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Xəzər Universitetində fəaliyyət göstərən Hüquq Tədris Mərkəzində  iyunun 28-də  vəkillik peşəsi ilə bağlı 
növbəti təlim  keçirilmişdir.  “Mülki iş üzrə apelyasiya və kassasiya şikayətlərinin hazırlanması” mövzusunda 
təlimi Vəkillər Kollegiyasının üzvü Arzu Əlizadə  aparmışdır. Təlim zamanı gənc hüquqşünaslar hüquqi 
sənədlər üzərində işləmiş, apelyasiya və kassasiya şikayətlərinin hazırlanması üzrə  bacarıqlarını artırmışlar. 

HÜQUQ  TƏDRİS  MƏRKƏZİNDƏ  NÖVBƏTİ  TƏLİM

İyunun 26-dan 29-a kimi Türkiyə Cümhuriyyə-
tinin Əskişəhər şəhərində Əskişəhər Türk Mədəniy-
yət Cəmiyyəti, şəhər valiliyi və bələdiyyəsinin təşki-
latçılığı ilə “Dünya sivilizasiyaları içində Türk sivili-
zasiyası: tarix ve dil məsələləri" mövzusunda  qu-
rultay keçirilmişdir. Qurultayda Azərbaycandan Xə-
zər Universitetinin Tarix və arxeologiya departamen-

tinin müəllimi Dilavər Əzimli “Sovetlər dönəmində 
türk tarixinin təhrifinə dair” mövzusu ilə iştirak 
etmişdir. O,  Azərbaycan nümayəndəsi kimi qurulta-
yın son günündə yaradılmış  idarə heyətinə də üzv 
seçilmişdir. Qurultayın hər iki ildən bir keçirilməsi, 
qurultaylararası dövrdə isə idarə heyətinin fəaliyyət  
göstərməsi nəzərdə tutulmuşdur.

MÜƏLLİMİMİZ  BEYNƏLXALQ  QURULTAYDA

İyunun 30-da  Təhsil Nazirliyi  və Dünya 
Bankının birgə təşkilatçılığı  ilə Dünya Bankının 
Azərbaycan ofisində təhsildə keyfiyyətin təminatı 
üzrə layihənin müzakirəsinə həsr olunmuş seminar 
keçirilib. Xəzər universitetinin Magistratura, 
doktorantura və elmi işlər bölməsinin müdiri, fəlsəfə 
doktoru Eldar Şahgəldiyev və Keyfiyyətin təminatı 
mərkəzinin direktoru Lyudmila Sotova iştirak etmiş-

lər. 
Seminarda  Dünya Bankının Təhsil iqtisadçısı, 

fəlsəfə doktoru Saçiko Kataoka və ali təhsildə 
keyfiyyətin təminatı  üzrə təşkilatlar üçün Beynəl-
xalq Şəbəkənin İdarə Heyətinin üzvü María José Le-
maitre  təqdimatla çıxış etmişlər. Təqdimatlardan son-
ra səmərəli müzakirələr keçirilmişdir.

ƏMƏKDAŞLARIMIZ   TƏHSİL  NAZİRLİYİ  VƏ  
DÜNYA  BANKININ  BİRGƏ  SEMİNARINDA 

 İyulun 14-də Xəzər TV-nin "Bizim gün" verilişində "Mərhəmət hissi" mövzusu müzakirə olunmuşdur. 
Verilişdə Xəzər Universitetinin Psixologiya departamentinin koordinatoru və müəllimi Ülkər İsayeva da iştirak 
edərək, mövzu ətrafında özünəməxsus fikirlərini iştirakçılarla bölüşmüşdür.

  XƏZƏR  TV-NİN  
"BİZİM  GÜN" VERİLİŞİNDƏ 
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14.07. 2014

Sayın Prof. Dr. Hamlet İsahanlı
Khazar Universitesi
Mütevelli Heyet Başkanı

26-28 Mayıs 2014 tarihleri arasında üniversitemiz ve Khazar Üniversitesi tarafından 
ortaklaşa gerçekleştirilen "20.YY. Penceresinden Kültür ve Kimlik" konulu sempozyuma ev 
sahipliği yapmanız ve katkılarınızdan dolayı şükranlarımı arz ederim.

Azerbaycanda bulunduğum zaman içerisinde yaptığımız karşılıklı işbirliği görüşmeleri 
ve önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirmeyi planladığımız projelerin en kısa zamanda 
hayata keçirilmesi, Erciyes Universitesi ve universiteniz arasındaki yakın ve sıcak ilişkilerin güclendirilerek sürdürülmesi 
en büyük dileğimdir.

Sempozyuma ev sahibliği yapmanız ve sempozyum katılımcılarına göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya, 
organizasyonun eksiksiz bir şekilde yürütülmesi için aba ve gayretten dolayı şahsınıza ve idari personeline teşekkürlerimi ç
arz eder, saygılarımı sunarım.

Sempozyumun bilimsel ve sosyal etkinliklerinin başarıyla yürütülmesi yanında şahsınızın ve saygıdeger eşinizin 
bizlere gösterdiği sıcak ve yakın ilgi hiç bir zaman unutulmayacaktır. Sizi ve saygıdeger eşinizi Kayseride Erciyes 
Universitesinde ağırlamaktan onur duyarım.

Teşekkürlerimi bildirir, her iki universite arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda daha verimli ve uzun ömürlü olmasını 
dilerim.

Sayğılarımla.
T. C. Erciyes Universitesi Rektörlüğü

Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur
Rektör

"XƏZƏR"Ə  TƏŞƏKKÜR  MƏKTUBLARI

   Thank You Letter from British Council

Elizabeth White, Director of British Council Azerbaijan, sent the 
following thank you letter to Khazar University's founder and Chairman of the 
Board of Directors and Trustees, Prof. Hamlet Isaxanli.

 
20 August 2014

Dear Professor Isakhanli,
 
I am happy to say that last Friday, we successfully completed the British 

Summer project with a 5-day training course both for VJs and DJs in 
Azerbaijan followed by the British Summer Party. As you know, VJ training was run at the Film and Animation studio at 
Khazar University We were lucky to have such a great and supportive partner. I would also like to take the opportunity to 
thank you for your contribution and every kind of support, including venue, marketing, equipment and your interest in 
continuing these types of projects in the future.

Further, I would like to thank your staff, particularly Farid Yusifoglu, for their valuable support through the project. I 
hope you will pass on our thanks to them.

I look forward to our future successful cooperation.

Yours sincerely,
Elizabeth White

Director
British Council Azerbaijan
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Bu il Xəzər Universitetində bakalavr pilləsinə 
540 plan yeri ayrılmış, 28 ixtisas üzrə qəbul aparıl-
mışdır. Birinci qrup üzrə 8 ixtisasa (neft-qaz mühən-
disliyi; kompüter mühəndisliyi; kompüter elmləri; 
inşaat mühəndisliyi; riyaziyyat və informatika müəl-
limliyi; elektronika, telekommunikasiya və radiotex-
nika mühəndisliyi, kimya mühəndisliyi; biotibbi 
texnologiya mühəndisliyi), ikinci qrup üzrə 9 ixtisasa 
(mühasibat uçotu və audit; maliyyə; iqtisadiyyat; me-
necment; marketinq; biznesin idarə edilməsi; beynəl-
xalq münasibətlər; coğrafiya müəllimliyi, region-
şünaslıq), üçüncü qrup üzrə 8 ixtisasa (ingilis dili və 
ədəbiyyatı; ingilis dili müəllimliyi; tərcümə; Azər-
baycan dili və ədəbiyyatı; Azərbaycan dili və ədəbiy-
yatı müəllimliyi; politologiya; ibtidai sinif müəllim-
liyi, tarix müəllimliyi); dördüncü qrup üzrə 3 ixtisasa 
(kimya müəllimliyi, biologiya müəllimliyi; psixolo-
giya) ümumilikdə 393 tələbə qəbul olunub. 

Qəbul, məlum olduğu kimi, iki turda aparılır; bi-
rinci turda boş qalan yerlər üçün müsabiqə yolu ilə 
ikinci tur elan olunur. Universitetə birinci turda 360, 
ikinci turda isə 33 nəfər qəbul olunmuşdur. Qəbul 
olunmuş 393 tələbədən 328 nəfəri Azərbaycan böl-
məsinin, 65 nəfəri isə rus bölməsinin tələbələridir, 40 

tələbə dövlət sifarişi ilə qəbul edilib.
Qəbul imtahanlarında müəyyən bal həddindən 

yuxarı bal toplayan tələbələrə təhsil haqqının ödənil-
məsində güzəştlər edilir. Güzəştlər toplanmış ballara  
görə müxtəlifdir və Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Ko-
missiyasının hər il qəbuldan əvvəl plan yerlərini dərc 
etdiyi “Abituriyent” jurnalında onlar dəqiq göstərilir. 
Bu güzəştlər belə müəyyənləşdirilib: 500-549 arası 
bal toplayanlara 25%, 550-599 arası bal toplayanlara 
50%, 600-649 arası bal toplayanlara 75% güzəşt 
olunur. 650-dən yuxarı bal toplayan tələbələr isə təh-
sil haqqını ödəməkdən 100% azaddır. Bu il 37 tələbə-
miz 500-dən yuxarı bal toplayıb. Həmin tələbələrdən  
12 nəfəri  600-dən çox bal toplamaqla qəbul olunub.

Magistratura pilləsində isə universitetə 74 ma-
gistr tələbə qəbul edilmişdir. Onlardan 64-ü Azərbay-
can, 10-u isə rus bölməsinin tələbələridir, 15 tələbə 
dövlət sifarişi ilə qəbul edilib.

Beləliklə, 2014-2015-ci tədris ilində univer-
sitetdə ümumilikdə 467 tələbə qəbul olunmuşdur. Bü-
tün tələbələri təbrik edir, dərslərində uğurlar arzula-
yırıq. 

Qəbul və tələbə şöbəsi
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Azərbaycanın ən qədim mədəniyyət mərkəz-
lərindən biri olan Şəkidə iyulun 1-5-də “İpək Yolu” V 
Beynəlxalq musiqi festivalı keçirilmişdir.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı və Şəki Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin birgə layihəsi olan, Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi, Mədəni İrsin Qorunmasına 
Dəstək İctimai Birliyi və digər qurumların dəstəyi ilə 
ənənəvi olaraq artıq beşinci dəfə keçirilən bu festival 
Şəki şəhərinin mədəni həyatında böyük bir hadisə 
olmaqla yanaşı,  Azərbaycan xalqına xas zəngin 
tarixi, mədəni irsi təbliğ etmək işində daha bir uğurlu 
addım olmuşdur.

Festival çərçivəsində  Hindistan, Çin, Türkiyə və 
Rusiyanın, eləcə də Azərbaycanın teatr, musiqi, rəqs 

və folklor kollektivləri maraqlı konsert proqramları 
ilə çıxış etmiş, TÜRKSOY-un türkdilli ölkələrin milli 
geyimləri və musiqisindən ibarət hazırladığı defilə 
təqdim olunmuş, “Eurovision” mahnı müsabiqəsi 
qaliblərinin və iştirakçılarının qala-konserti olmuş, 
TÜRKSOY rəssamlarının sərgisi nümayiş etdiril-
mişdir.

Festivala ilk dəfə olaraq ali təhsil müəssisələri 
arasında  Xəzər Universitetinin tələbələrdən ibarət 
rəqs ansamblı dəvət olunmuşdu. Universitetin 
Musiqi və İncəsənət departamentinin müəllimi Səbi-
nə Minasazovanın rəhbərlik etdiyi kollektivin çıxışı 
tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır.

  RƏQS  ANSAMBLIMIZ 
 “İPƏK  YOLU”  V  BEYNƏLXALQ   MUSİQİ   FESTİVALINDA 

Avqustun 28-də Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar 
Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Şirkətinin vitse - prezidenti Elşad Nəsirovla görüşmüşdür. Görüşdə tərəflər sənaye və 
təhsil münasibətləri ətrafında müzakirə aparmış, qarşılıqlı maraq kəsb edən 
məsələlərə toxunmuşlar.

ARDNŞ  VİTSE - PREZİDENTİ  İLƏ  GÖRÜŞ
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İyulun 8-də Xəzər Universitetinin  İnkişaf 
mərkəzi Gürcüstanın İvan Cavaxaşvili adına Dövlət 
Universiteti tərəfindən koordinasiya edilən "Ömür 
boyu təhsil təsisatları kimi  universitetlərin xüsusi 
rolunun artırılması" adlı Tempus layihəsi 
çərçivəsində  ömür boyu təhsil strategiyasının 
inkişafı ilə bağlı seminar keçirmişdir. Tədbirdə 
müxtəlif  təşkilatların nümayəndələri iştirak 
etmişlər.

Tədbiri giriş sözü ilə açan İnkişaf mərkəzinin 
direktoru Raziyə İsayeva layihənin məqsədləri 

haqqında məlumat vermişdir. İnformasiya sistemi 
üzrə proqramçı və menecer Rəşad Xalıqov 
Almaniyanın Hamburg Universitetinin,   İngilis dili 
və ədəbiyyatı departamentinin  müəllimləri  Ceyhun 
Kərimov və Gulnur Miriyeva Avstriyanın  Graz 
Universitetinin strateji planlaşdırma metodlarına 
əsaslanan təcrübələri haqqında  çıxış etmişlər.

Seminar iştirakçıları ömür boyu təhsil 
strategiyasının təşkilati strukturu və auditoriyası 
kimi  məsələləri də müzakirə etmişlər. 

 ÖMÜR  BOYU     
    TƏHSİLİN  İNKİŞAFI  İLƏ  BAĞLI  SEMİNAR

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ

İyulun 3-də Xəzər Universitetinin Azərbaycan 
dili və ədəbiyyat departamentinin magistrantı Aytən 
Quliyeva “Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində 
qohumluq terminləri” mövzusunda   müdafiə et-tezis
mişdir. Müdafiə Şurasının sədri dosent Vurğun 
Əyyub iclası açaraq, magistrantın sənədlərini Mü-
dafiə Şurası üzvlərinin diqqətinə təqdim etdikdən son-
ra magistrant elmi işi barədə məlumat vermiş, ona ün-
vanlanan sualları cavablandırmışdır. 

Daha sonra AMEA Nəsimi adına Dilçilik İns-
titutunun böyük elmi işçisi, magistrantın elmi rəhbəri 

dosent Kubra Quliyeva,  həmin institutun böyük elmi 
işçisi Qüdsiyyə Qəmbərova, Müdafiə Şurasının 
üzvləri dosent Elza Səmədli, fəlsəfə doktorları Rey-
han Mədətova və  Cahid Kazimov magistr işi barədə 
rəylərini söyləmiş, mövzu ətrafında maraqlı müza-
kirələr aparmışlar. 

Sonda Vurğun Əyyub Müdafiə Şurası üzvlərinin 
səsvermə nəticələrinə görə müdafiənin uğurla başa 
çatması münasibətilə magistrantı və onun elmi 
rəhbərini təbrik etmişdir.

MAGİSTR   MÜDAFİƏSİ   TEZİSİ

Xəzər Universiteti və Prinston Universitetinin  
“Azərbaycan və müasir dünya: enerji tərəfdaşlığında 
Orta Şərq müsəlman ölkəsi” adlı yay məktəbi 
proqramında iştirak edən Prinston Universitetinin 
tələbələri üçün iyunun 25-də Baku Dövlət 
Universitetinin professoru Altay Göyüşov  "Azər-
baycanlıların kimlik layihəsi",  iyulun 3-də Xəzər 
Universitetinin İqtisadiyyat və menecment fakül-

təsinin dekanı professor İnqilab Əhmədov  "Azər-
baycanda neftin xüsusi rolu" və  iyulun 8-də Milli və 
Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti 
Leyla Əliyeva "Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi" mövzularında mühazirələr 
oxumuşlar.

Mühazirələr dinləyicilərdə böyük maraq doğur-
muş, onların sualları ətraflı cavablandırılmışdır.

PRİNSTON  QLOBAL  SEMİNARLAR  SERİYASI
  ÇƏRÇİVƏSİNDƏ  KEÇİRİLƏN  TƏLİM  

PROQRAMININ  İŞTİRAKÇILARI  ÜÇÜN  MÜHAZİRƏLƏR 

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar  Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı iyunun 
7-də Liviya Dövlətinin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Abdalrzak Şakahiyə ilə görüşdü. 

Görüşdə Xəzər Universiteti və Liviya universitetləri arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq, elmi əlaqələrin inkişafı 
və genişlənməsi məsələləri müzakirə olundu. 

LİVİYA DÖVLƏTİNİN    
    AZƏRBAYCANDAKI  MÜVƏQQƏTİ  İŞLƏR  VƏKİLİ 

 XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ
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Əziz gənclər!
Sizi və sizin simanızda ASAİF-in bütün üzv-

lərini növbəti toplantınızın işə başlaması müna-
sibətilə təbrik edirəm.

Müasir dünyada baş verən proseslərin təhlili 
göstərir ki, qabaqcıl ölkələrin qazandığı uğurların 
təməlində, ilk növbədə, elm və təhsil, intellektual 
potensial və texnoloji tərəqqi dayanır. Məhz buna gö-
rə də biz Azərbaycan gənclərinin mükəmməl təhsil al-
maları, öz imkan və bacarıqlarını reallaşdıra bil-
mələri üçün əlverişli şəraitin yaradılması istiqamə-
tində ardıcıl tədbirlər görürük. Bu məqsədlə paytaxt 
və regionlarda fəaliyyət göstərən tədris müəssisələ-
rinin binaları yenilənərək müasir avadanlıqlarla təc-
hiz edilir, ali məktəblərin maddi-texniki bazası möh-
kəmləndirilir, dövrün tələblərinə uyğun dərsliklər və 
dərs vəsaitləri hazırlanır.

