
28 fevral 2020-ci il, cümə 3

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Ən əsası, Azərbaycan-

Türkiyə əlaqələri bütün türk 
dünyası üçün də mühüm rol 
oynayır və türkdilli dövlətlər 
arasında münasibətlərin inki-
şafına da güclü təsir göstərir. 

Hazırda siyasi müstəvidə 
ölkələrimiz arasında yüksək 
səviyyədə münasibətlər 
formalaşır, iqtisadi sahədə 
əlaqələrin daha da 
gücləndirilməsinə dair mühüm 
addımlar atılır. Azərbaycan və 
Türkiyənin mövcud potensialı 
iqtisadi sahədə əlaqələrin, 
xüsusən də qarşılıqlı ticarət 
dövriyyəsinin həcminin xeyli 
dərəcədə artırılmasına imkan 
verir. Xüsusilə də Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın Bakıya son səfəri 
çərçivəsində ölkələrimiz 
arasında yeni sazişlərin 
imzalanması siyasi-iqtisadi, 
habelə hərbi əlaqələrin daha 
da güclənməsinə xidmət 
edəcəyi proqnozlaşdırılır. 
Qeyd etmək yerinə düşər ki, 
Türkiyə-Azərbaycan Yüksək 
Səviyyəli Əməkdaşlıq Şu-
rasının səkkizinci iclasının 
yekununda Bakıda səfərdə 
olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanla Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin 
iştirakı ilə 14 əməkdaşlıq 
sənədi imzalandı. Prezident 
İlham Əliyev əməkdaşlığın 
müxtəlif istiqamətləri haq-
qında danışarkən, hərbi 
sənaye kompleksləri arasın-
da əlaqələrə xüsusi önəm 
verdiklərini vurğuladı və 
Türkiyədən yeni hərbi texni-
ka alınacağını bildirdi: “Bu il 
isə hərbi təlimlərin sayı daha 
da çox olacaq. Azərbaycan 
Türkiyədən müasir silahların 
alınmasını davam etdirəcək 
və bu gün biz birgə isteh-
salın təşkili haqqında da 
danışmışıq”. Mütəxəssislərin 
fikrincə, hərbi sahəyə dair 
imzalanmış saziş iki ölkə 
arasında hərbi əməkdaşlığı 
keyfiyyətcə yeni mərhələyə 
çıxaracaq. Türkiyə Prezi-
denti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
da ölkəsinin Azərbaycanla 
hərbi əməkdaşlığın daha da 
gücləndirilməsinə tərəfdar 
olduğunu acıqladı: “Or-
dularımızın güclü olması 
önəmlidir. Bu baxımdan, 
müdafiə sənayelərimizin 
gücləndirilməsi vacibdir”. 

Ümumiyyətlə, Cənubi 
Qafqaz və Qara dəniz 
kimi strateji əhəmiyyətli 
regionlarının geoiqtisadi 
mənzərəsini dəyişməyə 
qadir olan Azərbaycan və 
Türkiyə beynəlxalq enerji 
təhlükəsizliyinin təmin olun-
masında aparıcı aktorlardır. 
Uzun illərdir bu iki qardaş ölkə 
Qərbin enerji təhlükəsizliyinin 
güclənməsinə dəstək ve-

