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“Səkkiz ölkə, səkkiz  şəhər”
Qala  gecəsi Türk Dünyası Qəzetçilər 

Federasiyasının təşkilatçılığı ilə “Səkkiz ölkə, 
səkkiz şəhər!” devizi   altında   keçirilib.  
Tədbirdə münsiflər heyəti qalibləri elan edib.

 Təşkilat komitəsinin məlumatına görə, 
festivala Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinin Kino İdarəsi və 11 universitet 
dəstək verib. Festivala, ümumilikdə, 8 ölkədən 
140 film təqdim olunub. Finala 12 peşəkar və 
12 tələbə tərəfindən çəkilmiş 24 film seçilib.

Türk dünyası  rejissorları, aktyorları, 
mədəniyyət xadimləri və  ziyalıların iştirak 
etdikləri mərasim Türkiyənin dövlət himninin 
səsləndirilməsi ilə başlanıb.

Türk Dünyası Qəzetçilər Federasiyasının 
sədri, festivalın təşkilat komitəsinin sədri 
Menderes Dəmir  tədbirdə çıxış edib. Festiva-
lın məqsəd və vəzifələrindən danışan M.Dəmir 
Vaqif Mustafayevin sədrlik etdiyi münsiflər 
heyətinin fəaliyyətini xüsusi qeyd edib. Deyib 
ki, qaliblərin seçilməsində peşəkarlıq və  
ədalətli yanaşma əsas meyar olub.

Çıxışında indiyədək müxtəlif ölkələrdə 
keçirilən bir çox festivalın  münsiflər heyətinə 
sədrlik etdiyini söyləyən kinorejissor  Vaqif 

Mustafayev bildirib ki, festivala təqdim 
olunan filmlər yüksək peşəkarlıqla çəkilmiş 
ekran əsərləridir. Münsiflər heyəti qalibləri 
müəyyən etmək üçün ədalətli, obyektiv 
mövqe sərgiləyib. O, türk dünyası  kinosunun 
bugünkü səviyyəsini göstərən bu filmlərin 
tamaşaçılar tərəfindən bəyəniləcəyinə inandığı-
nı bildirib.

Daha sonra Vaqif Mustafayevin ümum-
milli lider Heydər Əliyev haqqında çəkdiyi 
“Heydər” bədii filmindən videoçarx nümayiş 
etdirilib. 

Məlumat verilib ki, qalib seçilən filmlər 
Bakı, İstanbul, Lefkoşa, Bişkek, Daşkənd, 
Skopye, Sarayevo, Almatı şəhərlərində nüma-
yiş olunacaq.

Mərasim çərçivəsində, həmçinin türk 
dünyasının tarixini, mədəniyyətini, adət-
ənənələrini, problemlərini əks etdirən fotosərgi 
nümayiş olunub. Sərgidə Xocalı soyqırımı ilə 
bağlı orijinal fotolar da yer alıb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

 � Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018–
ci il 26 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə “2018–2020–ci 
illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin 
genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edilib.  

Dövlət Proqramının stra-
teji məqsədi vətəndaş, biznes 
subyektləri və dövlət strukturları 
arasında nağdsız ödəniş mühi-
tinin xeyli genişlənməsi, nağd 
dövriyyənin həcminin minimuma 
endirilməsi və nəticədə bank sek-
torunun maliyyə resursları bazası-
nın gücləndirilməsidir. Sərəncama 
əsasən, Azərbaycan Respublikası-
nın Mərkəzi Bankı Dövlət Proqra-
mında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 
icrasının əlaqələndiricisi təyin 
olunub. Sərəncamın icrası ilə bağlı 
AZƏRTAC–ın suallarını Mərkəzi 
Bank sədrinin birinci müavini 
Alim Quliyev cavablandırıb. 
Müsahibəni təqdim edirik.

– “2018–2020–ci illərdə 
Azərbaycan Respublika-
sında rəqəmsal ödənişlərin 
genişləndirilməsi üzrə Dövlət 
Proqramı”nda nəzərdə tutulmuş 
tədbirlərin icrası Mərkəzi Banka 
həvalə olunub. Bu sahədə iş necə 
təşkil ediləcək?

