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Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu 
publik hüquqi şəxs 

media xidmətlərinin satın alınması üçün 

KOTİROVKA  SORĞUSU  ELAN  EDİR
Kotirovka sorğusu iştirakçılarına təklif edilir ki, 

dövlət satınalmalarının https://www.etender.gov.az/ 
vahid internet portalına (portal) elektron imzaları 
vasitəsilə daxil olsunlar və media xidmətlərinin 
satın alınması üçün kotirovka sorğusu haqqında 
ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə 
yetirmək məqsədilə kotirovka sorğusu iştirak-
çıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
 olmalıdırlar. 

 Kotirovka sorğusunda iştirak etmək istəyən 
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə 
üçün təkliflərini portal vasitəsi ilə təqdim edə 
bilərlər.

İştirak haqqı 100 (yüz) manatdır. 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Təşkilat - Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi 

 İnstitutu publik hüquqi şəxs 
VÖEN - 1005379691
“Kapital Bank” ASC-nin Mərkəz filialı
VÖEN - 9900003611
H/h - AZ71AIIB38090019440419396102
M/h - AZ37NABZ01350100000000001944
Kod - 200026
SWIFTBIK. AIIBAZ2X
İddiaçılar kotirovka sorğusunda iştirak üçün 

aşağıdakı sənədləri (rəsmi blanklarda və möhürlə 
təsdiq olunmuş qaydada) təqdim etməlidirlər:

- qiymət kotirovkası (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı 

keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində 
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alın-
madan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respub-
likasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış; 

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haq-
qında bank arayışı;

- iddiaçının mikro, kiçik və ya orta sahibkarlıq 
subyekti olması barədə müvafiq sənəd;

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

- son 2 ildə analoji xidmətlərin göstərilməsi 
sahəsində uğurla yerinə yetirilmiş və ya davam 
edən müqavilələrin sayı 1 və daha çox olmalıdır.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunma-
lıdır (xarici dildəki sənədlər Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir). Kotirovka sorğusu proseduru 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar malların (işlərin və xidmətlərin) qiymət 
kotirovkalarını 1 mart 2022-ci il saat 15.00-a qədər 
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

İddiaçıların təklifləri 2 mart 2022-ci il saat 
15.00-da açılacaqdır.

İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal vasitəsi ilə 
tanış ola bilərlər.

“Sumqayıt Sənayetikinti Avtonəqliyyat” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

30 mart 2022-ci il saat 11.00-da cəmiyyətin 
Sumqayıt şəhəri, İnşaatçılar qəsəbəsində yerləşən 
inzibati binasında onlayn sistemi ilə səhmdarların illik 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

gündəlikdəki məsələlər:
1. “Sumqayıt Sənayetikinti Avtonəqliyyat” ASC-

nin 2021-ci ilin yekunları və 2022-ci ildə görüləcək 

işlər haqqında idarə heyətinin hesabatı.
2. Müşahidə şurasının hesabatı.
3. Maliyyə-təftiş komissiyasının hesabatı.
4. 2021-ci təsərrüfat ilinin balansı, hesabatların 

təsdiq edilməsi və xalis mənfəətin bölüşdürülməsi.
5. Təşkilati məsələ.

İdarə heyəti

“Rəqəmsal icra hakimiyyəti” 
layihəsi çərçivəsində  

təlimlər davam etdirilir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 
Dövlət Agentliyinin Elektron Hökumətin İnkişafı 
Mərkəzi (EHİM) “Rəqəmsal icra hakimiyyəti” layihəsi 
çərçivəsində təlimləri davam etdirir.

Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti yanında 
Vətəndaşlara Xidmət 
və Sosial İnnovasiya-
lar üzrə Dövlət Agent-
liyinin ictimaiyyətlə 
əlaqələr şöbəsindən 
verilən məlumata 
görə, növbəti 
təlimlərdə Abşeron-Xızı və Mərkəzi Aran iqtisadi rayonların-
dan olan rayon və şəhər icra hakimiyyətlərinin əməkdaşları, 
o cümlədən Sumqayıt, Mingəçevir və Yevlax şəhər icra 
hakimiyyətləri, Abşeron, Xızı, Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir, Ucar, 
Zərdab rayon icra hakimiyyətlərinin əməkdaşları iştirak ediblər.

Təlimlərdə “Rəqəmsal icra hakimiyyəti” portalının həm 
vətəndaşlar, həm də icra hakimiyyətləri üçün yaradılan funksio-
nallıqları haqqında geniş məlumat verilib.

Layihənin əhatə dairəsinin daha da genişləndirilməsi 
məqsədilə yanvarın 26-dan etibarən EHİM tərəfindən təlimlərə 
başlanılıb. Bundan əvvəlki təlimlər Quba-Xaçmaz, Lənkəran-
Astara, Gəncə-Daşkəsən və Qazax-Tovuz iqtisadi rayonlarının 
icra hakimiyyəti əməkdaşları üçün təşkil olunub.

On dörd icra hakimiyyəti “Rəqəmsal icra hakimiyyəti” 
layihəsinə real vaxt rejimində qoşulub. Bunlar Gəncə, Niza-
mi, Kəpəz, Masallı, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Qusar, 
Lənkəran, Astara, Cəlilabad, Lerik və Yardımlı şəhər-rayon icra 
hakimiyyətləridir.

Rih.gov.az portalı vətəndaşlara yerli icra hakimiyyətləri 
xidmətləri üçün elektron qaydada müraciət etmək, görüşün 
təyin edilməsi üçün onlayn müraciət etmək, onlayn görüş 
müraciəti yaratmaq, onların fəaliyyəti haqqında məlumat 
almaq, müxtəlif mövzuları aktuallaşdırmaq imkanı yaradır. İcra 
hakimiyyətləri isə “Rəqəmsal icra hakimiyyəti” portalının təqdim 
etdiyi üstünlüklər sayəsində fəaliyyətlərini daha səmərəli və 
operativ qura, vaxt və resurslarına qənaət edərək daha opera-
tiv qərarlar qəbul edə biləcəklər. 

Tərlan SÜLEYMANOV, “Xalq qəzeti”

İzzət Əşrəf oğlu Rüstəmov 1932-
ci il fevral ayının 15-də Gədəbəy 
rayonunun Şınıx obasının Düz 
Rəsullu kəndində anadan olmuşdur. 
1954-cü ildə Bakı Dövlət Universite-
ti tarix fakültəsinin fəlsəfə şöbəsini 
fərqlənmə diplomu ilə bitirib elmi-
pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 
1961-ci ildə “Həsən bəy Zərdabinin 
ictimai-siyasi və fəlsəfi görüşləri” 
mövzusunda namizədlik, 1972-ci ildə 
“Azərbaycanda təbii-elmi biliyin inki-
şafının fəlsəfi problemləri (XIX və XX 
əsrin əvvəli)” mövzusunda doktorluq 
dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1965-
ci ildə dosent və 1977-ci ildə profes-
sor elmi adı almışdır. 

Professor İzzət Rüstəmov 70 
ilə yaxın əmək fəaliyyətinə məzunu 
olduğu ali məktəbin fəlsəfə kafedra-
sında başlamış, 1984-cü ilə qədər 
burada çalışmışdır. Sonrakı 10 ildə 
Azərbaycan Dövlət Neft Akademi-
yası fəlsəfə kafedrasının müdiri, 
Azərbaycan KPMK yanında Partiya 
Tarixi İnstitutu direktorunun müavi-
ni olmuşdur. 1994–1999-cu illərdə 
Azərbaycan Respublikası Baş 
nazirinin müavini yüksək hökumət 
vəzifəsində çalışmışdır. 1999–2004-
cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin 
prorektoru vəzifəsində işləmişdir. 
2004-cü ildən BDU-da yeni yaradıl-
mış sosiologiya kafedrasına rəhbərlik 
etmişdir.