rir. Siyasi, iqtisadi, enerji, 
nəqliyyat – bütün sahələrdə 
çox böyük nailiyyətlər əldə 
edən Azərbaycan və Türkiyə 
hazırda tərəfdaşları ilə TANAP 
layihəsini uğurla reallaş-
dırır. TANAP-ın icrasının 
müstəqilliyimizin daha bir 
mühüm hadisəsi kimi tarixə 
düşdüyünü vurğulayan siyasi 
şərhçilər əlavə edirlər ki, 
Azərbaycanın və Türkiyənin 
möhkəm işbirliyi, qardaşlı-
ğa və dostluğa söykənən 
fəaliyyətləri bu strateji 
layihənin uğurla reallaşmasın-
da əhəmiyyətli rol oynadı. Bu 
gün sirr deyil ki, Xəzərin enerji 
resurslarının dünya bazarları-
na nəql olunması sahəsində 
Azərbaycan ilə Türkiyə ara-
sında davamlı əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi hər iki 
dövlətin regionda siyasi-iqti-
sadi və strateji maraqlarının 
təmin edilməsini şərtləndirir. 
Azərbaycanın neft strategi-
yasının həyata keçirilməsi 
Qafqaz regionunda sabitli-
yin möhkəmləndirilməsi və 
qonşu dövlətlərlə, xüsusilə 
Türkiyə ilə strateji tərəfdaşlıq 
münasibətlərinin daha da 
dərinləşməsinə müsbət təsir 
göstərir. 

Fevralın 25-də imzala-
nan daha bir mühüm sənəd 
nəqliyyat sahəsinə aid oldu. 
Belə ki, iki qardaş ölkə daha 
bir dəmir yolu vasitəsilə 
birləşməyi düşünür. Söhbət 
Qars–Naxçıvan dəmir yolunun 
tikintisinə dair Anlaşma Memo-
randumundan gedir. Prezi-
dent İlham Əliyev sənədlərin 
imzalanması mərasimindən 
sonra mətbuata bəyanatında 
nəqliyyat sahəsində böyük 
nailiyyətlərimizin olduğunu 
vurğuladı və Qars–Naxçıvan 
dəmir yolunun tikintisinə dair 
Anlaşma Memorandumu-
nun imzalanmasının xüsusi 
əhəmiyyət daşıdığını diqqətə 
çatdırdı: “Bu, xüsusi əhəmiyyət 
daşıyan məsələdir. Çünki 
Ermənistanın işğalçı siyasətinə 
görə, Naxçıvan uzun illərdir, 
demək olar ki, blokada, yəni 
mühasirə şəraitində yaşayır. 
Naxçıvanda istehsal olunan 
məhsulların xarici bazarlara 
çıxarılması böyük problemdir”. 

Dövlət  başçımız əlavə etdi ki, 
Qars–İğdır–Naxçıvan dəmir 
yolunun tikintisi bu problemi 
aradan qaldıracaq və beləliklə, 
Azərbaycanla Türkiyə arasında 
yeganə quru sərhədi olan Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının 
inkişafı və əhalinin rifahı daha 
da yaxşılaşacaqdır. Prezident 
İlham Əliyev əmin olduğunu 
açıqladı ki, gələcəkdə Nax-
çıvandan Türkiyəyə ixrac 
əməliyyatlarının sayı artacaq-
dır. 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan da mətbuata 
bəyanatında Naxçıvanı Qarsa 
birləşdirəcək dəmir yolunun 
əhəmiyyətini xüsusi vurğu-
ladı. Bununla yanaşı, cənab 
Ərdoğan Naxçıvanın inkişafı 
baxımından çox önəmli qaz 
kəmərinin tikiləcəyini də bil-
dirdi: “Digər bir önəmli addım 
isə Naxçıvanda sərhədə 
qədər, eyni qaydada, İğdır-
dan da sərhədə qədər təbii 
qaz kəmərinin çəkilməsidir. 
Beləliklə, təxminən 160 
kilometrlik kəmərin çəkilməsi 
ilə Naxçıvan təbii qazla bağlı 
daha əlverişli imkan əldə 
edəcək”. Türkiyə lideri dəmir 
yolu və qaz kəmərinin real-
laşmasından sonra  Naxçı-
vanın həm İrandan, həm də 
Türkiyədən dəstək almaqla 
daha güclü bir vəziyyətə 
gələcəyini də diqqətə çatdırdı, 
çox önəmli olan bu layihələrin 
qısa müddətdə başa çatdırıl-
masının əhəmiyyətli olduğunu 
vurğuladı: “Sabahdan etibarən 
infrastruktur işlərinə başla-
yacaqlar və İnşallah, bunu 
sürətlə başa çatdıraraq qısa 
müddətdə burada təbii qaz 
nəqlinə başlanacaq. Bu, çox 
önəmlidir”. Qardaş ölkənin 
başçısı 4,5 milyard dollar olan 
ticarət dövriyyəsinin 2023-
cü ildə 15 milyard dollara 
çatdırılacağını da diqqətə 
çatdırdı. İmzalanan sənədlərin 
əhəmiyyətindən danışan 
Türkiyə Prezidenti gömrükdən 
kənd təsərrüfatına, 
enerjidən nəqliyyata, tex-
nologiyadan turizmə qədər 
hər sahədə əməkdaşlığı 
dərinləşdirəcəklərini də 
qeyd etdi. Bundan başqa, 
rəqəmsal dövlət xidmətləri 

