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18 yanvar 2017-ci il tarixdə Milli Olimpiya Komitəsinin iclas zalında “20 yanvar-xalqımızın 
qəhrəmanlıq səlnaməsidir” mövzusunda toplantı keçirilmişdir.  

01 fevral 2017-ci il tarixdə Bərdə rayonunda yerləşən Müdafiə Nazirliyinin “N” saylı hərbi 
hissəsində “2 fevral- Azərbaycan Gəncləri günü” münasibəti ilə mədəni-kütləvi tədbir 
keçirilmişdir. Görüş zamanı xidmətdə fərqlənmiş hərbçilər Nazirliyin "Fəxri Fərman"ları ilə təltif 
olunmuş, hərbi hissəyə idman ləvazimatları və hədiyyələr təqdim edilmişdir. 

20-27 aprel 2017-ci il tarixlərdə Lənkəran şəhəri, Şəmkir, Qusar, Qəbələ, Kürdəmir, 
Tərtər, Sabirabad rayonlarında “Şahin” hərbi-idman oyununun zona yarışları və 09-10 may 
2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində respublika final yarışı keçirilmişdir. Qaliblər Gənclər və 
İdman Nazirliyi tərəfindən mükafatlandırılmışdır. 

Gənclərin hərbi xidmətə həvəsləndirilməsi məqsədi ilə 2017-ci ilin may ayında Şamaxı, 
Ağsu, Şabran və Xaçmaz rayonlarında mədəni-kütləvi və təbliğat xarakterli tədbirlər 
keçirilmişdir. Tədbirlər zamanı gənclər qarşısında əlaqədar dövlət orqanlarının nümayəndələri 
çıxışlar etmiş, incəsənət ustalarının iştirakı ilə konsert proqramları təşkil edilmiş və onlara 
nazirlik tərəfindən hazırlanmış tövsiyə - yaddaş kitabçaları paylanmışdır. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsinin gənclər arasında təbliğ 
edilməsi məqsədi ilə 2017-ci il may ayının 25-də Balakən rayonunda “Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsinin gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində rolu” mövzusunda 
konfrans və “Azərbaycançılıq və gənclik” adlı mədəni-kütləvi tədbir keçirilmişdir.  

29-30 iyun 2017-il tarixlərdə “Hünər” XI Vətənpərvərlik Mahnıları Festivalı keçirilmişdir. 
2017-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında Şirvan şəhərində, Saatlı, Quba, Ucar və Qusar 

rayonlarında gənclərin hərbi xidmətə həvəsləndirilməsi məqsədi ilə mədəni-kütləvi tədbirlər 
keçirilmişdir. Tədbirlərdə vətənpərvərlik mövzusunda çıxışlar edilmiş, çağırışyaşlı gənclər üçün 
hazırlanmış “Tövsiyə-yaddaş kitabçası” paylanmış və konsert proqramı təşkil edilmişdir. 

18 oktyabr 2017-cı il tarixdə Şamaxı rayonunda yerləşən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və 
20 oktyabr 2017-ci il tarixdə Xaçmaz rayonunda yerləşən Dövlət Sərhəd Xidmətinin "N" saylı 
hərbi hissəsində “Dövlət müstəqilliyi günü” münasibəti ilə əsgər və zabit heyəti ilə görüşlər 
keçirilmişdir. Tədbirlərdə xidmətdə fərqlənən hərbçilər mükafatlandırılmış və onlar üçün 
konsert proqramı təşkil edilmişdir.  

“09 noyabr  - Dövlət Bayrağı günü” münasibəti ilə “Dördüncü Bayraq Festivalı” 
keçirilmişdir.  

21-24 noyabr 2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində “Gənclər arasında tolerantlıq, humanizm 
və sülhsevərlik prinsiplərinin yayılması” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. 
Konfransda MDB-yə üzv dövlətlərin nümayəndələri ilə yanaşı, millət vəkilləri, gənclər 
təşkilatlarının təmsilçiləri, gənc alimlər, tələbələr və fəal gənclər iştirak etmişdir. 

29 noyabr 2017-ci il tarixdə “Mən Azərbaycanlıyam” adlı intellektual telelayihənin 7-ci 
mövsümünün qaliblərinin mükafatlandırılma mərasimi keçirilmişdir. 

30 noyabr 2017-ci il tarixdə Qəbələ rayonunda azərbaycançılıq məfkurəsinin gənclər 
arasında təbliğ edilməsi məqsədi ilə “Ümummilli lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq 
məfkurəsinin gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində rolu” mövzusunda konfrans və 
“Azərbaycançılıq məfkurəsi və gənclik” adlı mədəni-kütləvi tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə 
azərbaycançılığın əsas mahiyyətinin, fəlsəfi anlamının, ideoloji prinsiplərinin gənclərə 
aşılanmsı məqsədi ilə çıxışlar edilmiş, müzakirələr aparılmışdır.  

Cari ilin 01 dekabr tarixində Qəbələ, 05 dekabr tarixində Göyçay, 08 dekabr tarixində 
Hacıqabul və 11 dekabr tarixində Xaçmaz rayonlarında gənclər arasında milli-mənəvi 
dəyərlərin təbliği və dini radikalizmin profilaktikası sahəsində “Milli-mənəvi dəyərlərimiz və 
müasirlik” mövzusunda konfrans keçirilmişdir. 
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01 dekabr 2017-ci il tarixdə Qəbələ rayonunda ali məktəb tələbələri arasında keçirilmiş 
“Azərbaycançılıq və gənclik” və “Multikultural dəyərlər və gənclik”  mövzularında esse 
müsabiqələrinin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilmişdir. 

27 dekabr 2017-ci il tarixdə “Azərbaycan – gənclər ölkəsidir” və 28 dekabr 2017-ci il 
tarixdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edən hərbçilərin iştirakı ilə “Əsgər bayramı” 
adlı tədbirlər keçirilmişdir. 

 
Yaradıcı gənclərlə iş və asudə vaxtın təşkili 

 
02 fevral 2017-ci il tarixdə elm, təhsil, mədəniyyət, ədəbiyyat və ictimai fəaliyyət 

sahələrində fərqlənmiş 6 nəfər gəncə "Gənclər üçün Prezident Mükafatı" təqdim edilmişdir.  
02 fevral 2017-ci il tarixdə Azərbaycan gəncləri günü münasibətilə gənc rəssamların 

əsərlərindən ibarət sərgi, istedadlı və yaradıcı gənclərin mükafatlandırma mərasimi 
keçirilmişdir. 28 nəfər istedadlı və yaradıcı gənc mükafata layiq görülmüşdür. 

09-12 mart 2017-ci il tarixlərdə xarici ölkələrdən olan ekspertlərin  iştirakı ilə insan 
hüquqları təhsili üzrə multiplikatorlar və təlimçilər üçün uzunmüddətli təlim kursu üzrə hazırlıq 
görüşü keçirilmişdir. 

29 mart-02 aprel  2017-ci il tarixlərdəAzərbaycan ŞHK Liqası mövsümünün açılışı həyata 
keçirilmişdir. 

06-10 aprel 2017-ci il tarixlərdə “Breyn-rinq” intellektual oyunu üzrə Azərbaycan 
Çempionatının televiziya layihəsi həyata keçirilmişdir. Layihədə 16 regiondan 32 komanda 
iştirak etmişdir. 

15, 22 və 29 aprel 2017-ci il tarixlərdə “İstedadların hazırlığı laboratoriyası” V Respublika 
Olimpiadasının I mərhələsi keçirilmişdir. Olimpiadada 4000-dən çox yeniyetmə iştirak etmişdir. 

17-21  aprel 2017-ci il tarixlərdə “İslam dünyasının gənc klassik musiqi ifaçılarının 6-cı 
Beynəlxalq müsabiqəsi” layihəsi həyata keçirilmişdir. Layihədə 8 ölkədən 113 nəfər iştirak 
etmişdir. 

22 aprel 2017-ci il tarixdə Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, Qəbələ, Göygöl, Şabran, 
Masallı,Tərtər, İmişli və Ucar rayonlarında,  27 aprel 2017-ci il tarixdə isə Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında gənclər arasında “Xəmsə” Milli intellektual oyunu üzrə IX Azərbaycan 
Çempionatının zona mərhələləri keçirilmişdir. Zona mərhələlərində 136 komanda iştirak 
etmişdir. 05-07 may 2017-ci il tarixlərdə Balakən rayonunda Çempionatın final mərhələsi 
keçirilmiş, finalda 32 komanda iştirak etmişdir. 

22 may 2017-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu arasında “Gənc alim və 
mütəxəssislərin 4-cü xüsusi (“Mənim ilk qrantım”) birgə Müsabiqəsi”nin keçirilməsi haqqında 
Protokol və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Könüllülər Proqramı arasında Niyyət Məktubu 
imzalanmışdır.  

01-05 iyun 2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində İntellektual oyunlar üzrə “Xəzər Kuboku” 
VI Beynəlxalq turnir keçirilmişdir. Turnirdə 7 ölkədən 200-dək gənc iştirak etmişdir. 

06 iyun 2017-ci il tarixdə "İşğal altında. Qisas" kompüter oyununun və “Qarabağı tanı” 
layihəsi çərçivəsində 3D formatda “Şuşa” kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. 

"Gənclər Paytaxtı"nın internet vasitəsilə seçilməsini təmin etmək məqsədilə 
"genclerpaytaxti.az" saytı yenilənmişdir. 

10-20 iyul 2017-ci il tarixlərdə Daşkəsən Gənclərin Təlim və İstirahət Mərkəzində istedadlı 
və yaradıcı gənclər üçün “Yaradıcılıq Emalatxanası-2” düşərgəsi keçirilmişdir. Düşərgədə 6 
qrupda (təsviri sənət, rəqs, foto, teatr, kino, telejurnalistika) ümumilikdə 110 gənc iştirak 
etmişdir. 

 14-17 iyul 2017-ci il tarixlərdə XII Bakı Beynəlxalq Müəllif Mahnıları və Poeziya Festivalı 
keçirilmişdir. Festivalda 8 ölkədən (Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Çexiya, 
Gürcüstan, İsrail, Qazaxıstan, Fransa) 45 nəfər iştirak etmişdir. 

07-08 oktyabr 2017-ci il tarixlərdə Dünya Robot Olimpiadası üzrə Azərbaycan seçim 
yarışı keçirilmişdir. 4 qalib komanda (Kaspi Liseyindən “Robokaspi”, İstək Liseyindən “Süni 
İntellekt”, Bakı Modern Məktəbindən “Humanoid” və AREA-dan “Qarabağ”) Kosta Rikada 
keçirilən Dünya Robot Olimpiadasında iştirak etmək hüququ qazanmışdır. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 15 sentyabr 2017-ci il tarixli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramının 
icrası ilə bağlı 06 oktyabr 2017-ci il tarixdə respublika müşavirəsi keçirilmişdir. 

