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Hörmətl� oxucular, 

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n fəal�yyət�nə həsr olunmuş “Çağlayan” jurnalının qış nömrəs�ndə hər b�r�n�z� xoş 

gördük. 

Bu sayımızda da son üç ay ərz�ndə keçd�y�m�z yola nəzər salmaq �mkanınız olacaq, un�vers�tet xəbərlər�, 

ab�tur�yentlər üçün rəhbər, tələbə həyatı, məzunlarımız �lə bağlı ənənəv� məlumatlarımızı, özəl müsah�bə, reportaj 

və yazılarımızı oxuyacaqsınız.

M�ll�-mədən� �rs�m�z�n təbl�ğ�nə həsr olunmuş növbət� yazımız  Azərbaycan tarının hekayəs�ndən bəhs ed�r. 

Həmsöhbətlər�m�z Azərbaycan M�ll� Konservator�yası Xalq Çalğı Alətlər� kafedrasının professoru, əməkdar 

art�st, xalq art�st� Möhlət Müslümov və “M�ll� mus�q� alətlər�n�n təkm�lləşd�r�lməs�” elm�-tədq�qat 

laborator�yasının rəhbər� Məmmədəl� Məmmədovdur.

Ağ l�baslı qış fəsl� qapımızı çoxdan döyüb. Tar�xə qovuşmaqda olan 2017-c� �l�n son günlər�n� yaşayırıq. 

Xalqımızın köhnə və yen� �l�n astanasında böyük coşqu �lə yaşadığı b�rl�k və həmrəyl�k duygularının bütün 

dünyaya yayılmasını, sülh və əm�n-amanlığın bərqərar olmasını d�ləy�r, ölkəm�zə firəvanlıq və qələbə arzulayırıq.

Torpağı canlandıran, təb�ət� qış yuxusundan oyandıran, ovqatları təzələyən baharda, yen� sayımızda görüşmək 

üm�d� �lə...



Tarixdə iz qoyanlar

Prezident İlham Əliyev və Azərbaycan təhsili

Ümummilli lider Heydər Əliyev milli dövlət 
quruculuğu strategiyasında təhsilə dövlətçiliyin 
təməl prinsiplərindən biri kimi yanaşmış və 
təhsilin inkişafına diqqət və qayğını daim önə 
çəkmişdir. Azərbaycan elminin və təhsilinin 
inkişafı istiqamətində ümummilli liderin siyasəti 
ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla davam etdirilir. Dövlət başçısının təhsilə 
verdiyi əhəmiyyətin nəticəsidir ki, son illər təhsil 
sektorunun ayrı-ayrı  sahələri  üzrə 16 
inkişafyönümlü dövlət proqramı uğurla həyata 
keçirilməkdədir.

Azərbaycan Respublikasının regionlarının sosial-
iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramları digər 
sahələrlə yanaşı, təhsil sektorunun inkişafına, o 
cümlədən yeni məktəblərin tikintisinə, əsaslı 
təmirinə və maddi-texniki bazasının daha da 
möhkəmləndirilməsinə yönəldilmişdir. 

2005-2007 və 2008-2013-cü illəri əhatə edən iki 
Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi 
nəticəsində təhsilin informasiyalaşdırılması 
sahəsində əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə 
edilmişdir. 

2008-2012-ci illəri əhatə edən Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramında 
nəzərdə tutulan təhsil sisteminin bütün 
pillələrinin şəbəkə infrastrukturunun inkişafı və 
sürətli internetlə təmin olunması, İKT-nin 
inteqrasiyasını təmin etmək üçün məlumat və 
resurs mərkəzləri, şəbəkənin yaradılması, 
pedaqoji və texniki heyətə İKT-dən istifadə 
bacarıqlarının aşılanması, qiymətləndirmə və 
motivasiya sisteminin yaradılması, fənlər üzrə 
müasir elektron elmi-metodik vəsaitlərin və 
elektron tədris resursları bazasının yaradılması,

 təhsilin idarə olunmasının məlumat sistemlərinin 
inkişaf etdirilməsi, vahid təhsil portalının 
hazırlanması istiqamətində xeyli iş görülmüşdür.
Müstəqillik illərində aparılan genişmiqyaslı işlər 
məzmun islahatları üçün də əlverişli zəmin 
yaratmış, 2006-cı ildə Nazirlər Kabineti 
tərəfindən Ümumi Təhsilin Konsepsiyası�- Milli 
Kurikulum təsdiq edilmiş, icra planında nəzərdə 
tutulan tədbirlər ardıcıllıqla həyata keçirilmişdir. 
2008-2009-cu tədris ilindən ümumtəhsil 
məktəblərinin I siniflərində tədrisə yeni fənn 
kurikulumları və müasir  dərsliklərlə  başlanılmış, 
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bu proses 2011-2012-ci dərs ilindən I, II, III və IV 
sinifləri əhatə etmişdir. 40 minədək müəllim 
təlim kurslarında iştirak etmiş və nümunəvi 
tədris materialları ilə təmin edilmişdir. V-XI 
siniflər üçün də fənn proqramları (kurikulumlar) 
hazırlanmış və təsdiq olunmuşdur.
Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci Layihəyə 
əsasən Beş yaşlıların qısa müddətli təlim 
qruplarında məktəbə hazırlanması üçün 
proqram və Valideynlərin maarifləndirilməsi 
proqramının həyata keçirilməsi ilə bağlı ibtidai 
sinif müəllimləri və tərbiyəçilər üçün treninqlər 
keçirilmişdir.
Yeni məzmun şagirdlərin qiymətləndirilməsi 
sistemində gündəlik qiymətləndirmədən 
məktəbdaxil i  qiymətləndirmə modelinə 
keçilməsini zəruri etmişdir. Orta təhsil kursu 
üzrə buraxılış imtahanlarının mərkəzləşdirilmiş 
qaydada    aparılması    təhsilin    keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılmasına, təhsilə münasibətdə şagird 
və müəllimlərin, məktəb rəhbərliklərinin, eləcə 
də valideynlərin məsuliyyətinin artırılmasına, bu 
sahədə illərdən bəri yığılıb qalan neqativ halların 
aradan qaldırılmasına xidmət edir. 
2006-2010-cu illəri əhatə edən Xüsusi istedada 
malik olan uşaqların (gənclərin) yaradıcılıq 
potensialının inkişafı üzrə Dövlət Proqramının 
icrası nəticəsində lisey və gimnaziyaların maddi 
texniki bazası möhkəmləndirilmiş, istedadlı 
uşaqlar barədə məlumat bankı yaradılmış, yeni 
t ip l i  təhs i l  müəss isə lər in in  şəbəkəs i 
genişləndirilmiş, bir sıra ümumtəhsil və internat 
məktəbləri l iseylərə çevrilmişdir. Orta 
məktəblərdə məzunlara qızıl və gümüş 
medalların verilməsinin bərpası, beynəlxalq 
olimpiadalarda yüksək yer tutan şagirdlərin 
göstəricilərinin tələbə qəbulu imtahanlarında 
nəzərə al ınması  şagirdlər in  əməyinin 
stimullaşdırılmasına xidmət edir.

İslahatların nəticəsidir ki, son illərdə ali 
məktəblərə qəbul imtahanlarında məzunların 
nəticələri xeyli dərəcədə yüksəlmişdir. Ötən 
illərlə müqayisədə qəbul imtahanlarında iştirak 
edən abituriyentlərin sayı azalsa da, 200-dən 
artıq bal toplayan abituriyentlərin mütləq sayı 
artmışdır. Cari tədris ili üçün qəbul imtahanlarının 
nəticələrində müsbət dinamika müşahidə edilir. 
Təhsil sahəsində qazanılan uğurlardan biri də, 
2005-2009-cu illəri əhatə edən Xüsusi qayğıya 
ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) 
uşaqların təhsilinin təşkili ilə əlaqədar İnkişaf 
Proqramının icra edilməsidir. Xüsusi qayğıya 
ehtiyacı olan uşaqların təhsil aldığı müəssisələrin 
maddi texniki və tədris bazası əsaslı şəkildə 
t əkm i l l ə şd i r i lm i ş ,  t əhs i l i n  məzmunu 
yeniləşdirilmiş, ölkəmizdə ilk dəfə olaraq inklüziv 
təhsil üzrə pilot layihələri həyata keçirilmişdir.
Məktəbəqədər təhsilin inkişafı sahəsində də son 

illərdə bir sıra ciddi addımlar atılmışdır.  
2007-2010-cu illəri əhatə edən Məktəbəqədər 
təhsilin yeniləşdirilməsi Proqramı çərçivəsində 
müəssisələrin maddi texniki  bazasının 
m ö h k ə m l ə n d i r i l m ə s i ,  i d a r ə e t m ə n i n 
təkmilləşdirilməsi, 5 yaşlı uşaqların icbari 
məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsi, kadr 
təminatının yaxşılaşdırılması, yeni kurrikulumun 
hazırlanması sahəsində uğurlar əldə edilmişdir. 
Ayrı-ayrı uşaq bağçalarında əsaslı təmir işləri 
aparılmış, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə 
cəlb olunan uşaqların sayı artmışdır. 

Qabaqcıl pedaqoji kollektivlərin və müəllimlərin 
əməyinin stimullaşdırılması daim diqqət 
mərkəzində saxlanılır. Prezident İlham Əliyevin 4 
sentyabr 2008-ci il tarixində imzaladığı Ən yaxşı 
ümumtəhsil məktəbi və Ən yaxşı müəllim 
mükafatının təsis edilməsi haqqında Sərəncamı 
məktəb həyatında mühüm hadisə olmuşdur. 



Tarixdə iz qoyanlar

Sərəncama əsasən “Ən yaxşı məktəb” və “Ən 
yaxşı müəllim” müsabiqələrinin keçirilməsi 
qaydaları təsdiq edilmişdir. 
2015-2016-cı tədris ilində ölkənin 5 regionunda 
yerləşən 58 məktəbdə 176 sinif komplektində 
təxminən 3700 nəfərə yaxın şagird X sinifdə 
təmayüllər üzrə tədrisə cəlb olunmuşdur. 
Hazırda ölkəmizdə 23-ü qeyri-dövlət müəssisəsi 
olmaqla 4 min 469 ümumi təhsil müəssisəsi 
mövcuddur. Son illərdə məktəblərin 70 faizi 
yenidən tikilmiş və ya əsaslı təmir olunmuşdur. 
2015-2016-cı tədris ilində Təhsil Nazirliyi 
tərəfindən 12 ümumi təhsil məktəbi tikilib 
istifadəyə verilmiş, 2 internat, 3 orta ixtisas 
təhsili müəssisəsi əsaslı təmir edilmişdir. Təhsil 
müəssisələrinin maddi-texniki və tədris 
bazasının təkmil ləşdir i lməsi  tədbir ləri 
çərçivəsində 60 məktəbdə müasir laboratoriya 
otaqları yaradılmışdır. 

Məktəblərin tikintisi və yenidən qurulması 
sahəsində Heydər Əliyev Fondunun böyük 
dəstəyi vardır. 
2016-2017-ci tədris ili üzrə ümumtəhsil 
məktəbləri üçün 261 adda 6 milyon 623 min 135 
nüsxə dərslik və metodik vəsaitlər hazırlanmış 
və çap edilərək şagirdlərə verilmişdir.
Texniki peşə təhsili ümumi təhsilin tərkib hissəsi 
olmaqla ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təkan 
verən aparıcı qüvvələrindən biri hesab olunur. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 
3 iyul tarixli Sərəncamı ilə 2007-2012-ci illəri 
əhatə edən Azərbaycan Respublikasında texniki 
peşə təhsilinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı 
qəbul edilmiş, Təhsil Nazirliyi Dövlət Proqramının 
icrası ilə əlaqədar fəaliyyət planını təsdiq 
etmişdir.

2016-cı ildə Təhsil Nazirliyinin yanında Peşə 
Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi yaradılmışdır. 
Hazırda Azərbaycanda 108 peşə təhsili 
müəssisəsi, o cümlədən 45 peşə liseyi, 2 peşə 
tədris mərkəzi və 61 peşə məktəbi fəaliyyət 
göstərir. Orta ixtisas təhsili fasiləsiz təhsil 
sisteminin tərkib hissəsi olmaqla bir-biri ilə bağlı 
iki məsələni�gənclərin müxtəlif peşələrə 
yiyələnməsini və onların ümumi icbari təhsil 
almalarını həll edir. Son illərdə orta ixtisas təhsili 
müəssisələrində kadr hazırlığının strukturunda 
zəruri dəyişikliklər aparılmış, əmək bazarının 
tələbatına və gənclərin marağına uyğun olaraq 
neft və energetika, maşınqayırma, informasiya, 
nəqliyyat və kommunikasiya, sosial-mədəni 
servis, iqtisadiyyat, biznesin təşkili, marketinq və 
menecment, iqtisadi və humanitar profilli 
ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığı əhəmiyyətli 
dərəcədə artmışdır.

Orta ixtisas təhsilinin məzmununda da 
dəyişikliklər aparılmış, mütəxəssis hazırlığının 
məzmununa və səviyyəsinə qoyulan minimum 
tələblərə cavab verən dövlət standartları tətbiq 
olunmuş və buna müvafiq yeni tədris plan və 
proqramları hazırlanmışdır. Yeni tipli orta ixtisas 
təhsili müəssisələrinin�- kolleclərin yaradılması 
istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Bir sıra 
texnikumların birləşdirilməsi nəticəsində onların 
maddi texniki bazası, pedaqoji kadr potensialı və 
bu sahədə olan beynəlxalq təcrübə nəzərə 
alınmaqla yeni tipli  orta ixtisas təhsil 
müəssisələri - �kolleclər fəaliyyətə başlamış, 14 
kollec birləşdirilərək 7 kollec, o cümlədən 3 
regional kollec yaradılmışdır. 3 kollec isə 
profillərinə uyğun ali təhsil müəssisələrinin 
nəzdinə verilmişdir.Ç
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 oktyabr 
2013-cü il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş 
Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə 
Dövlət Strategiyasına uyğun olaraq ali təhsilin 
bakalavriat səviyyəsində hüquqi-normativ baza 
təkmilləşdiril ir. Sənədin mərhələli icrası 
Azərbaycanda orta təhsilin inkişafına yeni üfüqlər 
aç ır .  2009-2013-cü i l lərdə Azərbaycan 
Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə 
Dövlət Proqramının icrası istiqamətində ölkə 
Prezidenti tərəfindən 10 fevral 2010-cu il tarixli Ali 
təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə 
mexanizminin tətbiq edilməsi barədə Fərman 
imzalanmışdır. Həmin Fərmana əsasən, 2010-2011-
c i  tədr is  i l indən baş layaraq a l i  təhs i l 
müəssisələrində adambaşına maliyyələşdirmə 
prinsipinin tətbiqinə başlanmışdır. Avropa ölkələri 
təhsil sistemlərinin inteqrasiyası və ümumavropa 
ali təhsil məkanının formalaşdırılması xüsusi 
aktuallıq kəsb edir. Azərbaycan 2005-ci ildə 
Bolonya prosesinə qoşulmuş və bununla da ali 
təhsildə aparılacaq islahatların konturları 
müəyyənləşdirilmişdir. Bu sistemin tətbiqi ilə bağlı 
hüquq i - no rmat i v  bazan ı n  ya rad ı lmas ı 
istiqamətində bir sıra xarici ölkələrin təcrübəsi 
öyrənilmiş, Ali təhsil müəsissələrində kredit 
sistemi ilə tədrisin təşkili barədə nümunəvi 
Əsasnamə təsdiq olunmuş, ilkin mərhələdə bir 
neçə ali məktəbdə eksperiment şəklində kredit 
sisteminin tətbiqi qərara alınmışdır. 2006-2007-ci 
tədris ilində 10 ali məktəbdə başlanan eksperiment 
2009-2010-cu tədris ilindən 27 dövlət ali 
məktəbinin bütün ixtisaslarını əhatə edir. 2005-ci 
ildən magistraturaya tələbə qəbulu Dövlət 
İmtahan Mərkəzi (DİM -TQDK) tərəfindən həyata 
keçirilir. 2013-cü ildən həkim hazırlığı aparılan ali 
təhsil müəssisələrində rezidentura təhsili üzrə də 
kadr hazırlığı aparılır. Boloniya Bəyannaməsinin 
tələblərinin yerinə yetirilməsi sahəsində işləri 
sürətləndirmək məqsədilə Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ali təhsil 
müəssisələrinin Avropa ali təhsil məkanına 
inteqrasiyası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında 31 
yanvar 2008-ci il tarixli sərəncam imzalanmışdır. 
Sərəncama əsasən 2008-2012-ci  i l lərdə 
Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində 
islahatlar üzrə Dövlət Proqramı hazırlanmış və 
Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmişdir. 
Dövlət Proqramının icrasını təmin etmək 
məqsədilə Təhsil Nazirliyi tərəfindən fəaliyyət 
planı hazırlanmış, Təhsil Nazirliyi sistemində 
fəaliyyət göstərən 19 dövlət, 5 özəl ali təhsil 
müəssisəsində və Təhsil Problemləri İnstitutunda

doktorantura yaradılmışdır. 2007-2015-ci illərdə 
Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili 
üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində 3 min 558 
nəfər dünyanın aparıcı ali təhsil müəssisələrində 
ölkəmiz üçün prioritet hesab olunan ixtisaslar 
üzrə təhsil almaq hüququ qazanmışdır. Təhsilini 
yüksək akademik göstəricilərlə tamamlamış 
məzunların 60 faizi özəl, 40 faizi isə dövlət 
sektorunda fəaliyyət göstərir. 2016-cı ildə Təhsil 
Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Maarifçi Tələbə Kredit 
Fondu yaradılmışdır. Fondun əsas missiyası 
təhsil haqqını ödəməkdə çətinlik çəkən 
aztəminatl ı  ai lə lərdən olan tələbələrə 
uzunmüddətli güzəştli kreditlər verilməsi 
vasitəsilə onlara ali təhsil almaqda bərabər 
imkanların yaradılmasıdır. Bütün bunlar onu 
deməyə əsas verir ki, müasir Azərbaycan təhsili 
özünün zəngin mütərəqqi ənənələri əsasında, 
ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdir-
diyi və Prezident İlham Əliyevin uğurla davam 
etdirdiyi strateji kursla inkişaf edir.
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Universitet həyatı ilə tanışlıq
Azərbaycan Universitetinin rektoru Səadət Əliyeva 
2017/2018-ci tədris ilində universitetə qəbul olmuş 
tələbələrlə görüşüb. 15 sentyabr - Bilik günü və yeni 
tədris ilinin başlanması münasibəti ilə keçirilən 
tədbirin əsas məqsədi yeni tələbələri universitet 
həyatı ilə tanış etmək olub.

Tədbiri giriş nitqi ilə rektor Səadət Əliyeva açıb. 
Gəncləri tələbə adını qazanmaları münasibəti ilə 
təbrik edən rektor onlara öz tövsiyələrini çatdırıb: 
“Sizlər tələbə olmaq yolundakı hədəfinizə gücünüz, 
iradəniz, bi l ik və bacarıqlarınız sayəsində  
çatmısınız. Ümid edirəm ki, qarşınıza qoyacağınız 
yeni hədəf 4 il ərzində müvəffəqiyyətli tələbə olmaq 
və universiteti yüksək nəticələrlə başa vurmaq 
olacaqdır”.

Universitetin qonağı, prof. Fuad Məmmədov təbrik 
nitqi ilə çıxış edərək tələbələrə ürək sözlərini 
çatdırıb. Tədris şöbəsinin müdiri Tariyel Qəni tədris 
prosesi ilə bağlı qaydalar haqqında ətraflı məlumat 
verib və tələbələrin suallarını cavablandırıb. 

Rektorun tələbələrlə görüşü  

Azərbaycan Universitetinin rektoru Səadət 
Əliyeva sentyabr ayında II, III və IV kurslarda təhsil 
alan tələbələrlə görüşüb. Bir həftə davam edən 
görüşlər tələbələrlə tanışlıq, universitet haqqında  

təəssüratlarının və üzləşdikləri problemlərin, təklif 
və rəylərinin öyrənilməsi məqsədi ilə keçirilib. 
Tələbələrlə qruplar üzrə keçirilən görüşlərdə Tədris 
şöbəsinin müdiri Tariyel Qəni də iştirak edib.  

Rektor yeni tədris ilinin başlanması münasibəti ilə 
tələbələri təbrik edib, onlara uğurlar arzulayıb. 
Görüşlərdə tələbələrə yeni tədris ilində görülmüş 
işlər, həyata keçirilən yeniliklər haqqında məlumat 
verilib. 

Rektor Səadət Əliyeva tələbələrin individual 
problem, təklif və rəylərinin araşdırılacağını və 
müvafiq struktur bölmələrə tapşırıq veriləcəyini 
bildirib. 

Birinci kurs tələbələri üçün 
məlumatlandırma sessiyası 

Azərbaycan Universitetinə 2017/2018-ci tədris 
ilində qəbul olmuş tələbələr üçün “Kredit sistemi ilə 
tədrisin təşkili qaydaları. Tələbələrin hüquq və 
öhdəlikləri”  mövzusunda təlim - məlumatlandırma 
sessiyası keçirilib. 

Təlim Tədris şöbəsinin baş mütəxəssisi Yusif 
Novruzov və universitetin hüquqşünası Nurlanə 
Məmmədova tərəfindən aparılıb. 

Tədbirdə ali təhsilin bakalavriat və magistratura 
pillələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkilini 
tənzimləyən normativ hüquqi aktların müvafiq 
maddələri izah olunub, həmçinin Azərbaycan 
Universiteti tərəfindən müəyyənləşdirilmiş 
qaydalar diqqətə çatdırılıb.

Məlumatlandırma sessiyasında tələbələrin hüquq 
və öhdəlikləri haqqında ətraflı məlumat verilib, 
onları maraqlandıran  suallar cavablandırılıb.
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Azərbaycan Universiteti “Elektron 
Universitet” modelinə keçir

Azərbaycan Universitetində “Elektron Universitet” 
modelinin təqdimatı keçirilib. 

Tədbiri Azərbaycan Universiteti rektorunun 
məsləhətçisi, Vergilər Nazirliyi Tədris Mərkəzinin 
rəhbəri Əli Həsənov açıb. Əli Həsənov bildirib ki, öz 
fəaliyyətində daim təkmilləşmə siyasəti həyata 
keçirən Azərbaycan Universiteti elektronlaşma 
əsrində baş verən proseslərdən kənarda qalmır və 
elektron platformanın tətbiqinə başlayır. 

“Elektron Universitet”in təqdimatını isə tərəfdaş 
“Cybernet” şirkətinin nümayəndəsi və layihənin 
rəhbəri Ramin Bağırov aparıb. Ramin Bağırov qeyd 
edib ki, model tədris prosesinin effektivliyinin 
artırılması, universitetin fəaliyyətinin optimallaşdırıl-
ması, sürətləndirilməsi və tam avtomatlaşdırılması-
na, eyni zamanda müasir kitabxana sisteminin 
yaradılmasına xidmət edir.

