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Azərbaycan Respublikası  
Dövlət Turizm Agentliyi 

“Yanardağ” Dövlət Tarix-Mədəniyyət və 
Təbiət Qoruğunun xarici su təchizatı 

işlərinin satın alınması məqsədilə 

KOTIROVKA SORĞUSU KEÇIRIR 
1. Kotirovka sorğusunda rezi-

dent və ya qeyri-rezident hüquqi 
şəxslər iştirak edə bilərlər.

2. Kotirovka sorğusunun əsas 
şərtlər toplusunu əldə etmək 
üçün iddiaçılar Bakı, Nizami 
küçəsi 96 E, Landmark I, 3-cü 
mərtəbəyə müraciət edə bilərlər 
(əlaqə telefonları- 505 87 04 
(əlavə 2304), faks- 492 05 92.)

3. Kotirovka təklifi tələb 
olunan formada hazırlana-
raq  üzərində hüquqi şəxsin 
adı və ünvanı göstərilməklə 
möhürlənmiş qapalı zərfdə 5 

mart 2020-ci il saat 18.00-a 
qədər Bakı, Nizami küçəsi 96 
E, Landmark I, 3-cü mərtəbədə 
Dövlət Turizm Agentliyinə təqdim 
olunmalıdır. Göstərilən vaxtdan 
gec təqdim olunan zərflər açılma-
dan geri qaytarılacaqdır. 

Zərflərin açılışı ilə bağlı 
tender komissiyasının iclası 6 
mart 2020-ci il saat 12.00-da 
Bаkı şəhəri, Nizami küçəsi 96 
E, Landmark I, 3-cü mərtəbədə 
Dövlət Turizm Agentliyinin 
ofisində keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası 

Bozdağ Qış 
Otlaqlarının Su 

Təminatı Sistemlərinin 
İstismarı İdarəsi 

2020-ci ildə traktor və 
avtomobillərə ehtiyat 

hissələrinin satın 
alınması məqsədilə

 KOTİROVKA SORĞUSU 
ELAN EDİR

Kotirovka sorğusunda iştirak 
etmək üçün sənədlər 3 mart  2020-ci 
il saat 15.00-a qədər qəbul olunur.

Təklif zərfləri 4 mart 2020-ci il 
saat 11.00-da açılacaqdır.

Ünvan – Mingəçevir şəhəri, 
Sağ sahil Tunel küçəsi, Bozdağ 
Qış  Otlaqlarının Su Təminatı 
Sistemlərinin İstismarı İdarəsi 

(əlaqələndirici şəxs – 
E.İbrahimov), telefon – (024) 27 – 
4-59-27) ala bilərlər.

Mil-Muğan  Meşə  Meliorasiya  İdarəsi 
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR 

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 
təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet 
portalı vasitəsilə elektron formada təqdim etsinlər. 
Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin 
vaxtında yerinə yetirilməsi və podratçının aidiyyəti 
xidmətlər üzrə ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.

Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 2020-ci il 
dekabrın 31-nə kimidir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün elekt-
ron qaydada əlaqələndirici şəxsə müraciət etmək 
lazımdır. (əlaqələndirici şəxs -Həsənov Bəhlul 
Behbud oğlundan,telefon-(021) 285-20-64), email: 
milmuganmmi@mst.gov.az ala bilərlər.

Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər toplusunu 
(əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazırlan-
mışdır) tenderdə iştirak üçün elektron müraciət 
etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba hər 
lot üçün 100 (bir yüz) manat məbləğdə vəsaiti 
ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalı vasitəsilə elektron qaydada ala 
bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır.

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. İstehsalat zərurəti üçün mal-

materialların satın alınması .
Lot-2.Maşın - mexanizmlərə və 

avtonəqliyyat vasitələrinə ehtiyat hissələrinin 
satın alınması .

Satınalan təşkilat- Mil-Muğan Meşə 
 Meliorasiya İdarəsi

VÖEN- 6700036591
Bank - Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
KOD- 210005
M\h- AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ
H\h- AZ81CTRE00000000000002354502
Büdcə gəlirlərinin təsnifat kodu – 142316
Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu 

almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri 
təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim 
etməlidirlər:

-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank 
sənədi;

-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin açıldığı 
gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi tender 
təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində 
tender təklifinin təminatı - bank zəmanəti (təminatın 
qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə 
olma müddətindən ən azı 30 (otuz) bank günü çox 
olmalıdır);

-malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olu-
nan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:

-malgöndərənin (podratçının) tam adı, hüquqi 
statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

-malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki 
(əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün 
fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə 
bank sənədi;

-malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar tenderin 
əsas şərtlər toplusunda tələb olunan sənədlərdə və 
formalarda əldə edilmişdir);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı 
keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanlarından arayışlar;

- Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin iddiaçı-
ların işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları və 
lazımi texniki imkanlarının olmasına aid rəsmi 
arayış;

- Sosial Müdafiə Fonduna borcu olub-olmama-
sı barədə arayış;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü 
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 13 mart 2020-ci 
il saat 15.00-a kimi tender komissiyasına dövlət 
satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə 
elektron təqdim etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender 
təkliflərini 30 mart 2020-ci il saat 15.00-a qədər 
elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan təkliflər 
dövlət satınalmalarının vahid internet portalı 
vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.

Tender təklifi zərfləri 31 mart 2020-ci il saat 
15.00-da elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 
(ASCO)

Ağacyonqarlı plitələrin satın alınması məqsədilə 
açıq müsabiqə elan edir

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  25 fevral 2020-ci il 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 qaytarı-
lacaqdır.

Ünvan- Bakı, Heydər Əliyev 
prospekti 152,”Çinar plaza”,  
24-cü mərtəbə.

Əlaqə  telefonu-(012) 404-37-00, 
daxili – 1263.

 “Suraxanı  Satış  Bazası” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə! 

7 aprel 2020-ci il saat 10.00-da “Sura-
xanı Satış Bazası” ASC  səhmdarlarının 
növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1.Səhmdar cəmiyyətin 2019-cu il  üçün 

maliyyə hesabatı.
2.Digər məsələlər.
Ünvan-Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, 

Yeni Suraxanı qəsəbəsi, 14 iyul küçəsi 
153.

İdarə heyəti

Oğuz  Suvarma  Sistemləri  İdarəsi              
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDIR 

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,öz 
tender təkliflərini dövlət satınalmalarının 
vahid internet portalı vasitəsilə elektron 
formada təqdim etsinlər.Tender təkliflərinin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarla-
ra üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət,yüksək 
keyfiyyət,müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsi və podratçının aidiyyatı 
xidmətlər üzrə ixtisas göstəricilərinin 
uyğunluğu.

Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 
2020-ci il dekabrın 31-dəkdir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
üçün elektron qaydada əlaqələndirici 
şəxsə müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs – Camalov Ziya Erşad 
oğlu.

Ünvan – Oğuz şəhəri, 20 YANVAR 
küçəsi  3.

E-mail - oguzssi@inbox.ru
Telefonlar - 024 21 5 20- 76, 024 21 

5 32-56.
Tender 3 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Oğuz kənd arxında əsaslı 

təmir işlərinin görülməsinin satın 
alınması. 

Lot-2. Cari təmir işlərinin görülməsi 
üçün mal-materialların satın alınması. 

Lot-3. Mexanizmlər və nəqliyyat 
vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin 
satın alınması.

Maraqlananlar tenderin əsas 
şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplu-
su Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) 
tenderdə iştirak üçün elektron müraciət 
etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba 
hər lot üçün 100 (bir yüz) manat məbləğdə 

vəsaiti ödədikdən sonra dövlət satınal-
malarının vahid internet portalı vasitəsilə 
elektron qaydada ala bilərlər.

Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda 
geri qaytarılmır.

Təşkilat – Oğuz Suvarma Sistemləri 
İdarəsi

Bank rekvizitləri:
VÖEN-6600073211
Oğuz YXO
H/h-AZ66AIIB 

32051019446800201168
VÖEN-6600067641
Bank-,,KAPİTAL BANK “ ASC-nin  

Oğuz  filialı
Kod-200684
VÖEN-9900003611
M/h-AZ37NABZ 

013500100000000001944
S.W.İ.F.T:AIIBAZ2X

Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı 
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün 
aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qay-
dada elektron formada təqdim etməlidirlər:

-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi;

-tender təklifi (tender təklifi zərflərin 
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) 
bank günü qüvvədə olmalıdır);

-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi 
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) 
faizi məbləğində tender təklifinin təminatı 
– bank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma 
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən ən azı 30 (otuz) bank günü 
çox olmalıdır;

-malgöndərən (podratçı) haqqında 
tələb olunan sənədlər;

-vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olmaması haqqında arayış;

-fəaliyyəti haqqında vergi orqanları 
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesa-
batının surəti, son maliyyə dövrünə olan 
məlumatı əks etdirməklə; 

-maliyyə vəziyyəti haqqında bank 
arayışı ;

-son bir il ərzində (fəaliyyətini da-
yandırdığı müddət nəzərə alınmadan) 
vergi  ödəyicisinin Azərbaycan Respub-
likasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən 
edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi 
hallarının mövcud olmaması haqqında 
arayış; 

-qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri, dövlət reyestrindən çıxarı-
şın, nizamnamənin və şəhadətnamənin 
surəti.

