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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
Bakı şəhəri, 27 iyun 2018-ci il

№ 280
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 28
sentyabr tarixli 178 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qiymətləri
(tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən malların ,,(işlərin,
xidmətlərin) Siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi barədə
“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2018-ci il 13 fevral tarixli 999-VQD nömrəli
Qanununun tətbiqi və “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 10 avqust tarixli
113 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 20 fevral tarixli 1838 nömrəli
Fərmanının 1.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 28
sentyabr tarixli 178 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 9, maddə 869; 2007, № 1, maddə 45,

№ 3, maddə 312, № 10, maddə 1021; 2008, № 2, maddə 116; 2009,
№ 6, maddə 491, № 10, maddə 846, № 12, maddə 1061; 2010, № 3,
maddə 264, № 4, maddə 359, № 7, maddə 702, № 12, maddə 1122;
2014, № 3, maddə 321, № 10, maddə 1322; 2015, № 4, maddə 474;
2016, № 2 (II kitab), maddə 366, № 3, maddə 610, № 5, maddə 951,
№ 8, maddə 1431, № 9, maddə 1555, № 11, maddə 1955; 2017,
№ 1, maddə 131, № 3, maddə 510, № 8, maddə 1617, № 12 (II
kitab), maddə 2504) ilə təsdiq edilmiş “Qiymətləri (tarifləri) dövlət
tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı”na
aşağıdakı məzmunda 6-1-ci hissə əlavə edilsin:
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Bələdiyyələrə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin
məlumatlarının verilməsi xidmətləri

Novruz MƏMMƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
Bakı şəhəri, 27 iyun 2018-ci il

№ 281
“Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin Nizamnaməsi”nin və “Heydər Əliyev
adına Hərbi Liseyin Nizamnaməsi”nin
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci
il 4 avqust tarixli 274 nömrəli qərarında
dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasına əsasən, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
“Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi
Liseyin Nizamnaməsi”nin və “Heydər Əliyev
adına Hərbi Liseyin Nizamnaməsi”nin təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 4 avqust
tarixli 274 nömrəli qərarında (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2015, № 8, maddə 960; 2017, № 4, maddə
618) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 1
nömrəli əlavə - “Cəmşid Naxçıvanski adına
Hərbi Liseyin Nizamnaməsi”ndə:
1.1. 2.2.5-ci yarımbənd ləğv edilsin;
1.2. 3.5-ci bənd aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“3.5. Liseydə təhsil müddəti 2 (iki) ildir
və ümumi təhsil pilləsinin tam orta (X-XI
siniflər) təhsil səviyyəsini əhatə edir”;
1.3. 4.4-cü bənd ləğv edilsin;
1.4. 5.4-cü bənddə “IX” rəqəmləri “X”

rəqəmi ilə, “14” rəqəmləri “15” rəqəmləri
ilə, “16” rəqəmləri “17” rəqəmləri ilə və
“VIII” rəqəmləri “IX” rəqəmləri ilə əvəz
edilsin;
1.5. 5.5-ci bənd aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“5.5. Liseyə daxil olmaq üçün
namizədlərin seçilməsi Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi tərəfindən
onların sağlamlıq vəziyyətinin müayinəsi
nəticələrinə əsasən aparılır. Liseyə qəbul
biliyin qiymətləndirilməsi üzrə Azərbaycan
Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
tərəfindən keçirilən imtahanlarda
namizədlərin əldə etdikləri nəticələrə əsasən
həyata keçirilir.”;
1.6. 6.7.1-ci yarımbənd aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
“6.7.1. mülki işçiləri Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin tələblərinə
uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının
Müdafiə Nazirliyində təhsilin təşkilinə
cavabdeh olan yuxarı idarəetmə orqanının
rəhbəri ilə razılaşdırdıqdan sonra işə qəbul
və işdən azad edir.”.
2. Həmin qərarla təsdiq edilmiş 2
nömrəli əlavə - “Heydər Əliyev adına Hərbi
Liseyin Nizamnaməsi”ndə:
2.1. 2.2.5-ci yarımbənd ləğv edilsin;
2.2. 3.5-ci bənd aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“3.5. Liseydə təhsil müddəti 2 (iki) ildir

