
İQTİSADÇI

Artıq 25 ildir ki, 20 Yanvar
faciəsi xalqımızın ürək ağrısına
çevrilmişdir. Daima işıqlı,
musiqili-sevincli Bakıya həmin
gün vurulan zərbə nəinki insan-
ların qəlblərində, sanki, şəhərin
simasında da bir kədərə, solğun-
luğa səbəb olmuşdur. 

Sovet ordusunun böyük kon -
tin gentinin, xüsusi təyinatlı böl -
mələrin və daxili qoşunların
Bakıya ye ridilməsi xüsusi qəd-
darlıq və gö rünməmiş vəhşiliklə
müşayiət edildi. Kommunist dik-
taturası Çexoslovakiyaya,
Macarıstana, Əfqa nıs tana qarşı
həyata keçirdiyi hərbi müdaxiləni,
hətta o zamankı Sovet İttifaqının
müttəfiq respublikalarından biri
olan Azərbaycanda da təkrarla-
maqdan çəkinmədi. Bakıya
yeridilmiş qoşun kontingentinə, -
bəzi məlumata görə, onun sayı 60
min nəfərə çatırdı, - “doyüş tap şı -
rığını” yerinə yetirmək üçün
möh  kəm psixoloji hazırlıq
keçmişdilər (müstəqil hərbi
ekspertlərin hesabatından): sizi
Bakıya rusları müdafiə etmək
üçün gətirmişlər, yerli əhali onları
vəh şiçəsinə məhv edir; ekstrem-
istlər Salyan kazar ma larının
(Bakıda əsas hərbi qarnizonun
yerləşdiyi ərazi) ətrafındakı
evlərin damlarında snayperlər
yerləşdirmişlər, təkcə bu ərazidə
110 atəş nöqtəsi var; binalar,
mənzillər Azərbaycan Xalq
Cəbhəsinin ya raqlıları ilə doludur,
onlar sizi güclü avtomat-pulemy-
ot atəşinə tutacaqlar”.

Mixail Qorbaçov başda
olmaq la sovet imperiyasının rəh-
bərliyi Bakıda “rus və erməni
kartından” məharətlə istifadə etdi.
Guya Bakıya qoşun onları, hərbi

qulluqçuların ailələrini qorumaq,
“millətçi ekstremistlər” tərəfind-
ən hakimiyyətin zorakılıqla ələ
keçirilməsinin qarşısını almaq
üçün yeridilmişdir. Əslində isə bu
açıq riyakarlıq, ağ yalan idi.
Çünki sovet rəhbərliyinin “dəlil-
ləri”, hətta həqiqətə yaxın olsaydı
belə, Bakıya təpədən-dırnağadək
silah lan dırıl mış qoşun göndər-
məyə ehtiyac yox idi. Ona görə
ki, həmin vaxt burada daxili
qoşunların 11,5 min əsgəri,
Müdafiə Nazirliyinə tabe olan
Bakı qarnizonunun çoxsaylı
hərbi hissələri, hava hücumundan
müdafiə qüvvələri var idi. 4-cü
ordunun komandanlığı da
Bakıda yerləşirdi.

Bütün bunlara baxmayaraq,
1990-cı il yanvarın 19-da Mixail
Qorbaçov SSRİ Konstitu si -

yasının 119-cu, Azərbaycan SSR
Konstitusiyasının 71-ci mad-
dələrini kobud şəkildə pozaraq,
yanvarın 20-dən Bakıda föv qə la -
də vəziyyət elan edilməsi haqqın-
da fərman imzaladı. Lakin SSRİ
DTK-nın “Alfa” qrupu yanvarın
19-da saat 19.27-də Azərbaycan
televiziyasının enerji blokunu
partlatdı, respublikada televiziya
verilişləri dayandırıldı. Gecə isə
qoşun fövqəladə vəziyyət elan
edilməsindən xəbərsiz olan
şəhərə daxil oldu və əhaliyə divan
tutmağa başladı. Bir neçə gün
ərzində 138 nəfər öldürüldü, 744-
dək insan yaralandı, 841-dən çox
adam qanunsuz həbs edildi.
Həlak olanlar arasında yetkinlik
yaşına çatmayanlar, qadınlar,
qocalar, şikəstlər də var idi.