Mütəxəssis  “Elektron Universitet”in modulları və 
tətbiqinin mərhələləri haqqında da məlumat verib. 
Model mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək və 
universitetin tədris prosesinə nəzarəti sürətlən-
dirəcək.

Azərbaycan Universiteti ECDL-in 
Akkreditasiya Olunmuş Test Mərkəzi 

statusunu aldı

Azərbaycan Universiteti kompüter biliklərini ölçən 
beynəlxalq sertifikat proqramı ECDL-in (European 
Computer Driving Licence – Avropa Kompüter 
Səviyyəsi  Ölçmə Sertifikatı)  ölkəmizdəki  rəsmi 

Akkreditasiya Olunmuş Test Mərkəzi (ATM) olaraq 
təsdiqlənib. Bu status Azərbaycan Universitetinə 
Litva Respublikasının İnformasiya Texnologiyaları 
İnstitutu tərəfindən verilib.

Dünyada kompüter savadlılığını təsdiq edən 
standartlar içərisində ECDL sertifikatı daha geniş 
yayılıb və 150-dən artıq ölkə tərəfindən tanınır.

Universitetin nəzdindəki ECDL Mərkəzi həm təlim, 
həm də test mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək. 
ECDL təlimlərinin imtahanlarından uğurla keçən 
iştirakçılar kompüter bacarıqlarını beynəlxalq 
səviyyəli sertifikatla təsdiq edə biləcəklər.

Azərbaycan Universiteti PTE-nin
imtahan alt mərkəzi kimi təsdiq olunub

Azərbaycan Universiteti PTE-nin (Pearson ingilis dili 
testi) imtahan alt mərkəzi kimi təsdiq olunub. PTE 
ümumi imtahanı ümumilikdə 6 bölmədən təşkil 
olunmuş 2 seqmentdən ibarətdir. 

PTE ümumi testi ilkin mərhələdə yazılı test və şifahi 
test olmaqla 2 hissədən ibarətdir. Yazılı seqment öz 
növbəsində dinləmə, oxuyub anlama və yazı 
bacarığı hissələrinə bölünür.

Test nəticələrinin müddəti hec vaxt bitmir və 
etibarlılıq məhdudiyyəti yoxdur. PTE ümumi testi 
verən hər bir kəs onu daima gələcəkdə də istifadə 
edə bilər.

PTE ümumi imtahanı ildə 3 dəfə - dekabr, may və 
iyun aylarında təşkil olunur. PTE ümumi testi real 
ünsiyyət bacarığının yoxlanmasıdır. 

Bu, Birləşmiş Krallığın ən böyük akademik və peşə 
ixtisaslaşması üzrə mükafatlandıran qurumu olan 
Edexcel və Pearsonun əməkdaşlığı ilə keçirilir. Ç
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Xorvatiyanın Dubrovnik Universiteti ilə
əməkdaşlığa start verildi

Azərbaycan Universiteti ilə Xorvatiyanın Dubrovnik 
Universiteti arasında əməkdaşlığa dair müqavilə 
imzalanıb. Əməkdaşlıq Avropa İttifaqının “Erasmus+” 
proqramı çərçivəsində həyata keçiriləcək.

“Erasmus+” proqramı əməkdaş universitetlər 
arasında tələbə, akademik və inzibati heyətin 
mübadiləsini həyata keçirir. Tələbələr qeyd olunmuş 
proqram çərçivəsində xarici ölkələrdə təhsil 
almaqla ünsiyyət və dil bacarıqlarını inkişaf etdirə 
bilirlər. Proqram çərçivəsində bakalavriat, 
magistratura pillələrində təhsil alan tələbələr və 
eləcə də akademik və inzibati heyət mübadilədə 
iştirak edə bilərlər.

Azərbaycan Universiteti Doha təhsil
innovasiya zirvəsində təmsil olunub

Azərbaycan Universiteti rektorunun müşaviri, tarix 
üzrə fəlsəfə doktoru Nüşabə Quliyeva və Xarici dillər 
kafedrasının müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Samirə Məmmədova Qətərin paytaxtı Dohada 14-16 
noyabr 2017-ci il tarixləri arasında keçirilmiş “Dünya 
Təhsil İnnovasiya Zirvəsi”ndə (WISE-2017) iştirak 
edib. 

Təhsil, texnologiya, siyasət, sosial sahibkarlıq, 
biznes, media və bu kimi sahələrdə dünyanın ən 
yaradıcı lider, sahibkar və pedaqoqlarını bir araya 
gətirən  zirvədə   nümayəndə   heyətimiz   müxtəlif 

universitet, təhsil mərkəzi və agentliklərin 
nümayəndələri ilə görüşüb, tələbə və müəllim 
mübadiləsi, ikili diplom və birgə dərəcə proqramları, 
beynəlxalq tələbələrin cəlb olunması, digər birgə 
layihələrin həyata keçirilməsi mövzuları ətrafında 
fikir mübadiləsi aparıb, zirvə çərçivəsində təşkil 
olunmuş bölmə və panellərdə iştirak edib.

Tədbirdə “Təhsilin Nobeli” hesab olunan “WISE Prize 
for Education 2017” mükafatı Gananın Ashesi 
Universitetinin təsisçisi və idarə heyətinin sədri 
Patrick Awuaha təqdim olunub. 

Rusiyanın elmi istinad bazası ilə 
əməkdaşlıq

Azərbaycan Universiteti ilə Rusiya Federasiyasının 
elmi istinad bazası olan RİNS (РИНЦ) arasında 
əməkdaşlığa dair müqavilə imzalanıb. Müqaviləyə 
əsasən universitetin “İpək Yolu” elmi jurnalı RİNS-in 
https://elibrary.ru baza saytında yerləşdirilib. Bu 
baza Rusiyanın əsas elmi istinad mənbəyi hesab 
edilir və “Thomson Reuters” Agentliyinin “Clarivate 
Analytics” təşkilatı ilə əməkdaşlıq edir.

Yaxın perspektivdə “İpək Yolu” jurnalının 2017-ci 
ildən başlayaraq bütün nömrələri bu bazada 
yerləşdiriləcək və indekslənəcək. 

Qeyd edək ki, 1997-ci ildən nəşr olunan “İpək Yolu” 
jurnalı 10-dan artıq beynəlxalq baza tərəfindən 
indekslənmək üçün qəbul edilib.
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Əməkdaşlarımız PETRA layihəsi çərçivəsində 
Macarıstan və Türkiyəyə səfər edib

Azərbaycan Universiteti rektorunun məsləhətçisi 
Əli Həsənov, Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri 
Bəxtiyar Bədəlov, Sosial iş fakültəsinin dekanı 
Aygün Musayeva və Monitorinq və qiymətləndir-
mə üzrə mütəxəsis Elçin Cəfərov “Azərbaycan 
universitetlərində tədris və təlimin təkmilləşdiril-
məsi” PETRA (Promoting Excellence in Teaching 
and Learning in Azerbaijani Universities) layihəsi 
çərçivəsində Macarıstanın Debrecen Universite-
tində səfərdə olub. 

Nümayəndə heyətimiz proqram çərçivəsində 
plenar iclas, elmi konfrans və müzakirələrdə iştirak 
edib, universitetin tədris binaları və laboratoriyaları 
ilə tanış olub. 

Əməkdaşlarımız burada Sosial iş departamentinin 
rəhbəri ilə də görüşüb. Görüşdə universitetlər 
arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq perspektivləri 
müzakirə edi l ib və “Erasmus+” proqramı 
çərçivəsində ikitərəfli əməkdaşlıq üçün razlıq əldə 
olunub. 

Layihənin Türkiyənin Gazi Universitetində keçirilən 
müzakirələrində isə Azərbaycan Universitetini 
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Bəxtiyar 
Bədəlov təmsil edib.

“Heydər Əliyev və İslam həmrəyliyi”
mövzusunda maarifləndirici görüş

Azərbaycan Universitetində “Heydər Əliyev və 
İslam həmrəyliyi” mövzusunda mühazirə - 
maarifləndirici görüş keçirilib. Mühazirəni iqtisad 
elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, millət vəkili Tahir 
M i r k i ş i l i  a p a r ı b .  Tədb i r də  Azə rbaycan 
Universitetinin rektoru Səadət Əliyeva, professor – 
müəllim heyəti və tələbələr iştirak edib.

Qonaq mühazirədə ümummilli liderin islam birliyi 
ideyasının banisi olduğunu tarixi faktlar əsasında 
diqqətə çatdırıb, prezident İlham Əliyevin “İslam 
həmrəyliyi” ilə bağlı çağırışının ümummilli lider 
Heydər Əliyevin irəli sürdüyü “İslam birliyi” 
ideyasının məntiqi davamı olduğunu vurğulayıb.

“Heydər Əliyev İslam həmrəyliyi ideyasının banisidir” 
mövzusuna həsr olunmuş mühazirə - maarifləndirici 
görüşlər 15 sentyabr – Bilik Günü münasibəti ilə 
respublika miqyasında Bilik Fondunun təşkilatçılığı, 
Təhsil Nazirliyi və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin (DQİDK) dəstəyi ilə  həyata keçirilib. Ç
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Layihənin əsas məqsədi Azərbaycanın ali təhsil 
müəssisələrində tədris və təlimin təkmilləşdirilməsi 
sahəsində Avropa universitetləri ilə qarşılıqlı 
təcrübə mübadiləsinin aparılmasıdır. 
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Dövlət Bayrağı günü və Konstitusiya 
günü qeyd olundu

Azərbaycan Un ivers i tet ində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu ilə 
birgə 9 noyabr – Dövlət Bayrağı günü və 12 noyabr – 
Konstitusiya gününə həsr olunan maarifləndirici 
mühazirə təşkil edilib. Mühazirəni prof. Anar 
İsgəndərov aparıb.

Bilik Fondunun ölkədaxili layihələr sektorunun 
əməkdaşı, dosent Elnarə Əliyeva təmsil etdiyi 
qurumun fəaliyyət istiqamətləri barədə məlumat 
verib və Azərbaycan Universiteti ilə Bilik Fondu 
arasında cari ilin aprelində anlaşma memorandumu-
nun imzalandığını diqqətə çatdırıb. 

Prof. Anar İsgəndərov üçrəngli bayrağımızın və 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 
yaranması tarixindən danışıb. 1918-ci il mayın 28-də 
qurulmuş, Şərqdə və türk-İslam dünyasında ilk 
demokratik, dünyəvi dövlət olan Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin (AXC) ilk bayrağı barədə məlumat 
verib. 

Tədbirdə nəzərə çatdırı l ıb ki , Azərbaycan 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 1995-ci il 
noyabrın 12-də ümumxalq referendumu ilə 
respublikanın ilk Milli Konstitusiyası qəbul olunub.
 

Azərbaycan dilinin saflığının qorunmasına 
həsr olunmuş elmi-praktik konfrans 

Azərbaycan Universitetində Azərbaycan dilinin 
saflığının qorunmasına həsr olunmuş elmi-praktik 
konfrans keçirilib. 

Tədbir Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 
Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi, Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi və AMEA-nın Dilçilik 
İnstitutunun təşkilati dəstəyi i lə “Azadlıq 
Hərəkatçıları” İctimai Birliyi və Azərbaycan 
Universiteti tərəfindən birgə təşkil olunub.

Konfransı giriş sözü ilə İB-nin sədri və layihənin 
rəhbəri Təhmasib Novruzov açıb. Layihə rəhbəri 
qeyd edib ki, prezident İlham Əliyev tərəfindən 
Azərbaycan dilinin inkişafı ilə bağlı iki sərəncam və 
Dövlət Proqramı imza lan ıb .  Bu sənədlər 
dövlətimizin bu sahəyə göstərdiyi diqqətin 
göstəricisidir. 

Tədbirdə “Televiziya proqramlarında Azərbaycan 
ədəbi dili” və “Dilimiz reklamlarda” sənədli filmləri 
nümayiş olunub. Filmlərdə ana dilinin istifadəsində 
yol verilən qüsurlardan, dilin təmizliyinə xələl 
gətirən amillərdən bəhs edilir.

Daha sonra AMEA Dilçilik İnstitutunun əməkdaşı, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rasim 
Heydərov, xalq artistləri Ofelya Sənani, Eldost 
Bayram çıxış edərək dilin saflığının qorunmasında 
cəmiyyətin rolu, mövcud qüsurlar və onların aradan 
qaldırılması yolları barədə fikirlərini bölüşüblər.

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ 



Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrası tərəfindən 
in ternet in  ədəb iyyata  təs i r i  və  şəbəkə 
ədəbiyyatının müzakirəsinə həsr olunan “dəyirmi 
masa” təşkil olunub. Kulis.az saytının baş redaktoru 
Şərif Ağayar, sim-sim.az saytının baş redaktoru 
Qismət Rüstəmov, avanqard.net saytının baş 
redaktoru Səxavət Sahil, manera.az saytının baş 
redaktoru Şəhla Aslan, parafr.az saytının baş 
redaktoru və 525-ci qəzetin əməkdaşı Cavid Qədir,  
a r tkasp i . az  sayt ın ı n  nümayəndəs i  Aysu 
Kərimovanın iştirak etdiyi tədbirdə internet və 
ədəbiyyatın əlaqələri müzakirə olunub, mövcud 
problemlər və onların həll yolları ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb.

İnternetin ədəbiyyata təsiri 
və şəbəkə ədəbiyyatı 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasının 
ənənəvi elmi seminarı 

Azərbaycan Universitetinin Azərbaycan dili və 
ədəbiyyat kafedrasının nəzdində “Müasir ədəbi 
estetik fikrində aktual problemlər” mövzulu ənənəvi 
elmi seminar öz fəaliyyətini davam etdirir. Seminara 
filologiya elmləri doktoru, prof. Qorxmaz Quliyev 
rəhbərlik edir. Kafedra tərəfindən təşkil olunan 
ənənəvi elmi seminarların nəticəsi olaraq indiyədək 
3 kitab dərs vəsaiti kimi magistrant, doktorant və 
eləcə də müvafiq sahə üzrə araşdırma aparan 
tədqiqatçıların ixtiyarına verilib. Ç
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Lütfi Zadənin xatirəsinə həsr olunmuş 
anım tədbiri 

Dünya şöhrətli alim, süni intellekt sahəsində qeyri-
səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi, Kaliforniya Berkli 
Universitetinin ömürlük professoru, ABŞ-dakı 
Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəxri sədri Lütfi 
Zadənin (Lütfəli Rəhim oğlu Ələsgərzadə) xatirəsinə 
həsr olunmuş “Əsrin dahisi” adlı anım tədbirini 
İnformasiya – kommunikasiya texnologiyaları 
fakültəsinin dekanı Asif Paşayev açaraq görkəmli 
alimin həyatı və elmi fəaliyyəti haqqında danışıb. 
Dekan deyib ki, görkəmli alimin ideya, yenilik və 
nəzəriyyələri bəşəriyyətin inkişafına və rifah halının 
yüksəldilməsinə istiqamətlənib.

Asif Paşayev tədbir iştirakçılarına qeyri-səlis 
məntiq nəzəriyyəsinin praktiki əhəmiyyəti və tətbiq 
olunduğu sahələr haqqında da məlumat verib, onun 
iqtisadiyyata, tibbə, texnologiyanın bütün 
sahələrinə, hətta konfliktlərin həll olunmasına tətbiq 
olunduğuna diqqət çəkib. 

Elmi işlər üzrə prorektor, prof. Yusif Qasımov 
nəzəriyyənin yaranması, inkişafı və mahiyyəti ilə 
bağlı maraqlı və izahedici məlumatları bölüşüb. 

Tədbir Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun 
Riyazi modelləşdirmə və avtomatlaşdırılmış 
sistemlər şöbəsinin böyük elmi işçisi, riyaziyyat 
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Reyhan Şıxlinskayanın 
çıxışı ilə yekunlaşıb. Qonaq qeyd edib ki, “Zadə 
məntiqi” ABŞ-ın elmi ictimaiyyəti tərəfindən düz 20 
il qəbul edilməyib və öncə yapon alimlərinin diqqətini 
cəlb edib. Onun bütün ideyaları artıq özünü 
doğruldub, bu nəzəriyyə bütün dünyada elmin və 
texnologiyanın bütün sahələrinə geniş nüfuz edib. 
Reyhan Şıxlinskaya süni intellektin təbliğatçısı kimi 
onu ədəbiyyata da tətbiq etdiyini və bu məqsədlə 
“Dostum Mimi” adlı kitab qələmə aldığını bildirib. 
Lütfi Zadəyə həsr olunmuş kitabın personajlarından 
biri - yaşlı professor məhz Lütfi Zadənin proobrazı 
kimi düşünülüb.
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UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ 

İki dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi olub

Azərbaycan Un ivers i tet in in  “Ma l iyyə və 
iqtisadiyyat” kafedrasının açıq iclasında iki 
dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi olub. İclasa 
kafedranın müdiri, dosent Nəriman Böyükkişi sədrlik 
edib. Kafedra müdiri müzakirə iştirakçılarına 
namizədləri təqdim edib, onların elmi-pedaqoji 
fəaliyyəti haqqında məlumat verib.

İclasda Azərbaycan Universitetinin doktorantı Uğur 
Azad oğlu Babayevin iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
elmi dərəcəsi almaq üçün yerinə yetirdiyi “Tikinti 
sahəs ində  ma l i yyə ləşd i rmən in  p r i o r i t e t 
istiqamətləri” mövzusunda dissertasiya işinin və 
Azərbaycan Universitetinin dissertantı Aqil Qədir 
oğlu Kərimovun iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi adı 
almaq üçün yerinə yetirdiyi “Bank sektorunun 
davamlı inkişafının təmin olunmasında risk 
menecmentinin rolu” mövzusunda dissertasiya 
işinin ilkin müzakirəsi baş tutub.

Namizədlər işin aktuallığı, tədqiqatın məqsədi və 
vəzifələri, işin yeniliyi, tədqiqatın nəzəri və 
metodoloji bazası, eyni zamanda görülən işlər 
barədə məlumat verib, işin məzmunu ilə iştirakçıları 
tanış edib, verilən sualları cavablandırıblar. Daha 
sonra rəyçilərin irad və təklifləri dinlənilib.
Hər iki elmi işin iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi 
dərəcəsi almaq üçün qoyulan tələblərə cavab verdiyi 
qeyd olunub və müdafiə üçün tövsiyə olunub.

Xarici dillər kafedrasından IELTS dərsləri

Xarici dillər kafedrası tərəfindən təşkil olunan 
dərslərin tədrisi IELTS üzrə peşəkar mütəxəssis 
Jalə Bəhramova tərəfindən aparılır. Proqram hər 
dərs 90 dəqiqə olmaqla həftədə 2 dəfə tədris 
olunur.

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ 

Beynəlxalq elmi konfransın materialları 
çap olunub

Azərbaycan Universiteti və Vergilər Nazirliyinin 
Tədris Mərkəzi tərəfindən “Milli-mənəvi dəyərlərin 
qorunması Heydər Əliyevin amalı idi” mövzusunda 
birgə təşkil olunmuş V beynəlxalq elmi konfransın 
materialları toplu şəklində çap olunub. 498 səhifəlik 
topluda ümumilikdə 90-a yaxın məqalə yer alır.

Azərbaycan Universiteti haqqında
noyabr ayında 241 xəbər dərc olunub 

Media monitorinq şirkəti “Media Consulting & 
Services” noyabr ayında mediada ad hallanmasına 
dair hesabatını açıqlayıb. Hesabata əsasən 
universitetlərin media aktivliyinə görə Azərbaycan 
Universiteti haqqında noyabr ayında 241 xəbər dərc 
olunub. Azərbaycan Universiteti bu sayı ilə “TOP 10” 
siyahısında 10-cu yerdə qərarlaşıb.
Şirkətin yaydığı məlumatda bildirilir ki, araşdırma 10 
TV, 55 çap və 500 online media daxil olmaqla 565-
dən çox mənbədən, eyni zamanda sosial 
şəbəkələrdə aparılıb.



Kulturoloq, tarix elmləri doktoru, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının professoru, “Simurq” Azərbaycan 
Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti Fuad 
Məmmədovun apardığı interaktiv mühazirə 
kulturologiya elminin əsas anlayışlarına həsr olunub.
Mühazirədə mədəniyyət anlayışı, mədəniyyətin 
aparıcı istiqamətləri, intellektual və əqli mədəniyyət, 
mənəvi mədəniyyət, mədəni inkişafın əsas amilləri 
və qanunauyğunluqları kimi anlayışlara aydınlıq 
gətirilib, mədəniyyət və sivilizasiya fenomenlərinin 
fərqi izah olunub, mədəni inkişafda sosial mühitin 
oynadığı rola diqqət çəkilib.
Tədbirdə insanın dəyərləndirilməsinin meyarları 
haqqında maraqlı müzakirələr də aparılıb.

Professor Fuad Məmmədov 

Professor Zahid Məmmədov
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elm 
şöbəsinin müdiri, iqtisad elmləri doktoru, professor 
Zahid Məmmədov “Müasir universitetlərdə elmi 
fəaliyyətin idarə olunması: İnnovativ inkişaf 
modeline keçid” adlı mühazirədə beynəlxalq 
standartlara uyğun olaraq elm, təhsil, tədqiqat 
formatlı universitetə keçidlə bağlı fikirlərini bölüşüb, 
tədbir iştirakçılarının suallarını cavablandırıb. 
Tədbirdə ənənəvi təhsil sistemi ilə modern təhsil 
sistemi arasındakı fərqlərə toxunulub, “Tədqiqat 
universiteti modelinə keçid” mövzusu ətrafında 
müzakirələr aparılıb.
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MASTER KLASS MÜHAZİRƏLƏRİ

Tarix elmləri doktoru, professor Anar İsgəndərovun 
apardığı “AXC-yə gedən yol” başlıqlı mühazirədə 
Azərbaycanın vətəni hər şeydən yüksək tutaraq 
cəsarətli tarixi addım atan ziyalıları haqqında 
məlumat verilib, tələbələrə 23 ayda görülən işlərin 
qısa xülasəsi təqdim olunub. Anar İsgəndərov 
mühazirəyə Məmməd Əmin Rəsulzadənin “Gəncliyə 
müraciəti” ilə başlayıb. Professor qeyd edib ki, 
tarixin gedişatını yalnız gənclər dəyişdirə bilər, bu 
səbəbdən müraciət gənclərə ünvanlanıb , 
Azərbaycanın taleyi onlara əmanət edilib: “Cəmi 23 
ay yaşayan, müsəlman Şərqində ilk parlamentli 
respublika olan AXC dövründə 328 dəfə “ilk” sözünə 
imza atılıb. Dövlətçilik atributları qəbul edilib, dövlət 
və hərbi quruculuq, iqtisadiyyat və mədəniyyət, 
təhsil və səhiyyə sahələrində mühüm və taleyüklü 
addımlar atılıb”.

