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Səfir Vada Cüniçinin mesajı 

Mən, 2020-ci ilin avqust ayından Azərbaycanda vəzifələrimi icra etməyə başlamışam. Azərbaycanın zəngin 
tarixi, mədəniyyə�, mətbəxi və xüsusilə də, insanlarının mehribanlığı ilə tanış olmaq şansı əldə etdiyim üçün 
Azərbaycandakı həya�mı bəyənir və hər günümü gözəl keçirirəm. 

İlk öncə, ötən ilki hərbi münaqişə zamanı mülki əhali və uşaqlar da daxil olmaqla, çox sayda azərbaycanlının 
həya�nı i�rməsi ilə bağlı səmimi başsağlığımı bildirmək istərdim.  Yaponiya bundan sonra da azad olunmuş 
torpaqların bərpası və inkişa�, sülh və əmin-amanlığın bərqərar olması üçün əməkdaşlığı davam etdirəcəkdir. 

Bu ilin 11 mart tarixində Yaponiyanın şərqində güclü zəlzələnin baş verməsinin onuncu ildönümü qeyd 
edilmişdir. O zamankı çoxsaylı azərbaycanlının bizə olan maddi və mənəvi dəstəyini heç unutmayacağıq. 
 Həmin zamandan 10 il sonrakı müddətdə baş vermiş yenidənqurma, dirçəliş addımlarımızı sizin nəzərinizə 
çatdıracağıq.

Yaponiya və Azərbaycan İpək Yolunun şərq və qərb tərəflərində yerləşərək, bir-birindən uzaq məsafədə 
olsalar da, mədəniyyət və insanların düşüncəsi baxımından bənzər cəhətlərin olduğunu hiss edirəm. Bu 
bənzərliklərin əsasında iki ölkə insanları arasında çox yaxın münasibətlərin yaradılması mümkündür, deyilmi?

Bundan sonra, hər iki ölkə insanlarının birbaşa əlaqələnməsi, mübadilə imkanlarının daha da artmasını arzu 
edirəm. Hal-hazırda koronavirus səbəbindən insanların mübadiləsi və ya turis�k səfərlərinə məhdudiyyət 
qoyulsa da, bu çə�nliklərin öhdəsindən gəldikdən sonra daha çox insanların yeni tanışlıqlar, əlaqələr qurması 
və yaxınlıq hisslərinin daha da artmasınının çox gözəl olacağını gözləyirəm.

Gələn il, 2022-ci ildə iki ölkə arasında diploma�k münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümü qeyd 
ediləcəkdir. Həmin il "Yaponiya-Azərbaycan Dostluq İli" olaraq mədəniyyət, iq�sadiyyat, siyasət kimi müxtəlif 
sahələrdə mübadilə tədbirləri həyata keçirməyi planlaşdırırıq. Sizinlə birgə «Dostluq ilini» təntənəli şəkildə 
qeyd edək.  

