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Qüdrətli dövlət və 
yüksək rifah cəmiyyəti

2030-cu il hə dəf i Mil li Priori tet lər 
“Qüd rət li döv lət və yük sək ri fah cə miy-
yə ti” de vi zi üzə rin də tər tib olu nub. Sə-
nəd də qeyd olu nur ki, ötən əs rin son la-
rın da Azər bay can mü rək kəb ta ri xi dövr 
ya şa sa da, so sial-iq ti sa di və mə də ni 
hə ya tın da bö yük tə ka mül yo lu nu inam-
la ke çə rək sa bit, təh lü kə siz və müasir 
hə yat sə viy yə si ni tə min et miş öl kə ki mi 
dün ya da ta nı nıb. 

Uğur lu so sial-iq ti sa di və si ya si 
nailiy yət lər, mil li və mul ti kul tu ral də-
yər lər qar şı da kı il lər də Şərq lə Qər bin 
qov şa ğı olan Azər bay ca nın qüd rə ti nin 
da ha da ar ta ca ğı na əmin lik ya ra dır. 
Bu im kan lar 2030-cu ilə qə dər olan 
mər hə lə də Azər bay ca nın iq ti sa di su-
ve ren li yi nin möh kəm lən di ril mə si nə 
və müasir hə yat stan dart la rı na əsas-
la nan yük sək so sial ri fah cə miy yə ti nə 
ma lik qüd rət li döv lə tə çev ril mə si nə zə-
ma nət ve rir. 

Mil li so sial ri fah sə viy yə si nin da vam lı 
art ma sı məq sə di lə yük sək, da ya nıq lı, 
ink lü ziv və baş lı ca ola raq özəl tə şəb-
büs lə rə ar xa la nan iq ti sa di ar tı mın sü-
rət lən mə si, azad edil miş əra zi lə rə əha-
li nin qa yı dı şı nın tə mi ni Azər bay ca nın 
ye ni in ki şaf ma gist ra lı nın ideolo ji nü-
və si ni təş kil edir. Öl kə mi zin uzun müd-
dət li da vam lı və sü rət li in ki şa fı üçün 
cə miy yət, biz nes və döv lət üç lü yü nün 
uğur lu əla qə si möh kəm lən di ri lə cək.  
Özəl tə şəb büs lə rin ya ra dı cı və in no va-
tiv əsas lar la in ki şaf et di ril mə si iq ti sa di 
re surs la rın da ha yük sək əla və də yər 
ya ra dan sa hə lə rə is ti qa mət lən mə si ni 
tə min edə cək.

Vur ğu la nır ki, növ bə ti onil lik də öl kə-
nin so sial-iq ti sa di in ki şa fı na dair aşa ğı-
da kı beş Mil li Priori tet real laş dı rıl ma lı-
dır:

1. Da ya nıq lı ar tan rə qa bət qa bi liy yət li 
iq ti sa diy yat;

2. Di na mik, ink lü ziv və so sial əda lə tə 
əsas la nan cə miy yət;

3. Rə qa bət li in san ka pi ta lı və müasir 
in no va si ya lar mə ka nı;

4. İş ğal dan azad olun muş əra zi lə rə 
bö yük qa yı dış;

5. Tə miz ət raf mü hit və “ya şıl ar tım” 
öl kə si.

Qeyd edi lən Mil li Priori tet lər ey ni za-
man da BMT-nin “Dün ya mı zın trans-
for ma si ya sı: 2030-cu ilə dək da ya nıq lı 
in ki şaf sa hə sin də Gün də lik”dən irə li 
gə lən öh də lik lə rin ic ra sı is ti qa mə tin də 
də xü su si əhə miy yət kəsb edir.

Dayanıqlı artan 
rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat
Bi rin ci priori tet lə bağ lı qeyd edi lir 

ki, uzun müd dət li dövr də iq ti sa di ar tım 
sağ lam və ta raz lı ol ma lı dır. Be lə iq ti sa-

di ar tım öl kə nin da vam lı in ki şa fı üçün 
möh kəm zə min ya ra da caq. Bu priori te-
tin ef ek tiv hə ya ta ke çi ril mə si üçün iki 
məq səd tə min olun ma lı dır: da vam lı və 
yük sək iq ti sa di ar tım; da xi li və xa ri ci tə-
sir lə rə da ya nıq lıq.

