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Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Nizami Cəfərov və Ceyhun Osmanlı ilə birlikdə)  
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet H. İsaxanlı ölkələrin imici və nüfuzu arasındakı 
İsaxanlıiyulun 24-də Azərbaycan Televiziyasının fərq, imicin yaradılması və nüfuzun artırılması, 
“Tərəf müqabil” proqramında “Ölkənin nüfuzu” nüfuz ölçüləri və digər məsələlər  barəsində 
adlı verilişdə iştirak etdi. (Milli Məclisin  üzvləri danışdı.

 AZTV-NİN 
 “TƏRƏF MÜQABİL”  PROQRAMINDA

“New Baku Post” qəzetinin 11 avqust, 18 avqust, 25 avqust, 1 sentyabr və 8 sentyabr  2012-ci il tarixli 
nömrələrində Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 
İsaxanlının “Müraciət formaları. Tarix və bu gün” adlı silsilə məqalələri dərc olunmuşdur. (Məqalələr jurnalın 
14-17-ci səhifələrində dərc olunur).

HAMLET İSAXANLININ MƏQALƏLƏRİ 
“NEW BAKU POST” QƏZETİNDƏ 

Xəzər Universitetinin Riyaziyyat departamentinin müdiri dosent Seymur Rzayev avqustun 27- 30-da İranın 
Təbriz şəhərində keçirilmiş 43-cü İran Riyaziyyat Konfransında (43rd Annual İranian Mathematics Conference) 
“Sfera üzərində çəkili Nikolski-Besov fəzası” (Weighted Nikolskii Besov Spaces on the Unit Sphere) 
mövzusunda çıxış etmişdir. 

“XƏZƏR”İN ƏMƏKDAŞI 
BEYNƏLXALQ KONFRANSDA İŞTİRAK ETMİŞDİR

Xəzər Universitetinin Qafqaz Tədqiqat Resurs Bremen və Berlinin bir sıra  tədqiqat mərkəzləri və 
Mərkəzinin (QTRM) Baş proqram meneceri Yuliya kitabxanalarında da olmuşdur. Y. Əliyeva özünün 
Əliyeva avqust ayında Almaniyanın Marburq Azərbaycanda məcburi köçkünlər mövzusunda 
şəhərindəki Filips Universitetinin  Mədəniyyət və tədqiqatının ümumi strukturu və metodologiyasını, 
sosial antropologiya şöbəsində qısa müddətli həmçinin ilkin nəticələrini Almaniyadakı həmkarları 
təcrübə keçmişdir. O, bu əsas müəssisədən  başqa ilə müzakirə etmişdir.

XƏZƏR UNİVERSİTETİNİN  BAŞ PROQRAM MENECERİ
 ALMANİYADA TƏCRÜBƏ  KEÇMİŞDİR
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Sentyabrın 6-da BP şirkətinin  əməkdaşları – müəyyənləşdirmək və BP ilə Xəzər Universiteti 
Bakı ofisinin işçiləri Kənan Şıxlinski və Bağır arasında bir çox sahələrdə əməkdaşlığı inkişaf 
Axundov,  BP şirkətinin İnsan resursları və etdirməkdən ibarət idi. Qonaqlar universitetin 
məzunların işə qəbulu departamentinin rəhbəri  təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri 
Layl Endrüs (Lyle Andrews) Xəzər Universitetində professor Hamlet İsaxanlı və universitetin digər 
oldular. Görüşün əsas məqsədi universitet haqqında əməkdaşları ilə görüşərək, universitetlə tanış oldular.
ümumi məlumata malik olmaq, onun potensialını 

BP  ƏMƏKDAŞLARI  “XƏZƏR”DƏ

Sentyabrın 7-də “Azadlıq radiosu”nun Əlifba bölməsində “Tanınmış alim və sənətkarlardan əlifba islahatı 
təklifinə reaksiyalar” adı altında müsahibələr verilib. Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar 
Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı, Fəxrəddin Veysəlli, Kamil Vəli Nərimanoğlu, Firidun Cəlilov, 
İsmayıl Məmmədov və Rəhman Bədəlov öz fikirlərini söyləyiblər.

Yazını  oxumaq üçün http://www.azadliq.org/content/article/24696549.html linkinə daxil olun.
(Müvafiq yazılar jurnalın 20-22-ci səhifələrində dərc olunur).

