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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq 
edilməsi haqqında” 2005-ci il 22 mart tarixli 
50 nömrəli və “Torpaqların kateqoriyalara aid 
edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə 
keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 
barədə” 2017-ci il 20 yanvar tarixli 10 nömrəli  
qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasına uyğun 
olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2005-ci il 22 mart tarixli 50 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2005, № 3, maddə 257; 2006, № 1, 
maddə 59; 2007, № 9, maddə 922; 2009, № 10, 
maddə 846; 2010, № 11, maddə 1039; 2011, № 
5, maddə 442; 2013, № 6, maddə 760; 2015, № 
9, maddə 1074, № 12, maddə 1595; 2016, № 

3, maddə 612, № 6, maddə 1225, № 10, maddə 
1728; 2017, № 9, maddə 1746, № 12 (II kitab), 
maddə 2541; 2018, № 7 (II kitab), maddə 1664, 
№ 9, maddə 1941; 2019, № 3, maddə 561, № 
4, maddələr 752, 755, № 7, maddə 1350; 2020, 
№ 5, maddə 654) ilə təsdiq edilmiş “Azərsu” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 
9.2.9-cu yarımbəndinə “girov” sözündən sonra 
“(ipoteka)” sözü əlavə edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2017-ci il 20 yanvar tarixli 10 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2017, № 1, maddə 124; 2020, 
№ 5, maddə 635) ilə təsdiq edilmiş “Torpaqların 
kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqo-
riyadan digərinə keçirilməsi Qaydaları”nın 1.3-cü 
bəndində “girov qoyulması (ipotekası)” sözləri 
“ipotekası” sözü ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və BMT-nin Azərbaycanda 
rezident əlaqələndiricisi Qulam İshaqzainin həmsədrliyi ilə 
2021-2025-ci illər üçün BMT və Azərbaycan arasında Dayanıqlı 
İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə Sənədinin icrası üzrə 
İstiqamətləndirici Komitənin ilk iclası keçirilib.
İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat 

xidmətindən verilən məlumatda  
bildirilir ki, nazir ölkəmizin BMT-nin 
ixtisaslaşmış qurumları ilə səmərəli 
əməkdaşlığını və qlobal proqramların 
icrasına töhfə verdiyini vurğulayıb. 
Bildirilib ki, Azərbaycan regionda 
BMT-nin “Dünyamızın transforma-
siyası: dayanıqlı inkişaf sahəsində 
Gündəlik”dən irəli gələn Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədlərinin (DİM) icrası ilə 
bağlı görülmüş işlərin yekunu barədə 
BMT-yə artıq 3-cü Könüllü Milli Hesa-
batını təqdim edən ilk ölkədir. Bu ilin 
iyul ayında BMT-nin İqtisadi və Sosial 

Şurasının himayəsi ilə keçiriləcək 
Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda 
Azərbaycan Hökuməti adından hesa-
batın təqdimatı keçiriləcək.

İclasda Çərçivə Sənədinin 
ölkəmizdə DİM-lərin 
maliyyələşdirilməsində mühüm 
alət olmaqla, aparılan islahatlara 
və  milli prioritetlərin reallaşdırılma-
sı istiqamətində layihələrin həyata 
keçirilməsinə əlverişli zəmin yarada-
cağı qeyd olunub.

BMT-nin Azərbaycanda rezi-
dent əlaqələndiricisi Q.İshaqzai 
təşkilatın pandemiyanın yaratdığı 

sosial-iqtisadi çətinliklərin aradan 
qaldırılmasında və işğaldan azad 
olunmuş ərazilərimizin bərpasında 
Azərbaycan hökumətinə dəstəyinin 
davam edəcəyini bildirib, ölkəmizin 
DİM-lərin həyata keçirilməsinə 
bundan sonra da töhfə verəcəyinə 
əminliyini vurğulayıb.

Tədbirdə Çərçivə Sənədinin 
2021-ci il üzrə icrasına dair birgə iş 
planları təsdiq edilib, əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi istiqamətləri 
müzakirə olunub.

“Xalq qəzeti”

İstiqamətləndirici Komitənin ilk iclası

ADA Universiteti və ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universitetinin 
birgə magistr proqramına sənəd qəbulu davam edir

Universitetdən AZƏRTAC-a bildi-
rilib ki, hər il bu proqrama 20 tələbə 
qəbul edilir. Proqramın ilk tələbələri 
pandemiya səbəbindən təhsillərini 
onlayn qaydada davam etdiriblər. 
Lakin cari ildə iyun ayının sonun-
dan etibarən keçən il qəbul olmuş 
tələbələr Vaşinqtona səfər edərək 
6 ay ərzində orada təhsil alacaqlar. 
Bu münasibətlə ADA Universitetində 
Vaşinqtona yola düşəcək tələbələrlə 
görüş keçirilib. 