İq ti sa di ar tım və tən daş la rın hə ya tı na 
tə sir gös tə rən baş lı ca amil lər dən bi ri-
dir. İq ti sa di ar tım yük sək gə lir li iş yer-
lə ri ya rat maq la hə yat sə viy yə si nin il bəil 
yax şı laş ma sı nı tə min et mə li, qa baq cıl 
və ef ek tiv özəl tə şəb büs lə rə söy kən-
mə li, döv lət və özəl əmək daş lı ğı güc-
lən di ril mə li dir. Ye ni lik çi li yə ma lik özəl 
sek tor da ak tiv lik da ha da can lan dı rıl-
ma lı, qey ri-neft sek to ru nun ma liy yə ləş-
mə sin də özəl sek to run pa yı ar tı rıl ma-
lı dır.

Köl gə iq ti sa diy ya tı mi ni mu ma en di-
ril mə li, özəl və döv lət sek to run da şəf-
faf ıq sə viy yə si ən yük sək stan dart la ra 
çat dı rıl ma lı dır. İq ti sa di ida rəet mə də 
müasir kor po ra tiv dav ra nış mə də niy-
yə ti nin tət bi qi ge niş lən di ril mə li və təş-
viq olun ma lı, kor rup si ya ilə mü ba ri zə 
güc lən di ril mə li, ye ni ça ğı rış la ra ca vab 
ve rən müasir döv lət qul lu ğu sis te mi və 
eti ka sı for ma laş ma lı dır.

Mil li iq ti sa diy ya tı mız qlo bal iq ti sa diy-
ya tın tər kib his sə si ol du ğun dan, xa ri ci 
mü hit dən tə sir lə nə bi lir. Yal nız şa xə-
lən miş iq ti sa diy yat da ya nıq lı ola bi lər. 
Bu nun üçün əsas məq səd iq ti sa diy yat-
da qey ri-neft sek to ru nun pa yı nın art-
ma sı na nail ol maq dır. Mak roiq ti sa di və 
ma liy yə sa bit li yi ni tə min edən ida rəet-
mə nin ins ti tu sional çər çi və si tək mil ləş-
di ril mə li dir.

Dinamik, inklüziv və sosial 
ədalətə əsaslanan cəmiyyət

Sə nəd də vur ğu la nır ki, da vam lı və 
yük sək iq ti sa di ar tım di na mik və ink lü-
ziv cə miy yə tin for ma laş ma sı na xid mət 
et mə li, hər bir və tən daş öz hə ya tın da 
bu in ki şa fı hiss et mə li dir. İn san la rın 
so sial sta tu sun dan və ya şa dı ğı əra zi-
dən ası lı ol ma ya raq iq ti sa di im kan la ra 
çı xı şı bə ra bər və əda lət li ol ma lı dır. Bu 
priori tet aşa ğı da kı üç məq səd əsa sın-
da uğur la real la şa bi lər: in ki şaf dan hər 
bir və tən da şın bəh rə lən mə si; yük sək 
və əda lət li so sial tə mi nat, ink lü ziv cə-
miy yət; pay taxt və re gion la rın ta raz lı 
in ki şa fı.

Yük sək in ki şaf üçün yal nız iq ti sa di 
ar tım de yil, cə miy yə tin bü tün üzv lə ri nin 
so sial ri fa hı mü hüm amil dir. Öl kə də ar-
tan gə lir lər da ha ge niş iq ti sa di im kan lar 
ya rat ma lı, bü tün əha li qrup la rı üçün sə-
mə rə li məş ğul lu ğa və la yiq li əmə yə nail 
olun ma lı, xü su si lə qa dın la rın iq ti sa di 
im kan la ra çı xı şı yax şı laş ma lı dır. Qey ri-
for mal məş ğul lu ğun həc mi müəy yən-
ləş di ril mə li və qar şı sı nın alın ma sı üçün 

komp leks təd bir lər hə ya ta ke çi ril mə li, 
gə lir lə rin le qal laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin-
də iş lər gö rül mə li dir.