ƏLİFBA İSLAHATI TƏKLİFİNƏ TANINMIŞ ALİMLƏRİN
 VƏ SƏNƏTKARLARIN REAKSİYALARI

Xəzər Universitetinin nəşriyyatında universitetin 2011-ci il mayın  27-28-də 
keçirdiyi “Azərbaycan dünya ədəbiyyatında” adlı Beynəlxalq simpoziumun 
materialları çap olunub. Simpozium  Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və 
Xəzər Universitetinin yaranmasının 20 illiyinə həsr olunmuşdu. Xəzər Universitetinin 
təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlının giriş 
sözü ilə açılan 652 səhifəlik bu elmi topluya 70-ə yaxın məruzənin mətni daxil 
edilmişdir. Toplunun redaktoru Xəzər Universiteti Təhsil fakültəsinin dekanı, fəlsəfə 
doktoru Elza Səmədovadır.

“AZƏRBAYCAN  DÜNYA  ƏDƏBİYYATINDA”  ADLI 
BEYNƏLXALQ  SİMPOZİUMUN  MATERİALLARI  ÇAP  OLUNUB

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı 
sentyabrın 15-də AzTV-nin “İdrak” verilişində iştirak etdi. H. İsaxanlı bilik, onun mahiyyəti, növləri, yayılması 
və s. barədə söhbət etdi, suallara cavab verdi.

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNİN  TƏSİSÇİSİ  AZTV-DƏ

Xəzər Universitetinin İnsan resursları departa- versitetlərinin nümayəndələri iştirak etmişlər. Xəzər 
mentinin direktoru Ülkər İsayeva sentyabrın 15-16- Universitetinin nümayəndəsi sərgidə iştirak etməkdən 
da Çin Xalq Respublikasının Urumçi şəhərində əlavə Çin Xalq Respublikasının Xinjiang Uni-
keçirilən Beynəlxalq Təhsil Sərgisində iştirak versitetinin nümayəndələri ilə görüşüb, danışıqlar 
etmişdir. Bu sərgidə Türkiyə, Kipr, Hindistan, aparmışdır.
Sinqapur, Qırğızıstan və digər ölkələrin uni-

“XƏZƏR”İN DEPARTAMENT  DİREKTORU  ÇİNDƏ
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Bu il Xəzər Univer- görə müxtəlifdir və Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət 

sitetinə 490 plan yerinə Komissiyasının hər il qəbuldan əvvəl plan 

24 ixtisas üzrə qəbul yerlərini dərc etdiyi “Abituriyent” jurnalında 

aparılıb. Birinci qrup onlar dəqiq göstərilir. Bu güzəştləri belə mü-

üzrə 6 ixtisasa (neft- əyyənləşdirmişik: 500-549 arası bal toplayanlara 

qaz mühəndisliyi; kom- 25% , 550-599 arası bal toplayanlara 50%, 600-

püter mühəndisliyi; 649 arası bal toplayanlara 75% güzəşt olunur. 

kompüter elmləri; inşa- 650-dən yuxarı bal toplayan tələbələr isə təhsil 

at mühəndisliyi; riya- haqqını ödəməkdən 100% azaddır. Bu il 18 

ziyyat və informatika tələbəmiz 500-dən yuxarı bal toplayıb. Onlardan 

müəllimliyi; elektroni- 9 nəfəri Mühəndislik və tətbiqi elmlər (1-ci qrup), 

ka, telekommunikasiya 5 nəfəri  İqtisadiyyat və menecment (2-ci qrup) 

və radiotexnika mü- fakültəsinin, 4 nəfəri isə Humanitar və sosial 

həndisliyi), ikinci qrup üzrə 9 ixtisasa (mühasibat elmlər fakültəsinin (3-cü qrup) tələbəsidir. Həmin 

uçotu və audit; maliyyə; iqtisadiyyat; menec- tələbələrdən  2 nəfəri  600-dən çox balla qəbul 

ment; marketinq; biznesin idarə edilməsi; beynəl- olunub.
Qeyd edim ki, güzəştlər bütün təhsil müddəti xalq münasibətlər; tarix və coğrafiya müəllimli-