və ümumi təhsil pilləsinin tam orta (X-XI
siniflər) təhsil səviyyəsini əhatə edir”;
2.3. 4.4-cü bənd ləğv edilsin;
2.4. 5.4-cü bənddə “IX” rəqəmləri “X”
rəqəmi ilə, “14” rəqəmləri “15” rəqəmləri
ilə, “16” rəqəmləri “17” rəqəmləri ilə və
“VIII” rəqəmləri “IX” rəqəmləri ilə əvəz
edilsin;
2.5. 5.5-ci bənd aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“5.5. Liseyə daxil olmaq üçün
namizədlərin seçilməsi Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi tərəfindən
onların sağlamlıq vəziyyətinin müayinəsi
nəticələrinə əsasən aparılır. Liseyə qəbul
biliyin qiymətləndirilməsi üzrə Azərbaycan
Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
tərəfindən keçirilən imtahanlarda
namizədlərin əldə etdikləri nəticələrə əsasən
həyata keçirilir.”;
2.6. 6.7.1-ci yarımbənd aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
“6.7.1. mülki işçiləri Azərbaycan
Respublikasının Əmək Məcəlləsinin
tələblərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyində təhsilin
təşkilinə cavabdeh olan yuxarı idarəetmə
orqanının rəhbəri ilə razılaşdırdıqdan sonra
işə qəbul və işdən azad edir.”.

Novruz MƏMMƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycanın energetika naziri
Vaşinqtonda bir sıra görüşlər keçirib
 Vaşinqtonda 27-ci
Ümumdünya Qaz Konfransı
çərçivəsində Azərbaycanın energetika
naziri Pərviz Şahbazovla Beynəlxalq
Enerji Agentliyinin (IEA) icraçı
direktoru Fatih Birol arasında görüş
olub.
Söhbət zamanı Beynəlxalq Enerji Agentliyinin dünya neft və qaz bazarının inkişaf tendensiyalarına dair
qiymətləndirmələri və proqnozları ilə bağlı
fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanın
həyata keçirdiyi enerji layihələri ilə qlobal
enerji məkanında güclənən strateji rolundan danışılıb. Azərbaycanla Beynəlxalq
Enerji Agentliyi arasında əməkdaşlıq
perspektivləri nəzərdən keçirilib. Fatih Birol
enerji sahəsində müvafiq layihələr üzrə
əməkdaşlığa marağını diqqətə çatdırıb və
sentyabr ayında Bakıya səfərinin nəzərdə tutulduğunu bildirib. Energetika naziri Pərviz
Şahbazov Agentliyin fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirərək, ikitərəfli əlaqələrin
istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi
məqsədilə belə bir səfərin vacibliyini qeyd
edib.

Vaşinqtonda UNİPER şirkətinin baş
icraçı direktoru Klaus Şaferlə də görüş
baş tutub. Azərbaycanı UNİPER-in əsas
tərəfdaşlarından biri hesab edən Klaus Şafer
birgə əməkdaşlığın davam etdirilməsində
maraqlı olduqlarını deyib. Energetika
naziri UNİPER ilə mövcud əməkdaşlığın
genişləndirilməsi baxımından təcrübə

mübadiləsi, enerji sahəsində tənzimləyici
orqanın fəaliyyətinə texniki dəstək, Abşeronda qazpaylayıcı şəbəkənin yenidənqurulması
kimi potensial istiqamətləri diqqətə çatdırıb. Görüşdə, həmçinin bərpa olunan enerji
sahəsinin inkişafına dair müzakirələr aparılıb.

Lüksemburq xarici işlər naziri:
Azərbaycan bizimlə dost ölkədir
 Lüksemburqun Avropa və xarici işlər
naziri Jan Asselborn Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının (AŞPA) yay sessiyası çərçivəsində
çıxış edib. J.Asselborn çıxışından sonra Parlament
Assambleyasının üzvlərinin suallarını cavablandırıb.

Azərbaycan nümayəndə
heyətinin üzvü Rafael Hüseynov Lüksemburq xarici siyasət
idarəsinin rəhbərinə sualla
müraciət edib.
Lüksemburq ilə Azərbaycan
arasında sıx əməkdaşlığın və
səmərəli siyasi dialoqun möv-

cudluğuna, Avropa İttifaqında
ölkəmizin əsas tərəfdaşları
sırasında olmasına toxunaraq,
iki ölkə arasında diplomatik
əlaqələrin yaranmasından 26
il ötdüyünü bildirib. İkitərəfli
diplomatik münasibətlərin 25
illiyi münasibətilə onun təbrik

