
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Mə-
sələləri üzrə Komissiya tərəfindən 36 dövlət
orqanında inzibati vəzifələrin VI-VII təsnifatına
uyğun 299 vakant vəzifənin tutulması üçün
elan edilən müsabiqənin test imtahanlarına
başlanılıb. 

445 nəfərin sənəd təqdim etdiyi müsabiqənin
test imtahanlarında namizədlərə qanunvericilikdən
40, məntiqi təfəkkür barədə 30, kompüter bilikləri
ilə bağlı 15, ümumi dünyagörüşü üzrə 15 olmaqla,
ümumilikdə, 100 test tapşırığı təqdim olunur.
     İmtahanlarda namizədlərin biliklərini sərbəst
şəkildə nümayiş etdirmələri üçün hərtərəfli şərait
yaradılıb. Obyektivliyin və şəffaflığın təmin edil-
məsi məqsədilə imtahan gedişinin video və audio
yazısı qeydə alınır. İmtahandan dərhal sonra na-
mizədlərə cavab kartı və nəticə barədə arayış
verilir. Nəticələr komissiyanın internet saytında
yerləşdirilir. Test imtahanında müvafiq keçid
balını toplamış namizədlər müsahibə mərhələsində
iştirak etmək hüququ qazanırlar.
    Məlumat üçün bildirək ki, bu ilin avqust
ayının 6-da elan edilən müsabiqədə iştirak
etmək üçün qeydiyyatdan keçmiş namizədlər
mərhələli şəkildə sentyabrın 29-na qədər test
imtahanlarına qatılacaqlar.

Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı
test imtahanına başlanılıb

    Qədimliklə müasirliyin vəhdət təşkil etdiyi
müxtəlif təyinatlı binaların tikintisi və ya
bərpa olunaraq yenidən qurulması Naxçıvan
şəhərini gözəlləşdirməklə yanaşı, həm də
ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafını təcəssüm
etdirir. Hazırda Naxçıvan şəhərinin “Əlincə”
məhəlləsində hamam kompleksi və yeni av-
todayanacaq tikilir.
    12000 kavadratmetr ərazidə inşa olunmuş
avtodayanacaq üçün tikili zirzəmi ilə birlikdə
iki mərtəbədən ibarətdir. Zirzəmi hissədə
304 yerlik avtomobil dayanacağı, yuxarı his-
sədə isə 8540 kvadratmetr sahədə avtomobil
satışı üçün bazar və avtomobillərin ehtiyat
hissələrinin satışını həyata keçirəcək 54 ma-
ğaza fəaliyyət göstərəcək. Bundan əlavə, bu-
rada avtomobillərin yuyulması, elektrik, çi-
lingər xidmətləri təşkil olunacaq, yeməkxana
istifadəyə veriləcək. Hazırda obyektdə elektrik
xətlərinin çəkilişi aparılır, müxtəlif bölmələrin
qapı və pəncərələri salınır, zirzəmi hissədə
isə tavan örtüyünün vurulmasına başlanılıb.
Yaxın günlərdə avtomobil satışının təşkil
olunacağı əraziyə asfalt salınacaq. 
    Ərazidə inşa olunmuş və Şərq memarlı-
ğının nümunələrini özündə əks etdirən hamam
kompleksində isə işlər tamamilə yekunlaşıb.
1100 kvadratmetr ərazini əhatə edən kom-
pleksdə  qadın və kişilər üçün nəzərdə tutul-
muş hər biri 305 kvadratmetr olmaqla, iki
hamam zalı, ayrılıqda hər biri üçün 4 ədəd

hamam otağı və soyunub-geyinmə otaqları
fəaliyyət göstərəcək. Zirzəmi hissədə isə
bufet, anbar, qazanxana, hamam aksesuarla-
rının satılacağı mağaza olacaq.
    Tikinti işləri Naxçıvan Şəhər Abadlıq və
Təmir-Tikinti İdarəsinin inşaatçıları  tərəfindən
aparılır.
     Naxçıvan Muxtar Respublikasında peşə və
orta ixtisas təhsilinə göstərilən dövlət qayğısının
nəticəsidir ki, digər təhsil ocaqlarının tikintisi
və ya yenidən qurulması ilə yanaşı, bu cür

təhsil müəssisələrinin yenidən qurulması da
diqqət mərkəzində saxlanılır. Hazırda Naxçıvan
Texniki Kolleci üçün nəzərdə tutulmuş binada
təmir və yenidənqurma işləri davam etdirilir.
A və B korpuslarından ibarət olan bina zirzəmi
ilə birlikdə 4 mərtəbədən ibarətdir. Burada
işlərə 2015-ci ilin aprel ayından başlanılıb.
Ötən müddətdə binanın giriş hissəsi dairəvi
formada yenidən qurulub, yeni qazanxana sis-
temi quraşdırılıb, elektrik xətləri yenilənib.
Hazırda sinif otaqlarının qapıları dəyişdirilir,

eyni zamanda boya işləri aparılır. Bina istifadəyə
tam hazır olduqdan sonra zirzəmi hissədə qa-
zanxana, mətbəx, kimya, biologiya və fizika
laboratoriyaları, fənn kabinələri, birinci mər-
təbədə elektron lövhəli sinif, kompüter sinfi,
fənn kabinələri, ikinci mərtəbədə kompüter
sinfi və elektron lövhəli siniflərlə yanaşı, müəl-
limlər otağı və digər sinif otaqları, üçüncü
mərtəbədə isə 234 nəfərlik tədbirlər zalı və
müxtəlif sinif otaqları istifadəyə veriləcək.
    Ordubad şəhərindəki Texniki-Peşə və Sü-
rücülük Məktəbi üçün binada da  yenidən-
qurma işlərinə cari ilin aprel ayından başla-
nılıb. Bina zirzəmi ilə birlikdə 4 mərtəbədən
ibarətdir. Hazırda suvaq və boya işləri aparılır,
binanın qarşısında isə sürücülük kursunda
oxuyanlar üçün praktik məşğələ meydançası
hazırlanır, ətrafda abadlıq işləri görülür. Mək-
təb binasında  54 sinif otağı, idman zalı, 99
yerlik yataqxana müdavimlərin istifadəsinə
veriləcək. Burada xalçaçılıq, dərzi, çilingər,
traktor-maşinist, bərbər və sair peşələr üzrə
kadrlar hazırlanacaq. Eyni zamanda müasir
tələblər səviyyəsində qurulan binada müxtəlif
fənn kabinələri, şahmat otağı, kompüter si-
nifləri də istifadəyə veriləcək.
    Hər iki təhsil müəssisəsinin yenidən qu-
rulmasını “Gəmiqaya İnşaat” Məhdud Mə-
suliyyətli Cəmiyyətinin inşaatçıları həyata
keçirirlər.

Xəbərlər şöbəsi

Yeni quruculuq ünvanları

  Dünən Sədərək Rayon Prokurorluğunun
təşkilatçılığı ilə Sədərək kəndində torpaq
üzərində mülkiyyət hüququ qaydalarına
həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə
Sədərək və Qaraağac kənd inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndəliklərin əməkdaş-
ları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak
ediblər. 

