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SƏHIFƏ 7-də

“Məktəbdə“ tanınmış 
televiziya və radio 
aparıcısı, “Asan 
Radio”nun direktoru 
Emin Musəvini 
məzunu olduğu 46 
nömrəli tam orta 
məktəbdə müəllim 
və şagirdlərlə 
görüşdürdü: “Məktəb 
illəri mənim üçün 
həmişə əziz olub”. 

‘KASPİ’ QƏZETİ 1881-Cİ İLİN YANVARINDAN NƏŞR OLUNUR. QƏZETİN ÇAPI 1999-CU İLDƏ BƏRPA OLUNUB

SƏHIFƏ 6-da

Özümüzün yod 
zavodumuz olsa 
da, uzun illərdir  
apteklərimizi yodla 
Rusiya və Ukrayna 
zavodları təmin edir. 
Ukraynadakı müharibə 
səbəbilə yodun 
ölkəyə gətirilməsində 
problemlər yaşanır. 
Nəticədə apteklərdə 
yod qıtlığı müşahidə 
edilir, qiymətlər 
də xeyli bahalaşıb. 
Vəziyyətdən çıxmaq 
lazımdır.

APTEKLƏRDƏ 
ÖZ YODUMUZ 
OLACAQ 

“Fransa sülh danışıqlarında iştirak edə bilməz. Bu bizim deyil, onların 
günahıdır. Çünki heç vaxt nə ABŞ, nə də Rusiya rəsmi səviyyədə 

tərəfkeşlik etməyib. Bu o deməkdir ki, 7 dekabr görüşü baş tutmayacaq. 

SƏHIFƏ 2-də

Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, 
o, Paşinyanın Brüssel görüşündə 
Makronun iştirak etməsi tələbini 
irəli sürməsini sülh danışıqlarını 
pozmaq cəhdi kimi qiymətləndirir. 
Onun sözlərinə görə, Bakı 
Ermənistan-Türkiyə və Ermənistan-
Azərbaycan münasibətlərinin 
normallaşdırılması proseslərinin 
paralel şəkildə getməsini istəyir: 
“Hazırda biz Ermənistanın 
ritorikasında dəyişikliklər 
görürük”.

Konfransda çıxış edən Prezident 
İlham Əliyev xatırladıb ki, Praqa 
görüşündən bir həftədən də az 
sonra Fransa Prezidenti Makron 
müsahibəsində Azərbaycanı 
tənqid edib və törətmədiyi işlərdə 
ittiham edib: “Daha sonra Fransa 
Senatının tamamilə qəbuledilməz 
və təhqiredici məlum qətnaməsi 
qəbul olundu. Fransa Milli 
Assambleyasının daha bir anti-
Azərbaycan qətnamə qəbul etməsi 
də gözlənilir”.

NIKOLUN DANIŞIQLARI POZMAQ CƏHDI 

MAKRONUN MÖVQEYINƏ ETIRAZ PELOSININ ƏVƏZINƏ RESPUBLIKAÇI MAKKARTI 

Antitürk mövqeyilə tanınan 
Nümayəndələr Palatasının 

sədri Nensi Pelosinin yerinə 
respublikaçı namizədin 

seçilməsi Ankara üçün müsbət 
hal kimi qiymətləndirilir. 
Çünki Pelosinin vəzifədə 

olduğu müddətdə həmişə 
Türkiyədən uzaq durması 

ABŞ-Türkiyə 
münasibətləri üçün 
problemlər yaradıb. 

Spiker olmağa iddialı 
Makkarti isə Türkiyəyə 

səfər edəcək. 
SƏHIFƏ 4-də

Səhifə 3-də Səhifə 11-də Səhifə 12-də Səhifə 13-də Səhifə 10-da

Idman və 
istirahət 

bir yerdə

Bazardakı
rəqabətin 

haqsızı 

UĞUR İDMAN

Hürü Ismayılzadə: “Iş həyatında maaş önəmlidir, 
amma ən vacibi deyil. Maaş ona görə önəmlidir 
ki, hər şeyi pulla alırıq və bunu qazanmaq 
üçün ortaya zəhmət qoyuruq. Bu zəhmət 
dəyərləndirilməlidir”.
SƏHIFƏ 8-9-da

“YouTube”dakı reklamları 
hazırlayan azərbaycanlı

SƏHIFƏ 5-də

Gələn il ərzində 
ərzaq qıtlığı ehtimalı 
yüksək olacaq. Qlobal 
bazarlar təhdidlərlə 
qarşı-qarşıyadır. 
Dünya indi iki seçim 
qarşısındadır: ya 
inflyasiyaya gedilməli, 
ya da qlobal 
iqtisadi böhran elan 
edilməlidir. 

Isti hava şəraitinin oyunlara mane olacağı ilə 
bağlı proqnozlar da özünü doğrultmur. Bu 

aralar Qətərdə havalar kifayət qədər normal 
keçir və heç də komandaların öz oyunlarını 

nümayiş etdirməsinə mane olmur.
SƏHIFƏ 16-da

Qətərdə birinci turdan 
çıxan nəticələr 

Avropada 
mövqeyimiz 

güclənir

SƏHIFƏ 15-də

Aktrisa Təhminə 
Məmmədova: “Uşağı 
qoydum zənbilə, 
gətirdim qoydum 
burada əlbisəçi 
Səmayə xalanın 
yanına. O, bizim 
hamımızın anasıdır. 
Səmayə xala uşağa 
baxdı, mən də səhnəyə 
çıxıb rolumu oynadım. 
Sonra da elə oldu 
ki, qızım elə burada 
böyüdü. Dərsdən 
çıxırdı, teatra gəlirdi. 
Sonralar aktrisa olmaq 
istədi, qoymadım”.

SƏHIFƏ 14-də

Kinoteatrlarda 
öz dilində filmə 
baxa bilməyən 
uşaq göz yaşları 
axıdır. Kinoteatrlar 
dublyajın onlarlıq 
məsələ olmadığını 
deyirlər. Rəsmilər 
məsuliyyət hiss 
eləsələr, uşaqlarımız 
boynubükük 
vəziyyətdə qalmazlar. 

AZƏRBAYCAN DILI 
ÜÇÜN TÖKÜLƏN 
GÖZ YAŞLARI 

“UŞAĞI QOYDUM 
ZƏNBILƏ, GƏTIRDIM 

TEATRA”

Bahalı 
benzinə 

tələbat azalıb 

“MÜASIR 
GƏNCLIK DAHA 
MƏLUMATLIDIR” 

10 min manatlıq 
gözəllik 

haqqında

DÜNYA 
KÜTLƏVI ACLIQ 
ASTANASINDA

BRÜSSEL BRÜSSEL 
GÖRÜSÜ BASGÖRÜSÜ BAS  
TUTMAYACAQTUTMAYACAQ

BRÜSSEL BRÜSSEL 
GÖRÜSÜ BASGÖRÜSÜ BAS  
TUTMAYACAQTUTMAYACAQ

TÜRKİYƏNİN ABŞ 
KONQRESİNDƏN
GÖZLƏNTİLƏRİ VAR

TÜRKİYƏNİN ABŞ 
KONQRESİNDƏN
GÖZLƏNTİLƏRİ VAR



Dövlətimizin başçısı qeyd 
edib ki, qətnamənin mətninin 
Fransanın Ermənistanla birgə 
hazırladığı, ittiham və uydurma 
dolu ilkin versiyası Azərbaycan 
tərəfində var: “Lakin bizim təkcə 
Qoşulmama Hərəkatında deyil, 
Avropada da dostlarımız var. 
Beləliklə, bu anti-Azərbaycan 
qətnamə formallıqdan başqa bir 
şey deyil. Bütün bunlar nəzərə 
alınsa, aydındır ki, Fransa sülh 
danışıqlarında iştirak edə bilməz. 
Bu bizim deyil, onların günahıdır. 
Çünki heç vaxt nə ABŞ, nə də 
Rusiya rəsmi səviyyədə tərəfkeşlik 
etməyib. Bu o deməkdir ki, 7 
dekabr görüşü baş tutmayacaq və 
biz digər alternativləri nəzərdən 
keçirəcəyik. Görək, vasitəçi 
rolunu kim həyata keçirəcək və 

bu hansı platformada baş 
tutacaq?”

Dövlətimizin 
başçısı 
vurğulayıb 
ki, o, 
Paşinyanın 

Brüssel 

görüşündə Makronun iştirak 
etməsi tələbini irəli sürməsini 
sülh danışıqlarını pozmaq cəhdi 
kimi qiymətləndirir. Onun 
sözlərinə görə, Bakı Ermənistan-
Türkiyə və Ermənistan-
Azərbaycan münasibətlərinin 
normallaşdırılması proseslərinin 
paralel şəkildə getməsini istəyir: 
“Hazırda biz Ermənistanın 
ritorikasında dəyişikliklər 
görürük. İndi onlar deyirlər 
ki, Türkiyə ilə münasibətləri 
normallaşdırmaq istəyirlər. Biz 
bunu dəstəkləyirik”.

 “ZƏNGƏZUR DƏHLIZININ 
REALLAŞDIRILMASINI ISTƏYIRIK” 

Przident vurğulayıb ki, 
Ermənistanın sülh haqqında 
danışarkən nə dərəcədə səmimi 
olması ona məlum deyil: “Biz sülh 
istəyirik. Anlamaqlarını istəyirik 
ki, onların Qarabağda yaşayan 
ermənilərə heç bir aidiyyəti 
yoxdur. Biz Zəngəzur dəhlizinin 
reallaşdırılmasını istəyirik. Biz 
sərhədlərin delimitasiyasının 
onların təqdim etmək istədikləri 
kimi deyil, tarixi xəritələr əsasında 
həyata keçirilməsinə çalışırıq. Biz 
ərazilər istəmirik və müharibə 
arzulamırıq. İstəsəydik, bunu 
edərdik”.

“Fransa sülh 
danışıqlarında 

iştirak edə 
bilməz. Bu 

bizim deyil, 
onların 

günahıdır. 
Çünki heç vaxt 
nə ABŞ, nə də 
Rusiya rəsmi 

səviyyədə 
tərəfkeşlik 

etməyib. Bu 
o deməkdir 
ki, 7 dekabr 
görüşü baş 

tutmayacaq 
və biz digər 

alternativləri 
nəzərdən 

keçirəcəyik”.

GÜNDƏM2

IRANDA TƏDRISIN AZƏRBAYCAN DILINDƏ APARILDIĞI MƏKTƏB YOXDUR
İlham Əliyev İranda yaşayan 

azərbaycanlıların problemlərinə 
də toxunub: “Azərbaycanda 
tədrisin rus dilində aparıldığı 
340 məktəb fəaliyyət göstərir. 
Bununla yanaşı, respublikada 10 
məktəbdə tədris gürcü dilindədir. 
Gürcüstanda 116 azərbaycandilli 
məktəb var. İranda tədrisin 

erməni dilində aparıldığı 
məktəblər var, ancaq Azərbaycan 
dilində tədrisin olduğu məktəb 
yoxdur. Bu necə ola bilər? Əgər 
kimsə deyirsə ki, bu, daxili işlərə 
müdaxilədir, biz bunu tamamilə 
rədd edirik. Azərbaycanın xarici 
siyasəti gün kimi aydındır – biz 
heç bir dövlətin daxili işinə 

qarışmamışıq və qarışmırıq. Biz 
İran məktəblərində Azərbaycan 
dilində tədris məsələsini 
ona görə qaldırırıq ki, əks 
təqdirdə, ana dilində danışan 
İran azərbaycanlıları dilin 
ədəbi komponentini itirirlər və 
Azərbaycan dili, sadəcə, məişət 
səviyyəsində qalır”.

Noyabrın 25-də Bakıda, 
ADA Universitetində 
“Orta Dəhliz boyunca: 

geopolitika, təhlükəsizlik və 
iqtisadiyyat” mövzusunda 
beynəlxalq konfrans keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev 
konfransda iştirak edib.

Dövlətimizin başçısı konfransda 
çıxış edib və iştirakçıların 
suallarını cavablandırıb.

Bu mühüm tədbirin 
iştirakçıları arasında ABŞ, Belçika, 
Bolqarıstan, Böyük Britaniya, 
Fransa, İsrail, İsveçrə, İtaliya, 
Gürcüstan, Kanada, Misir, 
Pakistan, Polşa, Rumıniya, Rusiya 
və Türkiyənin aparıcı beyin 
mərkəzlərinin rəhbərləri və 
nümayəndələri də yer alıblar.

Konfransda Orta Dəhlizin 
təhlükəsizlik aspektləri, regionun 
iqtisadi imkanları müzakirə 
olunub. Xüsusilə bu baxımdan 
Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyəti, 
Şərq-Qərb dəhlizinin yaradacağı 
yeni nəqliyyat imkanları, 
beynəlxalq yükdaşımalarının 
genişləndirilməsi və 
şaxələndirilməsi məsələləri ilə 
bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

“ŞARL MIŞELIN OFISINDƏN 
ƏLAQƏ YARADILIB VƏ BILDIRILIB 
KI...”

Prezident qeyd edib ki, 
dekabrın 7-də Brüsseldə 
Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyan ilə nəzərdə tutulan görüş 
keçirilməyəcək: “Dekabrın 7-də 

Brüsseldə görüşün keçirilməsi 
nəzərdə tutulurdu. Lakin 
dünən Hikmət Hacıyev mənə 
məlumat verdi ki, onunla Şarl 
Mişelin ofisindən əlaqə yaradılıb. 
Bildirilib ki, Ermənistanın baş 
naziri həmin görüşə yalnız orada 
Fransa Prezidenti Emmanuel 
Makronun iştirak edəcəyi 
təqdirdə razılıq verə bilər. Bu isə 
o deməkdir ki, həmin görüş baş 
tutmayacaq”.

Prezident xatırladıb ki, Praqa 
görüşündən bir həftədən də az 
sonra Fransa Prezidenti Makron 
müsahibəsində Azərbaycanı 
tənqid edib və törətmədiyi işlərdə 
ittiham edib: “Daha sonra Fransa 
Senatının tamamilə qəbuledilməz 
və təhqiredici məlum qətnaməsi 
qəbul olundu. Fransa Milli 
Assambleyasının daha bir anti-
Azərbaycan qətnamə qəbul 
etməsi də gözlənilir. Bunun 
ardınca Fransanın 
Frankofoniya Sammiti 
vasitəsilə bizə qarşı 
hücum cəhdi oldu. 
Bu, qəbuledilməzdir, 
çünki Frankofoniya 
humanitar 
təsisatdır”.
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“GÖRƏK, VASITƏÇI 
ROLUNU KIM 

HƏYATA KEÇIRƏCƏK”

PASINYANLA BRÜSSELDƏKI PASINYANLA BRÜSSELDƏKI 
GÖRÜS BAS TUTMAYACAQGÖRÜS BAS TUTMAYACAQ



Prezident İlham 
Əliyevin noyabrın 
23-də Serbiya 
Respublikasına 
rəsmi səfəri 
ölkələrimiz arasında 
münasibətlərin 
inkişafı baxımından 
xüsusi diqqət çəkir. 
Azərbaycan ilə Serbiya 
arasında iqtisadi 
əlaqələrin yalnız 
enerji deyil, eyni 
zamanda qeyri-neft 
sektoru üzrə inkişaf 
etməsi potensialı 
kifayət qədər 

böyükdür. 

3GÜNDƏM

Azərbaycan Avropada 
yerləşən ölkələrlə 
bərabərhüquqlu, qarşılıqlı 

maraqlara əsaslanan münasibətlərə 
sahibdir. Bu əlaqələrin daha da 
möhkəmlənməsində dövlət və 
hökumət başçılarının, ayrı-ayrı 
rəsmi şəxslərin qarşılıqlı səfərləri 
mühüm rol oynayır. Azərbaycan 
Prezidentinin Bolqarıstan və 
Albaniyadan sonra noyabrın 23-
də Serbiya Respublikasına rəsmi 
səfəri də ölkələrimiz arasında 
münasibətlərin inkişafı baxımından 
xüsusi diqqət çəkir.