Professor Anar İsgəndərov

Hüquq elmləri doktoru, prof. Aydın Qasımovun 
"Cəzaçəkmə müəssisələrindən azad olmuş 
şəxslərin reabilitasiyası və reintegrasiyası" başlıqlı 
tarixi məlumatlarla zəngin olan mühazirəsində natiq 
cəza növü kimi təyin olunan ölüm hökmünün tarixi 
və geniş yayılmış növləri, dünyada ölüm hökmünün 
tətbiqinin hazırki vəziyyəti, cinayətkarlığın 
dinamikasının azaldılması, dünyada və o cümlədən 
ölkəmizdə ölüm hökmünün ləğv olunması, cəza 
siyasətinin humanistləşdirilməsi və dünyada 
mövcud olan mütərəqqi təcrübələr haqqında, o 
cümlədən probasiya xidmətinin yaradılması 
haqqında məlumat verib.

Professor Aydın Qasımov
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“İki Sahil” qəzetinin baş redaktoru 
Vüqar Rəhimzadə

“İki Sahil” qəzetinin baş redaktoru, YAP Siyasi 
Şurasının və Mətbuat Şurası İdarə heyətinin üzvü, 
əməkdar jurnalist Vüqar Rəhimzadənin apardığı 
“Ümummilli lider Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın 
qurucusudur" mövzulu mühazirədə Azərbaycanın 
1990-cı illərdəki təlatümlü ictimai-siyasi mənzərəsi 
fonunda müstəqilliyini bərpa etməsindən sonra 
keçən 26 il ərzində 100 illik dövlətçilik təcrübəsinə 
sahib ölkələrdən daha irəlidə olduğu vurğulanıb.
Qeyd edilib ki, ölkəmiz 90-ci ilin əvvəllərində 
müstəqilliyimizi təhlükə altında qoyan təhdid və 
təhlükələr, hətta xəritədən silinmək təhlükəsi ilə üz-
üzə qalıb: “O dövrdə xalqın təkidi ilə ümumilli liderin 
hakimiyyətə qayıdışından sonra ictimai-siyasi 
sabitlik və iqtisadi inkişafın prinsipləri yarandı, neft 
müqavilələri bağlandı, vahid ordu quruculuğu 
sahəsində ardıcıl islahatlar həyata keçirildi. Bütün bu 
uğurların arxasında ümummilli lider Heydər Əliyevin 
müdrik siyasəti dayanır. Ümummilli liderin əsasını 
qoyduğu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla davam və inkişaf etdirilir.

MASTER KLASS MÜHAZİRƏLƏRİ

Peşəkar tərcüməçi Xaqani Əliyev
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin tərcüməçsi 
Xaqani Əliyevin apardığı mühaziədə tərcümə 
anlayışı, növləri, təsnifatı və prinsipləri, hər bir 
tərcümə növünə qoyulan tələblər, tərcümə peşəsi, 
tərcüməçilərin təşkilatlanması, Azərbaycan Gənc 
Tərcüməçilər   Assosiasiyasının  (AGTA)   fəaliyyəti, 

tərcüməçilərin peşə etikası, tərcüməçilərin istinad 
edə biləcəkləri köməkçi vasitələr, tərcümə bazarı 
və iş yerləri, məşhur tərcüməçilər, tərcümə 
məktəbləri və arasındakı fərqlər, dilin inkişafı kimi 
mövzular haqqında faydalı məlumatlar çatdırılıb. 

Biznes konsultant və peşəkar təlimçi 
Fəxri Ağayev

“AAAF Holdinq”in vitse – prezidenti, biznes 
konsultant və peşəkar təlimçi Fəxri Ağayevin 
təqdimatında “Uğurlu karyera” adlı mühazirədə 
təlimçinin peşəkar yanaşmaları və şəxsi təcrübəsi 
əsasında tələbələrə uğurlu karyera quruculuğu 
haqqında məlumat verilib. Təlimçi qeyd edib ki, 
uğurlu karyeraya gedən yolda ali təhsillə yanaşı 
şəxsi keyfiyyətlər, sosial bacarıqlar, ünsiyyət və 
danışıq qabiliyyəti də çox böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Bu səbəbdən tələbələr təhsil müddətini 
səmərəli keçirməli və öz üzərlərində çox 
işləməlidirlər. 

Dosent Samir Rüstəmov 
ADA Universitetinin müəllimi, dosent Samir 
Rüstəmovun “Süni intellekt və tətbiqləri" mövzulu 
interaktiv mühazirəsində süni intellektin mahiyyəti, 
tətbiq sahələri, insan həyatında rolu, həmçinin süni 
intel lektin yaradı lmasında istifadə olunan 
yanaşmalar, intellektual sistemlərin qurulma 
prinsipləri haqqında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, 
süni intellekt  artıq texnologiyanın inkişafında  
mühüm yer tutur. 



Azərbaycan Universiteti məzunlarının karyera və 
işlə təmin olunma strategiyasına uyğun olaraq 
sentyabr-oktyabr aylarında 2013 və sonrakı illərin 
məzunları üçün təşkil olunmuş “Vergilər Nazirliyinə 
işə qəbul imtahanları”na peşəkar təlimçilərlə 
ödənişsiz hazırlıq kursunda müsabihə yolu ilə 
seçilən 10 məzun iştirak edib.

Dərsləri uğurla başa vuran iştirakçılardan  İlham 
Rüstəmov müsahibə mərhələsinin bütün tələblərini 
ən yüksək səviyyədə qarşılayaraq Nazirliyin ehtiyat 
kadrlar siyahısına daxil edilib. İmtahanın nəticələri 
Nazirliyin internet saytı vasitəsi ilə ictimaiyyətə açıq 
elan edilib. İlham Rüstəmov Biznes və iqtisadiyyat 
fakültəsini Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisası 
üzrə bitirib. 

İlham Kazım oğlu Rüstəmov Vergilər nazirinin 17 
noyabr 2017-ci il tarixli əmri ilə Vergilər Nazirliyinin 
12 saylı Ərazi Vergilər Departamentinin Vergi 
ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu 
idarəsinin dövlət vergi müfəttişi vəzifəsinə təyin 
edilib.

Məzunlarımız etimadımızı doğruldur

Oktyabr ayının əməkdaşı 
Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin dekan köməkçisi 
İsa Hüseynov oktyabr ayı üzrə “Ayın əməkdaşı” 
seçilib. Seçimdə dekan köməkçisinin göstərdiyi 
fəallıq və sərgilədiyi nümunəvi davranış nəzərə 
alınıb. Ç
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Tələbələrlə iş şöbəsinin metodisti Məlahət 
Axundova noyabr ayı üzrə “Ayın əməkdaşı” seçilib. 
Seçimdə metodistin tapşırılan işləri yüksək 
məsuliyyət və keyfiyyətlə yerinə yetirməsi nəzərə 
alınıb. 

Noyabr ayının əməkdaşı

Xarici dillər kafedrasının baş müəllimi Xavər 
Əliyevanın 80 yaşı, Xarici dillər kafedrasının dosenti 
Hüseyn Hüseynovun 70 yaşı, İnsan resursları 
şöbəsinin müdiri Kəmalə Əfəndiyevanın 60 yaşı, 
Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasının dosenti 
Əminə İbrahimlinin 50 yaşı tamam olub.

Azərbaycan Universitetinin kollektivi adından 
əməkdaşlarımızı təbrik edir, ən xoş arzularımızı 
çatdırırıq!

Yeni yaşınızda hər zaman olduğu kimi sevgi dolu, 
mehriban və gümrah qalasınız!

Yubiley
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Azərbaycan Universitetinin rektoru 
Səadət xanım Əliyeva ilə müsahibə

Səadət xanım, Azərbaycan Universitetinə rektor 
olaraq təyinatınızın üzərindən cəmi 9 ay keçir. Siz 
Azərbaycanın ən gənc rektoru olmaqla yanaşı, 
həm də xanım rektorsunuz.  Nəzərə alsaq ki, 
Azərbaycanda 40-dan çox ali təhsil müəssisəsi 
var və onlardan yalnız 4-nə qadın rəhbərlik edir, 9 
ay əvvəl bu təyinatı necə qarşılamışdınız? 

Düzünü desəm, belə böyük inam və etimadın 
olması məni çox təsirləndirdi. Fikirləşdim ki, əgər 
bu vəzifə üçün mənə etibar edilirsə, onu layiqincə 
yerinə yetirməli, etimadı doğrultmalıyam. Həm 
sevincli, həm də həyəcanlı idim. 
Bir sıra çətinliklərlə üzləşəcəyimi öncədən 
bilirdim, ancaq bu məni qorxutmadı. Çünki, 
kənardan baxanda çətin görünən hər mürəkkəb 
məsələ üzərinə getdikdə sadələşir. 

Çətinliklərin dəf edilməsi isə insanın təcrübəsini 
artırır, iradəsini möhkəmləndirir. 

Xanım rəhbər olmaq əlavə məsuliyyət tələb 
edirmi?

Rəhbər vəzifə tutmaqda cinsiyyətin böyük rol 
oynamadığına inanıram. Bu baxımdan xanım 
rəhbər yox, ancaq gənc rəhbər olmaq böyük 
məsuliyyət tələb edir.

Bəs rektor olaraq işə haradan başladınız? Hansı 
çətinlikləriniz oldu?

Azərbaycan Universiteti mənim üçün çox 
doğmadır. Əmək fəaliyyətinə 2008-ci ildə 
laborant   olaraq  başlamışam,  sonra   müəllim 
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olmuşam. Ona görə də, buranı yaxşı tanıyıram. 
Azərbaycan Universitetinə martın 13-dək başqa 
pəncərədən baxırdımsa, bu tarixdən sonra baxış 
bucağım dəyişdi. İlk işim təbii olaraq, bütün 
şöbələr, onların rəhbərləri və şöbələrdəki ümumi 
vəziyyət ilə tanışlıq oldu. Çətinlik tərəfinə 
gəldikdə isə yeni iş rejimində çalışmaq həm 
mənim, həm də övladlarım üçün nəzərə çarpan 
yeganə dəyişiklik oldu.

Ümumiyyətlə, Universitetdə yaxud gündəlik 
həyatda hər hansı çətinlik yaxud problemlə 
üzləşəndə nə hiss edirsiniz və onları necə həll 
edirsiniz?

İstənilən mürəkkəb vəziyyətlə bağlı dərhal həll 
yolu düşünməyi və qərar verməyi sevmirəm. 
Çünki meydana çıxan istənilən problem insanda 
bir sıra emosiyalar oyada bilir. Emosiyalara 
qapılıb yanlış qərar verməkdən çəkinir, özümə və 
problemin öz həllini tapmasına zaman tanıyıram. 
Öz həllini tapmayan problemlərə müdaxilə 
etdikdə isə artıq emosiyaların təsiri altında 
qalmadan sağlam qərar verirəm.

Sizin üçün iş nə vaxt başlayır? Yuxudan oyanan 
kimi yoxsa iş yükünü çəkmək üçün iş masanıza 
oturanda?

Mənim üçün iş səhər saat 07.30-da övladlarımı 
məktəbə yola salmaqla başlayır. Ailə qayğısı olsa 
da, bu mənim analıq vəzifəmdir. Mənim 
öhdəliklərim tək iş masasının arxası ilə 
məhdudlaşmır. 

Bəs vaxtınızı necə idarə edirsiniz? İş və ailə 
öhdəliklərinizi necə uyğunlaşdıra bilirsiniz? 

Həyatda mümkün olmayan heç nə yoxdur, 
sadəcə olaraq çalışmaq, əmək sərf etmək  
lazımdır. İşdən sonrakı vaxtımı və həftəsonunu 
ailəmə həsr etməklə bu balansı qoruya bilirəm.

Necə istirahət edirsiniz?

Övladlarımla zaman keçirməklə və mütaliə 
etməklə. Ehtiyac olduqda, səyahət etməklə. 
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Tədris ilinin başlanğıcında II, III və IV kurs tələbələri 
ilə görüşləriniz oldu. Demək olar ki, tələbələrin hər 
biri ilə tək-tək tanış olaraq fərdi problemləri ilə 
maraqlandınız. Tələbələr haqqında təəssüratlarınız 
necə idi və bu görüşlərdən sonra fikirlərinizdə hansı 
dəyişikliklər oldu? Hansı maraqlı məqamları 
müşahidə etdiniz?

Tələbələrin problem və təkliflərini dinləmək mənim 
üçün yeni bir hal deyil. Mütəmadi olaraq həm 
müəllim kimi, həm də rektor kimi onlarla ünsiyyət 
qurub, rəylərini öyrənirəm. Auditoriyada müəllim 
kimi dinlədiyim problem və təkliflərlə bu dəfə rektor 
olaraq qarşılaşdım. Onu deyə bilərəm ki, müxtəlif 
fakültələrin tələbələrinin maraq dairələri fərqli 
olduğu kimi, universitetə, təhsilə yanaşma tərzləri 
də özünəməxsusdur. Hər bir tələbə öz ixtisasına 
uyğun düşüncə tərzinə malikdir. Humanitar 
ixtisaslarda təhsil alan tələbələr fikirlərini daha 
obrazlı, iqtisadçılar və riyaziyyatçılar daha dəqiq 
şəkildə ifadə etməyi üstün tuturlar. Əsas məqsədim 
müas i r  tə ləbə lər lə  tan ış  o lmaq ,  on lar ın 
dünyagörüşü, universitetdən gözləntiləri və 
gələcəyə baxışlarını aşkar etmək idi. Rektor olaraq 
topladığım informasiyanın tələbə həyatının köklü 
şəkildə yaxşılığa doğru dəyişdirilməsində böyük rol 
oynayacağına və gələcəkdə ən azından tələbələrin 
bu gün mövcud olan aktual problemlərlə 
üzləşməyəcəyinə inanıram.  

Sağlam və uğurlu karyera quruculuğu üçün onlara 
nələri tövsiyə edirsiniz? 

Fikrimcə, sağlam və uğurlu karyera qurmaq istəyən 
hər bir gənc özündə üç əsas keyf iyyəti 
formalaşdırmalıdır. Daim öz üzərində işləməli, 
məsuliyyətini dərk etməli və zəhmətə qatlaşmağı 
bacarmalıdır. 

Ümumiyyətlə universitetdə istər tədrisin təşkli, 
istər tələbə həyatı, istərsə də elmi fəaliyyət və nəşr 
aktivliyi sahələrində müsbət dinamika müşahidə 
o l u n u r .  A z ə r b a y c a n  U n i v e r s i t e t i  s i z i n 
rəhbərliyinizdə hansı yeniliklərə imza atıb, hansı 
islahatlar həyata keçirilib? 

Əlbəttə ki, daha çox iş görmək istərdim. Amma bu 
qısa zaman kəsiyində həyata keçirə bildiyim işlərdən 
bəzi lərini qeyd etmək istəyirəm. Belə ki , 
Universitetin yeni strukturu təsdiq edildi, normativ-
hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi  istiqamətində 
xeyli iş görüldü. Ümumi şöbə və Elm şöbəsi olmaqla 
2 yeni şöbə yaradıldı. 
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Elm şöbəsinin fəaliyyətə başlaması bu sahədə işləri 
canlandırdı. İyul ayında Azərbaycan Universiteti 
dünyanın məşhur elmi qiymətləndirmə sistemi olan 
“Thomson Reuters”  platformasına tam çıxış əldə 
etdi. “İpək Yolu” elmi jurnalının universitetin saytında 
səhifəsi yaradılaraq elektronlaşdırıldı və artıq daha 
mütərəqqi şəkildə nəşr edilir.  Universitetin rüblük 
fəaliyyətini işıqlandıran “Çağlayan” jurnalı təsis 
olundu, hazırda ikinci sayı çapa hazırlanır. 

Xarici dillər kafedrasının nəzdində Tərcümə mərkəzi 
fəa l iyyətə başlad ı .  Maddi -texnik i  bazanın 
yaxşılaşdırı lması, istər tədrisin, istərsə də 
tələbələrin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün 
Universitet yeni binaya köçürüldü. Bu binada tədris 
prosesinin və tələbə həyatının ən yüksək səviyyədə 
təşkil olunması üçün hər bir şərait vardır. Qəbulun 
kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırıl-
ması üçün fəaliyyət planı hazırlandı və icra olundu. 
Önümüzdəki qəbul dövrü üçün isə tanıtım 
fəaliyyətimiz çoxdan başlayıb. Akademik borcları  
çox olan tələbələrimizi müəyyənləşdirmişik, onların 
universiteti mümkün olan ən qısa vaxtda bitirməsi 
üçün komissiya yaradılıb və xeyli əməli iş görülüb. 
Doktorantura təhsilində ciddi irəliləyişlərə nail 
olunub, bir neçə doktorantımızın ilkin müdafiəsi 
keçirilib və sənədləri Müdafiə Şurasına göndərilib. 

Tələbələrə vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması, 
dünyagörüşlərinin artırılması, tələbə həyatının daha 
səmərəli və rəngarəng keçməsi məqsədilə “Şəxsi 
İnkişaf Proqramı” təsdiq edilib. Proqrama 4 il ərzində 
müxtəlif səpkili mühazirələrin oxunması, peşəkar 
təlimçilər və nüfuzlu alimlər tərəfindən master-
klassların keçirilməsi, ekskursiyaların təşkili daxildir. 
Eyn i  zamanda tə ləbə lərə xüsus i  q ısa və 
uzunmüddətli Professional English, IELTS, ACCA, 
Soft Skills və başqa bu kimi təlimlərin keçirilməsinə 
başlanılıb. 

Tələbələri iş həyatına hazırlamaq məqsədi ilə 
fəa l i yyət  göstərən  Karyera  Mərkəz i 
məzunlarımızı da unutmur və onların məşğulluq 
səviyyəsi ilə daim maraqlanır. Mütəmadi olaraq 
aparıcı  şirkətlərlə əlaqələr qurulur və 
məzunlarımızın işlə təmin edilməsi üçün ciddi işlər 
görülür. Dövlət qulluğuna, magistraturaya 
hazırlıq kursları təşkil olunur. Oktyabr ayında 
dövlət vergi orqanlarına keçirilən imtahanlara 
peşəkar müəllimlərin iştirakı ilə ödənişsiz hazırlıq 
kursunda iştirak edən bir məzunmuz hər iki 
mərhələni müvəffəqiyyətlə keçərək Vergilər 
Nazirliyində işlə təmin edildi.  Bu prosesin 
gələcəkdə daha da təkmilləşdirilməsi üçün səy 
göstərilir. Və bu kimi daha neçə neçə islahat, 
yenilik və uğurları sadalaya bilərəm.  

Söz Karyera Mərkəzindən düşmüşkən, müasir 
çağırışlarda ali təhsil müəssisələri təhsil-elm-
istehsal üçbucağı prizmasından qiymətləndirilir. 
Artıq  birmənalı olaraq qəbul edilir ki, təhsil elm 
və praktika ilə birbaşa əlaqədə olmalıdır. Tədris 
auditoriya ilə yanaşı istehsalatda, texnoparklar-
da da aparılmalıdır. Bu məsələni necə həll 
edirsiniz?

Tamamilə doğru qeyd edirsiniz. Əslində 
tələbələrə, xüsusən də dəqiq elmlər sahəsində 
verilən nəzəri biliklər praktik vərdişlərlə 
möhkəmləndirilmirsə, onda biz tam mənada kadr 
hazırlığından danışa bilmərik. Bu həmişə, bütün 
dövrlərdə belə olub. Əvvəllər bu problem 
universitetlərin müxtəlif sənaye və digər istehsal 
müəssəsələri ilə əlaqələri vasitəsilə həll olunurdu. 
Lakin son zamanlar texnologiyaların sürətli 
inkişafı  və  getdikcə  daha  mobil,  kiçik   həcmli, 
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innovativ xarakterli olması yeni tendensiyaların 
yaranmasına gətirib çıxardı. İndi təhsil 
müəssəsələrinin özləri müasir laboratoriyalar, 
texnoparklar, istehsal  sahələri yaradırlar. Bu, bir 
tərəfdən universitetlərə əlavə maliyyə axınının 
olmasına, digər tərəfdən isə bütün pillələrdən 
olan tələbələrə auditoriyalarda aldıqları nəzəri 
bilikləri elə universitetin öz daxilində praktik 
cəhətdən möhkəmləndirmələrinə şərait yaradır.

Biz də bu konsepsiyanı tam olaraq qəbul edirik. 
Bir tərəfdən tələbələrimizin ixtisaslarına uyğun 
dövlət və özəl qurumlarda real təcrübə 
keçməsini təşkil edir, digər tərəfdən isə öz 
laboratoriyalarımızı inkişaf etdiririk. Paralel 
olaraq bir neçə qurumla birgə laboratoriyalar 
yaratmaq haqqında danışıqlar aparırıq. 

Bizim klassik universitet anlayışımızda 
müəllimlər tədqiqatdan daha çox pedaqoji işlə 
məşğuldurlar. Bu gün isə Azərbaycanın təhsil 
məkanında həm də tədqiqat – araşdırma 
universiteti anlayışı dövriyyəyə gəlib. Ç

A
Ğ
L
A
Y
A
N

Qı
ş 

/ 
20

17

25

Azərbaycan Universitetində tədqiqat işləri necə 
təşkil olunur və missiyasında tədqiqat – 
araşdırma universiteti olaraq yeri necə 
müəyyənləşdirlib?   

Müasir mənada universitet təhsil və elmin üzvü 
sintezindən ibarətdir. Müxtəlif istiqamətli, 
müasir, innovativ elmi-tədqiqat aparılmayan 
universitet müasir tələblərə cavab verən kadr 
hazırlığına nail ola bilməz. 

Elmi tədqiqat bir tərəfdən professor-müəllim 
heyətini, belə demək mümkündürsə, elmi 
tonusda saxlayır, ona tədris etdiyi fənlə bağlı 
yeniliklərdən xəbərdar olmaq, digər tərəfdən isə 
gənc təqdiqatçılarla işləmək, onlara yeni və 
aktual olan elmi problemlər qoymaq və 
araşdırmaq yolunu göstərmək imkanı verir. 

Elmi tədqiqat varsa, deməli müasir səviyyəli alim-
müəllim və tədqiqat vasitələri - laboratoriyalar, 
kitabxanalar vardır.
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Bütün bunlardan çıxış edərək deyə bilərəm ki, 
Universitetimizdə də bu sahəyə xüsusi diqqət yetirilir. 
Əməkdaşlarımız iş planlarına uyğun elmi tədqiqatla 
məşğul olur, elmi hesabatlar verirlər. 