Mart, 2021-ci il
Yaponiyanın Azərbaycan Respublikasındakı 

Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri 
Vada Cüniçi



Böyük Şərqi Yapon 
Zəlzələsindən 10 il 

  2021-ci il 11 mart tarixi Böyük Şərqi Yaponiya Zəlzələsinin 
baş verməsinin 10-cu ildönümü kimi qeyd olunmuşdur. 
Həmin il 20000 nəfərdən çox insan zəlzələ və sunaminin 
qurbanı olmuşlar. 
Təbii fəlakət baş verdikdən dərhal sonra Yaponiya dünyanın 
müxtəlif ölkələrindən dəstək və başsağlığı müraciətləri 
almışdır. Azərbaycan hökumə� 1 milyon ABŞ dolları 
dəyərində yardımı Yaponiya Qırmızı Xaç Cəmiyyə�nə 
köçürmüşdür.  Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyev, sabiq 
Baş Nazir Artur Rasizadə, sabiq Xarici İşlər naziri Elmar 
Məmmədyarov və digər şəxslər tərəfindən çoxsaylı 
başsağlığı müraciətləri də qəbul olunmuşdur. Azərbaycan 
hökumə� və xalqının ölkəmizə olan həmrəyliyi və dəstəyinə 
görə bir daha minnətdarlığımızı bildirmək istərdik. 
Fəlakət zonasındakı ərazilər davamlı şəkildə inkişaf etməyə 
davam edir. 2017-ci ildə Fukuşima prefekturasının kənd 
təsərrüfa�, meşəçilik və balıqçılıq məhsullarının ixrac miqdarı 
fəlakətdən öncəki meyarları geridə qoyaraq, 3 il ərzində 
davamlı olaraq indiyə qədərki ən rekord göstəricilərinə imza 
atmışdır. Bundan əlavə, yerli şirkətlərdə məşğulluq vəziyyə� 
yaxşılaşaraq, innovasiyaların tətbiqi ilə iq�sadi ar�m da 
reallaşmaqdadır. Eyni zamanda zərərçəkmiş ərazilərdə 
yaşayan yeniyetmə və gənclər ilə dünya ölkələrinin gəncləri 
arasında mübadilə uğurla davam etməkdədir. 
Yaponiya xalqı fəlakətdən sonra dünya ölkələri tərəfindən 
göstərilən mənəvi dəstək, is� münasibə� heç zaman 
unutmayacaqdır. Yaxın illərdə iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar 
meteoroloji anomaliyalara tez-tez rast gəlindiyi üçün təbii 
fəlakətlərin də sayı artmaqdadır. Bu cür vəziyyətdə təbii 
fəlakətlərdən qorunma sahəsində beynəlxalq aləmin birgə 
əməkdaşlığı daha da önəm kəsb edir və bundan sonra da 
dünya insanlarının sülh və əmin-amanlığı yolunda güclərimizi 
birləşdirməyi düşünürük. 

Təhlükəsiz və dadlı 
Fukuşima şa�alısı

Fukuşima Prefekturası uzun müddət şa�alı ye�şdirilməsinə 
görə Yaponiyada 2-ci yeri tutur və məhsulların xaricə ixracı 
da həyata keçirilirdi. Lakin, 2011-ci ildə baş vermiş Böyük 
Şərqi Yaponiya Zələzələsndən sonra şa�alının ixracı 
azalmışdır. Bu səbəbdən Yaponiya radioak�v maddələrin 
ölçülmə normasını beynəlxalq standartlarla müqayisədə 
daha da sərtləşdirmiş və daimi yoxlanışlara başlamışdır. 
Həmin radioak�vlik normasını ötən şa�alılar bazara 
buraxılmadığı üçün yemək üçün tam təhlükəsiz olduğunu 
qeyd etmək istərdik. Hazırda Avropa və Cənub-Şərqi Asiya 
ölkələrinə şa�alı ixracının miqdarı zəlzələdən öncəki 
rəqəmləri geridə qoymaqdadır.

Dirçəliş simvolu- Sanriku 
Dəmiryolu

Sanriku Dəmiryolu Sakit Okean sahili boyu 
100 kilometr boyunca uzanan dəmiryolu 
olaraq, uzun müddət İvate Prefekturası 
insanlarının əsas hərəkət vasitəsi kimi xidmət 
etmişdir. Zəlzələ səbəbindən yaranmış 
sunami nə�cəsində dəmiryol relsləri və 
stansiyalara hədsiz ziyan dəysə də, zəlzələdən 
5 gün sonra fəaliyyə�nin qismən bərpası ilə 
fəlakətdən zərərçəkmişlərə mənəvi güc 
olmuşdur.  



 Yaponiya-Azərbaycan 
Dostluq İli 2022- ci il 

1992-ci ildə iki ölkə arasında diploma�k münasibətlərin əsasının 
qoyulmasından bəri Yaponiya-Azərbaycan münasibətləri siyasi, iq�sadi və 
mədəni sahələrdə daim inkişafda olmuşdur. 2022-ci ildə isə Yaponiya ilə 
Azərbaycan arasında diploma�k münasibətlərin əsasının qoyulmasının 30-
cu ildönümü tamam olacaqdır. 

"Dostluq İli" iki ölkə üçün əhəmiyyətli olan həmin ilin "Yaponiya-Azərbaycan 
Dostluq İli" olaraq təntənəli şəkildə qeyd olunması, Azərbaycanda və 
Yaponiyada iki ölkə arasında müxtəlif mədəniyyət sahələri üzrə mübadilə və 
insan resurslarının qarşılıqlı mübadiləsinin inkişaf etdirilməsi ilə ikitərəfli 
münasibətlərin daha da genişləndirilməsi üçün a�lan addımlardandır. 

