
Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən 
2012-ci il ərzində  görülmüş işlər haqqında 
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Hesabat dövründə gənclər siyasəti “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət 
Proqramının müəyyən etdiyi istiqamətlər üzrə aparılmış, bu məqsədlə sahəyə ayrılmış büdcə 
əvvəlki illə müqayisədə 5 dəfə artırılmışdır. Proqramın 67 bəndindən 10 bəndi tam icra edilmiş, 
30 bəndi üzrə işlər aparılır.     

Ötən il yaradılmış Gənclər Fondu tərəfindən gənclərin müxtəlif maraqlarının təmin edilməsi  
məqsədi ilə ümumi məbləği  1.950.820 manat olan 129 layihə dəstəklənmişdır. Dəstəklənən 
layihələrdən 81-i regionlarda, 48-i isə Bakı şəhərində həyata keçirilmiş, onlardan 113 layihə 
yerli, 16 layihə isə beynəlxalq səviyyəli olmuşdur. 

Gənclərin, xüsusilə regionlarda yaşayanların inkişafını dəstəkləmək məqsədi ilə “Gənclər 
evi” şəbəkəsi genişləndirilir. Bu il Masallı və Tərtər rayonlarında istifadəyə verilmiş “Gənclər 
evləri”nin açılış mərasimlərində Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev iştirak 
etmiş və bir qrup gənclərlə görüşmüşdür. Hazırda fəaliyyət göstərən 17 belə müəssisə 
şəbəkəsinə əlavə olaraq dövlət proqramları çərçivəsində daha 15 gənclər evinin tikintisinə 
başlanılmışdır.  

Hesabat dövründə gənclərin vətəndaşlıq və vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi, 
təhsil alan gənclərə sosial dəstəyin artırılması, gənclərin beynəlxalq sahədə əməkdaşlığının 
dəstəklənməsi, istedadlı və yaradıcı gənclərə dövlət dəstəyinin göstərilməsi, gənclərin ictimai 
fəallığının artırılması məqsədi ilə müxtəlif tədbirlər, layihələr həyata keçirilmişdir. 

Avropanın 30 ölkəsində, o cümlədən də Azərbaycanda, 80 min xidmət və satış 
obyektindən imtiyazlı istifadə hüququnu verən “Azərbaycan tələbə kartı”nın tətbiq edilməsi 197 
min dən artıq təhsil alan gənclərin sosial müdafiəsi istiqamətində mühüm addım olmuşdur. 

Macarıstanın Budapeşt şəhərində Xarici Ölkələrdə Təhsil Alan və Məzun Olmuş 
Azərbaycanlı Gənclərin Beynəlxalq Forumunun “Mən gənc səfirəm” adlı növbəti Forumu,  
Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının IV 
hesabat seçki konfransı,  Avstriyanın Vyana şəhərində “Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi 
mövzusunda Avropa dövlətlərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin Vyana Forumu”,  Bakıda 
Birinci Böyük İpək Yolu Beynəlxalq Gənclər konfransı,  “Yeni nəsil: sərhədsiz məsuliyyət” adlı ll 
Beynəlxalq Gənclər Forumu  və digər tədbirlər gənclərin beynəlxalq əlaqələrini genişləndirmiş, 
yeni platformaların yaranmasını təmin etmişdir.  

Beynəlxalq və regional təşkilatların gənclər proqramları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
məqsədilə ilk dəfə olaraq Afrika İttifaqının və Latın Amerikası (Meksika, Panama, Kosta-Rika 
və Kolumbiya) ölkələrinin gənclərindən ibarət nümayəndə heyətlərinin Azərbaycanda səfərləri 
təşkil edilmişdir.  

Bakı Ekspo mərkəzində 72 gənclər təşkilatının iştirakı ilə təşkil edilmiş Gənclər 
təşkilatlarının IV Respublika sərgisi gənclər təşkilatlarının fəaliyyəti, eyni zamanda  
“Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramının icrası haqqında gənclərə və 
ictimaiyyətə geniş məlumatın verilməsi baxımından əlverişli olmuşdur. 

Hesabat dövründə nazirlik tərəfindən gənclər təşkilıatlarının ümumi həcmi 3.925.534,87 
manat olan 120 layihəsi dəstəklənmiş, yay istirahət düşərgələrində daha çox yeniyetmə və 
gənclərin istirahəti təmin edilmişdir (3480 nəfər). Bu 2010-cu illə müqayisədə 10 dəfə çoxdur. 

 

Vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi 
 

19 yanvar 2012-ci il tarixdə Gəncliyə Yardım Fondunda “20 Yanvar faciəsinin iyirmi ikinci 
ildönümünə həsr olunmuş “20 yanvar faciəsinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasının 
səmərəli üsulları” mövzusunda dəyirmi masa keçirilmişdir. 
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“2 fevral – Azərbaycan Gəncləri Günü” münasibəti ilə 2012-ci il yanvar ayının 31-də  
Zaqatala rayonunda,  fevral ayının 2-də Astara, 3-də Qusar rayonlarında “Vətən sərhəddən 
başlayır” adlı mədəni-kütləvi tədbirlər keçirilmişdir. 

07-09 fevral 2012-ci il tarixdə “Akva-Park” Əyləncə və İstirahət Mərkəzində respublikada 
fəaliyyət göstərən gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi klublarının rəhbərləri üçün təlim kursu 
keçirilmişdir. 

13-29 fevral 2012-ci il tarixlərdə Bakı, Gəncə, Şirvan, Lənkəran, Yevlax, Şəki şəhərlərində, 
Şamaxı və Quba rayonlarında,  12-26 noyabr 2012-ci il tarixlərdə Bakı və Sumqayıt 
şəhərlərində, Ağsu, Goranboy, Ağstafa, Zaqatala, Masallı və Hacıqabul rayonlarında gənclər 
arasında “Azərbaycan - doğma Vətənim” mövzusunda “Breyn-rinq” intellektual oyunu üzrə 
respublika yarışının zona mərhələləri, 06 mart və 30 noyabr 2012-ci il tarixdə isə Bakıda yarışın 
final mərhələləri keçirilmişdir.  

Cari ilin fevral-aprel aylarında gənclərin vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi sahəsində 
mövcud durumun öyrənilməsi məqsədi ilə 2000 nəfər gənc arasında sosioloji sorğu 
keçirilmişdir. 

16 mart 2012-ci il tarixdə “Novruz Bayramı” münasibəti ilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin 
Türkan qəsəbəsində yerləşən sahil mühafizəsinin bazasında xidmət edən əsgər və zabit heyəti 
ilə görüş keçirilmişdir .  

27-29 mart 2012-ci il tarixdə “Hünər” VII Vətənpərvərlik mahnıları festivalının seçim  və 
final mərhələsi keçirilmişdir.  

Gənclərin hərbi xidmətə həvəsləndirilməsi məqsədi ilə 2012-ci il aprel ayında Tərtər, 
Goranboy, Şamaxı, Oğuz rayonlarıda, oktyabr ayında isə  İsmayıllı, Balakən,  Şabran və İmişli 
rayonlarında çağırışyaşlı gənclərlə təbliğat xarakterli tədbirlər keçirilmişdir. 

19-21 aprel 2012-ci il tarixlərdə “Cəsurlar” hərbi-idman və turizm oyununun, 9-10 may 
2012-ci il tarixlərdə isə  “Şahin” hərbi-idman oyununun respublika final yarışı keçirilmişdir. Hər 
iki oyunun  final yarışı Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə keçirilmişdir. 

25 may 2012-ci il tarixdə “28 may – Respublika Günü” münasibəti ilə Qusar rayonu 
ərazisində yerləşən “N” saylı hərbi hissədə görüş keçirilmişdir.  

12 iyun 2012-ci il tarixdə “Sərhəd” hərbi oyununun final mərhələsinin qaliblərinin 
mükafatlandırılması mərasimi keçirilmişdir.   

İyun-avqust aylarında Quba, İsmayıllı, Qax rayonlarında, Lənkəran və Şəki şəhərlərində 
“Azərbaycan doğma diyarımdır” adlı vətənpərvərlik yay-istirahət düşərgələri təşkil edilmişdir.  

2012-ci il iyunun 19-da Quba, 20-də Qəbələ, 27-də Yardımlı və 28-də Lerik rayonlarında 
“Azərbaycan Vətənim mənim”  adlı təşviqat kampaniyaları keçirilmişdir. 

«Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Günü» münasibəti ilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin və 24 iyun 
2012-ci il tarixdə isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “N” saylı hərbi hissələrində “Əsgər bayramı” 
keçirilmişdir. 

7 noyabr 2012-ci il tarixdə Bakı  İdman Sarayında “9 noyabr  - Dövlət Bayrağı günü” 
münasibəti ilə II Respublika Bayraq Festivalı keçirilmişdir. Festivalın proqramına əsasən gənc 
rəssamların iştirakı ilə rəsm müsabiqəsi təşkil edilmiş və iştirakçılara Nazirliyin “Fəxri 
Fərman”ları və qiymətli hədiyyələri təqdim edilmişdir. 

Dekabr ayında “Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik  Günü” münasibəti ilə Lənkəran 
şəhərində və Qaradağ rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissələrdə “Vətənimə xidmət edirəm” 
adlı əsgər bayramı həftəliyi keçirilmişdir. 

 
Yaradıcı gənclərlə iş və asudə vaxtın təşkili 

 
Yanvar ayı ərzində “Gənclər paytaxtı”nın seçimi ilə bağlı www.genclepaytaxti.az internet 

saytı yaradılmış və internet səsverməsi nəticəsində Gəncə şəhəri 2012-ci ilin “Gənclər paytaxtı” 
seçilmişdir.  

2 fevral - Azərbaycan gəncləri günü ilə əlaqədar  “Müasir yaradıcılıq axşamı” adlı gənc 
rəssamların və modelyerlərin əl işlərindən ibarət sərgi,  istedadlı və yaradıcı gənclərin iştirakı 

http://www.genclepaytaxti.az/
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ilə konsert proqramı, roler və skeytbordçuların, qrafitçi rəssamların şousu, yaradıcı gənclərin 
mükafatlandırma mərasimi təşkil edilmişdir. 