25 oktyabr 2017-ci il tarixdə IX Beynəlxalq Uşaq Muğam Festivalının final mərhələsi və 
qaliblərin mükafatlandırma mərasimi keçirilmişdir.Festivala 10 ölkədən (Azərbaycan, Türkiyə, 
Misir, İran, Özbəkistan, Tacikistan, Tunis, Əlcəzair, Qazaxıstan, Türkmənistan)60 iştirakçı 
qatılmışdır. 

15 noyabr 2017-ci il tarixdən 15 fevral 2018-ci il tarixə qədər Binəqədi, Sabunçu, Suraxanı 
və Xəzər Gənclər evi sosial xidmət müəssisələrində “Təsviri sənət”, Binəqədi və Xəzər Gənclər 
evində “Polimer gil”,  01 dekabr 2017-ci il tarixdən 01 mart 2018-ci il tarixədək Binəqədi Gənclər 
evində gənclər üçün 3 aylıq “Teatr”, “Milli suvenirlərin hazırlanması” və “Skrapbooking” kursları 
təşkil ediləcəkdir. 

16-19 noyabr 2017-ci il tarixlərdə “Xəmsə” Milli intellektual oyunu üzrə yeniyetmələr 
arasında V Azərbaycan Çempionatının Sumqayıt, Mingəçevir, Zaqatala, Xaçmaz, Lənkəran, 
Saatlı və Göyçay şəhərlərində zona mərhələləri, 10-12 dekabr 2017-ci il tarixlərdə isə Bakı 
şəhərində final mərhələsi keçirilmişdir. 24 rayon və şəhərdən 32 komandanın iştirak etdiyi final 
mərhələsinin nəticələrinə görə Karantin (Cəbrayıl) 4-cü, Qəzəlxan (Abşeron) 3-cü, Apokalipsis 
(Goranboy) 2-ci, Birlik (Saatlı) isə 1-ci yer tutaraq yeniyetmələr arasında V Azərbaycan 
çempionatının qalibi olmuşdur. 

11-15 dekabr 2017-ci il tarixlərdə 8 ölkədən (Azərbaycan, Rusiya, Belarus, Estoniya, 
Türkmənistan, Tacikistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan)100-ə yaxın şagirdin iştirakı ilə “İstedadların 
hazırlığı laboratoriyası” Yeniyetmələr arasında dəqiq elmlər üzrə I Beynəlxalq olimpiada 
keçirilmişdir. 

18-21 dekabr 2017-ci il tarixlərdə BMT Modeli üzrə II Milli konfrans keçirilmişdir. 
Konfransda 250 nəfər gənc BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası, Dünya Səhiyyə Təşkilatı və Dünya 
Bankının ali toplantılarının simulyasiyasında iştirak etmişdir. 

 
Sağlam həyat tərzinin təbliği və sosial proqramlar 

 
”Sağlam gələcək üçün zərərli vərdişlərə qarşı  birləşək!” devizi altında maarifləndirici 

kampaniya çərçivəsində  28 fevral 2017-ci il tarixdə Saatlı, Sabirabad, 03 mart 2017-ci il tarixdə 
isə Xızı və Abşeron rayonlarında tədbirlər keçirilmişdir. Kampaniya çərçivəsində iştirakçılara 
maarifləndirici çap məhsulları paylanılmış, gənc estrada müğənniləri gəncləri zərərli 
vərdişlərdən uzaq olmağa səsləmişlər. 

 14 mart 2017-ci il tarixdə sosial müdafiəyə ehtiyacı olan yeniyetmə və gənclər üçün 
Novruz şənliyi keçirilmişdir. 

“Dövlət  Qulluqçularının etik  davranış  qaydaları  haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun  tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin  16  avqust  2007-
ci i  tarixli, 614  nömrəli  Fərmanının  icrası  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  
İmtahan Mərkəzinin  Direktorlar  Şurasının  müvafiq  tövsiyələrini  nəzərə  alaraq, mart  ayında  
Şirvan və Şəki-Zaqatala  zonası  üzrə  “Davranış  strategiyası  və  etik  prinsiplər” mövzusunda  
seminarlar  keçirilmişdir. 

2017-ci ilin mart-iyun aylarında 5 cəzaçəkmə müəssisəsində “Həyatla oyun” tamaşasının 
nümayişi həyata keçirilmişdir. Tədbirlər zamanı 1500 nəfərə yaxın azadlıqdan məhrum edilmiş 
insanlara narkomaniya, QİÇS və digər zərərli vərdişlərin mənfi fəsadları barədə məlumatlar 
tamaşa vasitəsilə çatdırılmışdır. 

06 aprel 2017-ci il tarixdə Xətai rayonunda Fiziki aktivlik festivalı təşkil edilmişdir. 
Festivalda Xətai rayonunun məktəbliləri arasında idman yarışları keçirilmiş, tədbir 
iştirakçılarına fiziki aktivliklə bağlı çap məhsulları paylanılmışdır. 

09-13 may 2017-ci il tarixlərdə Gənclər və İdman Nazirliyinin və Dialoq və Əməkdaşlıq 
uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun birgə təşkilatçılığı ilə “Beynəlxalq İƏT Modeli 
Gənc Liderlər Zirvəsi” tədbiri keçirilmişdir.  Beynəlxalq tədbirdə 20 ölkəni təmsil edən 90 gənc 
iştirak etmişdir. 
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 2017-ci ilin mart-may ayları ərzində Gənclər və İdman Nazirliyinin, Təhsil Nazirliyinin, 
“Kapital Bank” ASC-nin və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə 
tələbələr arasında “Made in Azerbaijan-2017” biznes ideya müsabiqəsi keçirilmişdir.  

Müsabiqədə 6 universitetin 34 tələbəsi iştirak etmişdir. “Made in Azerbaijan - 2017” biznes 
ideya müsabiqəsinin qalibinə 2000, II yerə 1500, III yerin sahibinə 1000 manat məbləğində pul 
mükafatı təqdim edilmişdir. 

“Açıq  Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər  üçün Milli  Fəaliyyət  Planı”nın təsdiq  
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin 27 aprel 2016-cı il tarixli, 1993 
nömrəli Sərəncamının  icrasını  təmin  etmək, həmçinin  korrupsiyaya  qarşı mübarizəyə  dair 
biliklərin artırılması, korrupsiyaya  qarşı standart  tələblərin öyrənilməsi  məqsədilə may-iyun  
aylarında  Quba-Xaçmaz  və  Aran  zonası  üzrə  “Korrupsiyaya qarşı  idarəetmə  sistemləri – 
istifadə  üçün  rəhbəredici  tələblər” mövzusunda  seminarlar  keçirilmişdir. 

27 avqust - 01 sentyabr 2017-ci il tarixlərdə Balakən rayonunda “Mənim ailəm" Beynəlxalq 
gənclər festivalı keçirilmişdir. Festivalda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzv dövlətlərini və 
Gürcüstanı təmsil edən 17 ailə iştirak etmişdir.  

02-06 oktyabr 2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində “Əlilliyi olan gənclərin müstəqil həyat, 
sosial inteqrasiya və cəmiyyətin həyatında iştirak etmə hüquqları" adlı beynəlxalq konfrans 
keçirilmişdir. Konfransda 13 ölkədən 200-ə yaxın nümayəndə iştirak etmişdir. 

14 oktyabr 2017-ci il tarixdə Gənclər və İdman Nazirliyinin və Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Məzun 2017” əmək yarmarkası keçirilmişdir. Yarmarkada 
634 vakansiya və 19 təcrübə proqramı haqqında məlumat gənclərin diqqətinə təqdim edilmiş 
və işə qəbul müsahibələri aparılmışdır.  

20-23 oktyabr 2017-ci il tarixdə Şabran, Göyçay, Siyəzən, Ağdaş rayonlarında ”Sağlam 
gələcək üçün zərərli vərdişlərə qarşı birləşək!” devizi altında maarifləndirici kampaniya 
keçirilmişdir. 

2017-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında  4, 5, 6, 12, 15, 16 saylı cəzaçəkmə müəssisələrində 
“Həyatla oyun”,  30 oktyabr - 03 noyabr  2017-ci il tarixlərdə İmişli, Saatlı, Sabirabad, Şirvan, 
Hacıqabul rayonlarında, 06-07 noyabr tarixlərində  Abşeron və Sumqayıt şəhərində “Günahsız 
günahkarlar” adlı maarifləndirici teatr tamaşaları nümayiş olunmuşdur. 

2018-ci ilin aprel ayında Bakı şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulan İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının (İƏT) Gənclər və İdman Nazirlərinin 4-cü Konfransına hazırlıq məqsədilə 06-09 
noyabr 2017-ci il tarixlərdə İƏT nümayəndələri ilə iclas keçirilmişdir. 

22-23 noyabr tarixlərdə Bakı şəhərində Qaçqın və məcburi köçkün gənclərin IV 
yaradıcılıq festival-müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqə yaradıcılığın rəsm, rəqs, musiqi 
istiqaməti üzrə keçirilmiş, fərqlənən gənclər Nazirliyin qiymətli hədiyyələri və diplomu ilə təltif 
edilmişlər. 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Gənclər Fondunun, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC), Bakı 
Fond Birjasının və Yeniliyə Doğru Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə 28-29 noyabr 2017-
ci il tarixlərdə “İnkişaf bi(r)likdədir” devizi altında “Gənc investor 2017” birja ticarəti üzrə 
simulyasiya yarışı keçirilmişdir. Yarışda 10 komanda iştirak etmişdir.  

18-22 dekabr 2017-ci il tarixlərdə “Gender həftəliyi” mövzusunda maarifləndirici tədbirlər 
keçirilmişdir. Həftə ərzində “Qız yükü” adlı tamaşa nümayiş etdirilmiş, Bakı şəhərində fəaliyyət 
göstərən Gənclər evlərində  “Gənclər arasında gender bərabərliyinin təbliği” mövzusunda 
seminarlar təşkil olunmuş, həmçinin “Erkən nikahlar”, “Qızların təhsili” və “Qadınların 
hüquqlarını məhdudlaşdıran stereotiplər” mövzularında forum-teatr tədbirləri təşkil 
olunmuşdur. 

19 dekabr 2017-ci il tarixdə Binəqədi rayon “Gənclər evi”ndə Gənclər və İdman Nazirliyi 
BMT-nin Azərbaycan Nümayəndəliyi ilə “Gənclər evləri” üzrə birgə təşəbbüsü” adlı layihənin 
təqdimat mərasimi keçirmişdir. 

21 dekabr 2017-ci il tarixdə sosial müdafiəyə ehtiyacı olan yeniyetmə və gənclər üçün 
“Yeni il” şənliyi keçirilmişdir. Şənlikdə 300 nəfər əlilliyi olan, məcburi köçkün, aztəminatlı 
ailələrdən gənclər iştirak etmişdir. 

