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Səfər Balıkəsir vilayətindən başladı. Balıkəsir İl olduğunu, onun Azərbaycanın təhsil sistemində özünə-
məxsus yer tutduğunu vurğuladı.  H.İsaxanlı  Xəzər Uni-Jandarma Komutanı Salih Göldal Azərbaycandan gələn 
versitetinin yarandığı gündən fəaliyyəti və əldə etdiyi qonaqları çox səmimi qarşılayaraq, onlara komutanlığın 
uğurlardan danışdı. H. İsaxanlı təhsil sahəsində və digər fəaliyyəti haqqında məlumat verdi. Görüşdə komutanın 
sahələrdə çap etdirdiyi kitablarını S. Laçinerə təqdim etdi. müavini İlker Temel iştirak edirdi. Sonra qonaqlar onun 
Hər iki universitet adından rəsmi protokol imzalandı. müşayiəti ilə Balıkəsirin  məşhur Ayvalık bölgəsinin 
Hədiyyələr təqdim edildi. Yerli televiziya H.İsaxanlının möhtəşəm gözəlliklərini, təbii mədən sularını seyr etdilər. 
S.Laçinerle görüşünə  geniş yer verdi.  Yanvarın 27-də  H.İsaxanlı, S.Göldal və Ə. Əmirbəyli 

Həmin gün H.İsaxanlı və Ə.Əmirbəyli Çanaqqalada Balıkəsir Universitetinə gəldilər. Qonaqları universitetin 
yerləşən möhtəşəm “Çanakkale Destanı” xatirə rektoru professor Mahir Alkan səmimi salamlayaraq, 
kompleksində Birinci Dünya müharibəsində bu universitet haqqında geniş məlumat verdi. M.Alkan Xəzər 
torpaqlarda şəhid olmuş türk və azərbaycanlı əsgərlərin  

Universiteti haqqında xoş sözlər söylədi və qarşılıqlı məzarlarını ziyarət etdilər
anlaşma protokolunun imzalanmasının məqsədəuyğunlu- Həmin gün axşam Xəzər Universitetinin nüma-
ğunu vurğuladı. Tərəflər  anlaşma protokolunu imzaladı- yəndə heyəti Bursaya gələrək,  Uludağ Universitetinin 
lar, bir-birlərinə hədiyyələr təqdim etdilər.Rektor rektoru professor Kamil Dilek,  prorektorlar Müfit Parlak 
M.Alkan qonaqları universitet ilə yaxından tanış etdi. və Saim Kılavuz ilə görüşdü. H.İsaxanlı Xəzər 

Elə həmin gün Balıkəsir Valisi Ahmet Turhan H. Universiteti haqqında Uludağ Universitetinin rəhbərliyinə 
İsaxanlı, S. Göldal və Ə. Əmirbəylini valiliyin geniş məlumat verərək, qarşılıqlı münasibətlərin 
iqamətgahında qəbul etdi. A. Turhan Xəzər Universiteti və qurulmasının arzu olunduğunu bildirdi və rektor başda 
Azərbaycan haqqında çoxlu suallar verdi. Qardaş olmaqla universitetin  rəhbərliyini Bakıya dəvət etdi. K. 
Azərbaycandan olan qonaqlarla görüşündən məmnun qa- Dilek Xəzər Universiteti rəhbərliyinin Bursaya səfərindən 
ldığını, amma bu günə kimi Azərbaycanda olmamasından çox məmnun olduğunu, Azərbaycanda olmadığını, amma 
təəssüfləndiyini bildirdi. H.İsaxanlı Balıkəsir Valisini Azərbaycanı vətəni qədər sevdiyini Zeynəb Xanlarovanın  
rəsmi olaraq Azərbaycana dəvət etdi. H. İsaxanlı məşhur mahnılarından birini oxumaqla nümayiş etdirdi. 
Azərbaycan tarixinə aid motivləri əks etdirən xalçanı A. Geniş söhbətdən sonra qarşılıqlı olaraq hədiyyələr təqdim 
Turhana hədiyyə verdi. A.Turhan H.İsaxanlının rəsmi olundu. Sonra iki universitet  arasında rəsmi protokol 
dəvətini qəbul edərək, aprel ayında Azərbaycana imzalandı. 
gələcəyini vəd etdi. Bir gün sonra Türkiyənin nüfuzlu  Həmin gün qonaqlar Uludağ Universitetinin 
“Posta”,” Yenisöz”, “Yeni Haber”, “Demokrat”, laboratoriyaları, texnoparkları, sinif otaqları, konsert və 
“Gazetem”, “Politika” və digər qəzetləri “Azerbaycanlı iclas salonları ilə yaxından tanış oldular. Ertəsi gün onlar 
rektör İsahanlı Vali Turhana konuk oldu”, “Azerbaycanlı Bursanın tarixi yerlərini, muzeylərini və digər görməli 
Üniversite rektöründen Valiye ziyaret”, “Vali Turhanı yerlərini gəzdilər. Səfərin sonuncu günü  qarlı Uludağın 
kardeş ülkeye davet etti” və digər başlıqlar altında geniş zirvəsindən açılan möhtəşəm mənzərəni seyr etdilər
rəsmi məlumatlar çap etdilər. Xəzər Universiteti nümayəndə heyətinin  Balıkəsir, 