Lakin respublikamızın ərazi

bütövlüyünə qarşı yönəlmiş
təcavüzə etiraz səsini ucaldan,
haqq-ədalətin bərqərar edilməsini
istəyən, azadlıq, müstəqillik
uğrunda şərəfli mübarizə aparan
Azərbaycan xalqının inam və
iradəsini qırmaq, milli mənliyini
alçaltmaq məqsədilə totalitar
Sovet rejiminin keçirdiyi bu terror
aktını xalqımız təkcə hüzn hissi ilə
deyil, həm də böyük fəxarət hissi
ilə qeyd edir. O qanlı faciə göstər-
di ki, xalqımız milli istiqlal və
dövlətçilik ideyalarına sıx
bağlıdır. Bu qanlı hadisə sovet
imperiyasının qaniçənliyini təs-
diqləməklə yanaşı, həm də
xalqımızın azadlıq əzminin sarsıl-
maz olduğunu sübuta yetirmişdir.
Sovet ordusunun ölkəmizdə axıt-
dığı qanlar xalqımızın yaddaşını
oyatmış, qəhrəmanlıq ənənələrini

təzələmişdir. 
O qanlı hadisəyə kəskin eti-

raz olaraq 1990-cı il yanvarın
21-də ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev Azərbaycanın
Moskvadakı nümayəndəliyinə
gedərək mətbuat konfransı
keçirmiş, hadisəyə siyasi
qiymət vermişdir. Ulu öndər
çürüməkdə olan kommunist
rejiminin gerçək simasını
açmış, xalqımızın suveren
hüquqlarına qəsd olunduğunu
bildirmişdir. Görkəmli siyasi
xadim çıxışında 20 yanvar
faciəsinin Ermənistanın Azər -
baycana qarşı ərazi iddiaları ilə
bağlı olduğunu, ermənilərin
seperatçı və işğalçı fəaliyyətinin
üstündən 2 il keçməsinə baxma-
yaraq, ölkə rəhbərliyinin bu
sahədə heç bir iş görmədiyini
xüsusi vurğulamış və bunların
nəticəsində çoxlu insan qırğını
ilə müşayiət olunan hərbi
müdaxilənin baş verdiyini bəyan
etmişdir. 

Bu cür hadisələrin heç bir
xalqın, heç bir ölkənin tarixində
təkrar olunmamasından ötərü bu
faciə təkcə siyasətçilər üçün deyil,
həm də gələcək nəsillər üçün ibrət
dərsidir. Nəsillər dəyi şə cək, lakin
Vətən oğullarının xatirəsi ürək-
lərdə əbədi yaşayacaqdır.

Qeyd: Universitetimizin 20
yanvar günü həm kədər hissi
keçirmək, həm də fəxrlə anmaq
üçün daha bir səbəb də həmin
hadisələrdə əsl vətən sevgisi
nümayiş etdirən və şəhidlik
zirvəsinə ucalanlar arasında 2
məzunumuzun olmasıdır: Əzi -
zov Habil Kommunar oğlu;
Əbülhəsənov İlqar Yusif oğlu
(Daha ətraflı bax səh. 2).
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20Yanvar gününün qırmızı xətlə
keçdiyi ailələrdən biri də, univer-
sitetimizin tələbəsi olmuş və artıq
əbədi olaraq bu statusda qalan İlqar
Yusif oğlu Əbülhəsənovun ailəsi
oldu. Böyük ailənin sonbeşiyi – 5-ci
övladı olan İlqar qardaşı və
bacılarından geri qalmayaraq təhsil
sahəsində də, iş məsələsində də artıq
ilk uğurlu addımlarını atmışdı:
bizim ali təhsil müəssisəsinin
tələbəsi adını qazanmış, son kurslar-
da isə əyani təhsildən qiyabiyə
keçərək, parallel olaraq milis siste-
mində işə düzəldi.  QardaşıYavər
bəyin bildirdiyinə görə, hüquq-
mühafizə strukturlarının müxtəlif
qollarında çalışmaq, qanunun
keşiyində durmaq onların ailəvi bir
ənənəsinə çevrilmişdi.

Şəxsi həyatında ilk addımlarını

atmışdı İlqar. Nişanliydı. Bir azər-
baycanlı gəncin həmin yaş üçün
arzulaya biləcəyi kiçik arzuların
hamısına nail olan İlqar sabaha,
irəlidəki üfüqlərə böyük inamla,
əminliklə baxırdı. 20 Yanvar günü
bir an içində bu ümidləri, bu inamı
puç etdi.