Filosof alim və mətbuat tariximi-
zin araşdırıcısı kimi İzzət Rüstəmov 
bir sıra beynəlxalq konfranslarda 
fəlsəfənin aktual mövzularına dair 
məruzələrlə çıxış etmişdir. 60 ildən ar-
tıq müddətdə müxtəlif ali məktəblərdə 
on minlərlə tələbəyə dərs demişdir. 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sında və Bakı Dövlət Universitetində 
müxtəlif şuraların üzvüdür. Lütfi Zadə 
adına Beynəlxalq Müasir Elmlər 
Akademiyasının xarici həqiqi üzvü 
seçilmişdir. 

İzzət Rüstəmov 20-dən çox elmlər 
namizədi və 6 elmlər doktoru yetiş-
dirmişdir. 10 kitab, 4 monoqrafiya, 
170-ə yaxın məqalənin müəllifidir. I 
Qarabağ müharibəsinin igid şəhidi, 
Milli Qəhrəman Məzahir Rüstəmovun 
atası kimi fəal vətənpərvərlik işi apa-
rır. Çoxillik elmi-pedaqoji və ictimai 
fəaliyyətinə görə “Şöhrət” ordeninə və 
müxtəlif təltiflərə, milli mətbuat tarixi-
mizin araşdırılmasında xidmətlərinə 
görə fəxri “Həsən bəy Zərdabi” diplo-
muna layiq görülmüşdür.

Böyük amallarla yaşa-
yıb yetirmələrini də bir ruhda 
tərbiyələndirmiş İzzət müəllimin 
elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti 
özü də tədqiqat mövzusu olmuş, 
onun barəsində bir sıra elmi və 
publisistik məqalələr yazılmışdır. Bu 
yazıların müəllifləri bildirirlər ki, İzzət 
Rüstəmov, ilk növbədə, repressiya və 
stalinzm illərindən sonra milli ruhun 
yüksəlişi şəraitinin tələblərinə uy-

ğun olaraq, Rusiya müstəmləkəçiliyi 
dövründə Azərbaycan xalqının mənəvi 
mədəniyyətinin 3 böyük nəhəngi 
olmuş Abbasqulu ağa Bakixanovun, 
Mirzə Fətəli Axundzadənin və Həsən 
bəy Zərdabinin elmi yaradıcılığını 
dərindən araşdırmışdır. Alim bununla 
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq maarif-
çilik fəlsəfəsini sistem halında tədqiq 
etmiş, onun tam elmi mənzərəsini 
yarada bilmişdir. 

Milli fəlsəfi irsin ilk 
tədqiqatçılarından biri olaraq İzzət 
Rüstəmov sonrakı fəaliyyətini 
Azərbaycan təbiətşünaslığının 
inkişafının fəlsəfi problemlərinin elmi 
təhlilinə həsr etmişdir. O, ilk dəfə ola-
raq, A.Bakixanovun “Əsrarül-mələkut” 
və “Kəşfül-Qəraib” əsərlərinin dərin 
təhlilini vermiş, bu böyük maarifçi-
ni Azərbaycan oxucusuna və elmi 
ictimaiyyətinə görkəmli təbiətşünas 
alim, filosof kimi təqdim etmişdir. 

İzzət Rüstəmov M.F.Axundzadə-
nin elmi arxivinin dərin, əhatəli 
təhlilini verərək, onun öz dövründəki 
təbiətşünaslığın aktual problemlərinə 
çox yaxından tanış olan alim obrazı-
nı yaratmışdır. Alim bu tədqiqatı ilə 
belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, dahi 
Mirzə Fətəli böyük ədib, istedadlı 
dramaturq olmaqdan daha çox, nadir 
elmi düşüncəsi və fəlsəfi təfəkkürü 
ilə epoxasının görkəmli mütəfəkkiri 
olmuşdur.