    Tədbiri giriş sözü ilə Qaraağac kənd in-
zibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə Şərafəddin
Şükürov açıb.
    Rayon prokuroru Valid Mustafayev torpaq
üzərində mülkiyyət hüququ qaydaları haq-
qında danışaraq qeyd edib ki,  torpaq istifa-
dəçiləri və icarəçiləri tərəfindən özgənin

mülkiyyətində olan torpağın alınıb-satılması,
bağışlanması, torpaq sahələrinin özbaşına
dəyişdirilməsi barədə bağlanan əqdlər, habelə
torpaq mülkiyyətçilərinin qanunda nəzərdə
tutulmuş qaydaları pozmaqla bağladıqları
əqdlər etibarsız hesab edilir və onların heç
bir hüquqi qüvvəsi yoxdur.
    Valid Mustafayev bildirib ki, qanunveri-
ciliyin pozulması müvafiq hüquqi məsuliyyət
yaradır. Belə ki, torpaq sahələrinin özbaşına
tutulması, torpaq sahələrində qanunsuz tikinti
aparılması, torpaqların kateqoriyalarının qa-
nunvericiliyə  riayət edilmədən dəyişdirilməsi,
torpaqların istehsal və məişət tullantıları,
kimyəvi və radioaktiv maddələr, habelə

çirkab suları ilə çirkləndirilməsi torpaq qa-
nunvericiliyinin pozulması hesab olunur və
məsuliyyət yaradır.
    Rayon Prokurorluğunun müstəntiqi Elvin
Zeynalov isə çıxışında qeyd edib ki, torpaq
sahələrində qanunsuz tikinti aparılması qa-
nunvericiliklə qadağan olunur. İnzibati Xətalar
Məcəlləsinə əsasən, qanunvericiliklə müəyyən
olunmuş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti
orqanlarının razılığı alınmadan binaların və
qurğuların tikilməsinə görə fiziki şəxslər üç
yüz manatdan altı yüz manatadək miqdarda,
vəzifəli şəxslər min beş yüz manatdan üç
min manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər on
beş min manatdan otuz min manatadək miq-
darda cərimə edilirlər.
    Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran
suallar cavablandırılıb.

Prokurorluq orqanları hüquqi 
maarifləndirmə tədbirlərini davam etdirir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 16-da Türkiyə Respublikasının
xarici işlər naziri Feridun Sinirlioğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

Dövlətimizin başçısı Feridun Sinirlioğlunu Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri
təyin edilməsi münasibətilə təbrik edib, fəaliyyətində ona uğurlar arzulayıb. Feridun
Sinirlioğlunun ilk xarici səfərini Azərbaycana etməsinin önəmini vurğulayan Prezident
İlham Əliyev bir ənənə olaraq ölkələrimizin prezidentlərinin də ilk xarici səfərlərini qardaş
ölkələrə etmələrini münasibətlərimizin yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndirib. Azərbaycan-
Türkiyə ikitərəfli əlaqələrinin təməlində qardaşlıq duyğularının dayandığını deyən dövlətimizin
başçısı bu təməl üzərində çox gözəl ikitərəfli münasibətlərin qurulduğunu da məmnunluqla
qeyd edib. 

Feridun Sinirlioğlu Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri kimi Azərbaycana səfər
etməkdən qürur duyduğunu deyib. Azərbaycanın Türkiyə üçün qardaş və tərəfdaş ölkə olduğunu
vurğulayan qonaq dövlətimizin müstəqilliyinin ilk illərindən başlayaraq xalqımızın ümummilli
lideri, ulu öndər Heydər Əliyevin zamanında və Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə
ölkəmizdə gedən sürətli inkişaf proseslərinin şəxsən şahidi olduğunu bildirib.

Rəsmi xronika

Øß ÃÐ
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17 sentyabr 2015-ci il, cümə axşamı

    Nəqliyyat daşımalarının vaxtında və təh-
lükəsiz yerinə yetirilməsi istiqamətində avqust
ayında da müvafiq tədbirlər görülmüşdür. 

    Belə ki, bu dövrdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisində 2015-2016-cı ilin
payız-qış mövsümünə hazırlıq və qarşıda
duran vəzifələrlə əlaqədar keçirilən müşavi-
rədə verilmiş tapşırıqların icrasına başlanılmış,
avtovağzallarda, avtobus parkında qışa hazır -
lığın vəziyyəti yoxlanılmışdır. Texniki müa-
yinə komissiyası qış aylarında marşrut xət-
lərinə buraxılacaq nəqliyyat vasitələrinin tex-
niki sazlığına nəzarəti gücləndirmişdir.
    Muxtar respublikada fəaliyyətdə olan
138 marşrut xətti üzrə hərəkət edən 303 av-
tobus və 487 taksi vasitəsilə şəhər, rayon
mərkəzləri, qəsəbə və kəndlərin hamısı
marşrutla təmin edilmişdir. İran İslam Res-
publikasının ərazisindən keçməklə Bakı-

Naxçıvan və Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə
fəaliyyət göstərən avtobus marşrutunun
qrafik üzrə fəaliyyəti də təmin edilmiş, bu

dövrdə Naxçıvandan Bakıya 131 reys vasi-
təsilə 5 min 851, əks-istiqamətdə isə 5 min
927 sərnişin daşınmışdır.
    Xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
məqsədilə sərnişindaşıma ilə məşğul olan
nəqliyyat vasitələrinə dövlət nəzarəti güc-
ləndirilir. Avqust ayı ərzində 10 fiziki və hü-
quqi şəxs lisenziyaya cəlb edilmiş, 17 avto-
nəqliyyat vasitəsinə lisenziya kartları veril-
mişdir. Nəqliyyat vasitələrinə nəzarət məq-
sədilə müxtəlif günlərdə 9 dəfə reyd keçirilmiş,
qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olan sürücülər
müəyyən edilərək onların barəsində müvafiq
tədbirlər görülmüşdür. “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ümumi istifadədə olan av-
tomobil yolları ilə ağırçəkili və iriqabaritli

nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və on-
ların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi
Qaydası”nın icrasına nəzarət də gücləndiril-

mişdir. Ötən ay yükdaşıma fəaliyyəti göstərən
fiziki və hüquqi şəxslərin avtonəqliyyat va-
sitələrinə baxış keçirilmiş, 233 nəqliyyat va-
sitəsinə “icazə vərəqəsi” verilmişdir. Həmçinin
nazirlik tərəfindən sərnişindaşıma ilə məşğul
olan avtobus və taksilərin təmizliyinə, sürü-
cülərin geyim formasına və hərəkət qrafikinə
nəzarət edilmiş, xüsusən axşam saatlarında
şəhərdaxili marşrutların intensiv hərəkəti
təmin olunmuşdur.
    Yol-nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına,
nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz və rahat
hərəkətinə hesablanmış tədbirlər bundan
sonra da davam etdiriləcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti

