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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi
 “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə 

uyğun olaraq dağ piyada marşrutları üzrə strategiya, işarələnmə sistemi və 
standartların hazırlanması ilə bağlı xidmətlərin satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Açıq tenderdə iddiaçı qismində 

ixtisaslı işçi heyətinə malik mikro, kiçik 
və orta sahibkarlıq subyektləri iştirak 
edə bilərlər.

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, 
dövlət satınalmalarının https//www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına 
(portal) elektron imzaları vasitəsilə da-
xil olsunlar və tender haqqında ətraflı 
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçı-
ları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən 
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət 
satınalmalarının vahid internet portalı 
vasitəsilə əldə edə və müsabiqə üçün 
təkliflərini təqdim edə bilərlər:

AZN hesabı
Emitent
Bankın adı – Dövlət Xəzinədarlığı 

Agentliyi
Bankın kodu – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ-

41NABZ01360100000000003944
SWIFT – CTREAZ22
Alan – Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Turizm Agentliyi
VÖEN – 1404365471 
H/h – AZ53C-

TRE00000000000008498501
Büdcə səviyyəsinin kodu -7
Büdcə təsnifatının kodu -142340
Tenderdə iştirak haqqı 100 ma-

natdır. İştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak 
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 

etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 (altmış) 
bank günü qüvvədə olmalıdır);

- vergilərə və digər icbari 
ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı 
keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqın-
da müvafiq vergi və sosial müdafiə 
orqanından arayış;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki 
fəaliyyəti haqqında dövlət orqanları 
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatı;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki 
maliyyə vəziyyəti haqqında bank 
arayışı; 

- iddiaçının ilkin qeydiyyat 
sənədlərinin və onlara edilmiş əlavə 
və düzəlişlərin müvafiq qaydada 
təsdiqlənmiş surətləri (iddiaçının tam 
adı, hüquqi statusu, nizamnaməsinin 
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas 
fəaliyyət yeri göstərilməklə) və 
rekvizitləri;

- tender təklifini və satınalma 
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə 
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini 
təsdiq edən sənəd;

- iddiaçının analoji işlər üzrə iş 
təcrübəsini təsdiq edən sənədlər;

- digər sənədlər (tenderin əsas 
şərtlər toplusunda göstərilən bütün 
digər sənədlər).

Sənədlər Azərbaycan dilində 

tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender sənədləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir). Mətnlər ara-
sında fərq aşkar olunarsa, üstünlük 
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
mətnə veriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə 
bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan 
təşkilata ünvanlaya bilərlər. 

Tenderlə əlaqədar istənilən 
məlumatı almaq üçün aşağıdakı şəxsə 
müraciət etmək olar. 

Əlaqələndirici şəxs- Mehman 
Bayramov

Ünvan-Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 
96E, Landmark I, 3-cü mərtəbə. 

Telefon- +994125058704 (əlavə 
2304); Faks: +994124920592.

E-mail: mehman.bayramov@
tourism.gov.az 

İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər 
toplusunda göstərilən müddəalara 
uyğun olaraq hazırlamalı, tenderdə 
iştirak üçün sənədləri (tender təklifi və 
təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 4 
noyabr 2019-cu il saat 17.00-a, tender 
təklifini və təklifin bank təminatını isə 
13 noyabr 2019-cu il saat 17.00-dək 
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların tender təkliflərinin açılı-
şı 14 noyabr 2019-cu il saat 15.00-da 
dövlət satınalmalarının vahid internet 
portalında virtual iclas formatında 
aparılacaqdır. Elektron satınalmanın 
hər bir iştirakçısı onların təkliflərinin 
açılışını və qiymətləndirilməsini elekt-
ron portal vasitəsilə izləyə bilər. 

QEYD-tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün 
prosedurlar yalnız elektron qaydada 
portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi
 “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

tələblərinə uyğun olaraq turizm məhsullarının inkişafı ilə  
bağlı xidmətlərin satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Açıq tenderdə iddiaçı qismində 

ixtisaslı işçi heyətinə malik mikro, kiçik 
və orta sahibkarlıq subyektləri iştirak 
edə bilərlər.