Sloqanımız:  «Günəşimizi Alovlandıraq!»

Dostluq ili ilə bağlı Xüsusi Səhifə



Yaponiyanın «Ağıllı Şəhər»-i (Smart City)
Dünya probleminə Yaponiyanın təklif etdiyi həll yolları

Sürətli şəhərləşmə nə�cəsində nəqliyyat �xacları, su, enerji təchiza�, kanalizasiya və tullan�ların emal edilməsi 
kimi problemlər dünyanın hər yerində yaşanmaqdadır. Bundan başqa, iqlim dəyişikliyi nə�cəsində təbii 
fəlakətlərin artması, yeni növ koronavirus kimi infeksiyalar ilə bağlı problemlər də artmaqdadır. Bu problemlərin 
həlli yolu olaraq «Ağıllı şəhər» diqqət mərkəzindədir. 

Yaponiya ağıllı şəhərinin əsas xüsusiyyə� İT-nin geniş tətbiqi ilə ən rahat məişət şərai�nin yaradılması, şəxsi 
məlumat və təhlükəsizliyin təmin olunması ilə «Azad», «İnamlı», «E�barlı» şəkildə məluma�n idarə edilməsinə 
zəmanət verməsidir. Burada məlumatların is�fadəsində böyük şirkətlər tərəfindən inhisarlaşmanın qarşısını 
almaq, çoxsaylı məhdudiyyətlərin olmaması, dövlət müşahidəsinin aparılmaması əsas məqamlardır. Yaponiyanın 
ölkə hüdudlarında və xaricdə şəhərsalma sahəsində geniş təcrübəsi var.  Fəlakətlərin qarşısının alınması, ic�mai 
təhlükəsizliyin təmin olunması əsaslı yüksək səviyyəli şəhərsalma, ekoloji vəhdətli ekoşəhərlər, nəqliyyat �xacları 
olmayan şəhərlər, op�k şəbəkə, 5G baza rabitə infrastrukturunun qurulması kimi nailiyyətləri vardır.

Bu konseptdə əsas məqam isə şəhərlər haqqında məluma�n toplanması və idarəsi üçün məlumatların 
əlaqələndirilməsi pla�ormasının yaradılmasıdır. Bu pla�orma sakinlərin mövqeyindən çıxış edəcək xidmətləri ilə  
şəhərlərarası inteqrasiya üçün məlumatların qarşılıqlı fəaliyyət və mübadilə şəklində is�fadəsini mümkün 
edəcəkdir.

«Sensor» və «Səs identifikasiyası» tətbiq edilmiş nümunələr

Sensor vasitəsilə əldə 
edilmiş nəqliyyat, insan 
axını haqqında məlumat 

əsasında zamanında 
yolların istifadəsini 

dəyişmək mümkündür. 
Məsələn, həftə içi 

səhərlər iş 
avtobuslarının hərəkəti 

üçün istifadə olunan 
xətlər istirahət 

günlərində kənd 
təsərrüfatı məhsullarının 

satışı məkan kimi 
istifadə edilə bilər. Sİ 
(Aİ) mikrofon ilə taksi 

çağırılması da 
mümkündür. Sadəcə 

səsinizlə taksini evinizə 
çağıra bilərsiniz.

Yol sensoru
Coğrafi-hava 

məlumatı
Yol hərəkəti 

haqqında məlumat
İdarəetmə və sakinlər 

haqqında məlumat

İnfrastrukturun idarə 
edilməsi haqqında 

məlumat

Məlumatın əlaqələndirilməsi platforması

Avtomobilin təyin 
edilməsi haqqında 

məlumat 
Avtomobilin yerləşməsi 

haqqında məlumat

Identifikasiya 
məlumatı

Enerji istehsalı 
haqqında məlumat
Təminat haqqında 

məlumat
İstehlak haqqında 

məlumat

Səs məlumatı
Alış-veriş məlumatı
Məişət avadanlığı

məlumatı

Müalicənin gedişatı
haqqında qeydlər

Xəstəxanada 
rezervasiya 

haqqında məlumat

Sakinlərin 
yerləşməsi 

haqqında məlumat
İnsan axını 

haqqında məlumat

Sakinlərin yerləşməsi 
haqqında məlumat

İnsan axını 
haqqında məlumat

Nəqliyyat 
şirkətləri

İdentifikasiya 
şirkətləri

Energetika 
şirkətləri

Sİ mikrofon 
şirkətləri

Tibb 
müəssisələri

Qoruma
şirkətləri

Qoruma
şirkətləri

Mobillik bazarı
İdentifikasiya
 ilə təyin etmə

Ağıllı ev enerjisi Tibb
Rahatlıq və

 təhlükəsizlik
Təhsil

Bütün şəhərdə üz 
identifikasiyası ilə 
təyin etmə sistemi 
quraşdırılmaqla, 
alış-veriş, taksi, 