Bil di ri lir ki, öl kə nin bü tün tə bə qə lə ri 
cə miy yə tin ay rıl maz his sə si dir və döv-
lət on la rın qay ğı sı na qal ma lı dır. So sial 
tə mi nat sis te mi nin da ha ef ek tiv və 
əda lət li ol ma sı he sa bı na aşa ğı gə lir li 
və yox sul lu ğa həs sas tə bə qə nin, əlil li yi 
olan şəxs lə rin, o cüm lə dən sağ lam lıq 
im kan la rı məh dud 18 ya şa dək uşaq la-
rın so sial mü da fiəsi və so sial tə mi na tı 
güc lən di ril mə li dir. Bu məq səd lə öl kə də 
pen si ya, müavi nət, tə qaüd və di gər so-
sial ödə niş lə rin mi ni mum məb ləğ lə ri nin 
la yiq li sə viy yə si nə nail olun ma lı dır. 

Uzun müd dət li dövr də əsas məq səd 
re gion la rın in ki şa fı nın pay tax tın in ki şaf 
sə viy yə si nə uy ğun laş dır maq dır. Bu nun 
üçün re gion lar da zə ru ri olan bü tün iq ti-
sa di və so sial inf rast ruk tur ya ra dıl mış-
dır. Re gion lar pay taxt la mü qa yi sə olu-
na bi lə cək ya şa yış stan dart la rı na ma lik 
ol ma lı dır. 

Rəqabətli insan kapitalı və 
müasir innovasiyalar məkanı

Bu böl mə də bil di ri lir ki, gə lə cək il-
lər də dün ya da ar tan rə qa bə tə ha zır 
ol maq üçün hər bir öl kə nin priori te ti 
yük sək rə qa bət li in san ka pi ta lı nı for-
ma laş dır maq dır. Bu nun üçün müasir 
təh sil, in no va si ya la rı təş viq edən mün-
bit şə rait və in san la rın sağ lam lı ğı əsas 
şərt dir.

Bu priori te tin uğur la real laş dı rıl ma sı 
üçün üç məq sə də nail olun ma lı dır: XXI 
əs rin tə ləb lə ri nə uy ğun təh sil;  ya ra dı-
cı və in no va tiv cə miy yət; və tən daş la rın 
sağ lam hə yat tər zi.

Dün ya da ar tan rə qa bə tə da vam gə ti-
rə bil mək üçün iq ti sa diy ya tın uzun müd-
dət li in ki şa fı müasir və güc lü təh si lə 
ar xa lan ma lı dır. St ra te ji dövr də kom pe-
ten si ya, so sial vər diş lər və ba ca rıq la-
rın har mo ni ya da in ki şa fı na əsas la nan 
“ömür bo yu təh sil”ə xü su si önəm ve ril-
mə li dir.

Cə miy yə tin in ki şa fı nın tə mi nat çı-
sı olan ümu mi təh si lin güc lən di ril mə si 
üçün təh sil sis te min də ge dən mo dern-
ləş mə da vam et di ril mə li, məz mun is-
la hat la rı də rin ləş mə li, in teq ra tiv təd ris 
təc rü bə si in ki şaf et di ril mə li dir. Təh sil 
sis te mi gənc nəs li gə lə cək rə qəm sal 
tex no lo gi ya lar döv rü nə ha zır la maq 
üçün on la ra mək təb ya şın dan rə qəm-
sal sə riş tə lə rin aşı lan ma sı na diq qət 
ye tir mə li, in di kin dən əsas lı şə kil də 
fərq lə nən ye ni ba ca rıq lar, ix ti sas lar və 
pe şə lər ver mə li dir.

Gə lə cək dövr də ən müasir tex no lo ji 
sa hə lə ri və in no va si ya la rı dəs tək lə yən 
rə qəm sal cə miy yət in ki şa fın apa rı cı 
qüv və si nə çev ri lə cək. Öl kə ni rə qa bət-

də irə li apar maq üçün cə miy yə tin ya ra-
dı cı lı ğı nı və in no va tiv li yi ni sti mul laş dı-
ran eko sis tem qu rul ma lı dır.

Və tən daş la rın uzu nö mür lü lü yü və 
sağ lam hə yat tər zi tə min edil mə li dir. 
Bu, və tən daş la rın məh sul dar fəaliy yə ti 
və so sial ri fa hı nın ar tı rıl ma sı üçün mü-
hüm dür. Sağ lam lıq və uzu nö mür lü lük 
öl kə də sə hiy yə sis te mi nin key fiy yə tin-
dən bir ba şa ası lı ola caq dır. Müasir in-
no va si ya la rın sə hiy yə də tət bi qi sa hə-
sin də yük sək nə ti cə lər əl də edil mək lə, 
key fiy yət li sə hiy yə xid mət lə ri nin mil li 
gə li rin ya ran ma sın da pa yı ar tı rıl ma lı-
dır.