Təhsil sahəsində həyata keçirilən ən mühüm 
tədbirlərdən biri də 2007-ci ildə təsdiq edilmiş Dövlət 
Proqramı əsasında minlərlə gəncin inkişaf etmiş 
ölkələrin qabaqcıl ali məktəblərinə göndərilməsidir. 

Biz onların Azərbaycana yüksək ixtisaslı mütəxəssis 
və bacarıqlı menecerlər kimi qayıtmasını arzulayırıq. 
Təqdirəlayiq haldır ki, xaricdə oxuyan tələbələrimiz 
elmin əsaslarına dərindən yiyələnmək üçün inadla 
çalışır, məzun olub Vətənə döndükdən sonra öz 
biliklərini ölkə həyatının müxtəlif sahələrində uğurla 
tətbiq edə bilirlər.

Biz həmin gəncləri həm də Azərbaycanın 
xaricdəki qeyri-formal elçiləri kimi görmək istəyirik. 
Hesab edirik ki, onlar yaşadıqları cəmiyyətlərin 
ictimai-siyasi və mədəni həyatına sıx inteqrasiya 
olunmalı, ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, turizm 
potensialı və müasir inkişafı ilə bağlı məlumatları, 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə-
si barədə həqiqətləri tələbə yoldaşlarına, yerli əhaliyə 
və dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istiqamətində 
məqsədyönlü iş aparmalıdırlar.

Xaricdə təhsil alan gənclərimiz oxuduqları ali 
məktəblərdə, şəhər və ölkələrdə təşkilatlanmalı, 
səfirliklərimiz və diaspor qurumları ilə yaxından 
əməkdaşlıq etməlidirlər. Onların fəaliyyətini koordi-
nasiya etmək üçün yaradılmış ASAİF də yalnız Azər-
baycanda və Avropanın müxtəlif ölkələrində tədbir-
lər keçirməklə kifayətlənməməli, hazırda təhsil alan 
və məzun olmuş gənclərlə davamlı iş mexanizmi 
qurmalıdır.

Hesab edirəm ki, Forum iştirakçıları yuxarıda 
qeyd olunan məsələlər və xaricdə təhsillə bağlı digər 
problemlər ətrafında səmərəli müzakirələr aparacaq, 
əməli təklif və tövsiyələr hazırlayacaqlar.

Toplantının işinə uğurlar, hər birinizə təhsiliniz-
də, ictimai və əmək fəaliyyətinizdə yeni nailiyyətlər 
arzulayıram.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 4 sentyabr 2014-cü il.

XARİCDƏ  TƏHSİL  ALAN  VƏ  MƏZUN  OLMUŞ  AZƏRBAYCANLI  GƏNCLƏRİN  
XII  BEYNƏLXALQ  FORUMUNUN  İŞTİRAKÇILARINA

GƏNCLİKGƏNCLİK

Sentyabrın 10-11-də Bakıda Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHİK) və Beynəlxalq 
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Pan-Avropa Regional Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə “Gənclərin miqrasiya 
problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir.

Konfransda Belçika, Fransa, Gürcüstan, Almaniya, Macarıstan, Qazaxıstan, Litva, Moldova, Polşa, Rumıniya, 
Türkiyə, Ukrayna və digər ölkələrdən nümayəndələr iştirak etmişlər.

Onlar öz ölkələrində miqrasiya sahəsində görülmüş işlər, miqrantların hüquqlarının qorunması və digər 
mövzularda müzakirələr aparmışlar. AHİK-in sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar Mehbalıyev son illər 
Azərbaycanda miqrasiya sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, normativ-hüquqi bazanın gücləndirilməsi 
istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirildiyini bildirib.

Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Pan-Avropa Regional Şurasının MDB üzrə proqram 
əlaqələndiricisi Anna Salnikova, qurumun gənclər komitəsinin prezidenti Qoda Neverauskayte miqrasiya 
problemləri ilə mübarizədə həmkarlar ittifaqları ilə əməkdaşlığın önəmini qeyd ediblər. Konfransın sonunda yekun 
sənəd imzalanmışdır.

 BEYNƏLXALQ  KONFRANS:  “GƏNCLƏRİN  MİQRASİYA  PROBLEMLƏRİ” 
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Tədbirdə dövlət və hökumət rəsmiləri, Milli Məc-
lisin deputatları, qeyri-hökumət təşkilatlarının təm-
silçiləri, KİV nümayəndələri , Böyük Britaniya, Tür-
kiyə, Almaniya, Fransa, Avstraliya, İsveçrə və Rusi-
yada təhsil alan 300-dən çox tələbə və məzun iştirak 
edib.

Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət him-
ni səsləndirilib. Sonra Prezident Administrasiyasının 
İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsə-
nov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin Forum iştirakçılarına təbrik məktubunu oxu-
yub və çıxışında qeyd  edib ki, hər bir ölkənin strateji 
inkişafı, müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi və döv-
lətçiliyinin gücləndirilməsi birbaşa olaraq gənc kadr-
ların hazırlanmasından, onların intellektual və ya-
radıcı qüvvəyə, vətəndaş cəmiyyətinin aparıcı üzvlə-
rinə çevrilməsindən asılıdır.

Bu gün gənclər ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-
iqtisadi və mədəni həyatında yaxından iştirak edirlər. 
Dövlət qeydiyyatına alınmış 300-dən artıq gənclər 
təşkilatımız mövcuddur. Bu gün həmin təşkilatlardan 
birinin - ASAİF-in növbəti forumudur.

Xarici ölkələrdə təhsil alan gənclərimizin təhsili 
ilə yanaşı, onların ictimai həyatı və təşkilatlanması bi-
zim üçün önəmli məsələlərdəndir. Bu baxımdan 
ASAİF-in rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. ASAİF 
ölkəmizin hüdudlarından kənarda təhsil alan və 
məzun olmuş azərbaycanlı gənclərin şəbəkələşməsi-
ni və fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsini təşkil et-
mək məqsədilə yaradılıb.

Xaricdə təhsil alan Azərbaycan gənclərinin təhsil 
aldığı ölkələrdə ictimai rəyə təsir imkanlarının artırıl-
ması, olduqları ölkələrin siyasi xadimləri, liderləri, 
elm-fikir adamları ilə görüşlərinin təşkil edilməsi va-
cibdir. Bu, Azərbaycanın müsbət imicinin formalaş-
dırılmasına ciddi təsir edə bilər.

Eyni zamanda, xaricdə təhsil alan gənclərimiz ol-
duqları ölkələrin yerli mediasına çıxış əldə etməli, 
Azərbaycanın müsbət imicinə xidmət edən məqam-
ları işıqlandırmalı və ölkəmizi tanıtmalıdırlar.

Yeni çağırışlarla və reallıqlarla üz-üzə qalan 
dünyada yaşadığımız üçün gəncliyimiz həmin 
təmayüllərə cavab verməyə, ona müvafiq reaksiya 
göstərməyə qadir olmalıdır. Gənclərimiz bu prosesdə 
digər yaş qruplarına nümunə olmalıdır. Bu mənada 
xaricdə təhsil alan və məzun olmuş gənclərimizin üzə-

rinə böyük məsuliyyət düşür. ASAİF də bu mənada 
müəyyən qədər dəyişməli, öz fəaliyyətini daha çevik 
və praktik müstəviyə keçirməlidir. Bu günədək 
ASAİF-in fəaliyyəti yalnız Azərbaycanda və Avropa-
nın digər ölkələrində forumlar keçirməkdən ibarət 
idisə, bundan sonra əməli fəaliyyətlərə başlamalı, xa-
rici ölkələrdə şəbəkələşmə, lobbiçilik, diaspor işləri-
nə daha çox diqqət ayırmalıdır.

Tədbirdə çıxış edən təhsil naziri Mikayıl Cabba-
rov ölkədə təhsil sahəsinə göstərilən dövlət qayğısın-
dan danışdı. Nazir bildirdi bu gün Azərbaycan dövləti 
sürətli inkişaf dövrünü yaşayır və bu tərəqqi təbii ki, 
gənclər üçün yeni imkanlar açır. Azərbaycanın iqtisa-
di potensialı artdıqca bütün sahələrin inkişafına kapi-
tal qoyulur və bu, müsbət nəticələr verir. Təbii ki, 
gənc nəsil bu prosesdən kənarda qalmayıb və yüksək 
intellektli, vətənpərvər gəncliyin formalaşması üçün 
çox əhəmiyyətli layihələr həyata keçirilir. Bu baxım-
dan Xaricdə təhsil üzrə Dövlət Proqramı gənclərin 
təhsil almaları üçün bərabər imkanların təmin edil-
məsində mühüm rol oynayır və ölkəmizdə insan 
kapitalının keyfiyyətinin artırılmasına imkan yaradır. 
Azərbaycan Gənclərinin xaricdə təhsili üzrə Dövlət 
proqramları çərçivəsində 2902 nəfər xaricdə təhsil 
almaq hüququ qazanıb.

Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov ölkəmi-
zin dünyada tanınmasında gənclərimizin böyük rol 
oynadıqlarını bildirdi. O, qeyd etdi ki, gənc nəslin təh-
silinə qoyulan sərmayə gələcəyə yönəlmiş ən səmə-
rəli yatırım sayılır.

Nazir deyib ki, bu gün ölkəmizin inkişafında, 
dünyada tanınmasında xaricdə təhsil alan gənclərin 
əməyi böyükdür. Gənclərin savadının artması, peşə-
kar mütəxəssis olmaq istəyi sevindirici haldır. Gənc-
lərlə bağlı keçirilən tədbirlərdə, forumlarda ölkəmi-
zin yeganə problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair fəal iş aparılmalı-
dır.

Sonra Forum iştirakçılarının sualları ətrafında 
müzakirələr aparıldı. Müzakirələr zamanı bir fikir xü-
susi vurğulandı ki, xaricdə təhsil alan tələbələr və mə-
zun olmuş gənclər yüksək səviyyəli mütəxəssis ola-
raq ölkəmizi layiqincə təmsil etməli, milli mənafelə-
rimizin və dəyərlərimizin qorunması sahəsində əməli 
işlər görməlidirlər.

Sentyabrın 5-də Bakıda “Xaricdə Təhsil Alan və Məzun Olmuş 
Gənclərin Beynəlxalq Forumu” İctimai Birliyinin (ASAİF) XII 

Forumu keçirilib 

ASAİF - İN   XII  FORUMU
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İyunun 14-də rus dilində yayımlanan xəbər portalında Xəzər 1news.az 
Universitetinin Psixologiya departamentinin koordinatoru və müəllimi Ülkər 
İ «Женщине, которая волею судьбы осталась одна, весьма сложно sayevanın  
бороться с определенным негативным отношением к себе» sərlövhəli müsahibəsi 
dərc olunmuşdur. Müsahibəni bu linkdə oxumaq olar:

http://1news.az/interview/20140714115526608.html (Müsahibə jurnalın 22-24- 
cü səhifələrində dərc olunur .)

ƏMƏKDAŞIMIZIN  1NEWS.AZ-A  MÜSAHİBƏSİ

Sentyabrın 1-də Mərdəkanda görkəmli sahibkar 
və xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin vəfatı-
nın 90 illiyi münasibətilə onun dəfn olunduğu və 
büstünün qoyulduğu Pir Həsən ziyarətgahında anım 
mərasimi keçirildi. 

Mərasimdə ictimaiyyət nümayəndələri və 
Hacının Mərdəkanda özünə məxsus torpaq sahəsin-
də inşa etdirdiyi, xalq arasında "Tağıyev məktəbi" 
adlandırılan 123 saylı məktəbin müəllim və şagird-
ləri iştirak edirdilər. Tədbirin təşkilatçısı və apa-
rıcısı yurnalist-araşdırmaçı,Tağıyev haqqında iki ki-
tabın müəllifi, Həsən bəy Zərdabi adına mükafatın 
laureatı, əməkdar jurnalist Mirvari Rəhimli idi.

M. Rəhimlinin giriş nitqindən sonra söz natiqlərə 
verildi. İqtisadçı alim, millət vəkili Ziyad Sə-
mədzadə, tarixçi alim Firdovsiyyə Əhmədova, Ta-
ğıyev haqqında bədii əsərlər müəllifi Teyyub Qur-
ban, Azərbaycanın sabiq baş naziri Rəhim Hüsey-
nov, pedaqoq Ayaz Musayev, "Xəzər Xəbər" jurna-
lının baş redaktor müavini, əməkdar jurnalist Əlirza 
Balayev, Mərdəkan sakini Şeyx Sənan, iqtisadçı 
mütəxəssis Elşad Səmədzadə çıxış edərək, Hacının 
iqtisadiyyat təşkilatçısı və mesenat kimi çoxşaxəli 
fəaliyyətindən danışdılar.

Tədbir çay süfrəsi ətrafında söhbətlə başa çatdı.

  HACI  ZEYNALABDİN  TAĞIYEVİN  

ANIM  MƏRASİMİNDƏ

Sentyabrın 3-də Xəzər Universitetinin təsisçisi, Di-
rektorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor 
Hamlet İsaxanlı, Xəzər Universitetinin Mühəndislik 
və tətbiqi elmlər fakültəsinin dekanı professor Has-
san Niknafs və İnkişaf mərkəzinin direktoru Raziyə 
İsayeva Azərbaycan-Amerika Ticarət Palatasının  

“Azərbaycanda rabitə və yüksək texnologiyalar sek-
toru üçün yaradılmış işgüzar mühit” mövzusunda ke-
çirilmiş konfransında (Bakı, Fairmont oteli)  iştirak 
etmişlər. Konfransın ikinci sessiyasında H. İsaxanlı  
"Yüksək texnologiyalarda Azərbaycanın insan re-
surslarının potensialı" adlı bölmədə çıxış etmişdir. 

AZƏRBAYCAN - AMERİKA  TİCARƏT 
 PALATASININ  KONFRANSINDA 

 Sentyabr-ın 4-də İspaniyanın Valensiya  Politex-
nik Universitetində (İspaniya, Universitat Poli-
tècnica de València) ölkələrin təqdimatı keçirilmiş-
dir. Təqdimatda Erasmus Mundus tələbə mübadiləsi 
ilə orada təhsil alan Xəzər Universitetinin 3-cü kurs 
tələbəsi Rizvan Saatov (Kompüter mühəndisliyi) və 
Xəzər Universiteti İnternet İnstitutunun direktoru 
Rəşad Əliyev (PhD, Kompüter elmləri) də iştirak 

etmişlər. 
R. Saatov və R. Əliyev Azərbaycan və Xəzər Uni-

versiteti, təhsil sistemimiz, bayramlarımız, mətbəxi-
miz haqqında geniş məlumat vermişlər. 

Təqdimatın sonunda müsabiqə keçirilərək, Azər-
baycana maraq daha da artırılmış, müxtəlif 
hədiyyələr verilmiş və milli rəqslərimiz təqdim 
olunmuşdur.

VALENSİYA   POLİTEXNİK  UNİVERSİTETİNDƏ  
KEÇİRİLMİŞ  ÖLKƏLƏRİN  TƏQDİMATINDA  

 XƏZƏR  UNİVERSİTETİNİN  NÜMAYƏNDƏLƏRİ  DƏ  İŞTİRAK  ETMİŞLƏR

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ
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Xəzər Universitetinin Coğrafiya və ətraf mühit 
departamentinin müdiri, fəlsəfə doktoru Rövşən 
Abbasov iyunun 28-30-da  Koreya Respublikasının 
paytaxtı  Seul şəhərində iqlim dəyişikliyi və istixana 
qazlarının öyrənilməsinə həsr olunmuş Beynəlxalq 
Modelləşdirmə Konfransında  və Texniki işçi 
qrupunun üçüncü iclasında iştirak etmişdir.

 
***

İyulun 16-da Qəbələ şəhərində “İqlim dəyişmə-
ləri riskinin həssas dağ icmaları tərəfindən su və daş-
qın idarəolunma riskinə tətbiqi” layihəsi çərçivəsində 
“Daşqının proqnozlaşdırılması və erkən xəbərdarlıq 
sistemləri”  mövzusunda iki günlük seminar keçiril-
mişdir. Seminarda Xəzər Universitetinin Coğrafiya 
və ətraf mühit departamentinin müdiri, fəlsəfə dok-
toru Rövşən Abbasov həssas icmalar üçün hazırlığın 
qiymətləndirilməsini (capacity assesment) nümayiş 
etdirmişdir. Seminarda yerli maraqlı tərəflər, o cüm-
lədən layihə heyəti, həmçinin benefisiarlar, milli və 
beynəlxalq ekspertlər, həssas dağlıq icmalarının nü-
mayəndələri iştirak etmişlər.

***
FLEG II (ENPI East) Programı çərşivəsində 

“Ümumdünya Fondu”nun TEEB Qiymətləndirilmə 
Hesabatı üzrə proqram məsləhətçisi, Xəzər Universi-
tetinin Coğrafiya və ətraf mühit departamentinin 
müdiri, fəlsəfə doktoru Rövşən Abbasov  sentyabrın 
9-da Bakıda Hyatt Regency otelində  keçirilmiş təd-
birdə “Azərbaycan meşə sektoru üçün TEEB Qiy-
mətləndirilmə Hesabatı”nın hesabatı və ilkin 
nəticələri ilə əlaqədar çıxış etmişdir.

 R. Abbasov Azərbaycan meşələrinin əhəmiyyətli 
ekosistem xidmətləri  və onların iqtisadi, sosial və 
mədəni xidmət lərinin qiymətləndirilməsinin 
vacibliyini bildirmişdir. O, qeyd etmişdir ki, meşələr-
dəki  qanunsuz ağac istehsalı və həddindən çox 
otarılma kimi böyük təhlükələr meşə idarəçiliyinin 
təkmilləşdirilməsi ilə həll edilə bilər.

Tədbirdə səlahiyyətli hökumət orqanları, qeyri-
hökumət təşkilatları və universitetlərin nümayəndə-
ləri, habelə beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iş-
tirak etmişlər.