 
 

http://unec.edu.az/biznesideya2017/
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Gənclər təşkilatları ilə iş 
 
01 fevral 2017-ci il tarixdə Gənclər və İdman Nazirliyinin konfrans zalında Gənclərlə iş 

üzrə İctimai Şuranın növbəti iclası keçirilmişdir.  
Gənclər təşkilatlarının layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün 2017-ci ilin fevral ayının 14-

dən 24-dək növbəti müsabiqə keçirilmiş və 9 layihə maliyyələşdirilmişdir. 
2017-ci ilin fevral-may aylarında “Vətəndaş Cəmiyyətində Debat” İctimai Birliyi ilə birgə 

“İslam Həmrəyliyi İli” çərçivəsində “Beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə İslam həmrəyliyinin 
rolu” mövzusunda “Respublika Debat Gənclər Forumu” keçirilmişdir. Ümumilikdə forumda 
1000-dən artıq gəncin iştirakı təmin edilmişdir.  

 
Gənclər və İdman Nazirliyinin və Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının birgə həyata 

keçirdiyi layihələr: 
 

 “QİDA”-“Gənclər Təşkilatlarının İdarəetmə Akademiyası” Proqramı çərçivəsində: 
18 fevral 2017-ci il tarixdə Bakı şəhərində gənclər təşkilatları və ictimai fəal gənclər üçün 
“Məqsəd qoyma və həyat perspektivlərinin qurulması”, 30 may 2017-ci il tarixdə “Sosial 
sahibkarlıq” mövzuları üzrə təlimlər, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının dəstəyi ilə 12 
iyul 2017-ci il tarixdə “Azərbaycanın pul siyasəti”, 31 iyul 2017-ci il tarixdə “Mərkəzi Bank və 
İnformasiya Texnologiyaları” və 03 avqust 2017-ci il tarixdə “Milli ödəniş sistemi və onun əsas 
komponentləri” mövzularında  gənclər təşkilatları üçün silsilə tədbirlər təşkil edilmişdir. Bundan 
başqa gənclər təşkilatları üçün “Ünvanlı Təlimləndirmə Xidməti” layihəsinə start verilmişdir.  

 “Azərbaycan Könüllülük Xidməti” Proqramı çərçivəsində: 
Avropa Komissiyasının “Erasmus+” Proqramının “SALTO Youth” Resurs Mərkəzinin 
tərəfdaşlığı ilə 15 mart 2017-ci il tarixdə Bakı şəhərində gənclər təşkilatları üçün “Avropada 
Könüllü ol” adlı seminar keçirilmiş, Gəncə, Lənkəran, Mingəçevir şəhərləri, Quba və Balakən 
rayonlarında 5 fəal gəncin 1 ay müddətində mübadilə şəkilində könüllü kimi fəaliyyət 
göstərmələri təmin edilmişdir. Mübadilənin məqsədi gənclər arasında könüllülüyün təbliği, 
könüllülük fəaliyyətinə həvəsləndirilməsi və könüllülük fəlsəfəsinin inkişafına təkan verməkdir. 
Mübadilə müddətində müvafiq regionlarda 5 könüllü tərəfindən keçirilən müxtəlif fəaliyyətlərə 
1089 gənc cəlb olunmuşdur. 

 “XƏTDƏ” Proqramı çərçivəsində: 
20-26 fevral 2017-ci il tarixlərdə “Xocalıya Ədalət” kampaniyasına dəstək məqsədi ilə 

onlayn kampaniya keçirilmişdir. Kampaniya çərçivəsində Azərbaycan gəncləri adından 
hazırlanmış Bəyannamə xarici dövlət başçıları, parlament üzvləri, beynəlxalq təşkilatlar, 
beynəlxalq gənclər təşkilatlarına – ümumilikdə 1423 ünvana göndərilmişdir. “Twitter” sosial 
şəbəkəsində 198 gəncin cəlb olunması ilə 8 dildə (rus, ingilis, fransız, italiyan, çin, fars, ivrit və 
azərbaycan) məlumatların paylaşılması təşkil edilmişdir.  

 27-31 mart 2017-ci il tarixlərdə “31 Mart: Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü” ilə bağlı 
onlayn fəaliyyətlər həyata keçirilmişdir. Fəaliyyətlər çərçivəsində soyqırım haqqında 
məlumatlar toplanaraq, Azərbaycan, ingilis, rus, fransız, ivrit və fars dillərində tvitlər paylaşılıb. 
Paylaşımlar zamanı #31marchgenocide #31online haştaqlarından istifadə olunaraq, sosial 
şəbəkələr vasitəsilə kütləvi çağırışlar edilib, Azərbaycan reallıqlarını özündə əks etdirən foto 
paylaşımlar və məlumatlar yerləşdirilib.  

Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının tərəfdaşlığı ilə “Xətdə.az” elektron 
portalı yaradılmışdır. Portalın məqsədi gənclər və gənclər təşkilatlarının iştirakı ilə Azərbaycan 
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması üçün sosial şəbəkələrdə təbliğat işlərinin fəallaşdırılması, 
yaradılmış təbliğat alətlərindən səmərəli istifadəsi barədə məlumatların verilməsidir.  

 “Yerli” Kənd Gənclərinin İnkişafı Proqramı çərçivəsində: 
 12 may 2017-ci il tarixdə Şəmkir rayonunun Sabirkənd kəndində “Gələcəyini bu gün qur!”, 19 
may 2017-ci il tarixdə Quba rayonunun Məçkə-Xacə kəndində “İntellektual çoxnövçülük üzrə 
Region kuboku”, 26 may 2017-ci il tarixdə Şəki şəhərinin Aşağı Küngüt kəndində “Regionu 
gənc bələdçilərlə tanıyaq!”, 07 iyun 2017-ci il tarixdə Sabirabad rayonunun Ulucalı kəndində 
"Könüllü ol, fərqli ol!",        08-09 iyun 2017-ci il tarixlərdə Astara rayonunun Telman, Lənkəran 
rayonunun Sütəmurdov, Cəlilabad rayonunun Privolnoye, Masallı rayonunun Mahmudavar 
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kəndlərində "Erkən nikahlar kontekstində insan alveri" mövzularında təlim və seminarlar, 
Avropa Şurasının "Enter! Project - Azerbaijan" layihəsinin Azərbaycana aid hissəsi ilə əlaqədar 
07 noyabr 2017-ci il tarixdə İsmayıllı rayonunda kənd gənclərinin sosial hüquqları, gənclər 
siyasəti və qərarvericilikdə iştirak, 13-16 noyabr 2017-ci il tarixlərdə Quba, Xaçmaz, Qusar, 
Lənkəran, Astara rayonlarında “Ekoloji maarifləndirmə”, “Təbiətin qorunması”, “Tullantıların 
ekologiyaya təsiri” mövzuları üzrə təlimlər keçirilmişdir.  

 “Gənc Elçilər” Proqramı çərçivəsində: 
Cari ilin 08 iyul tarixində beynəlxalq münasibətlər üzrə mütəxəssis, siyasi elmlər doktoru 

Hatəm Cabbarlı ilə görüş, 14 iyulda Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat 
turu, 22 iyul tarixində “Beynəlxalq gənclər siyasəti”, 05 avqust tarixdə “Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədləri və gənclər” mövzularında təlimlər, 02 avqustda Mərkəzi Bankda məlumatlandırıcı 
görüş, 12 oktyabr tarixdə Pakistan İslam Respublikasının və  22 noyabr tarixdə Hindistan 
Respublikasının və  Niderland Krallığının Səfirliklərində, 24 noyabr tarixdə Avropa İttifaqının 
Azərbaycandakı Nümayəndəliyində görüşlər təşkil edilmişdir. 

Bundan başqa 4 universitetdə – Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti və ADA Universitetində gənclər 
üçün təqdimatlar keçirilmişdir.  

       Niderland Krallığının Azərbaycandakı Səfirliyinin və BMT-nin Əhali Fondunun dəstəyi ilə 
2017-ci ilin iyul-sentyabr aylarında “Azərbaycanda qız övladlarının dəyərinin təbliğ edilməsi 
üçün gənclərin maarifləndirilməsi” adlı layihə həyata keçirilmişdir. Layihə çərçivəsində 12 
nəfərdən ibarət təlimçilər komandası formalaşdırılmış, iyul-sentyabr aylarında 24 şəhər və 
rayonu əhatə etməklə 722 gənc kişinin iştirakı ilə 40 təlim, Bakı şəhərində isə 298 gənc kişinin 
iştirakı ilə 17 təlim keçirilmişdir. 14 oktyabr 2017-ci il tarixində “11 Oktyabr - Beynəlxalq Qızlar 
günü” münasibətilə Nizami küçəsində “Atalar və Qızlar" Festivalı təşkil edilmişdir. Festivalda 
5000-dən artıq vətəndaş və xarici qonaq iştirak etmişlər.  

  “Gənclər Daha Yaxşı Gələcək Uğrunda” kampaniyası çərçivəsində: 
 Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin keyfiyyətli təhsil, gender bərabərliyi, yaxşı səhiyyə və rifah 

məsələləri üzrə 3 sosial video-çarxlar hazırlanaraq ictimaiyyətə təqdim olunmuşdur. Video-
çarxlara “Facebook” sosial şəbəkəsində 86.900 dəfə baxılmış, 732 nəfər tərəfindən bəyənilmiş, 
204 dəfə isə paylaşılmışdır.  
 

“Böyük İpək Yolu” Beynəlxalq Gənclər İttifaqının 26-31 mart 2017-ci il tarixlərdə  “Gənc 
şairələrin  Bakı forumu” adlı beynəlxalq layihəsinin, 01-06 may 2017-ci il tarixlərdə “İpək Yolu 
ölkələrində iqlim dəyişikliyi” adlı elmi konfransın, 12-16 iyul 2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində  
“Böyük İpək Yolu gənclər düşərgəsi”nin və 10-16 noyabr 2017-ci il tarixlərdə  “Gənc 
Jurnalistlərin Forumu” adlı layihələrinin həyata keçirilməsində Gənclər və İdman Nazirliyi payçı 
kimi iştirak etmişdir.  

15 aprel-20 may 2017-ci il tarixlərdə Azərbaycan-Türkiyə Gənclərinin Dostluq Cəmiyyəti 
ilə birgə “İdeya Qazandı” işgüzar realiti şou televiziya layihəsinin növbəti sezonları 
hazırlanmışdır.  

17-30 aprel 2017-ci il tarixlərdə “İrəli” İctimai Birliyinin “Gənclər Kuboku: Bakı 2017 İslam 
Həmrəylik Oyunlarına dəstək” adlı layihəsinin həyata keçirilməsində Gənclər və İdman Nazirliyi 
payçı kimi iştirak etmişdir. Layihə çərçivəsində 10 idman növləri üzrə gənclər arasında yarışlar 
keçirilmişdir. Layihədə 563 gənc iştirak etmişdir.    