Nəqliyyat sektorunun inkişafı diqqət mərkəzindədir
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    Qədim Naxçıvan özünün 5 min
 illik şəhər mədəniyyəti ilə Şərqlə
Qərbin qovşağında bəşər siviliza-
siyasına bir çox ilklərlə yaddaqalan
töhfələr vermişdir. Naxçıvanlılar
çətinliklərə baxmayaraq, elə bir
mədəniyyət nümunəsi yaratmışlar
ki, bu gün qarşılıqsız qonaqpər-
vərlik, səmimi tolerantlıq, səbir,
asayişə hörmət, kiçik bir çatış-
mazlığa göstərilən yüksək həssaslıq
baxımından bütün dünyanın diqqət
mərkəzindədirlər. Naxçıvan şəhə-
rində və muxtar respublikanın di-
gər yaşayış məntəqələrində insan
amilinə verilən diqqət, hər kiçik
tələbatın ödənilməsi üçün həyata
keçirilən tədbirlər müasir inkişaf
dövründə naxçıvanlıların haqqı
olduğu firavan həyatdan zövq al-
ması üçündür. 
    Şəhər bizim ümumi evimiz, hər
gün on minlərlə insanın kollektiv
tələbatlardan birgə istifadə edə bil-
diyi unikal yaşayış məntəqəsidir.
Çoxmərtəbəli binalar, müasir mək-
təblər, geniş universitet auditori-
yaları, hər cür tibbi xidmətlərin
göstərildiyi səhiyyə müəssisələri,
hamının birgə oyun izlədiyi stadion
və sair belə mühüm sosial obyektlər
anonim şəhər həyatına dəyər qazan -
dıran, bir-birini tanımayan insan-
ların, əslində, bir-biri üçün nə qədər
qiymətli olduğunu göstərən müasir
ictimai məkanlardır. Belə şəraitin
yaradılması isə öz-özlüyündə baş
verməyib. Bu, şəhərin inkişafı üçün
uzaq perspektivləri özündə ehtiva
edən uzaqgörən planlaşdırmanın
nəticəsidir. İctimai nəqliyyat da şə-
hər əhalisinin və şəhərə gəlmiş qo-
naqların elə tələbatlarındandır ki,
onun təşkili və tənzimlənməsi yalnız
sosial qayğı prinsipləri baxımından

mümkündür ki, bunu da yalnız
dövlət edə bilər. 
    İctimai nəqliyyat adından da
göründüyü kimi, sosial statusundan
asılı olmayaraq, hər kəsin hər yerdə
istifadə edə bildiyi bir hərəkətetmə
vasitəsidir. Həyatın müasirləşməsi
ilə bu nəqliyyat vasitələri də tətbiq
olunduğu şəhərin əhali sayı və mə-
dəni tələbat səviyyəsinə uyğun ola-
raq dəyişir. Burada yol qovşaqları,
yaşayış, istehsal, təhsil və ticarət
kimi şəhər həyatının mühüm ele-
mentləri də öz sözünü deyir. Ancaq
istənilən halda ictimai nəqliyyat
marşrutları kommersiya prinsiplə-
rindən, yəni qazanc məqsədindən
uzaq olub, böyüyən şəhərin əhali-
sinin tələbatlarının ödənilməsinə
yönəldilir. 
    İnkişaf edən cəmiyyətlərdə ic-
timai nəqliyyata göstərilən diqqət
onun bir çox üstünlüyü ilə əlaqə-
dardır. Təkcə 20-25 minik avto-
mobilinin əvəzinə rahat bir avto-
busun atmosferə buraxdığı zəhərli

qazlara görə müqayisə apardıqda
şəhərin ən ciddi problemlərindən
biri olan ekoloji təmizlik prinsipləri
baxımından bu, hər şeyi deyir.
Düzdür, hələ Naxçıvan şəhərində
çox az rast gəlinsə də, gələcəkdə

yol tıxaclarının yaranmaması ba-
xımından rahatlığı və sürətinə görə
fərdi nəqliyyat vasitələrindən geri
qalmayan avtobus və mikroavto-
buslar şəbəkəsinin genişləndiril-
məsi məsələnin ən yaxşı həlli yo-
ludur. Dünya təcrübəsi belə de-
məyə əsas verir. Şəhərlər böyüyüb
yüz minlik, milyonluq, on mil-
yonluq şəhərlərə çevrildikcə şəhər

həyatının ən böyük problemlərin-
dən biri olan yol tıxaclarının qar-
şısının alınması da son nəticədə,
yenə ən sadə şəhər mədəniyyə -
tində – kollektiv rifahlardan isti-
fadədə görünür. 

    Muxtar respublikamızda sərnişin
nəqliyyatı xidmətlərinin inkişaf et-
dirilməsi daim diqqət mərkəzin-
dədir. Hələ 20 il əvvəlki dövrə
baxsaq, blokadanın Naxçıvanda
yaratdığı ən böyük çətinliklərdən
biri məhz sərnişindaşımada hiss
olunurdu. O dövr artıq arxada qal-
mış və indi naxçıvanlılar bütün
muxtar respublikanı əhatə edən
təhlükəsiz yol infrastrukturuna ma-
lik olmaqla, müasir və rahat nəq-
liyyat vasitələri ilə yola çıxırlar.
Düzdür, bəzi kəndlər üzrə işləyən
marşrutlar inkişafın tələbi ilə ayaq-

laşmaqda geri qalıb, dədə-baba
qaydalarından hələ də qurtula bil-
məsələr də, bu, ümumən, muxtar
respublikada sərnişin nəqliyyatının
inkişafına xələl gətirəcək səviyyədə
deyildir. Naxçıvanda avtobus nəq-
liyyatı ilə yanaşı, müasir peşəkar
tələblərə cavab verən taksi xid-
mətləri, dəmir yolu və hava nəq-
liyyatı da sərnişinlərə xidmət gös-

tərir. Hazırda Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi
tərəfindən 140-a yaxın marşrutda
əhaliyə ictimai nəqliyyat xidməti
göstərilir. Təkcə Naxçıvan şəhərində
isə hər gün 10 mindən artıq insan
nəqliyyat xidmətindən istifadə edir.
Bu sahənin artan tələbatları nəzərə
alınaraq muxtar respublikada sər-
nişinlərin rahatlığı üçün qabaqcıl
təcrübənin, yeniliklərin tətbiq edil-
məsi istiqamətində işlər davam et-
dirilir. Bu yaxınlarda Naxçıvan şə-
hərində əhaliyə xidmət üçün 7 ədəd
yeni avtobus alınaraq Naxçıvan
Şəhər Nəqliyyat İdarəsinə verilmiş,
bununla da, Naxçıvan şəhərində 8
marşrut üzrə xətlərdə əhaliyə nü-
munəvi xidmət göstərən avtobus-
ların sayı 58-ə çatmışdır.   
    Naxçıvanda sərnişindaşıma xid-
mətlərinin daha da təkmilləşdiril-
məsi istiqamətində həyata keçirilən
bu tədbirlər, ümumən, muxtar res-
publikanın sosial-iqtisadi inkişafı
ahəngində baş verir. Bu yaxınlarda
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbovun Naxçıvan Şəhər Nəq-
liyyat İdarəsinə yeni avtobusların
təqdim olunması münasibətilə ke-
çirilən tədbirdə dediyi kimi: “Bu
gün ölkəmizdə bütün sahələr in-
kişaf etdirilir. Xüsusilə də insan
amili ilə bağlı olan məsələlər daim
diqqət mərkəzində saxlanılır. Son
illər sərnişindaşımalar üzrə xid-
mətin səviyyəsinin yaxşılaşdırıl-
ması da bu tədbirlərin tərkib hissəsi
kimi mühüm əhəmiyyət daşıyır”.
    Yaxın  keçmişə dönüb baxdıqda,
o dövrdə Naxçıvanda yalnız öz
maraqları üçün dağınıq, qayda-qa-
nunsuz işləyən komfortdan uzaq
ictimai nəqliyyat vasitələrinin yerinə
indi tamamilə təhlükəsiz, rahat və
peşəkar sürücülərin idarə etdiyi bir
sərnişindaşıma şəbəkəsi görürük.
Bütün bunlar isə şübhəsiz, əhalinin
rifahı üçün işə göstərilən yaradıcı
münasibətin nəticəsidir. 