Digər tərəfdən “İpək Yolu” elmi jurnalını yeni 
səviyyəyə qaldırmağa çalışırıq. Bütün bunlar bizi çox 
sevindirir və gələcəyə daha ümidlə baxmağa imkan 
verir.  

Səadət xanım, təhsilin digər tərkib hissələrindən biri 
də də beynəlxalq təcrübə ilə qaynayıb qarışma 
prosesidir. Azərbaycan Universiteti öz müəllim və 
tələbə heyətinə xaricdə təhsil almaq, akademik 
təcrübə keçmək və tədris prosesində iştirak etmək 
imkanları yaradır. Bu sahədə başqa hansı yenilikləri 
nəzərdə tutursunuz?

Nüfuzlu xarici  universitetlərlə iki l i  diplom 
proqramlarının tətbiq edilməsi universitetin 
qarşısında duran prioritet məqsədlərdən biridir. 
Xüsusən maliyyə-iqtsadiyyat sahəsində ixtisaslaşmış 
universitetlərə daha çox üstünlük veririk. 

Artıq bununla bağlı Almaniyanın Koblenz və Polşanın 
Krakov İqtisadiyyat universitetləri ilə ilkin danışıqlara 
başlanılıb. 

Bu sahədə aparılan işlərin şaxəsinin genişləndirilməsi 
məqsədi ilə noyabr ayında Qətərin paytaxtı Doha 
şəhərində keçirilən beynəlxalq təhsil zirvəsində (Wise 
Summit) iştirak etmişik, universitetin beynəlxalq 
nüfuzunun artırılması, xarici tələbələrin cəlb olunması 
istiqamətində müzakirələr aparmışıq. 

Səadət xanım, söhbətimiz eyni zamanda yeni il və 31 
dekabr -  Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 
ərəfəsinə rastlayır. Bu iki özəl və əlamətdar hadisə ilə 
bağlı mesajlarınız nələr olacaq?

Bütün insanlar yeni ili yeni ümidlərlə – sevinc, 
xoşbəxtlik, uğur, bəzən möcüzə arzusu ilə gözləyir. 31 
dekabr tarixinin isə bütün azərbaycanlılar üçün 
mənəvi dəyəri çox böyükdür. 1989-cu ildən 
başlayaraq   mənəvi  birliyimizin  rəmzinə   çevrilmiş  
bayramdır. 

Bu bayram və yeni i l  münasibəti lə bütün 
həmvətənlərimizi və soydaşlarımızı səmimi qəlbdən 
təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. Dünyamıza 
isə sülh və əmin-amanlıq arzulayıram. 

Bu  müsah ibə  eyn i  zamanda  Azərbaycan 
Universitetinin ictimaiyyətə demək olar ki, 9 aylıq 
hesabatı idi.  Maraqlı söhbət üçün və bizə vaxt 
ayırdığınız üçün təşəkkür edir və sizi qarşıdan gələn 
hər iki bayram münasibəti ilə təbrik edirik. 

Mən də sizə təşəkkür edir, jurnalımıza uzunömürlülük 
və uğur arzulayıram. 
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AZƏRBAYCAN TAR İFAÇILIĞI SƏNƏTİ
Müas�r tar Azərbaycan s�ml� mus�q� alətlər� arasında �mkanlarına görə ən mükəmməl və təkm�l çalğı alətlər�ndən b�r�d�r. M�ll� 
mus�q� �façılığında həm solo, həm də müşay�ətç� alət k�m� �st�fadə olunur. O, həm də dünya mus�q�s�n�n �nc�s� hesab olunan 
muğamımızın aparıcı alət�d�r.
D�gər mus�q� alətlər� k�m�, müas�r tar da əsrlər boyu formalaşıb, təkm�lləşd�r�l�b. Səs� zə�f, texn�k� �mkanları məhdud olan �lk tar 5 
s�mdən �barət �d� və d�zdə �fa olunurdu. XIX əsr�n �k�nc� yarısında Şuşada yaşamış görkəml� tarzən M�rzə Sadıq Əsəd oğlu 
(Sadıqcan) tarın tutma qaydası, quruluş və formasında yen�l�klər ed�b və Azərbaycan mus�q� sənət�n�n �nk�şafında dönüş yaradıb. 
Sonralar dah� bəstəkar Üzey�r Hacıbəyov köklənməs�ndə əsaslı dəy�ş�kl�klər edərək onu Avropa not s�stem�nə uyğunlaşdırıb.
Azərbaycan tar �façılığı sənət�n�n 2012-c� �ldə UNESCO-nun Bəşər�yyət�n Qeyr�-Madd� Mədən� İrs üzrə Reprezentat�v S�yahısına 
dax�l ed�lməs� �lə yen� səv�yyəyə qədəm qoyub. Bu əlamətdar had�sə �lə həm tarın Azərbaycana məxsusluğu dünyaya elan ed�l�b, həm 
də tar Azərbaycanın m�ll� brend� olaraq dünya mədən�yyət�n�n tərk�b h�ssəs�nə çevr�l�b.
Keçən sayımızda söz verd�y�m�z k�m�, m�ll�-mədən� �rs�m�z�n təbl�ğ�nə həsr olunmuş növbət� yazımızda xoş gördük, s�zlər�. Bu dəfə 
Azərbaycan tarının hekayəs�n� danışırıq. Həmsöhbətlər�m�z Azərbaycan M�ll� Konservator�yası Xalq Çalğı Alətlər� kafedrasının 
professoru, əməkdar art�st, xalq art�st� Möhlət Müslümov və “M�ll� mus�q� alətlər�n�n təkm�lləşd�r�lməs�” elm�-tədq�qat 
laborator�yasının rəhbər� Məmmədəl� Məmmədovdur.

Möhlət Müslümov Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasının (indiki Bakı Musiqi 
Akademiyası) Xalq Çalğı Alətləri şöbəsini tar ixtisası üzrə 
bitirib. 1975-ci ildən Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı 
Alətləri orkestrində solist, 1988-ci ildən Müslüm 
Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında 
Cabbar Qaryağdıoğlu adına muğam üçlüyünün solisti, 
1988-ci ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında 
müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində işləyib. Hazırda 
Azərbaycan Milli Konservatoriyasının muğam kafedrasının 
professorudur.

MÖHLƏT MÜSLÜMOV

Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Əhməd Bakıxanov adına Xalq Çalğı Alətləri 
ansamblının bədii rəhbəridir.

Azərbaycan musiqisini uzun illərdir dünyada böyük məharət və ustalıqla təmsil edir. Onun müxtəlif beynəlxalq 
festivallarda, müsabiqələrdə çıxışları böyük müvəffəqiyyətlə qarşılanır. Türkiyə, Rusiya, Fransa, ABŞ, Kanada, 
İngiltərə, İtaliya, Şotlandiya, Belçika, Macarıstan, Tayland, İsrail, Hindistan, Tunis, Mərakeş, Polşa, Rumıniya, 
keçmiş SSRİ-nin bütün respublikalarında, şəhərlərində Azərbaycan musiqisinin parlaq ifaçısı kimi alqışlanır.
Xarici ölkələrdə 20-dən artıq kompakt diski buraxılıb. Milli radio və xarici ölkə radiolarının fondlarında lent yazıları 
bu günədək saxlanılır.
2000-ci ildə Əməkdar artist, 2005-ci ildə Xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb, 2006-ci ildən Prezident 
mükafatçısıdır.

MİLLİ-MƏDƏNİ İRSİMİZ
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Möhlət Müslümov:
“Tar mən�m üçün hər şeyd�r, vətənd�r, torpaqdır, k�ml�y�md�r”

Möhlət müəllim, Azərbaycan mədəniyyətinin 
dünyada təbliğində böyük xidmətləriniz var. Sizi 
televiziya ekranlarında, konsertlərdə görmüş, radio 
dalğalarında qulaq asmışıq. Tarın simlərinə toxunaraq 
dinləyiciləri, tamaşaçıları Azərbaycan musiqisinin 
sehrli dünyasına aparmıısnız. Bu gün isə üzbəüz tanış 
olmaq və söhbət etmək imkanımız yaranıb. Bu imkanı 
yaratdığınız, bizi hər tərəfdən milli musiqimizin 
sədaları yüksələn Milli Konservatoriyada qəbul 
etdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Madam ki, 
konservatoriyadayıq, söhbətə belə bir sualla 
başlamaq istəyirik. Konservatoriyada oxumaqla tar 
ifaçısı, tarzən olmaq mümkündürmü?

Konservatoriyadan əvvəl şagirdlikdən, tələbəlikdən 
peşəkarlığa, ustalığa, ustadlığa gedən böyük və uzun 
bir yol var. Əvvəlcə 5 illik musiqi məktəbini, sonra 
Şərq dünyasında ən böyük məktəblərdən biri olan 
Asəf Zeynallı adına Musiqi Kollecini və ən son 
konservatoriyanı bitirmək lazımdır. Konservatoriya 
musiqi təhsilinin pik nöqtəsidir. Buna paralel olaraq 
orta təhsil də vacib və əhəmiyyətlidir. Burada 
müəllimlər tərəfindən şagirdin “musiqi duyumu”nun 
və hər hansı musiqi alətində çala bilmək üçün “Allah 
vergisi” istedadının olub olmadığı üzə çıxarılır, daha 
sonra isə bu duyumun yetişdirilməsi, yetkinləşdiril-
məsi mərhələsi başlayır.

Tar ümumiyyətlə çox çətin və ağır alətdir. Onu həm 
elmi cəhətdən öyrənmək lazımdır, həm də praktika 
olmalıdır. Buna görə də hər kəs bu yolu axıra qədər 
gedə bilmir. Bir insanın ömrü çatmır, yetmir onu 
öyrənməyə. Bir peşəkar tar ifaçısı 20-25 ilə yetişir. 
İstedad mütləq olmalıdır. İstedad yoxdursa, nəticə də 
olmayacaq.

Sizə tarı kim sevdirib?

Mənə tarı atam sevdirib. Anam deyirdi ki, 2 yaşında 
Qulu Əsgərovun “Bəyənmir məni” mahnısıyla dil 
açmısan. Tavanı mənə verirdin, “oxu” deyə bilmirdin, 
deyirdin ki, “oxa”. Mən “səsim yoxdur” deyəndə sən 
ağlayırdın, mən də nəsə quraşdırıb oxuyurdum, 
sakitləşirdin. 
Musiqiyə olan həvəsimi görəndə mənə balaca gitara 
alıblar. Gitaranı əlimə götürən kimi demişəm ki, mən 
muğam çalıram. Məəttəl qalıblar ki, uşaq muğamı nə 
bilir. Sonra nağara aldılar mənim üçün. Gözəl ritmim 
var idi. Nəhayət dərk etdim ki, mən tar istəyirəm, tar 
ifaçısı olmaq istəyirəm.
Demək istəyirəm ki, ailədən çox şey asılıdır. Uşaq 
hansı ailədə gözünü açırsa, nəyi görürsə, nəyi 
eşidirsə, onu təkrar edir.

Müsahibələrinizdə qeyd edirsiniz ki, tərifi yox, tənqidi 
sevirsiniz. İnsanların sizi tərif etmələrini yox, tənqid 
etmələrini istəyirsiniz. Biz isə sizdən Azərbaycan 
tarını tərif etmənizi xahiş edirik.

Tar nəinki Azərbaycanın, dünyanın şah alətidir. 50-
dən çox ölkəni gəzmişəm, həm solo, həm üçlüklə, həm 
ansamblla, həm də orkestrlərin tərkibində ifa 
etmişəm. Bənzər ola bilər, amma Azərbaycan tarının 
tembrinin təkrarı yoxdur. Tar mənim üçün hər şeydir - 
həm milli mentalitetdir, həm atributdur, millətimin 
kimliyidir, torpaqdır, sudur, vətəndir. Tarda olan 
imkanlar başqa bir alətdə yoxdur. 120 nəfərlik 
simfonik orkestrin içində tarı çalırsan, 120 alətin 
içində o elə gözəl səslənir ki, mən orda tarın 
böyüklüyünü hiss edirəm.
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Məsələn, Hollandiyanın “Nieuw orkestr” adlı yığma 
ansamblı var, hər musiqiçi bir ölkədəndir, virtuoz 
musiqiçilərdir. Bu ansamblın tərkibində Fərəc 
Qarayevin bir əsərini ifa etmişdim, avanqard musiqi 
idi. İfaya görə demirəm, məhz tarın səsinə görə, “Bu 
nə gözəl alətdir” deyə məni ayaqüstə alqışlamışdılar.
Bir neçə il əvvəl isə UNESCO bizim tarımızı “şah alət” 
kimi təsdiq etdi, beləcə tarın bizə məxsusluğu 
dünyaya elan edildi. Bu uğur üçün dövlətimizə, 
xüsusən də milli-mədəni irsimizin təbliği yolunda 
uğurlu fəalliyyətinə görə birinci vitse – prezidentimiz 
Mehriban Əliyevaya dərin minnətdarlığımı bildirirəm.

Əvvəl tarı diz üstündə tutublar, dizdə ifa olunub.
Allah rəhmət eləsin Sadıqcana. Sadıqcana qədər bu 
peşə ilə məşğul olanlar tarı diz üstündə çalırdılar. 
Sadıqcan böyük inqilab edərək tarı dizdən sinəyə 
gətirib. Əlavələr edərək simlərin sayını 5-dən 11-ə 
çatdırıb. Dizdə çalınan tar indi də var, İranda yenə də 
diz üstündə ifa edirlər.

Azərbaycan tar ifaçılığı UNESCO-nun siyahısına daxil 
ediləndə İranın bu mövzu ilə bağlı etirazları olmuşdu.

Bizim tarımız texniki imkanlar baxımından üstündür, 
Avropa not sisteminə, dünya not sisteminə 
uyğundur. Biz tardan yalnız muğam çalmaq üçün 
istifadə etmirik, dünya musiqisini, bütün Qərb 
bəstəkarlarının əsərlərini Azərbaycan tarında ifa 
etmək mümkündür. O, dünyaya meydan oxuyan 
böyük orkestrlərdə musiqi alətlərinin arasında öz 
tembri ilə seçilir, öz sözünü deyir.

İran tarının quruluşu fərqlidir, onlar da öz tarlarını 
UNESCO-ya təqdim edə bilərlər. 

Mən İran tarını da çox sevirəm. Onun da bir poetik 
tembri var, o da gözəldir. Ümumiyyətlə, istənilən ölkə 
öz mədəni irsi ilə bağlı təşkilata hər hansı nominasiya 
təqdim edə bilər, buna heç nə mane olmur.

Möhlət müəllim, Sadıqcandan sonra tar ifaçılığında 
başqa hansı yeniliklər, hansı dəyişikliklər olub?

Sadıqcan onu həm sinəyə qaldırıb, həm də zəng 
simləri artırıb. Dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov isə 
köklənməsində əsaslı dəyişikliklər edib, pərdə sayını 
27-dən 22-yə endirib. 27 pərdəli tarla muğam ifa 
edəndə fars muğamına oxşayırdı, eyni zamanda 
Hindistan musiqisindən səslər var idi. Üzeyir 
Hacıbəyov 5 pərdəni ləğv etməklə tarı elə bir 
səviyyəyə gətirib çıxardı ki, o, Avropa not sistemi ilə 
eyni səviyyədə dayandı. Beləcə, Azərbaycan tarının 
vahid səs tembri yarandı.

Tələbə ikən mən də dəyişiklik etmək istəyirdim. 
Simlərin yerini dəyişirdim, 22 pərdənin yerinə bəzən 
28 pərdə qoyurdum, saman çöplərini kəsib pərdələrin 
arasına düzürdüm, üstünə dəri çəkirdim. Bunların 
hamısını müəllimlərimdən gizlin edirdim. Biləndə isə 
irad tutdular ki, axı tarda nə çatmır? Həmin günləri 
indi təbəssümlə xatırlayıram.

Qaldı ki, başqa yeniliklərə. Hər tarzənin öz barmağının 
dadı - tamı olur. Yeniliyi mən bunda görürəm. Hər 
tarzən öz ifa tərzi ilə əslində bizim sənətə bir yenilik 
gətirir.

Hansı tarzənləri bəyənirsiniz?

Bu gün bizim çox dəyərli  tar ifaçılarımız, 
sənətkarlarımız var. Adlarını saymıram, çünki 
yadımdan çıxan ola bilər. Mən 30-35 ildə böyük tar 
çalanlar ordusu yetişdirmişəm, bir neçəsi əməkdar 
artistdir. Üzdə olanların əksəriyyəti təvazökarlıqdan 
uzaq olsa da, mənim tələbələrimdir. Hamısını da 
bəyənirəm. Mənim ifa etdiyim məktəbi, yolu onlar 
davam etdirir.

Mən də özümdən əvvəlki sənətkarları müəllim 
saymışam özümə. Hacı Məmmədov, Əhsən Dadaşov, 
Məmmədağa Muradov, Əliağa Quliyev, Həbib 
Bayramov mənim ideallarım olub. Mənə dərs 
deməsələr də, hamısını çox sevmişəm, hamısına qulaq 
asmışam.

Ç
A
Ğ
L
A
Y
A
N

Qı
ş 

/ 
20

17

30

MİLLİ-MƏDƏNİ İRSİMİZ



Yəqin ki, sizə bu sənəti öyrənmək üçün müraciət 
edənlər çox olur. Bəs onlara kömək etməyə vaxtınız 
varmı?

Bacardığım qədər təmənnasız kömək etməyə 
çalışmışam. Vaxt darlığına, xarici səfərlərə görə şəxsi 
tələbə götürməmişəm. İrandan çox tələbəm olub. 
Orda mənim saysız-hesabsız pərəstişkarlarım var, o 
cümlədən tarı öyrənmək istəyənlərin sayı da çoxdur. 
Bakıya öyrənməyə, oxumağa gələnlər də var. 
Burada, Milli Konservatoriyada bir neçə tələbəm var 
idi ki, indi İranda öz məktəblərini açıblar.

Qastrollarda, xarici səfərlərdə çox olursunuz. Deyə 
bilərsinizmi məsələn, hansı ölkənin musiqisi ya da 
hansı ölkənin musiqi aləti bizim tarımız qədər sizi 
özünə valeh edib?

Bizim tarımız qədər olmasa da, Türkiyədən neyi çox 
sevirəm, çox qulaq asıram. Şiraz tarı deyilən İran 
tarını, diz üstündə çalınan tarı da bəyənirəm. Mənə 
İ randa  sua l  verm işd i l ə r  k i ,  hans ın ı  çox 
qiymətləndirirsən? Dedim əlbəttə ki, öz tarımızı. Ona 
görə ki, sizin tarınız dizin üstündə çalınır, bizim tarımız 
ürəyimizin başının üstündə, sinədə çalınır. 
Ümumiyyətlə isə hər xalqın öz gözəl folkloru var, 
hamısı da özünə doğmadır. Biz də peşəkar musiqiçi 
kimi dəyərləndirir və qulaq asırıq.

Möhlət müəllim, Azərbaycan tarının indiki vəziyyəti 
necədir?

Bu gün bütün dünya bilir ki, tar Azərbaycana 
məxsusdur. 25 il bundan əvvəlin söhbətidir. 
Hollandiyada bütün dünya xalqlarının musiqilərini ifa 
edən bir ansambl var. Onlarla görüşməli idik. Orada 
mizrabla çalınan bütün alətlərdən az-çox baş çıxaran 
bir oğlan var idi. Təzəcə oturmuşduq ki, bir tar gətirdi 
ki, bu, erməni tarıdır və Ermənistanda düzəldilib. 
Həmin oğlana Vaqif Əbülqasımovun tarın tarixi ilə 
bağlı bir kitabının ingilis dilində nəşrini verdim. Kitabı 
oxuyandan sonra gəlib məndən üzr istədi ki, tar 
doğrudan da Azərbaycan aləti imiş. 1994-cü ildə isə 
Amsterdamda Azərbaycan rəqsləri diskinin 
təqdimatında erməni diasporunun rəhbəri ilə söz 
davamız olmuşdu. Onun “Siz bura siyasətlə məşğul 
olmağa gəlmisiniz?” sualına “Mənim siyasətim 
tarımdır” cavabını vermişəm.   Mənimsəmə 
ideologiyası bu gün də davam edir. Amma indi bizim 
işimiz çox asanlaşıb, əlimizdə sənədimiz də var. 

O ki, qaldı tarın düzəldilməsinə, erməni tar düzəldə 
bilər, təmir edə bilər, deyə bilər ki, mən düzəltmişəm, 
yaxud mən    təmir   etmişəm,  amma   mən   
Sadıqcanam,  Hacı  Məmmədovam, Əhsən 
Dadaşovam - bunları deyə bilməz. Onun haqqı çatmır 
bunları deməyə, çünki, onların heç bizim ən orta 
səviyyəli tarzənimizə yaxınlaşan tarzəni olmayıb. 90-
cı illərdə bizdə usta qıtlığı oldu, təsadüfi adamlar tar 
düzəltməyə başladılar.Yavaş-yavaş gözəl ustaları-
mız yetişdi. Milli Konservatoriyanın nəzdində “Milli 
musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi” laboratoriyası-
nın yaranması belə halları aradan qaldırdı. 
Laboratoriyaya Məmmədəli müəllim rəhbərlik edir, 
çox gözəl yeniliklər axtarır tapır, hətta tarın səsini 
dəyişib, artırıb. Tarı bizim tarzənlər efir vasitəsilə 
sevdirməlidirlər ki,  özləri üçün öyrənmək 
istəyənlərin sayı artsın. Təkcə tara şamil etmirəm, 
sazı da öyrənsinlər, balabanı da, kamançanı da.

Möhlət müəllim, XXI əsr özünün yeni dəyərlərini də 
formalaşdırır. İnternet bütün sərhədləri aşaraq 
dünyanı  kiçi ldir,  mədəniyyətləri  birbirinə 
yaxınlaşdırır. Siz internetdən necə istifadə edirsiniz?

Sosial şəbəkələrdə o qədər də səriştəm yoxdur. 
Facebook profilimi dostlarım açıb mənim üçün, amma 
axır vaxtlar özüm də öyrənmişəm, istifadə edirəm. 
Bu gün dünya ovcumuzun içi boydadır, lent yazılarımı 
asanlıqla xaricə göndərə bilirəm. Musiqi axtarıram, 
musiqilərə qulaq asıram. İnternet vasitəsilə gələn 
məktubları bacardığım qədər cavablandırmağa 
çalışıram. Belə müsbət tərəfləri ilə yanaşı narahatlıq 
yaradan cəhətləri də var. Mənfi tərəfləri ondan 
düzgün istifadə olunmamasından irəli gəlir.

Maraqlı söhbət üçün, bizə vaxt ayırdığınız üçün 
təşəkkür edirik. 31 dekabr - Dünya azərbaycanlıların 
həmrəylik günü yaxınlaşır və 2018-ci ilə qədəm 
qoymağımıza bir neçə gün qalır. Bayramları necə 
qeyd edirsiniz?

