
Oktyabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev İndoneziyanın Palembanq şəhərində keçirilən
III İslam Həmrəyliyi Oyunlarında qalib gəlmiş idmançıla-
rımız, onların məşqçiləri və idman mütəxəssisləri ilə
görüşmüşdür.

İdmançılarımızı İslam Həmrəyliyi Oyunlarında qazanılmış
qələbələr münasibətilə təbrik edən Prezident İlham Əliyev
bildirdi ki, Azərbaycan üçün uğurlu olan bu oyunlarda id-
mançılarımız ümumilikdə 24 medal qazanmışlar ki, onlardan
da 6-sı qızıldır. “Bu qələbə onu göstərir ki, Azərbaycan
idman dövlətidir. Ölkəmizdəki idman qurumlarının hamısı
bir məqsədə xidmət edir ki, Azərbaycanın uğurları daha da
artsın”, – deyən Prezident İlham Əliyev ölkəmizin dünyada
İslam həmrəyliyinin daha da gücləndirilməsi işinə töhfə
verdiyini, bu sahədə öz səylərini gücləndirdiyini bildirdi.

Sonra Azərbaycan Milli Karate Federasiyasının prezidenti Yaşar Bəşirov, İslam Həmrəyliyi Oyunlarında idmanın karate növündə
qızıl medalın sahibi Ayxan Mamayev, Taekvondo üzrə milli komandanın baş məşqçisi Gündüz Abdullayev, Milli Olimpiya
Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə çıxış etdilər. 

Prezident İlham Əliyev idmançılarımızı parlaq qələbələri münasibətilə bir daha təbrik etdi.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
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    Tədrisin yeni dövrün tələblərinə uyğun
qurulması, ilk növbədə, müasir təhsil infra -
strukturunun yaradılmasından asılıdır. Son
illər muxtar respublikanın yaşayış məntəqə-
lərində yeni məktəb binaları tikilmiş, tədris
forma və məzmunca yeniləşdirilmişdir. Or-
dubad rayonunda da təhsil ocaqlarının müa-
sirləşdirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmış,
bu istiqamətdə ardıcıl tədbirlər görülmüşdür.
    Oktyabrın 4-də Ordubad rayonunun
Sabirkənd tam orta məktəbinin yeni binasının
açılışı olmuşdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış məra-
simində iştirak etmişdir.

    Tədbirdə çıxış edən məktəbin direktoru
Yasin Həsənov demişdir ki, yeni məktəb bi-
nasının istifadəyə verilməsi elmə, təhsilə,
gələcəyimiz olan gənc nəslə göstərilən dövlət
qayğısının daha bir ifadəsidir. Məktəbdə in-
formasiya texnologiyalarının tətbiqi, yeni
tədris avadanlıqlarının qurulması təhsilin sə-
viyyəsini xeyli yüksəldəcəkdir. Göstərilən
hərtərəfli diqqət və qayğıya cavab olaraq
məktəbin pedaqoji kollektivi üzərinə düşən
vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəkdir. Yasin
Həsənov görülən bu işlərin ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttinin
uğurla davam etdirilməsi nəticəsində mümkün
olduğunu vurğulamış, qarşıdan gələn prezident
seçkilərində də bu siyasi xətti dəstəkləyə-
cəklərini bildirmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Sabirkənd
tam orta məktəbinin binasının istifadəyə ve-
rilməsi münasibətilə kollektivi təbrik etmiş,
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Həyat
böyük bir prosesdir. Bu prosesdə uğurla iş-
tirak etmək üçün insan müasir tələblərə
cavab verən biliyə malik olmalı, təhsil isə

daim təkmilləşdirilməlidir” fikrini xatırladaraq
demişdir: “Bu gün Sabirkənddə lazımi tədris
avadanlıqları ilə təmin olunmuş yeni məktəb
binasının istifadəyə verilməsi ümummilli
liderimizin tövsiyələrinə uyğun gənclərin
yetişdirilməsinə imkan verəcəkdir. Məktəb
binasında hərtərəfli şərait yaradılmışdır. Təhsil
ocağında lazımi tədris avadanlıqları quraş-
dırılmış, elektron lövhəli siniflər, kompüter
otaqları, zəngin kitabxana fondu, idman zalı
şagirdlərin istifadəsinə verilmişdir”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Gənclər
ölkəmizin gələcəyidir. Bu mənada təhsilə
göstərilən qayğı, çəkilən zəhmət ölkənin gə-
ləcəyinə xidmət edir. Dövlətimiz tərəfindən
təhsilin inkişafına xüsusi diqqət və qayğı
göstərilir. Yeni məktəb binaları tikilir, tədrisin
keyfiyyəti yüksəldilir, müəllimlərin əmək-
haqları artırılır, fərqlənənlərin əməyi dövlə-
timiz tərəfindən layiqincə qiymətləndirilir.
Bütün bunlar isə müəllimlər qarşısında mühüm
vəzifələr qoyur. Ölkəmizin gələcəyi olan
gənc lərin hazırlanması, onların Vətənə sədaqət
ruhunda tərbiyə olunması hər bir müəllimin
fəaliyyətinin əsasını təşkil etməlidir”.

    Məktəbin nailiyyətlərinin qənaətləndirici
olduğunu bildirən Ali Məclisin Sədri demişdir
ki, ötən tədris ilində məktəbi bitirən məzun-
lardan 7-si ali məktəblərə, 3-ü orta ixtisas
məktəbinə, 3-ü isə Heydər Əliyev adına
Hərbi Liseyə qəbul olunmuşdur. Bunlar mək-
təbin pedaqoji kollektivinin uğurlarıdır.
    Ali Məclisin Sədri qarşıya qoyulan vəzi-
fələrin uğurla icra olunacağına, məktəbin
nailiyyətlərinin daha da artırılacağına əmin-
liyini bildirmiş, kollektivə tədrisdə uğurlar
arzulamışdır.
    Sonra Ali Məclisin Sədri Ordubad rayo-
nunun ümumtəhsil məktəblərində əla qiy-
mətlərlə oxuyan şagirdlərdən bir qrupuna
kompüter dəsti hədiyyə etmiş, təhsildə qa-
zandıqları nailiyyətlərə görə şagirdləri təbrik
etmiş, onların müəllimlərinə təşəkkürünü
bildirmişdir.
    Açılışı bildirən lent kəsildikdən sonra bi-
naya baxış olmuşdur.
    Məlumat verilmişdir ki, 378 şagird yerlik
məktəb binası 4 mərtəbədən ibarətdir. Binada
21 sinif otağı, kimya-biologiya və fizika la-
boratoriyaları, hərbi kabinə, 2 kompüter

otağı, müəllimlər otağı, kitabxana, bufet, id-
man zalı və açıq idman qurğuları vardır.
Təhsil ocağında 257 şagird təhsil alır. Onların
təlim-tərbiyəsi ilə 41 müəllim məşğul olur.
    Məktəbdə lazımi ədəbiyyatlarla təmin
olunmuş müasir kitabxana yaradılmışdır. Bu-
rada şagirdlərin və müəllimlərin kitablardan
rahat istifadəsi təmin olunmuş, mütaliə saatları
və “kitabxana günü” müəyyənləşdirilmişdir.
Kitabxana fondunda 3160 latın qrafikalı dərs-
lik və 2878 bədii ədəbiyyat olmaqla, 6038
kitab vardır.
    Ali Məclisin Sədri birinci sinif şagirdlərinin
dərs prosesi ilə maraqlanmışdır. Bildirilmişdir
ki, 2013-2014-cü tədris ilində Sabirkənd tam
orta məktəbində birinci sinfə 30 şagird qəbul
olunmuşdur.
     Kompüter otaqlarında 38 kompüter quraş-
dırılmış və internetə qoşulmuşdur. Kompüterlər
arasında lokal informasiya mübadilə şəbəkəsi
yaradılmış, hər bir kompüter müasir əməliyyat
sistemi və proqram təminatı ilə təchiz edilmişdir.
İnformatika dərslərində şagirdlər kompüterlərin
texniki və proqram təminatını öyrənə biləcəklər.