ərzində tətbiq olunur. Lakin belə bir qayda da yi, regionşünaslıq), üçüncü qrup üzrə 7 ixtisasa 
mövcuddur ki, güzəştə layiq görülən tələbələrdən (ingilis dili və ədəbiyyatı; ingilis dili müəllimliyi; 
kimsə təhsildə yaxşı nəticələr göstərməzsə, tərcümə; Azərbaycan dili və ədəbiyyatı; Azərbay-
güzəştin ləğv olunması məsələsinə baxıla bilər. can dili və ədəbiyyatı müəllimliyi; politologiya; 
Universitetimizə qəbul olunan tələbələrə hər il ibtidai sinif müəllimliyi); dördüncü qrup üzrə 2 
payladığımız yaddaş kitabçasında bu barədə ixtisasa (kimya və biologiya müəllimliyi; 
xəbərdarlıq edilir. Ancaq, adətən, yüksək balla psixologiya) tələbə qəbul olunub. 

490 plan yerindən 95-i birinci qrupa, 185-i qəbul olunan tələbələr təhsillərində yaxşı 

ikinci qrupa, 155-i üçüncü qrupa, 55 yer isə göstəricilərə nail olurlar.
 Hər il sentyabrın 15-də universitetimizdə dördüncü qrupa ayrılmışdı. Qəbul, məlum olduğu 

yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar açılış kimi, iki turda aparılır; birinci turda boş qalan 
mərasimi keçirilir və yeni qəbul olunanlara tələbə yerlər üçün müsabiqə yolu ilə ikinci tur elan 
bileti verilir. Bu il də 600-dən yuxarı balla qəbul olunur. Universitetimizə birinci turda 391, ikinci 
olunanlara tələbə biletini Xəzər Universitetinin turda isə 13 nəfər qəbul olunmuşdur. Qəbul 
təsisçisi və rektoru təqdim etdi.olunmuş 404 tələbədən 313 nəfəri Azərbaycan 

Beləliklə, bu il universitetimizə 404 tələbə bölməsinin, 91 nəfəri isə rus bölməsinin tələ-
qəbul olunmuşdur ki, bu da qalan illərlə bələridir. 
müqayisədə ən yüksək rəqəmlərdəndir. Qəbul imtahanlarında müəyyən bal həddin-

Bütün tələbələri təbrik edir, onlara uğurlar dən yuxarı bal toplayan tələbələrə təhsil haqqının 
arzulayıram.ödənilməsində güzəştlər barədə də məlumat 

vermək istəyirəm. Güzəştlər toplanmış ballara  

İsaxan İsaxanlı,
Qəbul və tələbə şöbəsinin müdiri 

TƏLƏBƏ  QƏBULU RƏQƏMLƏRDƏ
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Sentyabrın 17-də Xəzər Universitetində yeni dov qəbul imtahanlarında ən yüksək bal toplamış 
dərs ilinin açılış mərasimi oldu.  Mərasimdə univer- tələbələrə tələbə biletini təqdim etdilər. Onların 
sitetə yeni qəbul olunmuş birinci kurs tələbələri və arasında Xəzər Universitetinin hər il keçirdiyi 
onların valideynləri, digər tələbələr, universitetin olimpiadanın qalibi, maliyyə ixtisasına qəbul 
rəhbərliyi və professor-müəllim heyəti iştirak olunmuş Emil Süleymanlı da var idi. 
edirdilər. Dövlət himninin səslənməsi ilə başlanan Mərasimdə tələbələr adından iqtisadiyyat 
mərasimdə Xəzər Universitetinin təsisçisi, Dire- ixtisasına qəbul olunmuş Xəqani Qasımov və 
ktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Azərbaycanın ən gənc tələbəsi, ingilis dili və 
Hamlet İsaxanlı çıxış edərək, müəllim və tələbə ədəbiyyatı ixtisasına qəbul olunmuş 15 yaşlı 
kollektivini, xüsusən birinci kurs tələbələrini yeni Məleykə İsmayılzadə çıxış edərək, seçdikləri Xəzər 
dərs ili münasibətilə təbrik etdi, onlara uğurlar Universitetində yaxşı mütəxəssis kimi yetişmək 
arzuladı, universitet haqqında geniş məlumat verdi, üçün əzmlə təhsil alacaqlarını bildirdilər.
əldə edilən nailiyyətlərdən danışdı. Rektor vəzifəsini Valideynlər adından çıxış edən Vaqif Məmmə-
icra edən Məhəmməd Nuriyev də tələbələri və dov Xəzər Universitetinin ölkəmizin qabaqcıl təhsil 
professor-müəllim heyətini yeni dərs ili münasibətilə ocaqlarından olduğunu söylədi və tələbələri onun adı-
təbrik edərək, birinci kurs tələbələrini universitetdəki na layiq təhsil uğurlarına nail olmağa çağırdı. 
tədris prosesi haqqında məlumatlandırdı. Mərasim universitet tələbələrinin ifasında  