Mən heç vaxt dekabrın 31-də Azərbaycanda 
olmuram. Yenə dəvətim var, ola bilər ölkəmizdən 
kənarda  o lum.  Xa lq ım ız ın ,  bütün  dünya 
Azərbaycanlılarının həmrəylik gününü və Yeni ilini 
təbrik edirəm. Allah süfrələrimizin bərəkətini artrsın, 
yeni il bizə düşərli olsun, tezliklə qələbə müjdəmizi 
alaq, torpaqlarımıza qayıdaq. Mən də sizə təşəkkür 
edir, Azərbaycan Universitetinə və jurnalınıza 
uğurlar arzulayıram.
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“Milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi” elmi-tədqiqat 
laboratoriyası Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 
nəzdində 2003-cü i ldən fəal iyyət göstərir. 
Laboratoriyada qarşıya qoyulan başlıca məqsəd 
Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin səs diapazonunu 
simfonik orkestrin səs diapazonuna çatdırmaq və milli 
orkestrimizdə böyük səs diapazonuna malik olan 
dünyəvi və milli əsərləri ifa etməyin mümkünlüyünə nail 
olmaqdır.
Laboratoriyanın rəhbəri və musiqi alətləri üzrə 
mütəxəssis Məmmədəli Məmmədov qədim çalğı 
alətlərimizin təkmilləşdirilməsi, bərpası və elektron 
musiqi alətlərinin yaradılması ilə məşğul olur. Xüsusən 
tarda əmsallaşdırma yolu ilə əldə etdiyi ölçü sistemi 
milli musiqi alətlərimiz üçün mühüm hadisədir.

Onunla söhbət etmək çox maraqlıdır. Məmmədəli 
müəllim deyir ki, milli musiqi alətlərimizdə xeyli 
çat ışmaz l ıq lar  var .  Böyük  sənətkar lar  bu 
çatışmazlıqlara baxmayaraq əllərindəki alətləri öz 
istedadları və ustalıqları sayəsində ram edərək çalıblar. 
Məsələn, Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin səs 
diapazonu 2 oktava yarımdır, əslində 7 oktava olmalıdır, 
təkmilləşmə problemi var, proporsional qaydada inkişaf 
yoxdur. Hər ustanın bir şablonu var, ondan istifadə edir 
Məsə lən ,  suven ir in  haz ı r lanmas ı  üçün  də 
proporsionallıq lazımdır. Tar proporsional qaydada 
böyüməlidir, kiçilməlidir. 
Musiqi alətlərini hazırlayan ustalar əmsalların təyin 
olunması, akustika, menzura, rəqs tezliyi və bu kimi 
incəlik və problemlər barədə məlumatları olmadan 
ustadan şagirdə ötürmə yolu ilə ənənələrə söykənərək 
fəaliyyət göstərirlər. Hər usta öz bildiyi kimi, kortəbii 
çalışmamalı, alətlər sistemli şəkildə hazırlanmalı, 
standartlaşdır ı lmış vəziyyətə gətiri lməlidir. 
Çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün elmi yanaşma 
əsas olmalıdır. Milli musiqi alətlərimizin diapozonunun, 
oktavalarının artırılması, ifa səviyyəsinin yüksəldilməsi, 
tembr çalarlarının zənginləşdirilməsi, orkestr 
tərkibində daha gözəl səslənmələrinin təmin edilməsi, 
XXI əsrin tələblərinə cavab verəcək səviyyəyə gəlməsi 
onun başlıca məqsədidir.

Müasirləşdirdiyi, ixtira etdiyi və yeni növlərini 
yaratdığı alətləri saymaqla bitmir. Təkmilləşmə 
işlərinə əvvəldən tar çaldığı üçün tar və sonra 
kamança üzərində başlayıb. 
Laboratoriyada tarın simlərinin kökdən düşməməsi, 
qol ilə çanağın arasındakı bucağın tənzimlənməsi, səs 
effektinin yaxşılaşdırılması, əmsallarının təyin 
olunması ilə bağlı xeyli iş görülüb. Tarın quruluşu və 
hazırlanması haqqında da danışan Məmmədəli müəllim 
deyir ki, istənilən alətin hazırlanmasına çoxlu enerji və 
vaxt sərf olunur. Hər bir aləti hazırlamaq çətin, 
maraqlı və kifayət qədər uzun prosesdir.

Tar çanaq, qol və baş hissəsindən ibarətdir. Çanaq 
üçün ən yaxşı material tut ağacıdır.  Qol və baş 
hissəsi isə qoz ağacından hazırlanır. Ç
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Məmmədəli Məmmədov:
“Unudulmuş m�ll� çalğı alətlər�m�z daha mükəmməl halda 
mus�q�m�zə qayıdır”

MİLLİ-MƏDƏNİ İRSİMİZ



Ağac öncə kərki ilə, sonra xüsusi dəzgah, daha sonra 
isə xüsusi oyma aləti vasitəsilə oyulur və qurumaq 
üçün günəş işığı düşməyən yerə qoyulur. Oyulmuş 
tar uzun müddət, təxminən 2 il qurumalıdır. Nə qədər 
çox qalsa, bu keyfiyyətə bir o qədər təsir edəcək.
Çat verməməsi  üçün üzərinə günəş iş ığı 
düşməməlidir. Vaxt ötdükcə rəngdə dəyişiklik olur. 
Quruma prosesi başa çatandan sonra tarın digər 
hissələri birləşdirilir. Alət üzlənir, pərdələr və simlər 
yerləşdirilir. Tarın çanaq hissəsində olan pərdə inək 
ürəyinin pərdəsidir. Bir tarın hazırlanmasında iki ürək 
pərdəsindən istifadə olunur. 

Bir neçə il müddətində quruyan alətin tam hazır olma 
prosesi 1 aya yaxın vaxt alır. 
Yeniliyi, orijinallığı xoşlayan Məmmədəli müəllim 
müxtəlif ölçülü, müxtəlif biçimli tarlar düzəldərək tar 
ailəsi yaradıb. Bu alətlərdən artıq bir ansaml da 
qurulub. 

Elektro-gitara ilə eyni prinsipdə elektro tar, uşaq 
tarı, şagird tarı, akkord tar, bas tar, kontur tar, yaylı 
tar, təkmilləşmiş klassik tar, bəm səsli qədim tar bu 
ailədə indiyə qədər olmayan musiqi alətləridir.
Kamanlı alətlər ailəsində iki kameralı kamança, 
qoşaçanaq kontur kamança, bas kamança, bəm 
kamança, təkmilləşmiş orkestr kamançası və daha 
neçələri onun əsəridir. 
Görülmüş işlər daha sonra saza da şamil olunub. 
Donqar, şahrud, qopuz rumi, cəng, yaylı qopuz, 4 
oktava yarım səslənmə imkanı olan santur, 3 oktava 
həcmində santur, kontur santur, mizrablı qopuz, 
yaylı rübab, xromatik səs ardıcıllığına malik qanun, 
ud, ruhəvza,   qoşa   nağara   həmsöhbətimizin   
musiqi vərdişləri ilə mühəndislik peşəsinin vəhdəti 
nəticəsində    təkmilləşdirdiyi  və   bərpa   etdiyi 
musiqi alətləridir. 

Beləcə, unudulmağa üz tutmuş çalğı alətlərimiz 
daha mükəmməl halda milli musiqimizə geri qayıdır.
Onun ixtira etdiyi alətlərdən ayrıca ansambl 
yaratmaq olar. Udmən, Azərbaycan santuru, 
dördkünc  balaban, meydan  nağara,  dəmir  gövdəli 
davul, təkmilləşmiş dördkünc təbil, elektrokaman, 
qoşaqol ud (sevgililər), yaylı  qopuz,  yaylı   rübab,   
yaylı   ərqanun,   həsa,   xromatik   qanun,  şıdırğı,  
şimşək, trontoid,  çukəndə,  ay-ulduz  isə  tamamilə  
yeni  və laboratoriyada ərsəyə gələn, dünyaya göz 
açmış musiqi alətləridir. 
Alətlərin hər biri Müəllif Hüquqları Agentliyində 
qeydiyyatdan keçib.
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Bütün bu işlərin icrasında laboratoriyanın peşəkar ustaları da yaxından iştirak edir.
Məmmədəli Məmmədovun çalğı alətlərimizin təkmilləşməsinə və hazırlanmasına gətirdiyi yeniliklər, apardığı 
islahatlar böyük marağa səbəb olur və diqqətdən kənarda qalmır. 
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Gördüyü işlər mətbuatda müntəzəm olaraq işıqlandırılır, təkmilləşdirdiyi və hazırladığı musiqi alətlərinin təkcə 
ölkəmizdə deyil, xaricdə də təqdimatı və sərgiləri təşkil olunur, festivallarda iştirak edir, seminar və konfranslar  
keçirilir,  haqqında  kitablar  çap  olunur,  xidmətləri dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
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Professional peşə seçiminə yönəlmiş bu test, yeniyetmə 
və gənclərin ixtisas seçimi zamanı istifadə olunur. 
Suallar üzərində çox fikirləşməyə ehtiyac yoxdur və 
adətən tapşırığı 20-30 dəqiqə vaxt ərzində yerinə 
yetirmək mümkündür.
Metodikanın həm fərdi, həm də qrupda istifadəsi 
mümkündür. Testi keçirən şəxs sualları qrupa oxuya 
bilər, lakin bu halda cavaba ayrılan vaxt məhdudlaşdırılır. 
Bu metoddan adətən vaxt məhdudluğu zamanı istifadə 
olunur.
Test orta ümumtəhsil məktəblərin buraxılış siniflərində 
(9, 10, 11) təhsil alan şagirdlərlə aparılır. Test vasitəsi ilə 
qabiliyyətləri aşkara çıxararaq məktəblilərin hansı 
peşələrə yönəlməsi müəyyən edilir. Uzun illərdir ki, 
müxtəlif məktəblərdə yüzlərlə buraxılış sinfi şagirdi 
üzərində aparılan və öz təsdiqini tapmış bu testin 
nəticələri abituriyentin ixtisas və ali məktəb seçimində 
onun bələdçisi olacaq.
Aşağıda sizə 5 sual və hər sual üçün 9 variant, 
ümumilikdə isə 45 sual təqdim edilir. Sizə verilən suala 
cavabınız müsbətdirsə “+”, mənfidirsə “-“ işarəsini 
qoyun.

I II III IV V VI VII VIII   IX
1 2 3 4 5 6 7 8     9
10 11 12 13 14 15 16 17    18
19 20 21 22 23 24 25 26   27
28 29 30 31 32 33 34 35   36
37 38 39 40 41 42 43 44   45

A. Nəyi daha çox xoşlayırsan? 
1. Hərəkətli oyunları oynamağı xoşlayırsanmı?
2. Müxtəlif oyunlar oynamağı və ona rəhbərlik etməyi 
xoşlayırsanmı?
3. Dama, şahmat oynamağı xoşlayırsanmı?
4. Hər hansı bir oyuncağın içində nə olduğunu yoxlamaq 
üçün sındırıb (söküb) baxmağı xoşlayırsanmı?
5. Şeir və ya mahnı oxumağı xoşlayırsanmı?
6. Tanımadığın adamlarla danışmağı və ya sual verməyi 
xoşlayırsanmı?
7. Musiqi dinləməyi və ya ifa etməyi xoşlayırsanmı?

8. Rəsm çəkməyi və ya çəkənləri müşahidə etməyi 
xoşlayırsanmı?
9. Nağıla qulaq asmağı və ya əhvalatlar quraşdırmağı 
xoşlayırsanmı?

B. Hazırda (həyatının indiki dövründə) aşağıdakı işləri 
etməyi xoşlayırsanmı?
10. Həyatının indiki dövründə idman dərslərində və 
ya idman məktəbində məşğul olmağı xoşlayırsanmı?
11. Həyatının indiki dövründə könüllü olaraq hər hansı 
bir işin təşkilini öz üzərinə götürməyi xoşlayırsanmı?
12. Həyatının indiki dövründə uşaqlara riyazi 
məsələlərin həllində köməklik etməyi xoşlayırsanmı?
13. Həyatının indiki dövründə məşhur ixtiralar və 
kəşflər haqqında oxumağı xoşlayırsanmı?
14. Həyatının indiki dövründə bədii özfəaliyyət 
sahəsində iştirak etməyi xoşlayırsanmı?
15. Həyatının indiki dövründə başqa insanlara 
problemlərindən baş açmaqda kömək etməyi 
xoşlaırsanmı?
16. Həyatının indiki dövründə incəsənət haqqında 
yenilikləri oxumağı və ya öyrənməyi xoşlayırsanmı?
17. Həyatının indiki dövründə yaradıcı dərnəklərdə 
məşğul olmağı xoşlayırsanmı?
18. Həyatının indiki dövründə sərbəst mövzuda inşa 
yazmağı xoşlayırsanmı?Ç
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Tünzalə Verdiyeva
Azərbaycan Universitetinin müəllimi, psixoloq
Peşə seçimində psixoloq məsləhəti

Ab�tur�yent�n �xt�sas və al� məktəb seç�m�ndə bələdç�s�: 
Qab�l�yyət�n aşkara çıxarılması üçün test

ABİTURİYENTLƏR ÜÇÜN RƏHBƏR



C. Aşağıdakı işləri etməkdən xüsusi zövq alırsanmı?

19. İdman yarışlarında iştirak etmək və mübarizə 
aparmaqdan xüsusi zövq alırsanmı?
20. İnsanlar arasında iş bölgüsü aparmaqdan xüsusi 
zövq alırsanmı?
21. Çətin riyazi məsələləri həll etməkdən xüsusi zövq 
alırsanmı?
22. Məişətdə istifadə olunan elektrik və ya radio 
cihazlarını sazlamaqdan (təmir etməkdən) xüsusi zövq 
alırsanmı?
23. Səhnədə (teatr tamaşalarında, məktəbdə keçirilən 
tədbirlərdə) oynamaqdan xüsusi zövq alırsanmı?
24. İnsanlarla ünsiyyətdə olmaqdan xüsusi zövq 
alırsanmı?
25. Yeni musiqi əsərləri və musiqi alətləri ilə tanış 
olmaqdan xüsusi zövq alırsanmı?
26. Rəsm sərgisinə tamaşa etməkdən xüsusi zövq 
alırsanmı?
27. Həyatda gördüyün hadisəni, oxuduğun kitabdakı 
yaxud izlədiyin filmdəki epizodu danışmaqdan xüsusi 
zövq alırsanmı?

D. Aşağıda göstərilən işlər səni özünə tez-tez cəlb 
edirmi?
28. Uzun müddət fiziki təmrinlər etmək (idmanla 
məşğul olmaq, məşq etmək) səni özünə tez-tez cəlb 
edirmi?
29. Sənin təşəbbüskarlığın və ya inadkarlığın tələb 
olunan qrup işləri səni özünə tez-tez cəlb edirmi?
30. Riyazi məsələləri həll etmək, bilməcələrin cavabını 
tapmaq səni  özünə tez-tez  cə lb  ed irmi?
31. Hər hansı modeli (maketi) düzəltmək səni özünə 
tez-tez cəlb edirmi?
32. Tamaşanın səhnəyə qoyuluşunda iştirak etmək 
səni özünə tez-tez cəlb edirmi?
33. İnsanlara kömək etmək səni özünə tez-tez cəlb 
edirmi?
34. Musiqi alətində ifa etmək səni özünə tez-tez cəlb 
edirmi?

35. Karandaş və ya rəngli boya ilə rəsm çəkmək səni 
özünə tez-tez cəlb edirmi?
36. Şeir yazmaq, gündəlik tutmaq (xatirə dəftəri 
yazmaq, facebookda status yazmaq) səni özünə tez-
tez cəlb edirmi?

E. Aşağıda göstərilən fəaliyyətlərlə uzun müddət 
məşğul olmağı xoşlayırsanmı?

37. Uzun müddət idmanla və ya fiziki əməklə məşğul 
olmağı xoşlayırsanmı?
38. Uzun müddət başqaları ilə birlikdə var qüvvə ilə 
işləməyi xoşlayırsanmı?
39. Uzun müddət rəsmxətlə və ya şahmatla məşğul 
olmağı xoşlayırsanmı?
40. Uzun müddət müxtəlif mexanizmlərlə, cihazlarla 
qurdalanmağı xoşlayırsanmı?
41. Uzun müddət balacaların, yaşlıların, zəiflərin və 
xəstələrin qayğısına qalmağı xoşlayırsanmı?
42. Uzun müddət insanların taleyini düşünməyi 
xoşlayırsanmı?
43. Uzun müddət musiqi əsərlərini ifa etməyi 
xoşlayırsanmı?
44. Uzun müddət rəsm çəkməyi xoşlayırsanmı?
45. Uzun müddət məktəb tədbirlərində çıxışa, yaxud 
inşa yazmağa hazırlaşmağı xoşlayırsanmı?

İzah: Hər bir sütun şəxsiyyətin qabiliyyətinin 
inkişafının istiqamətini göstərir.

1. Fiziki (1,10,19,28,37)
2. Təşkilati (2,11,20,29,38)
3. Riyazi (3,12,21,30,39)
4. Konstruktiv - texniki (4,13,22,31,40)
5. Emosional – təsviri (artistlik) (5,14,23,32,41)
6. Kommunikativ (6,15,24,33,42)
7. Musiqi (7,16,25,34,43)
8. Bədii-təsviri (8,17,26,35,44)
9. Filoloji (9,18,27,36,45)

Testdə iştirak etdiyiniz üçün təşəkkür edirik!
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“Qara Cümə” 
həqiqətən 
qaradırmı?

Nat�q Məmmədov 
B�znes və �qt�sad�yyat fakültəs�
Dekan müav�n�

Yeni il endirimləri, ümumiyyətlə, Yeni il alış-verişi 
deyəndə, ağıla ilk gələn Amerika Birləşmiş 
Ştatları olur. ABŞ-da alış-veriş və endirim 
deyəndə isə “Qara cümə” və “Kiber Bazar 
ertəsi”. 
“Qara cümə” və “Kiber Bazar ertəsi” hər bir 
amerikalı alıcı üçün əsl bayramdır. Bu günlər 
ərzində kiçik firmalardan tutmuş böyük 
şirkətlərə qədər hamı öz alıcılarına maksimum 
endirimlər təklif edir və bu real endirimlər 30-90 
faiz olmaqla, bütün mallara şamil edilir.
Çoxu belə düşünür ki, həmin cümə günü yüksək 
endirimlər səbəbindən öz alıcılarına külli 
miqdarda zərər vurduğundan, satıcı şirkətlər 
onu “Qara cümə” adlandırır. Amma əslində hər 
şey tam tərsinədir. “Qara cümə” günü alıcılar 
mağazalarda nə varsa, hamısını piştaxtalardan 
silib-süpürüb aparırlar. Hətta ən satılmayan 
mallar belə həmin gün öz alıcısını tapır. 
Şirkətlərin və satıcıların aylıq gəliri ən yüksək 
həddə çatır.
Yəni, əslində “Qara cümə” heç də qara deyil. Bəs 
o zaman həmin günü niyə belə adlandırırlar?!
Cavab həddən artıq sadədir. Hər şey ABŞ 
mühasibatının özəlliyindən irəli gəlir. Belə ki, bu 
ölkə mühasibatında gəlir həmişə qara, zərər isə 
qırmızı mürəkkəblə yazılır. Odur ki, ABŞ-da qara 
əslində gəlirlik, mənfəətlik mənasını verir.
Bir sözlə, bu, sadəcə olaraq, adi marketinq 
gedişidir. Bu gediş ilk dəfə 1966-cı ildə ABŞ-da 
tətbiq edilməyə başlayıb. 
Milad  bayramı  ərəfəsində  keçirilmiş  ilk  “Qara 

cümə” camaat arasında geniş populyarlıq 
qazanıb, sonralar isə bu ifadə bütün dünyada ən 
böyük endirim anlamını bildirməyə başlayıb. 
Müasir dövrdə isə “Qara cümə” artıq bir dünya 
brendinə çevrilib və demək olar ki, bütün dünya 
ölkələri tərəfindən izlənilir.
Qara cümənin yaranma tarixi və ideyası 
haqqında bu qədər. İndi bir sual qalır. Bəs niyə 
məhz Cümə? Bunun da səbəbi sadədir. Hər il 
noyabr ayının dördüncü həftəsinin Cümə axşamı 
günü ABŞ-da Şükran bayramı qeyd olunur. Bu, 
Amerikada önəmli bayramlardan sayılır və buna 
görə bayramın növbəti günü də qeyri-iş günü 
sayılır. Marketoloqlar isə bundan kifayət qədər 
səmərəli istifadə etməyin yolunu tapıb və həmin 
günü “Şopinq brendi”nə çevirib.
Hər il biz televiziya vasitəsi ilə bu böyük “şopinq”i 
izləyirik. Həmin gün “Xoruzların ilk banı”ndan 
başlayaraq, bütün Amerika ticarət mərkəzlərinə 
axışır, corabdan tutmuş böyük televizorlara 
qədər vitrinlərdə nə varsa alıb evə daşıyırlar. 
Elə il olur ki, alıcılar həmin gün ərzində ticarət 
mərkəzlərində 60 milyard dollardan çox (2012-ci 
il) pul xərcləyirlər. Bu rəqəm isə hər hansı kiçik 
bir dövlətin illik büdcəsindən çoxdur.
Ancaq bu da hələ son deyil. Marketinq toruna 
düşmüş müştərini heç kim asanlıqla əldən 
buraxmaq istəmir. Satıcılar buna da çarə tapıblar. 
“Qara cümə”dən sonra iki gün istirahət edən 
amerikalıları iş həftəsinin ilk günü yeni bir sürpriz 
gözləyir. Bu, “Kiber Bazar ertəsi”dir.

BİZNES VƏ İQTİSADİYYAT FAKÜLTƏSİ



Həmin gün onlayn satışlarda fantastik endirimlər 
edilir. “Qara cümə”nin gözəl təəssüratlarını 
unutmamış insanlar, bayramdan sonrakı ilk iş 
günündə öz ofislərində rahat kreslolarda 
oturaraq, onlayn yolla yüksək endirimli malları 
əldə etməkdən xüsusi həzz alırlar.

Marketoloqlar burada da mümkün olmayanı 
edirlər. Günboyu keçirilən müxtəlif aksiyalar 
müştəriləri cəlb edir. “Qara cümə” günü 
satılmamış mallar bu gün daha sərfəli 
qiymətlərlə satılır. Bundan başqa həmin gün  
satışda olmayan mallar da həmin gün satışa 
çıxarılır. Özü də yenə yüksək endirimlərlə. Bu cür 
marketinq gedişi yenə öz işini görür və “Kiber 
Bazar ertəsi” günü 1 milyard dollardan artıq satış 
olur.

