMƏK  HÜQUQU  QAZANDI


