
5 oktyabr 2013-ci il tarixdə Rəşid Behbudov 
adına Mahnı Teatrında «Türk Dünyası Birliyi 
Günü”nə həsr olunmuş vətənpərvərlik konsert 
proqramı keçirildi. Bakı Şəhər Gənclər və İdman 
Baş İdarəsi  və «Müasir İnkişaf” İctimai  
Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirdiyi 
bu mötəbər tədbirdə Azərbaycan Sayokan 
Federasiyasının rəhbərliyi iştirak etdi. 

Tədbirin açlış mərasimində Bakı Şəhər Gənclər 
və İdman Baş İdarəsinin şöbə müdiri Zamin 
Əhmədov, «Müasir İnkişaf” İctimai Birliyinin 
sədri Mübariz Göyüşlü çıxış edərək. Bayram 

münasibətilə hamını təbrik etdi. 

Qeyd edək ki, konsert proqramında bir çox tanınmış sənət adamları çıxış edib, müxtəlif türk xalqlarına məxsus rəqslər 
nümayiş olunub. Tədbirin mühafizəsi Azərbaycan Sayokan Federasiyasının  idmançılarından təşkil olunmuşdu. 

6 oktyabr 2013- cü il Azərbaycan Sayokan 
Federasiyasında toplantı keçirildi. Toplantıda 
Federasiyanın idarə heyyətinin üzvləri, Vitse 
prezidentlər, Müəllim və hakimlər iştirak edirdi. 

İdarə heyyətindən İştirak edirdilər: 

Abdurrəhmanov Asiman,  Vəliyev Sunay ,  Əliyev 
Anar 

Federasiya rəhbərliyindən 

Federasiya prezidenti – Vasif Namazov,  Vitse-
prezident- Fərid Əlizadə, Vitse-prezident-  Musa Abdullayev, Texniki direktor- Elşən Məmmədov ,  Hakimlər 
Komitəsinin rəhbəri  Anar Bayramov,  Hakim və müəllimlər  Orxan Əliyev, Mərdan Vəliyev, Rəfail Əliyev , Qismət 
Məmişov, Rac Abdullayev 

Gündəlikdə duran məsələlər : 

Hakimlər komitəsinin ümumi bazasının formalaşması, Növbəti il üçün təqvim planının hazırlanması, Respublikanın 
reqionlarında seminarların çoxalması  və yeni filialların yaranması üçün proqramın tutulması, Sayokan üzrə 
Beynəlxalq Turnirində yüksək səviyyədə iştirak üçün hazırlıq, Respublika çempionatının vaxtının təyin olunması və 
qüsurların aradan qaldırılması və Yarışlar zamanı müəllimlərin, hakimlərin və eləcədə bütün iştirakçıların 
hüquqlarının qorunması, eyni zamanda təhlükəsizlik qaydalarının təmin olunması, Prezident seçkiləri ilə bağlı 
Azərbaycan Sayokan Federasiyasının mövqeyi açıqlansın 

Gündəlikdə duran məsələlər ayrı-ayrılıqda müzakirə olunaraq qərara alındı: 

Hakimlər Komitəsi Sayokanın Beynəlxalq hakimlik qaydaları üzrə yeni hakimlərin hazırlanması üçün kurslar təyin 
olunsun və kurslar Baş Hakim Vasif Namazov və hakimlər komitəsinin sədri Anar Fərəcov tərəfindən aparılsın; 

Növbəti il üçün nəzərdə tutulan beynəlxalq yarışlar və eləcədə federasiyanın və yerli filialların keçirmək istədikləri 
yarışlar təqvim planına daxil edilsin və təsdiq olunması üçün idman nazirliyinə göndərilsin; 

Respublikanın digər regionlarında Sayokan milli döyüş sənətinin inkişafı üçün bütün imkanlar səfərbər olunsun və 
yeni təbliğat metodları hazırlansın; 23-24 Noyabr 2013-cü ildı Gürcüstanda keçiriləcək beynəlxalq turnirdə iştirak 
etmək  üçün Oktyabrın 20-də Qazaxda keçiriləcək respublika türnirindən bacarıqlı idmançılar seçilərək təyin olunsun 
və hazırlıqlara başlanılsın 