 Həsən bəy Zərdabini isə İzzət 
Rüstəmov sələfləri Bakıxanovdan, 
Axundzadədən və ümumiyyətlə 
Azərbaycan mədəniyyətinin bütün 
əvvəlki inkişaf mərhələlərindən gələn 
mütərəqqi ideyaların, maarifçilik 
fəlsəfəsinin əməlpərvər davamçısı 
kimi tədqiq və təqdim etmişdir. Alim 
Moskva Dövlət Universitetinin fizika-
riyaziyyat fakültəsininin təbaət elmləri 
bölümünü elmi dərəcə ilə bitirən, 

dünya və rus elmi qaynaqlarının, 
elmi nailiyyətlərinin dərin bilicisi olan 
Həsən bəyin zəngin elmi-publisistik 
irsini ətraflı öyrənərək onun görkəmli 
bioloq, astronom, ekoloq, təbib oldu-
ğunu ilk dəfə nəzəri cəhətdən sübuta 
yetirmişdir.

İzzət Rüstəmov Həsən bəy 
Zərdabinin elmi yaradıcılığına qiymət 
verərkən ilk dəfə olaraq “nəzəri 
maarifçilik” və “praktik maarifçilik” 

anlayışlarını elmi dövrəyə daxil et-
mişdir. Alim Zərdabinin çoxsaylı elmi 
əsərlərindən əlavə, “Əkinçi” qəzetinin 
materiallarını da geniş araşdırmaqla 
milli mətbuatımızın banisinin timsa-
lında anadilli jurnalistikamızın tarixi-
nin tədqiq edilməsinə dəyərli töhfə 
vermişdir.

 Professor İzzət Rüstəmov milli 
maarifçilik irsinin tədqiqini davam 
etdirərək XX əsrin əvvəllərində 
təbii-elmi biliyin inkişafının fəlsəfi 
problemləri haqqında da aydın 
təsəvvür yaratmışdır. Bu sıra-
da Nəriman Nərimanov, Cəlil 
Məmmədquluzadə, Ömər Faiq 
Nemanzadə, Hüseyn Cavid, 
Məhəmməd Hadi, Mirzə Ələkbər 
Sabir, Abbas Səhhət, Abdulla Şaiq 
və digərlərinin təbii-elmi və fəlsəfi 
görüşləri konkret elmi materiallar 
əsasında təhlil olunmuşdur. Müəllif 
doktor Nərimanovun dərin fəlsəfi 
təfəkkürlü təbiətşünas alim, bö-
yük təbib olduğunu elmi dəlillərlə 
göstərmişdir. Alim “Əkinçi” qəzetinin 
yolunu davam etdirmiş “Molla 
Nəsrəddin” jurnalının materiallarını 
da tədqiqata cəlb edərək bu iki xəlqi 
nəşrin ideya-nəzəri varisliyinə ilk dəfə 
elmi aydınlıq gətirmişdir. 

 Filisof alim Hüseyn Cavid və 
Məhəmməd Hadinin elmi-fəlsəfi 
baxışlarının təhlili əsasında onların 
elmi ictimaiyyətə az məlum olan bir 
çox yeni əsərlərini aşkara çıxarmış, 
onların elmi mahiyyətini şərh etmiş-
dir. Bunların sırasında Cavidin dərin 
fəlsəfi məzmuna malik “Müharibə və 
ədəbiyyat” məqaləsi, 8 məqalənin 
toplandığı “Həsbihal” və  “Peyğəmbər” 
əsərləri elmi təhlilə cəlb olunur. 
Bununla yanaşı, İzzət Rüstəmov 
mütəfəkkir şair Məhəmməd Hadinin 
“Fəlsəfənin çiçəkləri”, “Elmi-əbdanə 
həqiqi bir nəzər” başlıqlı məqalələr 
seriyasının təhlili əsasında hər iki şairi 
filosof ədib kimi səciyyələndirmişdir.