Ordubad rayonunun Sabirkənd tam orta məktəbinin 
yeni binası istifadəyə verilmişdir

              

    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2013-cü il 3 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə
Azərbaycan Respublikasının təhsil işçiləri
təltif edilmişdir. Təltif edilənlər arasında Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının təhsil işçiləri
də var:

“Tərəqqi” medalı ilə:

    Əliyeva Gülsadə Ağalar qızı

    Qasımov Abbas Əkbər oğlu

    Quliyeva Fatma Firidun qızı

Şahverdiyeva Şamama Məhərrəm qızı

“Əməkdar müəllim” fəxri adı ilə:

    Məmmədova Ofelya Babaş qızı

    Şəkərəliyev İlham Əli oğlu

    Vəliyeva Ruxsarə Musa qızı

    Zeynalova Məryəm Hüseyn qızı

Ardı 2-ci səhifədə

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin
II hissəsinin 21-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
    Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil sahəsindəki xidmətlərinə
görə:
    Abbasov Kəmaləddin Əli oğluna
    Əliyeva Məsmə Həsən qızına
    Fətəliyev Çərkəz Fətəli oğluna
    İsmayılova Afət Şəmil qızına
    Məmmədov İlqar İsa oğluna

    Rzayeva Elmira Cəfər qızına
    Şıxəliyev Şahbaz Şıxəli oğluna
    Vəliyev Telman Yunis oğluna − “Əməkdar müəllim” fəxri adı
verilsin.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin Sədri Vasif TALIBOV

Naxçıvan şəhəri, 4 oktyabr 2013-cü il

Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil işçilərinə “Əməkdar müəllim”
fəxri adının verilməsi haqqında 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
Sərəncamı
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İnternetə çıxış imkanının olması isə şagirdlərin
elektron kitabxanalardan sərbəst istifadəsinə,
eləcə də təhsilyönümlü saytlardan əlavə mə-
lumatlar əldə etmələrinə imkan verəcəkdir.
    Dəqiq elmlərin tədrisi zamanı müasir la-
boratoriyaların imkanlarından istifadə olunması
nəzəri biliklərin praktik vərdişlərlə möhkəm-
ləndirilməsinə köməklik göstərir. Hazırda
məktəbin kimya-biologiya və fizika labora-
toriyalarında sınaq təcrübələrinin aparılması
üçün müxtəlif cihaz və alətlər qoyulmuşdur.
Təhsil ocağında quraşdırılan 3 elektron lövhə
isə keçilən dərslərin ətraflı və aydın şəkildə
qavranılmasını təmin edəcəkdir.
    Ümumtəhsil məktəblərində hərbi hazırlıq
fənninin yüksək səviyyədə tədris olunması
gənclərin hərbi-vətənpərvərlik ruhunda bö-
yüməsində, onların hərb sənətinə olan ma-
raqlarının artırılmasında başlıca amillərdəndir.
Sabirkənd məktəbinin hərbi kabinəsində də
şagirdlərə mühəndis, atəş, tibbi və sıra hazır -
lıqlarının, hərbi topoqrafiyanın və digər hərbi
biliklərin öyrədilməsi üçün lazımi şərait
yaradılmışdır.
    Baxış zamanı qeyd olunmuşdur ki, muxtar
respublikanın ümumtəhsil məktəblərində “şah-
mat” fənninin tədrisinə xüsusi diqqət yetirilir.
Keçilən dərslər şagirdlərin şahmata olan ma-
rağını artırmaqla yanaşı, onların əqli inkişafı

və intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsi
baxımından da mühüm əhəmiyyət daşıyır.
    Məktəbin idman zalında yaradılan şərait,
quraşdırılan idman qurğuları şagirdlərin sağ-
lam böyüməsinə, idman və fiziki tərbiyə
işinin daha da yaxşılaşdırılmasına imkan
verəcəkdir.
    Məktəbin müəllimləri ilə görüşən Ali

Məclisin Sədri demişdir: “Bu gün Sabir-
kənddə yeni məktəb binasının istifadəyə ve-
rilməsi kənddə təhsilin səviyyəsini yüksəlt-
məklə yanaşı, ölkəmizin gələcəyinə hesab-
lanmışdır. Məktəbdə intellektli, savadlı, və-
tənpərvər gənclərin yetişdirilməsi dövləti-
mizin ən qiymətli sərvətidir. Gələcəkdə bu
gənclər hansı sahədə fəaliyyət göstərmələ-

rindən asılı olmayaraq, ilk növbədə, ölkəmizə
xidmət edəcəklər”.
    Ali Məclisin Sədri Beynəlxalq Müəllimlər
Günü münasibətilə məktəbin pedaqoji kol-
lektivini təbrik etmiş, ölkəmizdə, eləcə də
muxtar respublikamızda təhsilin inkişafı
sahəsində görülən işləri eyni zaman da
müəllim əməyinə verilən qiymət kimi
dəyərləndirmişdir.
    Təhsil ocağının həyətində də abadlıq işləri
aparılmış, gülkarlıqlar salınmış, işıqlandırma
sistemi quraşdırılmışdır.
    Ali Məclisin Sədri məktəb binasına ba-
xışdan sonra kənd sakinləri ilə görüşmüş-
dür. Kənd sakinləri, ziyalılar Sabirkəndin
abad yaşayış məntəqəsinə çevrildiyini, in-
sanların rifahının yüksəldiyini, problem-
lərinin vaxtlı-vaxtında həll olunduğunu
bildirmiş, göstərilən qayğıya görə min-
nətdarlıq etmişlər.
    Ali Məclisin Sədri Ordubad rayonunun
kəndlərinin kompleks şəkildə abadlaşması
istiqamətində görülən işlərin bundan sonra
da davam etdiriləcəyini bildirmiş, yaradılan
şəraiti, göstərilən qayğını ümummilli lider
Heydər Əliyevin siyasi xəttinin uğurlu davamı
kimi dəyərləndirmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Ölkəmizdə 1993-cü ildən
etibarən hər il oktyabrın

5-i Beynəlxalq “Müəllimlər
Günü” kimi qeyd olunur.

    Təhsilin inkişafı və cəmiyyətin
bütün sahələrinə nüfuz etməsi hər
bir dövlətin ali məqsədlərindən bi-
ridir. Bu məqsədin həyata keçiril-
məsi isə ölkədə yüksək savada və
peşəkarlıq səviyyəsinə malik müəl-
limlər ordusunun yaradılmasından
asılıdır. Azərbaycan xalqının milli
təfəkküründə müəllim adı hər za-
man ucalıq, ziyalılıq və mənəvi
saflıq rəmzi kimi təcəssüm olun-
muş, böyük hörmət və yüksək eh-
tiramla çəkilmişdir. Sosial statu-
sundan, tutduğu vəzifədən asılı ol-
mayaraq, hər bir insan cəmiyyətdəki
mövqeyinə, şəxsiyyət kimi forma-
laşmasına, qazandığı biliklərə görə
özünü məhz müəllimlərinə borclu
sayır. Çünki onlar insanı kamillik
zirvəsinə səsləyərək, ən əsas vəzi-
fəni – gənclərin təhsili, təlim-tər-
biyəsi məsələsini yerinə yetirirlər.
    Müdriklərin fikrinə görə, “hər
bir millətin mədəni tərəqqisi təhsillə,
təhsilin tərəqqisi isə müəllimlərlə
bağlıdır”. Əsl müəllim bilik və ba-
carığını, qəlbinin hərarətini dövlətin
və xalqın sabahı naminə ərməğan
edir.
    Azərbaycan müəllimləri tarixən
mütərəqqi amallar naminə çalışmış,
şərəfli müəllim peşəsini ən uca zir-
vələrə qaldıraraq xalqımızın ma -
ariflənməsi və tərəqqisi yolunda
yorulmadan fəaliyyət göstərmişlər.
“Hər birimizdə müəllimin hərarətli
qəlbinin bir zərrəciyi var. Mən
dünyada müəllimdən şərəfli ad
tanımıram”, – deyən ümummilli
lider Heydər Əliyev Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi bütün illərdə müəl-
lim əməyini yüksək qiymətləndir-
miş, onlara böyük hörmətlə yanaş-
mış, təhsil işçilərinin maddi və-
ziyyətinin, rifah halının yaxşılaş-