xəstəxanada ödəniş 
xidmətləri üz 

identifikasiyası ilə 
həyata keçirilir.

Günəş enerjisi və 
elektrik 

batareyaların 
ehtiyat gücünü 
göstərib məişət 
avadanlığının 

gündəlik istifadə 
miqdarı haqqında 

məlumat verir

Evin içindəki bütün 
məişət işləri «əlsiz» 

həyata keçirilir. 
Məişət 

avadanlığının 
idarəsi də, aliş-veriş 

də Sİ mikrofon 
vasitəsilə həyata 

keçirilir.

Distant tibb 
sistemini tətbiqiylə 

evin içində  
müalicə. Öncədən 

yazılma və müayinə 
Sİ mikrofon ilə səs 
vasitəsilə aparılır

Şəhərdə 
quraşdırılmış ağıllı 
sensorlar vasitəsilə 
yaşlıları və uşaqları 

qorumaq

Təhsil ilə bağlı məlumatı 
elektron formaya salıb 

individual təhsil 
proqramı ilə «online» 
şəkildə evdən təhsil



Təşəkkür mesajı
Vəsilə Möhsümova (adıçəkilən layihənin layihə meneceri)

«Azərbaycan hökumə� tərəfindən regionların inkişa�na 
yönəlmiş layihələrdə əsasən mərkəz hissələrinin inkişa�na 
daha üstünlük verilir, və təəssüf ki, həmin büdcə mərkəzdən 
kənarda olan uzaq bölgələrin inkişa�na yetərli olmaya bilir.
Yaponiya Səfirliyinin dəstəyi ilə Qoşabulaq �bb məntəqə-
sinin inşasına müvəffəq olmağımız ilə yerli əhalinin əsas 
�bbi eh�yaclarının ödənməsinə töhfə etmiş olduq. 
Bundan əlavə, öncədən planlaşdırılmayan və heç təsəvvür 
belə edilməyən yeni koronavirus pandemiyasının 
yayılması ilə mübarizədə də, sözügedən �bb məntəqəsi 
əhəmiyyətli rol oynamış, yerli sakinlərin koronavirusdan 
müalicəsinə xidmət etmişdir. 
Yeni �bb məntəqəsinin inşası nə�cəsində yerli əhali qısa 
müddətdə müalicə oluna bilir. Bunun üçün Yaponiya 
hökümə� və vətəndaşlarına dərindən minnətdarlığımızı 
bildiririk.»

Tibb məntəqəsi inşası layihəsi 
(2020-ci il)

Gədəbəy rayonunun Qoşabulaq kəndi və qonşuluğundakı 
Pərizamanlı və Nərimankənd kəndlərində ümumilikdə 
təxmini 4000 nəfər əhali yaşayır.
Bu layihənin əsas məqsədi tam avadanlıqlarla təchiz 
olunmuş kiçik 1 �bb məntəqəsi inşa edərək, adı çəkilən 
kəndlərin sakinlərinə əsas �bbi yardım xidmətlərininin 
daha yüksək səviyyədə təmin olunmasına töhfə verməkdir.
Layihənin reallaşmasından sonra, 1 ay ərzində �bb 
məntəqəsinə müraciət edən xəstələrin sayı 80-dən 150 
nəfərək artmış, ambulator müayinələrin sayı isə 10-dan 
20-yə qədər çoxalmışdır.
Sevindirici hal odur ki, layihə həyata keçirildikdən sonra, 
Gədəbəy Mərkəzi Xəstəxanası  sözügedən �bb məntəqəsini 
stomatoloji �bbi ləvazimatlarla təchiz etmiş və stomatoloq 
olan baş həkim tərəfindən sakinlərə stomatoloji xidmətlər 
təklif olunmağa başlanmışdır. Nə�cədə, yerli əhali layihədən 
daha effek�v şəkildə bəhrələnə bilmişdir.