sahəsində, sərmayə baza-
rında, maliyyə sektorunda da 
yeni əməkdaşlıq imkanlarının 
araşdırılacağını da açıqladı.

Türkiyə lideri Bakıda 
dünya birliyinə güclü me-
sajlar da göndərdi. Belə ki, 
cənab Ərdoğan azərbaycanlı 
həmkarının “Dağlıq Qara-
bağ Azərbaycandır və nida”, 
deyərək fikrini açıq şəkildə 
ifadə etdiyini bildirdi və 
Türkiyə olaraq bu ifadənin 
altına imza qoyaraq bir daha 
təkrarladı. Dağlıq Qarabağ 
probleminin Azərbaycanın 
suverenliyi və ərazi bü-
tövlüyü çərçivəsində həll 
edilməsinin ən böyük arzuları 
olduğunu vurğulayan Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan bir daha bəyan etdi 
ki, Azərbaycana bu haqlı 
mübarizəsində verdikləri 
dəstəyi bundan sonra da 
davam etdirəcəklər. Cənab 
Ərdoğan çıxışında Minsk qru-
punun bu məsələdə səmimi 
davranmadığını da açıq 
şəkildə ifadə etdi. Prezident 
İlham Əliyev Türkiyənin dünya 
miqyasında Azərbaycana 
ən böyük dəstək verən ölkə 
olduğunu bildirərək, buna görə 
bir daha təşəkkürünü bildirirdi, 
bütün məsələlərdə, beynəlxalq 
arenalarda Azərbaycanın 
daim Türkiyənin haqq işini 
dəstəklədiyini vurğuladı. 
Dövlət başçısı çıxışında 
Türkiyənin iştirakı olmadan 
bölgədə və dünyada heç bir 
məsələnin öz həllini tapa 
bilmədiyini önə çəkərək, yaxın 
tarixin də bunu göstərdiyini 
dedi: “Biz buna çox sevini-
rik, çünki Türkiyənin gücü 
bizim gücümüzü artırır. Bizim 
gücümüzün birləşdirilməsi bizi 
daha da güclü edir”. Prezi-
dent İlham Əliyev, həmçinin 
əmin olduğunu bildirdi ki, 
Azərbaycan və Türkiyə 
bundan sonra da hər zaman 
bir-birinin yanında olacaq, bir-
birinin uğurlarına sevinəcəklər.

Bir sözlə, bütün dünya-
ya nümunə olan və daim 
güclənən Azərbaycan və 
Türkiyə münasibətləri da-
yanmadan inkişaf edir, 
əməkdaşlığın  yüksək 
səviyyəsi hərtərəfli əlaqələrin 
gücündən və sarsılmazlığın-
dan xəbər verir. Bu baxımdan, 
Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın son səfəri 
çərçivəsində səsləndirilən 
bəyanatların və imzalanan 
sənədlərin iki ölkə ara-
sında əlaqələrin daha da 
dərinləşməsinə şərait yarada-
cağı, həmçinin regional inki-
şafın, eləcə də təhlükəsizliyin 
təmin olunması baxımından 
əhəmiyyətli olacağı gözlənilir. 