dırılmasının qayğısına qalmışdır.
Bu gün də ölkəmizdə ixtisaslı, öz
peşəsini dərin məhəbbətlə sevən
müəllimlər ordusu vardır. Azər-

baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə həyata keçirilən milli təhsil is-
lahatlarının bir hissəsini də ixtisaslı
müəllim kadrlarının hazırlanması,
müəllimlərin sosial vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması təşkil edir.
    Muxtar respublikamızda müəl-
limlərin əməyinin qiymətləndiril-
məsi, sosial rifahının yaxşılaşdı-
rılması, onların hərtərəfli qayğı ilə
əhatə olunması diqqət mərkəzin-
dədir. Müəllim əməyinə verilən
əsas qiymət isə yüksək təhsil şə-
raitinin yaradılması, dərslərin müa-
sir metodlarla tədris olunması ilə
ölçülür. Son 10 ildə muxtar res-
publikada ən müasir avadanlıqlarla
təchiz olunmuş 200-ə yaxın təhsil
müəssisəsi tikilərək və ya əsaslı
şəkildə yenidən qurularaq istifadəyə
verilmişdir. Bu isə ölkəmizdə təh-
silin inkişafına göstərilən yüksək
qayğının daha bir ifadəsidir.
    Muxtar respublikada təhsil sa-
həsinə göstərilən dövlət qayğısı
təkcə infrastrukturyönümlü deyil.
Bu gün təhsil müəssisələrinin mad-
di-texniki bazasının gücləndirilməsi,
məktəblərimizin müxtəlif növ dərs
vəsaitləri, dərslik və bədii ədəbiyyat,
informasiya-kommunikasiya tex-
nologiyaları ilə təchiz olunması da
diqqət mərkəzindədir. Son 8 ildə
ümumtəhsil məktəblərinə 1 milyon
753 min 282 nüsxə dərslik, 16 min
720 ədəd xəritə, şahmatın tədrisi

üçün 325 elektron tədris vəsaiti,
həmçinin 620 min 117 nüsxə bədii
ədəbiyyat, jurnal və məcmuə ve-
rilmişdir. Ümumtəhsil məktəblə-

rində 500-dən artıq elektron lövhə
quraşdırılmış və hər 15 şagirdə 1
kompüter düşməklə təhsil müəssi-
sələrinə 3183 kompüter verilmişdir
ki, onların da 83 faizi internetə
qoşulmuşdur. Eyni zamanda ümum-
təhsil məktəblərində təhsil alan
630 əlaçı şagirdə kompüter hədiyyə
olunmuşdur. Yaradılan şərait tədris
prosesinin müasir tələblər səviy-
yəsində qurulmasına və keyfiyyət
amilinin yüksəldilməsinə imkan
verir.
    Muxtar respublikada təhsilə gös-
tərilən diqqət və qayğı, məktəblərin
müasir səviyyədə qurulması, təd-
risin keyfiyyətinin artırılması, ilk
növbədə, ali məktəblərə qəbul im-
tahanlarında uğurlu nəticələrin qa-
zanılmasını şərtləndirmişdir. 2012-
2013-cü tədris ilində ümumtəhsil
məktəblərini 4186 məzun bitirmiş-
dir. Ali məktəblərə sənəd verən
3238 abituriyentdən 1676-sı tələbə
adını qazanmış, onlardan 312 nəfəri
500-700 intervalında bal toplamış,
6 tələbə Prezident təqaüdünə layiq
görülmüşdür. Təbii ki, bu nailiy-
yətlərin qazanılmasında əsas amil
həm də müəllim zəhmətidir.
    Ümumtəhsil məktəblərinin pe-
daqoji kadrlarla təmin olunması
muxtar respublikada təhsilin key-
fiyyətcə yaxşılaşmasına müsbət
təsir göstərir, bu məqsədlə hər il
təhsil yarmarkaları təşkil olunur.
Keçirilən yarmarkalarda təyinat

alan yüzlərlə gənc müəllim muxtar
respublikanın ucqar dağ kəndlərində
pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. Bu
il sentyabrın 5-də keçirilən növbəti

təhsil yarmarkasında da 140 gənc
müəllimə göndərişlər verilmişdir.
    Bu gün muxtar respublikamızın
ümumtəhsil məktəblərində yeni
təhsil proqramlarının tətbiqi isti-
qamətində ardıcıl tədbirlər həyata
keçirilir, hər bir müəllim tədrisin
yeni məzmun və texnologiyalar
əsasında qurulmasında yaxından
iştirak edir. 2013-2014-cü tədris
ilində ümumtəhsil məktəblərinin
altıncı siniflərində yeni milli kuri-
kulumların tətbiqinə başlanılmış,
bu məqsədlə altıncı siniflərdə dərs
deyən müəllimlər üçün treninqlər
keçirilərək onlara sertifikatlar ve-
rilmişdir. Ümumiyyətlə, son illər
fənn kurikulumları ilə tədris aparan
129 müəllim, 85 rayon (şəhər)
təhsil şöbəsinin əməkdaşları və
185 təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor
müavini Naxçıvan Müəllimlər İns-
titutunda, eyni zamanda 85 fizika,
kimya və biologiya müəllimi isə
Naxçıvan Dövlət Universitetində
keçirilən təlim kurslarında iştirak
etmişlər.
    Müəllimlərin əməyi ölkəmizdə,
o cümlədən muxtar respublikamızda
hər zaman yüksək qiymətləndirilir,
onlar fəxri adlarla, orden və me-
dallarla təltif olunurlar. Muxtar res-
publikamızın təhsil sistemində ça-
lışanlardan 54 nəfəri “Azərbaycan
Respublikasının əməkdar müəlli-
mi”, 63 nəfəri “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının əməkdar müəllimi”