ADA Universitetinin rektoru, səfir 
Hafiz Paşayev tələbələrlə görüşərək, 
onların ölkəmizin və ADA-nın adını 
daim yüksəklərə qaldıracaqlarına 
ümidvar olduğunu bildirib.

İcraçı prorektor Fariz İsmayılzadə, 
İnformasiya Texnologiyaları və 
Mühəndislik fakültəsinin dekanı Araz 
Yusubov, Təhsil Nazirliyinin Elm, 
ali və orta ixtisas təhsili şöbəsinin 
müdiri Nicat Məmmədli, “BP Azer-
baijan” şirkətinin Yaxın Şərq və 
Xəzər regionunda xarici əlaqələr 

və kommunikasiya üzrə vitse-prezi-
denti Bəxtiyar Aslanbəyli və ABŞ-ın 
ölkəmizdəki səfirliyinin mədəniyyət və 
təhsil məsələləri üzrə müşaviri Riçard 
Pinkam da tədbirdə çıxış ediblər.

ABŞ-dakı təhsil müddəti ərzində 
tələbələr Corc Vaşinqton Universite-
tinin Mühəndislik və Tətbiqi Elmlər 
Məktəbinin müasir laboratoriya və 
tədqiqat mərkəzlərindən faydalanmaq 
imkanı əldə edəcəklər.

Proqramın ilk tələbələrindən 
olan Fəridə Əliyeva proqramla bağlı 
fikirlərini bölüşüb: “Həm ABŞ-ın nü-
fuzlu Corc Vaşinqton Universitetində, 
həm də keyfiyyətli təhsili ilə seçilən 
ADA-da oxumaq, sonda hər iki nüfuz-
lu təhsil müəssisəsindən diplom əldə 
etmək həyatda qarşıma çıxa biləcək 
ən böyük fürsətlərdəndir. Gəncləri bu 

fürsətdən yararlanmağa səsləyirəm”.
Qeyd edək ki, proqramın bütün 

təhsil xərcləri “2019-2023-cü illər 
üçün Azərbaycan Respublikasın-
da ali təhsil sisteminin beynəlxalq 
rəqabətliliyinin artırılması üzrə 
Dövlət Proqramı” vasitəsilə və 
BP və tərəfdaşları tərəfindən 
maliyyələşdirilir.

Proqram barədə ətraflı məlumat 
üçün keçidə nəzər sala bilərsiniz: 
https://bit.ly/3cjgnBG

Əlavə suallarınız üçün admis-
sions@ada.edu.az ünvanına yaza 
və ya (+994 50) 256 99 06 nömrəsi 
vasitəsilə əlaqə saxlayın.

ADA kampusunda baş tutan 
görüşün xülasə videosunu aşağıdakı 
keçid vasitəsilə siz də izləyin:

https://bit.ly/3cLbzYg 

ADA Universitetinin ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universiteti ilə 
birgə təqdim etdiyi Kompüter elmləri və Data analitikası üzrə 
ikili diplom proqramına sənəd qəbulunun ikinci mərhələsi iyulun 
1-dək davam edəcək.

Rəşad MAHMUDOV: Şuşa Bəyannaməsi 
Azərbaycan–Türkiyə əlaqələrini daha da 

dərinləşdirmək üçün mühüm yol xəritəsidir
O bildirib ki, bu Bəyannamə, eyni zaman-

da, 44 günlük müharibədən sonra bölgədə 
yaranan yeni əməkdaşlıq imkanlarını 
reallaşdırmaq istiqamətində önəmli addımlar 
atan iki qardaş ölkənin sülhə, əmin-amanlığa 
sadiq qaldığını göstərir. Başqa sözlə, 
Azərbaycan və Türkiyə bütün potensial 
gücünü Bəyannamədən irəli gələn vəzifələrin 
icrasına yönəltməklə, Cənubi Qafqazı sülh 
regionuna çevirmək məqsədini qarşıya əsas 
hədəf kimi qoyur.