Oktyabrda Dayanıqlı İnkişafa dair
Bakı Forumu keçiriləcək

məktubuna və bu məktubda 4
istiqamətdə – müxtəlif sahələrdə
praqmatik və uğurlu əməkdaşlıq,
iki ölkəni birləşdirən əlaqələrin
gücləndirilməsi, hər iki xalqın
bir-birini tanıması prosesinin
dərinləşdirilməsi və iki dövlət
arasında qarşılıqlı etimadın
möhkəmləndirilməsinə nail
olunması kimi prioritetləri vurğuladığını qeyd edib.
Eyni zamanda, nazirin
gələcəkdə əlaqələrin daha da
yüksək səviyyəyə qalxması və
iki dövlətin qarşılıqlı maraqları
naminə əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi üçün geniş potensial mövcud olduğunu diqqətə
çatdırmasından bəhs edərək ona
sual verib:
“2018-ci ilin ikinci yarısında Azərbaycana səfəriniz və bu
səfər çərçivəsində Xarici İşlər
nazirlikləri arasında danışıqların
yeni mərhələsi nəzərdə tutulur.
İkitərəfli münasibətlərin
inkişafı üçün geniş potensi-

“Xalq qəzeti”

al deyərkən hansı imkanları
nəzərdə tutursunuz və qarşıdakı görüş və müzakirələriniz
ikitərəfli münasibətlərin
inkişafına hansı yeni təkan verə
bilər?”
Lüksemburqun Avropa və
xarici işlər naziri J.Asselborn
bildirib ki, Azərbaycan və
Lüksemburq Avropanın eyni
qurumlarında təmsil olunan,
daim sıx əlaqələr saxlayan
dost ölkələrdir. Dövlətlərarası
münasibətlərdə şəxsi əlaqələrin
də xüsusi rol oynadığını bildirən
C.Asselborn diqqətə çatdırıb ki,
Azərbaycan xarici işlər naziri
ilə 15 ildir dostluq edir. Bu isə
istənilən anda hər iki tərəflə
bağlı hansısa məsələnin qarşılıqlı kömək və dəstək göstərməklə
dərhal həll edilməsinə imkan
yaradır.
“Bu mənada ikitərəfli
münasibətlərin inkişafında
daim yalnız tərəqqidən söz aça
bilərik”, - deyə Lüksemburq
xarici siyasət idarəsinin rəhbəri
vurğulayıb.

Şəhla AĞALAROVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Strasburq

 Oktyabrın 25-26-da Dayanıqlı İnkişafa
dair Bakı Forumu keçiriləcək. Forum çərçivəsində
“İnteqrasiya, sürətləndirmə və siyasətə dəstək” (MAPS)
missiyasının nəticələrinə dair Bakı Bəyannaməsinin
qəbul olunması və Azərbaycan Hökuməti ilə BMT
Avropa İqtisadi Komissiyası tərəfindən əməkdaşlıq
sazişinin imzalanması nəzərdə tutulur.
Bu barədə iyunun 28-də
Nazirlər Kabinetində keçirilən
Azərbaycan Respublikasının
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının
növbəti iclasında məlumat
verilib.
Baş nazirin müavini,
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli
Əlaqələndirmə Şurasının sədri
Əli Əhmədov deyib ki, Bakı
Forumu Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərinin (DİM) həyata
keçirilməsində beynəlxalq
və regional tərəfdaşlığın
genişləndirilməsi mövzusunda
təşkil ediləcək. Forum Dayanıqlı

İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə
Şurası, İqtisadiyyat Nazirliyi və BMT-nin Azərbaycan
Nümayəndəliyinin təşkilatçılığı
ilə keçiriləcək. Forumda
BMT-nin rəhbər şəxslərinin və
beynəlxalq ekspertlərin iştirakı
planlaşdırılır.
Şura sədri qeyd edib ki,
2019-cu ilin yayında Yüksək
Səviyyəli Siyasi Foruma
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri
üzrə Azərbaycan Respublikasının ikinci Könüllü Milli
Hesabatı təqdim ediləcək.
DİM-in milli inkişaf proqramlarına uyğunlaşdırılması əsas