Hələ iki gün əcəllə mübarizə
apardı İlqar. Təslim olmaq istəmirdi,
bacarmırdı. Lakin aldığı yaralar heç
bir şans qoymadılar ona…

24 il keçib – Həyat davam edir.
İlqarın böyük qardaşı güc struk-
turlarında calışır, uşaq ikən dəcəllik-
lərini səbr və nəvazişlə qarşılayan
bacıları da ayrı-ayrı peşə sahiblərinə
çevrildilər: həkim, bioloq, şərqşü-
nas.  Yavər bəyın daha çox yazılara,
şəkillərə istinad etməsi, İlqar barədə
yenidən uzun- uzadı bizə danışmaq

istəməməyini anlamaq olar.
Bəlkədə, haqlı olaraq nə qədər yazıl-
sa da, anılsa da, yetərincə diqqətin,
cəmiyyətimizin yaddaşında lazımi
qədər əbədiləşmədiyini düşünür.
Onun tanıdığı, itkisi qəlbində silin-
məz bir acı buraxdığı İlqarı biz
doğrudan da tam tanıya bilmirik və
bütün yazdıqlarımız Şəhidlərimiz
qarşısında borcumuzu verməyə yet-
məz… Fəqət, kiçik yazılar damla-
damla yığılaraq, İlqarın adını
daşıyan 42 saylı məktəbin qarşısın-
dan keçərkən, ötəri olsa da,
uşaqların, gənclərin atdığı baxışlar
birləşərək kədərli qədər şərəfli ona
keçmişimizin əbədi və daima yaşar
bir aynasına cevrilirlər, İlqar kimi
gənclərimizı Azərbaycan xalqının
milli, tarixi irsinə qızıl hərflərlə
həkk edirlər.

ƏBƏDİ TƏLƏBƏMİZ İLQAR

Yanvar2 İQTİSADÇI
Universitet  xəbərləri

Azərbaycan Dövlət İqtisad Uni ver si te ti -
nin İnnovativ Biznes İnkubatorunda fəa liy -
yət göstərən startapçı, “UniWeb” layihə si -
nin texniki direktoru, ADİU-nun magistri
Zül  füqar İsmayılzadə Milli İnternet Mü ka -
fa  tı – “Milli Net 2014” müsabiqəsində işti-
rak edib. Onun rəhbəri olduğu http: //mp 3. -
mid. az dinləmə və endirmə portalı “Asudə
vaxt, idman və əyləncə” nominasiyası üzrə
üçüncü yerə layiq görülüb.

Altı ildir keçirilən “Milli Net 2014” mü -
sa  biqəsinə 14 nominasiya üzrə 322 sayt
təqdim olunub. Saytların çoxu “Asudə
vaxt, idman və əyləncə” nominasiyası üzrə
təqdim edilib.

Qaliblərə “Milli Net 2014”-ün əsas
mükafatları, diplomlar və Best Comp
şirkətinin hədiyyələri təqdim edilib.

Yunanıstanın Qərbi Makedoniya Texnoloji
Təhsil İnstitutunun nümayəndələri Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetində olublar.

Yunanıstan nümayəndələri ilə görüşdən
məmnunluğunu bildirən ADİU-nun rektoru,
professor Ədalət Muradov qonaqlara univer-
sitet haqqında ətraflı məlumat verib. Onlara
universitetin beynəlxalq əlaqələrindən danışıb.
Bildirib ki, Azərbaycan mütəxəssisləri ilk dəfə
olaraq xaricdə kadr hazırlığı prosesinə qoşulur.
Həmçinin, Qərbi Makedoniya Texnoloji Təhsil
İnstitutu ilə ADİU-nun professor-müəllim
heyətinin birgə magistr hazırlığı həyata
keçirəcəyini də qeyd edib. Rektor universitetin
imicinin yaxşılaşdırılması, professor-müəllim
heyətinin peşəkarlığının daha da artırılması və
dünya təcrübəsinin öyrənilməsi baxımından bu
əməkdaşlığın önəmli olduğunu vurğulayıb.

Dekabrın 22-də Təhsil Nazirliyinin təşki-
latçılığı ilə “Media və təhsil dialoqu”
mövzusunda konfrans keçirilib.  Konfransda
ali təhsil müəssisələrinin virtual aləmdə
fəaliyyəti, həyata keçirilən islahatların icti-
maiyyətə çatdırılması, o cümlədən media ilə
fəal əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.
Nazirlik səmərəli fəaliyyətin təmin olunması
istiqamətində tövsiyələrini çatdırıb. Media
ilə fəal əməkdaşlıq və virtual aləmdə aktiv
fəaliyyətinə görə Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti örnək göstərilib və diplomla
təltif edilib.