Milli Məclisin deputatı fikirlərini davam 
etdirərək qeyd edib ki, Türkiyənin qısa 
vaxtda Şuşada baş konsulluğunu aç-
maq istəyi də qardaş ölkənin bu bölgədə 
mövqeyinin və gücünün möhkəmlənməsi 
kimi dəyərləndirilməlidir. Bu, həm də 
Azərbaycanın güclü-qüdrətli bir dövlət kimi 
dünyada nüfuzunun daha da artmasını, 
beynəlxalq aləmdə söz sahiblərindən biri 
kimi tanınmasını şərtləndirir.

“Şuşa Bəyannaməsindən danışarkən, 
bir məqama da xüsusi toxunmaq istərdim. 
Vətən müharibəsindəki parlaq Qələbəmizin 
əsasında bir sıra amillərlə yanaşı, son illərdə 
ordu quruculuğunun inkişafı istiqamətində 
gerçəkləşdirilən layihələr də xüsusi yer 
tutub. Silahlı Qüvvələrimiz inkişaf et-
miş texnologiyalardan peşəkar şəkildə 
istifadə edib. Bununla da Azərbaycan 
Vətən müharibəsində müasir döyüş tari-
xinin tamamilə yeni bir parlaq səhifəsini 
yazıb. Əməliyyatların zirvəsində isə Şuşa 
savaşı xüsusi yer tutub. Bu sözləri ona 
görə deyirəm ki, Bəyannamədə müdafiə 
sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı hərbi 
yardım məsələləri öz əksini tapır. Bu, 
tarixi nailiyyətdir. Bu, eyni zamanda, bir 
daha göstərir ki, Azərbaycan və Türkiyə 
indiyədək olduğu kimi, bundan sonra da 
hər zaman bir-birinin yanında olacaq, bir-

birinin təhlükəsizliyini təmin edəcək”, - deyə 
R.Mahmudov vurğulayıb.

Milli Məclisin deputatı daha sonra 
deyib: “Şuşa Bəyannaməsində Silah-
lı Qüvvələrimizin yeni çağırışlara uy-
ğun olaraq yenidən formalaşdırılması, 
modernləşdirilməsi və hərbi təhlükəsizliyin 
möhkəmləndirilməsinə yönələn tədbirlərin 
həyata keçirilməsi xüsusi diqqət çəkir. İki 
qardaş ölkənin silahlı qüvvələrinin birlikdə 
fəaliyyət qabiliyyətinin artırılması, mü-
asir texnologiyalara əsaslanan silah və 
sursatların idarə olunması istiqamətində 
sıx əməkdaşlığı da nəzərdə tutulur. Eyni 
zamanda, Bəyannamədə bu məqsədlə 
səlahiyyətli struktur və qurumların qarşı-
lıqlı əlaqəli fəaliyyətinin təmin edilməsi də 
vurğulanır. Silahlı Qüvvələrimizin 44 günlük 
Vətən müharibəsini parlaq Qələbə ilə başa 
çatdırmasını şərtləndirən bir neçə amilə 
nəzər salsaq, bunu aydın görə bilərik. Həmin 
amillərə döyüş hazırlığının bütün tələblərini 
yerinə yetirmək üçün şərait yaradılması, 
irimiqyaslı təlimlərin keçirilməsi, ordunun Ali 
Baş Komandanın diqqəti və səyi nəticəsində 
müasir silahlarla silahlandırılması, artilleri-
ya və aviasiyanın, eləcə də digər sahələrin 
inkişaf etdirilməsi daxil edilə bilər”.

Milli Məclisin deputatı onu da bildi-
rib ki, Şuşa Bəyannaməsində Zəngəzur 
dəhlizi məsələsinə xüsusi yer ayrılıb. 
Bəyannamənin imzalanmasından son-
ra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
mətbuata bəyanatında bu barədə bəhs 
edərək bildirib ki, sənəddə Zəngəzur 
dəhlizinin açılması ilə bağlı çox açıq ifadələr 
öz əksini tapıb. Bu da İkinci Qarabağ 
savaşından sonra yaranmış yeni geosiyasi 
vəziyyətin məntiqi nəticəsidir. Bu gün Türkiyə 
ilə Azərbaycanı dəmir yolu və avtomobil yolu 
ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi haqqında 
nəinki danışılır, hətta əməli, praktiki işlərlə bu 
dəhliz yaradılır. Müttəfiqlik haqqında imza-
lanmış birgə Bəyannamədə bu məsələnin 
əks olunması böyük məna daşıyır. Zəngəzur 
dəhlizinin açılması Cənubi Qafqazdan keçən 
marşrutlar sisteminin fəaliyyətini daha da 
canlandıracaq. Dəhliz, həmçinin Azərbaycan 
və İran Culfası arasında dəmir yolu xəttinin 
açılışına və İranın dəmir yollarına çıxış əldə 