14-17 fevral 2012-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində “MDB ölkələrinin gənclərə sosial xidmətlər 
göstərən qurumların Beynəlxalq Laboratoriyası” adlı tədbir keçirilmişdir.  

22-26 mart 2012-ci il tarixlərdə İntellektual oyunlar üzrə “Xəzər Kuboku” Bakı beynəlxalq 
turniri keçirilmişdir. Turnirdə Azərbaycan, Rusiya, Gürcüstan, Özbəkistan, Qazaxstan, İsrail, 
Türkmənistan, Ukraynadan olmaqla  ümumilikdə 42 komanda iştirak etmişdir.   

30 aprel – 01 may 2012-ci il tarixlərdə “Mədəni İrsimiz - Tarixi Dəyərimiz” müsabiqəsi 
çərçivəsində 2020 Yay Olimpiadasının Azərbaycanda keçirilməsi iddiasına dəstək olaraq 
keçirilən “Birlikdə Bacararıq” foto-müsabiqəsinin yekun sərgisi keçirilmişdir. 

03-05 may 2012-ci il tarixlərdə “Xəmsə” Milli intellektual Oyunu üzrə V Azərbaycan 
Çempionatı, 09 may 2012-ci il tarixdə Bakı şəhərində “Nə? Harada? Nə zaman?” intellektual 
oyunu üzrə Azərbaycan Çempionatı keçirilmişdir. 

27 may 2012-ci il tarixlərdə Afinada 28 May -  Respublika gününün yüksək səviyyədə qeyd 
olunması məqsədilə istedadlı və yaradıcı gənclərin iştirakı ilə konsert proqramı təşkil edilmişdir. 

“Eurovision 2012” mahnı müsabiqəsi üçün 1200  könüllü seçilmiş, xüsusi hazırlıq keçmiş 
və fəaliyyət sahələri üzrə iştirakı təmin edilmişdir. 

2012-ci ilin iyul-avqust aylarında Kompüter oyunları üzrə VII Azərbaycan Milli Çempionatı, 
10–20 iyul 2012-ci il tarixlərdə VIII Bakı Beynəlxalq Müəllif Mahnıları Festivalı, 12 avqust 2012-
ci il tarixdə “Bakı Caz Mərkəzi”ndə Beynəlxalq Gənclər gününə həsr olunmuş mədəni-əyləncəli 
tədbir keçirilmişdir. 

18-21 oktyabr 2012-ci il tarixlərdə MDB üzv ölkələrinin Gənclərlə iş üzrə Şurasının iclası 
keçirilmişdir. İclasda növbəti il üçün sədrlik Azərbaycan tərəfinə verilmişdir. 

26 – 30 noyabr 2012-ci il tarixlərdə İstedadlı və yaradıcı gənclərin II Respublika Toplantısı 
keçirilmişdir. Toplantı çərçivəsində müxtəlif yaradıcılıq sahələri üzrə iclaslar, yerli və xarici 
mütəxəssislərin iştirakı ilə ustad dərsləri, müsabiqə, festival, sərgi, moda nümayişi, yaradıcılıq 
axşamları və konsertlər təşkil edilmişdir. Ümumilikdə Toplantı çərçivəsində 30-a yaxın tədbir 
keçirilmişdir. Tədbirin www.artweek.az internet saytı yaradılmışdır.  

2012-ci ilin noyabr-dekabr aylarında uşaq və yeniyetmələr arasında “Xəmsə” Milli 
İntellektual oyunu üzrə II Azərbaycan Çempionatı keçirilmişdir. Tədbirdə respublikanın bütün 
şəhər və rayonlarından ümumilikdə 8000-dən çox gənc iştirak etmişdir. 

Azərbaycan tarixinin müəyyən dövrünün yeniyetmə və gənclər arasında öyrənilməsinə 
virtual imkanların yaradılması məqsədilə “Odla müdafiə olunmuşlar” və “İşğal altında 2 - 
Ağdam” adlı kompyuter oyunları hazırlanmışdır. 

 
Sağlam həyat tərzinin təbliği və sosial proqramlar  

 
2 fevral - Azərbaycan gəncləri günü ilə əlaqədar  internat məktəbdə və Penitensiar 

Xidmətin Tərbiyə müəssisəsində gənclərlə görüş keçirilmişdir.  
01-07 mart 2012-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində Beynəlxalq Əmək Təşkilatının modul təlim 

proqramına uyğun olaraq  30 gəncin iştirakı ilə “Öz biznes ideyanı yarat, başla və inkişaf etdir” 
adlı təlim kursu keçirilmişdir. 

06 mart 2012-ci il tarixdə Gənc Tamaşaçılar Teatrında sağlamlıq imkanları məhdud 
yeniyetmə və gənclərin II Respublika Yaradıcılıq Festivalı keçirilmişdir. Festivalda 60-dək 
sağlamlıq imkanları məhdud gənclər iştirak etmişdir. 

11-15 mart 2012-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində “Tələbələr azad sahibkarlıq fəaliyyətində 
(SİFE)” beynəlxalq proqram üzrə “SİFE SİLK ROAD” liderlərin beynəlxalq konfransı 
keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan və Qırğızstandan olan 20 komanda, o 
cümlədən “SİFE Worldwide” beynəlxalq təşkilatının prezidenti Elvin Rohrs və onun müavinləri 
iştirak etmişdir.  

15-16 mart  2012-ci il tarixdə sosial müdafiəyə ehtiyacı olan uşaqlar üçün Novruz şənliyi 
keçirilmişdir. Novruz şənliyində 600 nəfər xüsusi qayğıya ehtiyacı olan yeniyetmə və gənclər 
iştirak etmişlər.  

http://www.artweek.az/
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30 mart-15 may 2012-ci il tarixlərdə “Gənclərin İnkişafı Naminə” İctimai Birliyi ilə birgə 
“Çağırışçı gənclər arasında İİV/QİÇS-ə qarşı mübarizə tədbirləri” adlı layihə həyata 
keçirilmişdir. Layihə çərçivəsində Goranboy, Tərtər, Şamaxı, Oğuz, Hacıqabul, Salyan 
rayonlarından olan çağırışçı gənclər və digər kateqoriyadan olan gənclər arasında zərərli 
vərdişlərlə bağlı maarifləndirmə kampaniyası keçirilmişdir.  

10-11 aprel 2012-ci il tarixlərdə Hacıqabul, Saatlı, 17-18 aprel tarixlərdə Salyan, Neftçala, 
24-25 aprel tarixlərdə Ağcabədi, Beyləqan rayonlarında “İnsan alveri və zorakılığa “Yox!” 
deyək“ devizİ altında mədəni-kütləvi aksiyalar keçirilmişdir.  

27-28 aprel 2012-ci il tarixlərdə “Tələbələr azad sahibkarlıq fəaliyyətində (SİFE)” 
beynəlxalq proqram üzrə VII Respublika çempionatı keçirilmişdir. Çempionatda 12 komanda 
tərəfindən 30 layihə təqdim edilmiş, müsabiqəyə əsasən Azərbaycan Tibb Universitetinin SİFE 
komandası qalib adını qazanmışdır. 

23 aprel-01 iyun 2012-ci il tarixdə 200 nəfər məcburi köçkün, sağlamlıq imkanları məhdud 
olan və internat məktəblərində təhsil alan yeniyetmə və gənclər üçün kompüter kursları təşkil 
edilmişdir. 

14-19 may 2012-ci il tarixdə Bakı şəhərində sağlam həyat tərzi və reproduktiv sağlamlıqla 
bağlı 30 nəfər təlimçi üçün 5 günlük təlim kursu keçirilmişdir.  

17-19 may 2012-ci il tarixlərdə İsmayıllı, Qəbələ, Ağdaş, Şəmkir və Daşkəsən rayonlarında 
“Gənclər zərərli vərdişlərə qarşı birləşir” devizi altında mədəni-kütləvi aksiyalar keçirilmişdir.  

06-09 iyun 2012-ci il tarixlərdə Qəbələ rayonunda 50 yeniyetmənin iştirakı ilə “Təbiətin 
dostları” adlı ekoloji düşərgə keçirilmişdir. 

10-14 iyun 2012-ci il tarixlərdə 30 gəncin iştirakı ilə “Hüquqlarını tanı” devizi altında “Erkən 
nikahların qarşısının alınması məqsədilə maarifləndirmə işinin aparılması” mövzusunda təlim 
kursu keçirilmişdir. 

20 iyun  2012-ci il tarixdə Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə  Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetində “Məzun 2012” əmək yarmarkası keçirilmişdir. Əmək yarmarkasında 80-
dən çox təşkilat, holdinq, şirkət və banklar vakansiyalarla iştirak etmişdir. 

26 iyun - narkomanlıq əleyhinə mübarizə günü ilə əlaqədar “Həyatla oyun” adlı 
maarifləndirici teatr tamaşası hazırlanmış və 21 iyun tarixdə Gənc Tamaşaçılar Teatrında 
nümayiş olunmuşdur. 

İyun – avqust aylarında Bakı şəhəri Bilgəh qəsəbəsi və Qusar rayonunda ümumilikdə 500-
dən artıq xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün yay düşərgələri təşkil edilmişdir. 

Nazirlik tərəfindən təşkil edilmiş yay düşərgələri çərçivəsində iyul-avqust ayları ərzində 
800  nəfər yeniyetmə və gənc üçün kompyuter kursları təşkil edilmişdir. 

18-21 sentyabr 2012-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində gənclər təşkilatlarının nümayəndələri 
üçün “Hüquq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi” mövzusunda təlim kursu keçirilmişdir. 