– Dövlət Proqramında 
tədbirlərin icra mexaniz-
mi, əsas icraçı təşkilatların, 
əlaqələndiricinin və 
qiymətləndirmə və monitorin-
qi aparacaq qurumun vəzifə 
və öhdəlikləri müəyyən edilib. 
Əsas icraçı təşkilat tədbirlərin 
yerinə yetirilməsi üçün ümumi 
məsuliyyət daşımaqla  rüb üzrə 
görülmüş işlərə dair hesabatı 
Mərkəzi Banka təqdim edəcək. 
Əlaqələndirici qurum kimi 
Mərkəzi Bank Dövlət Proqra-
mının icrasına nəzarət, yaranan 
problemlərin həlli və ya qurum-
lar arasında əlaqələndirmənin 
düzgün təşkilini həyata keçirəcək. 
Mərkəzi Bank tərəfindən əsas 
icraçı təşkilatlardan alınan hesa-
batlar təhlil ediləcək və İqtisadi 
İslahatların Təhlili və Kommuni-
kasiya Mərkəzinə təqdim ediləcək. 
Dövlət Proqramında nəzərdə 
tutulmuş tədbirlərin icrasının mo-
nitorinq və qiymətləndirilməsi isə 
Mərkəzi Bankın sifarişi əsasında 
İqtisadi İslahatların Təhlili 
və Kommunikasiya Mərkəzi 
tərəfindən həyata keçiriləcək. 
Hazırda mərkəz ilə işin təşkilinin 
reqlamenti üzərində işlənilir. 
Dövlət Proqramında nəzərdə tu-
tulmuş tədbirlərin icrasının gedişi 
barədə Mərkəzi Bank ildə bir 
dəfə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat verəcək.

– Dövlət Proqramı qarşıya 
hansı əsas hədəflər qoyur? 

– Proqram, bütövlükdə, 
ölkənin nağdsız cəmiyyətə trans-

formasiyasına dair təfsilatlı yol 
xəritəsini ehtiva edir. Onun icrası 
ilə ilk növbədə, “Azərbaycan Res-
publikasında telekommunikasiya 
və informasiya texnologiyaları-
nın inkişafına dair Strateji Yol 

Xəritəsi”ndə rəqəmsal ödənişlərin 
genişləndirilməsi ilə bağlı nəzərdə 
tutulan hədəflərə nail olunacaq. 
Qiymətləndirmələrə görə, nağdsız 
ödənişlərin illik həcmi təqribən 
17 milyard manat artacaq. Bu isə 
nağdsız ödənişlərin payının hər il 
7 faiz artmasına imkan verəcək. 
Nəticədə, bütövlükdə iqtisadi 
dövriyyələrdə nağd ödənişlərin 
payı 74 faizdən 40 faizə qədər 
azalacaq. 

Nağd iqtisadiyyatın azalması 
ilə iqtisadi subyektlər arasın-
da maliyyə şəffaflığı artacaq, 

vergidən yayınma halları azalacaq, 
bank sektorunun maliyyə resurs 
bazası güclənəcək,  elektron bank 
əməliyyatlarının çeşidi, əlçatanlığı 
və elektron bankçılıqdan istifadə 
edən əhalinin xüsusi çəkisi, 
elektron ticarətin həcmi artacaq. 
Ümumilikdə dövlət proqramın 
qəbulu və uğurlu icrası ən qısa 
müddətdə ölkəmizdə nağdsız 
cəmiyyətin əsaslarını yaratmağa, 
iqtisadi münasibətlərdə rəqəmsal 

transformasiyaya ciddi töhfə 
verəcək.

– Bank sektorunun yenidən 
canlandırılması da mühüm vəzifə 
olaraq qarşıya qoyulub. Bank 
sektorunda maliyyə dayanıqlığı-
nın bərpa edilməsi üçün hansı 
tədbirlərin həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulur?