fəxri adlarına layiq görülmüş, 52
müəllim isə “Tərəqqi” medalı ilə
təltif olunmuşdur. Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin 2007-ci il 4 sentyabr
tarixli Sərəncamına əsasən, mək-
təblərin və pedaqoji kadrların fəa-
liyyətinin qiymətləndirilməsi məq-
sədilə hər il “Ən yaxşı ümumtəhsil
məktəbi” və “Ən yaxşı müəllim”
müsabiqələri keçirilir. 2013-cü ildə
muxtar respublikamızdan daha 5
müəllim “Ən yaxşı müəllim” mü-
kafatına layiq görülmüşdür. Bu-
nunla da, mükafata layiq görülən
müəllimlərin sayı 30-a çatmışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbov müəllimlər qarşısında mü-
hüm vəzifələr qoyaraq demişdir:
“Müəllimlər gələcəyimiz olan
gənc lərin təhsil almasında, tərbiyə
olunmasında xüsusi rol oynayır.
Gələcəyimizin təməli müəllimlər
tərəfindən qoyulur. Bu təməl nə
qədər möhkəm qoyulsa, gələcəyi-
miz bir o qədər möhkəm qurula-
caq, uğurlu olacaqdır”. Ali Məclis
Sədrinin tapşırıqlarına uyğun olaraq,
müəllimlər vətənpərvər, təhsilli
gənclərin yetişdirilməsi, cəmiyyət
üçün faydalı fərdlərin hazırlanması
istiqamətində səylə çalışırlar. Bu
gün hər bir müəllim elmi-nəzəri
hazırlığı, pedaqoji ustalığı, metodik
cəhətdən kamilliyi ilə yanaşı, və-
tənpərvərliyi ilə də seçilir, dövlətinə
və xalqına sədaqətlə xidmət edir.
    Öz peşə bayramlarını qeyd edən
muxtar respublika müəllimləri bun-
dan sonra da şagirdlərin yüksək
intellektual səviyyəyə malik, milli
dəyərlərə hörmətlə yanaşan, bilikli,
vətənpərvər gənclər kimi yetişməsi,
xalqımız və dövlətimiz üçün yararlı
vətəndaş olması istiqamətində yo-
rulmadan çalışacaqlar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti

Müəllimə qayğı cəmiyyətə, Vətənə, 
onun bu gününə və sabahına qayğı deməkdir

5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür
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    Oktyabrın 4-də Naxçıvan Qar-
nizonunda Milli Ordunun zabit və
gizir heyətinin iştirakı ilə seçkilərə
hazırlıqla bağlı seminar-treninq
keçirilmişdir. Seminarı giriş sözü
ilə Naxçıvan Qarnizonunun zabiti
Mirqiyas Rüstəmov açmışdır. 
    “Hərbi qulluqçular da Azərbaycan
Respublikasının digər vətəndaşları
kimi, aktiv və passiv seçki hüququna
malikdirlər və bu hüquqları həyata
keçirərkən onlarla eyni hüquq və
vəzifələrə sahibdirlər”, – deyən Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili (Om-
budsman) Ülkər Bayramova seçki
hüququnun təminatları və məhdu-
diyyətləri barədə hərbi qulluqçulara
məlumat vermişdir.
     Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Aparatının şöbə müdiri
Cəlil Rüstəmov bildirmişdir ki, seçki
hüququ ümumi, bərabər, birbaşa, sər-
bəst, şəxsi və gizli səsvermə prinsipləri
əsasında həyata keçirilir. Bu prinsiplər,

demək olar ki, bütün demokratik
dövlətlərin seçki qanunvericiliyində
təsbit olunan ümumi qəbul olunmuş
prinsiplərdir. Ümumilik prinsipinin
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ölkə
vətəndaşlarının hamısı seçki hüququna
malikdirlər. Bərabər seçki hüququ
prinsipinə görə, hər bir seçici seçki-
lərdə iştirak etmək üçün yaradılmış
imkanlardan digər seçicilərlə bərabər
səviyyədə istifadə edir. Birbaşa seçki
hüququ prinsipi isə seçicinin seçkili
orqana və ya seçkili vəzifəyə birbaşa
seçmək və seçilmək hüququnun möv-
cudluğunda ifadə olunur. “Seçkilərdə
sərbəst iştirak aktiv seçki hüququ ilə
bağlı olan bir prinsipdir”, – deyən
Cəlil Rüstəmov qeyd etmişdir ki, bu
prinsipə əsasən, şəxsiyyətin iradəsi
ən mühüm əlamət kimi ön plana çə-
kilir. Azərbaycan Respublikası və-
təndaşlarının seçkilərdə iştirakı azad
və könüllüdür. Gizli səsvermənin tət-

biq olunmasında məq-
səd seçkilərin daha
düzgün keçirilməsinə,
seçicilərin öz iradələ-
rini olduğu kimi hə-
yata keçirmələrinə nail
olmaqdır. Bu prinsip
seçicilərin iradəsinin
ifadəsi üzərində kənar
nəzarət və təsiri istisna
edir. Şəxsi səsvermə
prinsipinə görə isə seçici öz iradəsini
yalnız özü, şəxsən ifadə etməlidir. 
    Naxçıvan Qarnizonunun zabiti
Mirqiyas Rüstəmov çıxış edərək bil-
dirmişdir ki, Milli Orduda xidmət
edən hərbi qulluqçuların səsvermə-
lərinin təmin edilməsi üçün 21 qapalı
seçki məntəqəsi yaradılmışdır. Bu
seçki məntəqələri təşkil olunarkən
Seçki Məcəlləsinin bütün tələbləri
nəzərə alınmışdır. 
    Seminarda çıxış edən  Naxçıvan

Muxtar Respublikası Hərbi Məhkə-
məsinin sədri Qasım Əliyev vətən-
daşların seçki hüquqlarının pozulması
zamanı şikayət edilməsi qaydaları,
şikayətin verilməsi müddətləri, və-
təndaşlar tərəfindən verilən şikayət-
lərə dair tələblər, seçki hüquqlarının
müdafiəsi ilə bağlı işlər haqqında
ətraflı məlumat vermişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının hərbi prokuroru Yaşar Həsənov
çıxışında qeyd etmişdir ki, seçki

hüquqlarının pozulması xarakterinə
görə cinayət, inzibati, intizam və
mülki məsuliyyətə səbəb olur, onlar
ictimai təhlükəlilik dərəcələrinə
görə fərqlənir. Ölkəmizdə seçki hü-
quqlarına önəm verilməsi, seçki
hüquqlarının pozulmasının daha ic-
timai təhlükəli əməl kimi qiymət-
ləndirilməsi və bu hüquqların po-
zulmasına görə digər məsuliyyət
növləri ilə yanaşı, şəxsin cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunması da nə-
zərdə tutulmuşdur. 
    Mərkəzi Seçki Komissiyasının
sədri Məhərrəm Qasımov muxtar
respublikada seçkilərə  hazırlıq sa-
həsində görülmüş işlərdən bəhs et-
miş, seçicilərin səsvermə qaydala-
rından danışmışdır. 
    Tədbirə Naxçıvan Qarnizonunun
zabiti Mirqiyas Rüstəmov yekun
vurmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