 Milli fəlsəfi irsin ardıcıl tədqiqatçısı 
olaraq İzzət Rüstəmov vaxtilə 
“Əkinçi”də başlanmış “Elmi-əbdan 
və elmi-ədyan” mübahisəsinin XX 
əsrin əvvələrində “Bizə hansı elmlər 
lazımdır?” sualı ilə davam etdirilməsini 
də ilk dəfə ətraflı təhlil etmişdir. Qeyd 
edildiyi kimi, XIX–XX əsrlər milli fəlsəfi 
irsimizin elmi-nəzəri problemlərini 
müvafiq elmi əsərlərlə yanaşı, milli 
ədəbiyyat və mətbuat materiallarına 
istinad etməklə araşdırmış filosof öz 

tədqiqatlarında “Əkinçi”, “Şərqi-Rus”, 
“Həyat”, “İrşad”, “İqbal”, “Tərəqqi”, 
“Füyuzat”, “Dəbistan”, “Şəlalə”, “Kas-
pi” kimi qəzet və jurnalların fəaliyyəti 
və hədəfləri barədə də geniş elmi 
təsəvvür yarada bilmişdir.

 Professor İzzət Rüstəmovun elmi 
yaradıcılığı təkcə fəlsəfi fikir tarixi ilə 
məhdudlaşmamışdır. Onun yaradıcılı-
ğında dialektika və idrak nəzəriyyəsi, 
məntiq, etika, estetika məsələlərinin 

təhlili geniş yer tutur. Filosof alim 
ümummilli lider Heydər Əliyevin elmi 
və fəlsəfi düşüncələrinin təhlil olundu-
ğu “Gələcəyə istiqamətlənmiş böyük 
siyasət”, “Heydər Əliyevin ideya-
nəzəri irsi Bakı Dövlət Universitetində 
dərindən öyrənilir”, “Bakı Dövlət Uni-
versiteti və Azərbaycanda milli ideolo-
giyanın formalaşmasında humanitar 
elmlərin rolu” kimi elmi məqalələrində 
çağdaş fəlsəfə elmi və cəmiyyətin 
tərəqqisi məsələləri araşdırılmışdır.

 İzzət Rüstəmov Azərbaycan 
fəlsəfəsində “Fəlsəfi tənqid”in əsasını 
qoymuş və fəlsəfi ədəbiyyatın təhlilinə 
həsr olunmuş xeyli sayda məqalələri 
ilə bu anlayışı populyarlaşdırmış-
dır. Professor İzzət Rüstəmovun 
rəhbərliyi, müəllifliyi və elmi redaktor-
luğu ilə ilk dəfə Azərbaycanda monu-
mental “Ensiklopedik fəlsəfə lüğəti” 
yaradılmışdır. İzzət müəllim fəlsəfi 
və ictimai-siyasi profilli ədəbiyyatın 
Azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə 
də ardıcıl məşğul olmuşdur. Onun 
“Azərbaycanda təbii-elmi biliyin inki-
şafının fəlsəfi problemləri” monoqra-
fiyası və akademik Firudin Köçərli ilə 
həmmüəllif olduğu “N.Q.Çernışevski 
və Azərbaycanda ictimai fikir” kitabı 
ABŞ Konqresi kitabxanasının katalo-
quna daxil edilmişdir.

 Ulu öndər Heydər Əliyevin 
mötəbər təqdimatı ilə 5 il Baş 
nazirin müavini işləmiş İzzət 
Rüstəmov müstəqil dövlətin ən ağrılı 
problemlərindən olan qaçqın-köçkün-
lük məsələləri ilə Qarabağ savaşında 
övlad qurban vermiş ata kimi böyük 
məsuliyyətlə məşğul olmuşdur. O, 
Romada, Nyu-Yorkda, Londonda, 
Belçikada, Cenevrədə, Kuveytdə, 
Sudanda, Tehranda, Təbrizdə və s. 
yerlərdə keçirilən nüfuzlu beynəlxalq 
tədbirlərdə, BMT-nin müşavirələrində 
Azərbaycanı uğurla təmsil etmiş, 
ölkəmizin müxtəlif nümayəndə 
heyətlərinə rəhbərlik etmişdir.