– Rəqəmsal ödənişlərin 
genişləndirilməsinin əsas 
şərtlərindən biri də inkişaf 
etmiş bank sistemidir. Maliyyə 
vasitəçiliyinin inkişaf etdiyi 
ölkələrdə nağdsız ödənişlərin 
həcmi adətən daha yüksək olur. 

Məhz bu səbəbdən Dövlət Proqra-
mının əsas istiqamətlərindən biri 
də bank sektorunun yenidən can-
landırılması, maliyyə dayanıqlığı-
nın bərpa edilməsidir. Buraya bank 
sektorunun sağlamlaşdırılması 
tədbirlərinin sürətləndirilməsi və 
aktiv pul bazarının formalaşdırıl-
ması prioritetləri üzrə tədbirlərin 
həyata keçirilməsi daxildir.

Bank sektorunun sağlam-
laşdırılması məqsədilə bankların 

kapitalizasiyasının nəzarətdə 
saxlanılması, problemli aktivlərin 
idarə edilməsi, bankların fəaliyyəti 
üzərində nəzarətin və kreditorların 
hüquqlarının müdafiə mexaniz-
minin təkmilləşdirilməsi, pul 
bazarının və qiymətli kağızlar ba-
zarının inkişafı kimi əhəmiyyətli 
tədbirlərin icrası nəzərdə tutulur.  

Bu tədbirlər çərçivəsində 
2018–2020–ci illər ərzində əlavə 
kapitallaşmaya ehtiyacı olan 
banklarla kapitalizasiya planla-
rı təsdiq ediləcək və müəyyən 
olunmuş vaxt çərçivəsində kapi-
talizasiya prosesi tamamlanacaq. 
Banklararası bazarda likvidliyin 
monitorinqi və proqnozlaşdırıl-
ması üzrə daha təkmil alətlər işə 
salınacaq. Problemli aktivlərin 
satışını stimullaşdırmaq üçün 
yeni mexanizmlər yaradılacaq, 
alternativ olaraq mərkəzləşdirilmiş 
qaydada restrukturizasiya alətləri 
hazırlanacaq. Qabaqcıl beynəlxalq 
təcrübə nəzərə alınmaqla, kreditor-
ların hüquqlarının müdafiəsinin 
təkmilləşdirilməsi üzrə xüsusi plan 
hazırlanıb həyata keçiriləcək.

– Qiymətli kağızlar bazarı bu 
prosesdə nə kimi rola malikdir?

– Dövlət Proqramında yer 
alan 16 prioritetdən biri də aktiv 
pul bazarının formalaşdırılma-
sıdır. Aktiv pul bazarı maliyyə 
vasitəçiliyinin gücləndirilməsində 
və iqtisadiyyatın maliyyə resurs-
larına tələbatının daha dolğun 
ödənilməsində əhəmiyyətli rol 
oynayır, maliyyə institutları 
tərəfindən likvidliyin effektiv idarə 
olunmasına şərait yaradır. Pul 
bazarının mövcudluğu şəraitində 
likvidlik maliyyə institutları ara-
sında daim hərəkət edir, banklar 

iqtisadiyyatı daha fəal şəkildə 
kreditləşdirirlər. 

Aktiv pul bazarının formalaş-
dırılması istiqamətində nəzərdə tu-
tulan üç tədbirdən biri də qiymətli 
kağızlar bazarını dərinləşdirmək 
və bu əsasda banklararası REPO 
bazarını inkişaf etdirməkdir. 
Bu tədbir çərçivəsində qiymətli 
kağızlar bazarı və banklararası 
pul bazarı üzrə girov bazasının 
genişləndirilməsi, dövlət qiymətli 

kağızlarının həcminin və çeşidinin 
artırılması imkanları təhlil oluna-
caq. Dövlət qiymətli kağızlarının 
və Mərkəzi Bankın qısamüddətli 
notlarının həm ilkin, həm də təkrar 
bazarında əməliyyatların vahid 
elektron ticarət platformasına 
keçirilməsi imkanı yaradılacaq.