Yaponiyanın Azərbaycana dəstəyi
Yaponiya Səfirliyi Ot kökləri və İnsan təhlükəsizliyi» qrant proqramı vasitəsilə Azərbaycana yardımları davam 
etdirir və ar�q 56 regionda sakinlərin bilavasitə yararlana biləcəyi nisbətən kiçikmiqyaslı layihələri həyata 
keçirmişdir. 2000-ci ildən başlayaraq, hər il təxmini 10 layihə olmaqla, ümumi məbləği isə 37 milyon AZN təşkil 
edən 266 layihə həyata keçirilmişdir. Yaponiya hökümə�nin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilmiş 2 layihəni təqdim 
edirik.



Suvarma sisteminin bərpası
(2020-ci il)

Suvarma sisteminin bərpası layihəsi Tərtər rayonunun 
6 (Azadqaraqoyunlu, Bayandurlu, Bəyimsarov, 
Kəbirli, Köçərli, Xoruzlu) və Bərdə rayonunun 3 
(Qasımbəyli, Kərəntərli Körpü-sındıran) kəndində 
mövcud suvarma quyularının bərpasını əhatə edən 
layihədir.
Layihə çərçivəsində suvarma quyularının transfor-
matorlarının yeniləri ilə əvəz olunması və suvarma 
kanallarının bərpası ilə yuxarıda adı çəkilən 9 kəndin  
ümümilikdə 481 hektar əkinə yararlı torpaqların 
məhsuldarlığının ar�rılması nəzərdə tutulmuşdur.
Nə�cədə, 300 hektar is�fadəyə yararsız torpaq 
is�fadəyə yaralı vəziyyətə gə�rilmişdir. Bununla da,  
342 ailənin ( 1540 nəfər)  1 aylıq gəliri layihədən 
öncəki zamanlarda olan 500 manatdan 1100 
manata qədər artmışdır.

Təşəkkür mesajı
Cahangir Məmmədov
(Tərtər rayonu Köçərli kənd sakini- fermer)

«Biz Fermerlər üçün əkinçilik yaşamaq üçün çox 
böyük vacib amillərdən biridir.
Layihədən öncə əkinə yararlı potensial torpaq bol 
olsa da, su eh�yya� qıtlığı səbəbindən il ərzində 
becərilən məhsul da çox az olurdu. 2020-ci il yeni 
koronavirus pandemiyasının geniş yayılması səbəbindən 
xüsusilə iq�sadi cəhətdən çox çə�n il  olmuşdur.
Yaponiya hökümə�nin dəstəyi nə�cəsində, əvvəl 
əkin üçün is�fadə edə bilmədiyim yararlı torpaq-
larda məhsul ye�şdirə bildim və bu da həya�mı 
dəfələrlə yaxşılaşdırmış oldu. 
Layihə sayəsində ar�q oğlumun universitet təhsil 
haqqını ödəyə bilirəm.
Bu layihəni icra edən Yaponiya hökümə� və yapon 
xalqına öz minnətdarlığımı bildirir, təkcə Azərbaycan 
deyil, digər ölkələrdə eh�yacı olan insanların  
eh�yaclarını qarşılamaq üçün olan fəaliyyə�ndə 
uğurlar arzulayıram.»



Yaponiyada təhsil

Yaponiya Səfirliyi olaraq Yaponiyanın Təhsil, Mədəniyyət, İdman, Elm və Texnologiya Nazirliyinin (MEXT) xarici 
tələbələr üçün təqaüd proqramlarına seçimləri həyata keçiririk. Proqramların məzmunu ilə tanış etmək istərdik.