Tender iştirakçılarına təklif edilir 
ki, dövlət satınalmalarının https//
www.etender.gov.az/ vahid internet 
portalına (portal) elektron imzaları 
vasitəsilə daxil olsunlar və tender 
haqqında ətraflı məlumatı əldə 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə 
və texniki imkanlara malik olmalıdır-
lar. Tenderdə iştirak etmək istəyən 
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak 
haqqını aşağıda göstərilən hesa-
ba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas 
şərtlər toplusunu dövlət satınalmala-
rının vahid internet portalı vasitəsilə 
əldə edə və müsabiqə üçün təkliflərini 
təqdim edə bilərlər:

AZN hesabı
Emitent
Bankın adı – Dövlət Xəzinədarlığı 

Agentliyi
Bankın kodu – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ-

41NABZ01360100000000003944
SWIFT – CTREAZ22
Alan – Azərbaycan Respublikası-

nın Dövlət Turizm Agentliyi
VÖEN – 1404365471 
H/h – AZ53C-

TRE00000000000008498501
Büdcə səviyyəsinin kodu -7
Büdcə təsnifatının kodu -142340
Tenderdə iştirak haqqı 100 ma-

natdır. İştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak 
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 

etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 (altmış) 
bank günü qüvvədə olmalıdır);

- vergilərə və digər icbari 
ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı 
keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqın-
da müvafiq vergi və sosial müdafiə 
orqanından arayış;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki 
fəaliyyəti haqqında dövlət orqanları 
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatı;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki 
maliyyə vəziyyəti haqqında bank 
arayışı; 

- iddiaçının ilkin qeydiyyat 
sənədlərinin və onlara edilmiş əlavə 
və düzəlişlərin müvafiq qaydada 
təsdiqlənmiş surətləri (iddiaçının tam 
adı, hüquqi statusu, nizamnaməsinin 
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas 
fəaliyyət yeri göstərilməklə) və 
rekvizitləri;

- tender təklifini və satınalma 
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə 
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini 
təsdiq edən sənəd;

- iddiaçının analoji işlər üzrə iş 
təcrübəsini təsdiq edən sənədlər;

- digər sənədlər (tenderin əsas 
şərtlər toplusunda göstərilən bütün 
digər sənədlər).

 Sənədlər Azərbaycan dilində 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 

sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). Mətnlər arasında fərq 
aşkar olunarsa, üstünlük Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş mətnə 
veriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə bağlı 
sualları portal vasitəsilə  satınalan 
təşkilata ünvanlaya bilərlər. 

Tenderlə əlaqədar istənilən 
məlumatı almaq üçün aşağıdakı 
şəxsə müraciət etmək olar. 

Əlaqələndirici şəxs- Mehman 
Bayramov

Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 
96E, Landmark I, 3-cü mərtəbə. 

Telefon- +994125058704 (əlavə 
2304); Faks: +994124920592.

E-mail: mehman.bayramov@
tourism.gov.az 

İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər 
toplusunda göstərilən müddəalara 
uyğun olaraq hazırlamalı, tenderdə 
iştirak üçün sənədləri (tender təklifi 
və təklifin bank təminatı istisna 
olmaqla) 5 noyabr 2019-cu il saat 
17.00-a, tender təklifini və təklifin 
bank təminatını isə 14 noyabr 2019-
cu il saat 17.00-dək portal vasitəsilə 
təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların tender təkliflərinin 
açılışı 15 noyabr 2019-cu il saat 
15.00-da dövlət satınalmalarının 
vahid internet portalında virtual iclas 
formatında aparılacaqdır.Elektron 
satınalmanın hər bir iştirakçısı 
onların təkliflərinin açılışını və 
qiymətləndirilməsini elektron portal 
vasitəsilə izləyə bilər. 

QEYD-tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün 
prosedurlar yalnız elektron qaydada 
portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
tut ipəkqurdunun bəslənməsi və yem bazasının formalaşdırılması üçün bilik və 
bacarıqların artırılmasında təlimlərin təşkili xidmətinin satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, 

dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalı-
na (portal) elektron imzaları vasitəsilə 
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı 
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olma-
lıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən 
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal 
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

İştirak haqqı 150 manatdır.
Təşkilat- Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
VÖEN- 1700069791 (Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi)
H\h- AZ94C-

TRE00000000000002188301 (manat) 
(Mərkəzi Aparat)

Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
VÖEN- 1401555071 (Dövlət 

Xəzinədarlığı Agentliyi) 
Büdcə səviyyəsi kodu- 7 
Büdcə təsnifatı kodu-142340 
Kod-210005
M\h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T. kodu- CRTEAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır və ya tender təklifinin 
qüvvədə olma müddətindən 30 bank 
günü çox);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması, habelə son bir il 
ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət 
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin 
Azərbaycan Respublikasının Vergi 
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrin 
yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqa-
nından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 

vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam hüquqi adı, statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

- malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstərcilərinə aid məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağ-
lı sualları portal vasitəsilə satınalan 
təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender pro-
seduru “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə 
iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə aid 
sənədləri 7 oktyabr 2019-cu il saat 
18.00-a, tender təklifi ilə bank təminatı 
sənədlərini isə 15 oktyabr 2019-cu il 
saat 18.00-dək portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 16 okt-
yabr 2019-cu il saat 11.00-da açılacaqdır.