DIPLOMATIK ƏLAQƏLƏRIN 
QURULMASININ 25 ILLIYI

Əvvəlcə onu vurğulamaq 
yerinə düşər ki, Azərbaycanla 
Serbiya arasında bütün sahələri 
əhatə edən strateji tərəfdaşlıq 
münasibətləri mövcuddur. 
Azərbaycan Serbiyanın, Serbiya 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, 
suverenliyini və sərhədlərin 
toxunulmazlığını dəstəkləyir. 
İkitərəfli dostluq və əməkdaşlıq 
münasibətləri beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində çoxtərəfli 
platformalarda da öz əksini tapır. 
Ölkələrimiz arasında diplomatik 
münasibətlər 1997-ci il avqustun 
21-də qurulub. Azərbaycan-Serbiya 
əlaqələrinin 25 illiyi münasibətilə 
bu il avqustun 21-də Azərbaycan 
və Serbiya prezidentləri arasında 
telefon danışığı olub. Telefon 
danışığı zamanı ölkələrimiz 
arasında iqtisadi-ticari əlaqələrin 
genişləndirilməsi, kənd təsərrüfatı, 
enerji, investisiya və digər 
sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb. 
Həmçinin ölkələrimiz arasında 
münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq 
səviyyəsinə çatdığı, Azərbaycan 
və Serbiyanın bir-birinin ərazi 
bütövlüyünü dəstəklədiyi 
vurğulanıb. Tel: (+994 55) 254 16 06                                                           E-mail: kaspiqazeti@kaspi.az 

BURADA SİZİN
REKLAMINIZ OLA BİLƏR

DOSTLUĞUMUZ 
STRATEJI 

MÜTTƏFIQLIYƏ 
ÇEVRILIB

10 AYDA TICARƏT DÖVRIYYƏMIZ 27,51 FAIZ ARTIB

AZƏRBAYCAN PREZIDENTINƏ HÖRMƏT VƏ EHTIRAM ƏLAMƏTI

Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, Azərbaycanla 
Serbiya arasında iqtisadi sahədə yaxşı əlaqələr 
mövcuddur. Serbiyada 2010-cu ildə Serbiya-
Azərbaycan Ticarət Palatası təsis edilib. 7 
iyun 2011-ci ildən etibarən Azərbaycan-
Serbiya Ticarət və İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə 
Hökumətlərarası Komissiyası fəaliyyət 
göstərir. Komissiyanın indiyədək keçirilmiş 
6 iclası çərçivəsində biznes forumlar da 
təşkil olunub. İkitərəfli ticarət dövriyyəsinin 
daha da artırılması 
istiqamətində mühüm 
tədbirlər həyata 
keçirilib. Görülən 
işlərin nəticəsi olaraq, 
2021-ci ildə Serbiya 
Azərbaycanın 71-ci 
xarici ticarət tərəfdaşı 
olub. Ötən il ölkələrimiz 

arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 9,23 
milyon dollar, o cümlədən idxalın həcmi 8,04 
milyon, ixracın həcmi isə 1,19 milyon ABŞ 
dolları təşkil edib. 2020-ci illə müqayisədə 
ötən il Serbiya ilə ticarət dövriyyəsi 1,9 faiz, 
o cümlədən idxal 2,27 faiz artıb, ixrac isə 
0,53 faiz azalıb. 2022-ci ilin yanvar-oktyabr 
aylarında Serbiya Azərbaycanın 68-cı xarici 
ticarət tərəfdaşı olub. Ölkələrimiz arasında 
ticarət dövriyyəsinin həcmi 9,84 milyon dollar, 

o cümlədən idxalın 
həcmi 8,10 milyon dollar, 
ixracın həcmi 1,74 milyon 
dollar təşkil edib. 2021-
ci ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 2022-ci ilin 
yanvar-oktyabr aylarında 
Serbiya ilə ticarət 
dövriyyəsi 27,51 faiz artıb.

Bütün bunları nəzərə alaraq, əminliklə 
deyə bilərik ki, Azərbaycan-Serbiya əlaqələri 
ildən ilə uğurla inkişaf edir, münasibətlərimiz 
strateji tərəfdaşlıq, dostluq, qarşılıqlı hörmət 
prinsiplərinə əsaslanır. Siyasi dialoqun 
yüksək səviyyədə olması iki ölkə liderlərinin 
siyasi iradəsi və müdrik uzaqgörənliyindən, 
əməkdaşlığa verdikləri böyük önəmdən irəli 
gəlir. Məhz bu münasibətlərdən irəli gələrək, 
Prezident İlham Əliyevə ehtiram əlaməti 
olaraq Serbiyaya səfər zamanı Azərbaycan 
dövlət başçısının təyyarəsini serblərə məxsus 
hərbi təyyarələr müşayiət edib. Belqrad 
şəhərinin “Nikola Tesla” hava limanında isə 
Azərbaycan Prezidentini serbiyalı həmkarı 
Aleksandar Vuçiç şəxsən qarşılayıb, çox 

böyük qonaqpərvərlik nümayiş etdirib. Rəsmi 
qarşılanma mərasimindən sonra prezidentlərin 
təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub, 
ölkələrimiz arasında 6 yeni sənəd imzalanıb, 
mətbuata bəyanatlarla çıxış edilib. Elə həmin 
gün Azərbaycan Prezidentinin 
Serbiyanın Baş naziri Ana Brnabiç ilə 
geniş tərkibdə görüşü olub. Səfərin 
yekununda Serbiya Prezidenti 
Aleksandar Vuçiç azərbaycanlı 
həmkarını hava limanında şəxsən özü 
Bakıya yola salıb. Bununla 
bir daha Azərbaycana və 
onun Prezidentinə ən 
yüksək səviyyədə hörmət 
nümayiş etdirilib.

Azərbaycan-Serbiya dostluğunun strateji 
müttəfiqlik səviyyəsinə çatdırıldığını 
“Kaspi” qəzetinə söyləyən millət vəkili 
Vüqar Bayramov bildirib ki, strateji 
münasibətlərimizin son illər daha da inkişaf 
etdiyi Serbiya ilə ticarət dövriyyəmiz son 4 
ildə 2 dəfəyə yaxın artaraq 9.2 milyon dollara 
yüksəlib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan 
ilə Serbiya arasında iqtisadi əlaqələrin yalnız 
enerji deyil, eyni zamanda qeyri-neft sektoru 
üzrə inkişaf etməsi potensialı kifayət qədər 
böyükdür: “Serbiya ilə Azərbaycan arasında 
mavi qaz nəqli sahəsində də əməkdaşlığın 
inkişaf edəcəyi gözlənilir. Yunanıstan-
Bolqarıstan Qaz İnternkonnektoru (İGB) 
istifadəyə verildikdən sonra Serbiyanın 
Azərbaycan qazını idxal etmək imkanları 
genişlənib. Azərbaycan Prezidentinin 
siyasi iradəsi nəticəsində reallaşması 
mümkün olan Cənubi Qaz Dəhlizinin yeni 
elementinə çevrilən İGB-dən mavi qaz ala 
biləcək ölkələrdən biri də məhz Serbiyadır. 
İGB-nin ötürmə qabiliyyətinin 3,5 milyard 
kubmetrdən 5,5 milyard kubmetrədək 
artırılması isə Macarıstan, Serbiya, Slovakiya, 
Rumıniya, Şimalı Makedoniya kimi ölkələrin 
də Azərbaycan qazını almasına imkan yarada 
bilər. Beləliklə, ölkəmizin Mərkəzi və Şərqi 

Avropanın enerji təhlükəsizliyinin 
formalaşmasındakı rolu daha da 
artmaqdadır. Bu, Azərbaycanın 
strateji mövqeyini daha da 
möhkəmləndirir”.
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ABŞ-da keçirilən aralıq 
seçkilərinin nəticələri 
sürpriz oldu. Sorğu və 

proqnozlar demokratların məğlub 
olacağını göstərsə də, prezident 
Co Baydenin partiyadaşları uğur 
qazana bildilər. Nəticədə onlar 
Senat üzərində nəzarəti saxlamağa 
müvəffəq oldular. Respublikaçılar 
isə yalnız Konqresin aşağı 
palatasında minimal səs çoxluğu 
əldə etdilər. Bəs ABŞ-da aralıq 
seçkilərin nəticələri Ağ Evin 
xarici siyasətinə, xüsusən də 
Türkiyə ilə münasibətlərə necə 
təsir edə bilər? Xüsusilə Senatda 
respublikaçı adların çoxluğu və ya 
əsas vəzifələrə gəlməsi Türkiyəyə 
F-16-ların satışına təsir edə 
bilərmi? 

Türkiyə əleyhinə fikirləri ilə 
tanınan Nümayəndələr Palatasının 
sədri Nensi Pelosinin yerinə 
respublikaçı namizədin seçilməsi 
Ankara üçün müsbət hal kimi 
qiymətləndirilir. Türkiyə mediası 
yazır ki, seçkilər Ankara tərəfindən 
yaxından izlənilib. S-400 məsələsi, 
F-16 döyüş təyyarələrinin satışı, 
Türkiyəyə qarşı sanksiyaların 
tətbiqinə səbəb olan qanunların 
təsdiqlənməsi faktı seçkilərə 
marağın artmasının əsas səbəbləri 
olub. 

Bu faktdır ki, demokratlar 
həmişə antitürk mövqeləri ilə 
seçilirlər. Məsələn, Baydenin 
qondarma soyqırımı tanımasını, 
“Dağlıq Qarabağ xalqı” ifadəsini 
işlətməsini yada salmaq kifayətdir. 

Türkiyənin seçkilərdən 
gözləntilərini ictimaiyyətə ən 
açıq şəkildə çatdıran şəxs isə 
prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
olub. “Senatda iki-üç yer böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Deməli, 
bu iki-üç yerdə respublikaçılar 
uğur qazansa, bəlkə də iş bizim 
üçün xeyli asanlaşar. İndi biz 
prosesi izləyirik”, - deyə prezident 
bildirib. Ərdoğanın bu gözləntisini 
Co Baydenlə F-16 qırıcılarının 
satışı ilə bağlı danışıqlar apardığı 
vaxtda dilə gətirməsi diqqətçəkən 
faktordur. Ərdoğan Baydenin 
F-16 satışı ilə bağlı müsbət fikirdə 
olduğunu ifadə edib. 

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.azAntitürk Antitürk 

mövqeyilə mövqeyilə 
tanınan tanınan 

Nümayəndələr Nümayəndələr 
Palatasının Palatasının 
sədri Nensi sədri Nensi 

Pelosinin yerinə Pelosinin yerinə 
respublikaçı respublikaçı 

namizədin namizədin 
seçilməsi seçilməsi 

Ankara üçün Ankara üçün 
müsbət hal kimi müsbət hal kimi 
qiymətləndirilir. qiymətləndirilir. 
Çünki Pelosinin Çünki Pelosinin 
vəzifədə olduğu vəzifədə olduğu 

müddətdə müddətdə 
həmişə həmişə 

Türkiyədən Türkiyədən 
uzaq durması uzaq durması 

ABŞ-Türkiyə ABŞ-Türkiyə 
münasibətləri münasibətləri 

üçün üçün 
problemlər problemlər 

yaradıb. Spiker yaradıb. Spiker 
olmağa iddialı olmağa iddialı 

Makkarti isə Makkarti isə 
Türkiyəyə səfər Türkiyəyə səfər 

edəcək. edəcək. 
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Bəllidir ki, son illərdə 
iki ölkə arasında yaşanan 
gərginliklər Konqresdə Türkiyə 
əleyhinə əhval-ruhiyyənin 
güclənməsinə səbəb olub. 
Yunan, erməni və yəhudi 
lobbilərinin fəal kampaniyaları 
Konqresdə Türkiyə əleyhinə 
bir çox qərarların qəbuluna 
gətirib çıxarıb. Türkiyənin 
Egey və Şərqi Aralıq 
dənizində, Yunanıstan və 
Kiprdə yaşadığı gərginlik, 
Qarabağ müharibəsində 
Azərbaycana dəstək verməsi 
Amerika Konqresində mürtəce 
bəyanatlara və qərarlara 
səbəb olub. Lakin Türkiyənin 
Rusiyanın 
Ukraynaya 
təcavüz 
cəhdindən sonra izlədiyi 

siyasət, Ukraynaya pilotsuz 
təyyarələrin tədarükü, ərzaq 
təhlükəsizliyi üçün taxıl dəhlizi 
sazişinin həyata keçirilməsi 
kimi addımları həm Konqres, 
həm də Bayden tərəfindən 
bəyənilib. Bununla bağlı ən 
konkret inkişaf Türkiyənin F-16 
alması prosesində yaşanıb. 
İkitərəfli münasibətlərdəki 
problemlərə baxmayaraq, 
Bayden administrasiyası 
Türkiyəyə F-16-ların 
satışını dəstəklədiyini 
bildirib. Amma 
Konqresdə hələ 
də F-16 satışının 
qarşısını almaq 

istəyən respublikaçı və 
demokrat konqresmenlər var. 
Alışla bağlı təsdiq prosesinin 
dekabrın sonuna qədər hazırkı 
Konqresdə, yoxsa yanvardan 
yeni Konqresdə baş tutacağı 
hələ də qaranlıq olaraq qalır. 
Ərdoğanın xarici siyasət 
müşaviri İbrahim Kalın dekabr 
ayına işarə edərək, Ankaranın 
bu prosesin ən qısa zamanda 
tamamlanmasını gözlədiyini 
qeyd edib. Amma Ankara ilə 
Vaşinqton arasında davam 
edən texniki işlər və Konqres 
təqviminin sıxlığı səbəbindən 
səsvermənin 2023-cü ilə təxirə 
salınması da mümkündür. 

F-16-LARIN SATIŞINI HANSI KONQRES TƏSDIQ EDƏCƏK? 

Nümayəndələr Palatasının 
sədri Nensi Pelosinin 
respublikaçı Kevin Makkarti ilə 
əvəzlənməsi ehtimalı Ankarada 
müsbət qiymətləndirilir. 
Spiker olmağa iddialı 
Makkarti Türkiyəyə səfər də 
edəcək. Pelosinin vəzifədə 
olduğu müddətdə həmişə 
Türkiyədən uzaq durması 
Ankarada narazılıq yaradıb. 
Düzdür, Makkarti də 2019-
cu ildə Türkiyənin Suriyada 
transsərhəd əməliyyatına 
və Rusiyadan S-400 hava 
hücumundan müdafiə 
sistemləri almasına qarşı çıxan 
Konqres üzvləri arasında idi. 
Lakin o, heç vaxt Pelosi qədər 
aqressiv olmayıb. Üstəlik, 
Nümayəndələr Palatasında 
Xarici Əlaqələr Komitəsinin və 
Hərbi Xidmətlər Komitəsinin 
sədrləri də dəyişəcək. Xarici 
Əlaqələr Komitəsinin sədri olan 
və Türkiyəyə müxalifliyi ilə 
tanınan Bob Menendezin yerinə 
respublikaçılar Maykl Makkol 
və Cim Rişin namizədlikləri 

müzakirə edilir. Demokrat 
Konqres üzvlərinin iyun ayında 
imzaladığı bəyanatda hər 
iki respublikaçı Türkiyənin 
mümkün Suriya əməliyyatına 
qəti şəkildə qarşı çıxıblar. Eyni 
Konqres üzvləri 2021-ci ildə 
insan haqları mövzusunda 
Türkiyəyə daha çox təzyiq 
göstərmək üçün yazılmış 
bəyannaməni də imzalayıblar. 
Amma onlar demokratlar kimi 
təşəbbüskar olmayıblar.  

ƏSAS PROBLEM ABŞ-IN YPG-YƏ 
DƏSTƏK VERMƏSIDIR

Belliklə, prezident Ərdoğanın 
“qazansalar bizim üçün daha 
yaxşı olar”, - dediyi 
respublikaçılar Senatda 
“gözlənilən” performansı 
göstərə bilməyiblər. Yeri 
gəlmişkən, İstanbulda 
baş verən 
partlayışdan 
sonra daxili 
işlər naziri 
Süleyman 
Soylunun 

“Amerika səfirliyinin başsağlığını 
qəbul etmirik, rədd edirik”, 
- deməsi iki ölkə arasında 
münasibətlərin gələcəyi ilə 
bağlı suallar doğurub. İkitərəfli 
münasibətlərdə əsas problem 
kimi Vaşinqtonun Ankaranın 
terror təşkilatı kimi gördüyü 
strukturları dəstəkləməsi önə 
çıxır. Vaşinqtondakı Türkiyə 
Araşdırmaları Proqramının 
direktoru Soner Çağaptayın 
sözlərinə görə, oxşar 
hücumların təkrarlanması 
halında Türkiyədə ABŞ-
la münasibətlərə yenidən 
baxılması üçün ictimai təzyiqlər 
arta bilər. ABŞ-ın İŞİD-ə qarşı 

mübarizədə YPG-yə verdiyi 
dəstəyin Türkiyə üçün 
qəbuledilməz olduğunu 
vurğulayan Çağaptay 

“Türkiyə PKK-ya qarşı 
mübarizə apararkən 

YPG-yə dəstək 
vermək 
münasibətlərə 
xələl gətirir” 

deyib.

DEMOKRAT PELOSININ ƏVƏZINƏ RESPUBLIKAÇI MAKKARTI 

Kevin MakkartiKevin Makkarti

Türkiyənin ABŞ Konqresindən Türkiyənin ABŞ Konqresindən 
GÖZLƏNTILƏRI VARGÖZLƏNTILƏRI VAR

Türkiyənin ABŞ Konqresindən Türkiyənin ABŞ Konqresindən 
GÖZLƏNTILƏRI VARGÖZLƏNTILƏRI VAR

SIYASƏT
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Rusiya-Ukrayna 
müharibəsi dünyanın 
siyasi mənzərəsini ciddi 

şəkildə dəyişdirməklə yanaşı, 
iqtisadi və sosial çətinliklərə 
də yol açıb. Hərbi əməliyyatlar 
dünya bazarlarında kəskin 
bahalaşma yaradıb, inflyasiya 
təzyiqlərini də yüksəldib. 
Bunun nəticəsidir ki, bu gün 
dünya qiymət artımını, ərzaq 
qıtlığını ciddi şəkildə hiss 
edir. Nüfuzlu mərkəzlərin 
proqnozlarına görə, 2023-cü il 
ərzində dünyada ərzaq qıtlığı 
ehtimalı yüksək olacaq. Bu il 
bütövlükdə dünyada Ukrayna 
münaqişəsi fonunda ərzaq 
məhsullarının qiymətində 
ciddi artım müşahidə olunub. 
Düzdür, müxtəlif ölkələrdə 
vəziyyət eyni deyil - ən yoxsul 
bölgələr digərlərindən daha 
çox əziyyət çəkir. İyulda Rusiya, 
Ukrayna, Türkiyə və BMT 
arasında imzalanmış taxıl sazişi 
kənd təsərrüfatı məhsullarının 
Ukrayna limanlarından 
maneəsiz ixracına imkan 
yaradıb, taxılın qiymətini sabit 
saxlayıb və qlobal qıtlıq riskini 

azaldıb. Lakin 
BMT-nin Ərzaq 

və Kənd 

Təsərrüfatı Təşkilatının 
məlumatına görə, bu il qlobal 
ərzaq idxalı xərcləri rekord 
səviyyəyə - 1,94 trilyon dollara 
yüksəlib. Buna səbəb isə 
istehsal xərclərinin kəskin 
artması və təchizat zəncirinin 
pozulması olub. Ekspertlərin 
qeyd etdiyi kimi, qlobal bazarlar 
monetar və fiskal təhdidlərlə 
qarşı-qarşıyadır. Dünya indi 
iki seçim qarşısındadır: ya 
inflyasiyaya gedilməli, ya da 
qlobal iqtisadi böhran elan 
edilməlidir. Hələlik birinciyə 
üstünlük verilir. 