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ

DEPARTAMENT  MÜDİRİMİZ  ÖLKƏ  VƏ  BEYNƏLXALQ 
 MİQYASLI  TƏDBİRLƏRDƏ  İŞTİRAK  ETMİŞDİR

Sentyabrın 3-də  Xəzər Universitetinin  təsisçisi, 
Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor 
Hamlet İsaxanlı norveçli  qonaq və Norveçin 
Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndələri ilə 

görüşüb. Görüşdə Xəzər Universiteti ilə Norveç 
universitetləri arasında qarşılıqlı münasibətlərin 
gücləndirilməsi məsələsi müzakirə olunub.

NORVEÇ  SƏFİRLİYİNİN  NÜMAYƏNDƏSİ  İLƏ  GÖRÜŞ

Sentyabrın 3-də Xəzər Universitetinin İqtisadiy-
yat və menecment fakültəsində virtual müəssisə  ilə 
bağlı seminar keçirildi. "Virtual Müəssisə" layihəsi  
çərçivəsində Təcrübə firmasının meneceri Ziya Şimi-

yev və Mərkəzi Ofis direktoru Ceyhun Məmmədov 
tələbələrə yeni yaradılmış virtual müəssə, Kazar Soft 
MMC ilə bağlı məlumat verdilər, onların sualları 
cavablandırıldı.

Quba şəhərində Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənc liderlər üçün 
keçirilmiş yay məktəbində sentyabrın 9-da Xəzər 
Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar 
Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı “Dünyada 

və Azərbaycanda təhsil sahəsində nələr vaş verir?” 
mövzusunda mühazirə oxumuşdur. Sonra müzakirə 
keçirmiş və iştirakçıların suallarını cavablandırmış-
dır.

  VİRTUAL  MÜƏSSİSƏ   İLƏ  BAĞLI  SEMİNAR  

  TƏHSİL  NAZİRLİYİNİN  YAY  MƏKTƏBİNDƏ  

Sentyabrın 12-də Malayziya səfirliyi tərəfindən  Bakının Four Seasons otelində  Malayziyanın baş naziri   
Mohammad Najib Tun Abdul Razakın Azərbaycana rəsmi səfəri ilə əlaqədar Malayziya  və Azərbaycan iş 
adamlarının iştirakı ilə dəyirmi masa təşkil olunmuşdur. Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və 
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı da tədbirdə iştirak etmişdir.

MALAYZİYA  SƏFİRLİYİNİN  TƏŞKİL  ETDİYİ  DƏYİRMİ MASA  
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XATİRƏXATİRƏ

İnsan dünyaya gəlir, yaşayır, çalışır, sevinc və qə-
mi dadır və bir gün dünyadan köçür...Tez ya gec, sağ-
lam ya xəstə vəziyyətdə, evdə, ya çöldə,...-fərqi yox-
dur, ölüm baş verir. Ölümdən sonra həyat varmı? Varsa 
necədir? Cismani ölümdən sonra yaşayan ruhdursa, o 
nədir? Düşünən insan var olandan bəri bu cür suallar 
üzərində baş sındırır, onlara cavab axtarır və təsəllive-
rici bir cavab tapmır...

İnsanın əməlləri və bu mənada adı qalır. Dünyadan 
köçənin övladları qalırsa, o sanki cismən tam yox ol-
mur, müəyyən mənada cismani olaraq övladlarının si-
masında davam edir. Dünyanı tərk edənin yaxınları - qo-
hum və dostları, müəllim və tələbələri onun haqqında 
xatirələr danışırlar, bu özü də həmin insandan qalan iz-
lərdir. Danışılan xatirələr qələmə alınsa yaxşıdır, bu hal-
da həmin xatirələr hamıya çatır, əziz insanın obrazı da-
ha əhatəli, çoxtərəfli, rəngarəng olur.

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat 
və Mexanika İnstitutunda fızika-riyaziyyat elmləri na-
mizədi (indiki deyilişlə, fəlsəfə doktoru; əslində isə sa-
dəcə riyaziyyat doktoru deyilməlidir) adı almaq üçün 
növbəti dissertasiya müdafiəsi nəzərdə tutulmuşdu. 
Üzündə xəfif təbəssüm olan səliqəli bir gənc institutun 
koridorunda məni dayandırdı, salam verdi, özünü təq-
dim etdi: Əlövsət Osmanov. Dəyişən arqumentli dife-
rensial tənliklər sahəsində tədqiqat aparıb, dissertasiya 
yazıb, onu növbəti şurada müdafiə etmək istəyir. Öz 

işini müdafiə qabağı mənimlə müzakirə etməyin müm-
kün olub-olmadığını soruşdu. Mən, "əlbəttə, gəl müza-
kirə edək" dedim. Şərtləşdik, vaxt təyin etdik. Sonra ins-
titutdaxili söz-söhbətdən mənə aydın oldu ki, bu oğla-
nın elmi rəhbəri ilə arası yaxşı olmayan bir və ya iki şu-
ra üzvü müdafıə öncəsi müzakirədə şuluq salıb mane ol-
maq, mümkün olsa, müdafıəni təxirə salmaq və ya heç 
olmazsa bu barədə qorxu yaratmaq, özlərini göstərmək 
fikrinə düşüblərmiş.

Şərtləşdiyimiz vaxt Əlövsətlə görüşdük. Yazı tax-
tası önündə dissertasiya işinin əsas hissəsini mənə da-
nışmağa başladı. Çox səliqəli yazır və çox dəqiq danı-
şırdı. Verdiyim suallara aramla cavab verirdi. Mənə 
tam aydın oldu ki, elmi rəhbərinin dissertasiyanın ha-
zırlanmasında bir rolu olmayıb, hər şey Əlövsətin öz is-
tedadının və çalışqanlığının nəticəsidir. Mümkünsə, 
dissertasiya işini götürməyimi və evdə baxmağımı xa-
hiş etdi. Evdə dissertasiya ilə daha diqqətlə tanış ol-
dum. İşin riyazi məzmunu ilə yanaşı Əlövsətin qeyri-
adi dərəcədə səliqəli, aydın, incədən-incəyə düzgün ya-
zı üslubuna valeh oldum. Görüşəndə dissertasiyadakı 
nəticələr və müəllifin elmi uğuru ilə yanaşı onun yazı 
üslubunun başqa şeylərdən də xəbər verdiyini, görünür 
ki, müəllimlik və metodist qabiliyyəti olduğunu, yaxşı 
kitab, xüsusilə dərslik yaza biləcəyini dedim. Gülüm-
sündü, təşəkkür etdi, mənim dissertasiya kənarı bu mü-
şahidələrim haqqında təvazökarcasına heç nə demədi.

Əlövsət dissertasiya işini uğurla müdafiə etdi. Bir 
müddət keçdi. Biz yenidən görüşdük, onun təhsil sa-
həsi ilə maraqlandığını gördüm, zənnim məni aldatma-
mışdı. Əlövsət get-gedə Azərbaycanda təhsil islahat-
ları, müqayisəli təhsil, biliklərin qiymətləndirilməsi, 
təhsilin idarə edilməsi, dərsliklərin qiymətləndirilməsi 
və yazılması kimi sahələrdə öz sözünü deməyə başladı, 
çoxsaylı məqalələr, dərs vəsaitləri, dərsliklər və mo-
noqrafiyalar yazdı. Xeyriyyəçi idi, kitab nəşri və digər 
sahələrə töhfə verirdi.

Təhsil sistemində islahatı çətinləşdirən çox səbəb 
var. Məsələn, təhsilin çox geniş sahə olması, demək 
olar ki, hər ailənin təhsillə bağlı olması, öyrədənlərin-
müəllimlərin neçə yüz minlərlə, öyrənənlərin-şagird 
və tələbələrin milyonla ölçülməsi - bu genişlik və həya-
ti vaciblik burada durmadan, amma düşünülmüş, yaxşı 
planlaşdırılmış, ölçülü işlər görülməsini tələb edir. Ali 
məktəbin zəif məzun buraxması orta məktəblərdə kadr 

AMALINDAN  DÖNMƏYƏN  FƏDAİ - ƏLÖVSƏT  OSMANLI

Qanun Nəşriyyatında “Təhsil fədaisi Əlövsət Osmanlı” adlı kitab çapdan çıxmışdır. Kitabda tanınmış 
təhsil eksperti və naşir, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru mərhum Əlövsət Osmanlı haqqında məqalə, xatirə və 
şeirlər toplanmışdır. Azərbaycan və Türkiyənin elm, təhsil, ədəbiyyat və mətbuat sahəsində fəaliyyət göstərən 
tanınmış ziyalılarının, eləcə də onun yaxınlarından bir qrupunun bu yazılarında onun vətənpərvər bir ziyalı 
olaraq həyatı və yaradıcılığı, eləcə də xarakteri, həyat tərzi və ətrafındakı insanlarla qarşılıqlı münasibətləri 
barədə maraqlı məlumatlar tapmaq olar. Kitabın tərtibçisi Cəlalə Osmanlı, redaktoru Fikrət Süleymanoğludur.

Kitabda Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 
İsaxanlının da “Amalından dönməyən fədai – Əlövsət Osmanlı” adlı məqaləsi verilmişdir. Məqaləni 
oxucularımıza təqdim edirik
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məsələsinə zərbə vurur, orta məktəbin zəif məzunlar 
verməsi ali təhsilin təşkilində böyük problemlər 
yaşadır. Çətinlik yaradan cəhətlərdən biri də təhsilin 
maliyyələşdirilməsidir. Bunların yanında təhsilin idarə 
olunması gəlir. Təhsildə baş verən yaxşı-yaman hər şey 
idarəetmənin birbaşa nəticəsidir. Yaxşı idarəetmə cari 
vəziyyətdə mümkün olanı həyata keçirməyə imkan 
verir, pis idarəetmə isə cari vəziyyəti daha pis, bərbad 
vəziyyətə gətirib çıxara bilir. Əlövsət təhsildə baş 
verənləri təhlil edir, islahatların gecikdiyini və ya tərs 
getdiyini deyir, bir alim, təhsil mütəxəssisi və vətəndaş 
kimi məsuliyyət hiss edir, narahatlıq keçirirdi.

Əlövsət 1-4-cü siniflərdə riyaziyyat və həyat 
bilgisi üzrə dərslik və dərs vəsaitlərinin müəllifi idi. 
Orta məktəb müəllimləri bu kitabları çox bəyənirdilər. 
Əlövsət bu kitabları çıxan kimi onları Xəzər 
Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən "Dünya" 
məktəbinə hədiyyə edirdi. Dünya məktəbi öz 
növbəsində həmin dərsliklərdən minnətdarlıq hissi ilə 
istifadə edirdi. Əlövsətin bu kitabları Təhsil 
Nazirliyinin tövsiyə etdiyi siyahıda olmasa da, Dünya 
məktəbi müəllimləri onları çox sevir, öz işlərini əsasən 
o kitablar üzərində qururdular (digər məktəblərdəki 
çoxsaylı müəllimlərin də bu kitablardan istifadə 
etdiklərinə şübhəm yoxdur). Ümumiyyətlə, orta 
məktəb təhsil proqramları və orta məktəb dərslikləri 
Əlövsətin həm yaxşı bildiyi sahə, həm də yaralı yeri idi 
desəm, güman edirəm ki, səhv etmərəm. Doğrudan da, 
təhsil proqramları təhsilin məzmunu və standartları ilə 
bağlıdır və həlledici əhəmiyyətə malikdir, dərsliklər isə 
proqramın necə həyata keçirildiyini, icra olunduğunu 
göstərən əsas vasitədir. Əlövsət bunu dərindən duyur, 
bilir və...yanırdı. Bu yanğı onu polemik məqalələr və 
kitablar yazmağa vadar edir, onun yaradıcılığını get-
gedə daha çox bu istiqamətə yönəldirdi.

Əlövsət Azərbaycanda yaxşı tanınan, televiziya, 
radio, qəzet, internet dünyasında sayılan, axtarılan bir 
təhsil mütəxəssisinə çevrilmişdi. Əsasən konstruktiv 
tənqid üzərində qurulan yazıları, çıxış və müsahibələri 
müəyyən şəxslərə toxunur, onlar da bu və ya digər 
vasitələrlə Əlövsətə cavab verir, hücum edirdilər. 
Əlövsət hər yeni məqaləsini mənə göndərir, kitablarını 
gətirib şəxsən təqdim edirdi. Uzun telefon 
danışıqlarımız olurdu. Mən onu bir qədər yumşaltmağa 
çalışır, özünə fıkir verməsini istəyirdim, düşünürdüm 
ki, belə fəaliyyət, belə gərginlik onu üzə bilər. Lakin 
Əlövsət çox prinsipial insan idi, doğru və vacib saydığı 
fıkrin üstündə durar, geri çəkilmək haqqında 
düşünməzdi... Əgər həyatın mənası mübarizədirsə, bu 
doğrudursa, Əlövsət mübariz, qəhrəman bir insan idi.

Əlövsət təhsil sahəsində bir institut direktoru 
olmağa layiq mütəxəssis idi. 2013-cü ilin, gərək ki, 
aprel ayı və ya mayın əvvəlləri idi, bir telefon 
danışığımız oldu. Xəzər Universiteti nəzdində ciddi 
fəaliyyət göstərən Təhsil Siyasəti İnstitutu haqqında 
danışdıq. Bu İnstitut geniş mənada təhsil siyasəti ilə 
məşğul olur, çox saylı beynəlxalq layihələr həyata 
keçirir, islahatlar üçün proqram və tövsiyələr 
hazırlayır, həm elmi-tədqiqat, həm də təlimlərlə 
məşğul olur. Əlövsətlə məsləhətləşdik, onun bu 
institutda işləməsini razılaşdırdıq. Plan tökdük, 

sənədlərini və zəruri məlumatları göndərdi, veb-
səhifəyə daxil etdik, tədqiqata başladı və payızda 
məruzə edəcəyi, həmçinin onun İnstitut vasitəsilə yeni 
layihələrinə qoşulacağı barədə razılığa gəldik. Heyhat, 
istedadının bar verdiyi, yaradıcılığının zirvəsinə 
yaxınlaşdığı bir dövrdə, yarpaqların saralmağa macal 
tapmadığı ilk payız günlərində Əlövsətin ürəyi 
dayandı... 

Əlövsətin əməli və amalı elm və təhsillə bağlı idi. 
Onun haqqında xatirələr yazılacaq, onun açdığı iz 
qalacaq, onu minnətdarlıqla anacaqlar. Əlövsətin 
övladları onun yolunu ləyaqətlə davam etdirirlər. 

Dilqəm Xəzər Universitetini bitirdi, iş dünyasına girdi, 
atası kimi fəal və prinsipialdır. Cəlalə bu yaxınlarda 
fızika-riyaziyyat üzrə dissertasiya müdafıə etdi, atası 
kimi çox qabiliyyətli və səliqəli olduğunu gördüm, 
həm sevindim, həm köksümü ötürdüm.

Dünyadan köçənin adı və izi yaşayırsa, 
davamçıları qalırsa, haqqında xatirələr yazılırsa, 
deməli o, bu dünyada layiqli ömür sürüb.

Hamlet İSAXANLI,
professor
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ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

- Улькер, как получилось, что в процессе 
учебы Вы поменяли аж четыре страны - 
Азербайджан, Америку, Турцию и Англию? 

- Дело в том, что я изначально поступила в Уни-
верситет «Хазар»,  на факультет международных от-
ношений. Но спустя год поняла, что выбранное 
мной направление – это не то, чем я хочу 
заниматься всю жизнь.

С юности меня тянуло в психологию, но 
сначала меня пытались отговорить от такого 
выбора специальности родители. В их доводах был 
резон: еще лет 15 назад психология как наука в 
нашей стране была не востребована. Поэтому я их 
послушалась и попыталась найти себя в другой 
сфере. Но, как показала жизнь, против себя идти 
очень сложно.  Я стала искать выход и пришла к 
выводу, что изучать психологию лучше всего в 
Америке – в то время должного уровня 
преподавания психологии в Азербайджане еще не 
было. Так я поступила в Santa Monica College в Лос-
Анджелесе, затем продолжила обучение в Турции, 
в Bogazici Universitesi, а магистратуру уже 
окончила  в Йоркском университете в Англии.

- Вы сказали: стать психологом мечтали с 
юности. То есть, до этого были мечты о другой 
профессии?

- Кем я только не мечтала стать! Даже 
дизайнером, несмотря на полное отсутствие 

способностей к рисованию.

- Ну, некоторых это не останавливает.
- Да (смеется). Но я все же привыкла 

заниматься тем, к чему не только лежит душа, но и к 
чему есть способности. Надо сказать, что учеба за 
границей дала мне очень много, и с каждым днем я 
все больше утверждалась в мысли, что на этот раз 
выбрала свою профессию правильно.  Лекции 
были настолько интересными, что на них 
приходили студенты со всех факультетов. Я 
выбрала когнитивную нейропсихологию - науку, 
изучающую мозг с помощью новых методов и 
сканеров, а также клиническую психологию – 
помощь людям, страдающим разными психологи-
ческими расстройствами, такими как депрессия, 
фобия, зависимость и так далее.

- Сегодня Вы – практикующий психолог?
- Сегодня я – иногда практикующий психолог 

(улыбается). Потому что  в первую очередь – я 
преподаватель в Департаменте психологии 
Университета «Хазар» и HR-директор. Но 
пациентов, которых психологи обычно называют 
клиентами, принимаю, если вижу, что случай 
весьма интересный – то есть, от приема будет 
обоюдная польза и  для клиента, и для меня в плане 
приобретения опыта. 

Другими словами, сегодня психологическая 

Сегодня  мы  все  чаще  с  гордостью  говорим  о  все  более  
возрастающей  роли  женщины в  современном  азербайджане. Все 
больше представительниц прекрасного пола занимают ответст-
венные должности в самых разных сферах, и  успешные женщины в 
политике, науке, экономике Азербайджана – уже  не исключение, но 
еще пока и не правило. Тем приятнее знакомиться с девушками, 
которые представляют собой живое воплощение современной 
азербайджанки: целеустремленной, умной, красивой и при этом – 
женственной и загадочной. В этом, как нам кажется, особенность 
именно наших женщин – даже строя карьеру, даже борясь за 
собственные права, они остаются истинными женщинами - 
красивыми, загадочными и мудрыми.