 İddiaçılar açılışın nəticələrilə portal 
vasitəsilə tanış ola bilərlər. 

QEYD – tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün pro-
sedurlar yalnız elektron qaydada portal 
vasitəsilə aparılır.

 Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə 
uyğun olaraq Azərbaycanda açıq hava turizm potensialının və mümkünlüyünün 

analizi xidmətlərinin satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Açıq tenderdə iddiaçı qismində 

ixtisaslı işçi heyətinə malik mikro, kiçik 
və orta sahibkarlıq subyektləri iştirak 
edə bilərlər.

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, 
dövlət satınalmalarının https//www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına 
(portal) elektron imzaları vasitəsilə da-
xil olsunlar və tender haqqında ətraflı 
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçı-
ları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən 
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət 
satınalmalarının vahid internet portalı 
vasitəsilə əldə edə və müsabiqə üçün 
təkliflərini təqdim edə bilərlər:

AZN hesabı
Emitent
Bankın adı – Dövlət Xəzinədarlığı 

Agentliyi
Bankın kodu – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ-

41NABZ01360100000000003944
SWIFT – CTREAZ22
Alan – Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Turizm Agentliyi
VÖEN – 1404365471 
H/h – AZ53C-

TRE00000000000008498501
Büdcə səviyyəsinin kodu -7
Büdcə təsnifatının kodu -142340
Tenderdə iştirak haqqı 100 ma-

natdır. İştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 (altmış) 
bank günü qüvvədə olmalıdır);

- vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müva-
fiq vergi və sosial müdafiə orqanından 
arayış;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki 
fəaliyyəti haqqında dövlət orqanları 
tərəfindən təsdiqlənmiş maliyyə hesa-
batı;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı; 

- iddiaçının ilkin qeydiyyat 
sənədlərinin və onlara edilmiş əlavə 
və düzəlişlərin müvafiq qaydada 
təsdiqlənmiş surətləri (iddiaçının tam 
adı, hüquqi statusu, nizamnaməsinin 
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas 
fəaliyyət yeri göstərilməklə) və 
rekvizitləri;

- tender təklifini və satınalma 
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə 
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini 
təsdiq edən sənəd;

- iddiaçının analoji işlər üzrə iş 
təcrübəsini təsdiq edən sənədlər;

- digər sənədlər (tenderin əsas 
şərtlər toplusunda göstərilən bütün 
digər sənədlər).

Sənədlər Azərbaycan dilində 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki ten-

der sənədləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir). Mətnlər ara-
sında fərq aşkar olunarsa, üstünlük 
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
mətnə veriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə 
bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan 
təşkilata ünvanlaya bilərlər.

Tenderlə əlaqədar istənilən 
məlumatı almaq üçün aşağıdakı şəxsə 
müraciət etmək olar. 

Əlaqələndirici şəxs- Mehman Bay-
ramov

Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 
96E, Landmark I, 3-cü mərtəbə. 

Tel: +994125058704 (əlavə 2304); 
Faks: +994124920592.

E-mail: mehman.bayramov@tou-
rism.gov.az 

İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər 
toplusunda göstərilən müddəalara 
uyğun olaraq hazırlamalı, tenderdə 
iştirak üçün sənədləri (tender təklifi və 
təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 5 
noyabr 2019-cu il saat 17.00-a, tender 
təklifini və təklifin bank təminatını isə 
14 noyabr 2019-cu il saat 17.00-dək 
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların tender təkliflərinin açılı-
şı 15 noyabr 2019-cu il saat 11.00-da 
dövlət dövlət satınalmalarının vahid in-
ternet portalında virtual iclas formatın-
da aparılacaqdır. Elektron satınalmanın 
hər bir iştirakçısı onların təkliflərinin 
açılışını və qiymətləndirilməsini elekt-
ron portal vasitəsilə izləyə bilər. 

QEYD-tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün pro-
sedurlar yalnız elektron qaydada portal 
vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

“Su İdmanı Sarayı” MMC
 hovuzlarında su analizlərinin aparılması üçün 

test vasitələrinin satın alınması məqsədilə 
kotirovka sorğusu elan edir

Maraqlanan təşkilatlar +994555309998 nömrəli 
telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.Əlaqələndirici şəxs-
Bəhruz Zeynizadə.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər  
9 oktyabr 2019-cu il saat 18.00-dək qəbul olunur. 
Ünvan- Bakı şəhəri, Səbail rayonu, akademik Əhəd 
Yaqubov küçəsi 15, AZ1003.

Tender komissiyası 

Azərbaycan Respublikasının 
Səhiyyə Nazirliyi 

dəftərxana mallarının satın alınması məqsədilə 
kotirovka sorğusu elan edir

Sənədlər 2 oktyabr 2019-cu il saat 17.00-dək qəbul 
olunur.