Respublika Çempionatı 22dekabr 2013 cü il 
tarixinə təyin edilsin, qalib komandaya pul 
mukafatı ayrilsin və texniki qüsurların aradan 
qaldırılması istiqamətində,  hakimlər komitəsi, 
texniki direktor, hüquqi məsələlər üzrə vitse-
prezident, nizam intizam komitəsi, 1-ci vitse 
prezidentdən ibarət təşkilat komitəsi yaradılsın 
və hazırlıqlara başlanılsın; 

Yarışlar zamanı yarış əsasnaməsinə reayət 
etməyən,  təhlükəsizlik geyimlərinə ( kaska, ayaq 
qoruyucusu, xaya qoruyucusu, sinə qoruyucusu, 
əlcək, kapa ) reayət etməyən komanda yarışa 
buraxılmasın. Eyni zamanda yarışda hər hansısa bir etiraz qeyri etik davaranışlar şəklində olunarsa müəllim və 
komanda yarışdan çıxarılsın və onun federasiyada qalmaq məsələsi müzakirəyə çıxarılsın; 

Azərbaycan Sayokan Federasiyası, 9oktyabr 2013-cü ilAzərbaycan Respublikası Prezidenti postuna keçiriləcək VII 
rəsmi seçkidə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Heydər oğlu Əliyevin namizədliyini dəstəklənməsini  
Federasiyanın informasiya resuslarından istifadə edərək nümayiş etdirsin. 

Təsdiq etdilər: Federasiya Prezidenti — Vasif Namazov , Vitse-prezident- Fərid Əlizadə, Vitse-prezident-  Musa 
Abdullayev, Texniki direktor- Elşən Məmmədov , Hakimlər Komitəsinin rəhbəri — Anar Bayramov, Nizam intizam 
komitəsinin rəhbəri- Qismət Məmişov 

Dünya şöhrətli Azərbaycan yazıçısı, Çingiz Abdullayev Türk Döyüş 
Sənəti- Azərbaycan Sayokan Federasiyasının fəxri üzvü seçilib. 

Bu gün Azərbaycan Sayokan Federasiyasının rəhbərliyi dünya 
şöhrətli detektiv yazıçılarımızdan Çingiz Abdullayevi ilə görüş 
keçiriblər. Görüşdə Azərbaycan Sayokan Federasiyasının 
prezidenti Vasif Namazov, 1-ci vitse-prezident Aqil Acalov, vitse-
prezidentlər Fərid Əlizadə və Musa Abdullayev iştirak ediblər. 

 Görüş maraqlı fikir mübadiləsi ilə keçib. Federasiya rəhbərliyi 
SaYoKanın ölkəmizdə fəaliyyəti ilə bağlı məşhur yazıçıya ətraflı 
məlumat verərək, yazıçıya qurumun fəxri üzvü seçilməsinə razılıq 
verdiyi üçün xüsusi təşəkkürlərini çatdırıblar. Məşhur yazıçı isə 

çıxışında Azərbaycanda türk döyüş sənətini inkişaf etdirən, milli adət-ənənələri təbliğatını aparan, belə bir milli idman 
təşkilatının fəaliyyətindən məmnun olduğunu diqqətə çatdıraraq, bu işlərin davamı və sistemli aparmağın zərurliyini 
bildirib. Sonda Azərbaycan Sayokan Döyüş Növləri Mərkəzinin Fəxri Üzv diplomu Çingiz müəllimə təqdim olunub. 
Məhşür yazıcı bu diqqətə görə federasiya rəhbərliyinə təşəkkür etmiş və onlara fəaliyyətində uğurlar  arzulayıb. 

20 oktyabr 2013 cü il, Qazax Olimpia İdman Kompleksində 18 oktyabr 
müstəqillik gününə həsr olunmuş Uşaq, Yeniyetmələr və Gənclər 
arasında Sayokan milli döyüş sənəti üzrə respublika turniri keçirildi. 
Turmirdə Bakının (Suraxanı, Nərimanov, Binəqədi ) Sumqayıt, Qazax,  
Aqstafa, Neftçala,  Xaçmaz, Agcəbədi, Gəncə (aşixara karate), Göygöl ( 
aşixara karate) və  Goranboy” komandalarından ibarət 120 nəfər 
idmançı iştirak edirdi. Komandalar Sayokan döyüş sənətinin Alaqan və 
Baturalp döyüş sistemlərində mübarizə apardılar. 