Sonra Hamlet İsaxanlı,  Məhəmməd Nuriyev, konsert proqramı ilə başa çatandan sonra tələbələr 
İdarəetmə və tələbə işləri üzrə prorektor Rafiq Əh- auditoriyalara dəvət olundular və yeni dərs ili 
mədov  və Xarici əlaqələr üzrə prorektor Fərda Əsə- başlandı.

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ  
YENİ  DƏRS  İLİNİN  AÇILIŞ  MƏRASİMİ  

( Fotolar jurnalın üz qabığında və səh. 2 -3 - də)

Xəzər Universiteti İnternet İnstitutunun direktoru açdı: “4-5 il əvvəl universiteti adi, eləcə də qırmızı 
Rəşad Əliyev sentyabrın 8-də “Xəzər TV”-nin diplomla bitirən tələbələr bu gün tapdıqları işlərdə yeni 
“Həyata baxış” verilişinin qonağı oldu. Canlı efirdə tendensiyalarla ayaqlaşa bilmirlər. Bu səbəbdən də işə 
“İnformasiya təhlükəsizliyi (İT)” mövzusu müzakirə götürənin şərtləri təmin olunmur. Ona görə də, həmin 
edildi. AMEA İnformasiya  Texnologiyaları işçilər öz üzərlərində daim işləməlidirlər ki, 
İnstitutunun eksperti Rasim Mahmudov, APA yeniliklərdən xəbərdar olsunlar. Digər bir məsələ odur 
informasiya agentliyinin baş direktoru Vüsalə ki,   gənc mütəxəssislərin işə düzəldikləri  şirkətlərdə al-
Mahirqızı və İT üzrə ekspert Cahid İsmayıloğlunun dıqları məvacib onları qane etmir, bunun üçün də  xarici 
da iştirak etdiyi veriliş maraqlı müzakirələrlə davam ölkələrə üz tutmaq məcburiyyətində qalırlar. Bu isə 
etdi. bizim güclü biliyə sahib olan kadrları itirməyimizə yol 

açır”.R. Əliyev Azərbaycanda informasiya texnologi-
yaları barədə fikirlərini bildirdi. İnformasiya Müzakirə zamanı R.Əliyev Azərbaycan İnternet 
təhlükəsizliyini təbii fəlakətlə müqayisə edən R. Forumunun dövlət saytlarında keçirdiyi monitorinq 
Əliyev bu prosesin də nə zaman, haradan, necə barədə də məlumat verdi: “Həmin monitorinqin nəticəsi 
gələcəyini birmənalı olaraq deməyin imkansız olaraq vergilər nazirliyinin saytı yüksək xalla birinci 
olduğunu və bu prosesdən heç kimin sığortalanma- yerə çıxıb. Top onluqdan aşağıda olan digər saytlar 
dığını söyləsə də,təhlükənin qarşısını almağın  mənfiliklərini aradan qaldırmağa, öz  reytinqlərini 
mümkün olduğunu da bildirdi. Bunun üçün İSO yüksəltməyə səy göstərməlidirlər.” 
standartları və ya digər standartlar var. Azərbaycan “Xəzər TV”-də yayımlanan verilişə aşağıdakı 
Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və keçidlərdən baxa bilərsiniz:
Patent üzrə Dövlət Komitəsi və müvafiq dövlət                                              
orqanları bu işlə məşğul olurlar. Hər bir qrup həmin http://www.youtube.com/watch?feature=player_embe
standartlara mütləq riayət etməlidir. Bununla dded&v=2iamx3TlLMg
saytlarda profillərin, mail ünvanlarının qırılmasının http://www.youtube.com/watch?feature=player_embe
qarşısı alına bilər. dded&v=KrNY_DypKHA

R. Əliyev sahənin kadr məsələsindən də  söhbət 

“XƏZƏR TV”- DƏ “İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ” 
MÖVZUSUNDA  MÜZAKİRƏ 
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