Səbuhi MƏMMƏDOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasında 2020-ci ilin mart ayında 

vətəndaşların qəbulu cədvəli
 Qəbul günləri

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin Katibliyinin rəisi  
HƏSƏNOV Altay Tofiq oğlu   4,10,18

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının 
Dövlət nəzarət məsələləri şöbəsinin müdiri
HƏSƏNOV Kərəm Əvəz oğlu

3

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının 
Ərazi-təşkilati məsələləri şöbəsinin müdiri
NAĞDƏLİYEV Zeynal Səfər oğlu

5

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının 
Hərbi məsələləri şöbəsinin müdiri 
ƏLİYEV Məhərrəm Abış oğlu

11

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının 
Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri
ƏLƏSGƏROV Fuad Murtuz oğlu

2,16

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının 
Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri 
HACIYEV Hikmət Fərhad oğlu

12

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının 
İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri 
MÖVSÜMOV Şahmar Arif oğlu

10

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının 
İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri
ƏMİROV Natiq Ərziman oğlu

17

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat katibi
QASIMOV Azər Məhəmməd oğlu 3

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri  
MƏCİDOV Tələt Tahir oğlu 30

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Gənclər siyasəti və idman məsələləri şöbəsinin müdiri  
MƏMMƏDƏLİYEV Yusuf  Ülfət oğlu 19

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və dini 
məsələlər şöbəsinin müdiri  
ƏLİYEVA Fərəh Şirməmməd qızı

6

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının hüquq ekspertizası şöbəsinin müdiri  
ƏLİYEV Şahin Məhərrəm oğlu 31

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Qanunvericilik  və hüquq siyasəti şöbəsinin müdiri
KƏRİMOV Gündüz Hacı oğlu 30

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr 
şöbəsinin müdiri
VƏLİYEV Ədalət Məqsəd oğlu

18

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının 
Vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri    
İSMAYILOV Süleyman Abbas oğlu

4

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının 
Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin Əfv məsələləri sektoru 13

Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin İşlər idarəsi  
Prezidentin İşlər müdiri  
ŞAHBAZOV Oqtay Qəşəm oğlu

31

 
Qeyd: Vətəndaşlar Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Qəbul otağında qəbul olunurlar.

Qəbula yazılma vaxtı: saat 9:00-dan 13:00-dək. Qəbul saat 14:00-dan başlayır
Telefonlar: 492-22-30, 492-15-01, 492-44-97.

Azərbaycan –Türkiyə
dostluğu və qardaşlığı sarsılmazdır

Türkiyə dünya miqyasında Azərbaycana ən böyük 
dəstək verən ölkədir. Buna görə bir daha təşəkkürümü 
bildirirəm. Öz növbəmdə bildirməliyəm ki, bütün 
məsələlərdə, beynəlxalq arenalarda Azərbaycan daim 
Türkiyənin haqq işini dəstəkləyir. Elə bir məsələ 
olmayıb və əminəm olmayacaq ki, Azərbaycan 
öz dəstəyini Türkiyəyə göstərməsin. Hazırda 
bölgədə gedən bütün proseslərdə birmənalı şəkildə 
Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı Türkiyə 
dövlətinin və xalqının yanındadır.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı, 25 fevral 2020-ci il

Biz Azərbaycanın uğurları ilə fəxr edirik. Bundan 
sonra bu uğurlara yeni nailiyyətlərin əlavə olunacağına 
da heç bir şübhəmiz yoxdur. Düşünürəm ki, 20 il əvvəlki 
Azərbaycan ilə bugünkü Azərbaycanı müqayisə etmək 
mümkün deyil. Bu gün tamamilə başqa bir Azərbaycan 
göz önündədir. İnfrastrukturu, quruculuğu ilə daim 
inkişaf edən, dəyişən bir Azərbaycan var. Təbii ki, burada 
Azərbaycan iqtisadiyyatının keçən il əldə etdiyi inkişaf 
islahatlar prosesinin nə qədər doğru olduğunu da ortaya 
qoymaqdadır.