vəzifələrdəndir və bu, çox
vacib məsələdir.
Sonra Dayanıqlı İnkişafa dair Bakı Forumu barədə
məlumat verən iqtisadiyyat nazirinin müavini Sevinc Həsənova
bildirib ki, forum 6 sessiyadan ibarət olacaq. Tədbirdə
BMT-nin yüksək səviyyəli
nümayəndələri, Şərqi və
Mərkəzi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrinin nümayəndələri,
eləcə də beynəlxalq ekspertlər
də daxil olmaqla 250 nəfərin
iştirakı nəzərdə tutulur.
Bundan başqa, forum
zamanı BMT-nin 2030-cu
ilədək Dayanıqlı İnkişaf üzrə
Gündəliyinin məqsədlərinin
təşviqi, innovasiyaların
həvəsləndirilməsi, həmçinin
“Azərbaycan 2020: gələcəyə
baxış” İnkişaf Konsepsiyasının və Milli iqtisadiyyat və
iqtisadiyyatın əsas sektorları
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üzrə Strateji Yol xəritələrinin
icrasına dəstək məqsədilə
İqtisadiyyat, Nəqliyyat, Rabitə
və Yüksək Texnologiyalar
nazirliklərinin, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
yanında Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyi, Milli Elmlər Akademiyası və BMT-nin Azərbaycan
nümayəndəliyinin birgə elan
etdiyi İkinci Respublika İnnovasiya Müsabiqəsinin təltifetmə
mərasimi keçiriləcək.
İclasda forumun təşkili üçün
işçi qrup və təşkilat komitəsinin
yaradılması, gündəlik layihəsi
və Bakı Bəyannaməsinin
layihəsi kimi məsələlərə baxılıb.
Həmçinin iclasda ölkədə
sosial-iqtisadi sahələri əhatə
edən dövlət proqramları və
strategiyalarının DİM ilə
uzlaşdırılması, məqsədlərin
prioritetləşdirilməsi və MAPS
hesabatının nəticələri müzakirə
edilib. Fəlakət Risklərinin Azaldılması üzrə Sendai Çərçivə
Sənədindən (2015-2030) irəli
gələn hədəflərin milli səviyyədə
həyata keçirilməsi, habelə
fəlakət risklərinin azaldılması
üzrə milli strategiyanın hazırlanmasının Şura tərəfindən
əlaqələndirilməsi məsələləri də
nəzərdən keçirilib.
Sonda Baş nazirin müavini,
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli
Əlaqələndirmə Şurasının sədri
Əli Əhmədov Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədləri üzrə Azərbaycan
Respublikasının ikinci Könüllü
Milli Hesabatının hazırlanması,
Dayanıqlı İnkişafa dair Bakı
Forumunun təşkili ilə bağlı
müvafiq qurumlara tapşırıqlar
verib.

AZƏRTAC

ABŞ rəsmisi: Cənub Qaz Dəhlizi strateji əhəmiyyətə
və transformasiya effektinə malik layihədir
 27-ci Ümumdünya Qaz Konfransı
çərçivəsində BP-nin Vaşinqtondakı mənzilqərargahında Cənub Qaz Dəhlizinə həsr olunan
tədbir keçirilib.
Energetika Nazirliyindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki,
tədbirdə ABŞ Administrasiyasının üzvləri, çox sayda konqresmen və senator, diplomatik
korpusun nümayəndələri,
aparıcı beyin mərkəzləri, biznes
dairələrinin təmsilçiləri iştirak
edib.
Tədbirdə çıxış edən BP
şirkətinin baş icraçı direktoru Robert Dadli layihə üzrə
görülmüş işlərdən və Cənub Qaz
Dəhlizinin rolundan danışıb. O
deyib ki, Azərbaycan Prezidentinin güclü səyi və uzaqgörən
siyasəti nəticəsində “Cənub
Qaz Dəhlizi” layihəsini həyata
keçirmək mümkün olub.
Sonra Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov
çıxış edib. Nazir çıxışında
Cənub Qaz Dəhlizinin icrasında
bu il əhəmiyyətli hadisələrin
baş verdiyini və layihənin artıq
reallıq olduğunu deyib. Layihə
üzrə qısa zamanda irəliləyişlərə
nail olunmasında tərəfdaşlıq,
əməkdaşlıq münasibətlərinin
rolu qeyd olunub.
“Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dəfələrlə
bəyan etdiyi kimi, biz bu
layihəni bütün dostlarımızla,
tərəfdaş ölkələrlə və beynəlxalq