Gənclər təşkilatlarının layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün 2017-ci ilin may ayının 5-dən 
15-dək növbəti müsabiqə keçirilmişdir. 

05-12 avqust 2017-ci il tarixlərdə Qəbələ rayonunda 13-cü Dünya Skaut Gənclər Forumu 
və 13-19 avqust 2017-ci tarixlərdə Bakı şəhərində 41-ci Dünya  Skaut Konfransı keçirilmişdir. 
Hər iki tədbirdə 166 ölkədən 1500-dən artıq skaut iştirak etmişdir.  

2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsi ilə bağlı 
təsdiq edilmiş Tədbirlər Planına əsasən Albaniya, Bosniya-Herseqovina, İndoneziya, 
İordaniya, Küveyt, Malayziya, Mərakeş, Misir, Özbəkistan, Pakistan, Qırğızıstan, Qətər, 
Səudiyyə Ərəbistanı, Tacikistan və Türkiyə gəncləri arasında “Mən Azərbaycan haqqında nə 
bilirəm?” mövzusunda keçirilmiş esse yazı müsabiqəsi qaliblərinin 14-26 sentyabr 2017-ci il 
tarixlərdə Azərbaycana səfəri təşkil olunmuşdur. Tədbirdə 67 xarici gənc  iştirak etmişdir. 
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2017-ci ilin sentyabr-dekabr aylarında “Vətəndaş Cəmiyyətində Debat” İctimai Birliyi ilə 
birgə “Gənc sahibkarların inkişafında dövlət dəstəyinin rolu” mövzusunda “Respublika Gənclər 
Debat Forumu: Payız 2017” keçirilmişdir. Keçirilmiş tədbirlərdə 387 komanda iştirak etmişdir. 
Ümumilikdə forumda 1000-dən artıq gəncin iştirakı təmin edilmişdir.  

24 oktyabr 2017-ci il tarixdə Bakı şəhərində “Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” 
Dövlət Proqramının icrası ilə bağlı gənclər təşkilatlarının, tələbə-gənclər təşkilatlarının 
rəhbərlərinin, yaradıcı gənclərin və gənc alimlərin iştirakı ilə toplantı keçirilmişdir. 

Gənclər təşkilatlarının layihələrinin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə 01-10 noyabr 2017-ci 
il tarixlərdə növbəti müsabiqə elan olunmuş və 4 layihə maliyyələşdirilmişdir.   

09 dekabr 2017-ci il tarixdə Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının Məclisinin növbəti iclası 
keçirilmişdir.   

 
Tələbə və tələbə-gənclər  təşkilatları ilə iş 

 
13-17 yanvar və 11-14 sentyabr 2017-ci il tarixlərdə Azərbaycan Respublikası Gənclər 

və İdman Nazirliyi tərəfindən Paris Sorbon Abu Dabi Universiteti ilə birgə dövlət gənclər siyasəti 
sahəsində çalışan dövlət qulluqçuları üçün “Gənclərlə işin təşkilində innovativ idarəetmə 
metodları” mövzusunda seminarlar keçirilmişdir.  

Təhsil alan gənclərin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə yanvar – may ayları 
ərzində 10000 (on min) ədəd  “Azərbaycan Tələbə Kartı”  çap etdirilərək ali və orta ixtisas təhsil 
müəssisələrinin tələbələrinə   paylanmışdır.  

03 fevral 2017-ci il tarixdə Gənc Tamaşaçılar Teatrında “İdeya var” gənclərin                             
l Ümumrespublika elmi-yaradıcılıq müsabiqəsinin final və mükafatlandırma mərasimi 
keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi,  Heydər Əliyev Mərkəzi, Təhsil İşçiləri Azad 
Həmkarlar İttifaqının Respublika Komitəsi və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik 
Fondu ilə birgə 15-17 fevral 2017-ci il tarixdə “Sabahın alimləri” VI Respublika müsabiqəsi 
keçirilmişdir. 

23 fevral 2017-ci il tarixdə Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Tələbə Gənclər 
Təşkilatları İttifaqı ilə birgə 26 fevral-Xocalı soyqırımının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə 
Respublika Stend Atıcılığı İdman Kompleksində ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin 
tələbələri arasında ənənəvi olaraq “Mahir nişançı” güllə atıcılığı üzrə X Respublika turniri 
keçirilmişdir. 

01 mart 2017-ci il tarixdə Sabunçu Gənclər evində “Azərbaycan kinosu həftəsi” layihəsi 
çərçivəsində kino xadimlərinin gənclərlə görüşü və filmlərin təhlili, 10 mart tarixində “İşğal 
altında olan torpaqlarımızın gənc nəsil arasında yaxından tanıdılması məqsədilə bilik yarışı” 
adlı layihə, 14 mart 2017-ci il tarixdə “Milli mənəvi dəyərlər və vətənpərvərlik” mövzusunda foto 
sərgi-müsabiqə, “Həvəskar rəqqaslar arasında rəqs müsabiqəsi”, “Gənclərin əl işlərindən 
ibarət rəsm və heykəltəraşlıq sərgisi”, “Gənclərin iştirakı ilə Novruz şənliyi” və “Azərbaycan 
tarixi və diyarşünaslıq” adlı silsilə layihələr həyata keçirilmişdir. 

29 mart 2017-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin və 
Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının (ATGTİ) birgə təşkilatçılığı ilə “31 mart 
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü”nə  həsr olunmuş anım tədbiri keçirilmişdir. 

01 aprel- 20 may 2017-ci il tarixləri ərzində Bakı şəhərində "Tarixin canlı səhifələri” adlı V 
Gənclər Festivalının hazırlıq mərhələləri, 22-25 may tarixlərində  Qax rayonunda əsas məşqlər, 
26 may tarixində isə Festivalın açılış mərasimi keçirilmişdir. Festival çərçivəsində İrəvan 
Xanlığının tarixi canlandırılmışdır. 

01-02 aprel 2017-cı il tarixdə "Tələbə baharı" X Ümumrespublika tələbə yaradıcılığı 
festivalının seçim turları, 03-28 aprel 2017-cı il tarixlərdə əsas məşqlər və 29 aprel 2017-cı il 
tarixində Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında yekun konserti keçirilmişdir. 

19-21 aprel 2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində “YOUTHVİSİON” II Beynəlxalq mahnı 
müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqədə 19 ölkədən 60 nəfər gənc iştirak etmişdir. 

19 may 2017-ci il tarixdə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə birgə 
IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarına həsr olunmuş “Qızların fiziki sağlamlığı:Gələcək nəsillərin 
inkişafı” adlı konfrans keçirilmişdir. 



 8 

Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı İctimai Birliyi tərəfindən cari ilin 15 avqust-
10 sentyabr tarixlərində “Tələbələrin XI liderlik məktəbi”, 08 noyabrda Sabunçu Gənclər  evində 
eşitməəngəlliləri  üçün "Əngəlli  olmaq heç nəyə əngəl deyildir", "Psixologiya Məktəbi",               
17 noyabrda  Binəqədi Gənclər evində "Şiddətə yox!", 02 dekabrda Sabunçu Gənclər evində 
"Dünəndən bu günə musiqimiz ", 07-08 dekabrda Suraxanı Gənclər evində "Milli 
mədəniyyətimiz Ulu öndər Heydər Əliyev ideyalarından güc alır", "Ulu öndər Heydər Əliyevin 
uğurlu siyasətində Azərbaycan gəncliyi", 09 dekabrda Qaradağ  Gənclər evində "Ulu öndər 
Heydər Əliyev ilə elm və təhsildə  tərəqqi dövrü”,  Binəqədi Gənclər Evində "Ulu öndər Heydər 
Əliyev və Azərbaycanın idman siyasəti", 19 dekabrda Azərbaycan Texniki 
Universitetində ''Azərbaycan idmanı:naliyyətlər və gözləntilər'', 22 dekabrda Sabunçu Gənclər 
evində "Narkomaniyaya yox deyək!" adlı dəyirmi masaların və tədbirlərin həyata keçirilməsinə 
Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən maliyyə dəstəyi göstərilmişdir. 

17 noyabr 2017-ci il  tarixdə Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Tələbə 
Gənclər Təşkilatları İttifaqı ilə birgə “17 noyabr - Beynəlxalq tələbə günü” münasibəti ilə ali 
təhsil müəssisələrinin tələbələrinin iştirakı ilə konsert proqramı və sərgi təşkil edilmişdir. 

2017-ci ilin noyabr-dekabr ayları ərzində “Azərbaycan Tələbə Kartı”nın təbliğ edilməsi ilə 
bağlı zəruri işlər həyata keçirilmişdir və respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili 
müəssisələrinin tələbələri üçün 50000 (əlli min) ədəd “Azərbaycan Tələbə Kartı” çap edilmişdir. 

Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən 21 noyabr 2017-ci il tarixdə “Ekoloji problemlər və 
onların həlli yolları tələbələrin gözü ilə” mövzusunda sərginin təqdimat mərasimi keçirilmişdir. 
Sərgidə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və digər rəsmi şəxslər iştirak 
etmişdir. 

02-04 dekabr 2017-ci il tarixlərdə Şüvəlan qəsəbəsi Respublika Uşaq İstirahət və 
Sağlamlıq Mərkəzində “Gənclərə natiqlik sənətinin aşılanması” mövzusunda peşəkar təlim 
kursu keçirilmişdir. 

20 dekabr 2017-ci il tarixdə gənclərin iştirakı ilə “Azərbaycanın tarixi qəhrəmanları 
gənclərin gözü ilə” mövzusunda sərgi keçirilmişdir. 

20-24 dekabr 2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində “Yeni nəsil: sərhədsiz məsuliyyət” adlı 
V Azərbaycan- Rusiya Beynəlxalq Gənclər Forumu keçirilmişdir. 

 
Ümumilikdə  2017-ci il ərzində 141  tədbir keçirilmiş, onlardan 123 -ü yerli, 18-i isə 

beynəlxalq səviyyəli olmuşdur. Gənclər təşkilatlarının 109 layihəsi maliyyələşmiş, 261 nəfər 
xarici ölkələrə ezam olunmuş, 2334 nəfər  isə Azərbaycan Respublikasında qəbul edilmişdir.  