Rəcəb Tayyib ƏRDOĞAN 
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti

Bakı, 25 fevral 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında 
2020-ci ilin mart ayında vətəndaşların qəbulu cədvəli

Qeyd: Vətəndaşların qəbulu Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının Qəbul otağında keçirilir. 
Qəbula 1 gün qalmış elektron qeydiyyat dayandırılır.

Vətəndaşlar qəbula qabaqcadan və qəbul günü saat 13:00-dək yazıla bilərlər.
Vətəndaşların qəbulu cədvəl üzrə saat 14:00-dan başlayır.

Qəbulla bağlı telefon nömrələri: (012)492-88-96, (012)492-82-84.

Qəbul edən səlahiyyətli şəxslər və  
Aparatın struktur bölmələri

Qəbul 
günləri

Baş Nazirin birinci müavini
Eyyubov Yaqub Abdulla oğlu 

2

Baş Nazirin müavini 
Əhmədov Əli Cavad oğlu 

3

Baş Nazirin müavini 
Mustafayev Şahin Abdulla oğlu 

4

Aparatın rəhbəri
Məmmədov Rüfət Tofiq oğlu 

5

İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri 
Əmiraslanov Azər Kamal oğlu 

6

Xarici iqtisadi əlaqələr şöbəsinin müdiri 
Rüstəmli Ruslan Rüstəm oğlu 

10

Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi 11
Hüquq və qanunvericilik şöbəsinin müdiri  
vəzifəsini icra edən 
Qasımlı Xalid Akif oğlu 

12

Sosial məsələlər şöbəsinin müdiri 
Tağıyev Mehman Nəriman oğlu  

13

Humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri  
vəzifəsini icra edən 
Həbibbəyli Ərəstü İsa oğlu  

16

Sənaye və energetika şöbəsinin müdiri 
Hacızadə Elşən Mahmud oğlu 

17

Aqrar və ekologiya şöbəsinin müdiri 
Qasımov Lətif Cəfər oğlu 18

Regionların inkişafı şöbəsinin müdiri 
Məcidov İlkin Sabir oğlu  19

Tikinti, şəhərsalma və kommunal 
təsərrüfat şöbəsinin müdiri 
Mustafayev Feyruz Rəvayət oğlu  

27

Nəqliyyat, kommunikasiya və innovasiya şöbəsinin 
müdiri vəzifəsini icra edən 
Pənahov Musa Sədi oğlu 

30

Təhlükəsizlik, müdafiə və səfərbərlik şöbəsinin 
müdiri vəzifəsini icra edən
Məmmədov Bəhruz Əmir oğlu 

31

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  “ADA” Universitetinin Nizamnaməsi”nin 
təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü il 8 iyul tarixli 211 nömrəli, “Bakı Xoreoqrafiya 

Akademiyasının Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü il  
26 dekabr tarixli 432 nömrəli , “Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin 

Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2015-ci il 21 dekabr tarixli  
710 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Elmi dərəcələr verilməsi 
qaydası haqqında Əsasnamə”nin və 
“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında 
Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2019-cu il 11 iyun tarixli 728 nömrəli 
Fərmanının icrasını təmin etmək 
məqsədilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2014-cü il 8 iyul tarixli 211 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, 
№ 7, maddə 793; 2017, № 5, maddələr 
788, 802, № 7, maddə 1364; 2019, № 
2, maddə 221, № 3, maddə 402, № 7, 
maddə 1230) ilə təsdiq edilmiş “ADA” 
Universitetinin Nizamnaməsi”ndə aşağı-
dakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 2.5-ci bəndin ikinci abzasının 
birinci cümləsində “elmi dərəcələrə və 
elmi adlara təqdimetmə” sözləri “elmi 
adlar verilməsinə dair vəsatətlər qaldırıl-
ması” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. 5.6-cı bənddə “2003-cü il 21 
fevral tarixli 857 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “Elmi dərəcələrin və elmi 
adların verilməsi qaydaları haqqında 
Əsasnamə”yə” sözləri “2019-cu il 11 
iyun tarixli 728 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “Elmi dərəcələr verilməsi 
qaydası haqqında Əsasnamə”yə” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