Balıkəsir səfərini başa vurduqdan sonra H.İsaxanlı Çanaqqala və Bursa səfəri, qeyd olunduğu kimi, Türkiyə 
və Ə. Əmirbəyli yanvarın 29-da Çanaqqalaya gəlib, mediası   tərəfindən geniş işıqlandırıldı.
Çanaqqala On səkkiz Mart Üniversitetinin rektoru 
professor Sedat Laçiner ilə görüşdülər. S. Laçıner                                                                                           
qonaqlara universitet və Çanaqqala haqqında geniş Əlövsət Əmirbəyli,
məlumat verdi. Xəzər Universiteti haqqında məlumatlı            İctimai əlaqələr və media üzrə direktor

TÜRKİYƏYƏ  İŞGÜZAR  SƏFƏR
(Əvvəli səh. 3-də)

“New Baku Post” qəzetinin 19 yanvar 2013-cü il tarixli nömrəsində Xəzər Universitetinin təsisçisi, 
Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlının müsahibəsi çap olunub. O, 
Azərbaycanda yeni Elmlər Akademiyasının təsis edilməsi ilə əlaqədar mülahizələrini bildirir.  Müsahibəni  
bu linkdə  oxuya bilərsiniz: http://bakupost.az/musahibe/20130119113754065.html

Qəzetin 6 fevral 2013-cü il tarixli nömrəsində dərc olunmuş müsahibəsində isə H. İsaxanlı Xəzər 
Universitetinin nəzdində texnoparkın təsis  edilməsi və gələcək fəaliyyətindən bəhs edir. Müsahibəni bu linkdə 
oxuya bilərsiniz: http://bakupost.az/sosium/20130206115536843.html. (Müsahibələr jurnalın 16-18-ci 
səhifələrində dərc olunur).

HAMLET  İSAXANLININ  MÜSAHİBƏLƏRİ 
 “NEW BAKU POST”  QƏZETİNDƏ  ÇAP  OLUNUB
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 Fevralın 9-da  Azərbaycan Tələbə Gənclər İclasın gündəliyində duran əsas məsələ qarşıdan 
Təşkilatları İttifaqı Xəzər Universitetində Bakı və gələn təqvim tədbirləri ilə əlaqədar təkliflərin 
Sumqayıtda yerləşən ali və orta ixtisas təhsili dinlənilməsi və müzakirəsi, həmçinin sənədləşmə 
müəssisələrinin tələbə gənclər təşkilatlarının sədrləri qaydalarına riayət olunması idi. İclasdan sonra  
ilə iclas keçirdi. İclasda Xəzər Universiteti Tələbə iştirakçılar Xəzər Universiteti Tələbə Məclisinin işi 
Məclisinin prezidenti Aysel Tağıyeva iştirak edirdi. ilə tanış oldular.