Dekabrın 26-da Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin “Bank işi” kafedrası nəz din -
də fəaliyyət göstərən “Gənc bankirlər”
Tələbə Elmi Dərnəyinin “Azərbaycanda
bank sektorunun strateji inkişafının prioritet
is tiqamətləri” mövzusunda tələbə elmi kon-
fransının mükafatlandırılma mərasimi keçir-
ilib. Bank işi kafedrasının müdiri, professor
Zahid Məmmədov tədbirdə çıxış edərək
bildirib ki, belə elmi konfransların keçiril -
məsi tələbələrin gələcəkdə elmi fəa liyyətləri
uçun çox gərəkli bir addımdır. Yeniliklərdən
biri də odur ki, elmi tədqiqat işləri üzrə qalib
olan tələbələr gələcəkdə kurs işi yazmaqdan
azad olacaqlar. “Gənc bankirlər” Elmi
dərnəyinin rəhbəri, dosent Flora Kaşıyeva tə -
lə bələrə uğurlar arzulayıb və belə tədbirlərin
davamlı olacağını vurğulayıb. Sonra tədbirə
dəvət olunan qonaqlar çıxış edərək tələbələri
təbrik ediblər.

Tədbirin sonunda tələbələrə diplom, serti-
fikat, dərsliklər, “Atasığorta” şirkəti tərəfin -
dən pul mükafatı və “EC” turizm şirkətinin
“Şahdağ” turuna bileti təqdim olunub.

Əzizov Habil Kommunar oğlu
1968-ci il yanvar ayının 19-da Ağs -
ta fa rayonunun Vurğun qəsəbəsində
ana dan olub.

Habil 1990-cı il yanvar ayının 19-
da düşmən tankının altında qalaraq
şə hid olub.  Habil Bakı şəhərində
Xalq Təsərüfatı inistutunun 3-cü
kur sunda oxuyurdu. 19 yanvarda
imtahandan çıxaraq, ad gününü
yoldaşları ilə birlikdə qeyd edən
Habil, elə yoldaşları ilə birlikdə də
şəhidlik zirvəsinə ucalıb.

Şəhidin anası Zinayə Əzizova
şəhid oğlunun qəlbində hər zaman
yaşadığını bildirib.

20 yanvar şəhidi olan Ağstafa
rayon  Vurğun qəsəbə sakini
Habil Əzizov doğulduğu qəsəbə
qəbiristanlığında dəfn edilib.

Onun qəbrihər il yanvar ayının
15-dən 20-dək hər kəsin ziyarət-
gahına çevrilir.

Şəhid Habil Əzizovun adını
daşıdığı məktəbin kollektivi hər il
şəhidin qəbrini ziyarət edərək ruhu-
na dualar oxuyurlar.

ŞƏHİDLİK ZİRVƏSİNDƏ



Universitimizdə son za man -
lar aparılan kadr is la hat ları,
professor-müəllim he yətlərinə
qarşı həm tə lə b lər, həm də stim-
ullaşdırma me yarlarının
yenilənməsi, həm də perspek-
tivdə tətbiqi nə zərdə tutulan
pedagoji he yə tin differensial
qiymət lən di rilməsi sistemi
ətrafında diskussiyalar və opti-
mal variantlar axtarışı bu
sahədə beynəlxalq təcrübəni
öyrənmək məsələsini daha da
aktuallaşdırır. Bu səpkidə ilk
məqaləmizi təqdim edirik.

2012-ci ildə nəşr olunmuş
“Professor-müəllim heyətinin
maddi haqqları: əməkhaqqları və
müqavilələrin qlobal mü qa -
yisəsi” (Altbax, Raysberq,
Yudkeviç, Andrüşak və Pa çe ko-
nun red.) adlı tədqiqatda ABŞ və
bir sıra Avropa ölkə lə rində müəl-
limlərin aldıqları ortalama
əməkhaqqları müqa yi sə edilmiş-
di. Akademik iye rar xiya üç
səviyyə üzrə bölünmüşdü: ilkin
səviyyə (assistent, təlimçı və s.),
orta sə viy yə və ali səviyyə (pro-
fessorlar). Böyük Britaniyanın
aka de mik əməkhaqqları ABŞ-
dan bir o qədər də fərqlənmir: il -
kin səviyyədə məvacib daha az
olduğu halda (fərq təqribən 1000
dollar təşkil edir), orta səviyyədə
göstəricilər təx mi nən eynidir, ali
səviyyədə isə Böyük Britaniya
professorları ABŞ həmkarların-
dan 1000$ daha çox alırlar (alıcı
qabi liy yəti paritetinin göstəri-

ciləri nəzərə alınmaqla).
Almaniya və Norveçdə qeyd
edilən sə viy yələr arasında
əməkhaqqı fərgləri bir o gədər də
gö zə çar pan deyillər Nider land da
isə müəllimlər hər səviyyə üz rə
Böyük Britaniya həmkarlarından
500$ az alırlar (ümu mi rəgəmlər
4400-6000 dollar arasındadır).
Fransa universitetləri bu
məsələdə rəqabət qabiliyyətli
olmadıq ları (orta əməkhaqqı
ABŞ-dan hər səviy yə üzrə
2500$ azdır) və milli karyera
strukturunun xüsusiy yətlərinə
görə əcnəbi pedaqoqlar üçün bir
o qədər də cəlbedici deyillər.