mətbuat xidməti

Hərbi qulluqçuların iştirakı ilə seminar-treninq keçirilmişdir

    Ötən hər gün bizi ölkəmizin həyatında
başlıca taleyüklü ictimai-siyasi hadisə
olan prezident seçkilərinə yaxınlaşdırır.
Ona görə də muxtar respublikamızda
fəaliyyət göstərən dairə və məntəqə
seçki komissiyaları bu tədbiri uğurla
başa çatdırmaq üçün yaradılmış bütün
imkanlardan səmərəli istifadə etməyə
səy göstərirlər. Həm seçki komissiyaları,
həm seçicilər yaxşı bilirlər ki, ölkəmizin
və ölkə vətəndaşlarının sabahı həmin
gün qəbul ediləcək qərardan asılıdır. 
    5 saylı Şahbuz-Babək Seçki Dairəsi
dairə seçki komissiyasının sədri Taməddin
Hüseynovla söhbətimizdə öyrəndik ki,
bu dairə üzrə 37 məntəqə fəaliyyət gös-
tərir. Ümumilikdə, bu məntəqələrdə 26
min 432 seçici səs verəcək. Seçicilərin
5 nəfərinin yaşı 100-dən yuxarıdır. İlk
dəfə səs verəcək seçicilər 597 nəfərdir. 
    Komissiya sədrinin sözlərinə görə,
seçki məntəqələrinin 25-i Şahbuz, 12-si
Babək rayonlarında yerləşir. Şahbuz ra-
yonundan 14 min 591, Babək rayonundan
11 min 841 seçici seçkiyə qatılacaq.
Seçki məntəqələrinin 30-u yeni, 7-si isə
tam təmir olunan binalarda yerləşir.
Bütün məntəqələr lazımi avadanlıqlarla
təmin edilib, seçki sənədlərinin mühafizəsi
üçün tədbirlər görülüb. Məntəqələr seç-
kilərə aid sənədlərlə təmin olunub. Dai-
rənin 5-1, 5-2, 5-26, 5-31, 5-34 saylı
seçki məntəqələrində veb-kameralar
quraşdırılıb. 
    Seçkilərin azad, demokratik və şəffaf
şəkildə keçirilməsində üzərinə mühüm
vəzifələr düşən məntəqə seçki komissi-
yaları üzvlərinin peşəkarlığının yüksəl-
dilməsi üçün məqsədyönlü tədbirlər da-
vam etdirilir. Komissiya üzvləri seçicilər
və müşahidəçilər üçün yaddaş kitabçaları,
müxtəlif təlimatlarla yaxından tanış olub-
lar. Komissiya üzvləri Mərkəzi Seçki
Komissiyasında təşkil olunan seminar-
treninqlərdə iştirak ediblər. “Məntəqə
seçki komissiyası üzvlərinin vəzifələri”,
“Müşahidəçilərin və kütləvi informasiya
vasitələri nümayəndələrinin hüquq və
vəzifələri”, “Səslərin hesablanmasına
hazırlıq”, “Səslərin hesablanması və səs-
vermənin nəticələri haqqında protokolun
doldurulmasına dair izah” və digər möv-
zularda keçirilən tədbirlər komissiya
üzvləri üçün metodik köməklik rolunu
oynayıb. Bütün bunlar isə belə deməyə
əsas verir ki, 5 saylı Şahbuz-Babək Seçki
Dairəsinin əhatə etdiyi seçki məntəqələri
prezident seçkilərinə tam hazırdır və
seçkilərin uğurla başa çatacağına heç
bir şübhə yoxdur. 
    5-12 saylı Badamlı qəsəbə məntəqə
seçki komissiyasının sədri Hilal Paşayev
bildirdi ki, bu məntəqədə 412 seçici
qeydiyyatdadır. Onların 9 nəfəri ilk dəfə
səs verəcək. Onlardan biri ilə görüşdük.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin II kurs
tələbəsi Mədinə İsmayılova bildirdi ki,
ilk dəfə seçici olmağım prezident seç-
kilərinə təsadüf etdi. Bu da qəlbimdə
böyük fərəh hissi yaradıb. Çünki mən
də ölkə başçısının seçilməsində iştirak

etmək hüququ qazanmışam. Həmin mən-
təqənin 90 yaşlı seçicisi Birqayımova
Emma Fyodorovna rus millətinin nü-
mayəndəsidir. Gəncliyindən bu qəsəbədə
yaşayır. Burada məskunlaşmağına da
peşman deyil:
    – Həmişə azərbaycanlılardan hörmət
görmüşəm. Bu gün mənə həm də yaşlı
bir insan kimi hörmət göstərirlər. Azər-
baycanda keçirilən bütün seçkilərdə
iştirak etmişəm. Ancaq müstəqillik illə-
rində keçirilən seçkilərdə bu xalqın ira-
dəsinin, əzminin daha yüksək olduğunu
görmüşəm. Buna görə də 9 oktyabrda
keçiriləcək seçkilərin  uğurla başa çata-
cağına tam əminəm. 
    Şada kəndi təkcə Şahbuz rayonunun
deyil, həm də muxtar respublikanın uc-
qarda yerləşən sərhəd bölgələrindən bi-
ridir. Düşmənlə bir addımlıqda yaşayan
bu kəndin sakinlərinin seçkiqabağı əh-
val-ruhiyyəsini öyrənmək üçün burada
yaradılmış 5-25 saylı məntəqəyə də üz
tutduq. Məntəqə bir neçə il əvvəl yeni
inşa olunmuş kənd tam orta məktəbinin
binasında yerləşir. 127 seçicinin səs ve-
rəcəyi məntəqə seçkilərə tam hazır və-
ziyyətdədir. Məntəqə seçki komissiya-
sının sədri Təyyar Əhmədov bildirdi ki,
sərhəd bölgəsi sakinlərinin seçkidə fə-
allığını təmin etmək üçün bütün tədbirlər
həyata keçirilib. Seçki keçiriləcək otaqlar
yüksək səviyyədədir. Katib və üzvlər,
həmçinin seçkini izləyəcək müşahidəçilər
üçün yerlər müəyyən edilib. Hər bir
seçici öz adının seçici siyahısında olub-
olmadığını dəqiqləşdirə bilər. Məntəqəyə
gəlmək imkanı məhdud olan seçicilər
üçün səyyar seçki qutuları verilib. Kənd
sakinlərindən Göycə Məmmədova, Əh-
məd Həsənov, Vəli Heydərovla görüşdük.
Kənd sakinlərinin seçkilərə yüksək əh-
val-ruhiyyə ilə qatılacaqlarına bir daha
əmin olduq. Göycə Məmmədova bildirdi
ki, bugünkü yaşayışı görən hər bir şadalı
kimə səs verəcəyini yaxşı bilir. Bilir ki,
onun sabahı bu gün atdığı addımdan
asılıdır. 
    5-5 saylı Mərəlik seçki məntəqəsində
də olduq. Komissiya üzvləri və bir neçə
seçici ilə görüşdük. İlk dəfə səs verəcək
Nuray Qasımlının dediklərindən:  
    – Çox əlamətdar və məsuliyyətli bir
kampaniyadır. Dövlətimizə başçı seç-
məliyik. Adımın seçici siyahısında ol-
duğunu dəqiqləşdirmişəm. Heç bir çə-
tinlik çəkmədən öz namizədimi müəy-
yənləşdirmişəm. Bilirəm ki, ona səs ver-
məklə, onu Prezident seçməklə öz ar-
zularıma, Vətənimin, torpağımın, xal-
qımızın daha xoşbəxt gələcəyinə səs
vermiş olacağam. Buna görə də seçki
gününü gözləyirəm. 
    5-1, 5-3, 5-4, 5-6, 5-8, 5-11 saylı və
digər məntəqələrdə gördüklərimiz belə
deməyə imkan verir ki, 5 saylı Şahbuz-
Babək Seçki Dairəsi üzrə bütün seçki
məntəqələri 9 oktyabr prezident seçki-
lərinə tam hazırdır. Prezident seçkilərinə
isə çox az vaxt qalır. 
                         - Muxtar MƏMMƏDOV