Oktyabr-noyabr ayları ərzində Gənclər üçün Yaşıl Festival keçirilmişdir. Festival 
çərçivəsində “Sağlamlıq naminə” velosiped yürüşü, “Planetdə sənin qoyduğun iz” adlı fotosərgi, 
“Canlı aləmi qoruyaq”  adlı ekoparti və məktəblərarası “Sən Yer kürəsi üçün, Yer kürəsi sənin 
üçün” adlı Bakı Debat Turniri keçirilmişdir. 

“Gənclər evi” fəaliyyət göstərən rayonlardan olan ictimai fəal gənclərin iştirakı ilə 19-23 
noyabr 2012-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində “Uşaq hüquqlarının effektiv təbliğ olunması” 
mövzusunda təlim kursu keçirilmişdir. 

Cari ilin dekabr ayından başlayaraq Bakı şəhərinin Xəzər rayonunda fəaliyyət göstərən 
internat və uşaq evlərinin 30 gənc sakini üçün ixtisaslaşmış sənət kurslarının keçirilməsinə 
başlanılmışdır.  

 
 

 
Gənclər təşkilatları ilə iş 

 
2008-2011-ci illərdə yaranmış gənclər təşkilatlarının rəhbərləri üçün “Dövlət gənclər 

siyasətinin həyata keçirilməsində gənclər təşkilatlarının iştirakı” mövzusunda 13-17 fevral 2012-
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ci il tarixlərdə Bakı şəhərində təlim kursu keçirilmişdir. Təlim kursunda 70 gənclər təşkilatının 
nümayəndəsi iştirak etmişdir. 

28 fevral-03 mart 2012-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində rayon (şəhər) gənclər və idman 
idarələrinin rəhbərləri üçün “Gənclərlə iş sahəsində effektiv idarəetmənin təşkili”  mövzusunda 
təlim kursu keçirilmişdir. Təlim kursda 100 nəfər iştirak etmişdir. 

“İRƏLİ” İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən “Gənc Liderlər üçün Qış Universiteti”,  
“Yaşıl Ekoloqlar Məktəbi”,  “Menecment Akademiyası”, “Humanitar Elmlər Akademiyası”,  
“Şəxsi inkişaf və karyera məktəbi”, “Yaradıcı Gənclərin İnnovasiya Kampı”,  “Gənc Liderlərin 
Yay Düşərgəsi”, “Gənc bloqçular düşərgəsi”, “Gənc Diplomatlar Məktəbi”,  “Arxeoloji düşərgə”, 
“Siyasi Akademiya”adlı layihələrdə Gənclər və İdman Nazirliyi payçı kimi iştirak etmişdir. 

Gənclər Təşkilatları Milli Şurası  tərəfindən həyata keçirilən “Vətəni Tanı” Ümumrespublika 
kampaniyasında, “Gənclər Təşkilatları Milli Şuralarının görüşü” adlı beynəlxalq tədbirdə, 
“Şahdağ  ekoturizm məktəbi”,   “Sağlam həyat”, “Üzv təşkilatlar üçün təcrübə məktəbi” adlı 
layihələrin,  “Onlar Bizi Gözləyir” devizi altında “Gənclər Təşkilatlarının I Ümumrespublika 
Konqresi”nin  keçirilməsində Gənclər və İdman Nazirliyi payçı kimi iştirak etmişdir.  

Bundan başqa 11-13 mart 2012-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində “Dünya Azərbaycanlı 
Gənclər Birliyinin Təsis Qurultayı”nın,  26-29 aprel 2012-ci il tarixlərdə  “Avropa Hüquqşünas 
Tələbələr Assosiasiyası-Bakı” tərəfindən “Gənc Hüquqşünasların Beynəlxalq Bakı 
Forumu”nun, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu tərəfindən “XII Bakı Kitab Bayramı” adlı 
tədbirin keçirilməsində, Azərbaycan Gənc Alim, Aspirant və Magistrlər Cəmiyyəti tərəfindən 
hazırlanan “Gənc Alimlərin Əsərləri” adlı jurnalın 5-ci sayının (500 ədəd) çap 
olunmasında,“Böyük İpək yolu” Beynəlxalq Gənclər İttifaqınının  Bakı şəhərində keçirdiyi 
beynəlxalq seminarın, “Gənclərin İnkişafı Naminə” İctimai Birliyinin “18 oktyabr – Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyinin 21 illiyi”nin qeyd edilməsi ilə bağlı tədbirin,  “Böyük İpək Yolu” Beynəlxalq 
Gənclər İttifaqınının İttifaq üzvlərinin iclasının keçirilməsində,  “Gənc Alimlərin I Elm Festivalı” 
çərçivəsində keçirilmiş konfransın materiallarından ibarət toplunun hazırlanmasında  Gənclər 
və İdman Nazirliyi payçı kimi iştirak etmişdir.  

“Gələcəyə Körpü” İctimai Birliyinin “Gender bərabərliyinə gedən yol”,  “Azərbaycanda 
gənclər işinin inkişaf etdirilməsində Avropa təcrübəsinin rolu”,  “Gənclərin Məşğulluq Resurs 
Mərkəzi”,  Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasının  “Anlaşmanın Məkanı Quba-2012”  beynəlxalq 
skaut düşərgəsi,  “Azəri Gənclər Alyansı” İctimai Birliyinin “Gənc jurnalistlərin təcrübə və 
təkmilləşmə mərkəzi”, Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatının 
“Avropalıyıqmı?!: İnteqrasiya, Kimlik, Müstəsnalıq”, “Gələcəyə Doğru Gənclərin İnkişafı” İctimai 
Birliyinin “Hərbi xidmətə hazırlaşan gənclər arasında maarifləndirici və hərbi-vətənpərvərlik 
tərbiyəsi işinə dəstək məqsədilə xüsusi tədbirlərin keçirilməsi”,  “Azərbaycan Tələbələri” İctimai 
Birliyinin “Dəyişikliklər küləyi – Kommunizm rejiminin dağılmasından sonra Avropa miqrasiyası” 
adlı layihələrin həyata keçirilməsində də Gənclər və İdman Nazirliyi payçı kimi iştirak etmişdir. 

Gənclər və İdman Nazirliyi “Avropa Tələbələr Forumu-Bakı” İctimai Birliyi ilə birgə 17-23 
mart 2012-ci il tarixlərdə “Beynəlxalq Novruz Festivalı Azərbaycanda”  adlı beynəlxalq tədbir 
keçirmişdir. Festivalda 45 nəfər xarici ölkələrin gəncləri iştirak etmişdir. 

Xarici Ölklərdə Təhsil Alan və Məzun Olmuş Azərbaycanlı Gənclərin Beynəlxalq Forumu 
və Azərbaycan Respublikasının Macarıstandakı Səfirliyi ilə birgə 05-08 aprel 2012-ci il 
tarixlərdə Budapeşt şəhərində “Xaricdə Təhsil Alan və Məzun Olmuş Azərbaycanlı Gənclərin 
Budapeşt Forumu”  keçirilmişdir. Tədbirdə 200 gənc və 50 qonaq iştirak etmişdir. 

15 may 2012-ci il tarixdə Bakı şəhərində “Avropa İttifaqının “Gənclər fəaliyyətdə” 
proqramında gənclər təşkilatlarının iştirak  səviyyəsinin artırılması” mövzusunda seminar 
keçirilmişdir. Seminarda 80 gənclər təşkilatının nümayəndəsi iştirak etmişdir. 

Gənclər və İdman Nazirliyinin Kollegiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Gənclərlə iş üzrə 
İctimai Şura ləğv edilmiş, onun əvəzində Gənclər və İdman Nazirliyinin yanında Gənclərlə iş 
üzrə İctimai Şura yaradılmışdır. İctimai Şuranın yeni əsasnaməsi və tərkibi təsdiq edilmişdir. 
Hesabat dövründə İctimai Şuranın iclası keçirilmişdir.  



 6 

18-20 avqust 2012-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində və İsmayıllı rayonunda Xaricdə təhsil alan 
və məzun olmuş azərbaycanlı gənclərin X Beynəlxalq Yay Forumu keçirilmişdir. Forumda 500-
ə yaxın tələbə və məzun iştirak etmişdir. 

Bakı şəhərində BMT-nin Ətraf Mühitin Mühafizəsi Proqramının və Azərbaycan 
Hökumətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmiş “Yaşıl Həftə” adlı beynəlxalq tədbir çərçivəsində  
12-16 noyabr 2012-ci il tarixlərdə İDEA ekoloji kampaniyasının və Gənclər Təşkilatları Milli 
Şurasının birgə  təşkilatçılığı ilə “Rio+20-dən gənclər nə əldə etdilər?” mövzusunda Beynəlxalq 
Gənclər Forumunun həyata keçirilməsində Gənclər və İdman Nazirliyi payçı kimi iştirak 
etmişdir.  

  
Tələbə və tələbə-gənclər  təşkilatları ilə iş 

 
 

13-18 və 20-25 fevral 2012- ci il tarixlərdə Xızı rayonunda Qış “Liderlik məktəbi” adlı layihə 
həyata keçirilmişdir. 

23-24 fevral 2012-ci il tarixlərində “Sabahın alimləri” Respublika müsabiqəsi keçirilmişdir. 
Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü ilə əlaqədar 24 fevral 2012-ci il tarixdə ali və orta ixtisas 

təhsili müəssisələrinin tələbələri arasında “Mahir nişançı” güllə atıcılığı üzrə turnir keçirilmişdir. 
Cari ilin 17-19 aprel tarixlərində Gəncə şəhərində “Tələbə baharı” tələbələrin Vl 

ümumrespublika yaradıcılıq festivalı qaliblərinin Qala konserti keçirilmişdir.  
23 aprel 2012-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasında təhsil alan əcnəbi tələbələr 

arasında Azərbaycan tarixi və coğrafiyası üzrə I Respublika intellektual olimpiada keçirilmişdir. 
02 - 04 may 2012-ci il tarixlərdə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbə 

təşkilatlarının rəhbərləri üçün “Təşkilati idarəetmə” mövzusunda təlim kursu keçirilmişdir. 
Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı tərəfindən 15-16 may 2012-ci il tarixlərdə 

“Univision” mahnı müsabiqəsi keçirilmişdir.  
16 mart  2012-ci il tarixdə “Novruz Bayramı” və 20-22 iyun 2012-ci il tarixlərdə  “26 iyun-

Silahlı Qüvvələr Günü” münasibəti ilə  Tərtər rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissədə əsgər 
və zabitlərlə tələbələrin görüşləri keçirilmişdir. 

Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı tərəfindən həyata keçirilən “Tələbə senatı”, 
“Novruz festivalı”, “Tələbə almanaxı”, “Liderlik məktəbi”, “Strateji menecment”,  “Sosial 
şəbəkələrdə vətənimizin təbliği”, “Alim olmaq istəyirəm” adlı  layihələrdə  Gənclər və İdman 
Nazirliyi payçı kimi iştirak etmişdir.  

Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin  2011-ci il 7  iyul   tarixli,  Sərəncamı ilə  təsdiq  
olunmuş “Azərbaycan  Gəncliyi  2011-2015-ci  illərdə” Dövlət  Proqramının  6.4  bəndinə  və  
2011-ci  il  15  noyabr  tarixli  Sərəncamı  ilə  təsdiq  olunmuş  “Azərbaycan  Respublikasının  
Məşğulluq  Strategiyasının  həyata  keçirilməsi   2011-2015-ci  illər  üzrə  Dövlət  Proqramı”nın  
4.4-cü  bəndinə  əsasən,  Gənclər  və  İdman  Nazirliyi  tərəfindən  regionlarda  iş  axtaran  və  
işsiz  gənclərin  sahibkarlıq  fəaliyyətinə  istiqamətləndirilməsini  və  onlar  arasında  
özünüməşğulluğun  inkişaf  etdirilməsini  təmin  etmək  məqsədilə  mart-aprel  aylarında  
Lənkəran, Astara, Masallı, Yardımlı, Cəlilabad, Biləsuvar, Lerik, Neftçala, Salyan  şəhər  və  
rayonlarında  “Məşğulluq  problemi  və  sahibkarlıq”  mövzusunda  seminarlar  keçirilmişdir. 

02 iyun 2012-ci il tarixdə Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının II hesabat-
seçki Qurultayı keçirilmişdir.  

Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  8  oktyabr  2009-cu  il  tarixli,    266 s  
nömrəli  Sərəncamı  ilə  “Terrorçuluq  barədə  bilə-bilə  yalan  məlumatların  yayılması  hallarının  
qarşısının  alınmasına  dair  Kompleks  Tədbirlər  Planı” təsdiq  edilmişdir. 

Kompleks  Tədbirlər  Planının  11-ci  bəndində  hüquq  mühafizə  orqanlarının  əməkdaşları  
cəlb  olunmaqla  gənclərlə  iş  aparan  strukturlarda, təhsil  müəssisələrində  müvafiq  
maarifləndirmə  tədbirlərinin  mütəmadi  olaraq  həyata  keçirilməsi, əlaqədar  nazirliklə  yanaşı  
Gənclər  və  İdman  Nazirliyinə  həvalə  olunmuşdur. 
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Qeyd  olunanları  nəzərə  alaraq  iyun  ayında  Mingəçevir, Yevlax, Ağstafa, Daşkəsən, 
Göygöl, Samux, Oğuz şəhər  və  rayonlarında  gənclərin  iştirakı  ilə  “Terrorçuluğa  qarşı  
mübarizədə  gənclərin  rolu”  mövzusunda  təlim  kursları  keçirilmişdir. 

23-30 iyun 2012-ci il tarixlərdə Qəbələ və 29 avqust – 4 sentyabr tarixlərində Lerik 
rayonlarında  ali təhsil müəssisələri tələbələrinin iştirakı ilə arxeoloji düşərgə keçirilmişdir. Hər 
düşərgədə 80 nəfər iştirak etmişdir. 

Rayon (şəhər)  gənclər  və  idman  idarələrində  (baş  idarələrdə)  çalışan  dövlət  
qulluqçularının  fəaliyyətində  etik  davranış  qaydalarının  rolunu  və  əhəmiyyətini, həmçinin  
antikorrupsiya  mədəniyyətinin  artırılması  üzrə  maarifləndirilmə  tədbirlərinin  keçirilməsinin  
vacibliyini  nəzərə  alaraq,  iyul  ayında  Lənkəran  şəhərində  və Oğuz, İsmayıllı, Şamaxı, 
Goranboy, Samux, Zaqatala  rayonlarında  “Antikorrupsiya: vətəndaş  hüquqlarının  
qorunmasında  dövlət  qulluqçularının  məsuliyyəti”  mövzusunda  seminar-müşavirə  
keçirilmişdir.  

Dövlət  qulluğu  sahəsində  aparılan  islahatların  mühüm  prioritetlərdən  biri peşəkar  
dövlət  qulluğu  sisteminin yaradılması  prossesində  gənc  kadrların  dövlət  qulluğuna  
istiqamətləndirilməsi  və  hazırlanmasıdır. Bu  sistemin  yaradılması  üsullarından  biri  
regionlarda  perspektivli  gənc  kadrları  dövlət  qulluğunda  karyera  qurmağa  
həvəsləndirməkdir. Gənclər  və  İdman  Nazirliyi  tərəfindən  müsabiqəyə  çıxarılan  vakant  
vəzifələrin  tutulması  üçün  regionlarda  bu  sahəyə  həvəs  göstərən  gəncləri  dövlət  qulluğuna  
hazırlığın  nəzəri  əsasları  ilə  tanış  etmək  üçün yeniləşmiş  müsabiqəyə  və  müsahibə  
proqramlarına  uyğun  olaraq  sentyabr-oktyabr  aylarında  Ağcabədi, Bərdə, Tərtər, Naftalan, 
Goranboy, Şirvan, Saaatlı, Sabirabad, Hacıqabul, İmişli, Beyləqan  şəhər və  rayonlarında 
“Gənclər  və  idman  sahəsində  mütəxəssislərin  dövlət  qulluğuna  hazırlanmasında  mövcud  
vəziyyət  və  perspektiv  vəzifələr” mövzusunda  seminar  keçirilmişdir.  

Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  2012-ci  il  5  sentyabr  tarixli, 2421  nömrəli  
Sərəncamı  ilə  təsdiq  edilmiş  “Korrupsiyaya  qarşı  mübarizəyə  dair  2012-2015-ci  illər  üçün  
Milli  Fəaliyyət  Planı”nın  10.1-ci  bəndində  mərkəzi  icra  hakimiyyəti  orqanları  tərəfindən  
dövlət  qulluqçuları  üçün  etik  davranış  məsələləri  üzrə  mütəmadi  olaraq  tədris  kurslarının  
və  treninqlərin  təşkil  edilməsi  nəzərdə  tutulmuşdur. 

Qeyd  olunanları,  həmçinin  nazirliyin  yerli  rayon  (şəhər)  gənclər  və  idman  idarələrində 
(baş  idarələrdə)  çalışan  dövlət  qulluqçularının  fəaliyyətində  etik  davranış  normalarının  və  
antikorrupsiya  mədəniyyətinin  formalaşdırılmasına  dair  Komissiyanın  20  sentyabr  2012-ci  
il  tarixli, 01/07/1203-DQ-ST  nömrəli  məktubunda  qeyd  olunan  müvafiq  tövsiyyələri  nəzərə  
alaraq,  noyabr-dekabr  aylarında  Masallı,  Neftçala, Biləsuvar, Beyləqan, Saatlı, Hacıqabul, 
Sabirabad  və  Ağcabədi  rayonlarında  “Korrupsiyaya  qarşı  mübarizədə  ictimai şüurun  
formalaşması  dövlət  siyasətidir”  mövzusunda  treninq-kurs  keçirilmişdir. 

05 oktyabr-20 dekabr  2012-ci il tarixlərdə "İdeya var!" MDB-nin iştirakçı dövlətləri 
tələbələrinin ll Elmi-yaradıcılıq Festivalının ilkin mərhələsi keçirilmişdir. 

04-07 və 11-14 oktyabr 2012-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində Azərbaycan Tələbə Gənclər 
Təşkilatları İttifaqı ilə birgə respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili 
müəssisələrinin tələbə-gənclər təşkilatlarının sədr və sədr müavinləri üçün “Yeni media: 
əlaqələrin qurulması, birgə fəaliyyət, informasiya mübadiləsi”  mövzusunda təlim kursları 
keçirilmişdir. 

15 noyabr  2012-ci il tarixdə “17 noyabr- Milli Dirçəliş günü” münasibəti ilə Ağdam rayonu 
ərazisində yerləşən “N” saylı hərbi hissədə xidmət edən əsgər və zabit heyəti ilə ali və orta 
ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri və yaradıcı gənclərinin iştirakı ilə görüş keçirilmişdir. 

 
 

İ  D  M  A  N 
 

Azərbaycan idmançılarının son illərdə beynəlxalq idman arenalarında göstərdikləri uğurlu 
nəticələr idman sahəsinin yüksək inkişaf mərhələsinə çatdığını bir  daha sübut edir. Son 
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dövrlərdə Azərbaycan idmançıları beynəlxalq yarışlarda öz bacarıq və peşəkarlığı ilə seçilir, bir 
çox qabaqcıl dövlətlərin idmançılarını geridə qoyaraq, böyük  uğurlara imza atırlar. 

2012-ci il ölkəmizdə “İdman ili” elan edilmişdir. “İdman ili”nin və Milli Olimpiya Komitəsinin 
20 illik yubileyi ilə əlaqədar ölkəmizin bütün şəhər və rayonlarında tədbirlər həyata keçirilmişdir.  