Мы решили знакомить читателей с представительницами 
современного Азербайджана, добившимися настоящего успеха в той 
или иной сфере. И сегодня наш гость - Улькер Исаева, HR-директор и 
преподаватель Университета «Хазар», соучредитель некоммерчес-
кой  благотворительной о рганизации  ASAAP.   

УЛЬКЕР  ИСАЕВА: «ЖЕНЩИНЕ,  КОТОРАЯ  ВОЛЕЮ  СУДЬБЫ  ОСТАЛАСЬ  
ОДНА,  ВЕСЬМА  СЛОЖНО БОРОТЬСЯ  С  ОПРЕДЕЛЕННЫМ  НЕГАТИВНЫМ  

ОТНОШЕНИЕМ  К  СЕБЕ»
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практика – для меня не способ заработать деньги. Я  
также провожу различные психологические 
тренинги для тех или иных компаний. Кстати, 
весьма полезные со всех точек зрения мероприятия.

- Получается, что Вы каким-то образом пред-
видели всплеск интереса к психологии в нашей 
стране.

- Нет, я думаю, это просто совпадение.  Тем 
более что в будущем я вижу себя больше в 
академической сфере: мне  очень нравится именно 
преподавать. Ведь сегодня сама форма обучения 
очень резко отличается от той, что была еще 15 лет 
назад. Сегодня она все больше приобретает 
интерактивную форму, когда ученики с учителями 
постоянно находятся в некоем диалоге. Проводятся 
игры, упражнения, студенты работают над какими-
то проектами - все это весьма дина-мично, 
интересно, познавательно.

- А что конкретно Вы преподаете?
- В основном психопатологию и психотерапию, 

начиная с психоанализа и поведенческой терапии, о 
которой до сих пор в Азербайджане очень мало 
знают.

На самом деле, во всем мире уже давно 
преподают самые разные направления психологии, 
и каждый психолог выбирает то, которое  ближе 
ему самому.  Я же практикую в когнитивно-
поведенческой терапии. Говоря простыми словами, 
я пытаюсь направить каждого человека, помочь 
ему понять связь между его мыслями и 
последующими событиями в его жизни, ведь 
мысли предшествуют тем или иным поступкам. И 
меняя мысли, можно менять поведение и в итоге – 
жизнь.

- Улькер, при всем при этом Вы еще занимае-
тесь социальными проектами. 

- Да, я социально активный человек. Три года на-
зад мы – я,  Мадина Ахмедова,  Фатимa Ибрагим-
бейли и Джамиля Вердиева - создали благотвори-
тельную организацию ASAAP (Azerbaijan Social 
Aid & Awareness Program). Первым нашим 
проектом сталo мероприятие, посвященное Дню 
борьбы с лейкозом, который отмечается 15 
февраля.  За день до этого, как известно, свой 
праздник отмечают влюбленные. Так и родилась 
идея  («Поделись своей проекта Share your love
любовью»),  в котором мы призывали людей по-
дарить в этот день частичку своей любви больным 
лейкемией детям.

В промо-клипе, с которым нам помогли наши 
друзья, снялись многие азербайджанские знамени-
тости. Он набрал огромное количество просмотров 
за короткое время, мы смогли собрать достаточную 
сумму уже на первом же мероприятии, и все это нас 
очень вдохновило, ведь первый же проект 
получился!

Мы сознательно взяли на себя огромную 

ответственность, но при этом решили подойти к 
делу конкретно: пусть лучше мы поможем трем-
четырем малышам, но доведем дело до их полного 
выздо ров ле ния.   Поэтому этот проект 
продолжается до сих пор: дети выздоравливают, 
слава Богу, но есть другие, кому мы можем помочь.

Нас в нашем проекте всего четверо, но людей, 
которые нам помогают, – тысячи. Мы собираем 
деньги, которые идут на покупку лекарств и оплату 
каких-то медицинских процедур, организовывая 
различные мероприятия: от вечеринок с 
известными диджеями до показов фильмов.  Кроме 
того, мы постоянно ищем организации, которые 
могут оказать помощь как конкретному ребенку, 
так и готовы к сотрудничеству с нами на 
долгосрочной основе.

И мы с девочками очень счастливы, что уже 
есть дети, которые благодаря участию наших 
сограждан стали здоровыми. Лечение лейкемии 
сегодня возможно, просто оно дорогое и 
длительное  - минимум два года.

- А как Вы находите своих подопечных?
-  Первых трех малышей мы нашли на сайте ley-

koz.az. А потом, когда нас уже узнали и родители, и 
сотрудники медицинских учреждений, они сами 
стали нас находить. К сожалению, мы можем 
заботиться одновременно лишь о 3-4 детях.

Кроме того, ASAAP реализует и другие 
проекты: мы работаем с воспитанниками детдомов 
и интернатов, привлекаем взрослых в программу 
«Старший брат» и «Старшая сестра». Суть ее в том, 
что  те, кто желает принять участие в жизни этих 
детей, проводят с ними время, учат чему-то 
полезному, вывозят в зоны отдыха и аквапарки, 
водят в кино…

Мы также проводим аукционы, тематические 
вечеринки и так далее, но сознательно не берем на 
себя много проектов. Как говорится, лучше меньше 
да лучше.

- Как у Вас на все хватает времени? Ведь Вы 
еще и молодая мама.

- Времени как раз не хватает. Но я не 
представляю своей жизни иначе. Люди ведь 
разные, для кого-то предел мечтаний – сидеть дома 
и смотреть телевизор, кому-то для счастья нужна 
исключительно карьера, ну и так далее. Я вот не 
мыслю себя без какой-то общест вен ной 
деятельности. Mне очень важно чувствовать себя 
активной и полезной, чтобы ощущать себя полно-
ценным и счастливым человеком.

- Ну, а отдыхаете Вы тоже активно?
 - Нет. Вот здесь все с точностью до наоборот. 

Возможно, для баланса (смеется).

- Согласны ли Вы с тем, что сегодня 
женщинам намного легче строить карьеру, 
нежели, скажем, лет 15 назад?   

- Я согласна, что сегодня в сознании женщин 



24 332 Sentyabr  2014

произошли какие-то перемены. Просто они были ес-
тественными для моего поколения, потому что мне 
лично не пришлось себя в чем-то ломать или 
пересматривать какие-то взгляды.  Думаю, это 
заслуга моих родителей, давших нам с сестрами 
такое воспитание.

Но вот еще в начале 2000-х, когда я была сту-
денткой, большинство девушек поступали в 
институт не ради получения профессии, а ради 
диплома  - как одного из главных составляющих 
приданого. Помню, что среди моих ровесниц 
большинство было или уже замужем, или 
обручены, или вообще ждали ребенка.

Сегодня девушки поступают в университеты 
ради знаний, они действительно хотят учиться и 
получить профессию. Они более уверенно смотрят 
в будущее, в том числе и потому, что сегодня 
женщине легче устроиться на работу.

Да-да, если раньше наблюдалась некая 
дискриминация по отношению к представитель-
ницам слабого пола, то сегодня дискриминации 
подвергаются мужчины. Как это ни парадоксально. 
Приятно, что сегодня отношение к женщине, 
которая самостоятельно строит собственный 
бизнес, в обществе меняется: все меньше 
разговоров о том, что ей обязательно кто-то 
«помог». И все это происходит потому, что есть 
женщины, доказавшие это своим примером.

- Улькер, Вы как человек, проживший опре-
деленное время за границей, можете сравнить 
степень свободы женщины в Азербайджане и за 
его пределами.  Чего, на Ваш взгляд,  у нас еще 
нет, а в чем, быть может, есть плюсы?

- Плюсы в том, что все-таки у нас в стране жен-
щина, становясь самостоятельной, не переходит ту 
тонкую грань, которая переводит ее в категорию 
феминисток. То есть, наши женщины умудряются 
оставаться женственными дома и жесткими в 
бизнесе или на работе.

А что касается минусов – это, скорее, 
отношение общества к одиноким женщинам – и тут 
не важно, разведена она или просто не вышла 
замуж. До сих пор, увы, все еще имеют место 
стереотипы о том, что женщина должна быть неп-
ременно при муже, а ее основная задача – это 
родить и воспитать детей.

И женщине, которая волею судьбы осталась 
одна, весьма сложно не только выживать, но и 
бороться с определенным негативным отношением 
к себе.  Некоторые не выдерживают давления и 
даже ставят на себе «крест», и это – очень печально. 
Ведь на дворе все-таки XXI век. Женщина не 
должна никому доказывать, что она – «тоже 
человек».

Мне и моим сестрам повезло в том плане, что 
нас отец готовил к любым жизненным 
обстоятельствам. Он всегда нам вроде бы в шутку 
говорил: «Вы выйдете замуж только после 25 лет, 
потому что если завтра что-то случится, вы не 

должны оставаться без куска хлеба. У вас должна 
быть профессия и возможность зарабатывать 
самим».   Так получилось,  что мы все 
действительно создали семьи после достижения 
25-летнего возраста, и с годами я понимаю, что отец 
был прав.

Но я уверена, что со временем эти стереотипы 
себя изживут, хотя процесс этот весьма долгий.

- Многие не согласятся с Вами, оспаривая 
даже само слово «стереотипы» и ссылаясь на 
пресловутый «менталитет». Но ведь менталитет 
– это совокупность качеств и особенностей, а 
значит, его можно и нужно менять. Вы, как 
психолог и преподаватель, можете как-то 
влиять в этом смысле на своих студентов.

- Вы знаете, студенты меня и так радуют, я уже 
вижу, насколько у них иное мышление.  К примеру, 
если говорить о таком серьезном вопросе, как 
создание семьи. В Азербайджане, увы, до сих пор 
существует проблема того, что большинство 
молодых людей «влюбляются, чтобы жениться». 

То есть, ищут человека лишь потому, что 
«пришло время». Тогда как во всем мире люди же-
нятся, потому что любят.

Но и наша прогрессивная молодежь уже 
поняла, что жизнь строить надо именно так, и это – 
правильно: жить по велению сердца и души.

Так что, современная молодежь мыслит иначе. 
Другое дело, что их пока очень мало, процентов 10 
от силы. Но лет  15 назад и их не было.

Думаю, что торопить события не стоит, мы – 
страна очень молодая. А ломка стереотипов должна 
проходить естественно, иначе ничего хорошего не 
будет. Я уже вижу, как происходит постепенное 
изменение в сознании людей.  И, поскольку многое 
зависит от воспитания, есть надежда, что 
нынешнее поколение воспитает следующее и так 
далее. Скоро мы получим целое поколение 
целеустремленных людей. Так что, через 
определенное время многое в Азербайджане 
изменится к лучшему.

- Спасибо Вам за беседу, успехов Вам во всех 
Ваших проектах.

Текст: Натали Александрова
Фотографии предоставлены Улькер 

Исаевой
1news.az

14.07.2014  
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Bilik Fondu müasir informasiya cəmiyyətinin və biliklərə əsaslanan 
iqtisadiyyatın tələblərindən yaranan bir qurumdur 

BİLİK  FONDU  ZƏRURƏTDƏN  YARANMIŞDIR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Bilik Fondu Prezident İlham Əliyevin 2014-cü il 7 
may tarixli Fərmanı ilə təsis edilib. Yarandığı vaxtdan 
keçən qısa müddətdə Fond öz fəaliyyət istiqamətləri-
ni müəyyənləşdirib, bir sıra layihələrin icrasına baş-
layıb. Bilik Fondunun icraçı direktoru Oqtay Səmə-
dovun AzərTAc-a müsahibəsində bu qurumun fəaliy-
yətindən, görəcəyi işlərdən geniş söhbət açılır. 

- Oqtay müəllim, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin Fərmanı ilə Bilik Fondu təsis olun-
du. Oxucularımıza Bilik Fondunun yaranma zə-
rurəti barədə məlumat verə bilərsinizmi?

- Prezident İlham Əliyevin qeyd edilən bu Fərma-
nının əsas qayəsi insanları maarifləndirməkdən iba-
rətdir. Cəmiyyətin inkişaf meyarlarından birinin bilik 
olması danılmazdır. Məhz bu həqiqətdən çıxış edərək 
deyə bilərik ki, Bilik Fondunun yaranması ölkəmiz 
üçün çox əhəmiyyətli hadisədir. 

Bu gün Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı göz qa-
bağındadır. Əhalinin həyat səviyyəsinin gündən-
günə daha da yaxşılaşması, insanların sosial prob-
lemlərinin həlli məqsədilə həyata keçirilən işlər hər 
birimizi sevindirir. 

Ölkəmizin iqtisadi, siyasi, hüquqi, mədəni sahə-
lərdə inkişafını dünyanın bir çox ölkələri, beynəlxalq 
təşkilatları dilə gətirir, bu inkişafı yüksək dəyərləndi-
rirlər. 

Tarixə nəzər salsaq, ötən əsrin 90-cı illərinin 
əvvəllərindən bu günədək həyata keçirilən islahatla-
rın insanların həyatındakı rolunu açıq-aydın görərik. 
Son 10 ildə isə iqtisadi inkişafdan əldə olunan kapital 
birbaşa insan kapitalının inkişafına yönəldilib. Prezi-
dent İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, bizim ən 
böyük qazancımız insanlarımızın təfəkkürünü, dü-
şüncəsini ölkəmizin potensialının yüksəldilməsinə 
istiqamətləndirməkdir. Azərbaycan vətəndaşlarının 
ölkənin daxili və xarici siyasətini, aparılan islahatları, 
görülən işlərin nəticələrini bilib dəyərləndirməsi, ay-
dın dərk etməsi çox vacibdir. İnsan özünü, yaşadığı öl-
kəni daha yaxşı tanımalıdır. Bununla bərabər, insan 
dünyanı daha yaxşı tanımalıdır.

Bilik Fondunun Nizamnaməsində üç əsas fəaliy-
yət istiqaməti göstərilib. Bunlar ölkə əhalisinin daha 
sistemli və dərindən maarifləndirilməsi, ölkənin da-
xili və xarici siyasətinin mahiyyətinin insanlara çat-
dırılmasından, xaricdə əldə edilən elmi nailiyyətlərin 
ölkəmizə gətirilməsindən ibarətdir.

  Bu istiqamətdə ən önəmli vəzifəmiz yerli ziyalı 

potensialından, yerli yeniyetmə və gənclərin gücün-
dən məqsədəuyğun istifadə etməkdir.

- Bilik Fondu bu missiyasını hansı yollarla hə-
yata keçirməyi planlaşdırır? 

- Ölkə rəhbərliyinin bizə həvalə etdiyi bu şərəfli 
missiyanı layiqincə yerinə yetirmək üçün bütün mü-
tərəqqi yollardan istifadə olunacaq. Bilik Fondu 
məhz elmi-texniki, sosial-iqtisadi, hüquqi, humanitar 
biliklərin davamlı şəkildə artırılması, azərbaycan-
çılıq məfkurəsi zəminində milli-mənəvi, dini dəyər-
lərin əhali arasında geniş təbliği, gənclərin ekoloji tə-
fəkkürünün formalaşdırılması məqsədi ilə fəaliyyətə 
başlayıb.

Məqsədimiz insanlara bilik çatdırmaqdırsa, bu 
prosesdə təkcə Fondun əməkdaşları deyil, bütün ölkə 
vətəndaşları iştirak etməlidir. Biz Bilik Fondu olaraq 
bu amal ətrafında insanları birləşdirməyə, yerlərdə 
müxtəlif layihələrə cəlb etməyə çalışacağıq. Niyyə-
timiz həm də həyata keçirəcəyimiz layihələrdə ən uc-
qar kənd və qəsəbələrin əhalisinin də fəal iştirakını tə-
min etməkdir. 

Bilik Fondunun məqsədi və vəzifələrindən irəli 
gələn məsələlərin həlli üçün artıq bir sıra layihələrə 
başlamışıq. “Docendo discimus” layihəsi, adından da 
göründüyü kimi, öyrədərək öyrənməyə xidmət edir. 
Bu sırada “Ustad və şəyird", "Azərbaycan elmi xa-
ricdə", "Dünya elmi Azərbaycanda", "Epizod", 
"Auditoriya+", "Qardaşlaşmış məktəblər", “Dini abi-
dələrdə tarixin izləri” kimi layihələri də göstərmək 
olar. 

Qeyd edə bilərəm ki, mətbuatda haqqında geniş 

MÜSAHİBƏMÜSAHİBƏ
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məlumat verilmiş “Dini abidələrdə tarixin izləri” və 
“Qardaşlaşmış məktəblər” layihələri cəmiyyət tərə-
findən çox böyük maraqla qarşılanıb. Birinci layihə 
çərçivəsində Bərdə İmamzadəsində olan Fondun 
əməkdaşları yerli ziyalıların və Bərdə camaatının la-
yihəyə böyük marağını vurğulayırlar. Məlumdur ki, 
Bərdə İmamzadəsi beşinci imam Məhəmməd Bağı-
rın qız nəvəsi Şahzadə İsmayıl dəfn olunub. İmamza-
dənin ətrafında xeyli sayda tarixi şəxsiyyətlərin mə-
zarları var. Əməkdaşlarımız ilkin mərhələdə qəbirüs-
tü yazıların və daş kitabələrin fotoşəkillərini çəkib, 
kompleksi lentə alıblar. Sonrakı mərhələdə bu yazılar 
oxunub təhlil ediləcək, tariximizin müvafiq dövrünə 
əlavə qeydlərin mümkünlüyü müəyyənləşdiriləcək-
dir.