    Gözəl geyinməyi hər kəs sevir.
Əgər söhbət uşaqlara geyim seç-
məkdən gedirsə, burada müxtəlif
tələblər ortaya çıxır. Şübhəsiz,
uşaqların gözəl libasda görünməsi
təkcə onların valideynlərinin deyil,
elə hamımızın arzusudur. Xüsusən
müasir təhsil ocaqlarımızda oxuyan
gözoxşayan formalarda məktəbli
və tələbələrimizi görmək insanı
daha da fərəhləndirir. 
    Geyim mədəniyyəti haqqında çox
danışılır. İnsanı lap uşaq yaşından
təmiz və səliqəli geyimə alışdırmaq,
onu cəmiyyətdə tutduğu mövqedən
asılı olmayaraq, həm özünə, həm
də ətrafdakılara hörmət ruhunda tər-
biyə etmək çox vacibdir. Başqa sözlə,
insanlar bəzən öz geyimi ilə sosial
statusunu nümayiş etdirməyə çalış-
salar da, amma, əslində, bu onların
cəmiyyətdə həm özlərinə, həm də
başqalarına olan hörmətinin sadə
dillə bir ifadə sidir. Ona görə də cə-
miyyətdə, xüsusən də nizam-intizam
tələb olunan yerlərdə, o cümlədən
təhsil və təlim-tərbiyə müəssisələ-
rində, uşaq və gənclərin formalaşdığı
hər bir məkanda geyimlə bağlı mü-

nasibətlər tənzimləndikdə bu, əksər
hallarda sonrakı sosial probemlərin
də həllinə imkan yaradır. Bu ba-
xımdan tələbə və şagirdlərimiz üçün
vahid geyim formalarının tətbiq olun-
ması ölkəmizdə bu sahədəki ilk təc-
rübə kimi muxtar respublikamızın
uğurlarındandır. 
    Bu istiqamətdə atılan ilk addım-
lardan biri digər rəsmi geyim for-
maları ilə bərabər, məktəbli geyim
formalarının da tikilişi üzrə muxtar
respublikamızda istehsal müəssisə-
lərinin qurulmasıdır. Yeni texnolo-

giyanın tətbiq olunduğu belə müəs-
sisələrin sayının artırılması və on-
ların iş həcminin genişləndirilməsi
ilə artıq mühüm irəliləyişlər əldə
olunmuşdur. İdxaldan asılılığı tama -
milə aradan qaldırmağa imkan verən
belə müəssisələrimizdə indi key-
fiyyətli parçalardan gözəl paltarlar
tikməyi bacaran usta dərzilərimiz
vardır. 
    Belə müəssisələrdən biri olan
“Zümrüd” Kiçik Müəssisəsi istehsal
etdiyi məhsullarla muxtar respub-
likamızda bu vacib sahənin inki-

şafına öz töhfəsini verməyə çalışır.
Müəssisəyə baş çəkdiyimizdə gör-
düyümüz işgüzarlıq da bunu de-
məyə əsas verir. Sahibkar Etibar
Hacıyevlə söhbətimizdə bildirdi ki,
müəssisə 1997-ci ildə yaradılıb.
Sahibkarlığa göstərilən dövlət qay-
ğısı ilə bu müəssisə 2011-ci ildə
yeni binaya köçürülüb. Hazırda is-
tehsal gücü gün ərzində 150 dəst
kostyum olan “Zümrüd” Kiçik
Müəssisəsində Türkiyə, Yaponiya
və Almaniya mənşəli son model
rəqəmsal avadanlıqlar qurulmuşdur.

Türkiyədən gətirilən yüksəkkey-
fiyyətli parçalardan həm məktəb-
lilər, həm də müxtəlif təşkilatların
əməkdaşları üçün uniformalar tikilir.
Yeni dərs ili ərəfəsində məktəbli
formalarına  yüksək tələbat olub.
Buna görə də satış işini asanlaş-
dırmaq, vaxt itkisini azaltmaq üçün
bazarlarla yanaşı, formaların Nax-
çıvan şəhərində və bütün rayonla-
rımızdakı məktəbli yarmarkalarında
da satışı təşkil edilib. Malların satış
qiyməti isə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyinin təyin etdiyi qiymətlər
əsasında tənzimlənib. 
    Hazırda müəssisədə, əsasən, qa-
dınlardan ibarət olmaqla, 30 nəfər
daimi işlə təmin olunmuşdur. Etibar
Hacıyevin dediyinə görə, müəssisədə
çalışan usta və işçilərdən Roza Mus-
tafayeva, Nəcibə Əliyeva, Nazilə
Bayramova və digərləri alıcıları
razı salmaq üçün məktəblilərin zöv-
qünü oxşayan geyimlər tikməyə
ciddi diqqət göstərirlər. Qoy gözəl
geyimlərlə təmin olunan məktəbli-
lərimiz daha yaxşı oxusunlar.

- Əli CABBAROV

“Zümrüd” Kiçik Müəssisəsində keyfiyyətli məhsullar istehsal olunur

     

 Şəhər mədəniyyəti, şübhəsiz, cəmiyyətin ən böyük nailiyyətlə-
rindəndir. Tarixən əvvəlcə oturaq həyata keçən, sonra bununla
bağlı öz mədəni tələbatlarını ödəməyə çalışan insanlar minillər
keçdikdən sonra həm maddi, həm də mədəni sərvətlərin bir
arada yarandığı şəhər mədəniyyəti formalaşdırmışlar. 

Sərnişindaşıma böyüyən şəhərin Sərnişindaşıma böyüyən şəhərin 
mühüm tələbatıdırmühüm tələbatıdır

  Avtomatik identifikasiya sis-
temlərinin yaranması informa-
siyanın toplanması və işlənil-
məsinin effektivliyini və sürətini
kifayət qədər artırdı. Avtomatik
identifikasiya sistemləri içəri-
sində ən geniş yayılanı ştrix-
kodlaşdırmadır. Demək olar ki,
bu gün ştrixkodlaşdırma bütün
dünyada malların markalan-
masının ayrılmaz hissəsinə çev-
rilmiş və minlərlə müəssisə
uçot məqsədləri üçün ştrixkod-
lardan istifadə edir. Əgər ştrix-
kodların ilkin tətbiqi pərakəndə
ticarət məntəqələri idisə, ancaq
indi onların tətbiq sahəsi daha
genişdir. 