  
İ  D  M  A  N  

 
Hesabat dövründə gənc nəslin sağlam ruhda böyüyüb tərbiyə olunması, ölkədə bədən 

tərbiyəsi və idmanın kütləviliyinin təmin edilməsi, yüksək dərəcəli idmançıların hazırlanması, 
olimpiya hərəkatının genişləndirilməsi, Olimpiya Oyunlarına yüksək səviyyədə hazırlığın təmin 
edilməsi, idmanın maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində işlər uğurla davam 
etdirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin 2017-ci il üçün təsdiq etdiyi 
tədbirlər planına əsasən hesabat dövründə respublikada fəaliyyət göstərən federasiyalar ilə 
birlikdə ölkəmizdə 219 respublika yarışları təşkil edilmiş,  55 beynəlxalq yarış keçirilmiş,  234 
beynəlxalq yarışlarda ölkə yığma komandalarının iştirakı təmin olunmuşdur.  

2017-ci ildə dünya, Avropa çempionat və birinciliklərində, kubok yarışlarında  347 qızıl, 
236 gümüş  və 268 bürünc olmaqla,  ümumilikdə 851 medal qazanılmışdır.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 654 №-li, 04 mart 2005-ci il tarixli Sərəncamına 
əsasən respublikanın bütün şəhər və rayonlarında 05 mart- “Bədən tərbiyəsi və idman günü” 
yüksək səviyyədə, silsilə tədbirlərlə qeyd olunmuşdur.  

2017-ci ilin avqust ayında Almaniyanın Hamburq şəhərində keçirilmiş kişi boksçuların 
dünya çempionatında Məmmədrəsul Məcidov və  Fransanın paytaxtı Paris şəhərində keçirilmiş 
güləş üzrə dünya çempionatında Hacı Əliyev  3-cü dəfə dünya çempionu adını qazanmışlar. 
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19-30 avqust 2017-ci il tarixlərdə Tayvanın Taypey şəhərində keçirilmiş Tələbələrin 29-
cu Ümumdünya Yay Universiadasında ölkəmiz  4 idman növündə 19 idmançı ilə təmsil 
olunmuş, nəticədə 3 qızıl, 1 gümüş və 4 bürünc olmaqla ümumilikdə 8 medal qazanmışlar.  

 Futbol üzrə Ağdamın “Qarabağ” komandası Azərbaycanın futbol tarixində ilk dəfə olaraq 
Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanmaqla tarixi uğura imza atmışdır.  

 22 sentyabr-01 oktyabr 2017-ci il tarixlərdə Milli Gimnastika Arenasında və Göyğöl 
Olimpiya İdman Kompleksində voleybol üzrə qadınlar arasında Avropa çempionatının qrup və 
final mərhələsinin oyunları yüksək səviyyədə təşkil edilərək keçirilmişdir. 16 komanda arasında 
yarımfinal mərhələsinə qədər yüksələn Azərbaycan millisi yarışları 4-cü yerdə başa vurmuşdur. 

2017-ci ilin noyabr ayında şahmat üzrə Yunanıstanda keçirilən Avropa Çempionatında 
kişi şahmatçılarımızdan ibarət milli komandamız ən yaxşı nəticə göstərərək 3-cü dəfə Avropa 
çempionu adına layiq görülmüşlər.  

2017-ci ildə  43  nəfərə “Azərbaycan Respublikasının Fəxri Bədən Tərbiyəsi və İdman 
işçisi”,  78 nəfərə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi”,  16 nəfərə  “Azərbaycan 
Respublikasının əməkdar idman ustası”, 16 nəfərə “Respublika dərəcəli hakim”  fəxri adları 
verilmişdir.  127 nəfər İdman ustası normasını yerinə yetirmiş, 6 nəfərə  isə dublikat vəsiqə   
verilmişdir. 

Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikası idmançılarının XXXII Yay Olimpiya 
Oyunlarına Hazırlıq Konsepsiyasının layihəsi hazırlanmışdır. 

İdman növləri üzrə yığma komandaların hazırlığı ilə əlaqədar Respublika Milli İdman Tibb 
və Reabilitasiya İnstitutunda və  Respublika İdman Tibb Mərkəzində  yığma komandaların 
idmançılarının müayinə və müalicəsi aparılmışdır.  

Hərbi xidmətə çağırılmış yığma komanda üzvlərinin MOİK-də, Sərhəd Qoşunlarında və 
DİN İK-da qulluq etmələri üçün məlumatlar toplanmış, müvafiq təkliflərlə Azərbaycan 
Respublikasının Müdafiə və Daxili İşlər Nazirliklərinə və Dövlət Sərhəd Xidmətinə müraciətlər 
olunmuşdur.  

Hesabat dövründə Bakı şəhərində cüdo idman növü üzrə ümummilli lider Heydər Əliyevin 
xatirəsinə həsr olunmuş ənənəvi “Grand-Slam” beynəlxalq turniri,  yunan-roma güləşi üzrə  
“Müşfiq İsayevin” xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq turnir, boks üzrə “Böyük İpək yolu” 
beynəlxalq turniri, kikboksinq üzrə VIII Heydər Əliyev Kuboku, Batut gimnastikası, tamblinq və 
idman gimnastikası (kişi və qadın) idman növləri üzrə dünya kuboku, bədii gimnastika üzrə 
dünya kuboku yarışları,  Naxçıvan Muxtar Respublikasında poverliftinq üzrə ulu öndər Heydər 
Əliyevin 94-cü ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq turnir və “Naxçıvan Open-2017” 
beynəlxalq şahmat festivalı, Mingəçevir şəhərində avarçəkmə idman növü üzrə “Prezident 
kuboku” beynəlxalq turniri, velosiped idmanı üzrə “Tour de Azerbaijan”, Qəbələdə güllə atıcılığı 
üzrə dünya kubokunun mərhələ yarışı, Bakı şəhərində voleybol üzrə qadınlar arasında “2018 
Dünya Çempionatı”nın Avropa təsnifat oyunları, Şəmkirdə beynəlxalq qrossmeyster Vüqar 
Həşimovun xatirəsinə həsr olunmuş IV beynəlxalq şahmat super-turniri və digər tədbirlər 
yüksək səviyyədə təşkil edilərək keçirilmişdir. 
   

IV İslam Həmrəyliyi Oyunları 
 

12-22 may 2017-ci il tarixlərdə Bakıda IV İslam Həmrəyliyi Oyunları keçirilmişdir. Dörd 
əsas - birlik, sülh, hörmət, mükəmməllik dəyərləri üzərində qurulan  və “Gücümüz 
həmrəylikdədir” devizi altında 4 qitədən 54 ölkənin 3000-dən artıq idmançısının, 2000-dən çox 
komanda rəsmisi və texniki nümayəndənin iştirakı ilə keçirilən bu nüfuzlu yarışlar, sözün həqiqi 
mənasında, dünyaya səs saldı. Bu rəqəmlər özlüyündə bir rekorddur. Çünki bu vaxtadək İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarına bu qədər ölkənin qatılması heç vaxt müşahidə olunmamışdır.  

 “Bakı-2017”-nin möhtəşəm açılış mərasimində islam dininin mütərəqqi, elm, mədəniyyət, 
sülh və mərhəmət dini, Azərbaycanın isə tolerantlıq məkanı, xalqımızın multikultural ruhun 
daşıyıcısı olduğu, qədim və zəngin tariximiz, mədəniyyətimiz bütün İslam aləminə, dünyaya bir 
daha nümayiş etdirildi.  

Oyunlara mayın 12-də start verilsə də, bəzi idman növləri üzrə artıq mayın 8-dən yarışlar 
başlamışdı. İdmanın 24 növü üzrə keçirilən yarışlarda atletlər 269 dəst medal uğrunda 
mübarizə aparırdılar. Azərbaycanı bu Oyunlarda 21 idman növündə 319 atlet təmsil edirdi. 
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Nəticədə komandamız 75-i qızıl, 50-si gümüş və 37-si bürünc olmaqla ümumilikdə 162 medal 
qazandı. Qızıl medalların sayına görə ölkəmiz yarışların birincisi oldu. İdman arenalarında 
Azərbaycanın dövlət himni 75 dəfə səsləndi, dövlət bayrağı 162 dəfə qaldırıldı.  

Azərbaycan idmançıları bu növ kompleks yarışlarda ilk dəfə olaraq həndbol, voleybol, 
basketbol və futbol kimi komanda idman növlərində də, o cümlədən həm qadın, həm də kişi 
komandalarının mübarizəsində mükafat, hətta qızıl medal qazandılar. Paralimpiyaçılarımız 2 
idman növündə - cüdo və atletika növlərində güclərini sınamış və 12-si qızıl, 6-sı gümüş və 6-
sı bürünc olmaqla 24 medal qazanmışlar. Bunlardan 11-i paracüdoçuların (4 qızıl, 4 gümüş, 3 
bürünc), 13-ü isə para-atletlərin (8 qızıl, 2 gümüş, 3 bürünc) payına düşmüşdür. 

Və nəhayət qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarına 113 
qadın idmançı ilə qatılmışdı və qazanılmış 162 medaldan 63.5-i xanım idmançılarımızın payına 
düşmüşdür ki, bu da ümumi qazanılmış medalların  39%-ni təşkil edir. 

 
Formula-1 Azərbaycan Qran-Prisi 

 
23-25 iyun 2017-ci il tarixlərdə Bakıda dünyanın ən nüfuzlu idman yarışlarından biri - 

Formula-1 Azərbaycan Qran-Prisi keçirilmişdir. Növbəti dəfə bütün dünyanın idman nəbzi 
Bakıda - Şərq ilə Qərbin koloritinin cəmləşdiyi bu nadir şəhərdə döyündü. Bakıda Formula-1 
Azərbaycan Qran-Prisinə iyunun 23-də start verildi. Yarışın birinci günündə pilotlar Bakı şəhər 
halqasında iki sərbəst yürüşdə güclərini sınadılar. Formula-1 Azərbaycan Qran-Prisi 
çərçivəsində Bakıda Formula-2 yarışları da keçirildi. 

İyunun 24-də Formula-1 azarkeşləri Azərbaycan Qran-Prisinin ikinci günündə də maraqlı 
idman mübarizəsinin şahidi oldular. Bu turdan sonra Formula-1 Azərbaycan Qran-Prisinin start 
düzülüşü müəyyənləşdi. 

İyunun 25-də paytaxtın Azadlıq meydanında keçirilən Formula-1 Azərbaycan Qran-
Prisinin möhtəşəm açılış mərasimi maraqlı anları ilə yadda qaldı. Milli mədəniyyətimizi 
Formula-1 dəyərləri ilə birləşdirən açılış mərasimi bir çox milli rəmzlərin vəhdətini yaratmaqla 
yüzlərlə könüllü, azərbaycanlı sənətçilər, milli qruplar və xarici ifaçılar  tərəfindən tamaşaçılara 
təqdim edildi.  