Key fiy yət li sə hiy yə və sağ lam hə yat 
tər zi he sa bı na əha li nin or ta ömür müd-
də ti nin ar tı mı na nail olun ma lı dır.

İşğaldan azad olunmuş ərazilərə 
Böyük Qayıdış

Qar şı da kı on ilin növ bə ti Mil li Priori-
te ti iş ğal dan azad olun muş əra zi lə rin 
bər pa sı və ye ni dən qu rul ma sı ilə bağ-
lı dır. Sə nə din bu böl mə sin də qeyd 
olu nur ki, döv lət sər həd lə ri ni bər pa et-
mək lə Azər bay can xal qı son bir əsr də 
hər bi və dip lo ma tik sa hə də ən bö yük 
zə fə rə nail olub. Qə lə bə nin əbə di ləş-
di ril mə si üçün öz doğ ma tor paq la rın-
dan köç kün dü şən in san la rın və tə nə 
qa yı dı şı tə min olun ma lı dır. Bö yük Qa-
yı dış və tən daş la rı mı zın iş ğal dan azad 
edil miş əra zi lər də da ya nıq lı məs kun-
laş ma sın da və bu əra zi lə rin öl kə nin 
iq ti sa di fəaliy yə ti nə qo şul ma sın da bir 
kör pü ola caq.

Re gion da ye ni bey nəl xalq və re-
gional nəq liy yat-lo gis ti ka dəh li zi nin 
bər pa olun ma sı öl kə mi zin qlo bal ba-
zar la ra çı xış im kan la rı nı ar tır maq la ya-
na şı, iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin 
in ki şa fı na əhə miy yət li tə kan ve rə cək.

Əv vəl ki dövr lər də ol du ğu ki mi, iş-
ğal dan azad edil miş əra zi lə rə qa yı dan 
in san la rın təh lü kə siz ya şa yı şı tə min 
edil mə li, bu re gion öl kə nin ən abad 
gu şə lə rin dən bi ri nə çev ril mə li dir. Müa-
sir hə ya tın əsa sı olan la yiq li ya şa yı şın 
bər pa sı üçün bü tün sa hə lər də qu ru-
cu lu ğa nail olun ma lı dır. Bu, sti mul lar 
əsa sın da və döv lət-özəl tə rəf daş lı ğı nın 
in ki şa fı çər çi və sin də hə ya ta ke çi ril mə-
li dir. Yal nız be lə şə rait də iş ğal dan azad 
olu nan əra zi lə rin Azər bay ca nın bö yük 
gə lə cə yi nə tam in teq ra si ya sı nı tə min 
et mək müm kün dür.

Bu priori te tin uğur la real laş dı rıl ma sı 
üçün aşa ğı da kı iki məq sə də nail olun-
ma lı dır: da ya nıq lı məs kun laş ma; iq ti-
sa di fəaliy yə tə rein teq ra si ya.

İş ğal dan azad olun muş böl gə lər də 
əha li nin da ya nıq lı məs kun laş ma sı tə-
min edil mə li dir. Bu məq səd lə hə min 
əra zi lər cə miy yə tin ən sağ lam, müasir 

və abad ya şa yış mü hi ti nə çev ril mə li, 
da ya nıq lı məs kun laş ma üçün müasir 
prin sip lə rə əsas la nan kom fort lu ya şa-
yış mü hi ti ya ra dıl ma lı dır.

Hər tə rəf i təh lü kə siz və əl ve riş li hə-
yat şə raiti nin ya ra dıl ma sı və tən daş la-
rın əbə di məs kun laş ma sı üçün bö yük 
əhə miy yət da şı ya caq. Bu nun üçün ye-
ni əra zi lər də la yiq li ya şa yış tə min edil-
mə li, müasir inf rast ruk tur qu rul ma lı, 
ra hat hə yat tər zi və müasir xid mət lə rə 
əl ça tan lıq ol ma lı dır. Re gionun iq ti sa di 
po ten sialın dan sə mə rə li is ti fa də olun-
maq la, əha li nin məs kun laş ma sə viy yə-
si nin iş ğal dan əv vəl ki sə viy yə yə çat dı-
rıl ma sı tə min edil mə li dir.