etməyə imkan verəcək. Bununla bərabər, 
Zəngəzur dəhlizi təkcə dəmir yolları deyil, 
həm də avtomobil yolları sisteminə malik 
olacaq. Deməli, bu dəhlizin yaradılması 
həm də avtomobil əlaqəsinin açılmasına 
imkan yaradacaq. Hazırda Türkiyədən yüklər 
Azərbaycana Gürcüstan və İran vasitəsilə 
tranzit yolu ilə çatdırılır. Bu marşrutun ya-
radılması Türkiyədən Azərbaycana və əks 
istiqamətdə malların birbaşa tədarükünü 
asanlaşdıracaq. Beləliklə, daha bir kommu-
nikasiya xətti türk dünyası coğrafiyasında, 
eləcə də Asiya və Avropa arasında əlaqələrin 
daha sürətli və asan olmasına şərait yarada-
caq.

Göründüyü kimi, artıq bölgədə yeni 
nəqliyyat və infrastruktur xəritəsinin forma-
laşdırılmasına başlanılıb. Təsadüfi deyil 
ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən 
indiyədək Asiya və Avropanı birləşdirən 
yüksək əhəmiyyətli nəqliyyat dəhlizləri yara-
dıb. Məhz ölkəmizin təşəbbüsü ilə reallaşdı-
rılan “Şimal-Cənub”, “Şərq-Qərb” və “Cənub-
Şimal” nəqliyyat dəhlizləri qitələrarası 
daşınmaların həyata keçirilməsini 
gerçəkləşdirib. Bu nəqliyyat dəhlizləri 
istifadəyə verildiyi vaxtdan tarixi İpək Yolu-
nun bərpasında mühüm önəm daşıyıb.

Şuşa Bəyannaməsi hər şeydən öncə iki qardaş ölkə arasında münasibətlərin 
gələcəyini müəyyən edən yol xəritəsi kimi diqqət çəkir. Şübhəsiz ki, tarixə əsaslanan bu 
mühüm sənədin imzalanması ilə Azərbaycan və Türkiyə arasında siyasi, sosial-iqtisadi 
əməkdaşlıq özünün yeni mərhələsinə daxil olur. Bəyannamədə böyük lider və öndərlər 
Mustafa Kamal Atatürkün və Heydər Əliyevin “Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri 
kədərimizdir”, “Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir” ifadələrinin öz əksini 
tapması isə XXI əsrdə bu qardaşlığın əbədi və dönməz olmasından, strateji müttəfiqlik 
münasibətlərinə xüsusi əhəmiyyət verilməsindən xəbər verir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Milli Məclisin deputatı, YAP İdarə Heyətinin 
üzvü Rəşad Mahmudov deyib.

Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqları Konfederasiyası  

Şuşa Bəyannaməsi ilə 
bağlı bəyanat yayıb

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiya-
sının İcraiyyə Komitəsi “Azərbaycan Respublika-
sı ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik 
münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi”nin imza-
lanması ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir: 

–Azərbaycanla 
Türkiyə arasın-
da mövcud olan 
münasibətlər bütün 
sahələri əhatə 
etməklə uğurla inki-
şaf edir və ildən-ilə 
yeni müstəviyə da-
xil olur. Bu dostluq 
və qardaşlıq illərin 
sınağından çıxaraq 
bütün dövlətlərə 
nümunə olacaq 

səviyyəyə gəlib çatıb. Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu 
Mustafa Kamal Atatürkün və Azərbaycan xalqının ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin söylədikləri “Azərbaycanın sevinci bizim 
sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir” və “Bir millət, iki dövlət” 
ifadələri bu münasibətlərin mahiyyətini və xarakterini ortaya 
qoymaqla əlaqələrimizin gələcək inkişafını şərtləndirir.

“Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasın-
da müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi”nin 
imzalanması əlaqələrin növbəti mərhələyə daxil olduğunu, 
yaranmış yeni reallıqlara hesablanaraq strateji xarakter daşı-
dığını göstərir.

Bəyannamədə nəzərdə tutulan Qafqaz regionunda sa-
bitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, bütün iqtisadi 
və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası, eləcə də region dövlətləri 
arasında münasibətlərin normallaşdırılması və uzunmüddətli 
sülhün təmin edilməsi istiqamətində birgə səylər hər iki qardaş 
ölkə ilə yanaşı, digər ölkələrin də sosial-iqtisadi inkişafına 
təkan verəcək, siyasi əlaqələri möhkəmləndirəcək və daimi 
edəcək.