- Bildiyimizə görə, bərdəlilər İmamzadənin 
vaxtilə ermənilərin müdaxiləsinə məruz qaldığını, 
daşlar üzərindəki yazıların, əsasən də, tarixlərin 
silindiyini deyirlər. Abidənin indiki vəziyyəti də 
ürəkaçan deyil. Layihə çərçivəsində bərpa işləri-
nin həyata keçirilməsi planlaşdırılırmı?

- Ölkəmizdə dini və tarixi abidələrin qorunması, 
bərpası, məsçidlərin, o cümlədən sinaqoq və 
kilsələrin təmir olunması dövlətin diqqət mərkəzin-
dədir. Ölkə başçısının bu istiqamətdəki sərəncamları, 
gerçəkləşdirilən layihələr əsaslı addımların atılması-
na, dini abidələrdə tarixin izlərinin aşkara çıxarılma-
sına zəmin yaradır. Bilik Fondu Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası alimlərinin və digər qurumlar-
dakı peşəkar bərpaçıların iştirakı ilə Bərdə İmamzadə 
kompleksinin müəyyən təmiri və bərpasını nəzərdə 
tutur. Məqsədimiz ilin sonuna qədər bu məkanı in-
sanların mənəvi rahatlıq tapa biləcəyi, məktəblilərin 
Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı kifayət 
qədər əlavə bilik ala biləcəyi yerə çevirməkdir. 
Layihəyə cəlb edilmiş Bərdə gəncləri məzarlıqda 
görülən təmizlik və bərpa işlərində böyük həvəslə 
çalışırlar. Layihənin növbəti mərhələlərində ölkəmi-
zin müxtəlif bölgələrində yerləşən digər dini abidələ-
rimizin də gizlində yaşayan tarixin izləri üzə 
çıxarılacaqdır.

- Mətbuatda Bilik Fondunun “Qardaşlaşmış 
məktəblər” layihəsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. 
Bu layihə ilə bağlı fikir bildirməyinizi xahiş edirik. 

- “Qardaşlaşmış məktəblər” layihəsinin koordi-
natoru Bilik Fondu aparatının rəhbəri, professor Rə-
fail Həsənovdur. Layihə çərçivəsində sentyabrın 5-
dən başlayaraq 15-dək silsilə tədbirlərimiz nəzərdə tu-
tulur. Müxtəlif bölgələrdən seçilmiş 10 məktəbin hər 
birindən, təxminən, 12-14 nəfər şagird, digər bölgə-
lərdən 10 məktəbin şagirdlərinin qonağı olacaq. Mək-
təblər arasında qardaşlıq müqaviləsi imzalanacaq. 
Birlikdə tarixi-mədəni yerlərə gəzintilər təşkil oluna-

caq, bilik yarışmaları, dəyirmi masalar keçiriləcək. 
Onu da qeyd edim ki, bu layihənin işinə digər mək-
təblərin müəllim və şagirdləri, yerli əhali və ziyalılar 
da cəlb olunacaq. 

Sentyabrın 15-i – “Bilik günü”ndə isə Azərbay-
canın bütün rayonlarında məktəblərdə tanınmış şəxs-
lər – elm və mədəniyyət adamları mühazirələr oxuya-
caqlar. Təsəvvür edirsinizmi, ölkənin tanınmış bir ali-
mi rayonda bir kənd məktəbində mühazirə oxuyacaq. 
Şübhəsiz, həmin gün hər bir şagirdin yaddaşına əbədi 
həkk olunacaq. Əlamətdar olan budur ki, məktəblərlə 
bu yöndə əlaqələrimiz təkcə “Bilik günü”ndə deyil, 
ilboyu davam edəcək. 

Bu layihə “İlboyu bilik” proqramının tərkibinə 
daxil olan layihələrdən yalnız biridir. 

Bilik Fondu hər işdə yaradıcılığa üstünlük verir. 
Yaradıcılıq canlılıq gətirir. Bildiyiniz kimi, Bakı 
Slavyan Universitetində xeyli müddətdir yaradıcılıq 
fakültəsi fəaliyyət göstərir. Təcrübə göstərdi ki, iste-
dadlı gənclərin üzə çıxarılmasında və onların peşəkar 
vərdişlərə yiyələnməsində bu fakültənin rolu böyük-
dür. Ona görə də, regionlarda yaradıcılıq fakültəsinin 
filiallarını yaratmağı planlaşdırmışıq. Gənclər vaxt-
larını boş keçirməkdənsə, onlara təklif olunan ma-
raqlı layihələrdə iştirak etməyə üstünlük verirlər. Tə-
ki bu gənclərlə ünsiyyətimiz baş tutsun.

Onu da xüsusi qeyd edim ki, bizim layihələrimi-
zin hər biri davamlı olması ilə fərqlənəcəkdir.

- Oqtay müəllim, Bilik Fondunun fəaliyyəti ne-
cə tənzimlənəcək?

- Bilik Fondunun fəaliyyəti Fondun Himayəçilik 
Şurası tərəfindən tənzimlənəcək. Şuraya Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, hörmətli ali-
mimiz akademik Akif Əlizadə rəhbərlik edir. Ölkə 
Prezidentinin Sərəncamı ilə tanınmış ictimai xadim-
lər və alimlər - Azərbaycan Respublikasının millət-
lərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Döv-
lət müşaviri, akademik Kamal Abdullayev, Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İda-
rəçilik Akademiyasının rektoru, akademik Urxan 
Ələkbərov, Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru, 
Milli Məclisin deputatı, akademik Əhliman Əmiras-
lanov, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin müa-
vini, Bakı İslam Universitetinin rektoru Sabir Həsən-
li, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı idarə heyəti-
nin sədri, professor Azərpaşa Nemətov, Bakı Slavyan 
Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru, 
Milli Məclisin deputatı, professor Sahibə Qafarova, 
Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədri, Milli Məclisin deputatı 
Mübariz Qurbanlı Bilik Fondunun Himayəçilik Şu-
rasının üzvləri təyin ediliblər. Belə dəyərli alimlərin 
himayəçilik etdiyi Bilik Fondu, əlbəttə, öz 
missiyasını layiqincə yerinə yetirmək gücündədir. 
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Bilik Fondu Himayəçilik Şurasının hər bir üzvünün 
imkanlarından, təcrübəsindən və məsləhətlərindən 
yararlanmağı düşünür. Bu məqsədlə Fondun Hi-
mayəçilik Şurasının üzvü akademik Kamal Abdul-
layev yeni formalaşan kollektivimizlə davamlı tre-
ninqlər keçirir. Çox böyük əhəmiyyəti olan bu 
treninqlərin gələcəkdə Himayəçilik Şurasının digər 
üzvləri ilə də keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Bundan əlavə, Bilik Fondunun ölkəmizdə müxtəlif 
elm, mədəniyyət, ictimai, sosial sahələrdə fəaliyyət 
göstərən, cəmiyyət tərəfindən çox yaxşı tanınan zi-
yalılarımızdan ibarət Ekspert Şurası da formalaş-
maqdadır. Təbii ki, fəaliyyətimizin istiqamətləndi-
rilməsində bu ekspertlər bizə yaxından kömək 
edəcəklər.

- Bilik Fondunun Nizamnaməsində xarici öl-
kələrdə nümayəndəliklərin və ölkə daxilində fi-
lialların, "Bilik evləri"nin yaradılması nəzərdə 
tutulub. Bu istiqamətdə hansı işlər görülməkdə-
dir?

- Bilik Fondunun bölgələrdə filiallarının, “Bilik 
evləri”nin və xaricdə nümayəndəliklərinin yaradıl-
ması sahəsində hazırda işlər gedir. Artıq rayonlarda 
Bilik Fondunun rayon ziyalılarından ibarət nüma-
yəndələri müəyyənləşib, bizim onlarla sıx əlaqələri-
miz var. Fond rayonlarda keçirəcəyi layihələrə yerli 
ziyalıların və ictimaiyyət nümayəndələrinin cəlb 
olunmasını rayon nümayəndələrinin vasitəsilə həya-
ta keçirəcək.

Maarifləndirici layihələrin gerçəkləşməsində 
Fondun dayaq nöqtəsinə çevriləcək filialların üzv-
ləri öz bölgələrində nüfuz sahibi olan tanınmış ziya-
lılar, elm və təhsil işçiləridir. Yaxın gələcəkdə Bilik 
Fondunun xarici ölkələrdə də filiallarının yaradıl-
ması nəzərdə tutulur. Bu istiqamətdə Azərbaycanın 
dostları ilə birgə fəaliyyət göstərəcəyik. 

- Oqtay müəllim, Bilik Fondunun fəaliyyəti 
ilə bağlı daha nələri söyləmək istərdiniz?
- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Bilik Fondunun fəaliyyəti artıq müəyyən məsuliy-
yətdən xəbər verir. Biz əminik ki, Bilik Fondunun 
layihələri ən qısa zamanda öz bəhrəsini verəcək. İndi 
ictimaiyyətin bizdən gözləntiləri çoxdur. Demək is-
təyirəm ki, Bilik Fondu hər kəsin üzünə açıqdır. Biz 
hər bir səmərəli ideyanı, yeni fikri dinləməyə hazı-
rıq. Hər kəsi Bilik Fondu ətrafında gücünü səfərbər 
etməyə və Azərbaycanımızın inkişafına öz töhfəsini 
verməyə dəvət edirəm.

27.08.2014

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ

Sentyabr  14-də İctimai TV-nın “Elm üçbuca-ın
ğı”nın növbəti verilişində Xəzər Universitetinin tə-
sisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri 
professor Hamlet İsaxanlının” Qədim Misir və Me-
sopotamiyada dinlər, miflər” mövzusunda mühazi-
rəsi efirə verildi. Verilişdə universitetin əməkdaş-
ları da dinləyici qismində iştirak etdilər.

“Elm üçbucağı”nda H. İsaxanlının mühazirələ-
rindən ibarət əvvəlki verilişlərə bu linklərdə bax-
maq olar:

http://www.khazar.org/s7690/Videos/az 
http://www.youtube.com/channel/UCZ0-

SSdansKXIXaF5rkesuA

İCTİMAİ  TV-NİN 
 “ELM  ÜÇBUCAĞI”  VERİLİŞİNDƏ 

 Nizami rayon icra hakimiyyətində yeni dərs 
ilinə həsr olunmuş müşavirə keçirildi.

Müşavirədə təhsil işçiləri, yüksək rütbəli 
hökümət nümayəndələri və millət vəkilləri  iştirak 
edirdilər.  

Müşavirəni giriş sözü ilə Rayon İcra Ha-
kimiyyətinin başçısı Tahir Budaqov açdı. O ,ötən 
dərs ilində əldə olunan uğurlardan və yeni dərs 
ilində qarşıda duran vəzifələrdən  danışdı. Müşavi-
rədə Xəzər Universitənin təsisçisi, Direktorlar və 
Qəyyumlar Şurasının sədri  professor Hamlet İsa-
xanlı çıxış edərək,  təhsil və cəmiyyət mövzusunda 
mülahizələrini bildirdi,  təhsildə uğur qazanan şa-
ğird və tələbələri təbrik etdi. Görüşdə universitetin 
İctimai əlaqələr və media üzrə direktoru Əlövsət 
Əmirbəyli də iştirak etmişdir.    

YENİ  DƏRS  İLİNƏ  HƏSR  OLUNMUŞ 
 MÜŞAVİRƏDƏ

 Müqavilənin şərtlərinə görə, şirkət universitetin 
(partnyor) hər hansı münasibətlə həyata keçirdiyi 
tədbirlərdə və ya belə tədbirlər olmadan, lakin uni-
versitet tərəfindən  müəyyən məqsədlərlə seçilmiş 
tələbələrə, pedaqoji və digər personala (“İlin ən yax-
şı müəllimi”; “İlin ən yaxşı tələbəsi”; “Vaxtını ən 
düzgün tənzimləyən tələbə”; “İlin ən fəal tələbəsi”) 
hədiyyə verilməsi üçün təmsil etdiyi brendlər üzrə 
özünə məxsus olan malları əvvəlcədən razılaşdırıl-
mış güzəştli şərtlərlə partnyora  satmağı və ya daxili 
korporativ qaydalara müvafiq olaraq müəyyən hal-
larda təmənnasız verməyi öz öhdəsinə götürmüş-
dür.

“VMF”  ŞİRKƏTİ  İLƏ  
MÜQAVİLƏ  BAĞLANMIŞDIR
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Latviyanin  əslən  azərbaycanlı  naziri  ailə  gerbini  
üçrəngli  bayrağımızla  qeydə  aldırıb 

“Düşünməyin ki, mən Latviya hökumətində na-
zir olaraq azərbaycanlı olmağımla fəxr və bunu dəfə-
lərlə bəyan etdiyim üçün kimlərsə mənə problem ya-
rada bilər. Nəinki Avropada tüğyan edən erməni lob-
bisi, ümumiyyətlə, heç kim buna problem yarada bil-
məz”. Latviyada  ətraf mühitin mühafizəsi və regio-
nal inkişaf naziri postuna  təyin olunmuş Azərbaycan 
əsilli Roman Naudinş (İbrahimov) bu fikirdədir.

 O, açıqlamasında qeyd edib ki, Latviyada 
ermənilərdən heç kim, hətta əyalətlərdə belə vəzifə 
tutmadığı halda, o, azərbaycanlı kimi bütün 
məsələlərdə, o cümlədən Qarabağ məsələsində aktiv 
çıxışlar edir. Bunun müqabilində isə hələ ki, erməni 
kilsəsindən, lobbisindən təzyiq görmür. Amma 
gözləyir...

 
Qərib  tələbənin  nazir  nəvəsi...

 
Mən onunla APA Holding-in təmsilçisi olaraq 

Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə 
birgə həyata keçirdiyimiz “Sərhəddən kənar azərbay-
canlılar...” adlı layihə çərçivəsində elə Riqada görüş-
düm. Gərgin iş qrafikinə baxmayaraq, Azərbaycan-
dan gəlməyimi ona deyəndə dərhal vaxt ayırdığını və 
məni gözlədiyini bildirdi. Amma görüşümüz bir saat 
planlaşdırılsa da, Azərbaycan və onun azərbaycanlı 
əsli ilə əhatə olunan söhbətimiz düz iki saatdan çox 
çəkdi. Xaricdən olan rəsmi nümayəndə heyəti ilə gö-
rüşünü təxirə salmaq hesabına olsa da...

Latviyanın həm də ən gənc naziri olan R. Nau-
dinş 1982-ci ildə bu ölkənin Valmiera şəhərində ana-
dan olub. Polis Akademiyasını bitirib və bir müddət is-
tintaq orqanlarında yüksək vəzifələrdə çalışıb. Daha 
sonra vəzifəsindən istefa verərək, ailə bizneslərinin 
inkişafı ilə məşğul olub. Onların Pribaltikada geniş 

mağazalar şəbəkəsini özündə birləşdirən və turizm 
fəaliyyəti ilə bağlı şirkətləri var. 2009-cu ildə artıq bir 
müddət əvvəl tərkibinə qoşulduğu və aktiv fəaliyyət 
göstərdiyi Latviyanın nüfuzlu Milli Birlik Partiyası tə-
rəfindən Valmiera Vilayət Dumasına deputat seçilir.

 2011-ci ildə isə partiyadan Latviya parlamentinə 
deputat seçilir. Üç ay əvvəl hazırda təmsil olunduğu 
postda olan əvvəlki nazir yol verdiyi müəyyən qüsur-
lara görə istefaya gedir. Hökumət bu sahənin yenidən 
ayağa qaldırılması üçün bu posta Roman Naudinşi 
münasib görür. Nəzərə alsaq ki, Latviya büdcəsinin tə-
minatında bu nazirliyin əhatə etdiyi sahə önəmli rol 
oynayır.

 Ailələri  Latviyada eyni zamanda tanınmış iş 
adamları olmaqla nüfuzlu ailə hesab olunur.

 Nazir ailə tarixçəsini də danışdı. Babası İdris İb-
rahimov Azərbaycanın Siyəzən rayonundandır və 
1956-cı ilə Riqaya gələrək ali məktəbə - Politexnik 
İnstitutuna daxil olub. Burada Latviya vətəndaşı 
olan, milliyətcə rus xanımla ailə qurub: “Babam bu-
rada nüfuzlu nəslin nümayəndəsi ilə ailə qurub. Mə-
nim anam isə milli mənsubiyyətinə görə latışdır. 
Amma bütün qohumlar, o cümlədən bizi tanıyanlar 
babamı, atamı və o cümlədən ailəmizin tək oğlu olan 
məni azərbaycanlı kimi qəbul edirlər. Çünki biz ba-
bamın xətti ilə, kök etibarı ilə azərbaycanlıyıq və bu-
rada da əsasən ata xətti milli mənsubiyyətinə görə 
əsas götürülür. Mən isə hərçənd Azərbaycanla birba-
şa hansısa əlaqəm olmamasına baxmayaraq, azərbay-
canlı olmağımla yalnız sözdə yox, həqiqi mənada 
fəxr edirəm”.

 
Latviyali  nazirin  Azərbaycan  bayraqli  ailə gerbi

 
Gənc nazir soyadının niyə İbrahimov kimi da-

vam etməyib, Naudinş kimi davam etməsinin səbəb-
lərini də açıqlayıb: “Ailəmizdə məndən başqa bir ba-
cım da var. Adı Dianadır. Hazırda Fransada Paris Mil-
li Bankında yüksək vəzifədə işləyir. Biz yeniyetmə 
yaşımızda olanda ana babam bizdən xahiş etdi ki, iki-
mizdən birimiz onun soyadını götürək. Çünki bizim 
anamızın qardaşı yoxdur. Nəsillərinin davamını istə-
yirdilər. Beləliklə, bacımla mən bunu püşk atma yolu 
ilə həll etməyə qərar verdik. Püşk isə elə alındı ki, 
mən soyadımı İbrahimovdan dəyişib anamın soyadı-
nı – Naudinş götürəsi oldum. Bacım isə İbrahimova 
olaraq qaldı və hətta o vaxtdan söz verdi ki,  ərə getsə 
də, soyadını dəyişməyəcək, həyat yoldaşından yega-
nə şərti soyadının olduğu kimi qalması olacaq. Və de-
diyimiz kimi də elədi. Hazırda da Diana İbrahimova-
dır və həmişə də belə olacaq. Çünki biz 

Jurnalımızın builki may nömrəsində Azərbaycan əsilli Roman Naudinşin (İbrahimov) Latviyada nazir 
təyin olunması münasibətilə yazı dərc etmişdik. Bu nömrəmizdə onun Lent.az-a verdiyi müsahibə ilə tanış olun.