İş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin öl-
kə nin iq ti sa di və so sial si ma sın da ta ri xi 
möv qe yi bər pa edil mə li dir. Re gionun 
da ya nıq lı in ki şa fı bu ra da iq ti sa diy ya tın 
eh ti yac la rı nın doğ ru re surs lar la tə min 
edil mə sin dən ası lı ola caq, tə bii re surs 
bol lu ğu və qa za nı lan ta ri xi imic bu əra-
zi lə rə sər ma yə cəl bi nə im kan ve rə cək. 
Möh kəm tə məl üzə rin də qu ru lan ya şa-
yı şı tə min et mək lə böl gə nin öl kə üz rə 
iq ti sa di fəaliy yət də pa yı nı iş ğal dan ön-
cə ki və ziy yə tə çat dı ra və onu da vam-
lı ar tı ra bi lə rik. Bu pro ses də zə ru ri sti-
mul la ra əsas la nan özəl tə şəb büs lə rin 
hər tə rəf i təş vi qi, elə cə də döv lət-özəl 
tə rəf daş lı ğı nın in ki şa fı va cib dir.

Təmiz ətraf mühit və 
“yaşıl artım” ölkəsi

Bu priori tet da xi lin də st ra te ji dövr də 
aşa ğı da kı iki məq sə din ef ek tiv real-
laş dı rıl ma sı na nail olun ma lı dır: yük sək 
key fiy yət li eko lo ji mü hit; ya şıl ener ji 
mə ka nı.

Öl kə də key fiy yət li və tə miz eko lo ji 
mü hit qo run ma lı və re surs lar dan sə-
mə rə li is ti fa də tə min edil mə li dir. Uzun 
il lər ər zin də ya ra nan eko lo ji prob lem-
lə rin komp leks həl li və bu sa hə də da-
vam lı in ki şaf diq qət mər kə zin də ol ma-
lı dır. 

Gə lə cək il lər də iq ti sa di və de moq-
ra fik ar tım dan ət raf mü hi tə gə lə bi lən 
risk lər azal dıl ma lı, bu məq səd lə öl kə də 
ümu mi əra zi də ya şıl lıq la rın pa yı ar tı rıl-
ma lı dır. İq ti sa di ar tım la eko lo ji mü hit ta-
raz lı ol ma lı dır. Ya rar sız tor paq sa hə lə ri 
döv riy yə yə cəlb edil mək lə möv cud re-
surs la rı mız bər pa edil mə li, öl kə nin key-
fiy yət li su ya tə lə ba tı su re surs la rın dan 
sə mə rə li is ti fa də et mək lə ödə nil mə li dir.

Qeyd olu nur ki, in di ki və gə lə cək nə-
sil lə rin tə lə ba tı nı dol ğun ödə mək məq-
sə di lə eko lo ji ba xım dan əl ve riş li olan 
“ya şıl” tex no lo gi ya la rın tət bi qi ge niş-
lən di ril mə li, al ter na tiv və bər pa olu nan 
ener ji mən bə lə ri nin il kin is teh lak da pa-
yı ar tı rıl ma lı və iq lim də yi şik lik lə ri nə tə-
sir azal dıl ma lı dır.

Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər
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Fon  dun pre  zi  den  ti Gü  nay 
Əfən  di  ye  va və Lit  va  nın Azər -
bay  can  da və Türk  mə  nis  tan  da 
föv  qə  la  də və sə  la  hiy  yət  li sə  fi  ri 
Eqi  dius Na  vi  kas tə  rə  fin  dən im -
za  la  nan me  mo  ran  dum  da qar  şı -
lıq  lı mə  də  ni mü  ba  di  lə, Lit  va  nın 
türk et  nik kö  kən  li az  say  lı xalq  la -
rı  nın – ta  tar  la  rın və ka  raim  lə  rin 
ta  ri  xi, mə  də  ni ir  si  nin qo  run  ma  sı, 
bir  gə əmək  daş  lıq əla  qə  lə  ri  nin 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si mə  sə  lə  lə  ri ək -
si  ni ta  pıb.

Təd  bir  də Azər  bay  can xa  ri -
ci iş  lər na  zi  ri  nin müavi  ni Ra  miz 
Hə  sə  nov, Bey  nəl  xalq Türk Mə -
də  niy  yə  ti və İr  si Fon  du  na üzv və 
mü  şa  hi  də  çi öl  kə  lə  rin sə  fir  lə  ri iş  ti -
rak edib  lər.