HƏR GÜN TƏXMINƏN 828 
MILYON INSAN AC YATIR

BMT bu günlərdə rəsmi 
olaraq dünya əhalisinin 
8 milyard nəfər həddinə 
çatdığını açıqlayıb. Son 
onilliklərdə müşahidə olunan 
və bundan sonra da davam 
edəcək əhəmiyyətli artıma 
diqqət çəkən təşkilat, bütün 
dünyada ərzaq təhlükəsizliyi 
və qiymətlərlə bağlı 
narahatlıqlarını dilə gətirib. 
Dünyada ərzaq yardımı 
göstərən BMT-nin Ümumdünya 
Ərzaq Proqramına (WFP) 
görə, hər gün təxminən 828 
milyon insan ac yatır. 2019-cu 
ildən bəri ərzaq təhlükəsizliyi 
riski ilə üzləşən insanların sayı 
135 milyondan 345 milyona 
yüksəlib. 

Hər il dünya qidalanma 
üçün təxminən 4 milyard ton 
ərzaq istehsal edir. BMT-nin 
Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 
Təşkilatının məlumatına görə, 
bütün ərzaqların demək olar 
ki üçdə biri, - təxminən 1,3 
milyard ton meyvə, tərəvəz, 
süd və ət məhsulları israf edilir. 

2080-CI ILDƏ DÜNYADA  
ƏHALI SAYI 10 MILYARD  
NƏFƏRI KEÇƏCƏK

Paralel olaraq 1950-ci 
illərdən etibarən dünya 
əhalisinin sayı da tədricən 
artır. 2020-ci ildə artım 1 
faizdən bir qədər az idi. BMT-
nin son proqnozlarına görə, 
dünya əhalisi 2030-cu ilə 
qədər 8,5 milyarda, 2050-
ci ilə qədər isə 9,7 milyarda 
çata bilər. 2080-ci ildə əhali 
sayının 10,4 milyard nəfərə 
çatacağı gözlənilir. BMT-nin 
İqtisadi və Sosial Məsələlər 
Departamentinin Əhali 
Bölməsinin məlumatına görə, 
Hindistan gələn il dünyanın 
ən çox əhalisi olan ölkəsi 
kimi Çini keçəcək. 2050-ci 
ilə qədər dünya əhalisinin 
proqnozlaşdırılan artımının 
təxminən yarısı səkkiz ölkədə 
olacaq: Konqo Demokratik 
Respublikası, Misir, Efiopiya, 
Hindistan, Nigeriya, Pakistan, 
Filippin və Tanzaniya Birləşmiş 
Respublikası. 

BIRGƏ FƏALIYYƏT PLANI HAZIRLANMASA

Azərbaycanda ərzaq böhranı Azərbaycanda ərzaq böhranı 
özünü qiymətlərin baha olması, özünü qiymətlərin baha olması, 
inflyasiyanın sürətlənməsi inflyasiyanın sürətlənməsi 
ilə göstərməkdədir. Yerli ilə göstərməkdədir. Yerli 
ekspertlər hesab edir ekspertlər hesab edir 
ki, Azərbaycanın buğda ki, Azərbaycanın buğda 
aldığı hər iki ölkədə  - aldığı hər iki ölkədə  - 
Rusiya və Qazaxıstanda Rusiya və Qazaxıstanda 
bu il buğda istehsalında bu il buğda istehsalında 
artım proqnozlaşdırılır. artım proqnozlaşdırılır. 
Bu o deməkdir ki, əsas Bu o deməkdir ki, əsas 
ərzaq məhsulu olan ərzaq məhsulu olan 
buğda təchizatında qıtlıq buğda təchizatında qıtlıq 
yaranmayacaq. Lakin yaranmayacaq. Lakin 
Azərbaycan qlobal bazar Azərbaycan qlobal bazar 
qiymətlərinin bahalaşması qiymətlərinin bahalaşması 
fonunda buğda bazarında fonunda buğda bazarında 
kəskin qiymət rəqabəti kəskin qiymət rəqabəti 
ilə üzləşə bilər. İşğaldan ilə üzləşə bilər. İşğaldan 
azad olunmuş ərazilərdən azad olunmuş ərazilərdən 
yeni torpaqların əkin yeni torpaqların əkin 
dövriyyəsinə cəlb edilməsi, dövriyyəsinə cəlb edilməsi, 
dünya miqyasında əhalinin dünya miqyasında əhalinin 
gündəlik tələbatına daxil olan gündəlik tələbatına daxil olan 
bir sıra ərzaq və qeyri-ərzaq bir sıra ərzaq və qeyri-ərzaq 
məhsullarının qiymətinin məhsullarının qiymətinin 
artım dinamikası da nəzərə artım dinamikası da nəzərə 
alınmaqla, Azərbaycanda ərzaq alınmaqla, Azərbaycanda ərzaq 
təhlükəsizliyi tədbirləri üçün təhlükəsizliyi tədbirləri üçün 
625,2 milyon manat vəsait 625,2 milyon manat vəsait 
proqnozlaşdırılıb ki, bu da proqnozlaşdırılıb ki, bu da 
2022-ci illə müqayisədə 38,6 2022-ci illə müqayisədə 38,6 
faiz çoxdur. Belliklə də, növbəti faiz çoxdur. Belliklə də, növbəti 
il ərzində ölkəmizi ərzaq il ərzində ölkəmizi ərzaq 
böhranı gözləməsə böhranı gözləməsə 
də, büdcədən də, büdcədən 
ayrılacaq vəsait baş ayrılacaq vəsait baş 
verə biləcək hər verə biləcək hər 
hansı fors-major hansı fors-major 
hallardan yaxa hallardan yaxa 
qurtarmağa qurtarmağa 
kömək edə kömək edə 
biləcək. biləcək. 

DÜNYA 5

DÜNYA DÜNYA 
KÜTLƏVI ACLIQ KÜTLƏVI ACLIQ 
ASTANASINDAASTANASINDA

AZƏR NURİYEV
azernuriyev@kaspi.az

G20 sammitində 
BMT baş katibi 
dünya liderlərinə 

bildirib ki, birgə 
fəaliyyət planı 

hazırlanmasa, 
ərzaqla bağlı 
problemlər 

2023-cü ildə ərzaq 
qıtlığına səbəb olacaq. 
Ukraynadakı böhran 
qiymətlərin artmasına 
səbəb olub. Həm 

Rusiya, həm də Ukrayna 
buğda, arpa, qarğıdalı 

və bitki yağının mühüm 

tədarükçüləridir. May 
ayında ABŞ Beynəlxalq 
İnkişaf Agentliyinin 
rəhbəri Samanta Pauer 
bildirib ki, vəziyyət qlobal 
miqyasda ərzaq və gübrə 
çatışmazlığına gətirib 
çıxarıb və bu, bütün 
dünyada istehlakçılar və 
fermerlər üçün yüksək 
qiymətlərə səbəb olub. 
BMT-nin hesabatına görə, 
vəziyyət koronavirus 
pandemiyası səbəbindən 
daha da pisləşib. Oktyabr 
ayında Ümumdünya Ərzaq 

Proqramının direktoru 
Devid Bisli bildirib ki, 
dünya kütləvi aclıq 
astanasındadır və liderlər 
humanitar yardımı təmin 
etmək üçün hərəkətə 
keçməlidirlər. 

BMT-nin məlumatına 
görə, Afrikanın Saharaaltı 
ölkələrində ərzaq 
təhlükəsizliyi riski 
66,2 faiz təşkil edir. 
Dünyada kifayət qədər 
qidalanmayan insanların 
yarıdan çoxu Asiyada, üçdə 
biri isə Afrikada yaşayır.

AZƏRBAYCAN 
VƏZIYYƏTDƏN 

ÇIXACAQ

Gələn il Gələn il 
ərzində ərzaq ərzində ərzaq 

qıtlığı ehtimalı qıtlığı ehtimalı 
yüksək olacaq. yüksək olacaq. 

Qlobal bazarlar Qlobal bazarlar 
təhdidlərlə təhdidlərlə 

qarşı-qarşı-
qarşıyadır. qarşıyadır. 
Dünya indi Dünya indi 

iki seçim iki seçim 
qarşısındadır: qarşısındadır: 

ya inflyasiyaya ya inflyasiyaya 
gedilməli, gedilməli, 

ya da qlobal ya da qlobal 
iqtisadi iqtisadi 

böhran elan böhran elan 
edilməlidir. edilməlidir. 

Hələlik Hələlik 
birinciyə birinciyə 
üstünlük  üstünlük  

verilir. verilir. 

DÜNYA DÜNYA 
KÜTLƏVI ACLIQ KÜTLƏVI ACLIQ 
ASTANASINDAASTANASINDA
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Özümüzün yod zavodumuz olsa da, apteklərimizi yodla Rusiya və Ukrayna zavodları təmin 
edir. Ukraynadakı müharibə səbəbilə yodun ölkəyə gətirilməsində problemlər   yaşanır. 

Nəticədə apteklərdə yod qıtlığı müşahidə edilir, qiymətlər də xeyli bahalaşıb.

Apteklərdə Apteklərdə 
ÖZ ÖZ YODUMUZ YODUMUZ 
OLACAQOLACAQ  

2023-CÜ ILDƏ APTEKLƏRDƏ YERLI YOD GÖRƏCƏYIK
Əgər ölkəmizdə 

yalnız Rusiya və 
Ukraynaya məxsus 
yod varsa, o zaman 
Neftçalada yerləşən 
“Azər-Yod” MMC 
nə işlə məşğuldur? 

Sualımıza cavab 
tapmaq üçün “Azər-
Yod” MMC-yə 
sorğu göndərdik. 
Cavab olaraq 
bildirildi ki, hazırda “Azər-
Yod” MMC-də xammal 
- xırda kristal yod istehsal 
edilir. Dərman preparatı 
olan 5 %-li yodun istehsalı 
2023-cü ilin birinci 
rübündə nəzərdə tutulur. 
Xaricdən avadanlıq sifariş 
verilib və sənədləşmə işləri 
gedir. Hazırlıq prosesi başa 
çatandan sonra  “Azər-Yod” 
MMC-nin Azərbaycanı 
yodla təmin etməsi 
mümkün  
olacaq.

ZAVODUMUZ VAR,  
AMMA XAMMALIMIZ 
YOXDUR

Sosial məsələlər üzrə 
ekspert İlqar Hüseynli 
dedi ki, yodun istehsal 
olunması ilə bağlı problem 
xammal çatışmazlığıdır: 
“Azərbaycanda strateji 
əhəmiyyətli sektorlardan 
biri əczaçılıq sənayesidir 
ki, onu dövlət bilavasitə 
stimullaşdırmalı idi. 
Təəssüflər olsun ki, 
Azərbaycanda əczaçılıq 
sənayesi inkişaf etmədi. 

Yod çatışmazlığı 
da həmin 
zəncirin dava-
mıdır. Düzdür, 
Neftçalada yod 
istehsal edən 
zavodumuz 
- “Azər-Yod” 
MMC var. 
Amma təəssüflər 
olsun ki, hələ 
də yod istehsal 

edib, qablaşdırıb, aptek 
sənayesinə çatdıra 
bilməmişik. Əgər bu gün 
əvvəlki istehsal yoxdursa, 
demək ki, xammal 
ehtiyatlarımız yetərincə 
deyil. Biri var yodu hazır 
gətirmək, biri də var 
kristalları alıb, istehsalını 
təmin etmək. Ölkəyə yod 
kristallarının - xammalın 
idxalı ilə bağlı da problem 
var. Bu da birbaşa Rusiya-
Ukrayna müharibəsi ilə 
bağlı ola bilər”. 

ZƏRIF SALMANLI
zarifsalmanli@kaspi.az

Mövzu ilə bağlı 
Səhiyyə Nazirliyinə 
müraciət etsək də, oradan 
aptekləri dərmanla təmin 
etmədiklərini bildirdilər. 
Qeyd etdilər ki, bu məsələ ilə 
özəl şirkətlər məşğul olur.

Aptekləri dərmanla təmin 
edən şirkətlərdən “Avromed 
Company” QSC ilə əlaqə 
saxladıq. Şirkətdən verilən 
məlumata görə, yodla 
bağlı depoda da əskiklik 
var. Səbəb isə Rusiya-
Ukrayna müharibəsinə görə 
yollardakı problemlərdən 

yodun Bakıya çətin 
gəlməsidir. “Aptekləri yerli 
yodla niyə təmin etmirsiniz?” 
sualının cavabında isə 
bildirildi ki, onlar yodu 
xaricdən gətirirlər. 

Digər dərman 
təminatçısı şirkət 
“AzəriMed” QSC-
dən də bildirildi 
ki, yodu Yaroslavl 
Əczaçılıq Zavo-
dundan 
gətirirlər. 

Tibb 
mü-

əssisələri, apteklər, 
dərmanlar haqqında 
ümumi məlumat bazası 
olan pharma.az saytında 
da yodu axtarışa verdikdə, 
apteklərdə Rusiya 

Federasiyasının 
“Yaroslavl Əczaçılıq 
Zavodu” QSC 
və Ukraynanın 
“Fitofarm” zavodunun 
məhsulu olduğunu 

görmək  
müm- 
kün- 
dür. 

YALNIZ RUSIYA VƏ UKRAYNADAN GƏLIR

Ilqar HüseynliIlqar Hüseynli

“Azərbaycanda yod 
defisitə çevrilib. 
Apteklərdə 

satışda Rusiyanın 
Yaroslavl əczaçılıq 
fabrikinin 5 faizli 10 ml 
olan məhsulu satılır. Onun 
da qiyməti noyabrın 1-dən 
40 qəpikdən 1 manat 20 
qəpiyə qaldırılıb. Yəni 
300 faiz artım var. Yaxşı, 
bizim Neftçalada fəaliyyət 
göstərən “Azər-Yod” 
MMC-nin ildə istehsal 
etdiyi 400 ton məhsul 
hara gedir? Neftçaladakı 
bu zavod istehsal gücünə 
görə MDB ölkələri 
arasında 1-ci, dünyada 
isə 3 yerdədir. Yəni daxili 
tələbatı ödədikdən sonra 
ən azı 60 faiz ehtiyat 
qalır”.

Bir neçə həftə öncə 
sosial şəbəkələrdə belə bir 
status yazılmışdı. Sosial 
şəbəkə istifadəçiləri də yod 
zavodumuzun - Neftçalada 
yerləşən “Azər-Yod” MMC-
nin mövcud olduğunu, 
məhsul istehsal etdiyini 
və bir zamanlar aptekləri 
yodla təmin etdiyini 
bildirmişdilər.

DAVAM EDƏN PROBLEM
Qeyd edək ki, apteklərdə 

olan yod çatışmazlığı bir 
neçə aydır mövcuddur. 
Göstərilən səbəb isə 
Rusiya-Ukrayna 
müharibəsinə 
görə 
daşınmadakı 
çətinliklərdir. 
9 sentyabrda 
Analitik 
Ekspertiza 
Mərkəzinin 

Dərman və Tibb 
Vasitələrinin İdxal-İxrac 
şöbəsindən bildirilmişdi 
ki, son dəfə ölkəyə yod 
gətirilməsi üçün müraciət 
bu ilin aprel ayında edilib. 
O vaxtdan yod idxalı 
ilə bağlı yeni müraciət 
olmayıb. Hazırda yeni idxal 
müraciəti qəbul edilib və 
bu da onu deməyə əsas 
verir ki, yaxın zamanlarda 
apteklərdə yod çatışmazlığı 
aradan qaldırılacaq.

Məsələnin həll 
olunub-olunmadığını 
öyrənmək üçün şəhərdəki 
apteklərdə reyd keçirdik. 
Müşahidələrimizə əsasən, 
aptekləri 3 qrupa bölmək 
olar. Birinci qrupa daxil 
olan apteklərdən bildirildi 
ki, hazırda satışda yod 
yoxdur. Az gəlir və tez 
də bitir. İkinci cərgəyə 
aid olanlarda yod var 
idi. Lakin özlərində 
də az olduğundan bir 
alıcıya 2-3 ədəddən artıq 
verə bilmirlər. Üçüncü 
qrupdakılar isə yodun 
kifayət qədər olduğunu 
və alıcı nə qədər istəyirsə, 
satdıqlarını bildirdilər. 
Amma bu üç qrupu 
birləşdirən məqam 
hamısının dilə gətirdiyi 
“depoya da məhsul az 
gətirilir”, - cümləsi oldu. 
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Apteklərdə Apteklərdə 
ÖZ ÖZ YODUMUZ YODUMUZ 
OLACAQOLACAQ  
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“MUASIR “MUASIR 
GƏNCLIK DAHAGƏNCLIK DAHA  
MƏLUMATLIDIR”MƏLUMATLIDIR”

7

“Məktəbdə“ tanınmış televiziya və radio aparıcısı, “Asan 
Radio”nun direktoru Emin Musəvini məzunu olduğu 
46 nömrəli tam orta məktəbdə müəllim və şagirdlərlə 
görüşdürdü: “Məktəb illəri mənim üçün həmişə əziz olub. 
Hətta 1-ci sinifə getdiyim ilk günün həyəcanı da yadımdadır”.