Malgöndərənlər (podratçılar) 
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 6 mart 
2020-ci il saat 16.00-a kimi tender komis-
siyasına dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalı vasitəsilə elektron təqdim 
etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender 
təkliflərini 17 mart 2020-ci il saat 16.00-a 
qədər elektron portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan 
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalı vasitəsilə qəbul olunmaya-
caqdır.

Tender təklifi zərfləri 18 mart 2020-ci 
il saat 16.00-da elektron portal vasitəsilə 
açılacaqdır.

Tender komissiyası

Neftçala  Suvarma  Sistemləri  İdarəsi 
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDIR 

Tender iştirakçılarına təklif olunur  ki, 
öz tender təkliflərini dövlət satınalma-
larının vahid internet portalı vasitəsilə 
elektron formada təqdim etsinlər. Tender 
təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi 
və  podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə 
ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.

Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 
2020-ci il dekabrın 31-nə kimidir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
üçün elektron qaydada əlaqələndirici 
şəxsə müraciət etmək olar.

 Əlaqələndirici şəxs- Pənah 
Mehnətov.

Ünvan-Neftçala şəhəri ,7-ci məhəllə.
E-mail: neftchalassi@mst.gov.az
Telefon-02126-3-30-45.
Tender 1(bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot- 1.Dəmir borular, dəmir 

məmulatlar və hidrotexniki qurğular üçün 
ehtiyat hissələrinin satın alınması.

Maraqlananlar tenderin əsas 
şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplusu 
Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) 
tenderdə iştirak etmək üçün elektron 
müraciət etdikdən və aşağıda qeyd 
olunan hesaba 100 (bir yüz) manat 
məbləğdə vəsaiti ödədikdən sonra dövlət 
satınalmalarının vahid internet portalı 
vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər. 
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır.

Təşkilat- Neftçala SSİ
Bank rekvizitləri-

• H/h-AZ95AİİB 
32051019446400201164

• VÖEN-6500023981
• VÖEN-6500017871
• Bank-“ Kapital Bank”ın Neftçala 

filialı
• VÖEN- 9900003611
• Kod- 200640
• M/h- AZ37NABZ 

01350100000000001944
• S.W.İ.F.T: BIK AİİBAZ2X
Malgöndərənlər (podratçılar) iddi-

açı statusu almaq və tenderdə iştirak  
üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olun-
muş qaydada elektron formada təqdim 
etməlidirlər:

-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi;

-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin 
açıldığı gündən sonra  ən azı 30 (otuz) 
bank günü qüvvədə olmalıdır);

-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi 
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) 
faizi məbləğində tender təklifinin təminatı 
- bank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma 
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən ən  azı 30 (otuz) bank günü 
çox olmalıdır);

-malgöndərən (podratçı) haqqında 
tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə 
aşağıdakılar daxildir:

-malgöndərənin (podratçının) tam 
adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri;

-malgöndərənin (podratçının) son 
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət 
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) 

maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
-malgöndərənin (podratçının) 

ixtisas göstəricilərinə aid məlumat (bu 
məlumatlar tenderin əsas şərtlər top-
lusunda tələb olunan sənədlərdə və 
formalarda əldə edilmişdir);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanlarından arayışlar;

- Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin 
iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları, 
avadanlıqları  və  lazımi texniki imkanları-
nın olmasına aid rəsmi arayış;

- Sosial Müdafiə Fonduna borcu olub-
olmaması barədə arayış;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 
4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 11 
mart  2020-ci il saat 17.00 -a kimi tender 
komissiyasına dövlət satınalmalarının 
vahid internet portalı vasitəsilə elektron 
təqdim etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) öz 
tender təkliflərini 19 mart  2020-ci il saat 
17.00-a qədər elektron portal vasitəsilə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən tarixdən gec təqdim olu-
nan təkliflər dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalı vasitəsilə qəbul olunma-
yacaqdır.