Bakı trekinin uzunluğu 6 kilometr, ümumu məsafəsi isə 306 kilometrdir. Pilotlar 20 çətin 
döngəsi olan trekdə 51 dövrə vurdular. Təhlükəsizliyin ən yüksək səviyyədə təmin olunduğu 
Bakı treki ən sürətli yarışlar kateqoriyasına daxildir. Trek Bakının tarixi məkanlarından, dəniz 
sahilindən keçməklə azarkeşlərdə xoş ovqat yaratdı. Yarışları 30 mindən çox tamaşaçının 
izləməsi üçün tras boyunca hər cür şərait yaradılmışdı. Trekin ən geniş yerinin eni 13, ən dar 
hissəsinin eni isə İçərişəhər ətrafında, o cümlədən 7-ci və 8-ci döngələrdə 7,6 metr təşkil edirdi. 

Formula-1 Azərbaycan Qran-Prisinin qalibi “Red Bull Racing” komandasının üzvü Daniel 
Rikkiardo oldu. Pilot məsafəni 2 saat 3 dəqiqə 55 saniyəyə qət etdi. İkinci yerə “Mercedes” 
komandasının üzvü Valtteri Bottas çıxdı. Üçüncü yerdə isə “Williams” komandasının pilotu 
kanadalı Lans Strol qərarlaşdı. Konstruktorlar kubokunun sahibi isə “Red Bull Racing” 
komandası oldu. 

Formula-1 Azərbaycan Qran-Prisinin çempionu Daniel Rikkiardoya kuboku Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev təqdim etdi. 

Konstruktorlar kubokunu “Red Bull Racing” komandasının nümayəndəsinə birinci xanım 
Mehriban Əliyeva təqdim etdi. 

İkinci yerin sahibi “Mercedes”in pilotu Valtteri Bottasa kuboku Azərbaycanın gənclər və 
idman naziri Azad Rəhimov, üçüncü yeri tutan “Williams”ın sürücüsü Lans Strola isə mükafatı 
Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının prezidenti Anar Ələkbərov təqdim etdilər. 

Bununla da Formula-1 üzrə dünya çempionatının səkkizinci mərhələsi - Azərbaycan 
Qran-Prisi başa çatdı. 

Bu tədbir ölkəmizin sürətli inkişafını, Azərbaycan xalqının zəngin mənəvi dəyərlərini, 
qonaqpərvərliyini bütün dünyaya nümayiş etdirmək baxımından misilsiz imkan olmuşdur.  

Belə ki, Formula-1 Azərbaycan Qran-Prisi şəhərimizin gözəlliyini, əzəmətini, şəhər 
memarlığının tarixi incilərinin və müasirliyinin vəhdətini bütün dünyaya nümayiş etdirmiş, Bakı 
şəhərinin imicini daha da yüksəklərə qaldırmışdır. Yarış zamanı avtomobillər dənizkənarı 
bulvar boyunca hərəkət etmiş, şəhərin ən qədim hissəsi olan və UNESCO-nun Dünya İrsi 
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siyahısına daxil edilən İçərişəhər Tarix-Memarlıq Qoruğunun ətrafında dövrə vurmuşlar. 
Beləliklə, yarışı izləyən televiziya tamaşaçıları və qonaqlar şəhərin tam simasını görmək imkanı 
qazanmışlar. 

 
Təqvim planına əsasən keçirilən yarışlarda iştirak 

 
17-19 yanvar 2017-ci il tarixlərdə milli karate üzrə yeniyetmələr və gənclərdən ibarət 

yığma komanda Xorvatiyanın Samobor şəhərində keçirilmiş “Grand Prix Croatia” beynəlxalq 
turnirində iştirak etmişdir. İdmançılarımız 5 qızıl və 3 bürünc medalla vətənə dönmüşdür.  

28-29 yanvar 2017-ci il tarixlərdə İtaliyanın Liqnano şəhərində  cüdo idman növü üzrə 
gənclər arasında beynəlxalq turnir keçirilmişdir. Cüdoçular 5 qızıl, 4 gümüş və 4 bürünc medal 
əldə etmişlər.  

04-15 fevral 2017-ci il tarixlərdə taekvondo idman növü üzrə  böyüklər, gənclər və 
yeniyetmələrdən ibarət yığma komandanın üzvləri Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilmiş 
“Turkish Open” beynəlxalq turnirində 2 qızıl, 3 gümüş, 6  bürünc medal və klublararası Avropa 
çempionatında isə 10 qızıl, 9 gümüş və 12 bürünc medal qazanmışdır.  

10-12 fevral 2017-ci il tarixlərdə Fransanın Paris şəhərində  cüdo idman növü üzrə kişilər 
və qadınlar arasında “Grand Slam” beynəlxalq turniri keçirilmişdir. Cüdoçular 3 bürünc medal 
əldə etmişlər.  

17-19 fevral 2017-ci il tarixlərdə milli karate üzrə Bolqarıstanın Sofiya şəhərində keçirilmiş 
yeniyetmələr və gənclər arasında 44-cü Avropa çempionatında yığma komanda iştirak 
etmişdir.  Yarışda komandamız 1 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medala sahib olmuşdur.  

17-20 fevral 2017-ci il tarixlərdə uşu üzrə yığma komanda 9 idmançı tərkibdə Rusiyanın 
Moskva şəhərində “Moskva ulduzları” beynəlxalq turnirində iştirak etmişdir və bu yarışda 
idmançılarımız 3 qızıl, 3 gümüş və 1 bürünc medal əldə etmişdir.  

18-19 fevral 2017-ci il tarixlərdə İtaliyanın Roma şəhərində  cüdo idman növü üzrə kişilər 
və qadınlar arasında Açıq Avropa yarışı keçirilmişdir.Cüdoçular 1 gümüş və 1 bürünc medal 
əldə etmişlər. 

18-19 fevral 2017-ci il tarixlərdə İspaniyanın Fuengirola şəhərində  cüdo idman növü üzrə 
yeniyetmələr arasında Avropa kuboku keçirilmişdir. Cüdoçular 4 qızıl, 2 gümüş və 1 bürünc 
medal əldə etmişlər.  

03-06 mart 2017-ci il tarixlərdə milli karate üzrə yığma komanda Türkiyənin İstanbul 
şəhərində keçirilmiş Bosfor 2017-ci il beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir. Yarışdan 
idmançılarımız 6 qızıl, 4 gümüş və 7 bürünc medalla vətənə dönmüşlər. Komanda yarışında 
isə III yerə layiq görülmüşlər.  

04-05 mart 2017-ci il tarixlərdə Türkiyənin Antalya şəhərində cüdo idman növü üzrə 
yeniyetmələr arasında Avropa kuboku keçirilmişdir. Cüdoçular 4 qızıl, 2 gümüş və 3 bürünc 
medal əldə etmişlər. 

09 mart 2017-ci ildə tarixdə Qətərdə keçirilmiş futbol üzrə yoldaşlıq oyununda Azərbaycan 
komandası 2:1 hesabı ilə qalib gəlmişdir. 

09-14 mart 2017-ci il tarixlərdə İran İslam Respublikasının Əhvaz şəhərində keçirilmiş 
ağır atletika üzrə 2-ci beynəlxalq Fəcr kuboku yarışında idmançılarımız 1 qızıl, 2 gümüş və 1 
bürünc medal qazanmışlar.  

10-13 mart 2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində cüdo idman növü üzrə ümummilli lider 
Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş ənənəvi “Grand-Slam” beynəlxalq turniri keçirilmişdir.  
Bu mötəbər yarışda 32 xarici ölkədən 200 idmançı, o cümlədən 100-ə yaxın rəsmi 
nümayəndələr və hakimlər iştirak emişdir. Cüdoçular 1 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc medal əldə 
etmişlər. 

10-15 mart 2017-ci il tarixlərdə taekvondo üzrə yığma komanda Niderland Krallığının 
Eynhoven şəhərində keçirilmiş Dünya Taekvondo Federasiyasının reytinq siyahısında olan 
“Dutch Open” beynəlxalq turnirində iştirak etmişdir. Komandanın üzvləri 6 qızıl, 2 gümüş və 2 
bürünc medal qazanmışdır.   

11-17 mart 2017-ci il tarixlərdə Tailandın Banqkok şəhərində keçirilmiş dünya 
çempionatında yığmamız 1 qızıl medala sahib olmuşdur. 
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13-26 mart 2017-ci il tarixlərdə Avstriyanın Qraz şəhərində Ümumdünya Xüsusi Qış 
Olimpiya Oyunları keçirilmişdir. Bu mötəbər Oyunlarda Azərbaycan Xüsusi Olimpiya 
Komitəsinin floorball (topla döşəmə üzərində xokkey) üzrə yığma komandası da iştirak etmiş 
və III divizionda qızıl medala layiq görülmüşdür. 

14-17  mart 2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində boks üzrə keçirilmiş  “Böyük İpək yolu” 
beynəlxalq turnirdə kişilər və qadınlardan ibarət yığma komandanın üzvləri iştirak etmişdir. 6 
dövlətdən 150-yə yaxın idmançı yarışda mübarizə aparmışdır. Milli komandamız medal sayına 
görə I yerə çıxmışdır.    

15-17 mart 2017-ci il tarixlərdə milli karate üzrə yığma komanda Hollandiyanın Rotterdam 
şəhərində keçirilən Karate Premyer Liqa beynəlxalq turnirində iştirak etmişdir. Yarışda 
Zaretska İrina qızıl medala sahib olmuşdur.  

17-21 mart 2017-ci il tarixlərdə basketbol üzrə Qırğızıstanın Bişkek şəhərində U20 Avropa 
çempionatına (“B” divizionu) hazırlıq çərçivəsində keçirilmiş “Novruz 2017” beynəlxalq turnirdə 
U20 milli komandamız II yerə çıxmışdır.   

17-24 mart 2017-ci il tarixlərdə BƏƏ-nin Dubay şəhərində para-atletika üzrə 9-cu FƏZZA 
beynəlxalq Qran-Pri yarışlarında komandamız da iştirak etmişdir. Bu yarışda idmançılarımız 
11 medal qazanmışdır. 

29 mart-03 aprel 2017-ci il tarixlərdə milli karate üzrə yığma komanda Birləşmiş Ərəb 
Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilmiş Karate Premyer Liqa beynəlxalq turnirində iştirak 
etmişdir. Yarışda 1 qızıl medal qazanılmışdır.  

30 mart-02 aprel 2017-ci il tarixlərdə Mingəçevir şəhərində avarçəkmə idman növü üzrə 
“Prezident kuboku” beynəlxalq turnir keçirilmişdir.  Turnirdə 220 idmançı iştirak etmişdir. 
Azərbaycan idmançıları yarışda 8 qızıl, 13 gümüş, 11 bürünc medal qazanmışdır. 

04-10 aprel 2017-ci il tarixlərdə BƏƏ Aleyn şəhərində stend atıcılığı üzrə  keçirilmiş 
beynəlxalq turnirdə idmançılarımız 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanmışdır.   

06-09 aprel 2017-ci il tarixlərdə Bolqarıstanın Sofiya şəhərində taekvondo idman növü 
üzrə 21 yaşlılar arasında Avropa çempionatı keçirilmişdir. Turnirdə yığma komandamız 1 
bürünc medal əldə etmişdir.  