Fotolar: 
Rüfət Mikayılov / Global Media Group

“Sizin təhsil aldığınız dövrlə bu gün 
təhsil alan gənclərin dövrü arasında 
hansı fərq var? Gənclərin uğurlu 
olması, həyatda istədikləri peşələrə 
yiyələnmələri üçün onlara hansı 
məsləhətləri verərdiniz?”, - sualına 
cavab uşaqlar üçün motivasiyaedici 
oldu: “Biz bir ölkədə məktəbdə 
oxumağa başladıq. Başqa müstəqil 
bir ölkədə təhsilimizi başa vurduq. 
O vaxtdan çox şey dəyişib. Amma 
tərbiyə, ailə əxlaqı kimi dəyişməyən 
mənəvi dəyərlər var. Müasir gənclik 
bizlə müqayisədə daha çevik, daha 
məlumatlıdır. Bu gün informasiya əldə 
etmək asandır. Gənclərin əlində bizim 
dövrümüzdən fərqli olaraq texnoloji 
alətlər var. Ancaq siz bu cihazlardan 
daha çox fayda götürmək üçün istifadə 
etməlisiniz. Sizin daha keyfiyyətli 
təhsil almaq üçün şansınız çoxdur. Biz 
oxuyan illərdə Rusiyada, Ukraynada 
təhsil almağa can atırdıq. Bu gün isə 
Amerika, İngiltərə kimi ölkələrdə 
gənclər üçün təhsil əlçatandır. 
Xaricdə təhsil üzrə Dövlət Proqramı 
ilə dünyanın top universitetlərində 
oxumaq şansınız var. Bu şanslarınızı 
ağıl, məntiq və böyüklərin məsləhəti 
ilə dəyərləndirməli, seçiminizi 
müəyyənləşdirməlisiniz. Uğurun 
dəqiq formulu yoxdur. Özünüz öz 
bacarığınıza bələd olmalı, daxili səsinizi 
dinləməlisiniz. Daha vətənpərvər, 
güclü, tolerant olmalı, müasir biliklərə 
yiyələnməli, bizim səhvlərimizi təkrar 
etməməlisiniz. Onda daha çox uğur 
qazanmış olarsınız”. 

UĞURUN DƏQIQ 
FORMULU YOXDUR 

İllər öncə məzunu olduğu 
məktəbdə görüş onun üçün 
də nostalji oldu. Ona dərs 

deyən müəllimlər, xatirələrin 
silinmədiyi sinif otaqları, 
doğma dəhlizlər... Dəyişən isə 
təkcə zamandır. Bakı Təhsil 
İdarəsi ilə “Kaspi” qəzetinin 
birgə layihəsi olan “Məktəbdə“ 
tanınmış televiziya və radio 
aparıcısı, “Asan Radio”nun 
direktoru Emin Musəvini 
məzunu olduğu 46 nömrəli 
tam orta məktəbdə müəllim və 
şagirdlərlə görüşdürdü.

MƏKTƏBIN 
ÖZÜNƏMƏXSUS ƏNƏNƏSI...

Emin Musəvi oxuduğu 
məktəbdə qonaq kimi dəvət 
olunmasından məmnunluğunu 
ifadə etdi: “Məktəb illəri 
mənim üçün həmişə əziz 
olub. Hətta 1-ci sinifə 
getdiyim ilk günün həyəcanı 
da yadımdadır. Əvvəlcə 47 
nömrəli məktəbdə oxudum. 
7-ci sinifdə oxuyanda  46 
nömrəli məktəbdə təhsil 
almağa başladım. Orta məktəbi 
bu təhsil ocağında bitirdim. 
İndi bu məktəbdə mənə vaxtilə 
dərs verən müəllimlər çalışır. 
Onların bəziləri təqaüdə çıxıb, 
bəziləri dünyalarını dəyişib, 
bəziləri ölkədən köçüb. O 
zaman bu məktəb çoxmillətli 
məktəb idi. Burada ruslar, 
yəhudilər, ermənilər oxuyurdu. 
Məktəb özünəməxsus ənənəsi 
ilə fərqlənirdi. Bu məktəbdə 
bizim müstəqil qərar vermək 
vərdişimiz də yarandı. 
Buna görə müəllimlərimə 
minnətdaram. 
Çünki bu 
xüsusiyyət 
bu gün də 
köməyimə 
çatır. Biz bir-
birimizə baxıb 
yaxşı oxumaq 
üçün yarışırdıq. 
Hamımız 
əlaçı olmağa 

çalışırdıq. Oxuduğum illəri, 
sinif yoldaşlarımı, sevimli 
müəllimlərimi həmişə böyük 
sevgi ilə xatırlayıram”.

“VALIDEYNLƏRIMIN TƏSIRI 
ALTINDA QƏRAR VERƏRƏK...” 

Şagirdlər E.Musəvinin 
radio və televiziyanı 
özünə peşə seçməsinin 
səbəbi ilə maraqlandılar: 
“Valideynlərimin təsiri 
altında qərar verərək Tibb 
Universitetinin Pediatriya 
fakültəsində psixiatr ixtisasına 
yiyələndim. Amma məni daha 
çox ictimai işlər, jurnalistika, 
hüquq, beynəlxalq siyasət 
maraqlandırırdı. Valideynlərim 
isə “Həkim olmaq şərəfli işdir”, 
- deyə israr edirdilər. Onların 
istəyi ilə Tibb Universitetini 
bitirdim. Amma sonra öz 
arzumun ardınca getməyi 
qərara aldım. Bakı Sosial 
İdarəetmə və Politologiya 
İnstitutunu politologiya ixtisası 
üzrə bitirdim”. Qonaq media 
sahəsinə gəldiyi illəri xatırladı: 
“Elə bir iş arzulayırdım ki, həm 
maddi, həm mənəvi baxımdan 
rahat olum. Məsələn, həkim 
olub, az maaşla işləmək, 
xəstələrdən rüşvət almaq 
istəmirdim. Mənə rahatlıq 
gətirən belə yer radio oldu. 
ANS ÇM radiosunda aparıcı 
kimi işə başladım. Radionun 
ab-havası başqa idi. Müasir 
fikirli, gənc insanlarla 
işləyirdim, normal maaş 
alırdım. Gəncliyimiz orada 
keçdi. Onda 21 yaşım vardı. 

Sonra 106 FM 
radiosunda 

direktor vəzifəsində çalışdım. 
Hərbi xidmətdən qayıdandan 
sonra Space TV-də aparıcı, 
“Azad Azərbaycan” radiosunda 
(106.3 FM) direktor və 
aparıcı kimi fəaliyyətimi 
davam etdirdim. Eyni 
zamanda “Azad Azərbaycan” 
Televiziyasında aparıcı və 
müəllif kimi çalışdım. Bu gün 
də fəaliyyətimi radioda davam 
etdirirəm”.

MARAQLI VƏ 
YADDAQALAN INSANLAR

“İş həyatınız sizi 
müxtəlif məşhur insanlarla 
görüşdürüb. Ən çox yadınızda 
qalan kimlərdir?”, - sualını 
cavablandıran E.Musəvi 
radioda ilk qonağının tanınmış 
müğənni Akif İslamzadə 
olmasından qürurla danışdı: 
“1997-ci ildə tanınmış estrada 
müğənnisi Akif İslamzadə 
ilk qonağım oldu. Həmin 
vaxt populyar müğənni idi. 
Onunla görüş maraqlı oldu 
və mənə çox təsir etdi. Daha 
sonra məşhur televiziya 
aparıcısı Rafiq Hüseynovla 
görüş maraqlı idi. Televiziyada 
aparıcısı olduğum “Qeyri 
rəsmi” verilişi üçün Moskvada 
Polad Bülbüloğlunu çəkdik. 
Onu hamı tanıyırdı, amma 
heç kəs qeyri-rəsmi formatda 
görməmişdi. Televiziya 
layihələri çərçivəsində 
dünyanın aparıcı siyasətçiləri 
- İsrailin prezidenti Şimon 
Peres, Latviya prezidentləri, 
Estoniya, Argentina, Almaniya 
rəsmiləri, parlament üzvləri ilə, 

eyni zamanda Layma 
Vaykule, Vaxtanq 

Kikabidze, 
Raymond 
Pauls və digər 
görkəmli 
sənətçilərdən 
və ictimai 

xadimlərdən 
müsahibələr 
aldım”.

Uğurun 
dəqiq 

formulu 
yoxdur. 
Özünüz 

öz 
bacarı-

ğınıza 
bələd 

olmalı, 
daxili 

səsinizi 
dinləmə-

lisiniz

MƏKTƏBDƏ

LAYIHƏ

HAZIRLADI:
Təranə Məhərrəmova

taranamaharramova@kaspi.az
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Hürü İsmayılzadə: 
“Maaş önəmlidir, amma 

ən vacibi deyil. Maaş 
ona görə önəmlidir ki, 

hər şeyi pulla alırıq 
və bunu qazanmaq 

üçün ortaya zəhmət 
qoyuruq. Bu zəhmət 
dəyərləndirilməlidir. 

Mənim üçün iş 
seçimində ən önəmli 

faktor şirkətlərin 
dəyərlərinin 

dəyərlərimlə üst-üstə 
düşməsidir. Çox maaşlı, 

lakin dəyərlərimlə 
üst-üstə düşməyən 

şirkətlərdə 
işləmərəm”

l Sizcə, reklam necə 
olmalıdır ki, insanlar 
bezməsin? Çünki bəzi insanlar 
reklamları yorucu hesab edir.

l Əlbəttə ki, reklam 
auditoriyaya uyğun 
hazırlanmalıdır. Reklam 
hazırlanarkən mütləq onun 
məqsədi nəzərə alınmalıdır. 
Məsələn, reklamın çəkilmə 
məqsədi satışdırsa, əlbəttə 
ki, əsas mesaj məhsulun 
satışı ilə bağlı olmalıdır. Əgər 
mesaj brendi tanıtmaqdırsa, 
ona yönümlü olmalıdır. 
Ən əsası, bütün sahələrdə 
olduğu kimi, burada da işi 
hər zaman peşəkarların 
öhdəsinə buraxmaq lazımdır. 
Bu gün bir çox brendlər 
bundan əziyyət çəkirlər. 
Yəni büdcə məsələlərinə 
görə qeyri-peşəkar və ya 
daxili komandanın gücünə 
güvənirlər. Yaxud qərar 
verən şəxs heç bir marketinq 
və reklam biliyi olmadan 
öz şəxsi fikrinə güvənərək 
qərar verir. Hamı elə bilir 
ki, reklam asan sahədir. İşin 
içində olanda daha mürəkkəb 
olduğunu görürsən. Reklam 
insana uyğun zamanda və 
uyğun olaraq göstərilirsə, 
yorucu deyil. Mən kompüter 

axtarıramsa, qarşıma TV 
reklamı çıxırsa, bu, 

əlbəttə, məni yorar. 

l Azərbaycan 
qadınlarının məşhur 

şirkətlərdə 
işləməsi 
sevindiricidir. 

Amma bir çox 
qadınlar da 

var ki, bunu 
təkbaşına 
etməyin 
mümkünsüz 
olduğunu 
düşünürlər. 
Bu stereo-
tipləri 

necə qıraq?

l Dayandığın yerdə uğur 
qazana bilməzsən. Dəstəyi 
qıraqdan da gözləməməlisən. 
İnsan sadəcə özünə güvənməli, 
inanmalı və öz bacarıqlarından 
düzgün istifadə etməlidir. 
Stereotiplərin qurbanı 
olan qadınlar var. Burada 
ailənin üzərinə çox iş düşür. 
Əgər ailəniz sizə inanıb 
dəstəkləyirsə, şanslısınız. 
Bu yoxdursa da, hər bir 
qadın anlamalıdır ki, onun 
da eyni dərəcədə hüquqları 
və resursları var. Hər şeyi 
unudub, gözə alıb, buna 
tərəf addım atmaq lazımdır. 
Əgər ətraflarında dəstək 
yoxdursa, o dəstəyi özlərində 
tapmalıdırlar. Ola bilər ki, 
sizə güvənən yoxdur, amma 
siz özünüz  özünüzə inanıb 
güvənsəniz, hər şey alınacaq. 

l Bəs sizin uğurunuzda 
ailənizin rolu nə qədərdir? 

l Ailəm məni hər zaman 
dəstəkləyib. İnsan daim 
xoşbəxt olmur. Bəzən çətin 
günlər olub, onun öhdəsindən 
gəlmək üçün ilk növbədə 
ailəmin dəstəyi mənə kömək 
olub. Uğursuz olsan belə, 
bilirsən ki, səni sevən var, 
ailən yanındadır. Yəni heç 
kəs demir ki, sən bu gün 
işə girmədin, yaxud uğur 
qazanmadın, biz daha səni 
çox istəmirik. Biləndə ki, 
sənin sabah nə edəcəyinə, 
hansı qərarı verəcəyinə 
baxmayaraq, yanında ailən 
var, onda qazanan olursan. 
Bundan da əlavə, çətinliyə 
düşəndə də, hər zaman 
bilirəm ki, stressli müddət 
daimi deyil, hər gələn böhran 
bitəcək. Həyat hər zaman qara 
notlarla getmir. Yanlış qərar 
qəbul etmisənsə, bundan dərs 
götürüb, daha yaxşı qərarlar 
qəbul etməlisən. Amma özün 
də o qaranlığa qərq olursansa, 
böhrandan çıxmaq daha çətin 
olur.

Bu gün işlədiyi şirkət 1 il öncəsinə 
qədər ona əlçatmaz görünüb. Orada 
ancaq dahilərin işlədiyini düşünərək 

burada olmağı xəyalına belə gətirməyib. 
Amma sonunda düşünməkdən belə 
çəkindiyi arzusu reallaşıb. 

Müsahibimiz “Google”da işləyən 
azərbaycanlı Hürü İsmayılzadədir.

Bakıda anadan olub. Bakalavr təhsilini 
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universitetində alıb. Daha sonra Moskva 
Dövlət Universitetində magistratura 
təhsilini davam etdirib. 2-ci kursdan artıq 
iş həyatına atılıb. Çünki təhsillə yanaşı, 
təcrübənin də vacibliyini dərk edib. 
Məşhur sığorta şirkətlərindən birində 
təcrübə keçdikdən sonra banklarda insan 
resursları üzrə mütəxəssis, marketoloq 
kimi karyerasını davam etdirib. Burada 
işləyərkən tanınmış reklam agentliyindən 
dəvət alıb. Agentlikdə marketinq meneceri 
kimi fəaliyyətə başlayıb, rəqəmsal sahə 
üzrə direktor vəzifəsinə qədər yüksəlib. 
Hazırda “Google” şirkətində display və 
video mütəxəssisi vəzifəsində çalışır.

“TƏCRÜBƏM ƏN VACIB TRAMPLINIM IDI”
l Hürü xanım, karyeranıza ikinci 

kursdan başlamısınız. Tələbəliyin ilk 
illərindən işləmək sizə nə verdi?

l Ali məktəbə qəbul olduğum ilk 
gündən artıq təcrübə toplamaqla bağlı 

düşünürdüm. Çünki mənə 
görə, 

həyat universitetdən ibarət deyil. Elə bir 
təminatın da yoxdur ki, universitetə daxil 
oldunsa, bitirdikdən sonra bütün şirkətlər 
iş üçün səni gözləyir. Mənə insan resursları 
sahəsi çox maraqlı idi. Bu sahədə təcrübə 
keçdim. Anladım ki, təhsil işə qəbul 
olmaq üçün o qədər də önəmli faktor 
deyil. Təhsillə yanaşı, təcrübən olmasa, 
bu proses çətin olur. İşə qəbul olunanda 
heç kəs diplomla kifayətlənmir. Mənim də 
karyeramda tələbəlik illərindəki təcrübəm 
ən vacib tramplinim idi.

“KARYERA TƏK DIPLOM ÜZƏRINDƏ 
QURULMUR”

l Bəzi tələbələr universitetə daxil 
olmağı karyera zirvəsi olaraq görür və 
diplomu artıq qazanılmış “təcrübə” hesab 
edirlər.

l Diplom üzərində işləmədikdən sonra 
kağız parçasından başqa bir şey deyil. Hər 
şirkətə təcrübəli, işini bilən mütəxəssis 
lazımdır. Bizdə insanlar, əsasən, qəbul 
imtahanına köklənir. Bu mərhələni 
keçmək onlar üçün çox böyük uğurdur. 
Sən elə bilirsən ki, ailənin, qohumlarının, 
dost-tanışlarının ümidlərini doğrultdunsa, 
işəgötürən də səni hazır mütəxəssis kimi 
qəbul edəcək. Lakin əmək bazarı daha sərt, 
rəqabətlidir. Yəni əgər sən sabah hansısa 
işi istəyirsənsə, ona uyğun çalışmalısan. İş 
səndən təcrübə istəyirsə, o təcrübəni necə 

qazanacağını düşünməlisən. Karyera tək 
diplom üzərində qurulmur.