Bu il eyni zamanda Olimpiya ili olmuşdur. Olimpiadaya hazırlıq dövründə təşkil edilərək 
keçirilmiş yarışlar Azərbaycanın təbliği baxımından da əhəmiyyətli olmuşdur.  

Xüsusilə may ayında ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş, 4 
kontinental, 4 milli və 12 qarışıq kollektivdə ümumilikdə 180 idmançının iştirak etdiyi 23 yaşadək 
velosipedçilər arasında 5 mərhələli beynəlxalq veloyürüşü qeyd etmək lazımdır. Bu tədbir 
ölkəmizdə, xüsusən də regionlarda velosiped idman növünün təbliği və gələcək inkişafı, o 
cümlədən Olimpiya Oyunlarına hazırlıq baxımından da faydalı olmuşdur.  

Dünya şöhrətli «Formula-1»in hazırkı çempionu «Red Bull Racing» komandasının Gənclər 
və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakıda təşkil edilmiş göstəri xarakterli avtoyürüş və nümunəvi 
çıxışlar,  «Formula-1»in canlı əfsanəsi Devid Kulthardın ən sürətli yarış bolidini - RB7-ni idarə 
etməsi Bakı sakinləri və şəhərimizin qonaqları tərəfindən maraq və sevinclə qarşılanmışdır. 
“İdman İli”nə həsr olunmuş bu tədbirlər eyni zamanda ölkəmizin dünyada uğurlu təbliği, idmana 
olan qayğısı, dünya şöhrətli idmançıların Azərbaycana olan marağı sayəsində mümkün 
olmuşdur.  

Artıq bir sıra beynəlxalq yarışlar təkcə Bakıda deyil, ölkəmizin müxtəlif bölgələrində də 
keçirilir. Bu sıradan “İdman ili” çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında şahmat, yunan-
roma güləşi, üzgüçülük və digər idman növləri üzrə təşkil edilmiş beynəlxalq  turnirlər 
Naxçıvanın da regionun  idman mərkəzlərindən birinə çevrilməsi yolunda mühüm addımlardır.  

 Müstəqil Azərbaycanın tarixində 5-ci dəfə Azərbaycan idmançıları dünyanın ən ali 
yarışları olan Olimpiya Oyunlarında iştirak etmişlər. Londonda keçirilən XXX Yay Olimpiya 
Oyunlarında Azərbaycan yığma komandası ölkəmizi ləyaqətlə təmsil etmiş, ölkəmizin tanınıb 
təbliğ olunması, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun yüksəldilməsi və ən nəhayət, Olimpiya 
medallarının qazanılması uğrunda 53  idmançı ilə əzmlə mübarizə aparmışdır. Olimpiya 
Oyunlarında 30 məşqçi, 6 hakim, 2 komanda rəsmisi, 6 həkim, 1 veterinar, 1 psixoloq, 4 
masajçı, 1 mehtər və 1 mexanik komandamızda təmsil olunmuşlar. Həmçinin komandanın 
tərkibinə Gənclər və İdman Nazirliyinin, Milli Olimpiya Komitəsinin, idman təşkilatları və 
federasiyalarının, KİV-nin nümayəndələri daxil idilər.  

Azərbaycan olimpiyaçıları 16 idman novündə mübarizə aparmışdır.  Bunlardan: ağır 
atletika, atletika, bədii gimnastika, cüdo, boks, taekvondo, sərbəst güləş, yunan-roma güləşi, 
atçılıq idmanı, güllə atıcılığı, üzgüçülük, idman gimnastikası, qılıncoynatma, velosiped idmanı, 
avarçəkmə (akademik) və kanoe. 

Qeyd etmək lazımdır ki,  Azərbaycan idmançıları uğurla çıxış edərək London Yay Olimpiya 
Oyunlarında 2 qızıl, 2 gümüş və 6 bürünc  olmaqla ümumilikdə 10 medal qazanaraq tarixi 
qələbəyə imza atmışlar. 204 ölkənin iştirak etdiyi bu Olimpiadada Azərbaycan medalların 
keyfiyyətinə görə 30-cu, sayına görə 24-cü, Avropa ölkələri arasında 15-ci, müsəlman ölkələri 
arasında isə 3-cü yeri tutmuşdur.    

Bundan başqa IV-VII yerləri tutmuş 11 idmançımız Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin 
xüsusi sertifikatlarına layiq görülmüşlər. 

London Olimpiadası bir cox əlamətdar amillərlə fərqlənmişdir. Belə ki, ölkəmizin 
idmançıları 53 lisenziya qazanmış və bu Olimpiadada 5 idman növü üzrə  idmançılarımız ilk 
dəfə çıxış etmişlər. Xüsusilə, qeyd etmək lazımdır ki, komandamızın tərkibində təkcə Bakı 
şəhərindən deyil, həm də Gəncə, Naxçıvan, Sumqayıt, Mingəçevir, Lənkəran, Astara 
bölgələrindən olan idmançılar da təmsil olunmuşlar. 

Komandamızın ən gənc  güləşçilərindən Toğrul Əsgərov və Şərif Şərifov Olimpiya 
Oyunlarının çempionu adına və qızıl medala layiq görülmüşlər. 

Yunan-roma və sərbəst güləşçilərimiz Rövşən Bayramov və Mariya Stadnik Olimpiya 
Oyunlarında yalnız final görüşündə məğlub olaraq Olimpiadanın gümüş mükafatçıları sırasında 
layiqli yer tutmuşlar.  
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Sərbəst güləşçilərimizdən Xetaq  Qazyumov və Yuliya Ratkeviç,  yunan-roma üzrə 
güləşçimiz Emin Əhmədov, boksçularımızdan Teymur Məmmədov və Məhəmmədrəsul 
Məcidov, ağır atletimiz Valentin Xristov London Olimpiya Oyunlarında bürünc medala sahib 
olmuş və ölkəmizin idman salnaməsini zənginləşdirməyə müvəffəq olmuşlar. 

Eyni zamanda XIV London Yay Paralimpiya Oyunlarında  da ölkəmiz ilk dəfə olaraq  6 
idman növündə 21 idmançı ilə iştirak etmişdir. Komandamız 12 medal – 4 qızıl, 5 gümüş və 3 
bürünc medal qazanaraq 166 ölkə arasında 27-ci, Avropa ölkələri arasında 12-ci yeri tutmuşdur.  

Olimpiyaçılarımızdan 41-i olimpiadada ilk dəfə iştirak etmiş, onlardan 2-si Olimpiya 
çempionu olmuşdur.  

Londonda Rövşən Bayramov gümüş, Xetaq Qazyumov isə bürünc medal qazanmaqla 
Pekindəki nəticələrini təkrarlaya bilmişlər. Mariya Stadnik isə nəticəsini bir əyar da artıraraq 
gümüş medal qazanmışdır. İlham Zəkiyev isə artıq 3-dəfə paralimpiya medalına sahib 
olmuşdur. Azərbaycan idmanı tarixində ilk dəfə olaraq idmançımız Natali Pronina London 
Paralimpiya Oyunlarının üzgüçülük yarışlarında 1 qızıl, 4 gümüş olmaqla 5 medal qazanaraq 
tarixi rekorda imza atmışdır. 

 
Olimpiada başa çatdıqdan sonra  Bakıda yeniyetmələr arasında sərbəst, yunan-roma, 

qadın və çimərlik güləşi üzrə dünya çempionatı, 16 ölkənin futbol komandalarının iştirakı ilə 
FİFA U-17 qadınlararsı dünya çempionatı, boks üzrə tələbə komandaları arasında ümumdünya 
Universiadası, MDB İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə “İdman qurğularının idarə olunması” 
mövzusunda beynəlxalq konfrans, “İdman ili” münasibəti ilə I Azərbaycan beynəlxalq idman, 
idman ləvazimatı və geyimi sərgisi  yüksək səviyyədə təşkil edilmişdir.  

Ümumilikdə 2012-ci ildə ölkəmizdə 150-dən çox respublika, 35 beynəlxalq yarış keçirilmiş, 
250-dən çox beynəlxalq yarışlarda və 83 təlim-məşq toplantılarında idmançılarımızın iştirakı 
təmin olunmuşdur.  

İdmançılarımız Dünya, qitə çempionat və birinciliklərində uğurla çıxış edərək 255 qızıl,  
233 gümüş və  247 bürünc medala sahib çıxmışdır. Cəmi 735 medal qazanılmışdır. 

İl ərzində 75 idman növü üzrə respublika yarışlarının əsasnamələri hazırlanmış və müvafiq 
idman təşkilatlarına çatdırılmışdır. 

 
Hazırda Bakı şəhərinin 2017-ci ildə IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarını keçirmək üçün 

namizədliyi irəli sürülmüşdür. Bununla bağlı mufaviq texniki kitab hazırlanaraq, İslam Həmrəyliyi 
İdman Federasıyasına təqdim olunmuşdur. Federasiyanın İcraiyyə Komitəsi oyunların 
ölkəmizdə keçirilməsi ilə bağlı ilkn razılığını bildirmişdir. 

FİDE-nin qərarına əsasən ölkəmizin Dünya Kuboku-2015 və Şahmat Olimpiadası 2016-
nın Bakıda keçirilməsi hüququnu əldə etməsi idman siyasətimizin uğurlarındandır.  

7 dekabr 2012-ci il tarixdə Avropa Olimpiya Komitəsinin Baş Assambleyasında 2015-ci 
ildə 1-ci Avropa Olimpiya Oyunlarının keçirilməsi ilə əlaqədar səsvermə olmuş və bu möhtəşəm 
tədbirin Bakıda keçirilməsi qərara alınmışdır.   5 minə yaxın idmançının 15 idman növündə 
mübarizə aparacağı bu tədbirin ilk dəfə Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı qərarın verilməsi də 
ölkəmizdə idmana olan diqqət və qayğının, idmanın maddi-texniki bazasının yüksək səviyyədə 
qurulması, Azərbaycanın dünyada nüfuzlu idman tədbirlərinin keçirildiyi idman mərkəzlərindən 
biri olması nəticəsində mümkün olmuşdur. 