Bunları oxuyandan sonra hamı amerikalılara 
qibtə edəcək, ABŞ-da yaşamadığından və cür 
aksiyalarda iştirak edə bilməyəcəyindən 
təəssüflənəcək. Amma inanın ki, təəssüf etməyə 
heç bir səbəb yoxdur. Belə ki, bu gün 
Azərbaycanda yaşayan hər bir kəs internet 
vasitəsilə bu aksiyalara qoşula və onlardan 
istifadə edə bilər. 

Demək, bu gün hər bir azərbaycanlı bir amerikalı 
kimi məlum aksiyalardan yararlanmaq imkanına 
malikdir. Hətta azərbaycanlılar bu cəhətdən bir 
qədər üstün durumdadırlar. Belə ki, onların 
“xoruzların ilk banı”ndan durub, mağazalar 
qarşısında növbə tutmağına ehtiyac qalmır və 
ora daxil olan insan kütləsi tərəfindən 
sıxışdırılaraq müxtəlif zədələr almaq riskindən 
də uzaq olur. 

Bunun üçün sadəcə satış saytlarına daxil olmaq 
və düşünülmüş şəkildə lazımlı məhsulları 
seçərək, onları almaq lazımdır. 

Bu işdə də həmvətənlərimiz daha üstün 
durumdadır. İnsan izdihamı içərisində, səs-küydə 
düzgün qərar qəbul etmək və lazım olan malı 
seçib almaq çox çətin məsələdir. Hətta qeyri-
mümkündür. 

Odur ki, amerikalıların çoxu “Qara cümə” günü 
çoxlu lazımsız əşya alır və sonra bunlardan heç 
istifadə etmir. 

Evdə oturub bunu etmək isə çox asandır, həm də 
alış-veriş insana əlavə stimul verir. Odur ki, hər 
bir Azərbaycan vətəndaşı bu stimuldan 
yararlana bilər.

Bu məsələ ilə bağlı başqa bir sual da yaranır. Bəs 
niyə Milad bayramı və Yeni il endirimləri 
deyəndə, ilk növbədə Avropanı yox, Amerikanı, 
yəni “Qara cümə”ni göz önünə gətiririk?! Bu 
sualın cavabı da çox sadədir. 

Belə ki, Avropa ölkələrində bu cür endirimlər 
bayram qabağı deyil, həmin dövrdən xeyli əvvəl 
başlayır (məsələn, Almaniyada sentyabr 
ayından). Ona görə də bu məqam alıcılara Milad 
və ya Yeni il həyacanını yaşada bilmir. 

Noyabr ayının sonu isə belə işlər üçün ən əlverişli 
dövrdür. Marketoloqlar bu məqamı da dəqiq 
hesablayıblar.

“Qara cümə” və “Kiber Bazar ertəsi” haqqında bu 
qədər. 

İndi bu məlumatlardan faydalanaraq, hər biriniz 
“Qara cümə” və “Kiber Bazar ertəsi” 
aksiyalarında iştirak edə bilərsiniz. Özü də 
evinizdən və ya ofisinizdən kənara çıxmayaraq.
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HUMANİTAR 
MARAQLAR
İngilis dili - realilər fonunda 

Günay İsmayılova 
Humanitar fənlər fakültəsi
Dekan müavini

Dil ünsiyyətin əsası, fikirlərin ifadə vasitəsi, 
düşüncənin səsli təzahürüdür. Dil keçmişlə bu 
gün arasında körpü, nəsilləri bir-birinə bağlayan 
tel, maddi-mənəvi irsin yaşadılması və 
ötürülməsi vasitəsi, millətin dünəni, bu günü və 
sabahıdır. Cəmiyyət dil lə qurulur, dil lə 
mədəniyyətini inkişaf etdirir, adət-ənənələrini 
qoruyub saxlayır. 

Dil istənilən toplumun ünsiyyət vasitəsi olmaqla 
yanaşı, onun fikri və zehni fəaliyyətinin, dünya 
və hadisələrə baxış tərzinin  “işarələrdə 
şifrələnmiş“ daşıyıcısıdır. 

Bu səbəbdən də elmi, beynəlxalq arenada güclü 
mövqedə dayanmış hər hansı bir dövlət və ya 
xalqın dilini öyrənmək, həm dünyaya inteqrasiya 
etməyə, həm də əldə edilən kəşf və ixtiraların 
transferinə, yüksək tərəqqiyə şərait yaradır. 

Hər bir dili zənginləşdirən amillərdən biri onun 
realiləridir. Realilər təbii şəkildə xalq yaradıcılığı 
nəticəsində, müəyyən xalqın adəti, tarixi və 
mədəni həyatı ilə bağlı olaraq yaranır. Realilər 
xalqın mədəniyyətini əks etdirdiyi üçün bəzən 
həm məhdud şəki ldə iş lənir ,  həm də 
linqvokulturoloji faktor olaraq dilə zənginlik 
gətirir. 

İngilis dilinin müxtəlif variantlarında işlədilən 
realilər bir sıra linqvistik və ekstralinqvistik 
faktorların təsiri nəticəsində əmələ gəlmişdir.

 İngilis dilinin Amerika, Avstraliya, Kanada, Yeni 
Zellandiya variantlarındakı bir qisim realilər 
burada məskunlaşmış başqa millətlərə məxsus 
adət-ənənələrdən də qaynaqlanmışdır. Realiləri 
semantik xüsusiyyətlərinə görə ictimai-siyasi, 
tarixi, toponimik,  fauna və flora mənşəli, 
təbiətlə bağlı və s. kimi növlərə ayırmaq olar. 

İngilis dilinin bir sıra variantlarında ən çox 
işlədilən realilərin tarixindən

Gretna Green
Şotlandiyanın cənubunda əsrlər boyu “qaçaq 
toy” ənənələri ilə məşhur olan bir  kənddir. 
Gretnanın məşhur “qaçaq evliliklər”i 1754-cü ildə 
Lord Hardvikin nikah aktı İngiltərədə qüvvəyə 
mindikdən sonra başladı. Qanuna əsasən, əgər 
kiçik yaşlı bir şəxs (21 yaşına çatmamış ) nikaha 
girmək istəyərdisə, valideyn qanuni olaraq bu  
ittifaqa veto edə bilərdi. Qanun İngiltərədə 
evlənmək üçün tələbləri möhkəmləndirdi. Yalnız 
Şotlandiyada bu qanun qəbul edilmədi. Bu 
səbəbdən də gənclərin bir çoxu rahat bir şəkildə 
evlənə bilmək üçün buraya üz tutduqları üçün 
“Gretna Green wedding” ifadəsi formalaşmışdır.

Pow-wow
İlkin mərhələdə bu söz “rahib” və ya “ara həkimi” 
mənalarında işlədilirdi. 50 ilə yaxın bir dövr 
ərzində Şimali Amerikada şənlik və rəqslə 
müşaiyət olunan sehrbaz nömrələrinin nümayiş 
etdirildiyi bir hindu mərasimi idi. Hazırda isə 
“iclas”, “konfrans” mənasında işlədilir.

HUMANİTAR FƏNLƏR FAKÜLTƏSİ



İrish up

“Əsəbiləşmək, özündən çıxmaq” mənasını verir. 
Amerikaya köç edən İrland xalqının xarakterik 
xüsusiyyəti  ilə bağlı yaranmış realidir. İrlandlar 
aqressiv xalq olduqları üçün bu ifadə məhz 
qəzəblənən insanlara müraciətlə deyilir.

Arabscam (abscam) 

Bu reali 1917-ci ilin sonunda bəzi konqresmenlərin 
rüşvət aldıqları üçün məruz qaldığı qalmaqalı əks 
etdirir. 

Ə r ə b  k o s t y u m u  g e y i n m i ş  A m e r i k a 
kəşfiyyatçıları onlara böyük məbləğdə pul təklif 
etmiş və kongresmenləri ifşa etmişlər. 

Bu söz Amerika ingiliscəsində “cinayətkarlığa 
qarşı aparılan gizli əməliyyat” deməkdir.

Air monkey - Company monkey

Amerika ingil iscəsində əsas sözlərdən 
yarımşəkilçi kimi istifadə edilməsi yeni realilərin 
yaranmasına yol açmışdır. Məsələn, onlar 
“monkey” sözünü bir çox sənət, peşə bildirən 
sözlərlə işlədirlər: 

“Air monkey”- stüardessa; “Company monkey” 
isə bütün enerjisini şirkətin fəaliyyətinə həsr 
edən, çalışqan şirkət işçisidir. 

Realilərə bəzən fauna mənşəli sözlərdə də rast 
gəlmək olar.

To play opossum

“Özünü ölülüyə vurmaq” mənasında  işlədilir. 
Opossum ingilis  dilinin amerika variantında 
siçovula bənzəyən, digər heyvanların hücumu 
zamanı özünü ölülüyə vurmaqla xilas olan  bir 
heyvandır. 

Məhz bu xüsusiyyət idiomun yaranmasına vəsilə 
olmuşdur.

To be bushed

“Yolunu azmaq” mənasına gəlir. Avstraliya 
variantında  işlədilən  realidir. 

İngilis dilinin bu  variantında “wood, forest” 
(meşə) sözləri əvəzinə “bush” sözü işlədilir ki, 
yuxarıda adı çəkilən realidə başqa məna kəsb 
etmişdir. 

Bu realinin yaranmasına səbəb Avstraliyanın sıx 
meşələrində insanların yolunu azmasının adi bir 
hal alması idi.

Allophone - anglophone

Kanada variantında  işlədilən allophone və 
anglophone sözləri tarixi reali hesab olunur.  
Allophone – ana dili  ingilis, və ya fransız dili 
olanlara, anglophone isə ana dili yalnız ingilis dili 
olanlara verilən addır.

Kia ora

Qeyri rəsmi danışıq dilində “Hi, Hello, Welcome, 
How do you do?” kimi  ifadələrə bərabər bir 
realidir. İngilis dilinin Yeni Zellandiya variantına 
məxsus  ifadədir.

Gördüyümüz kimi müxtəlif xalqların adət, 
ənənələri və digər ekstralinqvistik amillər ingilis 
dilinin variantlarında xeyli dil realilərinin 
yaranmasında baza rolunu oynamış və dilin 
zənginləşməsində bu amilin rolu böyük 
olmuşdur. 
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TEXNOLOJİ YENİLİKLƏR
Smart kontakt linza
Kiçik bir ekranı, kamerası, antenası və göz 
hərəkətlərini qəbul edən sensorları olan smart 
kontakt linzalar smartfonlarla əlaqələndirilə 
biləcək və istifadəçilər bu cihazları yalnız bir göz 
qırpma ilə idarə edə biləcəklər. 

Samsung bu linzalar üçün patent müraciəti 
etmişdir. Kamera xüsusiyyətləri ilə diqqəti 
çəkən bu ağıllı linzalar haqqında müraciətin 
tezliklə qəbul ediləcəyi təxmin edilir. Bu linzaların 
istehsala çıxarılacağı bilinməsə də, insanları 
yetərincə həyəcanlandırdığı bir gerçəkdir.

Beyinə nəzarət edən cihaz
Bütün cihazların “ağıllı” (smart) olmasını istəyirik. 
Hazırda ala biləcəyimiz bir çox oxuma cihazları 
mövcuddur.

Onların əksəriyyəti insan əhvalına reaksiya 
verən kiçik qulaqcıqlardır. Ancaq bu bir gerçəkdir 
ki, intellektual idarəedicilər üçün praktiki istifadə 
mövcuddur. Belə ki, bu yeni beyinə nəzarət 
cihazı ilə siçan və klaviatura istifadə etmədən 
beyinin mobilliyini və ya interfeysini bərpa 
etməyə çalışırlar. Beləliklə beyinə nəzarət etmək 
imkanı əldə edirlər. Bu texnologiya inanılmazdır. 
Bizə məlum olan tibbi EEQ (Elektroensefaloqram) 
cihazını xatırladan bu cihaz bir şapka kimi geyilə 
biləcək qulaqcıqdır.

Smart futbolka
“HealthWatch” şirkəti tərəfindən hazırlanmış 
“hWear” futbolkası ötürücülərlə təchiz edilib. Bu, 
onlayn rejimdə əksər fiziki göstəriciləri izləməyə 
kömək edir. Belə informasiya risk qrupuna daxil 
olan və ya xroniki ürək və ağciyər xəstəliklərinə 
malik insanlar üçün faydalıdır. 

Smart futbolka elektrokardioqramma müayinəsi 
aparmaq, bədənin hərarətini və nəbzin tezliyini 
ölçmək imkanlarına malikdir. Bundan başqa, 
futbolka orqanizmin ümumi vəziyyətinin 
gözlənilməz pisləşməsini qeydə alır. 
Smart futbolka qəbul olunmuş informasiyanı 
yaddaşda saxlaya və ya müntəzəm rejimdə və 
ya fövqəladə hallarda qeyd edilmiş kontaktlara 
göndərə bilir. Smart geyimi yumaq üçün 
ötürücləri ondan ayırmaq və yalnız yuduqdan 
sonra yenidən birləşdirmək lazımdır.

Bədəndəki oksigen səviyyəsini ölçə bilən 
elektron dəri

Tokio Universitetində elm xadimləri dəriyə 
yapışdıraraq oksigen səviyyəsini ölçə biləcək bir 
cihaz ixtira etiblər. E-skin adlanan bu cihaz bütün 
sağlamlıq məlumatlarımızı oxumaq üçün 
hazırlanan bir texnoloji vasitədir.

İNFORMASİYA – KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI FAKÜLTƏSİ



XIX əsr�n sonu və XX əsr�n əvvəllər�ndə Amer�ka 
B�rləşm�ş ştatları və Avropanın b�r çox ölkələr�ndə sos�al 
�ş�n �lk p�onerlər�  “tərk ed�lm�şlər�n” (abandoned and 
forsaked) həyatlarının yaxşılaşdırılmasına na�l olmaq 
üçün c�dd� cəhdlə səy göstərməyə başladılar. Məsələn, 
ABŞ-da Klara Barton və Ceyn Adams, Alman�yada 
Al�ce Salomon, İng�ltərədə Oktav�a H�ll cəm�yyət�n 
təcr�d etd�y� �nsanların r�fahının yüksəld�lməs� üçün 
yorulmadan çalışırdı. Müas�r dövrdə fəal�yyət göstərən 
sos�al �şç�lər bu �nsanların ç�y�nlər� üzər�ndə dayanan 
sos�al �ş peşəs�n�n amalını dərk edərək onların yollarını 
davam etd�r�rlər.

Alice Salomon (1872-1948)
Alice Salomon 1872-ci ildə  Berlində anadan olub. 
Atası dəri ticarəti sahəsində sahibkarlıqla 
məşğul idi. Hər iki valideyni o qədər də dindar 
olmayan yəhudilərdən idi. Alice bacısı ilə birlikdə 
xristian məktəbində təhsil alıb. Xristian 
məktəbində oxumaqdan xoşu gələn Alice dini 
dərslərdə həvəslə iştirak edib və 1914-cü ildə  
baptist olunub.

O dövrdə Almaniyada qızların formal təhsili 15 
yaşında başa çatdığı üçün məktəbi bitirən Alice 
üçün həyat çox maraqsız və darıxdırıcı olmağa 
başlayıb. Tikiş sənəti ilə məşğul olan Alice, 6 
ildən sonra, 1893-cü ildə qızları pulsuz xeyriyyə 
xidmətlərinə cəlb edən Qadınların Sosial Yardım 
İşi Gənclər Liqasına qoşulub. Bir neçə il 
məktəbyaşlı qızlar üçün sığınacaqda və Xeyriyyə 
Təşkilatı Cəmiyyətində işləyib.

O dövrdə Berlində Etik Mədəniyyətin Cəmiyyəti 
və Qadınların Milli Assosiasiyasının idarə 
heyətinin üzvü Jeanette Schwer onun 
“intellektual ana”sı olub. Schwerin Salomonu 
sosial islahatlar və qadınların azadlığı sahəsində 
yetişdirib. 

1899-cu ildə Schwerinin davamçısı kimi 
Qadınların Milli Şurasının İdarə Heyətinin üzvü 
seçilib və ilk dəfə işə başladığı Gənclər Liqasının 
sədrliyini öz üzərinə götürüb.

Fəaliyyətə başladığı qısa müddətdən sonra 
Salomon, təhsilinin vəzifə öhdəliklərini yerinə 
yetirmək üçün kifayət qədər olmadığını anlayıb. 
Alman qadınlarının universitetdə təhsilinə 
qadağa qoyulsa da, xüsusi icazə alaraq siyasi 
iqtisadiyyat və sosial elmlər sahəsində ali təhsil 
alıb. 1906-cı ildə qadın və kişilərin əmək 
haqlarındakı bərabərsizl ik mövzusunda 
dissertasiya işini müdafiə edib və PhD dərəcəsi 
alıb.

1908-ci ildə Alice Almaniyada ilk sosial iş 
məktəbini yaradıb və həmin məktəbin həm 
direktoru, həm də müəllimi kimi işləyib. 1909-cu 
ildə Beynəlxalq Qadınlar Şurasının müxbir üzvü 
seçilib və müxtəlif millətlərin Ceyn Addams, Lady 
Aberdeen və başqa öndə gedən lider qadınları ilə 
əlaqələr qurmağa başlayıb.

Professional fəaliyyətlərinin nəticəsi olaraq Alice 
Salomon Sosial  İş  Məktəblərinin Mil l i 
Assosiasiyasını yaradıb və 1917-1933-cü illər 
ərzində onun prezidenti kimi fəaliyyət göstərib. 
Bundan əlavə, ilk dəfə magistr təhsili verən 
“Qadınların Sosial və Pedaqoji işi üzrə 
Akademiya”sını təsis edib və 1929-1933-cü illərdə 
ona rəhbərlik  edib. Bu müddət ərzində Alice 
xeyli dərslik və dərs vəsaitləri yazıb: Rifah işinə 
giriş (1921), Alman cəmiyyətinə giriş; iqtisadiyyat, 
dövlət, sosial həyat (1922), Sosial təhlil (1926), 
Sosial terapiya (1926), Sosial iş üçün təhsil (1927). 
1928-ci ildə Parisdə keçirilən Sosial iş üzrə 
beynəlxalq konqresin sonunda Avropa və ABŞ-
dan olan müxtəlif universitetlərin liderləri yeni 
assosiasiya yaratmağa qərar veriblər və bu da 
s o s i a l  i ş  m ə k t ə b l ə r i n i n  B e y n ə l x a l q 
Assosiasiyasının başlanğıcı olub. Bir il sonra 
assosiasiya rəsmi qeydiyyatdan keçib və Alice 
Salomon 1937-ci ilə qədər, yəni vəzifəsini “tərk 
etməyə məcbur edilənə” qədər onun prezidenti 
olub. Belə ki, 1933-cü ildə Alice Salomon yəhudi 
köklərinə görə bütün professional vəzifələrini, 
titullarını itirib və 1937-ci ildə ölkəni tərk etmək 
ya da konslagerə deportasiya olunmaq üçün 
seçim etməyə məcbur edilib. Alice ABŞ-a 
emmiqrasiya edib və 1948-ci  ildə orada vəfat 
edib.
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Oktavia Hill (1838-1912)
Oktavia Hill 1838-ci ildə İngiltərədə anadan olub. 
Buğda ticarəti ilə məşğul olan atası iflas etdikdən 
sonra dərin depressiya keçirib və ailəsini tərk 
edib. Anası Oktavia və bacısı ilə birlikdə öz 
atasının - Dr. Thomas Southwood Smithin evinə 
köçüb, babası ona və bacısına atalıq edib. 
Southwood Smith bütün həyatı boyu işləyən 
təbəqənin uşaqlarının ev şəraitində əməyinin 
istismarı məsələləri ilə bağlı kampaniyalar 
keçirib, Oktavia və bacısı ilk təhsillərini evdə 
anaları Caroline Southwood Smith-dən alıblar.
1852-ci ildə Ticarətçi Qadınların Assosiasiyasında 
mühasibatçı və menecer vəzifəsinə təklif alan 
Caroline uşaqları ilə birlikdə Holborna köçüb, eyni 
zamanda əl işləri atelyesində çalışmağa başlayıb. 
Bütün bu dövr ərzində 14 yaşlı Oktavia anasının 
ən böyük köməkçisi olub. 
1853-cü ildə Oktavia Mauricenin Xristian 
Sosialistlər Dərnəyinin üzvləri olan John Ruskin, 
Charles Kingsley və Thomas Hughes ilə tanış 
olub. İncəsənət tənqidçisi Ruskin, Oktavianı rəsm 
əsərlərinin surətini çıxaran kimi işə götürüb. 
1856-cı ildə  Maurice qadınlar üçün təşkil edilən 
dərslərdə katib işləməyə dəvət edilib  və ona bir 
ilə 26 funt sterling maaş verilib.  Bu dərslərdə 
qadınlara daha az uğurlu ola bilən həmcinslərinə 
yardım etmək öyrədilirdi. 
1864-cü ildə Ruskinin atası vəfat etdi və bütün 
var dövlətini ona miras qoydu. Ruskin Oktavianın 
çoxdan arzuladığı və xəyalını qurduğu Sosial ev 
layihəsini həyata keçirməsi üçün ona maddi 
dəstək oldu. Kasıb əhali təbəqəsini hədəf seçən 
Oktavia  işsiz və evsiz insanları o evlərdə 
yerləşdirdi. Onun fikrincə, balaca da olsa daimi ev 
və bir-biri ilə maraqlanan, bir-birinin qayğısına 
qa lan  qonşular ın  o lmas ı  insan ın  əsas 
tələbatlarındandır.