07-09 aprel 2017-ci il tarixlərdə Türkiyənin Antalya şəhərində cüdo idman növü üzrə 
kişilər və qadınlar arasında “Grand-Prix” turniri keçirilmişdir. Cüdoçular 3 bürünc medal əldə 
etmişlər. 

07-10 aprel 2017-ci il tarixlərdə para-taekvondo üzrə yığma komanda  Rusiyanın 
Dağıstan Respublikasının Xasavyurt şəhərində beynəlxalq yarışda iştirak etmişdir və bu 
yarışda idmançılarımız 7 qızıl, 2 gümüş, 4 bürünc olmaqla ümumilikdə 13 medal qazanmışdır. 

08-09 aprel 2017-ci il tarixlərdə Çexiyanın Tepliça şəhərində cüdo idman növü üzrə 
yeniyetmələr arasında Avropa kuboku keçirilmişdir. Cüdoçular 4 qızıl, 2 gümüş və 3 bürünc 
medal əldə etmişlər. 

11-17 aprel 2017-ci il tarixlərdə Biləsuvar rayonunda 10-11 yaşlı futbolçular arasında 
“Sabahın ulduzları” kuboku uğrunda ölkə birinciliyinin final mərhələləri keçirilmiş, qalib və 
mükafata layiq yerləri tutmuş komandalar və komanda üzvləri Gənclər və İdman Nazirliyinin 
kubok və diplomları ilə təltif olunmuşdur. 

13-17 aprel 2017-ci il tarixlərdə milli karate üzrə yığma komanda Karate Premyer Liqa 
beynəlxalq turnirində iştirak etmək üçün Mərakeş Respublikasının Rabat şəhərinə ezam 
olunmuşdur. Yarışda idmançılarımız 2 qızıl medalla vətənə dönmüşlər.  

15-16 aprel 2017-ci il tarixlərdə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində cüdo idman növü 
üzrə gənclər arasında Avropa kuboku keçirilmişdir. Cüdoçular 1 qızıl, 3 bürünc medal əldə 
etmişlər. 

20-23 aprel 2017-ci il tarixlərdə Polşanın Varşava  şəhərində  cüdo idman növü üzrə 
kişilər və qadınlar arasında Avropa çempionatı keçirilmişdir. Cüdoçular 2 qızıl, 3 bürünc medal 
əldə etmişlər. 

24-30 aprel 2017-ci il tarixlərdə kempo üzrə yığma komanda Portuqaliyanın Albufeyra 
şəhərində keçirilmiş  dünya çempionatında iştirak etmişdir. İdmançılarımız 3 qızıl və 1 gümüş 
medal qazanmışlar.  
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27-30 aprel 2017-ci il tarixlərdə Yunanıstanın Afina şəhərində yeniyetmə, gənclər və 
böyüklər arasında Dünya Taekvondo Federasiyasının Prezident kuboku keçirilmişdir. Turnirdə 
yığma komandamız 2 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc medal əldə etmişdir.  

28 aprel – 02 may 2017-ci il tarixlərdə kunq-fu  üzrə San Marino şəhərində keçirilmiş 
dünya kubokunda yığma komandamız 5 nəfər tərkibdə iştirak etmişdir. İdmançılarımız 2 qızıl 
medal qazanmışlar.   

30 aprel-08 may 2017-ci il tarixlərdə sərbəst, yunan-Roma və qadın güləşi üzrə yığma 
komanda Serbiya Respublikasının Novi-Sad şəhərində  keçirilmiş Avropa çempionatında 
iştirak etmişdir.  Yarışda idmançılarımız 3 qızıl, 3 gümüş və 3 bürünc medal qazanmışlar. 

02-11 may 2017-ci il tarixlərdə Naxçıvan şəhərində ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə 
həsr olunmuş “Naxçıvan Open-2017” beynəlxalq şahmat festivalı keçirilmişdir. Ümumilikdə 
festivalda dünyanın 11 ölkəsindən 298 şahmatçı iştirak edirdi. Həmyerlilərimiz arasında ən 
yaxşı nəticəni Sumqayıt şahmatçısı Misrətdin İsgəndərov göstərmiş, 6.5 xalla 3-cü olmuşdur. 

03-05 may 2017-ci il tarixlərdə milli karate üzrə yeniyetmələr və gənclərdən ibarət yığma 
komanda Ukraynanın Lvov şəhərində keçirilmiş “Lvov Open” beynəlxalq turnirində iştirak 
etmişdir. İdmançılarımız 1 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc medala sahib olmuşlar.  

03-07 may 2017-ci il tarixlərdə velosiped idmanı üzrə “Tour de Azerbaijan” beynəlxalq 
turnir keçirilmişdir. Yarışda 18 ölkədən 183 idmançı iştirak etmişdir. Azərbaycan idmançısı Kiril 
Pozdnyakov ümumi yarışın qalibi olmuşdur. 

03-08 may 2017-ci il  tarixlərdə İspaniyanın Santa-Sussana şəhərində kişilər arasında 
bodibildinq üzrə keçirilmiş Avropa çempionatında 12 nəfərdən ibarət komandamız iştirak etmiş, 
bir gümüş və bir bürünc medal qazanmışdır.   

03-12 may 2017-ci il tarixlərdə muay-tay idman növü üzrə Belarusun Minsk şəhərində 
keçirilmiş dünya çempionatında (İFMA) yığma komandamız 1 qızıl medal qazanmışdır. 

06-08 may 2017-ci il tarixlərdə pençak silat üzrə  Belçikanın Antiverpen şəhərində Dünya 
Kuboku keçirilmişdir. Bu yarışda 15 ölkə və 8 klubun idmançıları mübarizə aparmışdır.  
İdmançılarımız 1 qızıl və 2 bürünc medal qazanmışdır.  

13-22 may 2017-ci il tarixlərdə Polşanın Katovotsa şəhərində qol güləşi üzrə keçirilmiş 
Avropa çempionatında 12 nəfərdən ibarət komandamız iştirak etmişdir. Avropa çempionatında 
idmançılarımız 4 qızıl, 4 gümüş və 2 bürünc medal qazanmışlar.     

14-20 may 2017-ci il tarixlərdə uşu üzrə yığma komanda Gürcüstan Respublikasının 
Tbilisi şəhərində keçirilmiş Avropa çempionatında iştirak etmiş və yarışda 3 qızıl, 3 gümüş və 
1 bürünc medala sahib olmuşdur.   

20-21 may 2017-ci il tarixlərdə Polşanın Belsko-Byala şəhərində cüdo idman növü üzrə 
yeniyetmələr arasında Avropa kuboku keçirilmişdir. Cüdoçular 1 gümüş və 3 bürünc medal 
əldə etmişlər. 

26-28 may 2017-ci il tarixlərdə pençak silat üzrə Ukraynada yeniyetmələr, gənclər və 
böyüklər arasında Avropa Kuboku keçirilmişdir. Yarışda yığma komandanın üzvləri 5 qızıl, 4 
gümüş və 3 bürünc medal qazanmışlar. 

07-09 iyul 2017-ci il tarixlərdə Almaniyanın Berlin şəhərində bədii gimnastika üzrə “Berlin 
Masters” adlı “Challenge” seriyasına aid dünya kuboku yarışları keçirilmişdir. Azərbaycanın 
qrup hərəkətləri üzrə komandasının üzvləri Ayşən Bayramova, Siyana Vasileva, Diana 
Dorman, Aleksandra Platonova və Elif Zeynep Çeleb 3 top, 2 ip hərəkətlərində bürünc medala 
layiq görülmüşlər. 

07-10 iyul 2017-ci il tarixlərdə Rusiyanın Stavropol şəhərində tamblinq gimnastikası üzrə 
Açıq Rusiya turniri keçirilmişdir. Yığma komanda Mixail Malkin, Tofiq Əliyev və Adil 
Hacızadədən ibarət 3 nəfər tərkibdə öz yaş qruplarında 3 qızıl medala layiq görülmüşlər. 

23-30 iyul 2017-ci il tarixlərdə Sarayevo şəhərində keçirilən güləş üzrə yeniyetmələrin 
Avropa birinciliyində 4 qızıl, 3 gümüş, 3 bürünc medal əldə olunmuşdur. 

25-29 iyul  2017-ci il tarixlərdə cüdo idman növü üzrə yığma komandamız Macarıstanda 
keçirilən Yeniyetmələrin Olimpiya Festivalında 1 gümüş və 1 bürünc medala layiq görülmüşdür. 

01-06 avqust 2017-ci il tarixlərdə Finlandiyanın Tampere şəhərində keçirilən güləş üzrə 
gənclərin dünya birinciliyində 1 qızıl, 1 gümüş, 5 bürünc medal qazanmışlar. 

10-16 avqust 2017-ci il tarixlərdə Rusiyanın Ulyanovsk şəhərində MDB-yə üzv dövlətlərin 
milli idman növləri üzrə I Festival və idman oyunları keçirilmişdir. Festivalda sambo, kəmər 



 14 

güləşi, mas-reslinq üzrə milli komandalarımız ölkəmizin idman şərəfini qorumuşdur. 
İdmançılarımız ümumilikdə 21 medal qazanmışlar. Medallardan 5-i qızıl, 6-sı gümüş, 10-u isə 
bürünc olmuşdur. 

17-18 avqust 2017-ci il tarixlərdə Belarusun Minsk şəhərində gimnastikanın batut növü  
üzrə Açıq Slavyan Oyunları keçirilmişdir. Kişi cütlüyü (İlya Qrişunin və Oleq Pionov) və qadın 
cütlüyü (Veronika Zemlyanaya və Svetlana Makştaryova) yarışda sinxron hərəkətlər üzrə II yeri 
tutmuşlar. 

22 avqust-03 sentyabr 2017-ci il tarixlərdə bokçularımız Almaniyada keçirilən kişilər 
arasında dünya çempionatında 2 medala (1 qızıl və 1 bürünc) layiq görülmüşlər. Yığma 
komandanın lideri Məhəmmədrəsul Məcidov 3-cü dəfə dünya çempionu adına layiq 
görülmüşdür. 

24-27 avqust 2017-ci il tarixlərdə taekvondo üzrə Misirdə  keçirilən yeniyetmələr arasında 
dünya birinciliyində Riyad Şirəliyev  bürünc medal qazanmışdır. 

28 avqust-03 sentyabr 2017-ci il tarixlərdə cüdo üzrə böyüklərdən ibarət yığma komanda 
dünya çempionatında (Macarıstan) 2 gümüş, 2 bürünc medal qazanmışdır. 

02-10 sentyabr 2017-ci il tarixlərdə Makedoniyanın Skopye şəhərində kikboksinq idman 
növünün Wako versiyası üzrə yeniyetmə və gənclərin Avropa birinciliyində 1 qızıl, 2 gümüş, 2 
bürünc medal qazanılmışdır. 