Fon  dun pre  zi  den  ti Gü  nay 
Əfən  di  ye  va qo  naq  la  rı sa  lam  la -
ya  raq, im  za  la  nan me  mo  ran  du -
mun əhə  miy  yə  ti  ni vur  ğu  la  yıb: 
“Söh  bət Lit  va  da ya  şa  yan türk  dil  li 
xalq  la  rın - ka  raim  lə  rin və ta  tar  la -
rın mə  də  ni ir  si  nin qo  run  ma  sın -
dan, on  la  rın ta  ri  xin  dən və adət-
ənə  nə  lə  ri  nin təb  li  ğin  dən ge  dir. 

Dü  şü  nü  rəm ki, me  mo  ran  dum 
Lit  va üçün də önəm  li  dir, çün  ki 
bu, öl  kə  nin öz əra  zi  sin  də ya  şa -
yan az  say  lı xalq  la  ra mü  na  si  bə  ti -
ni gös  tə  rir”.

Fon  dun Lit  va sə  fir  li  yi ilə əmək -
daş  lı  ğın 2019-cu ilin okt  yab  rın  da 
Türk  dil  li öl  kə  lə  rin döv  lət baş  çı  la -
rı  nın Ba  kı  da ke  çi  ri  lən VII Zir  və 
top  lan  tı  sı za  ma  nı ya  ran  dı  ğı  nı 
de  yən Gü  nay Əfən  di  ye  va diq -
qə  tə çat  dı  rıb ki, hə  min sam  mit 
çər  çi  və  sin  də təş  kil olu  nan “Türk 
Dün  ya  sı Həf  tə  si”nə Lit  va  dan ka -

raim  lə  rin təm  sil  çi  si, məş  hur sə -
nət  çi  si Se  ve  ri  na Şpa  kovs  ka da 
qa  tıl  mış  dı. Bu, əmək  daş  lıq üçün 
bir baş  lan  ğıc ol  du. Qeyd olu  nub 
ki, bu il Lit  va  da et  nik az  lıq  lar ili 
elan olu  nub və bu çər  çi  və  də bi  zi 
bir  gə təd  bir  lər, la  yi  hə  lər göz  lə  yir.

Sə  fi i Eqi  dius Na  vi  kas da sə -
nə  din əhə  miy  yə  ti  ni qeyd edib:  
“Me  mo  ran  du  mun im  za  lan  ma -
sın  da Lit  va  nın ma  ra  ğı on  dan 
iba  rət  dir ki, bi  zim əv  vəl  lər də 
türk dün  ya  sı ilə çox sağ  lam və 
də  rin bağ  lan  tı  la  rı  mız olub. Lit -

va  da ki  çik, an  caq özü  nə  məx  sus 
az  say  lı nü  ma  yən  də  lər – ta  tar və 
ka  raim  lər ya  şa  yır. Ta  tar və ka -
raim xalq  la  rı XV əsr  də Bö  yük 
Lit  va Kn  yaz  lı  ğı tə  rə  fin  dən Krım 
əra  zi  sin  dən Lit  va  ya də  vət olu -
nub  lar”.

Ta  ri  xi fakt  la  ra to  xu  nan sə  fir 
vur  ğu  la  yıb ki, 1918-ci il  də Bi  rin  ci 
Dün  ya mü  ha  ri  bə  si  nin ba  şa çat -
ma  sı və Ru  si  ya im  pe  ri  ya  sı  nın 
da  ğıl  ma  sın  dan son  ra bir çox ta -
tar  lar Krım  da ye  ni ha  ki  miy  yə  tin 
for  ma  laş  ma  sın  da iş  ti  rak edib  lər. 
Lit  va  da  kı ta  tar  lar da bu pro  ses -
də yer alıb  lar. Dip  lo  mat bil  di  rib 
ki, ötən dövr  də Lit  va  da ya  şa  yan 
ta  tar və ka  raim  lər, az  lıq təş  kil et -
mə  lə  ri  nə bax  ma  ya  raq öz kim  lik -
lə  ri  ni qo  ru  ma  ğa nail olub  lar.