“ AXI, MƏN AZƏRBAYCANLIYAM!..” 

SOYDAŞLARIMIZ  DÜNYADASOYDAŞLARIMIZ  DÜNYADA
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azərbaycanlıyıq və bu xətt heç vaxt itməməlidir”.
 Latviyanın azərbaycanlı naziri babası İdrislə 

fəxr etdiklərini deyir: “O, bizim fəxrimizdir. Biz on-
dan Azərbaycanla bağlı hər şeyi öyrənmişik və ondan 
hər dəfə Azərbaycanın qoxusunu alırıq. Hətta bizim 
rəsmi ailə gerbimizdə Azərbaycanın bayrağı da 
əksini tapır. Bu gerb qeydiyyatdan keçəndə zənn 
etdilər ki, başqa ölkənin bayrağı olduğu üçün qey-
diyyatında problem olacaq, amma mən sübutlara söy-
kənən arayış təqdim etdim və heç bir problemsiz qey-
diyyata da aldılar. Hansı ki, Latviyada az hallarda be-
lə gerbi qeydiyyata alırlar”.

 O, maraqlı fakt da açıqlayıb: “Babam Azər-
baycanın bütün atributları və tarixi məqamları ilə fəxr 
edir. Mənim iki oğlum var. Birinin adını babam özü 
qoyub. Adı Heydərdir. Heydər Əliyevin şərəfinə nə-
vəsinin adını belə qoymağa qərar verdi”.

 Nazir ailə gerblərinin elektron nüsxəsini bizə 
təqdim etdi.

Nazir onu da qeyd edib ki, ailəsinin yaşadığı Var-
miela vilayətində məhz onun birbaşa dəstəyi ilə 
“Araz” Azərbaycan Cəmiyyəti yaradılıb və Azər-
baycan diasporunu təmsil edir. O qeyd edir ki, 
babasının tövsiyəsi ilə Azərbaycanı iki hissəyə ayıran 
Araz çayının adını bu cəmiyyətə veriblər.

 

Latviyanin  gələcək  prezidenti  azərbaycanli ola  
bilər...

Parlament respublikası olan Latviyanın qanunla-
rının deputat mandatı ilə nazir vəzifəsinin eyni anda 
daşınmasının mümkün olduğunu deyən R. Naudinş 
deyir ki, oktyabrda keçiriləcək parlament seçki-

lərində yenidən deputatlığa namizədliyini verəcək: 
“Parlament seçkilərindən sonra Nazirlər Kabineti baş 
nazir də daxil olmaqla yenidən təşkil olunur. Amma 
əgər mən deputat seçilsəm və hökumətdə yenidən yer 
alsam, hansı ki, bu şans kifayət qədər çoxdur, mən ye-
nidən deputat mandatından imtina edib hökumətdə fə-
aliyyətimi daha aktiv davam etdirəcəyəm. Çünki hə-
dəflərim elə böyükdür ki, yalnız bir vəzifədə qüv-
vəmi cəmləmək istəyirəm”.

 O, Latviyanın baş naziri postunda, eyni zamanda 
gələcəkdə prezident postunda da özünü gördüyünü is-
tisna etmir...

 R. Naudinş Azərbaycanla bağlı arzularını də söy-
lədi: “Hər şeydən əvvəl doğma Azərbaycanın tor-
paqlarının işğaldan azad olmasını arzulayıram. Belə 
də yazın. Nə olsun ki, başqa bir ölkədə nazirəm? Axı 
mən azərbaycanlıyam. Mən dəfələrlə istər deputat, is-
tərsə də nazir postunda fəaliyyətimdə, Avropada ke-
çirdiyim görüşlərdə açıq bildirmişəm ki, Ermənistan 
faktiki olaraq Azərbaycan torpağını işğal edib və 
buna son qoyulmalıdır, orada hüquqları tapdanan 
azərbaycanlılara təcili dəstək göstərilməlidir!

Mən bir dəfə Azərbaycanda, o cümlədən baba 
yurdum Siyəzəndə olmuşam. Arzum budur ki, yeni-
dən nazir kimi və daha yüksək mənsəb sahibi kimi və-
tənim Azərbaycana gedim...”

 Biz ondan ayrılanda o maraqlı bir ifadə də işlət-
di: “Azərbaycan xalqı həmişə bilsin ki Latviyada, Av-
ropada onlar üçün döyünən ürək var”.

 

Mübariz Aslanov 
Riqa

BMT İnformasiya Mərkəzinin məlumatına görə, 
S.Yusuf uzun müddət ÜƏP-in fəaliyyətini dəstəkləyib 
və albomlarının satışından əldə etdiyi gəlirlərlə ehtiyacı 
olanlara ərzaq yardımı çatdırılması əməliyyatlarını 
maliyyələşdirib, BMT əməkdaşları ilə birlikdə Misir və 
İordaniyada suriyalı qaçqınlara yardım çatdırılmasını 
müşahidə edib.

 Qeyd edək ki, S.Yusuf Tehranda azərbaycanlı 
ailəsində doğulub. Üç yaşında ailəsi ilə birlikdə 
Böyük Britaniyaya köçüb.

Azərbaycan əsilli məşhur britaniyalı bəstəkar-müğənni Sami Yusuf BMT-nin Ərzaq 
Proqramının aclıqla mübarizə üzrə elçisi təyin olunub

BƏSTƏKAR  -  MÜĞƏNNİ  SƏFİR  TƏYİN  EDİLDİ
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Ermeni diasporasının en etkili olduğu ülkelerden 
Kanada'daki Ermeni toplumunun önde gelenlerinden 
Raffi Bedrosyan, Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajının çok 
olumlu olduğunu söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan inşaat mü-
hendisi, sanatçı, gazeteci ve yazar kimlikleriyle renk-
li kişiliğe sahip Bedrosyan, Türkiye ve Ermenistan 
arasındaki sorunun diyalog olmadan çözülemeyece-
ğini belirterek "Sayın Erdoğan'ın taziye mesajı çok 
olumlu bir adımdı. Geçmiş hükümetlerin tutumun-
dan çok farklı olarak yeni bir başlangıçtı" dedi.

 Diaspora ermenilerinin çoğunun, bu adımı 
yetersiz gördüğünü anlatan Bedrosyan, şöyle ko-
nuştu:

 "Onlar şu anda ne adım atılırsa atılsın yetersiz 
görecekler. Çünkü 1915'te takılmış insanlar için acı-
lar geçmiyor. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun da bir me-
sajı var geçmişteki hükümetlerden farklı olarak. 'Er-
meni diasporası bizim diasporamızdır' demişti. Bu da 
geçmiş hükümetlerden çok daha farklı bir tutum. Bu 
mesajların lafta kalmamasını ve hakikaten dias-
poranın gerçeklerini anlayıp, iki tarafın da birbirine 
empatiyle yaklaşabileceğini ümit ediyorum."

 Diaspora denilen şeyin Türkiye'de medya 
tarafından "öcü" olarak gösterildiğini ifade eden 
Bedrosyan, şunları kaydetti:

 "Bunlar Anadolu'nun çocukları. Anadolu'daki ai-
lelerinin mucizevi bir şeklide geride kalmış torunları. 
Maalesef diasporaya yayılmış Ermeniler için bu acı o 
kadar büyük ki 1915'e takılmış ve orada kalmış ola-
rak yaşıyorlar. Ermeniler de gerçekçi bir şekilde bu-

güne gelemiyor ve Türklerle diyaloğa girmeyi ma-
alesef düşünemiyorlar. Bu yüzden üçüncü ülkelere 
baskı yapıp onları kullanmaya çalışıyorlar. Ben buna 
katılmıyorum ve Türklerle bu acıların, bu gerçeklerin 
doğrudan konuşulması gerektiğine inanıyorum. Ka-
bul etmek lazım ki bu 1915-1916 olayından sonra 
Ruslarla gelen Ermeniler, evet intikam olarak veya 
karşılık olarak Türk ve Kürt köylerine saldırılarda bu-
lundular. İki taraftan da kayıplar çok oldu. Geçmişte 
bu olayı gündeme getirmek için ASALA gibi ku-
ruluşlar oldu. Onlar artık yok. Şimdi sadece Erme-
nilerin 1915 gerçeklerinin tamamen kabul ettirilmesi 
için bence yanlış bir şekilde üçüncü ülkelerin bunu 
kabul etmesi için çalışan kuruluşlar var. Ermeniler ve 
Türkler, bu sorunları oturup konuşacak olgunluğa ge-
lebilseler, onların o çalışmalarından daha etkili ola-
cak."

 "Erivan Kapısı'nın adı Hrant Dink Kapısı olsun"
Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunlar ne 

olursa olsun aradaki sınırın daima açık kalması ge-
rektiğine işaret eden Bedrosyan, "Benim önerim, Eri-
van Kapısı'nın adı Hrant Dink Kapısı olsun. Çünkü 
aradaki diyaloğu, barışı en çok isteyen kişi oydu" 
dedi.

 Bedrosyan sözlerini, "Sayın Erdoğan'ın gelecek 
yıl 1915 olaylarının 100. yılında vereceği daha cesur 
bir mesajı, iki ülkeyi birbirine daha da yaklaştıracak 
ve 100 yıl zincirleme kötüye giden bu durum, bundan 
sonra zincirleme bir şekilde iyiye doğru gitmeye 
başlayacak diye düşünüyorum" diye tamamladı.

Kanada Ermeni toplumunun önde gelenlerinden Raffi Bedrosyan:- "Erdoğan'ın taziye mesajı çok 

olumluydu"- "Ermeniler için bu acı o kadar büyük ki 1915'e takılmış ve orada kalmış olarak 

yaşıyorlar"- "Erivan Kapısı'nın adı Hrant Dink Kapısı olsun"

Seyit Aydoğan

28 Ağustos 2014

KANADA  ERMENİLERİNDEN  TÜRKİYE'YE  ILIMLI  MESAJ

TÜRK DÜNYASITÜRK DÜNYASI
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 Yeni Konstitusiyanın Türkiyədə sevgi ilə qarşılanacağına 
əmin olduğunu ifadə edən Baş nazir bildirib ki, 2015–ci ilin 
sonlarından 2019-cu ilin yazınadək ölkədə heç bir seçki 
nəzərdə tutulmadığı üçün yeni Konstitusiyanın qəbulu bu dövrə 
təsadüf edə bilər.

Xatırladaq ki, 1921-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi 
Mustafa Kamal Atatürkün rəhbərliyi ilə hazırlanaraq “Teşkilat - 
ı esasiye kanunu” adı ilə qəbul olunmuş ilk Konstitusiya 
sonrakı dövrlərdə ölkədəki ictimai-siyasi proseslərə uyğun 
olaraq bir neçə dəfə dəyişdirilib.

Türkiyə qanunlarına görə yeni Konstitusiya referendum 
yolu ilə qəbul edilə bilər.

Türkiyənin Baş naziri Əhməd Davudoğlu “TRT haber” kanalına müsahibəsində bildirib ki, 
Ədalət və İnkişaf Partiyası hakimiyyəti ölkədə yeni Konstitusiya qəbul olunmasını özünün 

mühüm hədəflərdən biri sayır

TÜRKİYƏDƏ  YENİ  KONSTİTUSİYA  QƏBUL  OLUNACAQ

Türkiyə hökuməti 2023-cü ilə qədər ölkəyə gələn 
turistlərin sayını ildə 50 milyon nəfərə, bu sahədəki 
gəlirləri isə 50 milyard ABŞ dollarına çatdırmağı 
planlaşdırır. Mədəniyyət və turizm naziri Ömər Çəlik 
bildirib ki, hazırda Türkiyə qəbul etdiyi turistlərin sayına 
görə, dünyada 6-cı, Avropada isə 4-cü yerdədir. Bu ilin 
sonunadək xarici ziyarətçilərin sayının 34 milyon nəfərə 
çatacağı gözlənilir. Yerli turistlərin sayının isə 5 milyon 
nəfərə yüksələcəyi ehtimal olunur. 2014-cü il üçün bu 
sahədə gəlir göstəricisi 32 milyard ABŞ dolları həcmində 
proqnozlaşdırılır.

Sabir Şahtaxtı,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri, İstanbul 

Türkiyə yaxın on ildə turizm gəlirlərini 50 milyard ABŞ dollarına çatdırmaq niyyətindədir

TURİZMDƏN  GƏLƏN  GƏLİR  ARTACAQ

"Gül Xalçası" Türkiyənin məşhur kilimçilik sənətinin həndəsi 
naxışlarını canlandırıb. Ümumi sahəsi 1800 kvadrat metr, 
uzunluğu 75 metr, eni isə 25 metr olan gül xalçası üzərində 120 
könüllü 6 saat çalışıb. Ziyarətçilər bu əsrarəngiz mənzərəni həm 
meydanda, həm də Brüssel Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
binasından izləyə bilmişlər.

Qeyd edək ki, "Gül xalçası" Brüsselin əsas meydanında 2 ildə 
bir dəfə keçirilir. 1964-cü il iyulun 16-da Belçika və Türkiyə 
türklərin Belçikaya immiqrasiyasına icazə verən iki tərəfli 
konvensiya imzalayıb. Bu gün Belçikada 220 000-dən çox türk 
məskunlaşıb.

Brüsselin "Qrand-Plas" meydanında 19-cu "Gül Xalçası"
 türklərin Belçikaya immiqrasiyasının 50-ci ildönümünə həsr edilib

“GÜL  BAYRAMI”  TÜRKLƏRƏ  HƏSR  EDİLDİ
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AZƏRBAYCAN  VƏ  AVROPA  İTTİFAQI  ARASINDA 
 VİZALARIN  RƏSMİLƏŞDİRİLMƏSİNİN

  SADƏLƏŞDİRİLMƏSİ  İLƏ  BAĞLI  SAZİŞ  QÜVVƏYƏ  MİNİB

2013-cü il noyabrın 29-da Litvanın paytaxtı Vilnüs 
şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası və 
Avropa İttifaqı arasında vizaların rəsmiləşdirilməsinin 
sadələşdirilməsi haqqında” Saziş sentyabrın 1-dən 
qüvvəyə minib. 

Bununla yanaşı, 2014-cü il fevralın 28-də Belçikanın 
paytaxtı Brüssel şəhərində imzalanmış “Azərbaycan 
Respublikası və Avropa İttifaqı arasında icazəsiz yaşayan 
şəxslərin readmissiyası haqqında” Saziş də sentyabrın 1-
dən qüvvəyə minib. 

Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yay-
dığı açıqlamada məlumat verilir.

Açıqlamada deyilir ki, vizaların rəsmiləşdirilməsinin 
sadələşdirilməsi haqqında Sazişin məqsədi Azərbaycan və 
Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinin vətəndaşları üçün 
qarşılıqlıq prinsipi əsasında vizaların verilməsinin 
sadələşdirilməsidir.

Sadələşdirilmiş viza rejiminin tətbiqi Azərbaycan ilə 
Avropa İttifaqı arasında bu sahədə əməkdaşlıq üçün yeni 
imkanlar açacaq.

Readmissiya haqqında saziş isə qeyri-qanuni miqra-
siyanın qarşısının alınmasında əməkdaşlığın güclən-
dirilməsinə xidmət edəcək.

Sazişə əsasən aşağıdakı istiqamətlərdə vizaların rəs-
miləşdirilməsinin sadələşdirilməsi nəzərdə tutulur: 

I) Uzunmüddətli, yəni bir ildən beş ilədək etibarlılıq 
müddəti olan çoxdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdiril-
məsi; 

II) Viza ərizələrinə baxılması üçün rüsumun məblə-
ğinin endirilməsi və bir qrup kateqoriyadan olan şəxslərin 
rüsumdan azad edilməsi; 

III) Viza ərizəsinə baxılması müddətinin qısaldılması; 
IV) Diplomatik pasporta malik olan şəxslərin vizadan 

azad edilməsi.

Uzunmüddətli, yənibirildənbeşilədəketibarlılıq-
müddətiolan çoxdəfəlikgiriş vizalarınınrəsmiləşdiril-
məsi

Beş iletibarlılıqmüddətiolan çoxdəfəligiriş vizaları-
nınrəsmiləşdirilməsiaşağıdakı kateqoriyadanolanvətən-
daşlaratətbiqedilir: 

Hər iki tərəfin ərazisində qanuni yaşayan vətəndaşları 
ziyarət edən ər və ya arvad, valideynlər, yaşı 21-dən aşağı 
olan və ya valideyn himayəsində olan uşaqlar;

Görüşlər, məsləhətləşmələr, danışıqlar və ya mübadilə 
proqramlarında, eləcə də hökumətlərarası təşkilatlar 
tərəfindən iştirakçı ölkələrin ərazisində təşkil edilən 
tədbirlərdə mütəmadi olaraq iştirak etməli olan rəsmi 
nümayəndə heyətlərinin daimi üzvləri.