Tender təklifi zərfləri 27 mart  2020-ci 
il  saat 17.00-da elektron portal vasitəsilə 
açılacaqdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan  Respublikasının  Gənclər  və  İdman  Nazirliyi
İslam dünyası gənc (20 yaşadək) klassik musiqi ifaçılarının 9-cu 

beynəlxalq müsabiqəsinin keçirilməsinin satın alınması üçün

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDIR 
Tender iştirakçılarına təklif 

olunur 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 olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra 
müsabiqə üçün təkliflərini portal 
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.

• İştirak haqqı 100 manatdır.
Tenderdə iştirak haqqı-

nın ödənilməsi üçün satınalan 
təşkilatın bank rekvizitləri:

Bank-Dövlət Xəzinədarlığı 
Agentliyi

Kod -210005
M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan 

Respublikasının Gənclər və 
İdman Nazirliyi

H/h- AZ50CTRE 
00000000000002147771

VÖEN- 1500171121

Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142330
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

-iddiaçının tam adı, hüquqi sta-
tusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

-tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

-tender təklifi (zərflərin açıldı-
ğı 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);

-Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış;

-iddiaçının son bir ildəki 
maliyyə vəziyyəti haqqında bank 
arayışı;

-peşəkarlığı,təcrübəsi,texniki 
imkanları,idarəetmə səriştəsi və 
etibarlığı barədə məlumatlar;

-son bir il ərzində (əgər daha az 
müddət fəaliyyət göstərirsə bütün 

fəaliyyəti dövründə)yerinə yetirdiyi 
analoji işlər haqqında məlumat.

 Sənədlər Azərbaycan dilində 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender sənədləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir). İddiaçılar 
tender ilə bağlı sualları Portal 
vasitəsilə satınalan təşkilata ün-
vanlaya bilərlər.Tender proseduru 
“Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri 
12 mart 2020-ci il saat 18.00-a 
, tender təklifi ilə bank təminatı 
sənədlərini isə 27 mart 2020-
ci il saat 18.00-a qədər portal 
vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 
İddiaçıların təklifləri 30 mart 2020-
ci il saat 10.00-da açılacaqdır. 
İddiaçılar açılışın nəticələrilə portal 
vasitəsilə tanış ola bilərlər.

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

E-şərtlər toplusunu 2020-ci il 
fevralın 20-dən sonra əldə etmək 
olar.

Tender komissiyası

Milli kino tariximizin yorulmaz tədqiqatçısı

Tədbirin aparıcısı, 
“Azərbaycanfilm” kinostudi-
yasının direktoru, Əməkdar 
incəsənət xadimi, professor 
Cəmil Quliyev yubilyarın 
Azərbaycan mədəniyyətinə 
verdiyi töhfələrdən söhbət 
açıb. Bildirib ki, Azərbaycan 
kinosunun tədqiqində, 
müəmmalı səhifələrin araşdırıl-
masında Aydın Kazımzadənin 
çox böyük rolu var: “Yubil-
yarın yaradıcılığının əsas 
istiqamətini Azərbaycan kinosu 
ilə bağlı axtarış və tədqiqatlar 
təşkil edir. Bu axtarışların ən 
birincisi isə onun araşdırma-
ları sayəsində Azərbaycan 
kinosunun gerçək tarixi (2 
avqust 1898-ci il) bəlli olub 
və bu tarix ulu öndər Heydər 
Əliyevin 2000-ci ildə imzala-
dığı sərəncamla “Azərbaycan 
Kinosu Günü” kimi qeyd 
edilir. Onun ikinci əsas tapıntısı 
“Dəli Kür” filminin kəsilmiş 
hissəsinin veteran operator 
Yuri Varnovskinin arxivindən 
əldə edərək Film Fondumu-
za təhvil verməsi, həmçinin 
Azərbaycan cizgi filminin 
tarixinin dəqiqləşdirilməsidir. 
Bir sözlə, kino tariximizlə bağlı 
araşdırmalar Aydın müəllimin 
həyat kredosudur”.