Muxtar respublika prezident seçkilərini
uğurla başa vuracaq

Seçki məntəqələrinin hazırlığı bunu deməyə əsas verir

    Seçki hər bir xalqın həyatında ictimai-siyasi
hadisə olmaqla yanaşı, həm də vətəndaşların
azad seçim imkanlarını təmin edən hüquqi pro-
sesdir. Bir neçə gündən sonra bu proses vasitəsilə
xalqımız növbəti beş ildə görmək istədiyi rəhbərini –
Prezidentini seçəcək.
    Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Naxçıvan
Muxtar Respublikasında da yaxınlaşan bu siyasi
günə ciddi hazırlıq işləri aparılır. Vəziyyətlə əyani
tanışlıq üçün 3 saylı Babək-Kəngərli-Naxçıvan
Seçki Dairəsinin bir neçə seçki məntəqəsində olduq. 
    İlk olaraq üz tutduğumuz Babək rayonunun Nə-
zərabad kənd tam orta məktəbində yerləşdirilmiş
3-29 saylı seçki məntəqəsi prezident seçkilərinə
tam hazırdır. Məntəqə seçki komissiyasının sədri
Mirməhəmməd Seyidovun verdiyi məlumata görə,
məntəqə üzrə 746 seçici qeydiyyata alınıb. Seçicilər
arasında 11 nəfər ilk dəfə seçki hüququndan istifadə
edəcək. Məntəqədə bütün zəruri işlər başa çatdırılıb,
seçici siyahıları müvafiq lövhəyə yerləşdirilib.
    Didivar kəndində 1056 nəfərin səs verəcəyi 3-
30 saylı məntəqə həkim ambulatoriyasının binasında
fəaliyyət göstərir. Burada da bütün işlər başa çat-
dırılıb. Hər bir seçici öz adının seçici siyahısında

olub-olmadığını məntəqədə qoyulmuş seçici siya-
hıları əsasında dəqiqləşdirə bilər.
    Eyni mənzərəni rayonun Aşağı və Yuxarı Uzun -
oba kəndlərinin seçiciləri üçün təşkil edilmiş 3-31
və 3-32 saylı seçki məntəqələrində də müşahidə
etdik. Kənd məktəbində yerləşən 3-31 saylı seçki
məntəqəsinin seçici siyahısında 401 nəfər, 3-32
saylı məntəqədə isə 344 nəfər seçicinin adı vardır.
Hər iki məntəqə üzrə 17 nəfər seçkilərdə ilk dəfə
səs verəcək. 
    3 saylı Babək-Kəngərli-Naxçıvan  Seçki Dairə-
sinin  34 və 35 saylı seçki məntəqələri isə Şıxmahmud
kəndində yerləşir. Müşahidə apardığımız 3-34 saylı
seçki məntəqəsində 996 nəfər, 3-35 saylı məntəqədə
isə 1151 nəfər seçicinin adı dəqiqləşdirilərək siyahıya
alınıb. Hər iki məntəqə üzrə 48 nəfər ilk dəfə
seçkidə iştirak edəcək. Hazırda bildiriş vərəqələrinin
seçicilərə paylanılması işi davam etdirilir.
    Qeyd edək ki, olduğumuz bütün seçki məntəqələri
Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə
uyğun olaraq təşkil edilib, hər bir seçicinin hüquq-
larından sərbəst şəkildə istifadə etməsi üçün əlverişli
şərait yaradılıb.

*     *     *

    Prezident seçkilərinin keçiril-
məsinə hazırlıq Naxçıvan Muxtar
Respublikasında yüksək səviyyədə
təşkil olunub. Ötən gün Culfa-
Babək Seçki Dairəsinin də əhatə
etdiyi bir neçə məntəqədə olduq
və hazırlıqla bağlı prosesdə möv-
cud vəziyyəti öyrəndik. Qeyd edək
ki, bu dairə üzrə dairə seçki ko-
missiyası qanunvericiliyə uyğun
qaydada onun ərazisində fəaliyyət
göstərən məntəqələrin seçkiyə
hazırlığını tam təmin edib.
Məntəqə üzvləri gündəlik olaraq
Seçki Məcəlləsinə uyğun şəkildə
hazırlıq işlərini aparırlar.
     Yuxarıda adıçəkilən seçki dairəsi
üzrə Əbrəqunus kənd tam orta
məktəbinin binasında yaradılan  22
saylı seçki məntəqəsində qarşıdan
gələn seçkilərdə 1219 nəfər öz
seçmə hüququndan istifadə edəcək.
Bu günə qədər  məntəqə səsvermə
günü üçün hazır vəziyyətə gətirilib,
seçici siyahıları tərtib olunub, se-
çicilərə bildirişlər paylanıb. Mən-
təqə daşınan və daşınmaz qutular,
eləcə də səsvermə kabinələri ilə
təmin olunub.  Məntəqə seçki ko-
missiyasının sədri Araz Əliyevin
bildirdiyinə görə, məntəqə lazımi
avadanlıqlarla təmin edilib.  
     Bənəniyar kənd tam orta mək-
təbində yaradılan 6-24 saylı mən-
təqədə də hazırlıq işləri yüksək
səviyyədə həyata keçirilib. Bu
məntəqədə 1144  seçici səs verəcək.
Onlardan 27 nəfəri ilk dəfə səs
verənlərdir. Məntəqə üzrə ilk dəfə
səsverməyə qatılacaq seçicilərdən
tələbə Dünya Hüseynova ilə adını
seçici siyahısında dəqiqləşdirərkən
rastlaşdıq və təəssüratlarını öy-
rəndik. O bildirdi ki,  muxtar res-
publikada  ilk dəfə səs verən seçi-
cilər üçün müxtəlif tədbirlərin,

eləcə də Mərkəzi Seçki Komissi-
yası tərəfindən görüşlərin keçiril-
məsi bütün gənclər tərəfindən min-
nətdarlıqla qarşılanıb. Bundan baş-
qa, o, hazırlanan müxtəlif təlim
materiallarında seçki mədəniyyəti,
seçkilərdə iştirakın hüquqi aspekt-
ləri haqqında məlumat alıb. 
    Dünya Hüseynova dedi ki,
seçkilərdə gənclərin aktivlik nü-
mayiş etdirməsi üçün çox işlər
görülüb. Ölkə üzrə prezident seç-
kilərində təxminən 5 milyon nə-
fərə yaxın seçicinin səsvermədə
iştirak edəcəyi və onlardan 2 mil-
yon nəfərinin, yəni 40 faizinin
gənclər olduğu statistik məlumat-
larda əksini tapıb. Gənclər ara-
sında təxminən 500 min nəfər ilk
dəfə prezident seçkilərində səs
verəcək ki, bu da ümumi seçici-
lərin 10 faizini təşkil edir.  
     6 saylı Culfa-Babək Seçki Dai-
rəsinin Saltaq kənd tam orta mək-
təbində yaradılan 26 saylı məntə-
qəsində apardığımız müşahidələr
bu kənddə də prezident seçkilərinin
şəffaf və demokratik şəraitdə ke-
çiriləcəyinə inam yaradır. 1118
seçicinin olduğu məntəqədə ilk
dəfə 32 nəfər səs verəcək.  Saltaq
kənd sakini, kənd tam orta mək-
təbinin tarix müəllimi Mahir Əs-
gərovla söhbətimizdə qeyd etdi
ki, artıq o, bildiriş vərəqəsini alıb.
Onun dediklərindən: 
     – Seçkilərin demokratik, ədalətli
və tam şəffaf baş tutması, nami-
zədlərin bərabər şəkildə təbliğat-
təşviqat kampaniyası aparması
dövlətimizin öz vətəndaşlarına hər
cür imkanlar yaratmasından, ölkə -
mizdə seçici hüquqlarının ən yük-
sək səviyyədə qorunmasından xə-
bər verir. Muxtar respublikamızda
yaradılan demokratik ab-havanın