1.3. 6.6-cı bəndin ikinci cümləsində 

“2003-cü il 21 fevral tarixli 857 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elmi 
dərəcələrin və elmi adların verilməsi 
qaydaları haqqında Əsasnamə”yə” 
sözləri “2019-cu il 11 iyun tarixli 728 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında 
Əsasnamə”yə” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2014-cü il 26 dekabr tarixli 
432 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2014, № 12, maddə 1585; 2016, № 
7, maddə 1250, № 11, maddə 1803; 
2017, № 5, maddələr 789, 802, № 7, 
maddə 1366; 2018, № 4, maddə 697; 
2019, № 3, maddə 402, № 5, maddə 
856, № 7, maddə 1230) ilə təsdiq 
edilmiş “Bakı Xoreoqrafiya Akademi-
yasının Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

2.1. 4.10.8-ci yarımbənddə “elmi-pe-
daqoji işçilərinə” sözləri “işçilərinə elmi 
və elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

2.2. 4.10.9-cu yarımbənddə “təsdiq” 
sözü “müəyyən” sözü ilə əvəz edilsin;

2.3. 6.14-cü bənddə “2003-cü il  21 
fevral tarixli 857 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “Elmi dərəcələrin və elmi 
adların verilməsi qaydaları haqqında 
Əsasnamə”yə” sözləri “2019-cu il 11 
iyun tarixli 728 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “Elmi dərəcələr verilməsi 
qaydası haqqında Əsasnamə”yə və 

“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında 
Əsasnamə”yə” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2015-ci il 21 dekabr tarixli 710 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2015, № 12, maddə 1464; 2016, № 
11, maddə 1803; 2017, № 5, maddələr 
791, 802, № 7, maddə 1369; 2018, № 
4, maddə 699; 2019, № 3, maddə 402, 
№ 5, maddə 856) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Turizm və Menecment Uni-
versitetinin Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

3.1. 3.14.8-ci yarımbənddə “elmi-pe-
daqoji işçilərinə” sözləri “işçilərinə elmi 
və elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

3.2. 3.14.9-cu yarımbənddə “təsdiq” 
sözü “müəyyən” sözü ilə əvəz edilsin;

3.3. 5.11-ci bəndin ikinci cümləsində 
“2003-cü il 21 fevral tarixli 857 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elmi 
dərəcələrin və elmi adların verilməsi 
qaydaları haqqında Əsasnamə”yə” 
sözləri “2019-cu il 11 iyun tarixli 728 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elmi 
dərəcələr verilməsi qaydası haqqında 
Əsasnamə”yə və “Elmi adlar verilməsi 
qaydası haqqında Əsasnamə”yə” sözləri 
ilə əvəz edilsin. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 fevral 2020-ci il

Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu xüsusi 
konstitusiya icraatında qərar qəbul edəcək

 � Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə keçirilmiş 
növbədənkənar seçkilərə dair Mərkəzi Seçki Komissiyasının və 
dairə seçki komissiyalarının protokolları fevralın 26-da Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinə daxil olub. 

Bu barədə Konstitusiya 
Məhkəməsinin mətbuat xidmətindən 
məlumat verilib. 

Məlumatda qeyd olunub ki, Konsti-
tusiya Məhkəməsinin Plenumu müvafiq 
prosedurları həyata keçirməklə qa-

nunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq 
xüsusi konstitusiya icraatında seçkilərin 
nəticələrinə dair qərar qəbul edəcək. 

İşlə bağlı Plenumun iclasının hansı 
tarixə təyin edilməsi barədə kütləvi infor-
masiya vasitələrinə rəsmi olaraq əlavə 
məlumat veriləcək.  

AZƏRTAC
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