Sonra Mədəniyyət nazirinin 
birinci müavini Vaqif Əliyev 
yubilyarı təbrik edib. Diqqətə 
çatdırıb ki, Aydın Kazımzadə 
tükənməz enerji ilə daim 
çalışır, kino salnaməmizi 

zənginləşdirir. O, həyatını 
sevdiyi işə həsr edib və 
keçdiyi yol şanlı və mənalı bir 
yoldur: “Hesab edirəm ki, bu 
yanaşma həm kinomuz, həm 
də Aydın Kazımzadə ömrü 
üçün çox uğurlu olub. Aydın 
Kazımzadə keşməkeşli olsa 
da, çox mənalı və faydalı 
bir həyat yaşayıb. Apardığı 
tədqiqatlar, məqsədyönlü 
fəaliyyət onun üçün o qədər 
də asanlıqla başa gəlməyib. 
Amma bütün bunlara bax-
mayaraq, kino tariximizi daim 
zənginləşdirməyə çalışıb. 
Azərbaycan kinematoqrafçı-
larının taleyi onun həyatının 
bir hissəsinə çevrilib. Onlar 
haqqında yazılan məqalələr, 
elmi-publisistik yazılar, kitab-
lar, ensiklopediyalar böyük 
zəhmət hesabına başa gəlib. 
Bu səbəbdən də, demək olar 
ki, Aydın Kazımzadə xalqımız 
və dövlətimiz üçün çox böyük 
işlər görmüş vətənpərvər kino 
fədaisidir, əsl mənada, ziyalı 
bir insandır. O, həm də peda-
qoq kimi fəaliyyət göstərmiş, 
televiziya vasitəsilə kinomuzu 
layiqincə təmsil etmişdir. Onun 
ərsəyə gətirdiyi əsərlər kino 
tariximizin əsl salnaməsidir”.

Birinci dərəcəli dövlət 
müşaviri, tarix elmləri doktoru 
Dilarə Seyidzadə Azərbaycan 
kinosunun dərindən araşdırıl-
masındakı xidmətlərinə görə 
yubilyara təşəkkürünü ifadə 
edib. Bildirib ki, bu gün o, gənc 

nəslə bir nümunədir. Dilarə 
Seyidzadə yubilyarın görkəmli 
rejissor Hüseyn Seyidzadənin 
yaradıcılığına olan diqqətini 
və onu dərindən hiss etdiyini 
xüsusi vurğulayıb: “Hüseyn 
Seyidzadə kimi unikal rejissoru 
başa düşmək, onun rejissor 
kimi altqatda hansı mesaj-
ları vermək istədiyini başa 
düşmək, o qədər də asan 
deyil. Amma Aydın Kazımzadə 
onun bütün bu yaradıcılıq 
metodlarını və düşüncələrini 
dərindən duyaraq təbliğ edir”.

Yubiley gecəsində Xalq 
artisti, Teatr Xadimləri İttifaqı-
nın sədri Azər Paşa Nemətov, 
Xalq artisti Rafiq Əzimov, 
Azərbaycan Respublikası 
Kinematoqrafçılar İttifaqı-
nın sədri, Xalq artisti Şəfiqə 
Məmmədova, Xalq artisti 
Həmidə Ömərova, Əməkdar 
incəsənət xadimi, kinoşü-
nas Ayaz Salayev, Əməkdar 
artist Elxan Qasımov, kino 
nəzəriyyəçisi Əlisəftər Hü-
seynov və başqaları çıxış 
edərək, Aydın Kazımzadənin 
həyat və fəaliyyətindən, o 
cümlədən, Azərbaycan kino-

sunun tədqiqində və tarixinin 
öyrənilməsində müstəsna 
xidmətlərindən danışıblar.

Tədbir boyu yubilyarın 
iştirak etdiyi və müəllifi olduğu 
televiziya verilişlərindən 
fraqmentlər, ssenari müəllifi 
olduğu sənədli filmlərdən kadr-
lar nümayiş olunub. Yubilyara 
“Azərbaycanfilm” kinostudi-
yasının tarixinin öyrənilməsi 
və təbliğindəki xidmətlərinə 
görə diplom və hədiyyə, eləcə 
də, Azərbaycan Respublikası 
Kinematoqrafçılar İttifaqının 
yubiley hədiyyəsi təqdim edilib.

Tədbirin sonunda yubilyar 
çıxış edərək yaradıcılığına 
verilən qiymətə görə Prezidenti 
İlham Əliyevə və Birinci vitse-
prezident Mehriban xanım 
Əliyevaya təşəkkürünü bildirib. 
Kino tarixinə dair 34 kitab 
və monoqrafiyanın ərsəyə 
gəlməsində ona dəstək olan 
insanlara və yubiley tədbirində 
iştirak edən bütün qonaq-
lara və təşkilatçılara dərin 
minnətdarlığını ifadə edib.

M. MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Dövlət Film Fondunda 
Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, Dövlət 
Film Fondunun təşkilatçılığı ilə görkəmli 

kinoşünas, Əməkdar incəsənət xadimi, Prezident 
təqaüdçüsü Aydın Kazımzadənin 80 illiyinə həsr 
olunmuş tədbir keçirilib. 
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