nəticəsidir ki, həm Mərkəzi Seçki
Komissiyası, həm də qeyri-höku-
mət təşkilatları, ictimai birliklər
vətəndaşların seçkilərdə aktiv iştirak
etməsi üçün fəal iş aparırlar. 
     1249 seçicinin qeydiyyatda ol-
duğu Ərəzin kənd tam orta məktə-
bində yerləşən 6-21 saylı məntəqədə
seçkilərə hazırlıq işlərinin səviyyəsi
bu prosesə ciddi münasibətdən xəbər
verir. Bu məntəqədə kabinələrə işıq-
landırma sistemləri quraşdırılıb,
məntəqə veb-kamera ilə təchiz edi-
lib. Təşviqat lövhələrində prezi-
dentliyə namizədlər haqqında mə-
lumatlar öz əksini tapıb, seçici si-
yahıları olan lövhədəki yazılar yük-
sək keyfiyyətlə və hər kəsin görə
biləcəyi tərzdə yerləşdirilib. Məntəqə
seçki komissiyasının sədri Asif
İman ovun bildirdiyinə görə, bu
məntəqədə qeydiyyatda olan hər
bir seçiciyə səs verəcəyi seçki mən-
təqəsinin ünvanı haqqında, səsver-
mənin yeri və vaxtı, səsvermə pro-
sesində istifadə edilən şəxsiyyəti
təsdiq edən sənədlərin siyahısı, səs-
vermə qaydaları və bu kimi maa-
rifləndirmə xarakterli məlumatları
özündə əks etdirən bildiriş vərəqələri
çatdırılıb. 
    Ümumiyyətlə, Culfa-Babək
Seçki Dairəsinin əksər məntəqə-
lərində apardığımız müşahidələr
zamanı məntəqələrin prezident
seçkilərinə tam hazır olduğunun
şahidi olduq. Bu da onu deməyə
əsas verir ki, muxtar respublikada
yaradılan  bütün seçki dairələri
kimi, Culfa-Babək Seçki Dairə-
sinin əhatə etdiyi məntəqələrdə
də  seçkilər ən yüksək səviyyədə
həyata keçiriləcək, əhali heç bir
çətinliklə üzləşmədən layiqli na-
mizədə səs verəcəkdir.

- Səbuhi HÜSEYNOV

- Səbuhi HƏSƏNOV
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    Naxçıvan Özəl Universitetində
5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər
Günü ilə əlaqədar tədbir keçiril-
mişdir. Tədbirdə universitetin təd-
ris və elmi işlər üzrə prorektoru,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
İbrahim Kazımbəyli çıxış edərək
müəllimləri bayram münasibətilə
təbrik etmiş, onlara göstərilən
qayğıdan danışmışdır. Qeyd olun-
muşdur ki, müəllimlər cəmiyyəti
formalaşdıran peşə sahibləridir.
Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev Azərbaycan təhsilinin sə-
viyyəsinin yüksəldilməsində
müəllim əməyinə böyük qiymət
vermiş, müəllim haqqında dəyərli
fikirlər söyləmişdir. 
    Ulu öndərin təhsil sahəsində
müəyyənləşdirdiyi siyasət bu
gün ölkə başçısı cənab İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir. Sevindirici haldır ki, bu
siyasətin bəhrələrini və müəl-

limlərə göstərilən qayğını ölkə-
mizin ayrılmaz tərkib hissəsi
olan muxtar respublikamızda da
görmək olar. Belə qayğının nə-
ticəsidir ki, öz işində fərqlənən
müəllimlərimizin əməyi yüksək
qiymətləndirilir, onlar fəxri ad-
lara, müxtəlif dövlət təltiflərinə
layiq görülürlər. 
    Sonra Azərbaycan dili və ədə-
biyyat kafedrasının baş müəllimi
Mədəd Səfərov, Pedaqogika və
psixologiya kafedrasının müdiri
Solmaz Həsənli çıxışlarında
müəllimləri bayram münasibətilə
təbrik etmiş, onlara gələcək fəa-
liyyətlərində uğurlar diləmişlər. 
    Sonda tələbələrin ifasında səs-
ləndirilən bir-birindən rəngarəng
musiqi nömrələri, şeirlər, şən və
hazırcavablar klubu üzvlərinin
çıxışları tədbir iştirakçıları tərə-
findən alqışlarla qarşılanmışdır. 

Nuray ƏSGƏROVA

Ali təhsil ocağında Beynəlxalq 
Müəllimlər Günü qeyd olunmuşdur
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     Şahmat məktəblərində, orta məktəblərdə və ali təhsil ocaqlarında
“şahmat” fənnini tədris etmək istəyənlər üçün test imtahanları keçi-
riləcək. Test imtahanlarında şahmat nəzəriyyəsindən biliyi olan və
şahmat yarışlarında oyun praktikası olan hər kəs iştirak edə bilər.
     Test imtahanlarının keçirilmə günləri:
     1. 12 oktyabr 2013-cü il – Şərur Rayon Uşaq-Gənclər Şahmat

Məktəbi

     2. 13 oktyabr 2013-cü il – Naxçıvan Şəhər Şahmat Mərkəzi

     3. 14 oktyabr 2013-cü il – Kəngərli rayon Qıvraq qəsəbə tam

orta məktəbi

       4. 17 oktyabr 2013-cü il – Babək Rayon Uşaq-Gənclər Şahmat Məktəbi

     5. 18 oktyabr 2013-cü il – Ordubad Rayon Uşaq-Gənclər Şahmat

Məktəbi

     6. 19 oktyabr 2013-cü il – Culfa Rayon Uşaq-Gənclər Şahmat

Məktəbi

     7. 20 oktyabr 2013-cü il – Sədərək Rayon Uşaq-Gənclər Şahmat

Məktəbi

     8. 21 oktyabr 2013-cü il – Şahbuz Rayon Uşaq-Gənclər Şahmat

Məktəbi

     Test imtahanları saat 1100-də başlayır. Test imtahanlarından
məqbul qiymət alanlara Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahmat Fe-
derasiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin
sertifikatı verilir. Bu, onun sahibinə müvafiq təhsil ocaqlarında
“şahmat” fənnini tədris etmək hüququ verəcək.
     Test imtahanlarında iştirak etmək istəyənlər müvafiq şahmat
məktəblərinə müraciət edə bilərlər.

Elanlar

      Naxçıvan Şəhər Peşə Liseyi 2013-2014-cü dərs ilində tələb olunan ərzaq məhsullarının satınalınması üçün kotirovka sorğusu elan edir.
Kotirovka zərfi 11 oktyabr 2013-cü il tarixdə, saat 1100-də açılacaq. İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs: Abbasov Həsən Saleh oğlu,  telefon: 545-25-80

Hörmətli seçicilər!
    Seçkilər günü saat 750-də məntəqə seçki komis-
siyasının sədri seçki məntəqəsini açıq elan edir,
seçki komissiyasının üzvlərinə, orada olan seçicilərə,
müşahidəçilərə boş seçki qutularını göstərib mö-
hürləyir, saat 800-də səsvermənin başlandığını elan
edir.
    Məntəqə seçki komissiyasının bir üzvü seçki mən-
təqəsinin girişində dayanaraq məntəqəyə daxil olan
vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqələrini və ya şəxsiyyəti
təsdiq edən digər sənədləri, onun sol əlinin baş bar-
mağının dırnaq və dərisinin bir hissəsinin gözəgö-
rünməyən maye ilə əvvəl işarələndiyini yoxlayır və
içəri daxil olmağa icazə verir. 
                                        *  *  *
    Bu cür işarələnmə müəyyən edilərsə, seçiciyə
seçki bülleteni verilmir.

                                        *  *  *
    Məntəqə seçki komissiyasının digər üzvü seçicinin
adının seçici siyahısında olduğunu yoxlayır və ona
seçki bülleteni verir. 

    Seçici razılaşarsa, seçicinin sol əlinin baş barmağı
işarələnir.
    Seçiciyə seçki bülleteni şəxsiyyət vəsiqəsi və ya
onu əvəz edən sənəd təqdim edildikdə verilir. 
    Seçici seçki bülletenini aldıqdan sonra seçicilər
siyahısına şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən
sənədin seriyası və nömrəsi yazılır. Təqdim olunmuş
şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin
seriyası və nömrəsi seçicilər siyahısına məntəqə
seçki komissiyasının üzvü tərəfindən qeyd edilir.
Seçici yazıların düzgünlüyünü yoxlayır və bülleteni
alarkən imza edir. Seçiciyə bülleteni verən şəxs se-
çicinin seçici vəsiqəsinə səsvermə gününün tarixini
əks etdirən xüsusi möhür (ştamp) vurur. 