– Dövlət Proqramında qeyd 
olunan aktual məsələlərdən biri 
də rəqəmsal sahibkarlığın inkişaf 
etdirilməsidir. Biznes subyektləri 
arasında nağd pul dövriyyəsinin 
aradan qaldırılması üçün nə kimi 
işlər görüləcək?

– Ölkədə dövriyyədə 
olan nağd pulun çəkisini 
müəyyən etmək üçün aparılan 
qiymətləndirmələr göstərir ki, 
2016–cı il üzrə 180 milyard 
ümumi dövriyyənin 152 milyard 
manatını biznesin ümumi gəlirləri 
təşkil edib. Sahə üzrə araşdırma-
ların nəticələri bu gəlirlərin 109 
milyard manatının (72 faiz) nağd 
gəlirlərdən ibarət olduğunu üzə 
çıxarıb.

Biznes subyektləri arasında 
nağd pulun çəkisinin azaldılması 
üçün ilk növbədə biznesin nağd 
puldan istifadə motivləri aradan 
qaldırılmalı, institusional mühitin 
nağdsız ödənişlərin inkişafına 
əlverişliyi təmin olunmalı, ədalətli 
rəqabətə əsaslanan bazar strukturu 
formalaşmalı, vergi sisteminin 
effektivliyi artırılmalı, vergidən 
yayınmağa imkan verən hallar 
aradan qaldırılmalıdır.

Bu baxımdan Dövlət Proq-
ramının əsas istiqaməti rəqəmsal 
ödənişlərin institusional mühi-
tinin daha da yaxşılaşdırılması-
dır. Bu istiqamət çərçivəsində 
əlverişli biznes mühitinin inkişaf 

etdirilməsi, səmərəli vergi sis-
teminin təşviq olunması, sosial 
sığorta ayırmalarının differensial-
laşdırılması və təkmilləşdirilməsi 
prioritetləri nəzərdə tutulur.

Əlverişli biznes mühiti-
nin daha da inkişaf etdirilməsi 
məqsədilə rəqabət mühiti-
nin  gücləndirilməsi, kiçik 
və orta müəssisələrin rəqabət 
qabiliyyətinin artırılması, 
vergitutma mexanizminin 

sadələşdirilməsi, sadələşdirilmiş 
vergi sisteminin tədricən ƏDV 
sistemi ilə əvəzləşdirilməsi və 
ƏDV dərəcəsinin differensial-
laşdırılması, vergi auditinin və 
hesabatlılığının effektivliyinin 
artırılması, əməkhaqlarının 
rəsmiləşdirilməsinə 
işəgötürənlərin və işçilərin 
həvəsləndirilməsi kimi mühüm 
tədbirlər həyata keçiriləcək.

– Bu il avqustun 1–nə olan 
məlumatlara görə, ölkədaxili 
ödəniş kartları ilə aparılan 
əməliyyatların həcminin yalnız 
9 faizi elektron ticarətin payına 
düşür. Bunun səbəbi nədir, əhali 
niyə nağd ödənişlərə üstünlük 
verir?

– Elektron ticarətlə aparı-
lan ödənişlərin həcminin aşağı 
səviyyədə olmasının əsas səbəbləri 
sırasına ölkəmizdə elektron ticarət 
platformalarının məhdudluğu, 
stimullaşdırıcı tədbirlərin lazımi 
səviyyədə təşkil edilməməsi, 
əhalinin nağd pulla ödəniş 
vərdişi, regionların, xüsusilə kənd 
yerlərinin müasir rabitə infrast-
rukturu ilə tam əhatə olunmaması 
kimi amillər daxildir.  

Lakin qeyd edilməlidir ki, 
son vaxtlar nağdsız ödənişlərin 
həcminin artırılması istiqamətində 
bir sıra əhəmiyyətli işlər görü-
lüb. Nəticədə ölkədaxili elekt-
ron ticarət vasitəsilə aparılan 
əməliyyatların həcmi son üç il 
ərzində 5,7 dəfə, ödəniş kartları ilə 
aparılan nağdsız ödənişlərin həcmi 
isə 2,8 dəfə artıb. Dövlət Proq-
ramının icrası bu sahədə əsaslı 
dönüşə gətirib çıxaracaq. 