təşkilatlarla birlikdə icra edirik”,
- deyə nazir əlavə edib.
Nazir ABŞ Administrasiyasına “Cənub Qaz Dəhlizi”
layihəsinə davamlı dəstəyinə
görə Azərbaycan hökuməti
adından təşəkkürünü çatdırıb.
P.Şahbazov layihənin vaxtında
reallaşmasında BP-nin rolunu da

xüsusi qiymətləndirib.
ABŞ Dövlət Katibinin
köməkçisi, Enerji Resursları Bürosunun rəhbəri Frank
Fannon isə çıxışında Prezident

dünya enerji bazarlarına daha
yaxından inteqrasiyasına xidmət
edən Cənub Qaz Dəhlizini tam
dəstəkləyir. Onun sözlərinə
görə, ABŞ ilk vaxtlardan Cənub

Donald Trampın Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə
ünvanlanmış məktubundakı
fikirləri xatırladaraq bildirib
ki, Cənub Qaz Dəhlizi strateji
əhəmiyyətə və transformasiya
effektinə malik olan layihədir.
ABŞ hökuməti Avropanın enerji
təhlükəsizliyini təmin edən və
Xəzər regionunun Avropa və

Qaz Dəhlizinə dəstək verir.
F.Fannon deyib ki, ABŞ
və Azərbaycanın birgə səyi
nəticəsində bu layihə reallaşır və
Azərbaycanın bu prosesdə rolu
əvəzsizdir. ABŞ rəsmisi sonda
Azərbaycanla yanaşı layihəyə
cəlb olunmuş bütün ölkələrə
təşəkkürünü bildirib.

Dilarə CƏBRAYILOVA: Dünya birliyi Türkiyədə
azad, ədalətli və demokratik seçkilərin şahidi oldu
 “Türkiyədə keçirilən prezident və parlament seçkiləri şəffaf, ədalətli
və demokratik şəraitdə başa çatıb. Bunu seçkilərin nəticələri də təsdiqlədi.
Qardaş ölkədə keçirilən seçkiləridə müşahidəçi missiyası ilə iştirak edən
Azərbaycan nümayəndə heyəti seçkiləri yüksək dəyərləndirib. Müşahidəçilərin
qənaətinə görə, seçki məntəqələrində, seçkinin təşkilində, səsvermənin
gedişində və bülletenlərin sayılmasında qanun pozuntusu müşahidə
olunmayıb. Ortaya çıxan bütün suallar məntəqə üzvləri tərəfindən qarşılıqlı
anlaşma şəraitində, müzakirə yolu ilə həll olunub”. Bu fikri Milli Məclisin
deputatı Dilarə Cəbrayılova səsləndirdi.
Seçkilərin şəffaf, ədalətli və
d emokratik şəraitdə başa çatdığını bildirən
D.Cəbrayılova qardaş ölkənin dünyaya
demokratk seçki nümayiş etdirdiyini
vurğuladı. Onun fikrincə, seçicilərin
səsvermədə fəallığı mübarəzinin cox ciddi
olmasından xəbər verirdi: “Demokratik
şəraitdə keçirilən seçkilərdə qarşıdurmanın olmaması, seçkilərin nəticəsinə təsir
edəcək hadisənin baş verməməsi, ciddi
qanun pozuntularının qeydə alınmaması
azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün
əlverişli şəraitin yaradıldığından xəbər
veirirdi. Seçkiərin təşkilində tətbiq olunan
yeniliklər də demokratik prinsiplərə xüsusi

önəm verilməsindən irəli gəlirdi”.
D.Cəbrayılova bildirdi ki, iyunun
24-də Türkiyədə keçirilən prezident
seçkilərində Rəcəb Tayyib Ərdoğan
52,5 faiz səslə qalib gəldi: “Prezident
seçkilərində Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
qələbəsi bir daha təsdiqlədi ki, türk
xalqı öz liderinə inanır və güvənir.
Bunu seçkiərin nəticələri də təsdiqlədi.
Hətta seçkilərdə iştirak edən rəqiblər də
bunu etiraf etdilər və cənab Ərdoğanın
qələbəsini real, obyektiv qiymətləndirdilər.
Artıq Türkiyənin tanınmış ictimai-siyasi
xadimləri də təsdiqləyirlər ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi altında Türkiyə

daha da inkişaf edib, iqtisadi sahədə böyük
uğurlar qazanıb və beynəlxalq aləmdə
mövqeləri daha da möhkəmlənib. Bu,
prezident seçkilərində də özünü bir daha
büruzə verdi”.

Söhbəti qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