    Seçki bülleteni seçiciyə verilərkən onun nömrə-
lənmiş sol küncü məntəqə seçki komissiyasının üzvü
tərəfindən kəsilmə xətti boyunca kəsilir və özündə
saxlanılır.

    Seçki bülletenini müstəqil yazıb doldurmaq imkanı
olmayan əlil seçici, məntəqə seçki komissiyasının
üzvlərindən və müşahidəçilərdən başqa, istədiyi şəxsi
kömək üçün otağa və ya kabinəyə çağıra bilər. Bu
şəxsin soyadı və inisialı seçicilər siyahısında seçki

bülleteni alınması barədə seçicinin imzası ilə birgə
göstərilir.
    Seçici doldurulmuş seçki bülletenini səsvermə
üçün nəzərdə tutulmuş seçki qutusuna salır.

    Seçici seçki bülletenini doldurarkən səhv etdiyini
bildirərsə, ona seçki bülleteni vermiş məntəqə seçki
komissiyası üzvündən korlanmış seçki bülleteninin
əvəzinə yeni seçki bülleteni verməsini xahiş edə
bilər. Bu halda seçki komissiyasının üzvü korlanmış
bülleteni ortadan kəsməklə ləğv edir, seçiciyə yeni
bülleten verir və seçicilər siyahısında seçicinin soy -
adından sağda müvafiq qeyd edir. Bu barədə dərhal
ayrıca akt tərtib olunur.

    Seçkilər günü səsvermə saat 800-dən 1900-a
kimi keçirilir. Məntəqə seçki komissiyaları səs-
vermə gününə azı 25 gün qalmış səsvermənin
yeri və vaxtı haqqında kütləvi informasiya va-
sitələri ilə və ya məlumat lövhələri vasitəsi ilə
seçiciləri xəbərdar etməlidirlər.

     Seçicinin seçki bülletenini sərbəst almaq imkanı
olmadıqda o, məntəqə seçki komissiyasının üzvləri
və müşahidəçilər istisna olmaqla, başqa şəxslərin
köməyindən istifadə edə bilər. Seçiciyə kömək
edən şəxs öz soyadını və inisialını göstərməklə
seçici siyahısında “seçicinin seçki bülletenini alması
haqqında imza” qrafasında imza etməlidir.

    Hər bir seçici şəxsən və təklikdə səs verir.
Başqa şəxslərin əvəzinə səs verməyə icazə ve-
rilmir. Seçki bülleteni seçicidən başqa heç kəsin
daxil olmasına icazə verilməyən, gizli səsvermə
üçün xüsusi avadanlıqla təchiz edilmiş otaqda
və ya kabinədə doldurulur.

    Barmağının maye ilə işarələnməsindən imtina
edən seçiciyə seçki bülleteni verilməyəcəyi izah
edilir. Seçici razılaşmadıqda ondan seçki məntə-
qəsini tərk etmək tələb edilməlidir. Bu barədə se-
çici siyahısında “işarələnmədən imtina etdi”
qeydi aparılır.

    Seçki qutuları məntəqə seçki komissiyası üzv-
lərinin və müşahidəçilərin maneəsiz müşahidə
edə bildikləri yerdə qoyulmalıdır.

Seçki marafonu
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri
9 oktyabr 2013-cü il
Səsvermə prosesinin mərhələləri

Saat 800-1900

1. Siz seçki məntəqəsinə daxil olarkən məntəqə seçki komissiyasının üzvü

şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədinizin olmasına əmin olduqdan sonra ultrabənövşəyi
lampa vasitəsilə sol əlinizin baş barmağının dırnaq və dəri hissəsinin gözəgörünməyən

mürəkkəblə işarələnib-işarələnmədiyini yoxlayır.

2. Məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin əyləşdiyi masaya

yaxınlaşıb şəxsiyyət vəsiqənizi və ya onu əvəz edən sənədi komissiya üzvünə
təqdim edin.

3. Təqdim etdiyiniz şəxsiyyət vəsiqənizin və ya onu əvəz edən sənədin seriya

nömrəsi seçicilər siyahısındakı müvafiq qrafada yazıldıqdan sonra yazının düzgünlüyünü
yoxlayın. 

4. Sizin razılığınızla məntəqə seçki komissiyasının üzvü sol əlinizin baş bar-

mağının dırnaq və dəri hissəsini gözəgörünməyən mürəkkəblə işarələyir. Mürəkkəb
quruyanadək barmağınıza toxunmamalısınız (əgər barmağınızın mürəkkəblə işa-
rələnməsinə etiraz etsəniz, səsvermə hüququndan istifadə edə bilməyəcəksiniz).

5. Sizə seçki bülleteni veriləcək. Azərbaycan Respublikası

Mərkəzi Seçki Komissiyasının təsdiq etdiyi nümunəyə  müvafiq olaraq, rəsmən
hazırlanmış seçki bülleteninin üz tərəfinin yuxarı sağ küncü müvafiq məntəqə seçki
komissiyasının möhürü ilə təsdiqlənmiş, nömrəli yuxarı sol küncü isə kəsilmiş
olmalıdır.

6. Sonra seçicilər siyahısında “Seçicinin seçki bülleteninin alması haqqında

imza” qrafasında adınızın qarşısında imza edin.

7. Səs vermək üçün səsvermə kabinəsinə daxil olun.

Səsvermə kabinəsində sizdən başqa heç kəs olmamalıdır. Siz
gizli səs verirsiniz. Seçki bülletenində namizədlərin adlarının

qarşısındakı kvadratlardan yalnız birinə işarə qoymalısınız. Birdən çox boş kvadratda
işarə qoyulduqda və ya heç bir işarə qoyulmadıqda səs etibarsız sayılır.

8. İşarələnmiş seçki bülletenini qaytarıb səsvermə otağında qoyulmuş daşınmaz

seçki qutusuna salın və seçki məntəqəsini tərk edin. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyası

    Azərbaycan birinci divizionunun
4-cü turu çərçivəsində “Araz-Nax-
çıvan” futbol komandası növbəti gö-
rüşünü keçirəcək. Qazaxın “Göyəzən”
futbol komandasının qonağı olacaq
qırmızı-ağlar bu gün Gəncəyə yola
düşüblər. Burdan isə Naxçıvan təm-
silçisi Qazaxa yollanacaq. Koman-
damız Qazax Olimpiya İdman Kom-

pleksində məskunlaşacaq və bu gün
oyunun keçiriləcəyi stadionda məşqə
çıxacaq. “Araz-Naxçıvan”ın heyə-
tində zədəli və ya cəzalı olan futbolçu
yoxdur.
    Qeyd edək ki, oyunu idarə edəcək
hakimlər briqadası artıq məlum olub.
“Göyəzən”-“Araz-Naxçıvan” matçı
FİFA dərəcəli təcrübəli hakim Anar

Salmanova həvalə edilib. Ona bu
görüşdə Yaşar Abbasov və Ra hin
Heybətov köməklik edəcəklər. Na-
miq Süleymanov isə dördüncü ha -
kim funksiyasını yerinə yetirə cək.
Oyunun hakim-inspektoru Namiq
Qasımovdur.
    “Göyəzən”-“Araz-Naxçıvan” matçı
sabah Qazax Şəhər Stadionunda
oynanılacaq. 

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Növbəti qərb səfəri

*    *    *