Zərflərin açılışı 3 oktyabr 2019-cu il saat 10.00-a təyin 
edilmişdir. 

Əlaqələndirici şəxs- D.Dadaşova, əlaqə  
telefonu-012 441 26 03 (daxili 143)

Ünvan- Bakı, M.Mirqasımov küçəsi 1 A.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC

elektrotexniki alətlərin satın alınması məqsədilə
AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az səhifəsinə 
daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat 
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 2019-cu il oktyabrın 11-i saat 
18.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində,2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır.

Ünvan- Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152,”Çinar plaza”, 24-cü mərtəbə.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili:1263.

XI Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatdı
 � Bakıda Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin 

təşkilatçılığı ilə keçirilən XI Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalının 
təntənəli bağlanış mərasimi keçirildi.
Tədbirdə mədəniyyət naziri Əbülfəs 

Qarayev, ictimai təşkilatların nümayəndələri, 
tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri, 
musiqisevərlər iştirak ediblər.

Bağlanış mərasimində dirijor Mustafa 
Mehmandarovun rəhbərliyi ilə Üzeyir Hacıbəyli 
adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkest-
ri və beynəlxalq müsabiqələr laureatları 
Elnarə Məmmədova (Azərbaycan-Rusiya), 
Regina Rüstəmova (Rusiya), İlham Nəzərov 
(Azərbaycan), Mahir Tağızadə (Azərbaycan), 
Cəbrayıl İdrisov (Özbəkistan), Ümid İsrailov 
(Özbəkistan), Giorgi Çelidze (Gürcüstan) və 
başqaları çıxış ediblər.

Qeyd edək ki, dahi Üzeyir Hacıbəylinin 
adı Azərbaycanın musiqi tarixinə əbədi həkk 

olunub. Dahi bəstəkarın doğum gününün 
musiqi bayramı kimi qeyd edilməsi ənənəsi 
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. 
Ümummilli liderin 1995-ci ildə bəstəkarın 110 
illik yubileyi münasibətilə imzaladığı fərmanla 
hər il sentyabrın 18-i ölkəmizdə Üzeyir Mu-
siqi Günü kimi qeyd olunur. Böyük bəstəkar 
Azərbaycan xalqının tarixində silinməz iz qo-
yub. Təsadüfi deyil ki, Üzeyir bəy həm də ötən 
il 100 illik yubileyini təntənə ilə qeyd etdiyimiz 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ictimai-
mədəni həyatında yaxından iştirak etmiş böyük 
şəxsiyyətlərimizdəndir.

Bu gün də Üzeyir bəy ənənələri davam 
edir. Üzeyir Musiqi Günü təkcə musiqi bayramı 
olaraq deyil, həm də daha geniş miqyasda 

beynəlxalq musiqi festivalı kimi tamaşaçıla-
rın görüşünə gəlir. Azərbaycan musiqisi bu 
gün beynəlxalq aləmdə təbliğ edilir. Musiqi 
kollektivlərimiz beynəlxalq müsabiqələrdə 
Azərbaycan xalqının musiqi yaradıcılığı 
qüdrətini nümayiş etdirirlər. Heydər Əliyev 
Fondunun təşkilatçılığı, Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti nəticəsində 
Azərbaycan musiqisinin tarixi ənənələri UNES-
KO tərəfindən qorunmaqdadır.

Üzeyir Musiqi Günü münasibətilə 
Azərbaycanın bütün bölgələrində tədbirlər 
həyata keçirilib. Bundan əlavə, builki XI 
Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində 
paytaxtın bütün mədəniyyət müəssisələrində 
musiqi bayramı əhvalı hökm sürüb, tanınmış 
musiqiçilərin əsərləri səsləndirilib.

XI Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi 
Festivalında Azərbaycan, ABŞ, Rusiya, Çin, 
Türkiyə, İtaliya, Özbəkistan, Belarus, Bolqarıs-

tan, Ukrayna və Gürcüstandan tanınmış musiqi 
kollektivləri çıxış ediblər. Festival günlərində 
paytaxtın bir sıra konsert salonlarında – 
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində, Azərbaycan 
Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında, 
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında, Bakı Musi-
qi Akademiyasında, Heydər Əliyev Sarayında, 
Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrın-
da 40-a yaxın tədbir keçirilib.

Festival günlərində Xalq artisti, bəstəkar Ay-
gün Səmədzadənin “Azərbaycan 100 mahnıda” 
layihəsinin, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında 
Əməkdar incəsənət xadimi, akademik Zem-
fira Səfərovanın “Azərbaycan musiqi tarixi” 
kitabının təqdimatları, Soltan Hacıbəyovun 100 
illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsi və digər 
tədbirlər olub.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Hicran
Машинописный текст
S.11.