Daha ətraflı məlumat Yaponiya Səfirliyinin rəsmi say�nda «Yaponiyada Təhsil» bölməsində:

“Kenkyuusei- Elmi tədqiqat” üzrə Yaponiya Dövlət Təqaüd Proqramı
Tədqiqatçı, magistr və ya doktorant pilləsi üzrə professorun rəhbərliyi al�nda tədqiqat proqramı. 
Kimlər müraciət edə bilər: Bakalavr pilləsini bi�rmiş və 35 yaşadək olan şəxslər
Nə zaman elan olunur: aprel-may 
 

“Kyokensei- Gənc müəllimlər üçün təlim” Yaponiya Dövlət Təqaüd Proqramı 
Gənc müəllimlərin Yaponiyada müəllimlərin təkmilləşdirilməsi universitetlərində təlimi üçün  1- 1.5 illik qeyri-
dərəcə proqramı. 
Kimlər müraciət edə bilər: Müəllimlik ix�sası üzrə bakalavr dərəcəli 35 yaşadək olan orta məktəb müəllimləri 
Nə zaman elan olunur: dekabr -yanvar 
 

“Bakalavr təhsili” üzrə proqram
Yapon universitetlərində 5 illik (1 il hazırlıq və 4 il bakalavr) bakalavr təhsili. 
Kimlər müraciət edə bilər: 11 illik məktəb təhsil pilləsini bi�rmiş və 25 yaşadək olan şəxslər 
Nə zaman elan olunur: aprel-may
 

“Nikkensei- Yapon dili və yapon mədəniyyə�ni tədqiq edən tələbələr” proqramı
Yapon dili və mədəniyyə� üzrə təhsil alan tələbələrin Yaponiyada 1 illik təlim proqramı. 
Kimlər müraciət edə bilər: 18-30 yaş arası yapon dili ix�sası üzrə bakalavr təhsili alan tələbələr
Nə zaman elan olunur: dekabr -yanvar
 

“Kosen- Texnologiya Kolleclərində təhsil” üzrə təqaüd proqramı
Texnologiya kollecində 4 illik təhsil proqramı olub, texnologiya sahəsi üçün ix�saslı kadrların ye�şdirilməsi üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Bakalavr pilləsinə keçid mümkündür. 
Kimlər müraciət edə bilər: orta məktəb təhsilini bi�rmiş 25 yaşadək olan şəxslər
Nə zaman elan olunur: aprel-may

https://www.freepik.com/free-photo/cherry-blossoms-spring-chureito-pagoda-fuji-mountain-sunset-japan_10824514.htm#page=1&query=%20japan&position=28



Şəms Əzimova 
Nikkensei proqramı məzunu

«Bu 1 illik təcrübənin sizin həya�nızda çox maraqlı, unudulmaz xa�rələr 
qoyacağına əmin ola bilərsiniz.»
Bu proqramla 1 il ərzində yapon dili və mədəniyyə�ni məhz Yaponiyada 
təcrübə edə bilərsiniz.  Mehriban müəllimlər, dərs şərai� və asudə vax�n 
keçirilməsi üçün hər cür imkanlar tələbəlik həya�nı daha da maraqlı edir. 
Eyni zamanda, təqaüd proqramı olduğu üçün verilən təqaüdlə tam rahat 
şəkildə həyat sürmək mümkündür. Dərslərdən savayı mədəniyyətlə bağlı 
əlavə fəaliyyət də nəzərdə tutulduğu üçün, mən ikebana sənə� üzrə 
dərslər almağa başladım. Eyni qaydada, digər yapon incəsənət növləri və 
ya döyüş  sənətləri ilə də məşğul olmaq mümkündür. Proqram 
çərçivəsində təkcə Yaponiya və yaponlar haqqında deyil, birgə təhsil 
aldığımız qrupdakı tələbələr vasitəsilə bir çox xarici ölkələr, onların 
mədəniyyətləri və insanları ilə tanış olmaq və onlar haqqında öyrənmək 
şansım oldu. Eyni zamanda, yapon dili bacarığımın inkişa�na da çox 
yardım oldu. 

Ülviyyə Abbasova
Hitotsubaşi Universite�ndə bakalavr pilləsi üzrə tələbə

«Yaponiya innovasiyalar ölkəsidir. Əgər həyatda irəli gedib, yeni biliklər 
əldə etmək istəyirsinizsə, Yaponiyada bakalavr təhsilini tövsiyə edə 
bilərəm.»
Yapon dilini bilməməyimə rəğmən, ilk öncə bütün dərslərin yapon dilində 
keçirilməsi məni çox narahat edir və qorxudurdu, amma böyük əzmlə 
çalışdığım üçün öhdəsindən gələ bildim. Yaponiyadakı dostlarım və 
yaxınlarımın dəstəyi ilə bu yolda uğurla addımlağa davam edirəm. 
Proqram üzrə qalib olduğum və Osakaya köçdüyüm zaman 5 il bakalavr 
təhsili çox uzun görünmüşdü, lakin 4 ildir ki buradayam və ar�q 
Yaponiyadakı həya�mda növbə� pillə üçün qərar vermək zamanı da 
çatmışdır. Yaponiya həya�nda ən gözəl məqamlardan biri çoxlu 
tələbələrlə əlaqədə olduğumuz tələbə həya�, bilikli professorlar və 
yüksək səviyyəli təhsildir.