Yarışın açılış mərasimi saat 15:00 da başladı. İlk söz alan Qazax rayon 
Sayokan filialının sədri Əmralı Osmanov qonaqları salamlayaraq, zəhmət çəkib gələn komandalara minnətdarlığını 
bildirdi. Daha sonra qonaq qismində  Gəncə Aşixara Karate klubunun məşqçisi Azər söz alaraq yarış təşkilatçılarına və 
Azərbaycan Sayokan Federasiyasının kollektivinə təşəkkürünü bildirdi. Sonra Göy-göl Aşihara komandasının məşqçisi 
Cavid Əsgərov söz alaraq idmançılara uğurlar arzu etdi və yarışı təşkil edən zəhmət çəkən hər kəsə təşəkkürünü 
bildirdi. Sonda Azərbaycan Sayokan Federasiyasının prezidenti Vasif Namazov çıxış etdi.  O bütün idmançılara uğurlar 
arzu edərək. İştirak edən bütün komandalara təşəkkürünü bildirdi və qonaq qismində iştirak edən Aşihara 
komandalarına xüsusi təşəkkür bildirdi. Qazax filialının rəhbəri Əmralı Osmanova yarışın təşkil olunmasında 
minnətdarlığını bildirdi. 



Azərbaycan Respublikasının xalq şairi, Əməkdar incəsənət 
xadimi  Fikrət  Qoca , Türk Döyüş Sənəti- Azərbaycan Sayokan 
Federasiyasının fəxri üzvü seçilib. 

18.11.2013-cü il tarixində Azərbaycan Sayokan Federasiyasının 
rəhbərliyi xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi Fikrət Qoca ilə 
görüş keçiriblər. Görüşdə Azərbaycan Sayokan Federasiyasının 
prezidenti Vasif Namazov, vitse-prezidentlər Fərid Əlizadə və 
Musa Abdullayev iştirak ediblər. 

 Görüş səmimi dialoq qarşılıqlı fikir mübadiləsi şəraitində 
keçib.Federasiya rəhbərliyi SaYoKanın türk döyüş sənətinin  
ölkəmizdə fəaliyyəti ilə bağlı tanınmış şairə ətraflı məlumat 
verib. Daha sonra Fikrət müəllim qurumun fəxri üzvü 

seçilməsinə razılıq verdiyi üçün xüsusi təşəkkürlərini çatdırıblar. Şair isə çıxışında Azərbaycanda türk döyüş sənətini 
inkişaf etdirən, milli adət-ənənələri sadiq qalan, belə bir milli idman təşkilatını tanımaqdan  məmnun olduğunu qeyd 
edərək, fəaliyyətlə bağlı bir neçə tövsiyələrini verib. 

Sonda Azərbaycan Sayokan Döyüş Növləri Mərkəzinin Fəxri Üzv diplomu Fikrət Qocaya təqdim olunub. Şair  bu 
diqqətə görə federasiya rəhbərliyinə təşəkkür edərək, onlara fəaliyyətində uğurlar  arzulayıb. 

Fikrət Qoca -Xalq şairi 

Ürəyin istəyi  və ağlın nəzarəti ilə idmanın hansı növü ilə məşğul olsan sənə xeyirdir. Nəticəsiz və məqsədsiz etdiyin 
idman havaya sovurduğun enerjidir, nə vaxtsa həyatında həmin enerjinin çatmadığını hiss edəcəksən. Hərəkət ağlı, 
ağıl hərəkəti tamamlamalıdır. Yeni tanış olduğum “SaYoKan Türk döyüş sənəti” və Federasiyanın rəhbərliyi prezidenti 
Vasif Namazov, vitse-prezidentləri Fərid Alizadə və Musa Abdullayev məndə ruh yüksəkliyi yaratdı. İdmanımızın yeni 
mərhələyə keçdiyinə, yeni müstəvidə inkişaf etdiyinə inam yaratdı. Bu, zəfər yoludur 

Azərbaycan Sayokan Federasiyasının yığma komandası, 
Gürcüstan Respublikasının Marneuli şəhərində, Ataholding 
İdman Kompleksində 23,24 noyabr 2013-cü il tarixində təşkil 
olunan 1-ci açıq Beynəlxalq Bahadır Oyunlarında yüksək 
nəticələr əldə etdi. 