“ELƏ BILIRDIK KI, ORADA ANCAQ 
DAHILƏR IŞLƏYIR”

l “Bir il öncə “Google”un 
bir hissəsi olmağın nə qədər 
heyrətamiz olduğu haqqında 
status yazacağım ağlıma belə 
gəlməzdi”, - demisiniz. Maraqlıdır, 
1 il əvvəlki planınız nə idi?

l Polşaya təzə köçmüşdüm. 
Xaricdə yaşamaq da karyeramda 
daha yaxşı nəticə əldə etmək 
üçün idi. Hətta iş üçün müraciət 
edəndə belə, “Google” şirkətini 
nəzərə almırdım. Çünki məsafəli 
işlədiyim üçün təcili iş tapmaq 
məcburiyyətim yox idi. Əmək 
bazarını araşdırır, daha yaxşılarını 
seçməyə çalışırdım. Bu seçim 
imkanı da məni buraya gətirdi. 
Hələ də inanmağa çətinlik 
çəkirəm. Çünki “Google” şirkətini 
nəzərə almamağımın səbəbi mənə 
əlçatan görünməməsi idi. Elə 
bilirdik ki, orada ancaq dahilər 
işləyir. Amma işləyəndə gördüm 
ki, əslində, burada işləmək üçün 
dahi olmağa ehtiyac yoxdur. 
Onlarla işləmək fərqli hissdir. İş 
mühiti stressiz, pozitiv və rahatdır. 

NƏ QƏDƏR MAAŞ ALSAM DA...
l Karyera seçimində sizin 

üçün ən önəmli faktor nədir? 
Yüksək maaş, yoxsa rahat iş 
mühiti?

l Əlbəttə ki, maaş önəmlidir, 
amma ən vacibi deyil. Maaş 
ona görə önəmlidir ki, hər şeyi 
pulla alırıq və bunu qazanmaq 
üçün ortaya zəhmət qoyuruq. 
Bu zəhmət dəyərləndirilməlidir. 
Mən 8 saat işləyirəmsə, yerdə 
qalan saatı da pul qazanmağı 
düşünməklə keçirmək istəmirəm. 
Mənim üçün iş seçimində 
ən önəmli faktor şirkətlərin 
dəyərlərinin mənim dəyərlərimlə 
üst-üstə düşməsidir. Çox maaşlı, 
lakin dəyərlərimlə üst-üstə 
düşməyən şirkətlərdə işləmərəm. 
Şirkətin gördüyü işin keyfiyyətli 
olması da mənim üçün vacibdir. 
Nə qədər maaş alsam da, 
keyfiyyətsiz işi keyfiyyətli kimi 
təqdim edə bilmərəm.

“YOUTUBE” PLATFORMASINDA 
GÖRDÜYÜNÜZ REKLAMLARI 
IŞLƏYIRƏM”

l “Google”dakı iş 
prosesinizdən danışardınız. 
“Google” nə üçün sizə maaş 

ödəyir?
l  “Google”da display və 

video mütəxəssisiyəm. Müxtəlif 
kateqoriyalardan olan brendlər 
və şirkətlərlə işləyirəm. Onlara 
reklam üzrə dəstək göstərirəm. 
Hazırda, əsasən, Cənubi Afrika 
ölkələri ilə işləyirəm. O bazarda 
olan şirkətlərə reklamlarla bağlı 
dəstək göstərirəm. 

l “YouTube” da “Google” 
platformasıdır. “YouTube”da olan 
reklamlarla da işləyirsinizmi?

l Bəli. “YouTube”da 
yerləşdirilən reklamlara 
birbaşa olmasa da, əlbəttə ki, 
ikinci dərəcəli təsirim olur. O 
reklamlarla rastlaşdıqda, özümə 
də xoş olur. Agentlikdə və bankda 
işlədiyim zamanlarda da öz 
yerləşdirdiyim reklamları görəndə 
sevinirdim və hamıya deyirdim ki, 
baxın, onları mən yerləşdirmişəm. 

“BURADA HƏM IŞLƏYIR, HƏM DƏ 
ƏYLƏNIRSINIZ”

l Burada təcrübəli insanlardan 
əylənərək öyrənirəm deyirsiniz. 
Ümumiyyətlə, “Google” əylənərək 
işləmək üçün işçilərinə hansı 
şəraiti yaradıb? 

l Burada işləyən təcrübəli 
insanlardan 1 faiz belə nə isə 
götürsəm, mənə uzun illər bəs 
edər. “Google” kimi şirkətdə 10-15 
il işləyən insanların mühitində 
olmaq böyük məktəbdir. Onlar 
təkcə texniki biliklər yox, 
şirkətdaxili prinsiplərin qurulması 
ilə bağlı məsləhətlər verə bilərlər. 
Çünki bu prinsipləri yaradan 
insanlardır. Onlardan öyrənməklə 
mən strateji məqsədlərimi görüb 
ona doğru gedə bilirəm. Biz 
onsuz da daim öyrənməyə enerji 
sərf edirik. Əgər sən enerjini 
ağıllı yönləndirsən, nəyi necə 
öyrənəcəyini tənzimləsən, inkişaf 
edərsən. “Google” texnologiya 
sahəsində əmək bazarında daha 
rəqabətli qalmaq imkanı verir. Ən 
əsası, portfoliomu zənginləşdirir, 
istədiyim yerə çatmaq üçün daim 
kömək edir. İşdən əlavə, şirkət 
gündə üç dəfə yemək, idman zalı, 
idman/rəqs, kulinariya dərsləri, 
daim açıq olan içki barlarını, 
tibbi sığortanızı və s. ödənişsiz 
təmin edir. İnsanlarla həm işləyir, 
həm də əylənirsiniz. İş yerindən 
həzz alaraq öyrənirik və bunu 

da rəhbərlik dəstəkləyir. Burada 
insan hər hansı məsələyə öz fikrini 
və münasibətini açıq bildirə bilər. 
Bu da insanlara verilən dəyərdir. 
İnsanlar sadəcə işləmək üçün bura 
gətirilməyib. İnsanların məqsədi 
bu şirkəti qabağa çəkmək və 
böyüməsinə dəstək olmaqdır. Heç 
bir qərar sənin pisliyinə verilmir 
və şirkətdə özünü ancaq dəyərli 
hiss edirsən. Sənin rolun bu 
şirkətdə səhər gəlib, bütün günü 
işləyib, çıxmaq deyil. Şirkətin 
xarakteristikalarından biri də odur 
ki, hər kəs işinə daha rahat və 
pozitiv mühitdə davam edir.

“REKLAM BAZARINDA 
STEREOTIPLƏR ÇOXDUR”

l Azərbaycan reklamlarında 
gender stereotipləri barədə 
araşdırma edirdiniz. Marketinq 
və ya reklam sahəsində genderlə 
bağlı hansı stereotiplər var?

l Azərbaycanda reklam 
bazarında stereotiplər çoxdur. 
Məsələn, qadının hər zaman evdar 
rolda, kişinin isə idarəetmədə, 
qərarverici kimi göstərilməsi 
də bir stereotipdir. Hər kəsin 
beynində stereotiplər var. 
Sadəcə, biz stereotiplərdən 
kənar düşünməyə öyrənməliyik. 
Məsələn, bizdə müəllimə 
deyəndə qadından söhbət 
gedir və müəllimlər günündə 
ancaq qadın obrazları ilə bağlı 
reklamları görürük. Axı bu, həm 
də kişi müəllimlərin bayramıdır. 
Bundan əlavə, reklamlarda 
qadınlar seksual obyekt kimi 
göstərilir. Düzdür, az da olsa, 
bəzi reklamlarda kişilərə də 
seksual obyekt kimi yanaşılır. 
Amma qadınların hüquqları 
daha çox pozulur və 
dəstəyə ehtiyacları 
var. Stereotiplərdən 
kənar olan reklam 
daha effektivdir. 
Brendlər buna 
çalış-malıdır.

“GOOGLE”DA IŞLƏYƏN AZƏRBAYCANLI HÜRÜ ISMAYILZADƏ KARYERA YOLUNU “KASPI”YƏ DANIŞIR

“YOUTUBE”DAKI REKLAMLARI “YOUTUBE”DAKI REKLAMLARI 
HAZIRLAYAN AZƏRBAYCANLIHAZIRLAYAN AZƏRBAYCANLI

Diplom 
üzərində 

işləmədikdən 
sonra kağız 
parçasından 

başqa bir 
şey deyil. 

Hər şirkətə 
təcrübəli, 
işini bilən 

mütəxəssis 
lazımdır. 

Bizdə 
insanlar, 

əsasən, qəbul 
imtahanına 

köklənir. 
Buna 

həyatlarının 
imtahanı 

kimi baxırlar.

UĞ

UR HEKAYƏSI

aygunaziz@kaspi.az

SÖHBƏTLƏŞDI:
AYGÜN ƏZIZ

“ÖZÜNÜZƏ INANIB 
GÜVƏNSƏNIZ, HƏR 

ŞEY ALINACAQ”



Vəkil Aygün Əliyeva 
bildirdi ki, “Haqsız rəqabət 
haqqında” qanunun 
tələblərinin pozulmasına 
görə təqsirli şəxslər ölkə 
qanunvericiliyi ilə nəzərdə 
tutulmuş qaydada inzibati və 
cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. 
Qanunun pozulmasına görə 
bazar subyektlərinə maliyyə 
sanksiyaları tətbiq edilir: “Yol 
verilən hərəkətlərə, 
onun ilk dəfə, yaxud 
təkrar törədilməsi 
və s. məsələlərə görə 
sanksiyanın məbləği 
dəyişir. Bu 
qanunu pozan 
müvafiq icra 
hakimiyyəti 
orqanları, 
bazar 

subyektləri və onların vəzifəli 
şəxsləri qanun pozuntusunu 
dayandırmaq və onun 
nəticələrini aradan qaldırmaq 
haqqında Azərbaycan 
Respublikasında antiinhisar 
siyasətini həyata keçirən 
mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanının icrası məcburi 
olan göstərişlərini yerinə 
yetirməyə borcludurlar. 
Məsələn, qanunsuz 
əldə olunan mənfəəti 

qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulmuş qaydada 

büdcəyə ödəməyə, 
vurulmuş zərəri, 

tətbiq edilmiş 
maliyyə 
sanksiya-
larını 

ödəməyə 
borcludurlar”.

“Gücünüzü rəqiblərinizin 
zəif tərəfləri üzərinə 
yönəldin”, “Rəqiblərinizə 

önəm verin, xətalarınızı ilk olaraq 
onlar görərlər”, “Rəqabətin qəlbi 
və ruhu müştəriləri cəlb etməyi 
bacarmaqdır”.

Bunlar məşhur biznes 
adamlarının rəqabətlə bağlı 
fikirləridir və hər birində söhbət 
haqlı rəqabətdən gedir. Yəni ortaya 
rəqibindən daha yaxşı iş qoymalı, 
seçilməlisən. Ancaq rəqabətin bir də 
haqsız forması var.

Bu günlərdə onlayn sifarişlə 
yemək çatdırılması həyata keçirən 
şirkətlərdən birinə İqtisadiyyat 
Nazirliyi yanında Antiinhisar və 
İstehlak Bazarına Nəzarət 
Dövlət Xidməti yol verilmiş 
haqsız rəqabət hallarının 
qarşısının alınması və aradan 
qaldırılması məqsədilə 
məcbur olan göstəriş verib, 
habelə haqsız rəqabətə 
yol verdiyinə görə 
müəssisə barədə 
maliyyə sanksiyası 
tətbiq edib.

Amma zaman-zaman 
başqa şirkətlərin də 

haqsız rəqabətə yol verməsi ilə bağlı 
fikirlər səsləndirilir. Bəs biznes 
mühitimizdə bazar qaydalarına 
zidd olan hansı rəqabət halları var? 
Dövlətin bir şirkətlə bağlı gördüyü 
bu tədbir düzgün rəqabətli bazar 
mühitinin təmini üçün nə dərəcədə 
effektlidir?

“ŞIRKƏT QURURSUNUZSA...”
Almaniyada çalışan iqtisadçı 

Murad Calalov deyir ki, haqsız 
rəqabət ölkə iqtisadiyyatı üçün 
arzuolunmaz haldır və inkişafa nail 
olmaq istəyən dövlətlər bununla 
sərt mübarizə aparırlar: “Avropa 
təcrübəsində görürəm ki, rəqabətli 
bazar mühiti üçün dövlət nəzarəti 

daim olmalıdır. Sərt qaydalar 
var, onlardan kənara çıxmaq 
olmaz. Almaniya Ticarət 
Qanunları kitabı var. Hansısa 
şirkət qurursunuzsa, o kitab sizə 

verilir, nələrə əməl etməli 
olduğunuz orada qeyd 

edilib. Məsələn, 
uşağı cəlbedici yolla 

maraqlandırıb 
valideynini nəyisə 
almağa məcbur 
etmək belə 

qadağandır. 
Yaxud reklam 

edirlər ki, filan məhsulumuz var, 
mağazada çoxdur, gedirsən, deyir 
ki, o məhsul bitib, başqasını təklif 
edək. Yaxud endirim edirlər, 
deyirlər ki, bu məhsulu alsanız, filan 
xidmətlər sizə pulsuz olacaq. Amma 
baxırsan ki, elə yüksək qiymətədir 
ki, pulsuz dedikləri xidmətin 
haqqı da artıqlaması ilə o ödənişin 
içindədir. Bunlar haqsız rəqabət 
növlərindəndir”.

M.Calalov bildirdi ki, rəqabət 
qaydalarından kiçik bir yayınma qısa 
zaman kəsiyində belə xırda şirkətləri 
bazardan çıxara bilir: “Məsələn, 
bir şirkətin qiymətləri digər 
şirkətlərə nisbətən qəfil endirməsi 
qısa zaman kəsiyi üçün haradasa 
qəbul ediləndir. O da endirimin 
səbəblərinə baxır. Məsələn, şirkətin 
filialı bağlanır, ərzaq məhsuludursa, 
istifadə tarixinin bitməyinə az qalıb 
və s. Bu endirimlər 1 gün, 1 həftə, 
maksimum 1 ay çəkə bilər. Amma 
uzun zaman ərzində qiymətin 
digər şirkətlərə nisbətən çox 
aşağı endirilməsi haqsız rəqabət 
sayılır. Bu, digər büdcəsi aşağı olan 
şirkətlərin bazardan çıxmasına yol 
açmış, dövlətin iqtisadi gücünə təsir 
etmiş olur”.
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Murad 
Calalov

ÖLKƏDƏKI HAQSIZ RƏQABƏT FORMALARI
Biznes idarəçi, biznes konsultant 

Anar Bayramov haqsız rəqabətin 
Azərbaycanda rast gəlinən 
formalarından danışdı: “Bir 
forması hökmran mövqeyi olan - 
bazar payı 35-40 faizdən çox olan 
şirkətlərin öz güclərindən istifadə 
edib bazarda qiymətləri həddindən 
artıq aşağı etməsi, yaxud kəskin 
artırması kimi metodlardır. 
Bazarda rəqabət şəraitini məhv 
edirlər. Digər metod bir neçə 
oyunçunun birləşməsidir. Yəni 
bəzən sektor üzrə bazarda hökmran 
bir şirkətin mövqeyi olmur, amma 
bir neçə şirkət birləşib “sözü bir 

yerə qoyur”. Məsələn, danışırlar ki, 
filan məhsulun satışında qiyməti 
filan məbləğdən aşağı etməyək. 
Bu, həmin şirkətlərin bazarda 
hökmranlıq etməsinə gətirir. Başqa 
məsələ inzibati gücdən istifadədir. 
Hansısa məmura bağlı şirkətin 
inzibati resurslardan istifadəsi də 
haqsız rəqabətdir”.

A.Bayramov qeyd etdi ki, dövlət 
idarələrində də haqsız rəqabətə 
yol vermə halları var: “Məsələn, 
tenderlərin şəffaf keçirilməməsi 
halları. Yaxud dövlət qurumu 
hər il eyni şirkətlə işləyir. Başqa 
şirkətlərə təklif vermək üçün 

şərait yaratmır. Bunlar da rəqabət 
mühitinin pozulmasına səbəb 
olur”.

A.Bayramov deyir ki, inkişaf 
istəyən dövlətlər 
haqsız rəqabətlə hər 
zaman mübarizə 
aparmalıdırlar: 
“İqtisadi, biznes 
fəaliyyəti üçün 
ölkədə şərait 
olmalıdır. 
Bunlardan 
biri də haqlı 
rəqabət 
mühitidir”.

Mütəxəssislər bildirirlər ki, haqsız rəqabət ölkə iqtisadiyyatı üçün arzuolunmaz haldır və 
inkişafa nail olmaq istəyən dövlətlər bununla sərt mübarizə aparırlar. Başqa sözlə desək, 

rəqabətli bazar mühitinin təmin olunması üçün daim dövlət nəzarəti olmalıdır.