Pərvin Rəhimli
Tokio Xarici Elmlər Universite�nin magistr pilləsinin tələbəsi 

«Mən Yaponiyadakı həya�mı çox sevirəm. Çünki bu ölkədə hər şey 
qayda-qanunla, düzənli şəkildə olub, yaşam şərai� çox rahatdır və hər 
şey əlçatandır.»
İlk öncə onu qeyd etmək istərdim ki, mən MEXT proqramına ilk il deyil, 
ikinci ildən qəbul olmuşdum. Aradakı 1 il ərzində həm sənədlərin 
tər�ba�, həm də müsahibə hazırlığını nə dərədəcə inkişaf etdirdiyimi 
özüm belə hiss etmişdim. Bu təqaüd sizin müraciət etdiyiniz digər 
proqramlara bənzəmir. Yaponiyadan öncə müxtəlif təqaüd proq-
ramlarına müraciət etmiş bir şəxs kimi bu proqramın fərqli və çox detallı 
olduğunu qeyd edə bilərəm. Lakin, Yaponiyaya gəldikdən sonra “bütün 
çə�nliklərə dəyərdi” deyə düşünmüşdüm və elə ilk günlərdən ölkəyə 
valeh olmağa başlamışdım. Eyni zamanda, bu ölkənin təbiə�nin 
vurğunuyam və burada təbiətlə vəhdətdə yaşamağın tam olaraq 
mümkün olduğunu düşünürəm. 



Yapon mətbəxi

«KARAAGE» 
yapon üsulu toyuq qızartması

Yaponiya səfirinin aşbazı 
Matsuşita Taisei

џ İnqrediyentlər:
џ Toyuğun bud ə�- 1kq
џ Göy soğan- istəyə uyğun 

miqdarda
џ Zəncəfil qabığı- istəyə uyğun 

miqdarda
џ Su- 50 ml
џ Şəkər-1 çay qaşığı
џ Duz- yarım çay qaşığı
џ Soya sousu- 1 çay qaşığı
џ Duru yağ- 1 çay qaşığı
џ Küncüt yağı- kiçik miqdarda
џ Yumurta- 1 ədəd
џ Buğda unu- 2 xörək qaşığı
џ Nişasta- 2 xörək qaşığı
џ Nişasta (qızartma üçün) - 1 xörək 

qaşığı
џ Qızartmaq üçün bol duru yağ

Hazırlama qaydası

Addım 1
Dərin qaba su, göy soğan, zəncəfil qabığını 
əlavə edib, əlinizlə sıxaraq suya soğan və 
zəncəfilin qoxusunu keçirmək

Addım 2
Odun bərabər təsir etməsi üçün toyuq əti 
bərabər qalınlıqda bıçağın ucu ilə yavaşca 
işarələyərək bir dişləklik ölçüdə doğramaq

Addım 3
Doğranmış toyuq ətini qaba qoyub, üzərinə 
Addım 1-də hazırlanmış məhluldan 3 xörək 
qaşığı töküb, toyuq canına çəkənə kimi 
qarışdırmaq (toyuğun xoşagəlməz qoxusu-
nu almaq üçün)

Addım 4
Qaba şəkər, duz, soya sousu, yağ, küncüt 
yağı əlavə edib yaxşı qarışdırmaq.
Yumurtanı qaba yavaş-yavaş tökmək və 
yumurta ətin üzərinə çıxanadək qarışdırmaq

Addım 5
Qaba unu və nişastanı əlavə edib yaxşı 
qarışdırmaq

Addım 6
Tavaya çoxlu yağ əlavə edib, 160°C-dək 
qızdırmaq. Yağın temperaturunu yoxlamaq 
üçün qarışımın məhlul hissəsindən bir çimdik 
yağa atmaq olar. Qızarma 1 saniyəyə yağın 
üzərinə çıxarsa bişirməyə başlamaq olar. 