TƏLƏBƏ  GƏNCLƏR  TƏŞKİLATLARININ  
SƏDRLƏRİ  XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ

Xəzər Universitetinin Kitabxana informasiya 2013-cü il   martın  21-dək istifadə etmək mümkün 
mərkəzi universitet əməkdaşlarına fevralın 10-dan olacaq. Təşviqat materialları onlayn olaraq heç bir 
etibarən 6 həftə ərzində Rəqəmsal Kitabxanadan və xərc tələb edilmədən http://sdlinfo.org/order-promo-
e-Kitablardan ödənişsiz istifadə etmək imkanını preview saytında göstərilə bilər.
təklif edir.    saytından http://spiedigitallibrary.org

  SPIE   RƏQƏMSAL  KİTABXANASINA  ÖDƏNİŞSİZ  GİRİŞ 

Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları layihəsində universitetimizin Mühəndislik və tətbiqi 
İttifaqının (ATGTİ) Gənclər və İdman Nazirliyinin elmlər fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsi Vuqar 
dəstəyi ilə Xaçmaz rayonunda  fevralın 11-18-də Quluzadə, Humanitar və sosial elmlər fakültəsinin 2-
keçirdiyi "VI Liderlik Məktəbi - Qış Parlamenti" ci kurs tələbəsi Ülvi Allahverdi də iştirak etmişlər. 

TƏLƏBƏLƏRİMİZ  “VI  LİDERLİK  MƏKTƏBİ  - QIŞ  PARLAMENTİ" 
 LAYİHƏSİNDƏ  İŞTİRAK  ETMİŞLƏR

 Xəzər Universitetinin Direktorlar və olacağına ümid edirəm.
Qəyyumlar Şurasının sədri İnanıram ki, görüşlər zamanı müzakirə olunan 
professor Hamlet İsaxanlıya məsələlər tez bir zamanda həyata keçirilərək, 

universitetlərarası əlaqələrin daha da möhkəmlən-
Hörmətli Hamlet müəllim! məsinə şərait yaradacaqdır.
Universitetlərimiz arasında əməkdaşlıq yaradı- Səfərimiz zamanı göstərdiyiniz qonaqpər-

lması məqsədi ilə 8 fevral 2013-cü il tarixdə Xəzər vərliyə görə bir daha səmimi minnətdarlığımızı 
Universitetinə səfərimiz zamanı bizə göstərilən bildirir və Sizləri də tezliklə universitetimizdə 
qayğı və yüksək qonaqpərvərliyin sevincini yaşa- görməyi arzu edirik.
maqdayıq. Yüksək səviyyədə qarşılanmağımız və  
çox dəyərli universitet mənsubları ilə tanış olmaq 

Hörmətlə,
fürsəti verdiyiniz üçün  universitetimiz adından 

professor İ. İ. Əliyev,Sizə təşəkkür edirəm.
Naxçıvan Özəl Universitetinin rektoru Bu ziyarətin, eyni zamanda, universitetlərimiz 

15. 02. 2013arasındakı əməkdaşlığın daha da inkişafına səbəb 

“XƏZƏR”Ə  TƏŞƏKKÜR  MƏKTUBU

Fevralın 20-də Nizami Rayon İcra Hakimiyyətin- film nümayiş etdirildi. Film-hesabatdan sonra müza-
də 2012-ci ilin yekunlarına həsr edilmiş ümumrayon kirələr başladı. Müzakirələrdə Xəzər Universitetinin 
müşavirəsi keçirildi. Müşavirəni giriş sözü ilə təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri 
Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir professor Hamlet İsaxanlı da çıxış etdi.
Budaqov açdı. 2012-ci ildə görülmüş işlərlə bağlı 

NİZAMİ  RAYON  İCRA  HAKİMİYYƏTİNDƏ 
 MÜŞAVİRƏ
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