    Bu gün ştrixkodlaşdırma texno-

logiyaları insan fəaliyyətinin bir
çox sahələrinə tətbiq olunur. Ştrix-
kodlu etiketlər praktik olaraq istə-
nilən səthə asanlıqla yapışdırılır,
həmçinin birbaşa olaraq identifi-
kasiya ehtiyacı olan zərflərə, qutu-
lara, butulkalara, kitablara, mebellərə
və bir çox başqa predmetlərə vurula
bilər.  
    Ştrixkod istifadəçiləri sırasına
daxil olan istənilən şirkət öz fəa-
liyyətinin effektliyini əhəmiyyətli
dərəcədə artırır. Çox müəssisələr
avtomatik identifikasiya sistemlə-
rinin tətbiqində iqtisadi səmərəni

real hiss edirlər. Belə ki, onlar öz
partnyorları ilə iş zamanı eyni üsul-
lardan faydalanırlar. 
    Müasir ştrixkodlaşdırma sistemi
ilk dəfə ABŞ və Kanadada yaradı-
lıb. 1972-ci ildə hər iki ölkənin
100 istehsal firması və 84 ticarət
şirkəti unikal əmtəə nömrələrinin
verilməsi və onların ştrixli kodlar
şəklində malların üzərinə vurulması
üçün birgə şura yaratdılar. 1974-cü
ildə isə birgə şuranın əsasında
Ümumamerika Vahid Kod Şurası
yaradıldı.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-

sında da artıq müasir ştrixkodlaş-
dırma sistemi tətbiq edilməkdədir.
Muxtar respublikada fəaliyyət gös-
tərən şirkətlərin istehsal etdikləri
məhsullara ştrixkod almağı asan-
laşdırmaq məqsədilə 2013-cü ilin
yanvar ayında “Qlobal Standart 1”
MMC ilə “Naxçıvan Biznes Mər-
kəzi” MMC arasında müqavilə
imzalanmışdır. 
    Naxçıvan Biznes Mərkəzi ilə
“Qlobal Standart 1” MMC arasında
bağlanan müqavilə əsasında 2015-
ci ilin ötən dövrü ərzində 7 yerli
istehsalçı şirkət beynəlxalq GS 1

sisteminə daxil edilmiş, 180 yeni
ştrixkod verilmişdir. Ümumilikdə,
ştrixkodla bağlı GS1 sisteminə daxil
edilmiş yeni şirkətlərin sayı 47-yə,
ştrixkod verilən məhsulların sayı
3360-a çatdırılmışdır.  
    Naxçıvan Biznes Mərkəzi tə-
rəfindən bu istiqamətdə sahibkar-
larla görüşlər keçirilir və beynəl-
xalq GS 1 sistemi haqqında mə-
lumatlar verilir. Sahibkarlıq fəa-
liyyəti ilə məşğul olanlar uzaq
məsafə getmədən Naxçıvan Biznes
Mərkəzinə müraciət edərək istehsal
etdikləri məhsullara görə ştrixkod
ala bilərlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Muxtar respublikada ştrixkodlaşdırma sahəsində 
mühüm işlər görülür

İstehsal müəssisələri
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    Azərbaycanın tərkibində olan
Naxçıvan Muxtar Respublikası
xalçaçılıq sənəti, inkişaf mədəniy-
yəti, memarlıq, arxeologiya, fəlsəfə
məktəbləri, müasir ticarət mar -
şrutları və dərin köklü təhsil ənənə -
ləri ilə dünyada tanınmışdır. Əsr-
lərboyu xalçatoxuma sənəti evlərdə
inkişaf etdirilmiş, müəyyən dövr-
lərdən sonra isə palaz, kilim, su-
max, vərni, şəddə, zilli və cecim
kimi xalça növləri də toxunmuşdur. 
    Naxçıvanın neçə-neçə əsrlər Av-

roasiyada ticarət marşrutları və at
karvanlarının keçdiyi mühüm əra-
zilərdən biri olması, bura daxil olan
istehlak malları və əmtəələr onu
Avroasiyanın ürəyində logistik mər-
kəzə çevirmişdir. Naxçıvanın strateji
əhəmiyyəti monqol hakimiyyəti
dövründə yüksəlmişdir. Bu dövrün
coğrafiyaşünasları Naxçıvanı kər-
picdən tikilmiş böyük şəhər kimi
təsvir etmişlər. Culfa və Ordubad
şəhərləri Naxçıvanda mühüm əhə-
miyyətli şəhərlərdən olmuşdur. Culfa
şəhəri 1605-ci ildə Şah Abbas tərə-
findən dağıdılmışdır. Ordubad şəhəri
isə Azərbaycanın qədim tarixini əks
etdirərək dünyada uzun müddət tab
gətirən bir çox arxeoloji parklar və
qalaları günümüzədək qorumaqla
Azərbaycan xalqının vətənpərvərlik
ruhunu təcəssüm etdirir. Qonşu re-
gionlardan olan çoxlu sayda tacir
və ziyarətçilərin bura səfəri Naxçı-
vanı müxtəlif mədəniyyətlərin  mər-
kəzinə çevirmişdir. Bu sosial-mədəni

inkişaf incəsənət əsərlə-
rində də təsvir edilmişdir.
Bu təsvirlərdə qədim
ənənə lərin heyran edici
estetik elementlərlə har-
moniyasını görmək müm -
kündür. Həmçinin bu xü-
susiyyətlər xalçatoxuma
sənətində də öz əksini
tapmışdır. Naxçıvan xal-
çaçılıq məktəbinə aid
olan xalça nümunələri
üzərində unikal motiv-
lərlə yanaşı, həndəsi na-
xışlar, eləcə də ecazkar bitki və quş
şəkilləri təsvir olunduğu üçün daha
çox diqqəti cəlb edir. 
    İncəsənət, memarlıq, dulusçuluq,
oyma, tikmə kimi sənətkarlıq ele-
mentlərinin mövcud olduğu Nax-
çıvanda əsl incəsənət nümunələrin-
dən biri də xalça bəzək-düzəyi, ya-
xud rəsmləri hesab olunur. Naxçı-
vanın rayonlarında yerli rəssamlar
xalça kompozisiyaları hazırlayarkən

simmetriyanın aliliyinə nəzər ye-
tirmişlər və qədim dövrlərdən bəri
xalçanın üzərində olan təsirli naxışlar
sənətkarların diqqət mərkəzində ol-
muşdur.  Xüsusi peşəkar toxucular
tərəfindən hazırlanan bu cür xalçalar
Avropada yaşayan varlı ailələrin
evlərində nümayiş etdirilir. 
    Naxçıvan xalçaları XIV əsrdə
daha da məşhurlaşmışdır. XVI-XVII
əsrlərdə isə ticarət və memarlıq ilə

yanaşı, xalçaçılıq regionda əsas
gəlir mənbəyi kimi inkişaf etmişdir.
Orta əsrlərin sonlarında özünəməx-
sus toxuculuq üsullarının tətbiq
olunduğu şəhərlər mövcud idi. Təb-
riz və Ərdəbil şəhərlərini buna misal
göstərmək olar. Lakin yüksəkkey-
fiyyətli xalça yunu və ipək saplarının
istehsalında Naxçıvan diqqət mər-
kəzində olmuş və bu amil bir çox
elementlərin mürəkkəb bədii kom-
pozisiyalarının yaranmasına şərait
yaratmışdır. 
    Azərbaycanda xalçaçılıq sənəti
nəsildən-nəslə ötürülür. Tarixi ədə-
biyyatlarda qeyd olunan və gündəlik
istifadə olunan bu xalçaların 150
növü Azərbaycanda sənədləşdirilə-
rək qorunur. Azərbaycanın qanun-
larına əsasən, xarici ölkələrə bu
növ xalçaların ixracı qadağandır.
Çünki əl ilə toxunmuş xalçalar sənət
əsərləridir. 