– Yaxın perspektivdə hansı 
yeni ödəniş sistemlərinin və tex-

nologiyaların tətbiqi gözlənilir?
– Ödəniş sistemləri və 

xidmətləri davamlı inkişaf 
edən sahədir. Dövlət Proqramı 
çərçivəsində də yeni texnologiya-
ların ölkədə tətbiq üzrə mühüm 
tədbirlər həyata keçiriləcək.

Rəqəmsal texnologiyala-
rın yüksək səviyyədə inkişaf 
etdiyi ölkələrdə nağdsız ödəniş 
əməliyyatlarının effektivliyini 
yüksəltmək və likvidlik riski-

ni azaltmaq məqsədilə yeni, 
innovativ ödəniş üsullarının (“ani 
ödəniş”, “mobil ödəniş”, “mobil 
pul kisəsi” və s.) tətbiqi geniş ya-
yılıb. Bu istiqamətdə nəzərdə tu-
tulan tədbirlərdən biri də 24/7/365 
rejimli ani ödəniş sisteminin ya-
radılmasıdır. Müasir dövrün əsas 
çağırışı ödəniş xidmətlərinin hər 
yerdə, hər zaman əlçatan olması 
və əməliyyatlar üzrə tam hesab-
laşmaların 24*7*365 rejimində 
ödənişlərin həyata keçirildiyi anda 
başa çatdırıla bilməsidir. Hazırda 
dünyanın 32 ölkəsində (İngiltərə, 
Danimarka, Finlandiya, Norveç, 
İsveç, İsveçrə, Polşa, Cənubi 
Koreya, Hindistan, Sinqapur və s.) 
artıq “Instant Payment System”, 
“Fast Payment System” adlanan 
müvafiq sistemlər tətbiq edilir, 16 
ölkədə isə onun tətbiqinə hazırlıq 
görülür. 

Bu sistemin yaradılması 
ölkənin ödəniş ekosistemi fiziki 
şəxslər, biznes strukturları və 
dövlət orqanları arasında aparılan 
qarşılıqlı ödəniş əməliyyatları 
üzrə hesablaşmaların 24*7*365 
rejimində 5–10 saniyə ərzində 
tam başa çatdırılmasına imkan 
verəcək. İstifadəçilər istənilən 
vaxt və istənilən vasitələrlə 
bir–birlərinə nağdsız ödəniş edə 
biləcəklər. Eyni zamanda, ölkənin 
təsərrüfat subyektlərində müasir 
mobil həllərin tətbiqi mümkün 
olacaq. Yaradılan imkanlar isə iqti-
sadi subyektlər arasında rəqəmsal 
ödənişlərin genişləndirilməsinə, 
ölkədə nağd iqtisadiyyatın azal-
masına və nağdsız ödənişlərin 
artmasına təkan verəcək. 

Digər mühüm layihə ölkənin 
bank sektorunda təklif olunan 

xidmətlərin yeni innovativ 
müstəvidə elektronlaşdırılması, 
elektron xidmətlərin miqya-
sının genişləndirilməsi üçün 
rəqəmsal identifikasiya sistemi-
nin Blockchain platformasında 
yaradılmasıdır. Son zamanlar, 
Blockchain platforması vasitəsilə 
həyata keçirilən həllər özünü 
doğrultduqca, bu texnologiyanın 
yaxın və uzaq qonşu ölkələrdə 
implementasiyası artmaqdadır. 

Blockchain texnologiyası biznes 
proseslərin həyata keçirilməsi 
zamanı fəaliyyətin şəffaflığının 
və operativliyinin təmin edilməsi 
məqsədilə istifadə olunur. 
Azərbaycanın bank sektorunda 
həyata keçirilən xidmətlərin 
keyfiyyətinin artırılması, müştəri 
məmnunluğunun yüksəldilməsi 
məqsədilə Mərkəzi Bank ölkədə 
ilk dəfə olaraq pilot Blokchain 
platforması üzərindən layihənin 
reallaşdırılmasına başlayıb. İlin 
sonunadək layihənin pilot fazası-
nın tamamlanması nəzərdə tutulur.