Anar 
Bayramov

RƏQABƏTIN HAQSIZI 
RƏQABƏTIN HAQSIZI 
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Son vaxtlar dünya bazarında avtomobillər 
üçün yanacağın qiymətində bahalaşma 
müşahidə edilir. Aİ-95 və Aİ-98 markalı 

benzinin qiyməti il ərzində bir neçə dəfə dəyişib. 
Bu qiymət artımının Azərbaycana da təsiri 
var. Çünki Bakıdakı neftayırma zavodunun 
yenidən qurulması ilə əlaqədar aparılan işlər 
ölkə daxilində Aİ-95 və Aİ-98 markalı benzinin 
istehsalını hələlik mümkünsüz edib. 
Azərbaycan bu benzin markalarını 
xaricdən idxal edir. Son 8 ayın 
statistikasında bununla bağlı bir 
tendensiya qeydə alınıb. Statistikaya 
əsasən, Azərbaycana 2022-ci ilin 
yanvar-avqust aylarında 71 min 
705,12 ton “Premium Euro-95” 
markalı avtomobil benzini idxal edilib 
ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrünün 
göstəricisindən 33,8% azdır. 

Eləcə də 2022-ci ilin yanvar-avqust 
aylarında Azərbaycana “Super Euro-
98” markalı avtomobil benzininin 
idxalında da azalma qeydə alınıb. 
Sözügedən müddət ərzində ölkəyə 1 
milyon 272,34 min dollar dəyərində 
(azalma 6,7%) 1 min 70,21 ton “Super 
Euro-98” markalı avtomobil benzini 
(azalma 35,7%) idxal edilib.

Bir sözlə, həm Aİ-95, həm də Aİ- 98 markalı 
benzinin idxalı azalıb. İndiki halda idxalın 
azalması hansı səbəblərdən ola bilər? Sürücülər 
bu markalı benzini Aİ-92-i ilə əvəz ediblər, 
yoxsa hibrid və elektromobillərin sayı artıb? 

“BƏZI AVTOMOBILLƏRƏ MARAQ AZALIB”
Mövzu ilə bağlı “Kaspi” qəzetinə 

açıqlamasında nəqliyyat üzrə ekspert Eldəniz 
Cəfər bildirdi ki, dünya bazarlarında Aİ-95 

və Aİ-98 premium 
markalı benzinin 
qiymətinin 
yüksəlməsi 
Azərbaycana 
da təsir etdi: 
“Ölkəmizdə də bu markalı benzinin qiyməti 
yüksəldi. Qiymət artımından sonra Azərbaycan 
avtomobil bazarında avtomobillərin qiymətində 

kəskin enmə və ya yüksəlmə müşahidə 
edilməsə də, bəzi avtomobillərə maraq 

azaldı. Bəzilərinə isə maraq artdı. 
Məsələn, Aİ-95 və ya Aİ-98 markalı 
benzinlə çalışan avtomobillərə maraq 
azalıb. Hazırda vətəndaşlarımız kiçik 
mühərrikli dizel yanacağı ilə çalışan 

və eləcə də hibrid avtomobillərə 
üstünlük verirlər. Nəticədə bu markalı 

benzinlərə tələbat da aşağı düşüb”.

“ELEKTROMOBILLƏRIN SAYI 
ARTMAĞA BAŞLAYIR”

E.Cəfər qeyd etdi ki, statistikaya 
baxmayaraq, qarşıdakı dövrdə 
Azərbaycanda Aİ-95 markalı 

benzinə tələbat artacaq: “Çünki 
bu gün ölkəmizə idxal olunan bütün 

yeni avtomobillər Aİ-95 markalı benzinlə 
çalışırlar. Ona görə də demək olmaz ki, Aİ-95 
markalı benzinə tələb kəskin azalacaq. Sadəcə, 
bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, ekoloji 
nəqliyyat vasitələrinə, hibrid avtomobillərinə 
tələb artıb. Eləcə də ölkəmizdə elektromobillərin 
sayı artmağa başlayır. Dizel mühərrikli 
avtomobillərə də maraq artıb. Düşünürəm ki, 
2023-cü ildə ölkəmizə idxal olunan hibrid və 
elektriklə çalışan avtomobillərin sayı bu gün 
idxal olunan ümumi avtomobillərin sayının ən 
azı 30 faizini təşkil edəcək”.

E.Muradlı vurğuladı ki, bəzən 
sürücülər Aİ-95 markalı benzinlə 
Aİ-92 markalı benzini bir-birinə 
qarışdırırlar: “Bəzən digər variant 
kimi insanlar şəxsi avtomobildən 
ancaq işdən evə və geri qayıtmaq 
üçün istifadə edirlər. Eləcə də 
ictimai nəqliyyatdan istifadə edərək 
hərəkət edirlər. Belə variantlardan 
istifadə olunsa da, bu, çıxış yolu 
deyil. Azərbaycanın özündə 
Aİ-95 markalı keyfiyyətli 
benzin istehsal etmək imkanı 
var. Artıq bununla bağlı işlər 

aparılır. 
Digər tərəfdən nəzərə almaq 

lazımdır ki, hibrid avtomobilləri 
də çoxdur. İnsanlar 
bu avtomobillərə 
maraq göstərir. 

Düzdür, elektromobillərə hələlik 
bir o qədər də maraq yoxdur. 
Amma az da olsa, indiki halda 

elektromobillərə maraq 
göstərənlər də 
var. Sadəcə, 

elektromobillər 
üçün 

mövcud infrastruktur qənaətbəxş 
deyil və bu istiqamətdə addımlar 
atılmalıdır. Yetərli infrastruktur 
qurulandan sonra elektromobillərə 
marağın artacağı gözləniləndir”.

Beləliklə, ekspertlərin 
sözlərindən bu qənaətə gəlmək 
olar ki, Azərbaycana Aİ-95 və ya 
Aİ-98 markalı benzinin idxalının 
azalması qiymət artımı ilə əlaqədar 
sərfiyyatın aşağı düşməsi və hibrid 
avtomobillərə marağın artması ilə 
əlaqədardır.

Nəqliyyat üzrə ekspert 
Elməddin Muradlı bildirdi ki, 
Aİ-95 və Aİ-98 markalı benzinin 
qiymətinin bahalaşmasının bu tip 
yanacaqla işləyən avtomobillərə 
marağın azalması ilə bağlılığı var: 
“Ətrafımızda nə qədər insan Aİ- 95 
markalı benzinlə işləyən nəqliyyat 
vasitəsi istifadə edir. Deyərdim ki, 
artıq onlar ekonom rejimə keçiblər. 
Yəni, kimsə premium benzin işlədən 
avtomobil sürürsə, bu, o demək deyil 
ki, o varlıdır, çox imkanlı adamdır, 
pul onun üçün heç bir dəyər kəsb 
etmir. Belə deyil. İnsanların hər 
birinin özünəməxsus tələbatı var 
və bundan kənara çıxmaq 
olmaz. Premium 
benzinlə işləyən 
nəqliyyat vasitələrinə 
maraq çox olsa da, 
məcburiy-
yətdən ehtiyat 
variantlara 
da üstünlük 
verənlər 
var”.

“ELEKTROMOBILLƏR ÜÇÜN MÖVCUD INFRASTRUKTUR QƏNAƏTBƏXŞ DEYIL”

Bu il 
Azərbaycana 
idxal olunan 

Aİ-95 və Aİ-98 
markalı benzinin 

həcmində 
azalma 

qeydə alınıb. 
Ekspertlər 

hesab edir ki, 
qiymətlərin 

bahalaşması 
alıcılıq 

qabiliyyətinə 
təsir edib. 

Paralel olaraq 
ölkədə hibrid 
avtomobillərə 

marağın artması 
da müşahidə 

edilir.

PREMIUM 
EURO-95

SUPER 
EURO-98

33,8% 
azalma 

35,7% 
azalma 

ElməddinElməddin
MuradlıMuradlı

Eldəniz Eldəniz 
CəfərCəfər

“INSANLAR ARTIQ 
EKONOM REJIMƏ 
KEÇIBLƏR”

Bahalı benzinəBahalı benzinə
TƏLƏBAT TƏLƏBAT 
AZALIBAZALIB

Bahalı benzinəBahalı benzinə
TƏLƏBAT TƏLƏBAT 
AZALIBAZALIB

BƏXTIYAR MƏMMƏDLI   
bextiyarmemmedli@kaspi.az



26 NOYABR ŞƏNBƏ 2022 TURIZM12

“Azərbaycan Milli Qolf Klubu”nun 
direktoru Xeyrəddin Cabbarovun 
sözlərinə görə, ölkəmizdə qolf bir oyun 
kimi 2013-cü ildən fəaliyyətdədir: “Qolf 
Azərbaycan kontingenti üçün yeni 
idman növüdür. Ölkəmizdə qolfçular 
yetişir. Biz ölkəmizi turizm sərgilərində 
klub olaraq təmsil edirik. Pandemiyadan 
əvvəl xaricdən qolf turizmi ilə bağlı 
axın olub. Pandemiyadan sonra da 
gözləntilərimiz var. Çünki dünyada 

qolf oyunu həvəskarları kifayət 
qədər çoxdur. Onlar bu marşrut üzrə 
getdikləri ölkələrdə həmçinin həmin 
yerlərin mədəniyyəti ilə tanış olurlar. 
Qolf həm idman növüdür, həm də 
istirahətdir. Oyun həvəskarları təbiətlə 
təmasda olur, biznes əlaqələri qura 
bilirlər”. Direktorun sözlərinə görə, qolf 
turizminin izi ilə ölkəmizə Baltikyanı, 
İngiltərə, Türkiyə və s. ölkələrdən 
gələn turistlər az deyil: “Bizim klublar 

beynəlxalq dizaynerlər tərəfindən 
qurulub. Destinasiyanı tanıtmaq üçün 
sərgilərdə iştirak etməklə yanaşı, 
turnirlər də təşkil olunur. Hər il kiçik 
çempionatlar keçirilir. Klubumuzun 
şəraiti dünya standartlarına tam cavab 
verir. Belə bir obyektin yaradılması 
nəinki Qubanın, ümumilikdə bölgənin 
turizm sektorunun inkişafına mühüm 
töhfə verəcəkdir. Bu, regional kiçik və 
orta biznesin yeni səviyyəyə çatdırılması 

baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir”.

Düzdür, hələ ölkəmizin beynəlxalq 
qolf turnirlərinə ev sahibliyi edən, 
oyunun mərkəzi kimi çıxış edən, 
məsələn, Türkiyənin Antalya, Bələk və 
s. bölgələri kimi tanınmasına zaman 
lazımdır. Turizmçi Eldəniz Salmanov 
da bunu təsdiqləyir: “Qolf turizmi üzrə 
hələ ki, Türkiyə hotelləri ilə rəqabət edə 
bilmərik”.

İDMAN VƏ İSTİRAHƏTİDMAN VƏ İSTİRAHƏT  
BİR YERDƏBİR YERDƏ

QOLFA GÖRƏ 
AZƏRBAYCANA GƏLMƏK 
ISTƏYƏNLƏR VAR

Ş.Həsənovanın sözlərinə görə, qolfa 
görə Azərbaycana gəlmək istəyənlər 
var: “Qazaxıstan, Hindistan və ərəb 
ölkələrindən gələn turistlər üstünlük 
təşkil edir. Əvvəllər Rusiyadan da 
gələnlər vardı. Həmin turistlər, 
əsasən, qolf oynamağa fokuslanırlar”. 
Ş.Həsənova bildirir ki, qolf turizmi 
üzrə nüfuzlu sərgilərdə iştirak ölkəmizi 
destinasiya kimi xeyli tanıdıb: “Biz 
Mərakeşdə ən nüfuzlu qolf sərgisində 
iştirak etmişik. Bu, ölkəmizin 
tanıdılmasında böyük rol oynadı. Bizim 
hədəflərimiz var. Azərbaycan Turizm 
Bürosu qolfklublar və Qolf Federasiyası 
ilə birgə fəaliyyət planı hazırlayıb. 
Qolf turizmini ölkəmizdə məşhur 
destinasiyaya çevirmək üçün müxtəlif 
çaplı qolf tədbirləri təşkil etmək 

lazımdır. Bunlar həvəskar, peşəkar, 
qadın turnirləri və yeniyetmələr 

üçün çempionatlar ola bilər. 
Qolf idman növü olduğundan 
bu istiqamətdə tədbirləri 
çoxaltmaqla həm 
də turizm 
destinasiyası 
kimi daha 
çox tanıda 
bilərik”.

Azərbaycanın 
qolf turizmi 

imkanları müxtəlif 
sərgilərdə 

nümayiş etdirilir 
və destinasiya 

kimi tanıdılması 
istiqamətində 

işlər həyata 
keçirilir. Hədəf 

bazarlardan olan 
tərəfdaşlarla 

əməkdaşlıq 
əlaqələri 

müzakirə olunur, 
qolf turpaketləri 
haqqında ətraflı 

məlumat 
verilir.

TƏRANƏ MƏHƏRRƏMOVA
taranamaharramova@kaspi.az

QOLF BIZNES ƏLAQƏLƏRI QURMAQ ÜÇÜN IMKANDIR

Dünyada qolf 
turizmi populyarlıq 
qazanıb. Yaşından, 

fiziki hazırlığından asılı 
olmayaraq, hər kəs qolf 
oynaya bilər. Bu, bütün 
ailənin məşğul ola biləcəyi 
az sayda idman növlərindən 
biridir. Qolf turizmi idman 
və istirahəti bir yerdə 
təklif etməsi, səyahətçilər 
üçün heyrətamiz və unikal 
imkanlar açması ilə turistik 
marşrutlar arasında daha 
çox diqqət cəlb edir. 
Təbiətlə harmoniyada olan 
qolf meydançaları, eləcə 
də şəhərdə dəbdəbəli və 
eksklüziv yaşayış yerləri 
qolf həvəskarlarına 
istirahət, həzz, əyləncə və 
idmanın birləşməsini təklif 
edir. Bir çox ölkələrdə canlı 
yayımlanan turnirlər həmin 
məkanı dünyanın diqqətinə 
çatdırır.

Hazırda qolf oynamaq 
üçün əla imkanlar təklif 
edən ABŞ, Avstriya, 
Fransa, İtaliya, İspaniya, 
Portuqaliya, BƏƏ, Türkiyə, 
İsveçrə, Tayland kimi 
ölkələr sırasına Azərbaycan 
da daxil olmağa cəhd edir. 
Məsələn, Dövlət Turizm 
Agentliyi Azərbaycanın 
qolf turizmi imkanlarını 

müxtəlif sərgilərdə nümayiş 
etdirir və destinasiya 
(turizm marşrutu) kimi 
tanıdılması istiqamətində 
işlər həyata keçirir. 
Hədəf bazarlardan olan 
tərəfdaşlarla əməkdaşlıq 
əlaqələri müzakirə olunur, 
qolf turpaketləri haqqında 
ətraflı məlumat verilir. 
Həmçinin qolf turizmi 
üzrə ixtisaslaşmış hotellər, 
kurortlar, qolf meydançaları 
təqdim olunur, yeni 
qolf meydançaları 
müəyyənləşdirilir və onların 
turizmdə istifadəsi ilə bağlı 
araşdırmalar aparılır.

AÇIQ HAVA TURIZM 
NÖVLƏRINƏ TƏLƏBAT

Azərbaycan Turizm 
Bürosunun (ATB) turizm 
məhsulunun inkişafı 
şöbəsinin direktoru Şərifə 
Həsənova  “Kaspi” qəzetinə 
açıqlamasında bildirdi ki, 
ölkəmizdə 2019-cu ildən 
qolf turizmi ilə bağlı işlər 
görülməyə başlanıb. 
Keçən ildən isə bu 
istiqamətdə işlər 
daha da sürətlənib. 
Əsas səbəb 
pande-miyadan 
sonra açıq 
hava turizm 
növlərinə 
tələbatın 

daha da 
artmasıdır: 
“Azərbay-
canda iki 
qolf klubu 
var. Bu 
klublar Bakıda fəaliyyət 
göstərən ”Dreamland 
Qolf Klubu” və Qubada 
yerləşən “Azərbaycan 
Milli Qolf Klubu”dur. 
Əslində, destinasiya 
kimi qolf turizmindən 
danışmaq üçün çox sayda 
qolf klubunun olması 
vacibdir. Amma biz iki 
klubla destinasiyanı təmsil 
edirik və təbliğ etməyə 
çalışırıq. Qolf turizmi üzrə 
təklif edilən turpaketlər 
bir həftəlik səyahəti 
əhatə edir. Turistlər 
Bakıda və Qubada qolf 
meydançalarında qolf 
oynayır, həmçinin şəhəri 
gəzib, mədəniyyətimiz, 
tariximiz, mətbəximizlə 
tanış olurlar”. 

Şərifə 
Həsənova

  “MƏNLƏ SƏYAHƏTƏ ÇIXANIN TARIXƏ HƏVƏSI OLMALIDIR”



CƏMIYYƏT

Mütəxəssislər ehtiyac 
olduğu və sağlamlıq 
imkan verdiyi 
halda bədən 
şəkilləndirmə 
əməliyyatlarına 
getməyi məsləhət 
görürlər. Amma 
bu əməliyyatların 
qiymətləri elə də 
ucuz deyil. Üstəlik, 
həkimlər hər adama 
da bu əməliyyatları 
etdirməyi məsləhət 

bilmirlər.

Gözəllik üçün plastik cərrahların 
masasına əvvəllər daha çox məşhurlar 
uzanırdı. Onlardan bunu niyə 

etdiklərini soruşanda, cavabları bu tipli 
olurdu: “Daim kamera önündəyik, gözəl 
görünməyə məcburuq”. Ancaq zamanla sosial 
şəbəkələrin sayəsində təkcə məşhurlar deyil, 
hər kəs kamera önünə gəldi və görünüşü 
haqqında daha çox adam narahat olmağa 
başladı. Nəticədə estetik mərkəzlərin, estetik 
cərrahların sayı artdı.
İlk vaxtlar estetik əməliyyat deyəndə, daha 
çox rinoplastika - burun əməliyyatları ağıla 
gəlirdisə, indi artıq estetik əməliyyatların 
əhatə dairəsi genişlənib. Son illər isə bədən 
şəkilləndirmə ilə bağlı cərrahi əməliyyatlara 
müraciət edənlərin sayı xeyli artıb. 