Ruskinin maliyyə vəsaiti hesabına Oktavianın 
aldığı üç bina Londonun indiki mərkəzində 
yerləşirdi. Hər həftə o,  kirayə pullarını özü yığır 
və hər görüşdə sakinlərin problemləri ilə şəxsən 
tanış olurdu. Oktavia və onun bu işə cəlb etdiyi 
komandası sakinlər üçün uyğun iş yerləri tapır və 
onların maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına 
dəstək olurdular. Sonralar Oktavia uşaqlar üçün 
oyun meydançalarının olduğu bağ saldı, uşaqlar 
üçün ekskursiyalar təşkil etdi, həftə sonları evinin 
arxa bağçasında uşaqlar, qadınlar və yaşlılar üçün 
müxtəlif tədbirlər təşkil etdi.  Oktavia  əldə etdiyi 
mənfəət və digər mənbələrdən topladığı pul 
vəsaiti ilə işini genişləndirməyə başladı. Bir çox 
qadınlar təlimlərə cəlb edildi və sosial işçi kimi 
fəaliyyət göstərdi. Oktavia Hill və onun 
ardıcıllarının yanaşması sosial evdə yaşayan 
sakinlərdə özünə hörmət və özünəinam  hissini 
gücləndirmək, eləcə də öz bacarıqlarına güvənə 
biləcəklərinə inandırmaq idi. Müasir dövrdə sosial 
işdə bunu səlahiyyətləndirmə adlandırırlar. 
Oktavia filantropiyanı və xeyriyyəçiliyi asılılıq 
yaratdığı üçün sevmirdi. 1869-cu ildə məqsədi 
yoxsulluğun azaldılması olan Xeyriyyəçilik 
Cəmiyyəti yaratdı. Onun fikrincə, xeyriyyəçilik 
yalnız yoxsul əhalinin özünün özünə kömək edə 
bilməsi üçün alət olmalıdır. Odur ki, Xeyriyyəçilik 
Cəmiyyəti yalnız seçilmiş insanlara, həqiqətən 
dəstəyə ehtiyacı olanlara kömək edir, insanların 
ələbaxımlılıq düşüncəsinə qapılmasına qarşı çıxırdı. 
Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə “asılılıq 
mədəniyyəti” elmi cəhətdən tədqiq edilən bir 
fenomendir. Oktavianın yanaşması və işi XIX əsrin 
sonu - XX əsrin əvvəllərində qadınların 
professional fəaliyyətə təşviqinə kömək etdi. O, 
əhalinin orta təbəqəsinə mənsub qadınları kirayə 
haqqı toplamaq üçün cəlb edirdi. Bu işlə yanaşı 
həmin qadınların daha vacib missiyaları var idi. 
Belə ki, Oktavia onları sakinlərin həyat şəraitinin 
qiymətləndirilməsi üzrə təlimləndirmişdi. Onlar 
sosial işçi kimi fəaliyyət göstərir, sakinlərin 
ailələrində böhranlar baş verdiyi zaman onlara 
dəstək olmağa çalışırdılar. Bundan əlavə, həmin 
dövrdə oğlanlar və qızlar üçün müxtəlif klublar 
yaradılırdı. Oktavianın bu fəaliyyəti dövlət 
tərəfindən qiymətləndirilib və 1905-ci ildə 
Yoxsulluq Haqqında Qanunun hazırlanması üçün 
yaradılan komissiyanın və Evlə Təminat üzrə 
Dövlət Komissiyasının üzvü seçilib. Oktavia o 
dövrdə ilk qadın komissiya üzvü olub. 
Oktavia Hill 1912-ci ildə vəfat edib.

SOSİAL İŞ FAKÜLTƏSİ



Azərbaycan Universitetinin 7 tələbəsi
payız semestrini xarici tərəfdaş 

universitetdə oxuyur
Azərbaycan Univers itet in in 7 tə ləbəsi 
2017/2018-ci tədris ilinin payız semestri üçün 
xarici tərəfdaş universitetlərdən dəvət alıb.

Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin tələbəsi 
Hafizə Əsədullazadə payız semestrini Polşanın 
Krakov İqtisadiyyat Universitetində oxuyur.

“Erasmus+” mübadilə proqramı ilə bu ölkəyə 
gedən Hafizə Əsədullazadə Marketinq ixtisası 
üzrə (MBA) II kurs tələbəsidir. 

Fakültənin 3 tələbəsi bu semestri Türkiyənin 
Anadolu Universitet ində oxuyur. Ülkər 
Məmmədova (Maliyyə - MBA, II kurs), Elvira 
Seyidova (Menecment – BBA, III kurs) və Əfsanə 
Abdulhəsənova da (Maliyyə - BBA III Kurs) 
“Erasmus+” mübadilə proqramı ilə qardaş ölkəyə 
gediblər. 

Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin 3 tələbəsi isə 
təhsilini payız semestrində Almaniyanın Koblenz 
Universitetində davam etdirir. 

Zərnurə Hacıyeva (Menecment - MBA, II kurs), 
Elvin Əvəzzadə (Mühasibat uçotu və audit – BBA, 
IV kurs) və Hüsniyyə Hüseynova (Maliyyə- BBA, 
IV kurs) DAAD (Alman Akademik Mübadilə 
Proqramı) ilə bu ölkəyə yollanıb. Tələbələr təhsil 
aldıqları dövr üçün tam təqaüdlə (hər ay üçün 
800 avro) təmin olunublar, eyni zamanda yol 
xərcləri qarşılanır. 

Tələbələrin xarici tərəfdaş universitetlərdə əldə 
etdikləri kreditlər Azərbaycan Universiteti 
tərəfindən müvafiq qaydada tanınacaq.

TƏLƏBƏ HƏYATI

Gənclərin və tələbələrin 
şəxsi inkişaf kitabı: “Gəncsən? Başla!” 

Azərbaycan Universiteti və ASAN Könüllüləri 
Təşkilatının birgə layihəsi çərçivəsində Azərbaycan 
Universitetinin Elmi Şurasının qərarı ilə Azərbaycan 
Universitetinin məzunu dosent Nadir Adilovun 
müəllif olduğu “Gəncsən? Başla!” kitabı 1500 tirajla 
nəşr edilib. 

Kitab tələbə gənclərin şəxsi inkişafına və sağlam 
karyera quruculuğuna dəstək məqsədi ilə yazılıb.

Kitabın ön sözünün müəllifləri millət vəkili, 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Gənclər və 
İdman Komitəsinin sədri Fuad Muradov və 
Azərbaycan Universitetinin rektoru Səadət 
Əliyevadır. 

Nəşrin elmi rəyçisi Azərbaycan Universitetinin 
Sosial iş fakültəsinin dekanı Aygün Musayeva, 
redaktoru isə AMEA-nın doktorant ı  E lv in 
Paşayevdir.

Kitabda müəllif tərəfindən tələbə və gənclərin planlı 
şəkildə inkişafı üçün praktik məsləhətlər verilir. 

Həmçinin tələbə və gənclərin şəxsi inkişafında 
planlaşdırma, xaricdə təhsil, özünəinam, beynəlxalq 
sertifikasiya proqramları, uğurlu CV, maliyyə 
savadlılığı, könüllü olmaq, milli və beynəlxalq 
tədbirlərdə iştirak, iş həyatı, uğurlu gələcək, asudə 
vaxtın səmərəli keçirilməsi, peşəkar çevrə, uğurlu 
vərdişlər, aktiv fəaliyyət, sosial işlərdə iştirakın 
roluna diqqət çəkilir. 

Yekun olaraq kitab tələbələrə uğurlu bir məzun 
olmağın yollarını praktiki şəkildə izah edir.

Kitabın satışından əldə olunan gəlir müəllif 
tərəfindən könüllü olaraq "Könüllü" tələbə təqaüdü 
proqramına yönləndirilir. Ç
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Humanitar fənlər fakültəsi üzrə TEC-in büro üzvləri
-Tünzalə Kazımova (Sədr), Tarix II kurs
-Fəranə Mikayılova (Katib), Filologiya, II kurs
-Ruslan Ağakişiyev (Üzv), Tarix, II kurs
-Zümrüd Kazımlı (Üzv), Tarix, II kurs
-Sultan Abbaszadə (Üzv), Tərcümə, I kurs
-Ələkbər Qasımov (Üzv), Tərcümə, I kurs
-Nurlan Vəlizadə (Üzv), Tərcümə, I kurs
-Günel Əliyeva (Üzv), Tərcümə, III kurs
-Aytac Abdullayeva (Üzv), Filologiya, III kurs
-Səidə Məmmədova (Üzv), Filologiya, III kurs
-Günay Babazadə (Üzv), Filologiya, I kurs

Üç fakültədə Tələbə Elmi Cəmiyyəti 
təsis olunub

Oktyabr ayında İnformasiya – kommunikasiya 
texnologiyaları (İKT), Humanitar və Sosial iş 
fakültələrində Tələbə Elmi Cəmiyyətinin (TEC) təsis 
iclası keçirilib. Tədbirlərdə TEC-in fəaliyyət 
istiqamətləri və görüləcək işlər müzakirə olunub, 
büro üzvləri, sədr və katbi seçilib.

Qeyd olunub ki, TEC tələbələrin elmi potensialının üzə 
çıxarılması, ilkin tədqiqat işlərinə cəlb olunması ilə 
yanaşı, təşkilatçılıq, liderlik, işgüzar ünsiyyət kimi 
bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişafına da kömək 
edəcək. 

İKT fakültəsi üzrə TEC-in büro üzvləri
- Həqiqət Qasımova (Sədr), Riyaziyyat, III kurs
- Əlizaman Həbibli (Katib), Komp. mühəndisliyi, II kurs
- Hikmət Qədirov (Üzv), Komp. elmləri, IV kurs
- Sərxan Abbaszadə (Üzv), Komp. mühəndisliyi, IV kurs
- Xəyal İsmayılov (Üzv), Komp. mühəndisliyi, I kurs
- Könül Bağışova (Üzv), Komp. mühəndisliyi, I kurs
- Səbinə Qəniyeva (Üzv), Komp. mühəndisliyi, I kurs
-Brilyant Rzayeva (Üzv), Komp. mühəndisliyi, I kurs
-Fəhmin Zakirli (Üzv), Kom. elmləri, II kurs
-Əyyub Hacıyev (Üzv), Komp. elmləri, IV kurs
-Sənubər Babazadə (Üzv), Riyaziyyat, III kurs

Sosial iş fakültəsi üzrə TEC-in büro üzvləri
- Zamin Zəkiyev  (Sədr), Sosial iş, III kurs
- Günay İbrahimli (Katib), Sosial iş, I kurs
- İmran Aslanov (Üzv), Sosial iş, I kurs
- Emil Əzimzadə (Üzv), Sosial iş, I kurs
- Cavidan Hümbətov (Üzv), Sosial iş, I kurs
- Elvin Abdullayev (Üzv), Sosial iş, II kurs
- Sadiq İsgəndərli (Üzv), Sosial iş, II kurs
- Fidan Tağızadə (Üzv), Sosial iş, II kurs
- Günel İsaxanova (Üzv), Sosial iş, III kurs
- Ülviyyə Mehdiyeva (Üzv), Sosial iş, III kurs
- Hökmdar Səfərzadə (Üzv), Sosial iş, III kurs
- Elşən Əhmədov (Üzv), Sosial iş, IV kurs
- Bahar Həsənli (Üzv), Sosial iş, IV kurs
- Elmir Musazadə (Üzv), Sosial iş, IV kurs
- Cavidan Heybətov (Üzv), Sosial iş, IV kursÇ
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formatda olmaqla, 10 MB həcmini aşmayan, sosial 
innovasiyalar, sosial xidmətlərin inkişafında 
informasiya texnologiyaları, kənd turizminin inkişafı 
mövzuları üzrə təqdimatlar hazırlanaraq müvafiq 
elektron keçidə yüklənməlidir. Müsabiqə üzrə 
müraciətlər 15 yanvar 2017-ci il tarixi saat 18:00-dək 
qəbul olunacaq və qaliblər 2 fevral ümumrespublika 
Gənclər günündə elan olunacaqdır.
Proqramın büdcəsi dosent Nadir Adilov tərəfindən 
yazılan, Azərbaycan Universiteti Elmi Şurasının 
qərarı ilə nəşr edilən “Gəncsən? Başla!” tələbə 
gənclər üçün şəxsi inkişaf kitabının satışından əldə 
edilən vəsait hesabına, müəllif tərəfindən könüllü 
olaraq təqdim olunur.
Təqaüd Fondunun ümumi miqdarı 3000 manat təşkil 
edir. Müsabiqədə qalib seçiləcək 6 tələbə könüllüyə 
500 azn məbləğində birdəfəlik təqaüd veriləcəkdir.

TƏLƏBƏ HƏYATI

Beynəlxalq Tələbə günündə kitab aksiyası 
17 noyabr - Beynəlxalq Tələbə günü Azərbaycan 
Universitetində kitab aksiyası ilə qeyd edilib. Aksiya 
çərçivəsində dərs zamanı müəllimlər tərəfindən 
universitetin ictimai həyatında fəallıq nümayiş 
etdirən və yüksək nəticələrlə oxuyan tələbələrə 
kitab hədiyyə olunub.

Dərslərdə tələbələrə günün tarixi və təsis olunması 
ilə bağlı məlumat da çatdırılıb. Bildirilib ki, Beynəlxalq 
Tələbə günü Çexiyada 1939-cu ildə faşist 
qoşunlarının vəhşiliyinə məruz qalan tələbələrin 
edam olunmasının ehtiramla xatır lanması, 
xatirələrinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə 1946-cı 
ildən bəri qeyd olunur.

“Könüllü” Tələbə Təqaüd Proqramı

Azərbaycan Universiteti, ASAN Könüllüləri 
Təşkilatı və “Azerbaycan Universitetleri” təhsil-
facebook səhifəsinin (www.facebook.com/eduaz/) 
təşəbbüsü ilə ali məktəb tələbələrinin mütərəqqi 
ideya və təşəbbüslərinin dəstəklənməsi məqsədi 
ilə “Könüllü” Tələbə Təqaüd Proqramı təsis olunub. 
Proqram həm də Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 15 sentyabr tarixli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Gəncliyi 
2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramının 5.7.5-ci 
bəndinə müvafiq olaraq gənclər arasında 
könüllülük fəaliyyətinin daha geniş təşviq 
edi lməsinə ictimai dəstəyin göstəri lməsi 
məqsədini daşıyır.
Proqrama ixtisasından asılı olmayaraq ölkəmizdə 
fəaliyyət göstərən bütün ali təhsil müəssisələrinin 
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan 
tələbələri müraciət edə bilər. 
Proqramın şərt lər inə əsasən könül lü lük 
hərəkatının formalaşmasındakı rolunu nəzərə 
alaraq təqaüd proqramında Avropa Oyunları, İslam 
Oyunları, Avroviziya mahnı müsabiqəsi, Bakı Şəhər 
Halqası Formula 1, FİFA U-17 Qadınlararası Dünya 
Çempionatında könüllü olan gənclərə, “Regional 
İnkişaf” İctimai Birliyi, IDEA İctimai Birliyi, “Cavan” 
Gənclər Hərəkatı İctimai Birliyi, ASAN Könüllüləri 
Təşkilatı, İRƏLİ İctimai Birliyi, Gənclər üçün Təhsil 
Mərkəzi, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları 
İttifaqı (ATGTİ), “Bir” Tələbə Könüllü Proqramı və 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) könüllüsü 
olmuş və hazırda könüllü olan gənclərə üstünlük 
veriləcək.
Müraciət üçün tələbələr tərəfindən A4 formatında 
15 səhifədən ibarət, ölçüləbilən meyarlara cavab 
verən  və  rəngli  (şəkilli - izahlı)  pdf  və  ya  word Ç
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Ülviyyə Rəhimova XIX əsrin ikinci yarısında böyük 
mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundovun maarifçilik 
ideyalarının məhz onun poeziyasına söykəndiyini 
diqqətə çatdırıb.

Daha sonra filologiya tələbələri tərəfindən şairin “Bəri 
bax” şeiri, “Hayıf ki, yoxdur” qoşması, “Görmədim” 
müxəmməsi, Vidadi ilə Vaqifin məşhur deyişməsindən 
bir hissə təqdim olunub, Səməd Vurğunun “Vaqif” 
dramından Vaqif və Xuramanın səhnəsi, Vaqiflə 
Qacarın deyişməsi səhnələri ifa olunub. Tədbir sözləri 
Rəfiq Zəka Xəndana, musiqisi Bəhram Nəsibova aid 
“Qarabağ” mahnısı ilə yekunlaşıb.

Danışıq klubu (Conversation Club)
İngilis dilində Danışıq klubu (Conversation Club) Xarici 
dillər kafedrası tərəfindən Yerləşdirmə testində 
(Placement Test) iştirak etmiş tələbələr üçün 
keçirilir.
Yerləşdirmə testi (Placement Test) üzrə 40- 60 arası 
nət icə göstərən tə ləbələrə şami l  o lunan 
"Conversation Club" hər həftənin Çərşənbə günü 
Xarici dillər kafedrasında ingilis mütəxəssislər 
tərəfindən təşkil olunur. 
I növbə: Saat 12.00-13.00 
II növbə: Saat 13.20-14.20
Yerləşdirmə testi (Placement Test) üzrə 20- 40 arası 
nət icə göstərən tə ləbələrə şami l  o lunan 
"Conversation Club" hər həftə çərşənbə axşamı və 
Cümə axşamı günləri Xarici dillər kafedrasında təşkil 
olunur.
Çərşənbə axşamı: Saat 12.00-13:00 
Cümə axşamı: Saat: 13:20-14:20
Yerləşdirmə testi (Placement Test) üzrə 0- 20 arası 
nəticə göstərən tələbələr üçün "Conversation Club" 
Xarici Dillər kafedrasının müəllimləri tərəfindən 
keçilir. Gün və saat müəllimlərin boş saatlarına görə 
təyin edilir. Bu səbəbdən tələbələrdən hər həftənin 
Bazar ertəsi günü kafedranın elan lövhəsinə nəzər 
yetirmələri xahiş olunur.

Humanitar fənlər fakültəsində XVIII əsrin görkəmli 
şairi, ictimai və siyasi xadim Molla Pənah Vaqifin 300 
illik yubileyinə həsr olunmuş ədəbi-bədii gecə 
keçirilib. Tədbirdə şairin ən məşhur şeirləri, 
sözlərinə yazılmış mahnılar səsləndirilib, Səməd 
Vurğunun “Vaqif” dramından səhnələr ifa olunub. 
Tədbiri Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasının 
müdiri Ülviyyə Rəhimova açıb. Kafedra müdiri Molla 
Pənah Vaqifin yaradıcılığı və Azərbaycanın ədəbi-
ictimai fikrindəki yeri haqqında məlumat verib.

Molla Pənah Vaqifin 
300 illik yubileyinə həsr olunmuş 

ədəbi-bədii gecə

Azərbaycan Universitetinin filologiya tələbələri 
Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasının dosenti 
Fərhad Mədətovun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 
fənnindən növbəti mühazirəsini görkəmli Azərbaycan 
şairi Səməd Vurğunun ev muzeyində dinləyiblər.

Muzey şairin ömrünün son 2 ilini yaşadığı və XIX əsrdə 
inşa edilmiş evdə yerləşir və 6 otaqdan ibarətdir. 

Şairin iş otağı, qonaq və yataq otaqları eynilə qorunub 
saxlanılır.

Tələbələr həm muzeyin ekspozisiya bölmələri ilə tanış 
olublar, həm də dahi şairin həyat və yaradıcılığının 
müxtəlif məqamlarına aid maraqlı məlumatlara qulaq 
asıblar.

Səməd Vurğunun ev muzeyindəki yeniliklərlə tanışlıq
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TƏLƏBƏ HƏYATI

Cabir Cümşüdov tələbələrə IT sahəsində uğurlu 
karyera quruculuğu haqqında faydalı məlumatlar da 
çatdırıb.
Tələbələr daha sonra şirkətin inzibati binasına 
ekskursiya edib, şöbələr və onların əməkdaşları ilə, 
həmçinin hər bir şöbənin ayrı-ayrılıqda iş prinsipi ilə 
tanış olublar.

“Paşa Həyat Sığorta”dan tələbələr 
üçün növbəti təlim

“Paşa Həyat Sığorta” ASC tərəfindən Azərbaycan 
Universitetinin tələbələri üçün “Sığorta və sığorta 
mədəniyyəti” mövzusunda master klass təlimi 
keçirilib. 

“Paşa Həyat Sığorta”nın maarifləndirmə layihəsi 
üzrə keçirilən təlimlər şirkətin təlim mərkəzinin 
rəhbəri Pərviz Quliyev tərəfindən aparılıb.

Üç gün davam edən təlimlərdə iştirakçılara sığorta 
haqqında ümumi məlumatlar, sığorta terminləri, 
sığortanın hüquqi bazası, sığorta mədəniyyəti, 
sığorta müqavilələrinin hazırlanması, sığortaçının 
hüquq və öhdəlikləri, sığorta sektoru, Azərbaycan 
və xarici sığorta bazarlarının inkişaf istiqamətləri 
və mövcud vəziyyəti kimi mövzular haqqında 
ətraflı məlumat çatdırılıb.

Təlimin sonunda tələbələrə müvafiq sertifikatlar 
təqdim olunub və xatirə şəkilləri çəkdirilib. 

Artıq üçüncü dəfədir ki, keçirilən təlimlərdə Biznes 
və iqtisadiyyat fakültəsinin 42 tələbəsi iştirak edib.

Robot yarışında üçüncülük 
Azərbaycan Universitetinin Fəhmin Zakirli 
(Kompüter mühəndisliyi, I I kurs) və Orxan 
Rüstəmovdan (Kompüter mühəndisliyi, IV kurs) 
ibarət komandası “Xətt izləyən” (Line Follower) adlı 
robot yarışmasında III yeri tutub. 

Tələbələrimiz sertifikat və elektronika dəsti ilə 
mükafatlandırılıb-lar.

Müsabiqədə 4 komanda iştirak edib. Komandaların 
hazırladıqları robotlar müəyyən edilmiş qaydalar 
çərçivəsində yarışıblar. 

Yarışda iştirak edən robotlar elmi və praktiki 
baxımdan yüksək səviyyədə hazırlanıb. 

Bakı şəhər 310 saylı məktəbin 10-cü sinif şagirdi 
Cəlal Fətullayev də komandamızın tərkibində 
yarışıb.

R.I.S.K. şirkətinə infotur 
İnformasiya – kommunikasiya texnologiyaları (İKT) 
fakültəsinin tələbələri üçün “R.I.S.K. Company” 
şirkətinə infotur təşkil olunub.
İnfoturda şirkətin rəhbəri Cabir Cümşüdov ümumi 
tanışlıqdan sonra rəhbərlik etdiyi şirkətin yaranma 
tarixi, infrastrukturu, fəaliyyət istiqamətləri, iştirak 
etdiyi beynəlxalq layihələr haqqında məlumat verib. 
Görüşdə qeyd edilib ki, “R.I.S.K. Company” 1993-cü 
ildə təsis olunub, Qafqaz və Orta Asiya ölkələrinin 
qabaqcıl şirkətlərindən biridir. 20-dən çox ölkədə 
ofisi var. Telekommunikasiya, neft və qaz, bankçılıq, 
maliyyə, nəqliyyat və s. sahələr üçün dünyada geniş 
tətbiq olunan həllər təklif edir. Ç
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“Sələmçilikdən Dünya Bankına gedən uzun 
yol” mövzusunda seminar

Biznes və iqtisadiyyat fakültəsində “Sələmçilikdən 
Dünya Bankına gedən uzun yol” mövzusunda 
seminar keçirilib. 

Seminarı fakültənin dekan müavini Natiq 
Məmmədov aparıb.

Seminarda qeyd olunub ki, dünyada ilk bank 
xidmətlərinin qədim Şumer və Babillərdən bəri 
mövcud olduğu güman olunur. 

Şumerlərdə e.ə. 3500-cü ildə yaradılan “Maket” ilk 
bank quruluşudur.