Akademik kadrlar arasında
differensiasiyanı və ali təhsil
müəssisələrinin müxtariy yə tinin
artırılması haqqında qa nunlarla
bahəm pedaqoji və elmi
fəaliyyətin stimullaş dı rıl ması
üçün Avropada premial sistem
də mövcuddur. M ə sə lən,
Almaniyada hər il premial sis-
temdən ali təhsil mü əs sisələrində
çalışan müəllimlərin 25% faizi

bəhrələnə bi lir. Bundan başqa,
müəllim qa zancına əhəmiyyətli
də rə cə də təsir göstərən müxtəlif
əlavə ödənişlər və imtiyazlar
mövcuddur. Onların bir qismi
kollektivə şamil edilənlərdir:
yerli qanunvericilik, müəllimin
ailə statusu və s. amillərdən asılı
olan pensiya, dekretlər, tibbi
sığorta və s. Digər qismi fərdi
müəyyənləşir: fəaliy yə tin
nəticələrinə görə, yaxud,
Almaniyada olduğu kimi, müəl-
limin işəgötürənlə danı şıq larının
nəticəsi əsasında.

Qərb təhsil modelində təhsil
sahəsində qısamüddətli tə yi -
natlara və tamyüklü olma yan
pedaqoji fəaliyyətə üstünlük ver-
mək meyilləri güclən mək dədir.
Məsələn, Alma ni yada müqavilə
şərtlərinə sərt şəkildə riayət edilir
və hətta cavanlara qarşı “ya vəzi -
fəni (səviyyəni) artır, ya da get”
si stemi tətbiq edilir. Yəni biz də
hələ də geniş yayılmış eyni
pedaqoji-elmi baqajla illərlə
yerində saymaq praktikasına

imkan verilmir. İstisna yalnız
professorlar təşkil edir, lakin
onlar arasında da daimi müddət-
siz müqaviləli dövlət qulluqçusu
statusuna ancaq nüfuzlu, elmi
ictimaiyyət tərəfindən qəbul
edilmiş tədqiqatı, dərsliyi nəşr
etmiş şəxslər sahib olur. Digər
səviyyədəki kadr ların 2/3
qisamüddətli mü qavilə əsasında
çalışan mü vəqqəti işçilərdir.
Gənc kadrların bu vəziyyəti dəy-
işmələri üçün, bir qayda olaraq,
5-6 il bir qurumda ça lış dıqdan
sonra  daha yüksək statuslu quru-
ma qəbul ərizəsini verə bilərlər.
Əgər ərizəyə müsbət cavab ver-
ilirsə, bəzən elə köhnə iş yerində
qalaraq əməkhaqqına əlavələr və
yeni imtiyazlar barədə razılığa
gəlmək olur.

Böyük Britaniyada Fransa
ilə müqayisədə universitetlər
kadrları işə cəlb etmək və on la rın
əməkhaqqlarının müəy yən
edilməsində daha sərbəstdirlər.
Yüksək kommersiyalı rə qabət
şəraitində hər ali təhsil müəs-

sisəsi özü işə qəbul, əməkhaqqı
və karyerada irəli lə mə
meyarlarını müəyyənləşdirir.
Akademik əlavələr və kar yera
yüksəlişi məsə lə lə rin də tədqiqat
fəaliyyətinə bö yük önəm verilir.
Aparıcı alim lərin qeyri-maddi
me xaniz mləri (məsələn, müasir
avadanlıqlar və laboratori ya ların
mövcudluğu ilə) də cəlb
edilməsinə çalışılır.

Niderland ali təhsil siste-
mində akademik əməkhaq q la rı
və digər iş şərtlərinin müəy yən -
ləşməsində müəllimlərin
maraqlarını təmsil edən həm kar -
lar ittifaqları bəyük rola ma -
likdirlər. Buna baxmayaraq,
imzalanan kollektiv müqavilələr
universitetlər ara sında nəzərdən
keçirilən şərtlərə dair rəqabət
üçün də geniş imkanlar  saxlayır-
lar.