 Qocaman filosof, fədakar mətbuat 
tədqiqatçısı, bir neçə nəsil ziyalının 
müəllimi, gözəl insan və fəal vətəndaş 
olan İzzət Rüstəmovu ömrünün onun-
cu onilliyinə yetişməsi münasibətilə 
qəzetimizin oxucuları adından səmimi 
təbrik edir, yubiliyar alimə bundan 
sonrakı həyatında gümrahlıq və yeni 
uğurlar arzulayırıq.

Tahir AYDINOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Yuxu gigiyenasına  
əməl edirikmi? 

Onun sözlərinə görə, yuxu 
rejiminin tətbiqi üçün yuxu gigiye-
nasına riayət olunmalıdır: “Yuxu 
gigiyenasında mühüm məsələ yu-
xunun saatıdır. Biz bu problemdən 
əziyyət çəkən pasiyentlərə çox 
dəqiq şəkildə eyni vaxtda yatmağı 
tövsiyə edirik. Normal yuxu 8 saat 
təşkil etməlidir. Bəzi pasiyentlər eyni 
müddət ərzində yatdığını söyləyir, 
amma o insan gecə saat 4-də 
yatıb, səhər 12-də oyanır və deyir 
ki, səkkiz saat edir. Bu qətiyyən 
sağlam yuxu rejimi deyil. Yuxu gigi-
yenasının ilkin tələbi tez yatıb, tez 
 oyanmaqdır”.

Psixiatr, həmçinin bildirib ki, 
gecə kofeinli içkilər qəbul etməkdən 
yayınmaq lazımdır:  “Yatmazdan 
əvvəl tünd çay içmək məsləhət gö-
rülmür. Eyni zamanda, sərt çarpayı, 
divanda yatmaq  məqsədəuyğun 
deyil. Belə ki, bütün bunlar işə yara-
madıqda artıq  yuxu dərmanlarının 
tətbiqinə ehtiyac duyulur. Amma 
dərmanlarla birlikdə   yuxu rejiminə 
də əməl edilməlidir. Çünki dərman 
qəbulu zamanı yatmaq mümkün 
olacaq, lakin 15 -20 gün  ötdükdən 

sonra dərmandan istifadəni dayan-
dırdıqda yuxusuzluq yenidən baş 
qaldıra bilər. Demək olar ki, bütün 
yuxu dərmanları asılılıq yaratmağa 
meyillidir, ona görə də dərmanla  
müalicəni çox davam etdirmək 
olmur. Əgər müalicə ilə birlikdə 
yuxu rejiminə doğru riayət edilərsə 
 narahatlıq həllini tapa bilər”.

Təqdim etdi:  
Şahxanım ƏLİZADƏ,  

“Xalq qəzeti”

Təhsildə Keyfiyyət Təminatı 
Agentliyi ilə əməkdaşlığa başlanıb

Bugünlərdə Azərbaycan Turizm və 
Menecment Universiteti (ATMU) ilə Təhsildə 
Keyfiyyət Təminatı Agentliyi (TKTA) arasında 
təlim xidmətinin göstərilməsinə dair əməkdaşlıq 
müqaviləsi imzalanıb.

Müqaviləyə əsasən 
TKTA-nın peşəkar ekspertləri 
tərəfindən Azərbaycan Tu-
rizm və Menecment Universi-
tetinin əməkdaşlarına Daxili 
Keyfiyyət Təminatına dair 
təlimin həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulur. 

Təlimlərin əsas məqsədi 
ATMU-nun akademik 
heyətinə sillabusların hazır-

lanması və təlim nəticələrinin 
müvafiq standartlara uyğun 
olaraq yazılmasına dair geniş 
məlumatlandırmaq və daxili 
keyfiyyət təminatına dəstək 
verməkdən ibarətdir.