Dövlətimizin başçısının 
ölkədə rəqəmsal iqtisadiyyat qu-
ruculuğuna, rəqəmsal ödənişlərin 
inkişafına yönəldilən güclü 
siyasi dəstəyi müxtəlif qurumlarla 
qarşılıqlı fəaliyyəti tələb edən bu 
layihələrin uğurlu icrasına zəmin 
yaradır.

– Azərbaycanda kriptovalyu-
taya münasibət dəyişilə bilərmi? 

– Qeyd edilməlidir ki, 
kriptovalyutaların ödəniş aləti 
kimi istifadə edilməsində çirkli 
pulların yuyulması və terrorizmin 
maliyyələşdirilməsi, fırıldaqçılıq 
halı nəticəsində itirilmiş vəsaitin 
geri qaytarılabilinməməsi, heç 
bir təşkilat tərəfindən aparı-
lan əməliyyatlara zəmanətin 
verilməməsi, bu istiqamətdə 
istifadəçilərin hüquqlarının qorun-
maması və s. kimi risklər möv-
cuddur. Mərkəzi Bank kriptoval-
yuta problemlərini və bu sahədə 
tənzimləmə üzrə beynəlxalq 
təcrübəni diqqətlə izləyir. Kripto-
valyuta ilə bağlı Mərkəzi Bankın 
mövqeyi konservativdir. Kripto-
valyuta yüksək riskli investisiya 
aktividir.

ALIM QULIYEV: Dövlət Proqramının icrası ölkənin  
nağdsız cəmiyyətə transformasiyasına mühüm töhfə verəcək

 � “Istanbulda keçirilən 
III Beynəlxalq Türk Dünyası 
Sənədli Filmlər Festivalı böyük 
əhəmiyyətə malikdir. Festivala 
təqdim olunan filmlərin səviyyəsi 
göstərdi ki, türk dünyası kino 
yaradıcılığının parlaq gələcəyi 
var”. Bu fikirləri festivalın qala  
gecəsində münsiflər heyətinin 
sədri, görkəmli azərbaycanlı 
kinorejissor, Xalq artisti  Vaqif 
Mustafayev bildirib.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri  
iriçaplı pulemyotlardan istifadə etməklə  

atəşkəs rejimini 23 dəfə pozub
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan 

da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 23 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, Ermənistan Respublikasının Berd rayonunun Çi-
nari kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağbulaq, 
Muncuqlu kəndlərində yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.

İşğal altında olan Ağdam rayonunun Nəmirli, Kəngərli, Sa-

rıcalı, Mərzili, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, Qobu Dilağar-
da, Horadiz kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Tərtər, 
Ağdam və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə məruz 
qalıb.

UNEC rektoru: Tələbələr tədris prosesi 
ilə bağlı təşəbbüskar olmalıdır

 � UNEC-in rektoru, professor Ədalət Muradov 
universitetə yeni qəbul olunan tələbələrlə görüşlər 
keçirib.

Görüşlərin əsas məqsədi 
birinci kurs tələbələrinə univer-
siteti daha yaxından tanıtmaq, 
yeniliklər barədə ətraflı məlumat 
vermək, eyni zamanda onları 
narahat edən məsələləri dinləyib, 
operativ həllinə nail olmaq, birgə 
fikir mübadiləsi aparmaq olub.

Tələbə adını qazanma-
sı münasibəti ilə birinci kurs 
tələbələrini təbrik edən rektor, 
regionun 4 dildə  təhsil verən ən 
böyük iqtisadyönümlü univer-
siteti olan UNEC-i seçdikləri 

üçün onlara təşəkkürünü bildirib, 
təhsillərində uğurlar arzulayıb.