Biriletibarlılıqmüddətiolan çoxdəfəligiriş vizaları 
əvvəlkiil ərzində ənazı birdəfə vizaalmış və sə-

fəretdikləri dövlətingiriş və qalmaqaydalarınauy-
ğuntərzdə ondanistifadə etmiş aşağıdakı kateqoriya 
vətəndaşlara tətbiq edilir: 

Təlimvə yatəhsilkursları, eləcə də mübadilə proq-
ramlarındaiştiraketməkməqsədilə ilə mütəmadiolaraq-
səyahətedəntələbələrvə doktorantlar;

Jurnalistlər və onları peşəkar səviyyədə müşayiət edən 
texniki heyət;

Qardaşlaşmış şəhərlər tərəfindən təşkil edilən rəsmi 
mübadilə proqramlarının iştirakçıları;

Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqına üzv 
dövlətlərin əraziləri arasında beynəlxalq yükdaşımanı və 
sərnişin daşıma xidmətlərini həyata keçirən sürücülər; 

Tibbi məqsədlərlə mütəmadi əsasda səfər etmək eh-
tiyacı olan şəxslər və zərurətlə əlaqədar onları müşayiət 
edən şəxslər;

Beynəlxalq sərgi, konfrans, simpozium, seminar və 
digər oxşar tədbirlərdə iştirak edən ixtisas sahibləri;

Mübadilə proqramları da daxil olmaqla təhsil kursları, 
seminarlar, konfranslar məqsədilə mütəmadi olaraq səfər 
edən vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının nümayəndələri;

Universitet və digər mübadilə proqramları da daxil 
olmaqla elm, mədəniyyət və incəsənət tədbirlərində iştirak 
edən şəxslər;

Beynəlxalq idman tədbirlərinin iştirakçıları və onları 
peşəkar səviyyədə müşayiət edən şəxslər;

Rəsmi dəvətnaməyə əsasən görüşlər, məslə-
hətləşmələr, danışıqlar və ya mübadilə proqramlarında, 
eləcə də hökumətlərarası təşkilatlar tərəfindən iştirakçı 
ölkələrin ərazisində təşkil edilən tədbirlərdə mütəmadi 
olaraq iştirak etməli olan rəsmi nümayəndə heyətlərinin 
daimi üzvləri; 

İş adamları və kommersiya təşkilatlarının nümayən-
dələri.

Bu kateqoriyadan olan şəxslər səfər etdikləri dövlətin 
giriş və qalma haqqında qanunlarına uyğun tərzdə iki il 
ərzində bir illik çoxdəfəli vizalardan istifadə etdikləri 
halda, ən azı iki və ən çoxu beş il etibarlılıq müddəti 
olmaqla, onlara çoxdəfəli giriş vizaları rəsmiləşdirilə bilər. 

Saziş Avropa İttifaqı və Azərbaycan Respublikası və-
təndaşlarına hər 180 gün ərzində 90 gündən artıq olmayan 
müddətə nəzərdə tutulmuş qalma üçün vizaların 
rəsmiləşdirilməsi məsələsini əhatə edir.

Sadalanan bu şəxslər turist məqsədilə deyil, məhz 
peşəsi və ya üzrlü səbəblərlə (yəni müalicə və ya dəfndə 
iştirak) əlaqədar səfər etdikləri zamanı sadələşdirilmiş 
qaydada viza ala biləcəklər.

Viza ərizələrinə baxılması üçünrüsumunməblə-
ğininendirilməsivə birqrupkateqoriyadanolan şəxslə-
rinrüsumdanazadedilməsi

Viza ərizələrinə baxılması üçünrüsumunməbləği 35 
avromüəyyənedilib.İştirakçı ölkələr viza rəsmiləş-

İNTEQRASİYA
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dirilməsi üçün kənar xidmət göstərən yardımçı şir-kətlərlə 
əməkdaşlıq etdikləri halda, bu şirkətlər tərəfindən 
xidmətlər üçün əlavə ödəniş alına bilər.Bu halda xidmət 
üzrə ödənişin məbləği 30 avrodan artıq olmamalıdır.

Aşağıdakı kateqoriyalardanolan şəxslərinviza 
ərizəsinə baxılması rüsumdanazadedilir:

İştirakçı ölkələrin ərazisində qanuniyaşayan-
vətəndaşları ziyarətedən ərvə yaarvad, valideynlər, yaşı 
21-dənaşağı olanvə yavalideynhimayəsində olanuşaqlar, 
babalar, nənələrvə nəvələr;

Rəsmi nümayəndə heyətlərinin üzvləri;
Mübadilə proqramları da daxil olmaqla, təhsil və ya 

təlim kursları, eləcə də məktəblə bağlı digər fəaliyyət 
məqsədləri ilə səfər edən şagird, tələbə və onları müşayiət 
edən müəllimlər və doktorantlar;

Əmək qabiliyyəti olmayan şəxslər və zəruri hallarda 
onları müşayiət edən şəxslər;

Beynəlxalq idman tədbirlərinin iştirakçıları və onları 
peşəkar səviyyədə müşayiət edən şəxslər;

Universitet və digər mübadilə proqramları da daxil 
olmaqla elm, mədəniyyət və incəsənət tədbirlərində 
iştirak edən şəxslər;

Təcili tibbi müalicə almaq, yaxın qohumunun dəfn 
mərasimində iştirak etmək və ya ciddi xəstə olan yaxın 
qohumunu ziyarət etmək kimi hallar daxil olmaqla, 
humanitar əsasda səfərlərinin zəruriliyini sübut edən 
sənədləri təqdim edən şəxslər və bu şəxsləri müşayiət 
edənlər;

Təhsil kursları, seminar və konfranslarda iştirak 
məqsədilə səfər edən vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının 
nümayəndələri;

Təqaüdçülər;
12 yaşadək olan uşaqlar;
Jurnalistlər və onları peşəkar səviyyədə müşayiət edən 

texniki heyət.

Viza ərizəsinə baxılması müddətinin qısaldılması 

Viza ərizələrinə baxılması müddəti 10 təqvimgün-
dür.Əlavə araşdırma tələb olunduğu təqdirdə, baxılma 
müddəti 30 təqvim gününə qədər uzadıla bilər.

Diplomatik pasporta malik olan şəxslərin vizadan 
azad edilməsi

Diplomatikpasportamalikolan şəxslər vizadan azad 
edilərək, sərbəst, yəni vizasız səfər etmək imkanı əldə 
edəcəklər.

Sazişinmüddəaları Avropa İttifaqının üzv dövlətləri 
olan Danimarka, BöyükBritaniyavə Şimali İrlandiya 
Krallığı (Birləşmiş Krallıq) və İrlandiyavə eləcə də 
Şengen Sazişinə qoşulmuş İslandiya, Norveç, İsveçrə və 
Lixtenşteynə münasibətdə tətbiqedilməyəcək.

AzərTAc
01. 09. 2014

Xəzər Universiteti Gürcüstanın David Tveldiani 
Tibb Universitetinın koordinatoru olduğu “Layihə 
İştirakçılarının Bacarıqlarının Artırılması” adlı 
Tempus layihəsinin 14 tərəfdaşından biridir. Layi-
hənin əsas məqsədi Avropadakı mövcud biliklərin 
Qafqaz regionuna ötürülməsi və Qafqaz universi-
tetlərində bacarıqların artırılmasına kömək etmək-
dir. 

PACT-ın ən uzunmüddətli məqsədi:1) Qafqaz 
universitetlərində layihə hazırlanması bacarıq-
larının artırılmasına yardım etmək; 2) Avropa Birliyi 
(AB) və Qafqaz universitetləri arasında beynəlxalq 
əlaqələrin inkişafına və güclənməsinə töhfə 
verməkdir. Layihə çərçivəsində gələcəkdə digər aka-
demik layihələr üçün beynəlxalq layihələrin hazır-
lanması və qrantların yazılması bacarıqları inkişaf 
etdiriləcək. Gənc tədqiqatçılar, PhD  tələbələri və 
müəllimlər (gənc elmi işçilər) öz ideyalarını layi-
həyə çevirməyi və maliyyə dəstəyi tapmaq yollarını 
öyrənəcəklər.

Ortaq layihə olan  təkmilləşdirmə təlim proq-
ramı çərçivəsində  Qafqazın 9 unversitetinin  gənc 
elmi işçilərinə üz-üzə və onlayn təlimlərdə Avropa 
Birliyində  layihə menecerləri üçün nəzərdə tutul-
muş  yeni vasitələrdən istifadə etməklə təlimlər ke-
çirilib. Sənədlər toplusu, video və digər tədris re-
sursları ilə zəngin interaktiv resurs platforması yara-
dılmışdır.

Avropanın bilik və təcrübəsinin Qafqaz univer-
sitetlərinə uğurla ötürülməsi təşəbbüsünü dəstəklə-
yən bu layihə 5 müxtəlif Avropa universiteti və təş-
kilatının iştirakı və dəstəyi ilə həyata keçirilir. On-
ların təcrübə və zəhməti sayəsində bir çox sənədlər 
işlənib hazırlanmış və yuxarıda adı gedən interactiv 
platforma vasitəsilə tezliklə ictimaiyyətə  təqdim 
olunacaq.

Layihınin sonrakı mərhələsində  Xəzər 
Universitetində gənc tədqiqatçılar, doktorantlar və 
müəllimlər üçün 3 aylıq təlim təşkil olunacaq. 
Qarşıdakı tədbirlər haqqında daha ətraflı məlumat 
əldə etmək üçün Xəzər Universitetinin veb 
səhifəsini izləyin. 

QAFQAZDA
  LAYİHƏ  İŞTİRAKÇILARININ  

BACARIQLARININ  
ARTIRILMASI  TƏLİMİ  (PACT)

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ
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HƏMVƏTƏNLƏRİMİZ  DÜNYADAHƏMVƏTƏNLƏRİMİZ  DÜNYADA

Mehmanxana biznesində 19 illik iş təcrübəsinə malik olan 
İlkin İlyaszadə Pan Pacific Otellər Qrupunun vitse-prezidenti 
vəzifəsinə  təyin olunmuşdur.

Beynəlxalq Turizm Yenilikləri saytının məlumatına görə, İ. 
İlyaszadənin yeni işdə əsas vəzifələri müxtəlif  layihələrin 
həyata keçirilməsinə nəzarət etməkdən, həmçinin otellərin 
açılışa hazırlığını təşkil etməkdən ibarət olacaq. Onun fəaliyyəti 
Asiya, Okeaniya və Şimali Amerikada  Pan Pacific və Park 
Royal şəbəkələrinin 30-dan çox otelini əhatə edəcək.

İ. İlyaszadə son 13 il ərzində Asiyada mehmanxana biznesi 
sahəsində çalışmışdır. Ondan əvvəl isə Azərbaycan, Maldiv 
adaları, Şri-Lanka, Tailand, İndoneziya, anada və Sinqapurda K
işləmişdir.

Yeni təyinatdan əvvəl Balidəki Four Seasons Resort otelinin 
baş meneceri olmuşdur. Asiya-Sakit Okean regionunda ən iri 
mehmanxana komplekslərindən biri olan bu oteldə 700 nəfərə 
yaxın əməkdaş çalışır. Saytda qeyd olunur ki, İ. İlyaszadənin 
başçılığı ilə bu otel həmin regiondakı mehmanxanalar  arasında 
ən yüksək nəticələrə nail olmu dur.ş

Pan Pacific Otellər Qrupunun icraçı direktoru Bernold 
Şreder demişdir: “ öyük  iş təcrübəsinə malik olan, öz işi ilə B
böyük etirasla məşğul olub daim irəliyə baxan İlkin bizim 
idarəetmə komandamız üçün çox faydalı olacaq.”

Qeyd edək ki, mənzil-qərargahı Sinqapurda olan Pan Pacific 
Otellər Qrupu Asiya-Sakit Okean regionunda şəbəkəsini ildən-ilə genişləndirir. Hazırda şirkət Avstraliya, Çin, 
İndoneziya, Malayziya və Myanmada  layihələrini gerçəkləşdirmək üzərində iş aparır.

Yelena Ostapenko, E. T.
1NEWS.AZ

HƏMYERLİMİZ  DÜNYANIN  APARICI  OTELLƏR  ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏN  BİRİNİN
  VİTSE - PREZİDENTİ  VƏZİFƏSİNDƏ

Seçicilərin 34,47 faizinin səsini alan Elşən Həmzəyev erməni 
rəqibi Sergey Minasyana asanlıqla qalib gəlib. 1972-ci ildə Astarada 
do ulan E. Həmzəyev orta məktəbi bitirdikdən sonra Rusiyaya ğ
gedib. El ən Həmzəyev əvvəlcə M.A.Bonç-Bru viç ad na Sankt-ş ye ı
Peterburq Dövlət Telekommun kasiya nstitutunu bitirib, sonra isə i İ
ikinci təhsil alaraq hüquq ünas ixtisas na yiyələnib.ş ı

 25 ildir Rusiyada ya ayan həmyerlimiz  1999-cu ildən tikinti və ş
əmlak məsələləri ilə mə ul olan “Savalan” irkətlər qrupunun rəh-şğ ş
bəridir. 

El ən Həmzəyev  həmçinin  Ümumrusiya Azərbaycan Konqş , , -
resinin Sankt-Peterburq və Lenin regionunda səlahiyyətli nüma-
yəndəsidir. 

Sentyabrın 14-də Rusiya Federasiyasının bütün regionlarında keçirilmiş seçkilərdə Sankt-
Peterburqun İvanov dairəsindən namizədliyini irəli sürən həmyerlimiz, “Vahid Rusiya” 

partiyasının üzvü Elşən Həmzəyev Sankt-Peterburq şəhər dumasına  deputat seçilib

ERMƏNİ  RƏQİBİNƏ  QALİB  GƏLDİ
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən 
AzərTAc-a bildirmişlər ki, Ukrayna Milli Avia-
siya Universitetinin beynəlxalq hüquq kafedrası-
nın professoru, hüquq elmləri doktoru Arif Quli-
yev bu mükafata Ukrayna ilə Azərbaycan arasın-
da elm, təhsil və mədəniyyət sahələrində əlaqələ-
rə verdiyi töhfələrə görə layiq görülmüşdür. 

1998-ci ildən Ukraynada yaşayan Arif Quli-
yev monoqrafiya və dərsliklərin, xarici siyasət, 
dövlət idarəçiliyi, Azərbaycanın və Ukraynanın 
beynəlxalq və ictimai münasibətləri məsələlərinə 
dair yüzdən çox elmi və elmi-kütləvi yazının 
müəllifidir.

Arif Quliyev Ukraynanın Əməkdar maarif iş-
çisi, Ukrayna Milli Jurnalistlər İttifaqının, Bey-
nəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının, Ukrayna Hü-
quqşünaslar Assosiasiyasının üzvü, habelə 

“Dostluq körpüləri: Ukrayna-Azərbaycan” beynəlxalq layihəsinin laureatıdır. 
Tanınmış alim məhsuldar ictimai fəaliyyətlə də məşğuldur. O, “Xalq Demokratiyası İnstitutu”nun İdarə Heyəti-

nin rəhbəri, “Ukrayna Azərbaycanlılarının Elmi Şurası” və “Ukrayna Azərbaycanlıları Ağsaqqallar Şurası” ictimai 
təşkilatlarının həmtəsisçisidir. 

Ukraynada yaşayan azərbaycanlı alim, Azərbaycan diasporunun fəal üzvlərindən biri Arif 
Quliyev Ukrayna Elmlər Akademiyasının xüsusi diplomu ilə təltif edilmişdir 

 AZƏRBAYCANLI  ALİM  MÜKAFATLANDIRILMIŞDIR 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Ukraynanın 20 vilayətindən 80 gəncin qatıldığı 
konfransda quruma yeni sədr seçilib: Anar Tahirovu İlhamə Allahverdiyeva əvəzləyib.

İlhamə Allahverdiyeva Kiyev vilayətinin Pripyat şəhərində doğulub, Taras Şevçenko adına Milli Universitetin 
tarix fakültəsinin məzunudur. O, UAGB sədrinin müavini və İdarə Heyətinin üzvü idi.

Ukrayna Azərbaycanlıları Gənclər Birliyi 2010-cu ildə təsis edilib. Vilayətlərdə regional təşkilatlarını yaradan 
birliyin nəzdində şən və hazırcavablar klubu, milli musiqi ansamblı, futbol komandası fəaliyyət göstərir. Birliyin əsas 
məqsədi qədim adət-ənənələri, mədəni irsi qoruyub yaşatmaq, Azərbaycan həqiqətlərini təbliğ etmək, Ukraynada 
böyüməkdə olan azərbaycanlı gənclərin bu ölkənin ictimai-siyasi həyatına inteqrasiyasını təmin etməkdən ibarətdir.

Kiyevdə Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin (UAGB) hesabat seçki konfransı keçirilib

UKRAYNA  AZƏRBAYCANLI  GƏNCLƏR  BİRLİYİNİN  YENİ  SƏDRİ 

O, 2003-2009-cu illərdə də ŞərifovVolqoqrad Vilayət 
Dumasının deputatı olub. R. Şərifov  1970-ci il avqustun 27-
də Yaroslavl vilayətində anadan olnuşdur. İki ali məktəbi – 
Volqoqrad Politexnik İnstitutunu və Volqoqrad Dövlət 
Qulluğu Akademiyasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

“Status” şirkətlər qrupynun baş direktoru, “Lukoyl - 
Volqoqrad Neft Emalı” şirkəti baş direktorunun müavini 
vəzifələrində işləmiş, deputat olduğu dövrdə dumanın 
Tikinti, mənzil-kommunal siyasəti və yol kompleksi 
komitəsinin sədr müavini olmuşdur.

Azərbaycanlı sahibkar Ruslan Şərifov Volqoqrad Vilayət Dumasının deputatı seçilib

RUSİYADA  DEPUTAT  SEÇİLDİ
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MƏDƏNİYYƏTMƏDƏNİYYƏT

Lent.az-ın məlumatına görə, bəstəkar Ankarada olan 
Kərkük Mədəniyyət Dərnəyinin qonağı olub. S.Tofiqqızı 
Türkiyə, Kərkük və Türk dünyası mədəniyyət, sənət və 
musiqisinə verdiyi xidmətlərinə görə Kərkük Mədəniyyət 
Dərnəyi tərəfindən "Türk Dünyası Xidmət Mükafatı" ilə 
təltif edilib.

Xatırladaq ki, mükafatı S.Tofiqqızına Kərkük 
Mədəniyyət Dərnəyi Başçısı Dr. Şəmsəddin Küzeci təqdim 
edib.