04-10 sentyabr 2017-ci il tarixlərdə güləş üzrə Yunanıstanın Afina şəhərində keçirilən 
yeniyetmələrin dünya birinciliyində 3 qızıl, 5 gümüş, 2 bürünc medal qazanılmışdır. 

07-09 sentyabr 2017-ci il tarixlərdə Rusiyanın Velikiy Novqorod şəhərində akrobatika 
gimnastikası üzrə “Zolotoy Cup” adlı beynəlxalq turnir keçirilmişdir. Yığma komandamızın 
üzvləri yarışda uğurla çıxış edərək 3 medal qazanmışlar. 

 07-11 sentyabr 2017-ci il tarixlərdə Macarıstanın Sombatxey şəhərində kişi və qadınlar 
arasında idman gimnastikası üzrə “Challenge” seriyasına aid olan dünya kuboku mərhələsi 
keçirilmişdir. Təmsilçimiz Marina Nekrasova dayaqlı tullanma hərəkətləri üzrə qızıl medala 
layiq görülmüşdür. 

08-12 sentyabr 2017-ci il tarixlərdə Atçılıq idman növü üzrə Bakı şəhəri Binə Atçılıq 
Mərkəzində polo üzrə dünya kuboku yarışı keçirilmişdir. Azərbaycan komandası bütün 
rəqiblərini geridə qoyaraq I yerə çıxmışdır. 

13-17 sentyabr 2017-ci il tarixlərdə Lüksemburqda stolüstü tennis üzrə komandalar 
arasında Avropa çempionatı keçirilmişdir. Yarışda yığma komandamızdan ümumi 7 nəfər 
iştirak etmişdir.  Qızlardan ibarət komanda II  (Çelenc) divizionda çıxış edərək 16 komanda 
arasında 4-cü yeri, oğlanlardan ibarət komandamız isə III (standart) divizionda çıxış edərək 10 
komanda arasında 1-ci yeri tutmuşlar. 

16-17 sentyabr 2017-ci il tarixlərdə Mingəçevir “Kür” Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində 
Avropa Həndbol Federasiyasının kuboku uğrunda növbəti oyunlar keçirilmişdir. Azərbaycan 
təmsilçisi “Nur” komandası İsveçin “Liqi” komandası ilə qarşılaşmışlar. İlk oyun 24-24, ikinci 
oyun isə 29-27 hesabı ilə başa çatmışdır. Nəticədə Nur komandası 53-51 hesabı ilə   rəqibini 
məğlub etmişdir. 

16-26 sentyabr 2017-ci il tarixlərdə Bolqarıstanda keçirilən Avropa birinciliyində 
boksçularımız 2 bürünc medal qazanmışdır. 

22-30 sentyabr 2017-ci il tarixlərdə ağır atletika üzrə Priştina (Kosovo) şəhərində keçirilən 
yeniyetmələrin Avropa birinciliyində 3 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanılmışdır. 

27 sentyabr-01 oktyabr 2017-ci il tarixlərdə Lutsk şəhərində keçirilən şaolin idman növü 
üzrə Avropa çempionatında idmançılarımız 1 qızıl, 3 gümüş medala sahib olmuşlar. 

29-30 sentyabr 2017-ci il tarixlərdə Portuqaliyanın Lole şəhərində keçirilmiş tamblinq 
gimnastikası üzrə dünya kuboku yarışlarında Mixail Malkin qızıl medala layiq görülmüşdür. 

07 oktyabr-23 dekabr 2017-ci il tarixlərdə həndbol üzrə 4 kişi və 6 qadın komandaları 
arasında “ABU-Arena” idman kompleksində Azərbaycan çempionatının 1 və 2-ci dövrələri və 
ölkə kuboku uğrunda yarışlar keçirilmişdir. 

12-16 oktyabr 2017-ci il tarixlərdə Gürcüstanın Tbilisi şəhərində idman gimnastikası üzrə 
beynəlxalq turnir keçirilmişdir. Azərbaycan gimnastları Səməd Məmmədli, Cavidan Babayev 
və Sərvər Əliyev müvafiq olaraq dəstəkli atla, sərbəst hərəkətdə və paralel qollarda II yeri 
tutmuşlar. 
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12-16 oktyabr 2017-ci il tarixlərdə İspaniyanın Melilla şəhərində triatlon idman növü üzrə  
keçirilmiş Avropa kubokunun finalında böyüklərdən  ibarət komandamız iştirak etmişdir. İl 
ərzində Avropa kubokunun mərhələlərində qazanılmış xallar əsasında Rostislav Pevtsov 
Avropa kubokunda 2-ci yerin sahibi olmuşdur. 

15-17 oktyabr 2017-ci il tarixlərdə ağır atletika üzrə Albaniyada keçirilən Avropa 
birinciliyində Hüseyn İsmayılov iki hərəkətin cəmində bürünc medal (346 kq) qazanmışdır. 

18-21 oktyabr 2017-ci il tarixlərdə cüdo üzrə gənclərdən ibarət yığma komandamız 
Xorvatiyanin Zaqreb şəhərində dünya birinciliyində 2 qızıl, 2 gümüş, 1 bürünc medal 
qazanmışdır.  

19-22 oktyabr 2017-ci il tarixlərdə Polşanın Jesuv şəhərində akrobatika gimnastikası üzrə 
28-ci Avropa çempionatı keçirilmişdir. İdmançılarımızdan qarışıq cütlük- Ağasif Rəhimov və 
Nurcan Cabbarlı çoxnövçülükdə və balans hərəkətlərində III, digər qarışıq cütlük- Ruhidil 
Qurbanlı və Abdulla Əl Məşayxi isə temp hərəkətində III yeri tutmuşlar. 

21 oktyabr 2017-ci il tarixdə Çinin Honq-Konq şəhərində triatlon idman növü üzrə  
keçirilmiş  Asiya kubokunda böyüklərdən  ibarət komandamız iştirak etmişdir. Rostislav 
Pevtsov qızıl medal qazanmışdır. 

21-29 oktyabr 2017-ci il tarixlərdə Türkiyənin  Antalya şəhərində gənclər arasında 
keçirilən Avropa birinciliyində boksçularımız komanda hesabında IV olmuş, 2 qızıl, 2 bürünc 
medalla vətənə dönmüşlər. 

25-29 oktyabr 2017-ci il tarixlərdə Olimpiya Oyunları proqramına yeni seçilmiş milli karate 
idman növü üzrə yığma komanda İspaniyanın Tenerife şəhərində keçirilən dünya 
çempionatında iştirak etmişdir. Yeniyetmə və gənclər 2 gümüş, 1 bürünc medalla yarışı başa 
vurmuşlar.  

25-29 oktyabr 2017-ci il  tarixlərdə “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində pençak silat 
idman növü üzrə keçirilən Avropa çempionatında idmançılarımız tərəfindən 10 qızıl, 3 gümüş, 
2 bürünc medal qazanılmış, nəticədə Azərbaycan kişi və qadınlar arasında ümumi komanda 
hesabında 13 ölkə arasında I olmuşdur. 

28-29 oktyabr 2017-ci il tarixlərdə 2018-ci ildə Bakıda velosiped idmanının “BMX Racing” 
növü üzrə keçiriləcək dünya çempionatına hazırlıq və Beynəlxalq Velosipedçilər Birliyinin (UCİ) 
yeni qaydalarına əsasən Bakı Veloparkının yenidənqurma işlərinin tamamlanması məqsədilə 
beynəlxalq test turniri keçirilmişdir. Yarışda 8 ölkədən (Türkiyə, Almaniya, İtaliya, Fransa, 
Çexiya, Yaponiya, Litva və Rusiya) 31 idmançı iştirak etmişdir. 

30 oktyabr-06 noyabr 2017-ci il tarixlərdə Kiprin Larnako şəhərində taekvondo idman 
növü üzrə gənclər arasında Avropa çempionatında 1 qızıl və 1 bürünc medal qazanılmışdır. 

02-05 noyabr 2017-ci il tarixlərdə Mingəçevir şəhərində 160 nəfər idmançının iştirakı ilə 
avarçəkmə üzrə ənənəvi beynəlxalq “Mingəçevir Reqatası” keçirilmişdir.  

02-12 noyabr 2017-ci il tarixlərdə Macarıstanın Budapeşt şəhərində keçirilən dünya 
çempionatında  kikboksinq idman növünün Wako versiyası üzrə 1 qızıl, 1 gümüş, 2 bürünc 
medal əldə olunmuşdur. 

03-05 noyabr 2017-ci il tarixlərdə Belçikanın Gent şəhərində “Happy Cup” adlı beynəlxalq 
turnirdə bədii gimnastika üzrə yığma komandanın üzvü Zöhrə Ağamirova çöxnövçülükdə I yeri 
tutmuşdur. Eyni vaxtda Zöhrə halqa ilə, gürzlərlə və lentlə çıxış edərək I yerə, topla isə II yerə 
layiq görülmüşdür. 

10-12 noyabr 2017-ci il tarixlərdə Monteneqroda 23 yaşa qədər cüdoçular arasında 
Avropa birinciliyində 2 bürünc medal əldə olunmuşdur. 

21-27 noyabr 2017-ci il tarixlərdə Rusiyanın Beloyarsk şəhərində boks üzrə Neft istehsal 
edən ölkələrin dünya kuboku yarışında iştirak edən komandamız 1 qızıl və 1 bürünc medal 
qazanmışdır. 

23-26 noyabr 2017-ci il tarixlərdə Milli gimnastika Arenasının köməkçi zalında batut, 
tamblinq və aerobika gimnastikası üzrə ölkə çempionatı keçirilmişdir. 

24-26 noyabr 2017-ci il tarixlərdə Bakı Su İdmanı Sarayında üzgüçülük idman növünün 
çoxnövçülük proqramı üzrə açıq Azərbaycan çempionatı keçirilmişdir. Çempionatda 3 ölkədən 
( Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan) ümumilikdə 120 idmançı iştirak etmişdir. 
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28 noyabr-03 dekabr 2017-ci il tarixlərdə İsmayıllı Olimpiya İdman Kompleksində həndbol 
üzrə 2002-2003-cü il təvəllüdlü yeniyetmə oğlanlar arasında ölkə birinciliyi keçirilmişdir. 
Birincilikdə 8 komanda iştirak etmişdir. 

06-09 dekabr 2017-ci il tarixlərdə milli Gimnastika Arenasının köməkçi zalında aerobika, 
batut və tamblinq gimnastikası üzrə ölkə birinciliyi keçirilmişdir. 

08-09 dekabr 2017-ci il tarixlərdə bədii gimnastika üzrə 24-cü ölkə birinciliyi və 
bölgələrarası bədii gimnastika kuboku yarışları keçirilmişdir. 

 