Maraqlıdır, bu əməliyyatların qiyməti 
neçəyədir?

Bu sahədə məşhur həkimlərin 
abdominoplastika (qarın gərmə), 
popoplastika (omba böyütmə), 
mammoplastika (sinə plastika) üçün 
qiymətlərini öyrəndik. Hər birinin qiyməti 
3000-3500 manatdan başlayır. Bildirildi 
ki, bu, ilkin qiymətdir. Müayinə zamanı hər 
kəsin bədəninə görə qiymət dəyişə - yəni 
yüksək ola bilər. Həmin əməliyyatlarla bir 
yerdə bel-kürək üçün də şəkilləndirmə 
əməliyyatı etdirmək istəsəniz, bunun 
üçün minimum 1000-1200 manat əlavə 
ödəməlisiniz. Bel-kürək ayrıca əməliyyat 
olacaqsa, qiymətlər 2000-2500 manatdan 

başlayır. Bütün bədəninizdə 
şəkilləndirmə etmək qərarı 
vermisinizsə, minimum 10 
min manatdan keçməlisiniz. 

“BU, ARIQLAMA 
ƏMƏLIYYATI DEYIL”

Bəs 10 min 
manata alacağımız 

gözəlliklə 
bağlı nələri 
bilməliyik? 
Plastik cərrah 
Mübariz 

Məmmədli 
deyir ki, bədən 
şəkilləndirmə əməliy-yatlarına 
gedilməsi üçün səbəb olmalıdır: “Müraciət 
edən pasiyentlərdən müayinə zaman 
diyet saxlayıb-saxlamadığını, idman edib-
etmədiyini soruşuruq. Bunun səbəbi var. 
Bədən şəkilləndirmə əməliyyatlarına nə 
zaman gedilməlidir? Məsələn, deyir ki, 
idmana gedirəm, hər yerimdəki piylər əriyir, 
hansısa hissədəki piyləri əridə bilmirəm. Ona 
görə liposaksiya əməliyyatına müraciət edir. 
Çünki bəzi piylər arıqlamağa dayanıqlıdır. Nə 
etməyindən asılı olmayaraq, idmançılarda 
belə getməyə bilir. Yaxud idmanla bədənində 
hansısa formanı əldə etmək istəyir, cəhd 
edir, alınmır. Bunları edib nəticə almayıbsa, 
əməliyyat qərarı verə bilirik. Yəni mahiyyət 
odur ki, sən istədiyin formanı idmanla, 
pəhrizlə əldə edə bilmirsən, cərrahi yola üz 
tutursan. Bədəndə piy artıq olan yerlərdən 
çəkilir və çatışmayan yerlərə vurulur”.

Bəzən bədənin müxtəlif hissələrində 
böyük miqdarda piylənmə olan, 
artıq çəkili şəxslər “bədən 
şəkilləndirməyə gedəcəm, piyləri 
götürsünlər” deyirlər. Cərrah 
bildirdi ki, bədən şəkilləndirmə 
əməliyyatları arıqlamaq üçün 
icra olunmur: “Adam 60 
kiloqramla əməliyyata girirsə, 
həmin çəki ilə də əməliyyatdan 
çıxır. Hətta bir az artıq ola 
bilər. Çünki əməliyyatdan 
sonra bədəndə ödemlər, 
şişlər filan olur. Bu, arıqlama 
əməliyyatı deyil. Bədən kütlə indeksi 30-
dan yuxarıdırsa, bədən şəkilləndirmə 
əməliyyatına götürmürük. Çünki 
bədən şəkilləndirmə zamanı 
alacağımız piyin miqdarı maksimum 6 
kiloqramdır. Artıq çəkili adamlar üçün 
nə etməyimizdən asılı olmayaraq, onlar 
məmnun qalmayacaq. Ona görə deyirik 
ki, arıqlayın, sonra gəlin”. 

Məlahət 
Abbasova
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“DƏYIŞIKLIYI 
HISS 
EDIRSƏN, 
AMMA...”

M.Məmmədli deyir ki, bədən 
şəkilləndirmə əməliyyatlarına 

daha çox qadınlar müraciət etsə 
də, kişi pasiyentlər də az deyil: 

“Bədən şəkilləndirməyə bir çox 
əməliyyatlar daxildir. Onlar içərisində 

abdominoplastika, liposaksiya, yaxud 
popoplastika əməliyyatlarına daha çox gedilir. 

Xanımlar şəkilləndirmə və popoplastika, bəylər 
isə liposaksiya və bəzən ginekomastiya (kişilərdə süd 

vəzisinin böyüməsi) üçün müraciət edirlər”. 
Cərrah bildirdi ki, məşhurların bədən formasını əldə 

etmək üçün müraciət edən şəxsləri əməliyyat etmir: “Bəzən 
xarici ulduzun şəklini gətirir, mənim bu hissəmi eynən onun kimi 
et deyirlər. O tip pasiyentləri əməliyyata almırıq. Heç kim heç kimə 
oxşamaq məcburiyyətində deyil, fərdilik olmalıdır. Həddindən 
artıq böyütmə, həddindən artıq kiçiltmənin tərəfdarı deyilik. 
Norma daxilində olsa, daha gözəl olar. Onun tərəfdarıyıq ki, hər kəs 
insandakı dəyişikliyi görür, amma tapa bilmir ki, nə edilib. Hər şey 
qədərində gözəldir”.

“HƏR ÜRƏK, HƏR BEYIN ONA DÖZMÜR”
Həkim-terapevt Məlahət 

Abbasova deyir ki, bədəndə 
qüsur varsa, bu, adamda 
psixoloji olaraq çox narahatlıq 
yaradırsa, kompleksə, 
stressə səbəb olursa, bu tipli 
əməliyyatlara gedilməsi 

normal haldır. Amma 
unutmamalıyıq ki, bu, bir 

əməliyyatdır: “Plastik 
cərrahiyyə uzun müddət 

- 6-7-8 saat davam 
edir. Bu müddətdə 
adam narkoz altında 
qalır. Hər ürək, hər 
beyin ona dözmür. 
Belə olanda fəsadlar 
yarana bilir. Üstəlik, 

əməliyyat uğursuz 
alına, ya da istədiyin 
kimi alınmaya bilər. 

Ürəyi xəstə, sinir 
sistemi zəif, 

qanda hemoq-
lobinin 
miqdarı aşağı 

olan, hepatit 
olan, yaxud 

hansısa xroniki 
xəstəlikləri olan 
adamlara məsləhət 
görməzdim. 
Əməliyyatdan 

sonra bu problemlər daha da 
arta bilər. Gözəllik xətrinə 
olan bu əməliyyatlara tək 
istəyimizlə qərar verməməliyik, 
sağlamlığımıza baxmalıyıq”.

Bədən şəkilləndirmə 
əməliyyatları zamanı 
həyatlarını itirənlərə gəlincə, 
M.Abbasova dedi ki, ölüm 
halları bu sahə bizdə yeni 
olduğu dövrlərdə daha çox 
olurdu: “Çünki peşəkar 
həkimlər az idi, amma 
müəyyən zaman keçib artıq, 
peşəkar mütəxəssislərimiz 
var. Həkimlər əməliyyatdan 
öncə pasiyentlərin xəstəlik 
tarixçəsini analiz edirlər, 
sağlamlığı imkan verirsə, 
edirlər. Elə xəstəliklər var, 
10-15 min adamdan birində 
olur. Onu təxmin 
etmək olmur. 
Əməliyyat 
zamanı üzə 
çıxıb xəstənin 
həyatının 
itirməsinə 
səbəb ola 
bilər”.

AYGÜN ASIMQIZIAYGÜN ASIMQIZI
aygunasimqizi@kaspi.azaygunasimqizi@kaspi.az

Mübariz Mübariz 
MəmmədliMəmmədli

BAĞLI       NƏLƏRI BILIRIK?BAĞLI       NƏLƏRI BILIRIK?
10 min manatlıq gözəlliklə 10 min manatlıq gözəlliklə 
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Xalq şairi, millət vəkili Sabir 
Rüstəmxanlı deyir ki, bu, çox ciddi 
məsələdir. Qanunun tələblərinə görə, 
Azərbaycanda kinoteatrlarda yayımlanan 
filmlər rəsmi dövlət dilində olmalıdır. 
Subtitr isə tərcüməsi çətin və ya nümayişi 
tələsik olan filmlərdə istifadə oluna 
bilər. Subtitr olsa belə, filmlər mütləq 
dublyaj olunmalıdırlar: “Bunun günahı 
kinoteatrlarda deyil. Çünki kinoteatrlar 
icraçı rolunu oynayır. Bununla Mədəniyyət 
Nazirliyi, kino sahəsinə məsul olan şəxslər 
məşğul olmalıdırlar. Bizdə nədənsə 
tərsinədir. Türk filmlərinin tərcüməsinə 
ehtiyac yoxdur, onları tərcümə edirlər. 
Başqa dillərdə olan filmlərə ehtiyac var, 
onlar isə ya heç tərcümə olunmur, ya 
da çox gec olunur. Efirlərdə biz dublyaj 
olunmuş filmlərə baxa bilirik, kinoteatrlar 
üçün də bu işi təşkil etmək lazımdır. 
Kinostudiya yeni avadanlıqlarla təmin 
olunarsa, düşünürəm ki, dublyaj işi orada 
təşkil edilə bilər. Hər halda, bu işlə məşğul 
olan rəsmilər məsuliyyət hiss eləsələr, 
uşaqlarımızı boynubükük vəziyyətdə 
qoymarıq. Sözügedən video yalnız o 

uşağın yox, bütöv millətin hüququnun 
pozulmasının göstəricisidir”.

Millət vəkili bildirdi ki, problemi 
yaradan bir məqam da Bakıda yüz 
mindən artıq uşağın məktəblərdə rus 
bölməsində oxumalarıdır: “Dövlət 
dilinə hörmətlə bağlı illərdir yazırıq, 
danışırıq, amma təəssüflər olsun ki, 
eşidən yoxdur. Bizim sıravi vətəndaşımız 
da öz dilinə qarşı biganədir. Küçədə, 
evdə, müxtəlif müəssisələrdə valideynlər 
uşağı ilə, dostlar, qohumlar, işçilər bir-
birləri ilə rus dilində danışırlar. Öz ana 
dillərində danışmırlar. Sanki bu dili 
bəyənmir, üstdən aşağı baxırlar. Axı 
bu nə düşüncədir? Bu insanların milli 
şüuru varmı? Bunlar 
öz kimliklərini dərk 
edirlərmi? Kimliyini, 
dilini, hafizəsini itirmiş 
insan kökdən 
qopmuş ağac 
kimidir. Günün 
birində 
quruyacaq 
mütləq”. 

Kinoteatrlarda öz dilində 
filmə baxa bilməyən 
uşaq göz yaşları 
axıdır. Kinoteatrların 
təmsilçiləri filmlərin 
dublyajının onlarlıq 
məsələ olmadığını 
deyirlər. Millət 
vəkili isə düşünür 
ki, bu işlə məşğul 
olan rəsmilər 
məsuliyyət hiss 
eləsələr, uşaqlarımız 
boynubükük vəziyyətdə 
qalmazlar.

Hər bir xalqın mədəniyyəti 
ilk növbədə onun dilindən 
qaynaqlanır. Bu mənada 

xalqlar öz dillərinə xüsusi hörmət 
göstərilməsini istəyirlər. Üstəlik, bu dil 
dövlət dilidirsə, tələb bir az da sərtləşir. 
Son günlərdə sosial şəbəkələrdə 
yayılan uşağın kino ilə bağlı videosu 
bu mənada xüsusilə narahatedicidir. 
Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda uşaq 
ağlayır və atasına bildirir ki, baxmaq 
istədiyi film kinoteatrda rus dilində 
nümayiş etdirilir. O isə rus 
dilini bilmədiyindən filmə 
baxa bilmir. “Uşaqdır, 
kapriz edir, ağlayır”, - 
deyib keçmək olmur. 
Əslində bu, çox ciddi bir 
problemdən xəbər verir. 
Uşaq yaşadığı ölkədə 
dövlət dili elan olunan 
dildə istədiyi filmə baxa 
bilmir. Halbuki “Dövlət 
dili haqqında” qanuna 
görə belə olmamalıdır. 
Bu qanuna uyğun 
olaraq 2011-ci ildə 
Mədəniyyət Nazirliyi 
ölkədə fəaliyyət göstərən 

bütün kinoteatrlarda filmlərin dövlət 
dilində nümayiş etdirilməli olduğu 
haqqında qərar verib. Bundan başqa, 
“Azərbaycan kinosunun 2008-2018-
ci illər üzrə inkişafına dair Dövlət 
Proqramı”nda da əcnəbi ölkələrdə 
istehsal olunan filmlərin Azərbaycan 
dilinə tərcümə olunması, o cümlədən 
subtitrləşdirmə üsulu (alt yazı) 
ilə dublyajı ilə bağlı bənd var. Bəs 
bunlara riayət olunurmu? Yuxarıda 
danışdığımız video deyir ki, yox. Onlayn 
kino afişalarını gözdən keçirəndə də 
bu qənaətə gəlmək olur. Həm uşaqlar, 
həm də böyüklər üçün olan filmlərin 
daha çox əcnəbi dillərdə yayımlandığını 
görürük. Əsasən rus, nisbətən az ingilis 
və türk dillərində olan filmlərin seçimi 
rəngarəngdir. Amma Azərbaycan 
dilində filmlər  (istər yerli, istərsə də 

dublyaj olunmuş xaricdə istehsal 
olunan filmlər)  demək olar ki, 

yox səviyyəsindədir. 
Ən acınacaqlısı 

da odur ki, 
kinoteatrlarda 
uşaqlar üçün 
olan Azərbaycan 
dilində film 
tapmaq müşkül 
məsələdir.

“CinemaPlus” kinoteatrlar 
şəbəkəsinin mətbuat xidmətinin 
rəhbəri Nərmin Həsənova bildirdi ki, 

Mədəniyyət Nazirliyinin 
normativlərinə uyğun 
olaraq, təmsil etdiyi 
kinoteatrlar şəbəkəsində 
yayımlanan bütün 
filmlər mütləq şəkildə 

Azərbaycan 
dilində alt yazısı 
ilə verilir: “O ki 
qaldı filmlərin 

Azərbaycan dilində yayımlanmasına, 
kinoteatr dublyajla məşğul deyil. 
Əvvəllər dublyaj edən studiyalar vardı, 
həmin filmləri biz də verirdik. Hazırda 
dublyaj olunmur, biz də alt yazısı ilə, 
yəni subtitrlərlə veririk. Çalışırıq ki, 
filmlər üç dildə – rus, ingilis və türk 
dillərində olsun. Qeyd etmək istərdim 
ki, Azərbaycan dilində filmə baxmaq 
istəyən uşaqlar əksər hallarda türk 
dilində olan filmlərə baxırlar. Türk 
dilində olan filmlərin də bir çoxunda 
Azərbaycan dilində subtitr gedir”.

“Nizami” Kino Mərkəzinin mətbuat 
katibi Arzu Əhədova deyir ki, kinoteatr 
distribütordan aldığı filmi yayımlayır: 
“Film bizə necə təqdim olunursa, 
biz də elə yayımlayırıq. Sözsüz ki, 
Azərbaycan dilində subtitrlər də mütləq 
olur. Kinoteatrımız dilimizdə subtitri 
olmayan filmi qəbul etmir.  Filmlər 
dublyaj olunsa, biz də Azərbaycan 
dilində verərik. Bu, həm də kinoteatrın 
xeyrinədir. Axı hər kəs xarici dildə və 
ya subtitrlərlə baxmaq istəmir. Təəssüf 
ki, biz bu halda həm də tamaşaçı itirmiş 
oluruq. Çünki tamaşaçıların əksəriyyəti 

azərbaycandillidir. Filmləri dublyaj 
etmək isə kinoteatrın görəcəyi iş deyil. 
Bundan ötrü studiyalar olmalıdır. Hazırda 
filmlər dublyaj olunur, amma yetərincə 
deyil. Bir şeyi qeyd etmək istəyirəm ki, 
xarici filmlərdən ən çox türk filmlərinə 
tələbat var. Ümumiyyətlə, bu, böyük bir 
problemdir. Çox istərdik ki, filmlər dublyaj 
olunsun. Xüsusən də, uşaq filmlərinin 
dilimizə dublyaj edilməsi vacibdir. Çünki 
böyüklər çatdırıb subtitri oxuya bilsə də, 
balacalar bunu edə bilmir. Amma yenə də 
uşaqlar ən azından türk dilində başa düşür 
deyə, türk dilində olan seanslara gəlirlər”.

KINOTEATR DUBLYAJLA MƏŞĞUL DEYIL

AZƏRBAYCAN DILI ÜCÜN AZƏRBAYCAN DILI ÜCÜN 
TÖKÜLƏN GÖZ YASLARITÖKÜLƏN GÖZ YASLARI

XANIM AYDIN
xanimaydin@kaspi.az HƏM DƏ TAMAŞAÇI ITIRMIŞ OLURUQ

KÖKDƏN QOPMUŞ AĞAC KIMI

Nərmin
Həsənova

SabirSabir
Rüstəmxanlı Rüstəmxanlı 
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Aktrisa Təhminə 

Məmmədova:
 “Səmayə xala uşağa baxdı, 

mən də səhnəyə çıxıb rolumu 
oynadım. Sonra da elə oldu ki, 

qızım elə burda böyüdü. Dərsdən 
çıxırdı, teatra gəlirdi. Sonralar 

aktrisa olmaq istədi, qoymadım”.