Görüşlərdə ixtisas seçimi-
nin insan həyatının ən önəmli 
mərhələlərindən biri olduğunu 
diqqətə çatdıran Ə.Muradov 
iqtisadçı mütəxəssislərə bütün 
dövrlərdə ehtiyac duyulduğu-
nu bildirib. Rektor tələbələrə 
öz peşəsinə mükəmməl 
yiyələnməklə yanaşı, Vətənini 
və millətini sevən layiqli 
vətəndaş olmağın önəmini 
vurğulayıb. 

Son illər ən yüksək bal 
toplayanların UNEC-ə qəbul 
sayında ciddi irəliləyişin oldu-
ğuna diqqət çəkən rektor, bu il 
də II ixtisas qrupu üzrə 600-dən 
yüksək bal toplayanların 63 
faizinin seçiminin məhz UNEC 
olduğu bildirib. Təhsil Nazir-
liyinin strukturuna daxil olan 
universitetlər arasında isə Prezi-
dent təqaüdçülərinin sayına görə 
UNEC-in birinci yerdə olduğu 
ilə qürur duyduğuni ifadə edib.

UNEC-də bir çox 
yeniliklərin həyata 
keçirildiyindən söz açan rektor, 
bu ildən türk dilində tədrisdə 
yeni standartların tətbiq olundu-
ğunu və ixtisas sayının artırıldı-

ğını bildirib. UNEC-də texniki 
və texnoloji ixtisaslar üzrə kadr 
hazırlığının təkmilləşdiriləcəyinə 
diqqət çəkən Ə.Muradov bu 
istiqamətdə ixtisas sayının artırıla 
biləcəyini də vurğulayıb. Rektor 
tələbələrə tədris prosesi ilə 
bağlı təkliflərlə çıxış etməyi və 
təşəbbüskar olmağı tövsiyə edib.

Görüşdə tələbələrə UNEC-
in London Universiteti/London 
İqtisadiyyat Məktəbi, Fransanın 
Montpellier Universiteti ilə 
ikili diplom, həmçinin Av-
ropa, Türkiyə və Rusiyanın 
nüfuzlu ali təhsil müəssisələri 
ilə mübadilə proqramların-
dan bəhs olunub. Keyfiyyətli 
təhsilin təməlində zəngin 
kitabxananın dayandığını 
bildirən Ə.Muradov  UNEC-
də 7 gün 24 saat fəaliyyət 
göstərəcək müasir standartla-
ra cavab verən kitabxananın 
yaxın zamanda tələbələrin 
istifadəsinə veriləcəyini qeyd 
edib. Asudə vaxtlarının səmərəli 
keçirililməsi məqsədilə xüsusi 
istedadı olan tələbələrə UNEC-
in Yaradıcılıq Mərkəzinin 
dərnəklərinə üzv olmağı və 
Radio UNEC-in imkanlarından 
istifadə etməyi tövsiyə edib.

Sonda tələbələri maraqlan-
dıran suallar cavablandırılıb, 
təklifləri dinlənilib.

Elnarə ÖMƏROVA

Sahibə Qafarova: Türkiyədə prezident və parlament seçkiləri 
beynəlxalq standartlara tam uyğun, demokratik keçirilib

 � Türkiyədə prezident və parlament seçkiləri 
beynəlxalq standartlara tam uyğun və demokratik 
şəraitdə keçirilib. Seçkiləri müşahidə edən yerli və 
beynəlxalq müşahidəçilərin hesabat və rəylərində 
də seçkilərin şəffaf və obyektiv keçməsi üçün lazımi 
şəraitin yaradıldığı açıq şəkildə qeyd olunub.

Bu fikirləri Avropa Şurası 
Parlament Assambleyasının 
payız sessiyası çərçivəsində 
keçirilən müzakirələrdə çıxışı 
zamanı Azərbaycanın qurumda-
kı nümayəndə heyətinin üzvü, 
Milli Məclisin ailə, qadın və 
uşaq məsələləri komitəsinin sədr 
müavini Sahibə Qafarova deyib. 