 
İlin idman yekunları ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində 

fəaliyyət göstərən “Fəxri adlar, təqaüdlərin verilməsi, sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması” 
komissiyasının 04 dekabr 2012-ci il tarixdə növbəti iclası keçirilmişdir. 

2005-2015-ci illərdə “Azərbaycan Respublikasında futbolun inkişafına dair Dövlət 
Proqramı”na əsasən  icra edilmiş tədbirlər haqqında hesabatlar hazırlanmış və  müvafiq 
orqanlara təqdim edilmişdir. 

Milli yığma komandanın üzvlərinə tibbi nəzarət və xidmət göstərilir. Komandalara təhkim 
olunmuş Respublika İdman Tibb Mərkəzinin həkimləri idmançıların vaxtında tibbi müayinədən 
keçmələrini, onların tibbi- bioloji, vitaminlər və bərpaedici tibbi vasitələr qəbul etmələrini plan 
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üzrə həyata keçirirlər. Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif idman növləri üzrə təlim-
məşq toplanışlarında və ölkə yarışlarında Respublika İdman Tibb Mərkəzinin həkimləri iştirak 
edirlər. 

Gənclər və İdman Nazirliyi “Xüsusi Olimpiya” Komitəsi ilə birlikdə bir sıra layihələr  həyata 
keçirir və yeni layihələr üzərində də hazırlıq işləri aparılır. Xüsusi Olimpiya Komitəsinin 
təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında tədris olunan fiziki 
bədən tərbiyəsi üzrə gənc mütəxəssislər yeni tədris ilindən başlayaraq  Komitənin ilkin 
təşkilatlarında (internat və uşaq evlərində) pedoqoji təcrübələrə cəlb olunmuşlar. 

XXX London Yay Olimpiya və XIV Paralimpiya Oyunlarında iştirak  edən idmançılardan 
dopinqin müəyyənləşdirilməsi üçün götürülmüş  analiz nümunələri yoxlanmaq üçün Antidopinq 
Laboratoriyasına göndərilmişdir.  

Dünya Antidopinq Agentliyi tərəfindən qadağan olunmuş üsul, vasitə və dərman 
preparatlarının 2012-ci il üçün yeniləşmiş siyahıları idman federasiyalarına paylanılmışdır. 
Respublika və beynəlxalq yarışlara hazırlıq məqsədilə idman növləri üzrə yığma komandanın 
üzvləri bərpaedici vasitələrlə təmin olunmuşlar. 

İdmançılar, həkimlər, məşqçilər və ümumiyyətlə, gənclər arasında dopinq haqqında sosial 
sorğular aparılmış və sorğuların nəticələri təhlil edilmişdir. 

 
 

Təqvim planına əsasən keçirilmiş yerli və beynəlxalq yarışlarda iştirak 
 

03-12 yanvar 2012- ci il tarixlərdə Göyçay şəhərində 8, 10, 12, 14 və 16 yaşadək oğlan və 
qızlar arasında şahmat üzrə Azərbaycan birinciliyinin seçmə yarışları keçirilmişdir. Yarışlarda 
Azərbaycanın 52 şəhər və rayonlarından 350 şahmatçı iştirak etmişdir.  

09-13 yanvar 2012-ci il tarixlərdə yunan-roma güləşi üzrə yığma komandanın üzvləri 
Türkiyənin Ankara şəhərində keçirilmiş  beynəlxalq turnirdə iştirak etmişlər.  

13-29 yanvar 2012-ci il tarixlərdə Hollandiyanın Veyk-an Zey şəhərində keçirilmiş ənənəvi 
“Tata Steel Chess” super-turnirində ölkəmiz 2 şahmatçı – bu turnirin 2008-ci ildəki qalibi Teymur 
Rəcəbov və Vüqar Həşimovla təmsil olunmuşdur. 

28 yanvar-2 fevral 2012-ci il tarixlərdə ağır atletika üzrə yeniyetmələrdən ibarət yığma 
komandanın üzvləri  Səudiyyə Ərəbistanının Dəmmam şəhərində keçirilmiş İslam Həmrəylik 
Çempionatında 7 medal qazanmışdır.  

2012-ci ilin fevral ayında İsveçdə keçirilmiş turnirdə taekvondoçularımız 2 qızıl, 1 gümüş 
və 2 bürünc medal əldə etmişlər. Las Veqasda keçirilmiş ABŞ-nın açıq taekvondo 
çempionatında (“US OPEN”) 4 qızıl və 1 bürünc medal qazanılmışdır.  

Fevral ayında Fransanın Orlean şəhərində keçirilmiş cüdo üzrə Dünya kubokunda İlqar 
Müşkiyev gümüş medal qazanmışdır. Almaniyada keçirilmiş Qran-pri turnirində isə Elnur 
Məmmədli bürünc medal əldə etmişdir.  

01-07 fevral 2012-ci il tarixlərdə sərbəst güləş üzrə kişilər və qadınlardan ibarət yığma 
komandanın 21 üzvü Ukraynanın Kiyev şəhərində keçirilmiş təlim-məşq toplanışı və beynəlxalq 
turnirdə iştirak etmişdir. Turnirdə  Stadnik Mariya (48 kq) - I yer, Baqomedova Patimat (51 kq) 
və Semençova Nadya (67 kq ) - III yerə sahib çıxmışdır.  

05-06 fevral 2011-ci il tarixlərdə Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının zalında 
yeniyetmələr (qızlar və oğlanlar) arasında Azərbaycan birinciliyi keçirilmişdir. 

06-17 fevral 2012-ci il tarixlərdə Moskvada keçirilmiş ənənəvi “Aeroflot Open” festivalının 
85 şahmatçının iştirak etdiyi “A” turnirində  3 şahmatçımız iştirak etmişdir.   

08-14 fevral 2012-ci il tarixlərdə Mingəçevir şəhərində Azərbaycan Respuikası 
müstəqilliyinin  21 illiyinə həsr olunmuş futbol üzrə respublika turniri keçirilmişdir. Turnirdə 
respublikanın 130-dan çox yeniyetmə və gənc futbolçusu iştirak etmişdir.  

09-12 fevral 2012-ci il tarixlərdə Heydər ƏIliyev adına İdman Konsert Kompleksində karate 
üzrə  yeniyetmələr və gənclər arasında 39-cu Avropa çempionatı keçirilmişdir. 

10-14 fevral 2012-ci il tarixlərdə Bakı şəhəri  “ABU-ARENA” idman kompleksində həndbol 
üzrə kişi və qadın komandaları arasında 19-cu Azərbaycan çempionatı keçirilmişdir. 
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11-12 fevral 2012-ci il tarixlərdə Estoniyanın Tartu şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə 
yığmamızın lideri Aliyə Qarayeva top və lentlə çıxış edərək 2 qızıl medal əldə etmiş, halqa və 
gürzlərlə gümüş mükafata sahib olmuşdur. 

17-19 fevral 2012-ci il tarixlərdə Bakıda Hövsan Olimpiya İdman Kompleksində uşu idman 
növü üzrə kişilər və gənclər arasında Azərbaycan çempionatı keçirilmişdir. 

17-19 fevral 2012-ci il tarixlərdə Gürcüstanın Tbilisi şəhərində keçirilən üzgüçülük üzrə 
gənclər arasında beynəlxalq turnirdə Azərbaycanın 6 idmançısı iştirak etmişdir. Yarışın 
nəticələrinə əsasən Azərbaycan idmançıları 2 qızıl, 4 gümüş və 2 bürünc medal qazanmışlar. 

20-26 fevral 2012-ci il tarixlərdə Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində keçirilən su 
polosu üzrə beynəlxalq turnirə respublika yığma komandası ezam olunmuşdur. 6 komandanın 
iştirakı ilə keçirilən turnirdə Azərbaycan komandası yarışın nəticəsinə əsasən III yerə layiq 
görülmüşdür. 

23-27 fevral 2012-ci il tarixlərdə   İranın Qum şəhərində keçirilmiş yunan-roma güləşi üzrə 
beynəlxalq turnirdə yığma komandamız iştirak etmişdir.   

Mart ayında cüdo idman növü üzrə Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilmiş Avropa 
kubokunda yeniyetmələrimiz 2 qızıl, 2 gümüş və 1 bürünc medal qazanmışlar.  

01-07 mart 2012-ci il tarixlərdə Bakı şəhəri Slavyan Universitetinin idman zalında (1998-
99, 2000-ci il və daha kiçik təvəllüdlü) oğlan və qızlar arasında badminton üzrə Azərbaycan 
birinciliyi keçirilmişdir. Birincilikdə 46 oğlan  və  33 qız iştirak etmişdir. 

07-11 mart 2012-ci il tarixlərdə Rusiyanın Kirov şəhərində buzadırmanma idman növü üzrə 
Dünya çempionatında yığma komandanın 9 üzvü iştirak etmişdir. 

07-12 mart 2012-ci il tarixlərdə Sabirabad və Gəncə Olimpiya İdman Komplekslərində 
Yeniyetmələrin VIII Respublika Oyunlarının proqramına daxil olan voleybol üzrə qızlar arasında 
zona yarışları keçirilmişdir. 24 komandanın 288 idmançısı qələbə uğrunda mübarizə 
aparmışdır. 

08-12 mart 2012-ci il tarixlərdə  yığma komandamız Serbiyanın Belqrad şəhərində 
keçirilmiş yunan-roma güləşi üzrə Avropa çempionatında iştirak etmişdir.  

15-22 mart 2012-ci il tarixlərdə Qırğızıstanın Bişkek şəhərində Azərbaycanın  basketbol 
üzrə kişilərdən ibarət yığma komandası “Novruz 2012” beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir. 
Yarışda 6 komanda arasında Azərbaycan komandası I yeri tutmuşdur. 