Peter TASE
15.09.2015

Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
“Foreign Policy News” qəzeti

Naxçıvan əsrlərlə tarixi olan xalçaçılıq ənənələrinə malikdir

(Əvvəli qəzetin 12 sentyabr 
2015-ci il tarixli nömrəsində)

     “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları
Naxçıvanla da xeyli dərəcədə bağlıdır.
Çünki eposda göstərilən, baş verən
hadisələr, bir sıra boylarda adıçəkilən
Qaraçuq, Əlincə qalası, Dərəşam, Şə-
rur (Şəruk) kimi coğrafi adlar Nax-
çıvan ərazisindədir. Son illərə qədər
tədqiqatçılar Naxçıvanla bağlı ancaq
bu toponimlərdən bəhs edirdilər. Lakin
yer-yurd adlarının sayı daha çoxdur.
    “Kitabi-Dədə Qorqud” dastan-
larında təsvir edilən bir sıra tarixi
hadisələrin məhz Naxçıvan ərazi-
sində baş verdiyi göstərilir. Oğuz-
ların güclü bir qolu Azərbaycanın
cənubunda, Naxçıvan, Urmiya re-
gionlarında və Anadoluda məskun-
laşmışlar. Naxçıvan ərazisində möv-
cud olan qədim qəbir abidələri min -
illərboyu xalq arasında “oğuz qə-
birləri” adlandırılmışdır. Bu abidə-
lərə ən çox Naxçıvanın qala şəhə-
rinin, Əlincəqala və Oğlanqalanın
yerləşdiyi ərazilərdə rast gəlinir. 
    Naxçıvan ərazisinin toponimlə-
rinin ən yaxşı tədqiqatçısı sayılan
coğrafiyaşünas-alim, professor Sə-
fərəli Babayev “Kitabi-Dədə Qor-
qud” dastanlarında adıçəkilən 50-
dən çox yer adlarının, hidronimin
Naxçıvanda bu gün də qorunub
saxlandığını qeydə almışdır. 
    Professor Səfərəli Babayev
müəyyən etmişdir ki, “Kitabi-Dədə
Qorqud”la əlaqədar olan toponimlər
Naxçıvan Muxtar Respublikasının,
əsasən, üç regionunda yerləşir:
    1. Arazboyu düzənlik və alçaq
dağlıq sahədə (Sədərək, Qaraço-
ban, Şərur, Böyükdüz düzləri, Əy-
rək, Qazançılı, Qazançılar, Qara-
çuğ kəndləri, Dərəşam qədim ya-
şayış məntəqəsi, Dərəşam suyu,
Qara dərə).
     2. Orta dağlıq sahədə (Əlincə
qalası, Ağ qaya, Qazançı kəndi, Qa-
zançı qalası, Qaraquc Dərbəndi,
Məkkəz Dərbəndi, Sirab Dərbəndi,
Günortac (Günorta daşı), Qaradağ).
    3. Yüksək dağlıq sahədə (Salaxan
qayası, Qaracuq (Qaraquş) dağı,
Qazan yaylağı, Altuntaxt, Buğaçeş-
mə, Köksügözəl, Göy dağ (Göyçə
dağı), Göy göl, Qazangöl aşırımı,
Qazangöl dağı, Qazanköç yaylağı,
Qazan yurdu və bunlarla, bilavasitə,
əlaqədar olan Nəbi yurdu, Gəmi-
qaya və sair).  
    Dastanlarda adıçəkilən Səkrək,
Əkrək, Qaraca Çoban, Buğac və
başqa adlarla Naxçıvanda neçə-
neçə yer adları mövcuddur. Oğuzun
məşhur sərkərdəsi Salur Qazan adı
və onunla bağlı qəhrəmanlıqlar Nax-
çıvan əhalisinin dilində, yaddaşında
yaşamışdır. Qazan xanın adı ilə
bağlı Əlincə qalası yaxınlığında
Qazançı kəndində qala-şəhər, Or-
dubad rayonu ərazisində Qazan
yurd-yaylağı və sair toponimlər var-
dır. Dastanlardan aydın olur ki, Qa-

zan xan oğuzların Salur (Salur Qa-
zan) boyundandır. Fikrimizcə, Saltaq
kəndinin adı da bu tayfa ilə bağlıdır.
Dastanda onun adının əvvəlində iş-
lənmiş “Qaraçuğun qaplanı” epiteti
də maraq doğurur. Dastanı söyləyən
və onu düzüb-qoşan həmin bədii
təyini işlətmişdir. Maraqlıdır ki,
onun sədaqətli çobanı da Qaraçuq
Çoban  adlanır. Qaraçuq leksik va-
hidi Salur tayfasından olan bir eli,
tirəni və ya Qazan xanın yurdunu

bildirməkdədir. Etnonimdən – tayfa
adından törənən toponimlər (Qara-
çuq, Qaraçalar, Qaraca və sair) ilk
vaxtlar qaraca köməkçi ad kimi iş-
lənmiş, sonra şəxs və tayfa adında
ifadə olunmuş, daha sonra isə həmin
adlar toponimə çevrilmişdir. Bu hal
bir sistem kimi bütün türk ellərinin,
eləcə də Azərbaycanın toponimi-
yasında mövcuddur.
    Ordubad rayonu ərazisində olan
Qazangöl dağı, Qazanyurd, Əlincə
yaxınlığındakı Qazanqala, Culfa ra-
yonundakı Qazançı və sair topo-
nimlər Oğuz qəhrəmanı olan Qazan
xanı xatırlatmaqdadır. Qazançı kənd
adı əşya ilə yox, şəxs adı ilə bağlıdır.
Onun mənası “Qazanın tərəfdarı”
deməkdir.
    “Kitabi-Dədə Qorqud” dastan-
larında qeyd olunan bir sıra mühüm
tarixi-coğrafi yer adları Naxçıvan
diyarının ərazisinə aiddir. Əsərdə
Ağcaqala və Sürməlik adları bəzən
eyni, bəzən də müxtəlif yer adları
kimi verilmişdir. Bu məskənin Ar-
paçay vadisində, indiki Naxçıvan
torpağında yerləşdiyi göstərilir.
    Qeyd etmək lazımdır ki, Sür-
məlik adlı kənd Culfa rayonu əra-
zisində Əlincəqala yaxınlığında da
vardır. 
    “Ulu qoca oğlu Seyrək boyu”nda
məşhur Əlincəqalanın və Şərukun
(Şərurun) adları çəkilir və baş vermiş
hadisələrdən bəhs olunur: “Tərsu-
zamışın sözü Əyrəyə təsir elədi.
Durdu Qazan bəydən yürüş üçün
icazə istədi. İzin verildi. Çağırdılar,
döyüşçülər yığıldı. Üç yüz nizəli
seçmə igid Əyrəyin yanında cəm-
ləşdi. Meydanda beş gün yemək-
içmək oldu. Ondan sonra Şirakuz
(Şərur) kənarından Göyçə dənizi-
nədək sahəni çapıb taladılar. Böyük
qənimət əldə etdilər. Əyrəyin yolu
Əlincə qalasına düşdü. Qara Təkür
orada bir qoruq düzələndirmişdi...
Quşlardan bu dairəyə qaz, toyuq,
heyvanlardan keyik, dovşan dol-
durub buranı oğuz igidləri üçün
tələ etmişdi”.
    Əlincə “Dədə Qorqud”da qala
kimi xatırlanır. Naxçıvanda daha
bir Əlincə kənd adı da var. Bir sıra
tədqiqatçıların fikrincə, həmin qala
və kənd adları eyni adın müx təlif

fonetik tələffüz formalarıdır. “Nax-
çıvan sancağının müfəssəl dəf -
təri”ndə də Əlincə azərbaycanlı
kəndi kimi göstərilmişdir. Əlincə
toponiminin yayılma arealı çox
geniş olmuşdur. Ərincə adlı yaşayış
yerləri adları Göyçə, Ərzurum, İran,
Ağbaba elində, mesxeti türklərinin
vətəni olan Axsqa şəhəri yaxınlı-
ğında da olmuşdur. Çox güman ki,
bu toponimlər öz mənşəyini “ərincə”
adlı tayfanın adından almışdır.