Sahibə Qafarova qeyd edib 
ki, seçkilər beynəlxalq standart-
lara və müvafiq qanunvericiliyə 
uyğun şəkildə hazırlanmış, 
ölkənin bütün vətəndaşlarının 
səsvermə hüququndan istifadə 
edə bilməsi üçün lazımi tədbirlər 
görülmüşdü. Beynəlxalq 
müşahidəçilər seçki prosesini 
sərbəst şəkildə müşahidə edə 
biliblər. Bütün namizədlər üçün 
bərabər rəqabət şəraiti yara-
dılmışdı və hər bir namizəd öz 
seçki kampaniyasını həyata 

keçirmək üçün eyni hüquqlara 
sahib olub. Namizədlərin seçki 
kampaniyaları ölkənin seçki 
qanunvericiliyi çərçivəsində 
icra edilib. Səsvermə prosesi 
də şəffaf şəkildə təyin olunmuş 
şəxslər tərəfindən aparılıb və 
tam qanuni şəkildə elan olunub. 
Mühüm məqamlardan biri də 
seçkilərin nəticələrinin elan 
olunmasından sonra prosesə 
qatılmış namizədlərin seçkilərin 
nəticələrini tanıması və qalib 
gəlmiş namizədi təbrik etməsi 
olub. Bu və sadalanan digər 
bütün faktlar bir daha seçkilərin 
tam demokratik, ədalətli və 
beynəlxalq norma və prinsiplərə 
uyğun keçirildiyini təsdiqləyir.

Deputat prezident 
seçkilərinin demokratik 
keçirilməsi ilə yanaşı, onun 
nəticələrinin Türkiyə dövlətinin 

qarşıdakı illərdə inkişafına və 
regionda, həmçinin daha böyük 
coğrafiyada cərəyan edəcək 
hadisələrə gözlənilən təsirləri ba-
xımından da mühüm əhəmiyyətə 
malik olduğunu qeyd edib. 

Sahibə Qafarova 
Türkiyədəki sonuncu seçkiləri 
ölkənin inkişafı aspektində 
yeni mərhələnin başlanğıcı 
kimi qiymətləndirib. Bildirib 
ki, Türkiyə iqtisadiyyatının 
inkişafı, iqtisadi əlaqələrin, 
ticarətin genişlənməsi Türkiyənin 
Avropa İttifaqı ölkələri ilə 
münasibətlərinin daha da yaxın-
laşmasına müsbət töhfələr verir. 
Həmçinin Türkiyədə demokratik 
təsisatların, vətəndaş cəmiyyəti 
institutlarının və kütləvi informa-
siya vasitələrinin mövcud inkişaf 
səviyyəsi qənaətbəxşdir. Dövlət 
siyasətinin həyata keçirilməsində 
ardıcıllığın təmin olunması isə bu 
müsbət tendensiyaların davam 
edəcəyini göstərir.

“Əlbəttə, bizim üçün güclü, 
daha təhlükəsiz və iqtisadi 
imkanları genişlənən, Avropa 
təsisatları ilə əlaqələrin inki-

şafına önəm verən Türkiyə 
dövlətinin mövcudluğu olduqca 
əhəmiyyətlidir. Çünki Türkiyə 
təkcə yerləşdiyi regionda 
deyil, ümumi Avropa üçün 
strateji əhəmiyyətə malikdir. 
Türkiyə hazırda beynəlxalq 
təhlükəsizliyin təmin olunması 
və sülhə dəstək verilməsində, 
inteqrasiya proseslərinin 
möhkəmlənməsində mü-
hüm rola malikdir. Təbii ki, 
Türkiyənin regionda daha fəal 
olması barışa, iqtisadi inkişafa 
yeni təkan verəcək. O cümlədən 
regionda separatizmə və 
terrorçuluğa qarşı mübarizədə 
Türkiyənin rolu inkarolunmaz-
dır. Ona görə də mən hesab 
edirəm ki, avqust seçkilərini 
dəyərləndirərkən sadaladığımız 
bütün nüanslar nəzərə alın-
malıdır”, - deyə Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin üzvü 
bildirib.

Şəhla AĞALAROVA 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri
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