Avropanı sarsıtmış iqtisadi
böhran, təbii ki, təhsil sa hə -
sindən də yan keçmədi və yük-
sək ixtisaslı kadrların qo run ması,
bu istiqamətdə qey ri-maddi
imtiyazlar istiqa mə tində rəqabəti
sərtləşdirdi. Unutmaq lazım
deyil ki, əsl pe daqoq üçün pul
mükafatı heç də mütləq və
yeganə cəlbedici amil deyil. Av -
ro pa da balanslaşdırılmış əmək -
haq qını saxlamaqla yanaşı
peşəkarları şəxsi inkişaf və
pedaqoji, tədqiqatçı fəaliy yə tin -
də geniş sərbəstlik dərə cəsini
verməklə cəlb etməyə səy
göstərirlər. 

Bu sadəcə kitab deyil. Ömrünü
təhsilə, maarifçiliyə, xeyirxahlıq
etməyə həsr etmiş Xanımın
cəmiyyət, doğma eli və ilk növbədə
özü qarşısında bir hesabatıdır.
Şərəfli bir ömrün səhifələrinə ötəri
bir baxış, kiçik bir ümumiləşdirmə,
təvazökar bir qiymətləndirmədir.

Çox geniş publisist irsindən
Aysəba xanımın kitaba daxil etdik-
ləri onun öz daxili aləmini həyatları-
na, talelərinə, fəaliyyətlərinə heyran
olduğu, rəğbət bəslədiyi, bəzilərinin
uğurlarına, bəzilərinin acılarına
şərik çıxdığı insanlar vasitəsilə
təqdim etmək istədiyini göstərirlər.
Müəllif Mən deyil, Bizlərin yardımı
ilə özünü tanıtmağa çalışır: anasının
məcburi köç xatirələri, əsilzadə
qohumlarının çətin, çətin qədər
maraqlı və layiqli həyatlarının
təsviri, əsl ziyalı hesab etdiyi
şəxsiyyətləri tanıtmaq yolu ilə.

Müəllifin diqqətini mütləq olaraq

tanınmış insanlar deyil, vəzifələrini
layiqincə, hər gün icra edən insanlar
cəlb edir: peşəkar həkimlər, fədakar
müəllimlər, poeziya, musiqi ustadları
və s. Və onlara verdiyi qiymət, diqqət
istər-istəməz Aysəba xanımın özünün
də şərəfli, nurlu yoluna bir işıq salır,
bir daha onun ürək genişliyini, insan-
sevərliyini, Vətəninə, obasına, bu elin
ziyalısına bağlılığını göstərir.

Müəllifin aforizmləri özünəməx-
susluğu və səmimiliyilə cəlb edirlər.
Bəziləri mübahisəli olsa da, arxaların-
da öz şəxsi mövgeyi, həyata yanaş-
ması, dəyərləri və prinsiplərini həy-
atın fani nemətlərinə güzəştə get-
məyəcəyi, ənənələrimiz, adətlərim-
izdən gələn həqiqətlərə sadiqlik
oxunur.

Yazdığı janrdan asılı olmayaraq,
köklərə bağlılıq sezilir hər misrasında:
vəsfində, tənqidində, ziyalı qiy mətin -
də, şerlərinin hər sətirində. Şerlərində
sö zün mənası ilə oxunuşun musiqi li -

yini necə həssaslıqla, əməksevərliliklə
vəhdətinə nail olduğunu görə bilərik.
Qol-budaqlı, şan-şöhrətli nəslin ayrı-
ayrı nümayəndələri haqqında şer
yazan Aysəba xanım burada da öz
səmimiliyini qoruyub saxlayır və
hərdən incə bir zarafatla olsa da, müs-
bət çalarlarla yanaşı, vaxtında atıl-
mamış, edilməmiş addımların məzəm-
mətini edir. Lakin bunu o qədər
istiqanlılıq, düzgün sözlər, kəlmələr
taparaq edir ki, qəhrəmanları nəinki-
incimir, özləri üçün müəyyən həyati,
fəlsəfi nəticələr, dərslər götürürlər.

Bəzi yazılarında sezilən müəllim
öyüdü tonu heç bir misrasında yuxarı-
dan aşağıya baxışa, özünə vurğunluğa
çevrilmir, Aysəba xanımın zəngin
pelaqoji, elmi, həyati və siyasi-ictimai
təcrübəsini və bu təcrübəyədən qay-
naqlanan müdrikliyini əks etdirir. 