Beynəlxalq müstəvidə birgə əməkdaşlığı, siya-
si münasibətləri, iqtisadi-ticarət əlaqələrini, həmçinin 
mədəniyyət, təhsil, idman, gənclər siyasətini əhatə edən 
bəyannamə strateji xarakter daşımaqla tarixi əhəmiyyətə ma-
likdir. Müdafiə sahəsində edəcəyimiz əməkdaşlıq və qarşılıqlı 
hərbi yardım bir daha göstərir ki, biz bundan sonra da hər 
zaman bir-birimizin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında birgə 
addımlayacağıq.

Hazırladı: R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Füzuli rayonunda görülən işlərin 
miqyası heyranlıq doğurur

Sonra Prezident İlham Əliyev uçuş-enmə 
zolağında görülmüş işlərlə tanış olub. Rəsmi 
məlumatlarda, həmçinin deyilir ki, hazırda 
Füzuli, Zəngilan və Laçın hava limanlarına 
uçuşların beynəlxalq standartlara uyğun 
təmin edilməsi üçün yeni beynəlxalq hava 
dəhlizlərinin tətbiqi üzrə işlər davam etdirilir.

Dövlətimizin başçısı Füzuli rayonuna 
səfəri zamanı Aşağı Köndələnçay su anbarın-
da olub, Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolunun və 
Zəfər yolunun tikintisi ilə də tanış olub. Bütün 
bu obyektlərin adlarını çəkməkdə məqsədim 
var. Demək istəyirəm ki, Azərbaycan Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi və 
təşəbbüsü ilə bu gün işğaldan azad edilmiş 
bütün bölgələrimizdə olduğu kimi, Füzuli ra-
yonunda da böyük tikinti-quruculuq və bərpa 
işləri həyata keçirilir. Burada görülən işlərin 
miqyası və vüsəti heyranlıq doğurur. 

İşğalçı Ermənistan Füzuli rayonunun 
əksər yaşayış məntəqələrini, oradakı inzi-

bati və yaşayış binalarını, 
məktəb və bağçaları, bir 
sözlə, hər şeyi  vəhşicəsinə 
dağıtmışdır. Yeri gəlmişkən, 
Azərbaycan Prezidenti 
möhtərəm İlham Əliyev 
bu il iyunun 15-də qar-
daş Türkiyə dövlətinin 
başçısı Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanı Füzuli rayonunda 
qarşılayarkən ali qonağa bu 
barədə məlumat vermişdir. 

Bəli, bütün dünya gördü 
ki, ermənilər işğal etdikləri 
ərazilərimizdə ağır dağıntı-
lar törətmişlər. Cənab İlham 

Əliyevin vurğuladığı kimi, sanki bu yerlərdən 
vəhşi qəbilələr keçiblər. Bu, əsl vandalizm-
dir. Buna heç cür başqa ad vermək olmaz. 
“Məzlum”, “yazıq” erməni xisləti məhz budur!  

Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan 
xalqı öz doğma torpaqlarını dirçəltməklə və 
yenidən qurmaqla məşğuldur. 44 günlük 
Vətən müharibəsində Azərbaycan tarixi zəfər 
qazandı. Bizim parlaq qələbəmiz sarsılmaz 
birliyimiz sayəsində mümkün oldu. 

Əminəm ki, işğaldan azad edilmiş 
ərazilərimiz də xalqımızın və dövlətimizn 
birgə səyləri ilə ən yaxın aylar və illər ərzində 
yenidən qurulacaq. Doğma Qarabağımızın 
hər bir guşəsi əsl cənnətə çevriləcək. Bu gün 
bu xeyirxah missiyada hər birimiz əlimizdən 
gələni etməyə borcluyuq. 

Mahirə ƏMİRHÜSEYNOVA,  
“XXI Əsrin Qadınları”  

İctimai Birliyinin sədri 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bu il iyunun 14-də Füzuli 
rayonuna səfərdə olublar. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım Füzuli 
Beynəlxalq Hava Limanında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. 
Qeyd olunub ki, bu il sentyabrın 5-də burada birinci sınaq uçuşu yerinə 
yetiriləcək. Aerovağzal kompleksi isə bu ilin sonuna kimi tam istifadəyə 
veriləcək. 
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