20-25 mart 2012-ci il tarixlərdə Şəmkir Olimpiya İdman Kompleksində Yeniyetmələrin VIII 
Respublika Oyunlarının proqramına daxil olan voleybol üzrə 1998-99-cu il təvəllüdlü qızlar 
arasında final yarışı keçirilmişdir. 6 komandanın iştirakı ilə keçirilən yarışda I yer Sumqayıt, II 
yer Xətai, III yer Qax, IV yer RİOUGİM, V yer Balakən, VI yer Qusar komandaları tutmuşlar.  

24-25 mart 2012-ci il tarixlərdə Heydər Əliyev adına İdman Konsert Kompleksinin idman 
zalında voleybol üzrə qadınlar arasında Çempionlar liqasının final mərhələsi keçirilmişdir. Final 
mərhələnin nəticəsi aşağıdakı kimidir: I yer Fənərbaxça – Türkiyə, II yer Kann – Fransa, III yer 
Dinamo Kazan – Rusiya, IV yer Vililo Kortece – İtaliya. 

24-25 mart 2012-ci il tarixlərdə Polşanın Qdansk şəhərində bədii gimnastika üzrə 
beynəlxalq turnirdə iştirak etmiş Azərbaycan gimnastı Gülsüm Şəfizadə çoxnövçülük yarışlarda 
fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxmış, Nilufər Niftəliyeva isə çoxnövçülükdə III yeri 
tutmuşdur. 2000-ci il təvəllüdlü Züleyxa İsmayılova da çoxnövçülükdə bütün rəqiblərindən üstün 
olmuşdur. 

Macarıstanda keçirilən beynəlxalq turnirdə 12 yaşlı gimnastımız Jalə Piriyeva qızıl medala, 
digər gimnastımız Mənsurə Bağıyeva (1997-ci il) isə  çoxnövçülükdə II yerə layiq görülmüşdür. 

30 mart-02 aprel 2012-ci il tarixlərdə Mingəçevir şəhərində avarçəkmə idman növləri üzrə 
“Prezident kuboku” beynəlxalq turnir keçirilmişdir. 5 ölkənin iştirakı ilə keçirilən turnirdə 162 
idmançı iştirak etmiş və bu yarışda Azərbaycan idmançıları 39 qızıl, 50 gümüş  və 49 bürünc 
medal qazanmışlar. 

Mart ayında taekvondo idman növü üzrə İspaniyanın Alikantedə şəhərində keçirilmiş 10-
cu açıq ölkə çempionatında Ramin Əzizov 1-ci yerə, Xəyalə Quliyeva isə 2-ci yerə çıxmışdır. 

Aprel ayında Fransanın Työdə şəhərində keçirilmiş bədii gimnastika üzrə Qran-prinin ikinci 
mərhələsində Aliyə Qarayeva lentlə çıxışına görə gümüş medal, İtaliyanın Pesaroda şəhərində 
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keçirilmiş Dünya kubokunun mərhələ yarışında gürzlərlə mübarizədə bürünc medal, Rusiyada 
keçirilmiş Dünya kubokunun 3-cü mərhələsində isə şəxsi çoxnövçülükdə bürünc, halqa ilə qızıl, 
lentlə bürünc medalllar qazanmışdır. 

Aprel ayında Bolqarıstanın Plovdiv şəhərində kişi şahmatçıların Avropa çempionatında 
Vasif Durarbəyli Dünya kuboku yarışlarında iştirak hüququ qazanmışdır. Belarusda keçirilən 
oğlan və qız damaçıların 64-xanalı proqram üzrə Avropa çempionatında 19 yaşadək idmançılar 
arasında Ramil Salahov, 13 yaşadək idmançılar arasında damaçılar arasında Famil Kamilli III 
yerə layiq görülmüşdür. 

Aprel ayında Rusiyada gənc boksçu Nikolay Pavlyukovun xatirəsinə həsr olunmuş turnirdə 
Rauf Rəhimov fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxmışdır. Ceyhun İbrahimli isə 3-cü yerə 
çıxmışdır.Türkiyənin Trabzon şəhərində 5 idmançımızdan ikisi uğurla çıxış edərək Olimpiya 
Oyunlarına vəsiqə qazanmışdır. 

Aprel ayında Ukraynanın Xarkov şəhərində karate üzrə keçirilmiş Dünya çempionatında 
Azərbaycan idmançıları 7 qızıl, 4 gümüş və 3 bürünc medal qazanmışdır. İspaniyanın Tenerife 
şəhərində WKF versiyasına görə karate üzrə 47-ci Avropa çempionatında yığma komanda 
bürünc mükafatçı olmuşdur. Şəxsi kumite turnirində isə idmançılarımız bir gümüş və iki bürünc 
medal qazanmışdır. 

Aprel ayında Kiyevdə keçirilmiş cüdo üzrə yeniyetmələrin Avropa kubokunda İlkin 
Məmmədov qızıl, İlkin Babazadə gümüş və Leyla Əliyeva bürünc medala sahib çıxmışlar. 

05 aprel-01 may 2012-ci il tarixlərdə sərbəst güləş üzrə qadınlardan ibarət yığma 
komandanın 6 idmançısı Olimpiya təsnifatlı yarışlara hazırlıq məqsədilə təlim-məşq toplanışları 
və turnirlərdə iştirak etmək üçün Ukraynanın Kiyev, Bolqarıstanın Sofiya və Çin Xalq 
Respupblikasının Taiyuan şəhərlərinə ezam olunmuşlar: Yarışda Yuliya Radkeviç lisenziya 
qazanmışdır. 

06-16 aprel 2012-ci il tarixlərdə Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilmiş ağırlıqqaldırma 
üzrə Avropa çempionatında yığma komandamız birdən qaldırma və təkanla 10 medal əldə 
etmişdir.  

15-22 aprel 2012-ci il tarixlərdə Türkiyənin Antalya şəhərində  keçirilmiş Muay Tay idman 
növü üzrə Avropa çempionatında yığma komandamız  iştirak etmişdir.   

18-21 aprel 2012-ci il  tarixlərdə “Vətənin müdafiəsinə hazıram” poliatlon çöxnğövçülük 
üzrə İsmayılli, Cəlilabad, Quba və Xaçmazda zona yarışları keçirilmişdir.  

25 aprel-01 may 2012-ci il tarixlərdə sərbəst güləş üzrə yığma komandanın  8 idmançısı 
Olimpiya təsnifatlı beynəlxalq turnirdə iştirak etmişdir. Turnirdə Qazyumov Xetaq və Əhmədov 
Emin lisenziya qazanmışlar. 

07-18 may 2012-ci il tarixlərdə Qvatemalanın Antiqua şəhərində gənc ağırlıqqaldıranların 
dünya çempionatında təkanla qaldırmada Firudin Quliyev (69 kq) 176 kq-da gümüş, Nicat 
Rəhimov (77 kq) təkanla qaldırmada 185 kq-da bürünc medal qazanmışlar. 

08 may və 16-23 may 2012-ci il tarixlərdə kanoe qayıqlarında avarçəkmə üzrə Polşada 
keçirilmiş lisenziya xarakterli beynəlxalq turnirdə və dünya kubokunun I mərhələsində yığma 
komanda iştirak etmişdir.  

09-13 may 2012- ci il tarixlərdə ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş 5 
mərhələli beynəlxalq velotur keçirilmişdir. Bakıda start götürən veloturda 4 kontinental, 4 milli 
və 12 qarışıq kollektivdə ümumilikdə 180 velosipedçi mübarizə aparmışdır. 

13-20 may 2012-ci il tarixlərdə Polşanın Qdansk şəhərində qol güləşi üzrə keçirilmiş Avropa 
çempionatında  Minəbəddin Qurbanov (+100 kq), Qismət Vəkilov (55 kq) və Vüsal Zeynalov 
(65 kq) I yeri tutmuşlar. 

23-29 may 2012-ci il tarixlərdə sərbəst güləş üzrə qadınlardan ibarət yığma komanda 7 
idmançı ilə Yaponiyanın Tokio şəhərində keçirilmiş Dünya kuboku yarışında  iştirak etmişdir. 

May ayında Çin Xalq Respublikasında keçirilmiş qadınların boks üzrə Dünya 
çempionatında iştirak edən 3 idmançımızdan biri Yelena Vistropova 75 kq çəki dərəcəsində 4 
döyüşdə qələbə qazanaraq finala qədər yüksəlmiş və gümüş medal əldə edərək Olimpiya 
Oyunlarında iştirak etmək hüququ qazanmışdır.  
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01-03 iyun 2012-ci il tarixlərdə Xaçmaz rayonunun Nabran qəsəbəsində “Uşaqların 
Beynəlxalq müdafiəsi gününə” həsr olunmuş “Ata, ana və mən turist ailəsiyik” üzrə Respublika 
çempionatı keçirilmişdir.  Çempionatda müxtəlif təşkilat və cəmiyyətlərdən 30 ailə iştirak 
etmişdir. 

14-17 iyun 2012-ci il tarixlərdə Naxçıvan MR-nın Şərur rayonunda “Qurtuluş günü”nə həsr 
olunmuş yunan-roma güləşi üzrə beynəlxalq turnirdə yığma komandamız iştirak etmişdir.   

17-25 iyun 2012-ci il tarixlərdə Xorvatiyanın Zaqreb şəhərində keçirilən yunan-roma güləşi 
üzrə gənclərin Avropa çempionatında yığma komandamız iştirak etmişdir.          

27-30 iyun 2012-ci il tarixlərdə Naxçıvan MR-nın Şərur rayonunun Olimpiya İdman 
Kompleksində üzgüçülük idman növü üzrə “Milli Qurtuluş günü”nə həsr olunmuş Azərbaycanın 
açıq yay çempionatı keçirilmişdir. 

29 iyun - 05 iyul 2012-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində Şağan Olimpiya İdman  Kompleksində 
uşu idman növü üzrə kişilər və gənclər arasında 2-ci Avrasiya çempionatı keçirilmişdir.  