Qeyd edək ki, təhsil 
müəssisələrinin akkredita-
siyasının həyata keçirilməsi 
üçün tövsiyələr hazırlamaq 
və təlimlər təşkil etmək 

Təhsildə Keyfiyyət Təminatı 
Agentliyinin fəaliyyət 
istiqamətlərindən biridir.

 Z.BƏŞİRQIZI, 
 “Xalq qəzeti”

“HÜRKUŞ”lar ilk dəfə görüntülənib
Türk Aerokosmik Sənayesi (TUSAŞ) tərəfindən dizaynlaşdırılıb öz 

imkanları ilə istehsal edilən “HÜRKUŞ”un “HYEU” modeli olan təlim 
təyyarələrini ilk dəfə İhlas Xəbər Agentliyi (İHA) görüntüləyib.

Hava Yer İnteqrasiya təyyarəsindən 
(HYEU) Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığı-
nın təlim və öyrədici fəaliyyətlərində istifadə 

edilməsi planlaşdırılır.
 “HÜRKUŞ HYEU” ilə “İrəli Hava 

Nəzarətçisi”, “İrəli Döyüş Nəzarətçisi” və 
“Birgə Atəş Dəstəyi Komandası”nın təlimləri 
həyata keçiriləcək. 

Digər tərəfdən, “HÜRKUŞ HYEU”nun 
qabaqcıl avionik sistemləri ilə əhəmiyyətli 
üstünlüklər qazanılacağı gözlənilir. 

Təlim təyyarəsinə tədricən infraqırmızı 
kameranın, avtopilotun inteqrasiyası müm-
kün olacaq. Digər tərəfdən, 1600 at gücündə 
çox güclü turbovintli mühərriklə təchiz edilən 
“HÜRKUŞ HYEU” yüksək manevrli çevik bir 
təyyarə kimi qəbul edilir. 

Tərlan SÜLEYMANOV, “Xalq qəzeti”

ABŞ Prezidenti Co Baydenlə 
ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski 
arasında fevralın 14-də baş tutan telefon 
bağlantısı zamanı ölkə səmasında 
aktivlik müşahidə olunub.

Avropada yerləşən ABŞ Hərbi Hava 
Qüvvələrinə məxsus yüksək hündürlükdə 
uça bilən “Global Hawk” pilotsuz uçuş aparatı 
Ukrayna səması üzərində uçuşlar həyata 
keçirib.

Bayden-Zelenski görüşündə son vaxtlar 
artan gərginliklə bağlı danışıqlar aparılarkən 

PUA-nın Ukraynanın qaynar nöqtələri 
üzərində uçması diqqət çəkib.

Elşən AĞALAR, “Xalq qəzeti”

İzzət Rüstəmov – 90

Maarifçi fəlsəfi irsin və demokratik 
mətbuatın görkəmli tədqiqatçısı

Azərbaycanın elmi-mədəni və media ictimaiyyəti 
qocaman ziyalı və ictimai xadim, tanınmış filisof alim və milli 
mətbuatımızın cəfakeş tədqiqatçısı, “Şöhrət” ordenli professor 
İzzət Rüstəmovun anadan olmasının 90 illiyini dərin ehtiram və 
qədirbilənliklə qeyd edir.

“Global Hawk” Ukrayna səmasında

Yuxusuzluq insanların ən çox əziyyət çəkdiyi psixoloji 
problemlərdən biridir və  İnsomniya adlanır. Ümumi yuxusuzluq-
dan danışdıqda isə bunu iki qrupa ayırmaq olar: yuxusuzluğun 
özü və onu yaradan amillər. Məsələn: ağrı, təşviş, həyəcan, dep-
ressiya və s. Bunu “Xalq qəzeti”nə açıqlamasında psixiatr Orxan 
Fərəcli deyib.  
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