Azərbaycanlı bəstəkar Sevinc Tofiqqızı Türkiyədə 

“Türk Dünyası Hizmet Ödülü” mükafatına layiq görülüb

 BƏSTƏKARIMIZ  TÜRKİYƏDƏ  MÜKAFATLANDIRILDI

AzərTAc xəbər verir ki, sərgidə nümayiş 
olunan yeni rəsmlər müəllifin qaçqın qismində 
şəxsi həyatda keçirdiyi enişləri və yoxuşları əks 
etdirir.

Əfqan qaçqını olan Reza Həzare 1987-ci 
ildə İranın Zahedan şəhərində dünyaya göz açıb. 
O, 2005-ci ildə Tehran Ali Təsviri İncəsənət 
Məktəbini, 2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Rəssamlıq Akademiyasını qurtarıb.

Reza Həzarenin işlərində keçmişlə indiki 
zaman arasında olan gərginlik hisslərinə - dini və 
dünyəvi həyat tərzi arasında çarpışmaya və onun 
təməlini təşkil edən ənənə və müasirlik arasında 
münaqişəyə istinad olunur. Ənənəvi müsəlman 
ölkəsi olan İrandan Azərbaycana köç edən 
rəssam dünyəvi həyat tərzinə alışmaq üçün səy 
göstərirdi, eyni zamanda ölkəsində tüğyan edən böhranı izləyirdi.

Uzun illərdir ki, ölkədə baş verən vətəndaş müharibəsi və ixtilaf Əfqanıstan cəmiyyətini dini ənənə və tayfa 
təfəkkürü fonunda kəskinləşən böhrana qərq edib. Bir zaman çiçəklənən ölkə sayılan bu məmləkət, hazırda 
zülmət və hərc-mərcliyin qurbanıdır. Belə bir vəziyyət Əfqanıstan cəmiyyətinin üç nəslinə mənfi təsir 
göstərməkdədir.

Reza Həzarenin mənsub olduğu nəsil qürbətdə doğulub boya-başa çatıb və yaşadığı ölkələrlə heç bir 
rabitəyə malik deyil. Məsələn, İranda dünyaya göz açan əfqanlar bu ölkədə heç bir vətəndaş haqlarına sahib 
deyillər. Bu insanlar öz Vətənində-Əfqanıstanda da qəbul olunmurlar. Çünki onlar fərqli bir cəmiyyətdə 
böyüyüb, fərqli mədəni dəyərlərə malik insanlar sayılırlar. Nəticədə onlar heç bir ölkədə kök sala bilmir və 
daimi mühacirət ağrısı ilə yaşayırlar. Reza Həzarenin“Anesteziya” adlı fərdi sərgisindəki əsərlər  bu insanların 
həyatını əks etdirir.

Sərgi oktyabrın 26-dək davam edəcək.

 “YARAT” Müasir incəsənət Məkanının “YAY!” Qalereyasında Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən əfqan rəssamı Reza Həzarenin “Anesteziya ”adlı fərdi sərgisi açılıb

ƏFQAN  RƏSSAMI  REZA  HƏZARENİN  SƏRGİSİ 
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İctimai Birlikdən AzərTAc-a bildirilib ki, 
layihə çərçivəsində “Qarabağın mədəniyyət 
xəzinələri” adlı sənədli film çəkilib.

Qarabağın musiqi və sənət əsərləri 
haqqında hazırlanmış filmin məqsədi erməni 
işğalı altında olan Qarabağın saxtalaşdırılan 
maddi və sənət əsərlərinin bugünkü taleyi 
fonunda Qarabağ probleminin tarixi 
köklərini,  ölkəmizin bu bölgəsinin 
Azərbaycan mədəniyyətində rolunu dünya 
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmasıdır.

Eyni zamanda, filmdə dünya şöhrətli 
Azərbaycan musiqiçilərinin bir çoxunun 
Qarabağ musiqi məktəbinin yetirmələri 
olduğu vurğulanıb, Azərbaycanın ayrılmaz 
bölgəsi olan Qarabağın Qafqazın mədəniyyət 

ocağı kimi tariximizdə tutduğu mövqenin dünyaya yayılmasına çalışılıb.
“Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə” İctimai Birliyi daha əvvəl üç dildə “Qarabağ abidələri”, “Qarabağ 

yaddaşı” kitablarını və ingilis dilində “Qafqazın konservatoriyası” filmini hazırlayıb.

 “Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə” İctimai Birliyinin Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə 

yardımı ilə ingilis dilində“Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin musiqi və sənət əsərləri” 
sənədli filminin çəkilişi  başa çatıb

“QARABAĞIN  MƏDƏNİYYƏT  XƏZİNƏLƏRİ”
  ADLI  SƏNƏDLİ  FİLM 

Avstriyanın Federal Prezidenti ölkənin Federal elm, 
tədqiqat və iqtisadiyyat nazirinin təqdimatı əsasında 
Azərbaycan Dillər Universitetinin (ADU) tərcümə 
fakültəsinin dekanı, universitetdəki Avstriya Kitabxanasının 
elmi rəhbəri, dosent Vilayət Hacıyevi iki ölkə arasında 
mədəni əlaqələrin inkişafında, Avstriya ədəbiyyatının 
tədqiqində və eləcə də onun Azərbaycan dilinə tərcümə 
işində qazandığı nailiyyətlərə görə “Avstriyanın elm və 
incəsənət sahəsində I dərəcəli fəxri xaç” ordeni ilə təltif edib.

ADU-nun ictimaiyyətlə əlaqələr departamentindən 
AzərTAc-a bildiriblər ki, Avstriya Respublikası Federal 
Təhsil, Elm və Mədəniyyət Nazirliyi Frans Kafkanın 
“Məhkəmə” romanının Azərbaycan dilinə uğurlu 
tərcüməsinə görə 2013-cü ildə V.Hacıyevə “Tərcümə 
mükafatı” verib. “Məhkəmə” romanı son iki ilin ən yaxşı 
tərcüməsi kimi 2013-cü ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
“Abbas Səhhət” mükafatına layiq görülüb.

V.Hacıyev klassik və müasir alman ədəbiyyatının 
nümayəndələri olan H.Hesse, H.Böll, Z.Lents və digərlərinin əsərlərini 
almancadan Azərbaycan dilinə tərcümə edib. O, Avstriyanın bu ali təltifinə 
layiq görülən ilk azərbaycanlı alim-tərcüməçidir.

AZƏRBAYCANLI  ALİM  AVSTRİYANIN 
 FƏXRİ  ORDENİ  İLƏ  TƏLTİF  OLUNUB
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İKTİKT

Bu yay mövsümündə Gennadi virtual məkanı iki 
dəfə “silkələyib”. Avqustun 1-də Berlində keçirilən 
“Yandeks. Alqoritm-2014” çempionatında qalib 
gəlib. Seçim mərhələlərində dünyanın 72 ölkəsindən 
dörd minə yaxın “ağıl dəryası”nın iştirak etdiyi bu 
çempionatın baş mükafatını qazanmış gənc iki 
həftəliyə Qomelə, ata evinə tətilə qayıdıb. Bir qədər 
dincələndən sonra avqustun ortalarında Los-
Ancelesdə keçirilən idman proqramlaşdırması üzrə 
nüfuzlu beynəlxalq yarışa (“Google Code Jam”) yola 
düşüb.

Bu yarışda iştirak etmək iddiasında olan 
“koder”lərin sayı 20 minə yaxın idi, lakin onlardan 
yalnız 26 nəfəri finala layiq görülüb. Dünya reytinqini 
gərgin vəziyyətdə saxlayan intriqa bu dəfə də 

Qomeldən olan proqramçının xeyrinə başa çatıb – 15 min dollar məbləğində baş mükafat ona qismət olub. 
Gennadinin sözlərinə görə, “Google Code Jam” yarışındakı məsələlər daha mürəkkəb hesab edilir. Gənc 
proqramçı deyir: “Yandeks çempionatında məsələlərin həllinə 100 dəqiqə ayrıldığı halda, bu dəfə isə dörd saat 
vaxt ayrılmışdı. Həqiqətən çox fikirləşmək lazımdır. Çünki burada məqsəd bir qədər fərqlidir. Əsas vəzifə - 
məsələni səmərəli yolla həll etməkdir”. 

Lakin Gennadi etiraf edir ki, idman proqramlaşdırması onun üçün ilk növbədə maraqlı hobbidir. Bu 
məşğuliyyət dünyanı görməyə, çoxsaylı yaxşı və maraqlı adamlarla tanış olmağa imkan verir, bir sözlə, 
məmnunluq gətirir.

Hazırda bu gənc proqramçının əsas fəaliyyət növü Sankt-Peterburq Milli İnformasiya Texnologiyaları, 
Mexanika və Optika Tədqiqat Universitetində təhsildir. 

Gennadi yaxın gələcək üçün planları barədə sualın cavabında çox təmkinli və təvazökar şəkildə deyir: 
“Hələlik “elm qranitini gəmirirəm”. Sonrası barədə hələ qərara gəlməmişəm. Heç bir konkret və qlobal planım 
yoxdur. Universitetin ikinci kursunu bitirmişəm. Mən təhsilimi başa çatdırmalı, sonra işə düzəlmək barədə 
qərara gəlməliyəm. Bəlkə də elmlə məşğul oldum, amma bir də deyirəm, hələ qəti qərarım yoxdur”.

Xatırladaq ki, Belarusdan olan proqramçı Gennadi Korotkeviç idman proqramlaşdırması üzrə bir sıra 
beynəlxalq yarışlarda qalib gəlib. 2007-ci ildən 2012-ci ilə qədər məktəblilər arasında informatika üzrə keçirilən 
beynəlxalq olimpiadalarda 6 dəfə qızıl medal, 2006-cı ildə isə gümüş medal qazanıb. 11 yaşında ikən beynəlxalq 
turnirlərdə iştirak etmək hüququ qazanmaqla dünya rekordu müəyyən edib. Hazırda yaşı 18-dən yuxarı olan 
proqramçılar üçün nüfuzlu yarışlarda qələbələr qazanmaqda davam edir. “Coderforces” və “ТорСоder” üzrə ən 
yüksək reytinqə malikdir. 

Zeynal Ağazadə, 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Minsk  

 Qomeldən olan 19 yaşlı Gennadi Korotkeviç planetin ən güclü proqramçılarının reytinqində 
birinci yerdədir

ƏN  GÜCLÜ  PROQRAMÇI  YENƏ  GENNADİ  KOROTKEVİÇDİR 

Niderlandın “Philips” şirkəti “I928” adlı yeni, kifayət qədər güclü planşetofon təqdim etmişdir. Aparatın 
əsas üstünlüyü “IPS” matrisə əsaslanan və Full HD təsvir ölçüsünü dəstəkləyən 6 düymlük böyük ekranın 
olmasıdır. Planşetofonun qalınlığı 7,9 mm təşkil edir.

İki SİM kartı dəstəkləyən aparat “Android 4.4” əməliyyat sistemi ilə işləyir. 

“PHİLİPS”  ŞİRKƏTİ  SƏKKİZNÜVƏLİ  PLANŞETOFON  HAZIRLAMIŞDIR
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Lent.az  "ICTnews" saytına istinadən bildirir ki, 

sınaq Avstraliyanın Kvinslend ştatında keçirilib. 
Xəritədə robotun hərəkətini izləmək mümkündür. 
Aparat təyin edilmiş nöqtəyə çatdıqda  konteyner 
trosun köməyi ilə həmin əraziyə endirilir.

 "The Wall Street Journal" (WSJ) nəşri yazır ki, 
dronun hündürlüyü 75 sm təşkil edir, dörd vintin 
köməyilə müxtəlif istiqamətlər üzrə hərəkətini 
tənzimləyir. "Google"dan bildirilib ki, hələ ötən ildən 
sınaqlara başlanılıb.

 Şirkətin nümayəndələri hesab edir ki, dronların 
köməyi ilə yüklər yaxın ərazilərə çatdırılacaq.

“Google" bağlamaların çatdırılması üçün dronunu sınaqdan keçirib. Bu haqda şirkətin "YouTube" 
portalındakı hesabında məlumat verilib

“GOOGLE”  BAĞLAMALARIN  ÇATDIRILMASINDA 
 DRONLARDAN  İSTİFADƏ  EDƏCƏK

Qurğunun ekranı üzvi işıq diodlarından (OLED) və 
işıq filtrlərindən hazırlanmışdır. 

Displeyin təsvir ölçüsü 7680х4320 piksel təşkil 
edir ki, bu da Full HD (1920х1080 piksel) formatlı 
panellərin təsvir ölçüsündən 16 dəfə çoxdur. 

“8K” displey prototipinin bir düymüçün pikselləri-
nin sayı “664 ppi” təşkiledir.

Müqayisə üçün qeyd edək ki, 13,3 düymlü “Mac 
Book Pro” noutbukunun “Retina” displeyinin təsvir öl-
çüsü 2560x1600 pikseləvə 227-yə bərabər “ppi” göstə-
ricilərinə malikdir.

“CAAC-OS” (C-Axis Aligned Crystalline Oxide 
Semiconductor) texnologiyasından istifadə olunmaqla 

istehsal edilən displey prototipində işıq diodları beş tranzistor və bir kondensatorla idarə olunur.
Perspektivdə “8K” formatlı 13,3 düymlü displey “high-end” sinfindən olan portativ kompüterlərdə tətbiq 

edilə bilər.

 “Semiconductor Energy Laboratory” (SEL) laboratoriyası, “Advanced Film Device” 
(AFD) və “Sharp” şirkətləri “8K” formatlı yüksək təsvir ölçüsünə malik 13,3 düym 

displeyin prototipini nümayiş etdirmişlər

“8K”  FORMATLI  “OLED”  DİSPLEY  YARADILMIŞDIR 

Qiymətləndirmələrə görə, 2013-cü ildə dünyada 234 milyon televizor satılıb. Analitiklərin məlumatına 
görə, qurğuların 76 milyonu “Smart TV” funksionallığını dəstəkləyib.

Proqnozlara görə, 2017-ci ilədək televizorların satış həcmi 257 milyonu ötəcək və “ağıllı” panellərin sayı 
185 milyonu təşkil edəcək. Beləliklə, ümumi televizor satışında “Smart TV”ninpayı 73 faizədəkartacaq. Yəni, 
satılmış televizorların 75 faizi internetə çıxış funksiyasına malik olacaq.

J'son & Partners Consulting” şirkəti 2017-ci ilədək qlobal
 “ağıllı” televizor bazarı üzrə proqnozunu dərc edib

2017-Cİ  İLƏDƏK  TELEVİZORLARIN  75  FAİZİ  “AĞILLI”  OLACAQ
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 DÜNYA DÜNYA

Türkiyənin Ali Seçki Komissiyası tərəfindən 
hazırlanmış “Prezident vəsiqəsi” Türkiyənin 12-ci 
dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğana parlamentin 
sədri Cəmil Çiçək tərəfindən təqdim olunub.

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan TBMM-in 
deputatları qarşısında dövlət başçısı kimi and içib. 
Bundan sonra Çankaya Köşkündə “Təhvil – təslim” 
mərasimi keçirilmişdir.

Əvvəlcə Anıt qəbiri ziyarət edərək, Türkiyə 
Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün 
məzarının önünə əklil qoyan Prezident Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan “Xatirə kitabı”nı yazıb.

Türkiyənin 11-ci prezidenti Abdulla Gül və Pre-
zident Rəcəb Tayyib Ərdoğan mərasimdə çıxış 
ediblər.

Dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən 
Abdulla Gülə Türkiyənin “Dövlət Şərəf Medalı” təq-
dim olunub. 

Bir gün əvvəl – avqustun 27-də Ədalət və İnkişaf 
Partiyasının (AKP) qurultayı qarşısında hesabat 
məruzəsi ilə çıxış edən Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdo-
ğan Türkiyənin yeni Prezidenti seçilməsi ilə əlaqədar 
AKP sədrliyindən istefa verib. Qurultay xarici işlər 
naziri Əhməd Davudoğlunu AKP-yə sədr seçib. Eyni 
zamanda, Əhməd Davudoğlu hakim partiyanın sədri 
kimi AKP-nin yeni hökumətini qurmaq üçün baş 
nazir səlahiyyətini qazanaraq, hökuməti təşkil etmiş 
və vəzifəsinin icrasına başlamışdır.  

Avqustun 28-də Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) həmin ayın 13-də ilk dəfə 
olaraq ümumxalq səsverməsi ilə Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti seçilmiş Rəcəb 

Tayyib Ərdoğanın andiçmə mərasimi keçirilib

TÜRKİYƏNİN  YENİ  PREZİDENTİ  VƏ  BAŞ  NAZİRİ

Bu haqda ölkənin Federal Şurası (hökuməti) qərar qəbul 
edib.

 Bir müddət öncə İsveçrənin Ekologiya və Əhali 
uğrunda Birlik «Əhalinin sayının artırılmasını dayandırma-
lı» təşəbbüsü ilə  çıxış edib. Ekoloqlar mühacirlərin axınını 
azaltmaq hesabına ölkə əhalisi sayının üç il ərzində azı 0,2 
faiz artımını saxlamaq təklifini irəli sürür.

 Təşəbbüs müəllifləri ehtimal edir ki, bu yolla təbii ehti-
yatları uzun müddətə qorumaq mümkündür.

 Xatırladaq ki, İsveçrədə yaşayan əcnəbilər arasında 
çoxluğu italiyalılar təşkil edir. Onların sayı 292 mindir. Son-
rakı yerlərdə bu ölkələr gəlir: Almaniya - 282,5 min nəfər , 
Portuqaliya 234 min, Fransa 101,5 min, Serbiya 97,2 min.

Bu il noyabrın 30-da İsveçrədə mühacirlərin sayının azaldılması 
mövzusunda yeni referendum keçiriləcək

İSVEÇRƏ  MÜHACİRLƏRİN  SAYINI  AZALDIR 