03-16 iyul 2012-ci il tarixlərində Yakutiyada (Saxa) təşkil olunmuş “Asiya Uşaqları” V 
Beynəlxalq İdman Oyunlarında Azərbaycan idmançılarının iştirakının təmin olunması ilə bağlı 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin (4879 nömrəli, 30 mart 2011-ci il tarixli) 
tapşırığına əsasən müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu mötəbər yarışlarda Azərbaycan 
idmançıları 7 idman növü üzrə (sərbəst güləş, atletika, taekvondo, cüdo, boks, bədii gimnastika, 
şahmat) 63 nəfərlik nümayəndə heyəti ilə iştirak etmiş və 28 medal, o cümlədən, 12 qızıl, 10 
gümüş və 6 bürünc medal qazanmışdır. 

06-08 iyul 2012-ci il tarixlərində stend atıcılığı  idman növü üzrə Bakı şəhərində 
Azərbaycan çempionatı keçirilmişdir. Yarışda “RSAİM”, “RYİUM”–nin 26 nəfər idmançısı iştirak 
etmişdir. 

17-22 iyul 2012-ci il tarixlərində sərbəst güləş idman növü üzrə Polşanın Katovise 
şəhərində keçirilmiş yeniyetmələr arasında Avropa birinciliyində yığma komanda  2 qızıl, 4 
gümüş və 2 bürünc medal və yeniyetmə qızlar isə 2 gümüş və 2 bürünc medal qazanmışlar. 

04-14 avqust 2012-ci il tarixlərində Qırğızıstan Respublikasının Pamir dağ massivində 
yerləşən “Lenin zirvəsi”nə (7134 m) yürüş edən 2 alpinist İsmayıl Əsgərov və Rüfət Qocayev 
zirvəni fəth edərək ekspedisiyanı uğurla başa vurmuşlar. 

19-26 avqust 2012-ci il tarixlərində Belarusiyanın Brest şəhərində  keçirilmiş kamandan 
oxatma idman növü üzrə beynəlxalq turnirdə yığma komanda 8  nəfər tərkibdə iştirak etmişdir.  
Qadınlar arasında komanda 3-cü yerə çıxmışdır.  07-08 dekabr 2012-ci il tarixlərində isə Bakı 
şəhərində  keçirilmiş Federasiya kubokunda kişilər  arasında komanda - I yerə, qadınlar 
arasında isə - II yerə çıxmışdır. 

21-27 avqust 2012-ci il tarixlərində sərbəst güləş idman növü üzrə yeniyetmələrdən ibarət 
yığma komanda Bakı şəhərində keçirilmiş Dünya birinciliyində  2 qızıl, 3 gümüş və 3 bürünc 
medal və güləşçi qızlarımız isə 1 qızıl, 1 gümüş, 1 bürünc medal əldə etmişlər.   

25 avqust-02 sentyabr 2012-ci il tarixlərində ağır atletika idman növü üzrə Ruminiyada 
keçirilmiş yeniyetmələrin Avropa birinciliyində yığma komandanın üzvləri 2 qızıl, 1 gümüş və 2 
bürünc medal qazanmışlar. 

02-09 sentyabr 2012-ci il tarixlərində eşitmə qüsuru olan idmançılardan ibarət yığma 
komanda Bolqarıstanın Sofiya şəhərində keçirilmiş güləş üzrə Dünya çempionatında  iştirak 
etmişlər. Namiq Əliyev bu çempionatda bürünc medala layiq görülmüşdür. 

04-09 sentyabr 2012-ci il tarixlərində sərbəst güləş üzrə gənclər arasında Taylandın 
Pattaya şəhərində keçirilmiş Dünya birinciliyində yığma komanda iştirak etmişdir. Yarışda 
komandanın üzvləri 2 gümüş və 1 bürünc medal qazanmışdır.   

09-15 sentyabr 2012-ci il tarixlərində Braziliyanın San-Paulo şəhərində qol güləşi üzrə 
keçirilmiş Dünya çempionatında 2 nəfərdən ibarət yığma komanda iştirak etmişdir. Bu yarışda 
Minəbəddin Qurbanov və Qismət Vəkilov  çempion adına layiq görülmüşlər. 

16-22 sentyabr 2012-ci il tarixlərində Slovakiyanın Koşitse şəhərində keçirilmiş 
yeniyetmələr arasında ağır atletika üzrə Dünya birinciliyində yığma komandanın üzvü Azər 
Məmmədli gümüş medala sahib çıxmışdır. 
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22 sentyabr-13 oktyabr 2012-ci il tarixlərində Aəzrbaycanda keçirilmiş 17 yaşlı qızlar 
arasında Dünya çempionatının təşkilat komitəsinin işində və təqvim oyunlarının təşkilində 
sektor əməkdaşları yaxından iştirak etmiş və köməklik göstərmişlər.  

24-28 sentyabr və 08-12 oktyabr 2012-ci il tarixlərində Bərdə, Biləsuvar, Xaçmaz və 
Mingəçevir şəhərlərində veteranlar arasında Azərbaycan çempionatının zona yarışları təşkil 
olunmuş və keçirilmişdir. Qeyd olunmuş çempionatın final mərhələsi 20-      26 oktyabr 2012-ci 
il tarixlərində Mingəçevir şəhərində keçirilmişdir. Zona və final mərhələdə ölkənin 35 rayon və 
şəhərin yığma komandaları iştirak etmişlər. 

26 sentyabr-07 oktyabr 2012-ci il tarixlərində Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilmiş 
eşitmə qüsuru olan  idmançılar arasında şahmat üzrə Dünya çempionatında 8 nəfərdən ibarət 
yığma komanda iştirak etmişdir.  Aleksandr Slepsov çempionatın qalibi olmuşdur. 

18-22 oktyabr 2012-ci il tarixlərində “Vətənin müdafiəsinə hazıram” poliatlon çoxnövçülüyü 
üzrə Respublika çempionatının  zona  və 30 oktyabr-03 noyabr 2012-ci il tarixlərində isə 
çempionatın final yarışları keçirilmişdir. Zona yarışlarında 800-ə yaxın, final yarışlarında isə 112 
idmançı qələbə uğrunda mübarizə aparmışdır.  

21-25 oktyabr 2012-ci il tarixlərində Yeniyetmələrin VIII Respublika Oyunlarının 
proqramına daxil olan həndbol üzrə 1998-99-cu il təvəllüdlü qızlar arasında final yarışları 
Mingəçevir şəhərində keçirilmişdir. 

2012-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında qadınlardan ibarət yığma həndbol komandası Dünya 
çempionatının təsnifat oyunlarında iştirak etmiş və 3 komanda arasında II yeri tutmuşdur. 

02-04 noyabr 2012-ci il tarixlərində Mingəçevir şəhərində akademik, baydarka və kanoe 
qayıqlarında avarçəkmə üzrə “Mingəçevir reqatası” beynəlxalq turniri keçirilmişdir. 

05-11 noyabr 2012-ci il tarixlərində Mingəçevir şəhərində respublikada fəaliyyət göstərən 
futbol bölmələrinin məşqçi-müəllimləri üçün seminar məşğələ keçirilmiş və bu seminarda 
respublikanın 20 şəhər və rayonlarının 70 məşqçi-müəllimləri iştirak etmişlər. Seminarda iştirak 
edən məşqçi-müəllimlərə metodiki vəsaitlər paylanılmışdır. 

10-11 noyabr 2012-ci il tarixlərində sərbəst güləş üzrə yığma komanda Moskvada 
keçirilmiş Avropa kubokunda iştirak etmişdir. Komandanın üzvləri kubok yarışında gümüş 
medala layiq görülmüşlər. 

28 noyabr-08 dekabr 2012-ci il tarixlərində gənclərdən ibarət yığma komandamızın 7 üzvü 
Yerevanda keçirilmiş  Dünya birinciliyində iştirak etmişdir. 

Boks idman növü üzrə 2012-ci ilin 30 noyabr tarixinədək 3 respublika, 14 beynəlxalq 
turnirdə, 2 Avropa, 2 Dünya çempionatında iştirak edən yığma komandamız uğurla çıxış edərək 
rəsmi yarışlardan vətənə 83 medalla (25 qızıl, 23 gümüş, 35 bürünc) qayıtmışlar. 

2012-2013-cü tədris ili üçün UGİM-nin idman növləri üzrə idman təkmilləşməsi qrupları 
təsdiq olunmuşdur. Şəhər və rayon Gənclər və İdman (Baş) İdarələri nəzdində fəaliyyət 
göstərən UGİM-nin yeni tədris ilinə hazırlıqla bağlı tədris qruplarının komplektləşmə planları və 
UGİM-nin aparat işçilərinin və məşqçi-müəllimlərinin tarif siyahıları təsdiq olunmuşdur. 

2012-ci ilin yekunlarına görə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq (Təhsil, Gənclər və İdman 
Nazirlikləri, AHİTA-nın tabeliyində olan) ölkədə fəaliyyət göstərən İdman məktəblərinin 2 və 2A 
nömrəli forma illik statistik hesabatların qəbulu ilə bağlı hazırlıq işləri yerinə yetirilmişdir. 

İdman mütəxəssislərinə fəxri adların verilməsi ilə əlaqədar daxil olmuş sənədlərə 2009-
2012-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasının Vahid İdman Təsnifatına uyğun olaraq baxılmış 
və müvafiq qaydada rəy hazırlanaraq fəxri adların, təqaüdlərin verilməsi və sosial vəziyyətin 
yaxşılaşdırılması komissiyasına təqdim olunmuşdur. 

Hesabat dövründə keçirilmiş idman tədbirləri və yarışlar haqqında təhlil və məlumatlar 
Nazirliyin internet saytında, “İdman” qəzetində, www.idman.com.az  saytında, eləcə də Gənclər 
və İdman Nazirliyinin aylıq idman bülletenində dərc olunmuşdur. 
 