Tədbirdə tələbələrə “Bank” sözünün mənşəyi və 
etimologiyası, müasir bankçılıq fəaliyyətinin 
başlaması, ilk bankların qurulması, bankların 
müştər i lər  tərəf indən q iymət ləndir i lmə 
kriteriyaları, günümüzdə hələ də fəaliyyətini 
davam etdirən dünyanın ən qədim 10 bankı, 
bankların növləri, Dünya Bankı Qrupu haqqında 
faydalı məlumatlar çatdrılıb.

Sosial iş fakültəsinin tələbələri üçün internat 
məzunlarının problemlərinin həllinə həsr olunmuş 
mühazirə təşkil olunub. Mühazirəni “İnternat 
Məzunlarının Sosial İnteqrasiyası” Gənclər İctimai 
Birliyinin sədri Araz Əhmədov aparıb.
Mühazirədə Azərbaycanda internat məktəblərini 
bitirən gənclərin üzləşdikləri psixoloji və sosial 
çətinliklər - mənzil təminatı və məşğulluq problemləri 
müzakirə olunub. 
Bildirilib ki, əsas problem onların cəmiyyətə 
inteqrasiyası və cəmiyyətin onları qəbul etməsi 
zamanı yaranır.
Mühazirədə son dövrlərdə valideynlərini itirən və ya 
valideyn himayəsindən məhrum olmuş, kimsəsiz 
gənclərin ev və işlə təminatı istiqamətində əldə 
olunan irəliləyişlər haqqında konkret faktlar əsasında 
məlumat çatdırılıb, tələbələrin sualları cavablandırılıb.

İnternat məzunlarının 
problemlərinin müzakirəsi

Sosial iş fakültəsinin “Əlil arabası istifadəçiləri üçün 
fəal reabilitasiya məktəbi” adlı tədbirdə könüllü 
kimi iştirak edən tələbələri təşəkkürnamə ilə təltif 
olunublar.

Təşəkkürnamələr tələbələrə “Müstəqil Həyat” 
İnkişaf və Dəstək Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri 
Nazim İbadov tərəfindən təqdim olunub.

Tədbir sentyabr ayında Dənizkənarı Milli Parkda 
“Əlilliyi olan insanlara bərabərlik üzrə vəkillik: 

Sosial iş fakültəsinin tələbələrinə 
təşəkkürnamə

Maneəsiz mühit” adlı layihə çərçivəsində Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Bakı Dənizkənarı 
Bulvar İdarəsinin təşkilati dəstəyi, Niderland Xarici 
İşlər Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə Avrasiya 
Əməkdaşlıq Fondu “Azərbaycanda İnsan Haqları, 
Demokratikləşmə və Yaxşı İdarəetmənin Təşviqi” 
Proqramı üzrə “Müstəqil Həyat” İnkişaf və Dəstək 
Mərkəzi İctimai Birliyinin ekspertləri tərəfindən 
təşkil olunub. 
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TƏLƏBƏ HƏYATI

“Ünsiyyət sadəcə danışmaq deyil” 
mövzusunda seminar

Psixoloji məsləhət və xüsusi istedadlar mərkəzi (PM 
Akademiya) tərəfindən tələbələr üçün “Ünsiyyət 
sadəcə danışmaq deyil” mövzusunda seminar 
keçirilib.

Mərkəzin əməkdaşları uzman psixoterapevtlər 
Anar Babayev və Nərmin Osmanlı, psixoterapevt 
Nərgiz Quliyeva, uzman psixoterapevt və ailə 
terapevti Maarif Məmmədovun apardığı seminarda 
qeyd olunub ki, anlaşılmamaq müasir dövrdə ən çox 
şikayət edilən başlıca psixoloji problemlərdəndir.

 Problemin həll yolu özünü yaxşı tanımaq və ifadə 
etməkdən keçir.

Seminarda ünsiyyətin məqsədi və növləri, dinləmək 
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, şəxsi münasibətlər 
və ailə münasibətlərində ünsiyyətin psixoloji və 
sosial tərəfləri, ailədaxili ünsiyyətin mahiyyəti, 
ailədaxili ünsiyyətdə ortaya çıxan maneələr və 
onların həlli yolları, sosial fobiya və ondan azad 
olmağın yolları kimi məsələlərə toxunulub.

Qaçqınların statusu 
mövzusunda təlim

Sosial iş fakültəsinin tələbələri üçün “Qaçqınların və 
məcburi köçkünlərin statusu və sosial müdafiəsi” 
mövzusunda təlim keçirilib. 

Təlim Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 
Nazirliyi və “Təkamül” Gənclərin Maarifləndirilməsinə 
Dəstək İctimai Birliyi tərəfindən birgə həyata 
keçirilən “Sənin hüquqların” layihəsi çərçivəsində baş 
tutub. Təlim ictimai birliyin sədri, hüquqşünas Günel 
Səfərova tərəfindən aparılıb.

Təlimdə “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqi 
statusu”, Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial 
müdafiəsi”, “Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin hüquqları, azadlıqları və vəzifələri”, 
“Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 
məsuliyyəti” mövzuları üzrə məlumat verilib, bu 
sahədə sosial işin aparılması məsələsi müzakirə 
olunub.

Filologiya tələbələri beynəlxalq 
kitab sərgisini ziyarət edib

Filologiya ixtisası üzrə təhsil alan I və III kurs 
tələbləri Bakı İdman Sarayında öz işinə başlayan V 
Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasının açılış 
mərasimində iştirak edib. 

Burada ziyarətçilərə təqdim olunan kitab stendləri 
i lə tanış olan tələbələr Aqil Abbas, Sabir 
Rüstəmxanlı, Çingiz Abdullayev, Çingiz Əlioğlu kimi 
qələm sahibləri və ziyalılarla ünsiyyətdə olmaq, 
kitaba müasir baxış, kitabın təbliğatı sahəsində 
görülən işlər, intellektual səviyyənin yüksəlməsində 
kitabın rolu və başqa mövzularda müzakirə 
aparmaq imkanı əldə ediblər.
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Aydın Xankişiyev 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin 
Vergi siyasəti və strateji araşdırmalar departamenti 

Böyük dövlət vergi müfə�işi

MƏZUNLARIMIZ 

Aydın Vaqif oğlu Xankişiyev 1988-ci ildə Bakı Şəhərində anadan olub. 
2005-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Mühasibat uçotu və audit fakültəsinə qəbul olub, 2009-cu 
ildə oranı bitirərək bakalavr dərəcəsi alıb.  
2010-2012-ci illərdə Azərbaycan Universitetinin magistratura pilləsində Biznesin idarəedilməsi üzrə oxuyub və 
MBA dərəcəsi alıb. 
2010-2011-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi təhlil və proqnozlaşdırma 
şöbəsinin Sosial siyasət sektorunun məsləhətçisi olub. 
2011-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin Vergi siyasəti və strateji araşdırmalar 
departamentinin Vergi siyasəti idarəsinin Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi şöbəsinin böyük dövlət vergi 
müfəttişidir.

Biznesin idarəedilməsi, MBA (2012)

Cahid İmanov

Cahid Fehruz oğlu İmanov 1972-ci ildə Füzuli rayonunda anadan olub. Alıxanlı kəndi 44 saylı tam orta məktəbi 
bitirib. Ali təhsilin hər iki pilləsini Azərbaycan Universitetində oxuyub. 1997-ci ildə Beynəlxalq hüquq ixtisası üzrə 
bakalavr dərəcəsi alıb. 1999-cu ildə magistratura pilləsini Cinayət hüququ və cinayət prosesi ixtisası üzrə 
fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2006-2009-ci illərdə Azərbaycan Universitetinin Hüquq fakültəsində ikinci ali təhsil 
alıb. 
Əmək fəaliyyətinə 1997-ci ildə Azərbaycan Universitetinin Hüquq fakültəsində dekan köməkçisi olaraq başlayıb. 
1999-2006-cı illərdə Azərbaycan Universitetinin Cinayət hüququ-cinayət prosesi kafedrasının müəllimi olub. 
2006-2009-cu illərdə Azərbaycan Universitetinin Hüquq fakültəsinin dekan müavini, 2009-2010-cu illərdə 
Azərbaycan Universitetinin İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin dekan müavini vəzifəsini icra edib. 2010-2013-
cü illərdə Azərbaycan Universitetinin İctimai fənlər kafedrasının baş müəllimi olub. 2010-2011-ci illərdə “Yust 
Konsaltinq” MMC hüquq firmasının direktoru kimi fəaliyyət göstərib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin 4 oktyabr 2013-cü il tarixli “Bir sıra birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin təyin edilməsi və 
bəzi birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin vəzifələrinin dəyişdirilməsi haqqında” Sərəncam ilə Şəki Rayon 
Məhkəməsinin hakimi təyin edilib.

Beynəlxalq hüquq, bakalavriat (1997)

Cinayət hüququ və cinayət prosesi, magistratura (1999)

Hüquqşünaslıq, ikinci ali təhsil (2009)

Azərbaycan Respublikası 
Şəki Rayon Məhkəməsinin hakimi
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Mirhəsən Seyidov 

Təhsil Nazirliyi yanında  Daimi Şuranın üzvü 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu Müşahidə şurasının üzvü 
Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 
“İRƏLİ” İctimai Birliyinin sədri

MƏZUNLARIMIZ 

Mirhəsən Mirheydər oğlu Seyidov 1989-cu ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. 287 saylı “Zəkalar” liseyini 
bitirib.
2006-cı ildə Azərbaycan Universitetinin Vergi və Vergitutma ixtisasına qəbul olub, 
2010-cu ildə bu ixtisas üzrə bakalavr dərəcəsi alıb. 2012-2014-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
magistratura pilləsində Beynəlxalq biznes (MBA) üzrə təhsil alıb.
İctimai fəaliyyətinə 2005-ci ildə başlayıb. Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasında (ARGTMŞ), 
UNICEF (Bakı şəhəri) Gənclər üçün resurs mərkəzlərində könüllü olaraq fəaliyyət göstərib. 2006-cı ildə ARGTMŞ 
Regionlarla iş üzrə departament sədri, 2007-ci ildə isə ARGTMŞ Layihələrlə iş üzrə departament sədri vəzifəsinə 
təyin olunub. 
2009-cu ilin mayında Dünya Türk Gəncləri Birliyinin Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, 2009-cu ilin 
dekabrında ARGTMŞ Baş katib müavini vəzifələrini icra edib.
2012-ci ilin fevralında Avroviziyanın Azərbaycandakı rəsmi Fan Klubunun sədri, 2012-ci ilin mayında Azərbaycanda 
Avropa Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü, 2012-ci ildə ARGTMŞ-da sədr müavini olub.
2014-cü ildən “İRƏLİ” İctimai Birliyinin sədri, 2015-ci ildən İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin Yayım 
Şurasının üzvüdür. 
2016-cı ildə “Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında Dəyişikliklər edilməsi haqqında” Referendumda 
“Vətəndaş Cəmiyyəti” Təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi olub. 
2017-ci ildə Prezident Mükafatına layiq görülüb.
2017-ci ilin martından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu Müşahidə şurasının, 2017-ci 
ilin sentyabrdan Təhsil Nazirliyi yanında Daimi Şuranın üzvüdür.
2007-ci ildən başlayaraq 35-ə yaxın xarici ölkədə keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə, o cümlədən Avropa Parlamenti, 
Avropa Şurası, BMT Uşaq Fondu (UNICEF), Avropa İttifaqı, Avropa Gənclər Forumu, BMT-nin İnkişaf Proqramı 
(UNDP), Avropa Gənclər Fondunun bir sıra tədbirlərində Azərbaycanı təmsil edib. 
“SAY: Support of Azerbaijan Youth” hərəkatının ideya müəllifi və təsisçisidir. “Gənclik Meydanı”, “Gənc Jurnalistlər 
üçün təlim-düşərgə”, “Sağlam həyat tərzi və idman” və başqa bu kimi yay məktəbi, çempionat, beynəlxalq və 
yerli layihələrin koordinatorudur. 

Vergi və vergitutma, bakalavriat (2010)
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Vüqar Bağırlı

Azərbaycan Univеrsitеti 
İctimai еlmlər kafеdrasının 
baş müəllim�
“HGSM” Hüquq şirkətində 
direktor müavini

Vüqar David oğlu Bağırlı 1974-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. Ali təhsilin hər iki pilləsini Azərbaycan 
Universitetində oxuyub. 
1993-cü ildə Azərbaycan Universitetinin Beynəlxalq hüquq fakültəsinə qəbul olub, 1997-ci ildə bu ixtisas üzrə 
bakalavr dərəcəsi alıb. 
1997-2000-ci illərdə magistratura pilləsində Cinayət hüququ və cinayət prosesi ixtisası üzrə təhsil alıb və 
fərqlənmə diplomu ilə məzun olub. 
2014-cü ildən hüquq üzrə fəlsəfə doktorudur. 
Əmək fəaliyyətinə 1997-ci ildə Azərbaycan Universiteti rektorunun referenti olaraq başlayıb.
2006-cı ilin aprеlindən Azərbaycan Univеrsitеti Hüquq fakültəsində Dеkan müavini vəzifəsini icra edib. 
2006-2008-ci illərdə İqtisadiyyat və idarəеtmə fakültəsində dеkan əvəzləyicisi olub. 
2013-2016-cı illərdə İqtisadiyyat və idarəеtmə fakültəsində dеkan müavini işləyib. 
2000-ci ildən universitetin İctimai еlmlər kafеdrasının müəllimidir, hazırda isə baş müəllimdir.
2016-cı ildən “HGSM” Hüquq şirkətində direktor müavinidir.
Azərbaycan dilinə də tərcümə olunmuş “Права человека в Азербайджанской Республике” (Учебно-
методическое пособие)  kitabının müəllifidir. 

Beynəlxalq hüquq, bakalavriat (1997)
Cinayət hüququ və cinayət prosesi, 
magistratura (2000)
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“Gender problemi və müasir Azərbaycan” 
mövzusunda ümumrespublika konfransı 

KONFRANS

“Gender problemi və müasir  Azərbaycan” 
mövzusunda  respublika gender bərabərliyinin təmin 
olunması sahəsində Azərbaycanın tanınmış alimlərini, 
həmçinin dövlət və QHT-lərin, region universitetləri 
daxil olmaqla ölkədə fəaliyyət göstərən əksər 
universitetlərin və AMEA-nın aidiyyəti institutlarının 
nümayəndələrini bir araya gətirib.  

Konfrans iştirakçıları tərəfindən tədbirdən əvvəl 
ümummilli lider Heydər Əliyevin universitetin 
foyesindəki büstünün önünə əklil qoyulub, xatirəsi 
ehtiramla yad edilib.

Dövlət himninin səsləndirilməsinin ardından 
Azərbaycan Universitetinin rektoru Səadət Əliyeva 
açılış nitqi ilə çıxış edib. 

Səadət Əliyeva çıxışında konfransda aparılacaq 
müzakirələrin dövlətimiz tərəfindən bu istiqamətdə  
aparılan siyasətə öz töhfəsini verəcəyinə əminliyini 
bildirib. 

Rektor qeyd edib ki, gender bərabərliyinin təmin 
olunması aktual mövzu olaraq cəmiyyətimizin diqqət 
mərkəzindədir. Cəmiyyətimizin inkişafı və 
müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi naminə öz 
töhfələrini verən Azərbaycan qadını təhsil və 
intellektual potensialına görə dünyanın bu gün 
inkişaf etmiş ölkələri ilə müqayisə edilir. Onun bütün 
uğurlarının təməlində ümumilli lider Heydər Əliyevin 
qurduğu qadın siyasəti amili və bu siyasətin 
prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam 
etdirilməsi dayanır. 

Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı 
səfiri Mehriban xanım Əliyeva isə yalnız ictimai-
siyasi fəaliyyəti ilə deyil, həm də milli-mənəvi 
dəyərlərimizin, mədəni irsimizn qorunmasında ardıcıl 
fəaliyyəti ilə bütün Azərbaycan qadınları üçün 
örnəkdir.

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova 
gender münasibətləri problemlərinin ailədə həll 
olunmasının vacibliyinə toxunub. Ç
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Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Bilik 
Fondunun aparat rəhbəri, professor İsaxan Vəliyev 
gender bərabərliyinin təmin olunmasının konstitusion 
əsasları haqqında danışıb. 

Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqları üzrə 
müvəkkilin Gender məsələləri üzrə müşaviri Lamiyə 
Zeynalova qeyd edib ki, Azərbaycanda gender 
bərabərliyinin təmin olunması istiqamətində hüquqi 
baza yaradılıb, amma problemlər hələ də qalır. 

Qadınlara qarşı sosial diskriminasiya və onların 
pozulmuş hüquqlarının bərpa olunması ombudsman 
aparatının daim diqqət mərkəzindədir.

“Simurq" Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının 
prezidenti, prof. Fuad Məmmədov çıxışında qanunların 
icra olunması mədəniyyətinin vacibliyini ön plana 
çıxarıb. 

AMEA Fəlsəfə İnstitutu Müasir siyasətin fəlsəfəsi 
şöbəsinin müdiri, prof. Rəna Mirzəzadə çıxışında 
genderin tarixi təşəkkülü haqqında danışıb. Ailə, 
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 
İnformasiya və Analitik araşdırmalar şöbəsinin 
müdiri Elgün Səfərov çıxışında ölkəmizdə gender 
bərabərliyinin təmin edilməsi ilə bağlı statistik 
mənzərəni təqdim edib.

Plenar iclasda isə psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 
prof. Rəna İbrahimbəyovanın “Azərbaycanda gender 
münasibətlərinin tarixindən” və filologiya elmləri 
doktoru, prof. Asif Hacıyevin “Bədii yaradıcılığın 
gender aspektləri və feminist tənqid” mövzularında 
çıxışları dinlənilib.

Fasilənin ardından konfrans öz işini - Gender tarixi, 
Ədəbiyyatda və dində gender problemi, Genderin 
hüquqi aspektləri olmaqla üç bölmədə davam etdirib. 

Konfrans rektor Səadət Əliyevanın bağlanış nitqi ilə 
yekunlaşıb.  Rektor bi ldir ib ki ,  konfransa 
Azərbaycanın 20 universitet, 5 elmi-tədqiqat 
institutu, müxtəlif dövlət qurumları və qeyri-
hökumət təşkilatlarını təmsil edən 94 məruzə qəbul 
edilib, konfransın işində 72 alim iştirak edib, 68 
məruzə dinlənilib. 

Sevindirici haldır ki, məruzəçilər arasında xeyli sayda 
gənc tədqiqatçı da var.
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Sağlam Bir Dünya üçün Yaşıl Enerji 
Ən yaxşı tələbə elmiş işi müsabiqəsi 

MÜSABİQƏ

Azərbaycan Universiteti “Sağlam Bir Dünya üçün Yaşıl 
Enerji” mövzusunda ən yaxşı tələbə elmi işi müsabiqəsi 
elan edir. 

Müsabiqə tələbə, magistrant,  doktorant və 
dissertantların yaradıcı və intellektual potensialının 
ortaya çıxarılması və formalaşmasına, onların yaradıcılıq 
qabiliyyətinin aşkarlanması və stimullaşdırılmasına 
xidmət edir. 

Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd gənclər 
arasında elmə, texnologiya və innovasiyalara maraq 
oyatmaq, gəncləri qlobal elmi problemlərin həllinə cavab 
axtarışına cəlb etmək, onların elm haqqında 
təsəvvürlərini cəmiyyətin vacib dəyəri kimi 
genişləndirməkdir.

İki mərhələdən ibarət müsabiqə aşağıdakı istiqamətlər 
üzrə keçirilir: 

џ Alternativ və bərpa olunan enerji və onun 
saxlanması (külək, günəş-istilik, hidroenerji, 
biokütlə, bioqaz, dəniz sistemləri, hidrogen və s.)

џ Enerjiyə qənaət, idarəetmə və effektivlik 
(enerjinin idarə edilməsi, elektrik şəbəkələri, 
enerji  istehsal sistemləri, enerjiyə qənaət edən 
cihazlar, alternativ mühərriklər)

џ Enerji menecmenti, nəqliyyatda enerjiyə qənaət, 
adi və alternativ yanacaq növləri (alternativ 
yanacaqlar, hibrid nəqliyyat vasitələri, alternativ 
nəqliyyat sistemləri, alternativ mühərriklər)

џ Enerji, elm, texnika və cəmiyyət (hüquqi 
çərçivələr və idarəedici orqanlar, maliyyə 
sxemləri və proqramlar – beynəlxalq, regional 
və yerli, iqlim dəyişikliyi, meteorologiya, eko 
turizm, ekologiya və inkişaf)

џ Dayanıqlı enerji sistemləri və intellektual 
şəbəkələr

Qaliblərə  I, II və III dərəcəli diplomlar, hədiyyələr və 
pul mükafatı təqdim ediləcək, qalib işlərin elmi 
rəhbərləri və məsləhətçiləri də təltif ediləcəklər. 

џ I yer – 1 nəfər - 800 manat
џ II Yer – 1 nəfər - 600 manat
џ III Yer – 1 nəfər - 400 manat 

Qalib gələn işlər məqalə formasında AAK-ın 
siyahısına daxil olan “İpək Yolu” elmi jurnalında çap 
ediləcəkdir.

Müsabiqə iki mərhələdə keçiriləcəkdir.
џ  I Mərhələ (qiyabi) 1 fevral 2018 – 10 fevral 2018
џ  II Mərhələ (əyani) 15 fevral 2018 – 1 Mart 2018
I mərhələdə ən yaxşı elmi işlər II mərhələdə iştirak 
etmək üçün seçilir. I mərhələnin nəticələri 
müsabiqənin saytında yerləşdiriləcəkdir.

Daxil olan işlərin komisiya tərəfindən qiymətlən-
dirilməsi kriteriyaları:
џ İşin aktuallığı və yeniliyi
џ Tədqiqata yanaşmanın orijinallığı
џ Aparılan tədqiqatın dərinliyi və innovativliyi
џ Alınmış nəticələrin qoyulan məsələlərə 

uyğunluğu və əsaslandırılması
џ Görülmüş işin nəzəri və tətbiqi əhəmiyyəti
џ Təqdimatın hazırlanması, çıxış zamanı 

interaktiv materiallardan istifadə edilməsi

Bütün iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunacaq-
dır.
Yekun seçim qərarı və qaliblərin təltif olunması 15 
mart 2018-ci ildə Azərbaycan Universitetində 
keçiriləcəkdir.

Müsabiqənin tərəfdaşı Azərbaycan Respublikası 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə 
Dövlət Agentliyidir.

Daha ətraflı məlumat üçün 
(+994 12) 431 41 12 (daxili 160) 
(+994) 50 500 23 81 
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Ünvan: AZ1007, Azərbaycan Respublikası
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi, 71

Tel.: (+994 12) 431 41 12/13/16/17
office@au.edu.az

www.au.edu.az