SƏ

NƏT SÖHBƏTI

SÖHBƏTLƏŞDI:
XANIM AYDIN

xanimaydin@kaspi.az

“Uşağı qoydum zənbilə, gətirdim

TEATRA”
T eatr mövsümü başlayıb. 

Bayırda sərin, teatr 
zallarında isə isti tamaşa 

havaları əsir. Gənc Tamaşaçılar 
Teatrı da bu mövsümdən 
tamaşaçılarını qarşılayıb, bir-
birindən maraqlı əsərləri səhnəyə 
qoyur. Budəfəki həmsöhbətimiz bu 
teatrın sevilən aktrisası Təhminə 
Məmmədovadır. 

UŞAQLIQDAN TEATRA 
BÖYÜK HƏVƏSI OLUB 

Təhminə xanım deyir ki, 
uşaqlıqdan teatra böyük həvəsi 
olub: “Mən nağılları çox sevirəm. 
Yəqin ki, uşaqlığı çətin, əziyyətli 
keçənlər nağıllara tapınır. Məndə 
də elə olub. Çox kiçik yaşlarımdan 
işləmişəm. Xalça bərpaçılığı ilə 
məşğul olmuşam, maşın ustasının 
yanında işləmişəm və s. İncəsənət 
isə lap balaca vaxtımdan içimdə 
olub. Bakı mühitində bir qədər 
yaxşı baxmasalar da, anam 
mənə sədd qoymadı. Dedi ki, nə 
edirsən et, bircə həmişə yadında 
saxla ki, həyatda hər addımında 
mənim adımsan. İnsan özü özünü 
formalaşdırır. Özü seçir – ya fərd 
olur, ya şəxsiyyət.  Hər şey insanın 
özündən asılıdır”.

“HEÇ KIM HEÇ NƏYƏ GÖRƏ 
PEŞMAN OLMAMALIDIR” 

Aktrisa peşmanlıqdan da 
danışdı: “Bəzən deyirlər ki, indiki 
ağlım olsa, filan şeyi belə edərdim. 
Mənsə nəyisə fikirləşəndə, deyirəm 
yox, elə indi də olsa belə edərdim. 
Çünki dəyişməmişəm. Mənə elə 
gəlir ki, heç kim heç nəyə görə 
peşman olmamalıdır. Çünki hər 
bir hərəkətimiz (bəziləri onları 
səhv adlandırır) səhvimiz deyil, 
xatirələr “baqaj”ımızdır. İnsan 
o dünyaya xatirələr toplusunu 
aparır. Onsuz da sonda hamı 
öləcək”. 

TEATR MƏRHƏMƏTI ÖYRƏDIR
“İnsanın mənəviyyatının 

formalaşmasında teatr, 
ədəbiyyat, muzey çox böyük rol 
oynayır”, - deyir aktrisa: “Yəni 
bir insanın özünü cəmiyyətdə 
təsdiq etməyində bunların rolu 
böyükdür. Teatr isə özü-özlüyündə 
böyük bir mədəniyyətdir. Etika, 
estetika, nəzakət və ən əsası 
isə mərhəmətli olmağı öyrədir. 
Bilirsiniz, valideynlər gərək 
uşaqları teatra gətirsinlər. Bu 
gün Gənc Tamaşaçılar Teatrının 
balaca tamaşaçısı olan sabah 
Musiqili Teatrın, Opera və Balet 
Teatrının, Akademik Dram 
Teatrının potensial tamaşaçısı 
olacaq. Zalda gördüyüm uşaqlar 
indi böyüyüb, özləri valideyndir, 
uşaqlarını teatra gətirirlər. Bir 
nəsil dəyişib. Mənim nənələrim, 
babalarım da teatra gedir, sonra 
da gəlib baxdıqları tamaşanı 
müzakirə edirdilər”. 

Ömrünün 30 ili teatrda 
keçən aktrisamız deyir ki, heç 
övladını dünyaya gətirəndə də 
evdə qala bilməyib. Bunun 
səbəbi də tragikomikdir: 
“Uşaq doğulanda doğum 
evindən çıxanda zəng gəldi 
ki, Təhminə, sənin analıq 
məzuniyyətində olmağın yaddan 
çıxıb, “Ana laylası” tamaşasının 
elanını vermişik, 3 seans tamaşa 
oynamalısan. Neynəyim? Uşağı 
qoydum zənbilə, gətirdim qoydum 
burada əlbisəçi Səmayə xalanın 
yanına. O, bizim hamımızın 
anasıdır. Səmayə xala uşağa 
baxdı, mən də səhnəyə çıxıb 
rolumu oynadım. Sonra da elə 
oldu ki, qızım elə burada böyüdü. 
Dərsdən çıxırdı, teatra gəlirdi. 
Sonralar aktrisa olmaq istədi, 
qoymadım. Özüm də idmanla 
məşğul olmuşam, onu da idmana 

yönəltdim. Qızım atıcıdır. Onunla 
fəxr edirəm. Dünyada heç nəyi və 
heç kimi itirməkdən qorxmuram. 
Bircə ondan başqa”. 

“HƏRDƏN NOSTALJI 
HISLƏRƏ QAPILIRAM” 

“Bu gün Azərbaycan teatrında 
nə çatmır?”, - sualına Təhminə 
xanım “çatışmayan heç nə 
yoxdur!”, - cavabını verdi: “Bu gün 
teatrda hər şey çatır. Teatr hər 
şeylə təchiz olunur. İşıq sistemi 
belə, son təmirdə yenilənib. Hər 
şey çox yüksək səviyyədədir. 
Amma mən hərdən nostalji hislərə 
qapılıram. Teatrın o zamanlar 
vurulduğum sehrini görmək 
istəyirəm. Bəzən darıxıram o 
günlər üçün. Bir də ki, zaman 
keçdi. Elə tamaşalar, elə obrazlar 
oldu ki, oynamadım, ürəyimdə 
qaldı. Ya rejissor mənimlə işləmək 
istəmədi, ya da elə oldu ki, mən 
rejissorla işləmək istəmədim”. 

“GƏLIN-QAYINANA, 
QONŞU DAVALARINA 
ÇƏKILMƏK ISTƏMIRƏM” 

Bir vaxtlar seriallara da çəkilən 
aktrisa son zamanlar bu sektorda 
görünməməyinə də aydınlıq 
gətirdi: “Seriala ya obrazım 
xoşuma gəlib, ya pulu maraqlı 
olub, ya da ki, rejissorla işləmək 
istəmişəm deyə çəkilmişəm. 
Son vaxtlar isə seriallar daha 
çox məişət üslubundadır. 
Mən də gəlin-qayınana, qonşu 
davalarına çəkilmək istəmirəm. 
Azərbaycanda kino sənəti kino 
hegemonları gedəndən sonra çox 
zəiflədi. Kim kimin tanışıdır, pul 
verir, çəkdirir. İstedadlı insanlar 
qalıb bir tərəfdə. Onlara şərait 
yaratmırlar. Bir də ki, camaat get-
gedə aşağı səviyyəli filmlərə baxır. 
Kinoteatrları da o cür filmlərə 
baxanlar doldurur. O cür adamlar 
da teatra getmir”.

“AKTYOR BÜTÜN 
BUNLARA HAZIR OLMALIDIR”

Səhnədə bəzən ssenaridən 
uzaq nələrsə baş verir. Ya söz 
yaddan çıxır, ya geyim cırılır, 
ya lokon düşür, bığ qopur və 
s. Təhminə xanımın da başına 
Ağaxan Salmanlının “Məhəbbət 
bir bəladır” tamaşasını oynayanda 
qeyri-adi hadisə gəlib: “Mən 
Cəmiləni, Mehriban Abdullayeva 
isə qonşu Səbinəni oynayırdı. 
Orada bir səhnə var, sözüm 
beləydi: “Səbinə demək istəyirdi 
ki, çoxdur sizi sevən insanlar”. 
Çaşdım dedim ki, Mehriban. 
Yəni aktrisanın adını dedim. 
Dayandım, hamı tutuldu, tez 
ağlıma gəldi ki, Mehribanı 
mehribancasına edim və dərhal da 
davam etdim: “Mehribancasına 
deyir ki, çoxdur sizi sevənlər!” 
Yəni səhnədə hər şey olur. Aktyor 
bütün bunlara hazır olmalıdır”.

TEATR, FIZIKA, 
ASTRONOMIYA VƏ ƏDƏBIYYAT

Çox mütaliə edən, bədii, 
xüsusən də antik ədəbiyyatla 
– Misir, yunan, Skandinaviya 
mifologiyaları ilə dərindən 
maraqlanan aktısa deyir ki, tarixi 
də çox araşdırır. Elmi kitablar 
oxuyur. Fizika və astronomiyanı 
isə xüsusilə çox sevir: “Evdə böyük 
bir kitabxanam var. Elə kitablar 
var ki, 2 ədəd almışdım. Qızım 
məktəbdə oxuyanda ayırdım, 200 
kitabı elə məktəbin kitabxanasına 
bağışladım. Mütaliəsiz qala 
bilmirəm. Mən əvvəllər elə 
bilirdim ki, teatrsız da yaşaya 
bilmərəm. İndi bilmirəm. Əvvəllər 
elə bilirdim ki, teatr da mənsiz 
qala bilməz. Amma zamanla başa 
düşdüm ki, teatr mənsiz qala bilər. 
Elə bilirdim mən onu sevdiyim 
qədər, o da məni sevir. Sonra 
gördüm ki, yox”. 

Son vaxtlar 
isə seriallar 

daha çox 
məişət 

üslubundadır. 
Mən də gəlin-

qayınana, 
qonşu 

davalarına 
çəkilmək 

istəmirəm

Fotolar: Rüfət Mikayılov / Global Media Group
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İsti hava şəraitinin oyunlara 
mane olacağı ilə bağlı 
proqnozlar da özünü 
doğrultmur. Bu aralar Qətərdə 
havalar kifayət qədər normal 
keçir və komandaların öz 
oyunlarını nümayiş etdirməsinə 
mane olmur.

Noyabrın 20-də Qətərdə 
start götürən Dünya 
Çempionatında qruplarda 

keçirilən birinci turun oyunları 
artıq başa çatıb. 5 gün ərzində 
keçirilən oyunlarda futbolsevərlər 
kifayət qədər maraqlı və xeyli 
cansıxıcı matçlar izləyiblər. 

İlk olaraq Qətərin çempionata 
ev sahibi kimi yüksək 
səviyyədə hazırlaşdığını qeyd 
etmək lazımdır. Əvvəlcədən 
qeyd edildiyi kimi, oyunlar 
azarkeşlər tərəfindən heç də 
boykot edilməyib. Demək olar 
ki, bütün oyunlar tamamilə 
dolmuş stadionlarda keçirilir. 
Oyunlara guya Hindistandan 
və Pakistandan azarkeşlərin 
gətirilməsi ilə bağlı xəbərlərin də 
dezinformasiya olduğu aydınlaşır. 
Stadionları əsasən oynayan 
komandaların azarkeşləri 
doldurur. Dünyanın tanınmış 
futbol funksionerləri, ulduz 
futbolçular oyunları stadionlarda 
izləyirlər.  

QƏTƏR IMTAHANDAN YAXŞI ÇIXIR 
Çempionatın başlamasına az 

qalmış guya ev sahibi Qətərin 
Ekvadorla oyunu pulla alması 
barədə yayılan xəbər də  yalan 
çıxdı. Meydanda ədalətli 
mübarizə getdi və rəqibini bütün 
komponentlərdə üstələyən 
Ekvador yığması 2:0 hesabı 
ilə qələbə qazandı. Bu xəbəri 
yayanlar isə heç nə olmamış kimi 
yola davam etdilər. 

İsti hava şəraitinin oyunlara 
mane olacağı ilə bağlı proqnozlar 
da özünü doğrultmur. Bu aralar 
Qətərdə havalar kifayət qədər 
normal keçir və komandaların 
öz oyunlarını nümayiş 
etdirməsinə mane 
olmur. Amma Asiya 
komandaları üçün 

hava 
şəraitinin 
daha uyğun 
olduğunu da 
qeyd etmək 
lazımdır. 
Bunu onların 
oyunlarında qeydə 
alınan nəticələr də 
təsdiq edir. 

Hakimliyin səviyyəsi 
də yetərincə normaldır. 
Tətbiq olunan VAR sistemi 
oyunlarda kobud hakim 
səhvlərinin qeydə alınmasını 
minimuma endirir.   

BIRINCI TURDAN SONRA 2 
BÖYÜK SENSASIYA

Birinci turdan sonra 2 
böyük sensasiyanı qeyd etmək 
olar. Bunlar çempionatın 
favoritlərindən olan Argentina 
və Almaniya yığmalarının 
məğlubiyyətidir. Özü də bu 
komandaların hər ikisi eyni 
ssenari ilə və eyni hesabla məğlub 
oldular. Bu oyunlardan sonra 
almanların vəziyyəti xüsusilə 
kirtikdir. Hans-Diter Flikin 
yetirmələri növbəti turda yaxşı 
formada olan, birinci turda Kosta-
Rikanı 7:0 hesabı ilə darmadağın 
edən İspaniya yığması ilə 
qarşılaşacaqlar. Əgər 
komanda bu 
oyunda uduzsa, 
qrupdan çıxmaq 
şansı demək olar ki, 
qalmayacaq. Hətta 
qeydə alınacaq 
heç-heçə də 
almanları 
çətin 

durumdan 
çıxarmayacaq. 

Çempionata Messinin 
kapitanlığı ilə iddialı başlayan 
Argentina yığmasının işi isə 
almanlara baxanda bir az 
asandır. Çünki komandanın 
digər rəqibləri Meksika və 
Polşa öz aralarındakı oyunda 
heç-heçə etdilər, üstəlik, 
komandalardan heç biri parlaq 
oyun nümayiş etdirə bilmədi. 
Bu baxımdan Argentinanın 
final kimi gördüyü növbəti 2 
oyunda uğurlu nəticə göstərib, 
qrupdan çıxması o qədər də 

çətin görünmür. 

Birinci turdan sonra 
ən parlaq oyunu isə güclü 
Serbiya üzərində gözəl oyunla 
2:0 hesablı qələbə qazanan  
Braziliya yığması, Kosta-Rikanı 
7:0 darmadağın edən İspaniya 
yığması, Avstraliyanı 4:1 hesabı 
ilə məğlub edən Fransa yığması, 
İranı 6:2 hesab ilə məğlub edən 
İngiltərə göstərib. 

İspaniya millisinin göstərdiyi 
oyun isə xüsusilə diqqət çəkib. 
İspanlar Kosta-Rika ilə görüşdə 
81,7 faiz topa sahib olublar. 
Bu isə dünya çempionatları 

tarixində rekorddur. 
Daha əvvəl ən yüksək 
nəticə 2010-cu ildə 
qeydə alınıb. Argentina 

yığması 
həmin 

vaxt 

Yunanıstanla oyunda 80,3 faiz 
topa sahib olub. İspaniya Kosta-
Rika ilə matçda 1000-dən çox 
ötürmə edib. Bu isə 1966-cı 
ildən etibarən ən yüksək 
nəticədir. 

Bundan əlavə, İspaniya 
dəqiq ötürmələrin sayına görə 
də mundialların rekordunu 
qırıb - 976 dəqiq ötürmə. 

Seneqala 2:0 hesabı 
ilə qalib gələn Niderland 
yığmasını, Qananı 3:2 məğlub 
edən Ronaldolu Portuqaliya 
yığmasını, Kanadaya 1:0 hesabı 
ilə qalib gələn Belçika yığmasını 
da yaddan çıxarmaq olmaz. 
Autsayderlərə gəldikdə, 1-ci 
turda bərbad oyunla yadda 
qalan ev sahibi Qətərin, 
Kosta-Rikanın yığmalarının 
adlarını çəkə bilərik. Heyətində 
Levandovski kimi ulduzu olan 
Polşa yığması da ilk turdakı 

oyunu ilə xəyal qırıqlığı 
yaşatdı. Amma futbol 

elə bir oyundur ki, 
hər an nəsə baş verə, 
ssenariləri poza bilər. 

Bu baxımdan çempionatın 
2-ci və 3-cü turunda da 

futbol azarkeşlərini 
çox maraqlı oyunlar 

gözləyir. 

SƏUDIYYƏ ƏRƏBISTANINDA 
BAYRAMDIR

Yeri gəlmişkən, Argentina üzərindəki 
tarixi qələbə Səudiyyə Ərəbistanında 

bayram kimi qeyd edilib. İnsanlar 
qələbəni çılğınlıqla qeyd edib, 

dövlət səviyyəsində ölkədə 1 
günlük bayram elan edilib. 

Meksika və Argentinanın 
birinci turda göstərdiyi sönük 

oyun səudların qrupdan çıxmaq 
iştahalarını bir az da artırıb.   

BRAZILIYA, ISPANIYA, 
INGILTƏRƏ VƏ FRANSA

BIRINCI TURDAN CIXANBIRINCI TURDAN CIXAN

NƏTICƏLƏR NƏTICƏLƏR 
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