“Beynəlxalq münasibətlər” kafe-
drasının müdiri, professor Bəhruz
Abdullayev
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən  İbadova
Türkanə Habil qızına verilən tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız
sayılır.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən  Cəfərova
Günay Qasım qızına verilən qiymət kitabçası itdiyi üçün etibarsız
sayılır.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən  Ağayev
Samir Azər oğluna verilən tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən Əliyeva

Səbiyə Camaləddin qızına verilən tələbə bileti itdiyi üçün
etibarsız sayılır.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən  Talıbov
Xalid Azər oğluna verilən tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız
sayılır.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən
Hacızadə Rəşad Fariz oğluna verilən tələbə bileti itdiyi üçün
etibarsız sayılır.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən
Bahadurlu Fərman Murad oğluna verilən tələbə bileti itdiyi
üçün etibarsız sayılır.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən
Məmmədli Səmra Şaiq qızına verilən tələbə bileti itdiyi üçün

etibarsız sayılır.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən

Səmədli Fətullah Yulət oğluna verilən tələbə bileti itdiyi üçün
etibarsız sayılır.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən
Haqverdiyeva Fərəh Şahin qızına verilən tələbə bileti itdiyi
üçün etibarsız sayılır.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən
Musazadə Şəmistan Elxan oğluna verilən tələbə bileti itdiyi
üçün etibarsız sayılır.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən
Həşimov Məhəmməd Əhliman oğluna verilən tələbə
bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

ELANLAR

Universitetimizin intel -
lek   tual oyunlar sahəsində
bö yük və vüqarlı ənənəsi
möv cuddur. Hər nəsildə bir
neçə bu yarışın peşəkarına
rast gəldiyimdə onların uni-
versiteti bitirməkləri ilə
beyin yarışmalarında ge ri -
də qalacağımızla bağlı
təəssüf hissi yaşayıram. 

Və nə yaxşı ki, hər
növbəti nəsil yeni is te dadlar
ortaya çıxararaq təşvişimin
əbəs olduğunu sü but edirlər.
Bunu bir daha dekabr ayının
24-də Azər bay can
Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyası respublika
üzrə ali məktəb komandaları
arasında “Nə?  Harada? Nə
za man?”  intellektual oyunu
üzrə keçirilmiş yarış sübut
etdi. Tədbiri giriş sözü ilə
açan Azərbaycan Həmkarlar

İttifaqları Konfederasiyası
sədrinin müavini Şaiq Əs gə -
rov tədbirin məhz preziden-
timiz,  cənab İlham Əliyevin
ad günündə keçirilməsinin-
təsadüf olmadığını,  ölkə
baş çısının gənclərin mədəni
-intellektual inkişafına nü -
ma yiş etdirdiyi xüsusi qayğı
və diqqətdən bəhs etdi.

Üç mərhələdən ibarət
yarışda son tur öncəsi lider-

lərdən 4 xal geri qalan iqti -
sad  çılar əzmkarlıq gös tə -
rərək oyunu öz xeyirlərinə
dəyişdirə və qələbə qazan-
mağa nail oldular. Təqdirə
layiqdir ki, digər bəzi ko -
mandalardan fərqli olaraq,
nümayəndələrimiz intellekt -
lə yanaşı yüksək oyun və
dav ranış mədəniyyəti sərgi -
lə dilər.

Dekabrın 25-də Azər bay -
can Həmkarlar İttifaqları
Kon federasiyası respublika
üz rə ali məktəb komandaları
arasında keçirilən Nə?
Harada? Nə zaman?” in tel -
lek tual oyununun qalib lə ri -
nin mükafatlandırılması mə -
ra simi keçirildi.

Konfederasiyanın sədri,
mil lət vəkili Səttar Meh ba lı -
yev qaliblərə kubok, serti-
fikat və planşet təqdim edib.

Mədəniyyətlə qoşa 
addımlayan intellekt
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1. Sual: Ötən tədris ilində olduğu kimi bu ildə

də 1 balın verilməsi nəzərdə tutulur?
Cavab: İmtahan sessiyası yekunlaşdıqdan

sonra bu məsələyə baxılacaq.
2. Sual: Əlaçı və zərbəçi olmaq üçün nəticələr

necə olmalıdır?
Cavab: Müvafiq qaydalara əsasən, bütün

nəticələri “A” olan tələbə əlaçı sayılır. Biri “A”
olmaqla, digər nəticələri “B” və “C” olan tələbə
zərbəçi sayılır.

3. Sual: Apellyasiya Komissiyasına necə və
hansı müddətdə müraciət edə bilərəm?

Cavab: İmtahanın nəticəsi elan olunduğu andan
3 gün müddətində Apellyasiya Komissiyasına
müraciət etmək mümkündür. Komissiya 7 iş günü

ərzində müraciəti araşdırır və yekun qərar verir.
İstisna hallarda müddət uzana bilər.