Addım 7
Toyuğu dayaz qaba qoyaraq hər iki tərəfini 
yaxşıca nişastaya batırmaq

Addım 8
Qaynar yağa tək-tək toyuğu əlavə etmək, 
xırçıldayan səs gücləndikdə və toyuq açıq 
qəhvəyi rəng aldıqda çıxarıb aşsüzənə 
qoyaraq yağını çəkmək

Addım 9
5-10 dəqiqə aşsüzəndə saxladıqda qaynar 
toyuğun istiliyi içəriyə doğru da hərəkət edir

Addım 10
Yağı 180°C-dək qızdırıb, ikinci dəfə toyuğu 
yağda daha tünd qəhvəyi rəngədək qızart-
maq



Cosplay - Müasir 
yapon mədəniyyə� nümunəsi

Cosplay (Yaponca: コスプレ kosupure), "costume" ve "play" sözlərinin birləşdirilməsi ilə əmələ gəlmiş, 
“kostyumlu səhnəcik/teatr” olaraq tərcümə olunur. Müxtəlif aksesuarlar və kostyumlar is�fadə edərək, yapon 
animasiyaları, komiks, film, oyun, kitab və cosplay sənətçilərinin  yaratdığı personajların yamsılandığı kostyum və 
teatr sənə�dir.

AzeCON nədir? 
AzeCONun təməl məzmununu müasir Yapon mədəniyyə�nin 
bir sahəsi olan “cosplay” təşkil edir. AzeCON-un əsas məqsədi 
“cosplayer” iş�rakçılarının təhlükəsiz şəkildə kostyumlarını 
sərgiləməklə canlandırdığı obrazların tamaşaçı və digər 
iş�rakçılara nümayiş etdirilməsi və xoş vaxt keçirməkləridir.
İndiyədək 4 dəfə təşkil olunan  bu Konvensiya Azərbaycanda 
tək və ilk konvensiyasıdır.

Çinarə Əhmədova
AZECON həmtəsisçisi

Çinarə Əhmədova ilə müsahibə 

«Cosplay mədəniyyə�nin sevilməsi sevilən obrazların canlandırılması, onların roluna 
girmək istəyindən irəli gəlir. Bu, daim izlədiyimiz anime və ya oxuduğumuz manqa 
obrazlarına olan dərin sevgimizdən qaynaqlanaraq, həmin obrazları canlandırıb 
hamıya nümayiş etdirmək və sevdirmək istəyindən irəli gəlir. Cosplay edən zaman 
şəxs özü olmur, öz istədiyi, sevdiyi obraza çevrilir və qısa zamanda olsa da özündən 
qaçaraq öz seçim azadlığını yaşamış olur. 
Cosplay edənlərin sayının il-ildən artması məhz bu cür insanların ar�q bir cəmiyyət 
halında formalaşması, bənzər düşüncəli şəxslərin birləşməsi, komandalar halına 
gəlməsi kimi səbəblərdən irəli gəlir. Adətən bir araya gəlməyən insanlar da belə 
cosplay vasitəsilə birgə zaman keçirir və nə�cədə 
yeni tanışlıqlar, şəbəkələşmə baş verir. Bundan 
əlavə, cosplay nümayiş edənlər bu zaman özündə 
yeni bacarıqları kəşf edir, utancaqlıq və çəkinmək 
hissini az da olsa kənara qoya bilir və insanlarla daha 
rahat təmas qurma bacarıqlarına yiyələnirlər. Cosplay 
sənə�nə maraq göstərən şəxslərin il-ildən artması 
məni çox şad edir.»

AzeCON
Azərbaycan 

Anime Cəmiyyəti
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Ünvan: Hya� binası III, 5-ci və 6-cı mərtəbələr, 
İzmir küçəsi 1033, AZ1065 Bakı, Azərbaycan
Telefon: (+994 12) 490 78 18/19
Faks: (+994 12) 490 78 20
E-poçt: info@bk.mofa.go.jp
Rəsmi səhifə: h�ps://www.az.emb-japan.go.jp/itprtop_az/index.html
Facebook: h�ps://www.facebook.com/JapanEmb.Azerbaijan
İnstagram: h�ps://www.instagram.com/japanemb_baku/

“Jurnal haqqında Anket sorğusu”