M.Kaşğarlının “Divani-lüğət-it türk”
əsərində də erincə-ərincə formasında
leksik vahid xatırlanır. Əlincə-Ərincə
modelində Naxçıvanda Qaraca, Qı-
zılca, Yarımca, Əyricə, Yengicə və
başqa kənd adları vardır.
    “Dədə Qorqud”un  “Uşun Qoca
oğlu Səkrək boyu”nda iki yerdə
Dərəşam toponimi xatırlanır: “Də-
rəşam ucundan keçdi”, “Dərəşam
suyunu dəlüb keçdilər” və sair. Elə
həmin boyda ərquru yatan Aladağ
və Əlincə qalası toponimləri də xa-
tırlanır. Burada ərquru, yəni köndə -
lən yatan Aladağ dedikdə Naxçı-
vandan görünən Ağrı və ya Ələyəz
dağı nəzərdə tutulur. Aladağ Ələyəz
dağının ikinci bir adı kimi işlədilir.
    XVIII əsrin 20-ci illərində Nax-
çıvan osmanlıların tabeliyində olar-
kən Dərəşam 315 kəndi birləşdirən
nahiyə kimi Naxçıvan sancağının
tərkibində idi. İndi Babək rayonunun
Nehrəm kəndi ətrafında Birinci Də-
rəşam və Dərəşam kənd adları qal-
maqdadır. Bu toponimin tərkibindəki
“dərə” leksik vahidi müasir dilimiz
üçün aydın olan coğrafi termindir,
“şam” isə Naxçıvan və Zəngəzur
bölgələrinin kəndlərində dialekt söz
kimi işlənir. Məsələn, Alıbəyli şamı,
Abbas bəy şamı, Mincivan şamı,
Muğanlı şamı (Zəngilan), Qız şamı,
Ordubad şamı (Ordubad). Toponi-
min tərkibindəki şam dialekt söz
olaraq çayın durğun yerində bitən
qamışlığı bildirir.
    Naxçıvan şəhəri yaxınlığında ol-
muş, indi şəhərin tərkib hissəsinə
çevrilmiş Qaraçuq toponimi Oğuz
qəhrəmanlarından Qaraca çobanla,
Kəngərli rayonu ərazisində yerləşən
Böyükdüz Bəkdüz Əmənin adı ilə
bağlıdır. Qaraçuq-Qaraçıq adlı et-
notoponimlər Qafqazda, Krımda,
Bolqarıstanda, Orta Asiyada, İran
və Türkiyədə də geniş yayılmışdır.
    Professor S.Babayev Naxçıvanın
“Dədə Qorqud”la əlaqədar yer ad-
larını üç qrupa bölmüşdür:
    Adları birbaşa “Kitabi-Dədə
Qorqud”da göstərilən coğrafi ob-
yektlər. Belə obyektlərin sayı 16-dır:
Ağ qaya, Altuntaxt, Qara dərə, Qa-
raçuğ, Qaraquc (Qaraquş) dağı,
Qara dağ, Dərbəndlər, Dərəşam,
Dərəşam suyu, Əlincə qalası, Kök-

sügözəl, Günortac, Salaxan qayası,
Şəruk (Şərur), Göyçə dənizi (Göy
göl), Göyçə dağ.
    Dastanın qəhrəmanlarının və
oğuz tayfalarının adlarından tö-
rəndiyi güman edilən toponimlər:
Sədərək, Qaraçoban, Böyükdüz düz-
ləri; Sədərək, Səyrək, Əyrək, Qa-
zançı, Oğuz daşı, Daş qışlağı, Aşağı
Daşarx, Yuxarı Daşarx, Qazançılar,
Qazançılı və Bayat əşrətinin kənd -
lərini, Buğaçeşməni, Qazan gölü,

Qazan yaylağı, Qazanköçü, Sarı
ağılı, Sarı bulağı, Sarı dağı və baş-
qalarını göstərmək olar. İkinci qrupa
daxil olan coğrafi obyektlərin adları
içərisində dastanın baş qəhrəmanı
Qazan xanın adı ilə əlaqədar olan
toponimlər çoxluq təşkil edir. Onlar
muxtar respublikanın 4 regionunda
(Ordubad, Culfa, Babək, Şərur)
yerləşir: Qazangöl dağı, Qazangöl
aşırımı, Qazanköç yaylağı, Qazan
yurdu, Qazangöl; Qazançı kəndi,
Qazançı qalası, Qazançı gölü, Qa-
zançı mineral bulağı; Qazan yaylağı,
Qazan yurdu, Qazan bulaq, Qazan
yoxuşu, Qazan çuxuru, Xan yurdu,
Altuntaxt; Xan bulağı, Qazançılar,
Qazançılı kəndləri. 
    Naxçıvan ərazisində Qazan xanın
adı ilə əlaqədar 20-yə qədər topo-
nimin olmasını, onların bir-birinin
yaxınlığında dörd qrupda yerləş-
məsini təsadüfi hesab etmək olmaz.
Bunlar, bilavasitə, Salur Qazanın
adı ilə əlaqədar yaranmışdır.
    Uşun Qoca oğlu Səkrəyin adın-
dan Sədərək kəndi, Sədərək düzü
toponimləri, Əkrəyin adından isə
Əyrək kəndləri adının yaranmasını
demək olar. Fikrimizcə, Səkrək və
Əkrəyin atası Uşun Qoca Oğuz el-
lərinin Sədərək, Şərur, İqdır, Qara-
çuğ bölgəsinin hakimi imiş, Bö-
yükdüz dastanının qəhrəmanlarından
Bükdüz Əmənin, Qaraçoban düzü
Qaraca Çobanın, Sarı ağıl, Sarıbulaq,
Sarı dağ Qopuz Qoca Sarı Çobanın,
Buğaçeşmə Buğacın adını yaşadan
toponimlərdir. Dastanda boyat bo-
yundan bəhs olunur. Naxçıvan əra-
zisində mövcud olmuş Ağgül kəndi,
Nəcəf və Zülfüqar qışlaqları Bayat
tayfası ilə əlaqədardır.
    Üçüncü qrup toponimlərə yuxa-
rıda göstərilən toponimlərdən tö-
rəyən mikrotoponimlər daxildir.
Bunlara misal olaraq Qazan yurdu,
Qazan yoxuşu, Qazan çuxuru, Qa-
zan bulağı, Buğaçeşmə dərəsi, Sa-
laxan dərəsi, Salaxan yurdu və baş-
qa mik rotoponimləri göstərmək olar.
    “Kitabi-Dədə Qorqud” dastan-
larında Uşun Qocanın oğlanları Ək-
rək və Səkrəyin səfərlərinin istiqa-
məti, rastlaşdıqları coğrafi obyektlər,
Salur Qazanın qoyunlarının hansı
Dərbənddə saxlanılması, Qaraçuğun,