Təd  bir çər  çi  və  sin  də kon  sert 
proq  ra  mı da təş  kil olu  nub. Xalq 
ar  tis  ti Mən  sum İb  ra  hi  mo  vun 
rəh  bər  li  yi ilə “Qa  ra  bağ” mu  ğam 
qru  pu, elə  cə də Mu  ğam te  le  vi -
zi  ya mü  sa  bi  qə  si  nin qa  li  bi Gül  zar 
Fə  rə  co  va, Bey  nəl  xalq mu  ğam 
mü  sa  bi  qə  si  nin qa  li  bi Or  xan Hü -
seyn  li və gənc ifa  çı Ami  na Nur -
mak  ham  be  to  va çı  xış edib  lər.

“Nizami Gəncəvi İli”nə həsr olunmuş 
rəsm müsabiqəsi

AzərbaycanDövlətRəssamlıqAkademiyasının(ADRA)Tələ-
bəgənclərtəşkilatıAzərbaycanTələbəGənclərTəşkilatları
İttifaqıiləbirgə“NizamiGəncəviİli”nəhəsrolunmuşrəsm
müsabiqəsikeçirir.

AD RA-dan bil di ri lib ki, mü-
sa bi qə yə təq dim olu na caq 
əsər lə rin möv zu su Ni za mi 
Gən cə vi nin ya ra dı cı lı ğı ilə 
əla qə dar ol ma lı dır. İş lər fev-
ra lın 7-dək qə bul olu nur. Mü-
sa bi qə də 14-29 yaş ara sın da 
gənc lər iş ti rak edə bi lər. Hər 
iş ti rak çı bir əsərlə mü sa bi qə-
yə qo şu la bi lər. Öl çü və iş lə-
mə tex ni ka sı sər bəst dir, əsər 
ori ji nal ol ma lı dır.

Qeyd edək ki, ilk 3 ye ri qa zan mış şəxs lər təl tif olu na caq. 
Mü sa bi qə nin mün sif ər he yə ti ya xın gün lər də açıq la na caq. 
Əla və mə lu ma tı in fo@atg ti.az ün va nı na mək tub ya za raq və 
ya +994(99) 358 00 04 nöm rə si ilə “What sApp”da əla qə sax-
la ya raq al maq müm kün dür.

Dövlət varidatı sayılan əsərlərdən 
istifadəyə görə qonorar hara köçürüləcək?

Azərbaycandadövlətvaridatıelanolunmuşəsərlərdənisti-
fadəyəgörəhesablananqonorardanmüəlliflikhüququvə
əlaqəlihüquqlarsahəsindədövlətsiyasətininhəyatakeçiril-
məsiüçünistifadəediləcək.

Bu mə  sə  lə fev  ra  lın 1-də Mil  li Məc  lis  də bi  rin  ci oxu  nuş  da qə -
bul olu  nan “Müəl  lif  ik hü  qu  qu və əla  qə  li hü  quq  lar haq  qın  da” 
qa  nu  na tək  lif edi  lən də  yi  şik  lik  də ək  si  ni ta  pıb.

Qa  nu  na əsa  sən, Azər  bay  can müəl  lif  ə  ri  nin ic  ti  mai va  ri  dat 
dairə  si  nə aid edi  lən əsər  lə  ri mü  va  fiq ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qa  nı -
nın müəy  yən et  di  yi qay  da  da döv  lət va  ri  da  tı elan edi  lə və on -
dan is  ti  fa  də  yə gö  rə xü  su  si ödə  niş  lər müəy  yən  ləş  di  ri  lə bi  lər.

İn  di  yə qə  dər döv  lət va  ri  da  tı elan olun  muş əsər  lər  dən is  ti  fa -
də  yə gö  rə he  sab  la  nan qo  no  rar Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
döv  lət büd  cə  si  nə kö  çü  rü  lüb. Qa  nu  na edi  lən də  yi  şik  li  yə əsa -
sən, döv  lət va  ri  da  tı elan olun  muş əsər  lər  dən is  ti  fa  də  yə gö -
rə he  sab  la  nan qo  no  rar döv  lət büd  cə  si  nə de  yil, Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın mü  va  fiq ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qa  nı  nın müəy  yən 
et  di  yi or  qa  nın (qu  ru  mun) he  sa  bı  na kö  çü  rü  lə  cək və müəl  lif  ik 
hü  qu  qu və əla  qə  li hü  quq  lar sa  hə  sin  də döv  lət si  ya  sə  ti  nin hə -
ya  ta ke  çi  ril  mə  si məq  sə  di  lə is  ti  fa  də olu  na  caq.