Yığma komandanın tərkibi 

Federasiya prezidenti- Vasif Namazov, Vitse prezident Fərid 
Əlizadə, Baş məşqçi və hakim Yusubov Kamil, Köməkçi məşqçi 
və hakim Arzu Eyvazova 

 

İdmançılar 

1. Məmmədov Simurq 18 + yaş 65 kq ( Sumqayıt idmançısı)— 1-ci yer 

2. Əliyeva Vilayət 13-14yaş 45 kq ( Şabran idmançısı ) 1-ci yer 

3. Əliyev Tofiq 15-16 yaş 55 kq ( Şabran idmançısı ) — 1-ci yer 

4. Hacıyev Oruc 17-18 yaş 75 kq ( Göy-Göl idmançısı )- 1-ci yer 

5. Xidirov Məhsim 17-18 yaş 65 kq ( Xaçmaz idmançısı )- 1-ci yer 

6. Əsədov Bəhruz 11-12 yaş 30 kq ( Sumqayıt idmançısı) — 1-ci yer 

7. Abdullayev Elmar 18+ 75kq  ( Neftçala idmançısı )- 2-ci yer  

8. Tağıyev Elmar 11-12 yaş 45 kq ( Tovuz idmançısı) — 2-ci yer 

9. Puri Elsevər 18 + yaş 60 kq ( Agcabədi idmançısı)- 2-ci yer 

10. İsmayılov Nicat 15-16 yaş 60 kq ( Ağdam idmançısı )  -  3-cü yer  

11. Mirzəxanov Rəşad 18 + yaş 70 kq ( Quba idmançısı)- 3-cü yer  

 

 



 22 dekabr 2013-ci il  Sumqayıt şəhərində Paralimpia idman kompleksində Sayokan türk döyüş sənəti üzrə, 1-ci açıq 

respublika çempionatına yekun vuruldu. 

Turmirdə  Ağdam, Ağcəbədi, Bakının ( Binəqədi, Suraxanı, Sabunçu, Yasamal, Nərimanov rayonları), , Sumqayıt, 

Dəvəçi, Xaçmaz, Şuşa, Fizuli, Bərdə,  Qazax, Mingəçevir, Agstafa, Neftçala, “Azər Eyvazov adına” Sayokan idman 

klubu, Vaşaq Klubu, və Kempo  komandaları toplam 157 idmançı iştirak edirdi. Komandalar Sayokan döyüş sənətinin 

Alaqan və Baturalp döyüş sistemlərində mübarizə apardılar. Bütun komandalar ən bacarıqlı idmançılardan seçmə 

idmançılarla təmsil olunurdu.  

Vasif Namazov, A.S.D.N.M-nin Prezidenti: « Artıq Sayokanın ölkəmizdə fəaliyyətinin 5 illiyi tamam oldu. Bu illər 

ərzində biz beynəlxalq yarışlarda həm iştirak etdik, həmdə ev sahibliyi etdik. Təbii ki, bütün bu nəticələr üçün biz 

təşkilatımızı yüksək səviyyədə formalaşdıraraq əldə etdik. Bacarıqlı işgüzar insanlara federasiyamızda yer verib, 

komanda şəklində işləməyərək bir neçə uğurlara imza atdıq. Bu 5 ildə hər il, bölgə idman idarələriylə birgə 

razılaşdıraraq, yarışlar ve seminarlar, respublika səviyyəli turnirlər təşkil etdik. Ancaq bu günki yarışın əsas mahiyyəti 

ondan ibarət idi ki, bu tarixində ilk dəfə olaraq Türk Döyüş Sənəti Sayokan üzrə 1-ci açıq Azərbaycan çemionatı idi, və 

xüsusəndə bu yarışın Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən razılaşdırılaraq keçirilməsi, diplomlarında 

məhs İdman nazirliyi tərəfindən verilməsi, Azərbaycanda Sayokan döyüş sənətinin rəsmi olaraq dövlət səviyəsində 

tanınması demək idi. Bu uğurların arxasında ciddi, nizam intizamlı,mədəniyyətli və əxlaqlı, gənc ziyalılar və idman 

mütəxəsisləri dayanır. Hər birinə dərin təşəkkürümü bildiriəm. Ən əsasda bu yarışın həyata keçməsinə razılıq verilməsi 

üçün  başda  Azərbaycan Gənclər və İdman  Naziri Hörmətli Azad Rəhimov olmaqla, nazirliyin bütün əməkdaşlarına 

dərin təşəkkürümü bildirirəm ». 

 



SONUC: SPOR BAKANLIGI İLE CÜMHÜRİYYET ŞAMPİONASI, SAYOKANİN RESMİ DEVLET SEVİYYEDE 

KABUL EDİLMESİ 

 