4. Sual: İmtahan nəticələri nəyə görə hər
fakültədə ayrı-ayrı vaxtlarda elan olunur?

Cavab: İmtahan nəticələrinin elan olunması
müddəti fakültə üzrə keçirilən imtahanlardan,
tələbə sayından və müəllimlərin iş yükündən
asılıdır. İş yükü artıq olan fakültələr üzrə imta-
han nəticələrinin yoxlanılması və elektron-
laşdırılması müəyyən vaxt ala bilər.

5. Sual: Rus dili fənnindən kəsri olan
tələbələrin aqibəti necə olacaq?

Cavab: 2014/2015-ci tədris ilinin ikinci
semestrindən etibarən rus dili üzrə alt qruplar
təşkil olunacaq.

İmtahanlarla bağlı rektora 
ünvanlanan sualların ilk beşliyi

İqtisadi xəbərlər
Ötən ilin dekabrın 1-nə Azərbaycan iqtisadiyyatında muzdla

çalışan işçilərin sayı 1507,7 min nəfər olub, onlardan 883,7
min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət bölməsində, 624,0 min nəfəri
isə qeyri-dövlət bölməsində fəaliyyət göstərib.  

“APA-Economics”in Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən
verdiyi məlumata görə, muzdla işləyənlərin 22,5%-i təhsildə,
18,8%-i ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində,
12,3%-i sənayedə, 8,7%-i əhaliyə səhiyyə və sosial xid-
mətlərin göstərilməsində, 6,8%-i tikintidə, 4,9%-i nəqliyyat və
anbar təsərrüfatında, 3,8%-i peşə, elmi və texniki fəaliyyət
sahəsində, 3,0%-i kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və
balıqçılıq sahəsində, 1,8%-i informasiya və rabitə sahəsində və
17,4%-i iqtisadiyyatın digər sahələrində məşğul olublar.

2014-cü ilin yanvar-noyabr aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzd-
la çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 442,1 manat olub.
İqtisadiyyatın mədənçıxarma sənayesində, maliyyə və sığorta
fəaliyyətində, informasiya və rabitədə, peşə, elmi və texniki fəaliyyət
sahəsində, tikintidə orta aylıq nominal əmək haqqı daha yüksək olub.

Ötən ilin dekabr ayında ərzaq məhsullarının qiymətləri 1,1%,
əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tarifləri 0,1% baha-
laşıb, qeyri-ərzaq mallarının qiymətləri əvvəlki ayla müqayisədə
eyni səviyyədə qalıb, ümumilikdə istehlak mallarının qiymətləri və
xidmət tarifləri əvvəlki ayla müqayisədə 0,5% bahalaşıb.

Dünyanı bürüyən böhranın vurduğu əsas sahələrdən biri avto-
mobil sənayesi olsa da,  bunun qiyməti 200 min avrodan başlayan
maşınlara aid olmadığı bəlli oldu. Beləki, lüks avtomobillərin bri-
taniyalı istehsalçısı Rolls-Royce keçən il ərzində şirkətin mövcud
olduğu 111 ilin satiş rekordunu vurduğunu bəyan etdi-4000 min
nüsxədən çox. Bu ötən ilin göstəricisini 12% üstələyir. Rolls-
Royce tələbat Avropada 40%-ə, ABŞ-da1/3-ə, Yaxın Şərq
ölkələrində 20% artdı. Alıcılar elə həmişəki adamlardır: sahibkar-
lar, şirkət sahibləri, məşhurlar. Bütövlükdə, Rolls-Royce artıq
beşinci dəfədir ki, satış rekordlarını təzələyir. Bu, məlum bir
həqiqəti təsdiq edir ki, böhran kasıbların daha da kasıblaşmasına,
varlıların isə daha da çox varlanmaqlarına səbəb olur.

İslandiya bu ilin əvvəllərində rəsmi şəkildə Avropa
İttifaqına daxil olmaqla bağlı ərizəsini geri götürmək
əzmindədir. Bu cür bəyanatla 2008-ci ildə ağır maliyyə
böhranı şəraitində bu ərizəni təqdim etmiş İslandiyanın yeni
baş nazir, avroskeptik Siqmündür Günleyq son sələflərinin
atdıqları addımı bəyənmədiyini bir daha nümayiş etdirdi. Hələ
2013-cü ildə AB yollarını birləşdirməkdən imtina etmiş yeni
iqtidar məsəsləni rəsmiləşdirmək üçün parlamentin razılığını
almağı planlaşdırır. Hələlik AB-nin rəsmi nümayəndələri
xəbərə sükutla cavab verməyi üstün tuturlar.