Qeyd edək ki, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti -
nin 7 may 2019-cu il ta  rix  li qə  ra  rı ilə “Əsər  lə  rin döv  lət va  ri  da  tı 
elan edil  mə  si Qay  da  la  rı” və “Əsər  lə  ri döv  lət va  ri  da  tı elan edi -
lən müəl  lif  ə  rin və döv  lət va  ri  da  tı elan edi  lən film  lə  rin Si  ya  hı -
sı” təs  diq edi  lib.

Litvadakı türk kökənli azsaylı xalqların 
irsi diqqətdə saxlanılacaq

“İlin peşəkar gənci”
AzərbaycanHəmkarlarİttifaqlarıKonfederasi-
yasıİcraiyyəKomitəsininvəMədəniyyətİşçiləri
HəmkarlarİttifaqıRespublikaKomitəsiRəyasət
Heyətininqərarlarınaəsasən,əməkdə,təhsildə,
ictimaifəaliyyətdəxüsusinailiyyətlərəldəetmiş
gənclər“İlinpeşəkargənci”fəxriadınalayiq
görülürlər.

2020-ci il  də həm  kar  lar it  ti  fa  qı  nın işin  də fəal ol -
duq  la  rı  na gö  rə Azər  bay  can Döv  lət Bə  dən Tər  bi  yə  si 
və İd  man Aka  de  mi  ya  sı  nın tə  lə  bə  lər üz  rə həm  kar  lar 
it  ti  fa  qı  nın səd  ri Gül  şən İs  ma  yı  lo  va, M.Ma  qo  ma  yev 
adı  na Azər  bay  can Döv  lət Aka  de  mik Fi  lar  mo  ni  ya  sı -
nın so  lis  ti Cey  la Se  yi  do  va və “Azər  bay  can Te  le  vi -
zi  ya və Ra  dio Ve  ri  liş  lə  ri” QSC-nin əmək  da  şı Fə  rid 
Ağa  yev təl  tif edi  lib  lər.

Ceyhun Hacıbəylinin 130 illiyinə həsr olunan metodik vəsait
FiridunbəyKöçərliadınaRespublika
UşaqKitabxanasınınElmi-metodika
şöbəsiyazıçı,jurnalist,tərcüməçi,
ictimai-siyasixadimCeyhunHacı-
bəylinin(1891-1962)130illikyubi-
leyimünasibətiləmetodikvəsait
hazırlayıb.

İki his  sə  dən iba  rət və  sait mər  kə  zi ki -
tab  xa  na  la  rın uşaq şö  bə  lə  ri, MKS-lə  rin 
şə  hər, qə  sə  bə, kənd ki  tab  xa  na fi  lial  la -
rı üçün nə  zər  də tu  tu  lub. Cey  hun Ha -
cı  bəy  li  nin hə  yat və ya  ra  dı  cı  lı  ğın  dan 
bəhs edən bi  rin  ci his  sə “Qür  bət  də bi  tən 
ömür – sön  mə  yən azad  lıq eş  qi” ad  la -
nır. İkin  ci his  sə isə “Azər  bay  can mü -

ha  ci  rət ir  sin  də ilk və ye  ga  nə, həm də 
sə  nəd  li si  nop  si  sin müəl  li  fi Cey  hun Ha -
cı  bəy  li” ad  la  nı dır lıb. 

İs  ti  fa  də  çi  lər və  saitin ikin  ci his  sə  sin -
də yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti  lə təş  kil olu  na  caq 
ki  tab sər  gi  si, oxu  cu konf  ran  sı, şeir və 
rəsm mü  sa  bi  qə  si, ki  tab mü  za  ki  rə  si, bə -
dii qi  raət, ədə  bi-bə  dii ge  cə və di  gər təd -
bir  lər haq  qın  da mə  lu  mat ala  caq  lar. 

Qeyd edək ki, və  sait  də gör  kəm  li şəx -
siy  yət  lə  rin Cey  hun Ha  cı  bəy  li haq  qın  da 
fi  kir  lə  ri, onun haq  qın  da ya  zıl  mış ki  tab  la -
rın sər  gi  si  nin sxe  mi də ve  ri  lib.

Oxu  cu  lar http://clb.az/el  mi-me  to  di -
ka_k74.html lin  ki va  si  tə  si  lə və  sait  dən 
ya  rar  la  na bi  lər  lər.