Qaraquçun, Göyçə dənizinin harada
yerləşməsi məsələsi qorqudşünaslar
tərəfindən müxtəlif cür izah edil-
mişdir. Bu məsələlərə professor Sə-
fərəli Babayev aydınlıq gətirmiş və
göstərmişdir ki, “Əkrək öz səfərinə
şimaldan deyil, Naxçıvan diyarının
qərbindən Şərukun (Şərurun) ucun-
dan başlayır, Göyçə dənizə (Göy
gölə) təkin çapıb-talayır, oradan qa-
yıdarkən Əlincə qalasında əsir düşür.
Qardaşını axtarmağa gedən Səkrək
də həmin istiqamətdə hərəkət edib,
Dərəşam ucundan keçir, qardaşının
əsir olduğu Əlincə qalasına gəlir,
onu azad edir, Dərəşam suyunu ke-
çərək oğuz elinə qayıdırlar”. 
    Naxçıvan bölgəsində xeyli yer-
yurd, çay, qala adlarının eposla
bağlı olduğunu qeyd etdik. Bundan
başqa, Naxçıvan ərazisindəki Şah-
buz, Buzqov yer adlarındakı “buz”
şəkilləri Midiya tayfalarından biri
olan “bus” qəbiləsinin adını yaşadır.
“Buz”, “bus”, eləcə də “bos” oğuz-
ların əsas tirəsi sayılan “boz oğ”lar-
dır. Hələ erkən əsrlərdə Naxçıvanda
məskunlaşmış türkeş, peçenek, kən-
kər, az, ahur, şada, yayçı, qarabağlar,
qaraçuq, qızılca və digər tayfa adları
Naxçıvanın coğrafi adlarında öz
əksini tapmışdır ki, bunların bir
qisminə “Kitabi-Dədə Qorqud” das-
tanlarında da rast gəlinir. 
    Naxçıvan ərazisində “Kitabi-
Dədə Qorqud”da ifadə olunan çox-
saylı yer-yurd adlarının qeydə alın-
ması bu regionun qədim Oğuz yur-
du, Azərbaycan torpağı olduğunu
bir daha təsdiqləyir. Çünki Dədə
Qorqud toponimləri Qorqud atanın
torpağa basılmış türk-oğuz möhü-
rüdür. Bu mühüm elmi nəticə hələ
də Naxçıvana ərazi iddiaları xülyası
ilə yaşayan bədnam qonşularımıza
çox tutarlı cavabdır. 
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında “Dədə Qorqud”la səsləşən
yer adları ilə bağlı onlarla əfsanə
və rəvayətlər də mövcuddur ki, xal-
qımız bunları da yaşadır. “Ağ qaya”,
“Qız-gəlin qayası”, “Daşlaşan-hey-
kəlləşən analar”, “Yeddi bulaq (Yed-
di bacı)”, “Oğlanqala-Qızqala”,
“Adamyeyən Kəlləgöz qəhrəman”,
“Matı ilə ayının əfsanəsi” və başqa
əfsanə və rəvayətlər “Dədə
Qorqud”la səsləşir və bunlar təsa-
düfən yaranmayıb. 
    Beləliklə, “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanlarında əksini tapan ictimai-
siyasi hadisələr, əsasən, Azərbaycan
ərazisində baş vermiş və bununla
da, Azərbaycanın qədim oğuz türk-
lərinin məskəni olduğunu bir daha
təsdiq edir. Dastanlar oğuz türklə-
rinin şəcərəsi, soykökü, onların hə-
yat tərzi, məişəti, adət-ənənələri
barədə məlumat verən elmi qaynaq,
tarixi mənbədir.  

                            İsmayıl HACıyeV
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri,

akademik

“Kitabi-Dədə Qorqud”“Kitabi-Dədə Qorqud”
 tariximizin aynasıdır
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    İlham Əliyev adına Olimpiya-
İdman Kompleksində “Zərərli vər-
dişlərə yox deyək, həmişə sağlam
olaq” devizi altında yeniyetmə və
gənclər arasında boks üzrə Naxçıvan
şəhər açıq birinciliyi keçirilib. Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Boks
Federasiyası ilə Naxçıvan Şəhər
Gənclər və İdman İdarəsinin təşkil
etdiyi birincilikdə 16 çəki dərəcə-
sində 40-a yaxın idmançı mübarizə
aparıb. 
    Açıq birincilikdə Naxçıvan şə-
hərinin komandası ilə yanaşı, Or-
dubad və Kəngərli rayonlarının dəri
əlcək ustalarından ibarət koman-
daları da qüvvələrini sınayıblar. Ya-
rışın yekun nəticəsinə əsasən, Elvin
Seyidov (Ordubad), Nazim Abazərli
(Naxçıvan), Süleyman Abdullayev

(Kəngərli), Ayxan Quliyev (Nax-
çıvan), Ülvi  Süleymanov (Naxçı-
van), Hidayət Məmmədov (Naxçı-
van), Kənan İbrahimov (Ordubad),
Muxtar Fərzəliyev (Naxçıvan), Ay-
xan Süleymanov (Naxçıvan), Əbül-
fəz Xəlilov (Naxçıvan), Zakir
Abbas ov (Naxçıvan), Yenisey İman -
ov (Naxçıvan), Arif Bayramov (Nax-
çıvan), Yuris Allahverdiyev (Nax-
çıvan), Qənbər Abdullayev (Naxçı-
van) və Toğrul İsmayıllı (Naxçıvan)
müvafiq olaraq 28, 32, 34, 38, 40,
42, 46, 48, 50, 54, 57, 60, 64, 69,
75, 81 kiloqram çəki dərəcələrində
I yerə layiq görülüblər.
    Sonda qaliblər Naxçıvan Şəhər
Gənclər və İdman İdarəsinin dip-
lomları ilə təltif olunublar.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Boks üzrə şəhər birinciliyinə yekun vurulub

İtmişdir
Naxçıvan şəhəri, Çənlibel məhəlləsi, bina 12A, mənzil 1-də yaşayan Seyidova Elmira Mirməhəmməd
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Hərracda qanunvericiliyə müvafiq olaraq alıcı hesab edilən,
sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və fiziki
şəxslər iştirak edə bilərlər. Hərraca çıxarılan əmlakların ilkin
satış qiymətinin 5 faizi məbləğində beh “Kapital Bank” ASC
Şərur rayon filialında olan AZ60AIIB32051019443360201133
nömrəli hesaba 23 sentyabr  2015-ci il tarixədək ödənilməlidir. 

Hərraclarda iştiraka görə hərrac iştirakçılarından qa nun -
vericilikdə müəyyən edilmiş iştirak haqqı Auk sion Mərkəzinin
Maliyyə Nazirliyindəki №AZ21NABZ12360100000000005944
nömrəli hesabına köçürülür.

Sifarişlər Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzində
(Heydər Əliyev prospekti 6) qəbul olunacaqdır. Məlumat dərc
olunduğu gündən auksionda iştirak etmək arzusunda olan hüquqi
və fiziki şəxslər satışa çıxarılan müəssisənin sənədləri ilə Naxçı-

van Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzində tanış ola bilərlər.
Auksionda iştirak etmək üçün komissiyaya aşağıdakı sənədlər

təqdim olunur:
- Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzi tərəfindən

təsdiq edilmiş formada sifariş;
- kommersiya banklarına ödəniləcək behin qəbzi;
- hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş

qaydada təsdiq edilmiş surəti;
- fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Hərrac 30 sentyabr 2015-ci il tarixdə, saat 1000-da Naxçıvan

Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzində keçiriləcək.

Əlavə məlumatı Auksion Mərkəzindən ala bilərsiniz.
Əlaqə telefonu: 545-01-38

Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzi tərəfindən 30 sentyabr 2015-ci
il tarixdə açıq hərraca çıxarılacaq əmlaklar haqqında məlumat

Sıra 
№-si Hərraca çıxarılacaq əmlak Əmlakın hüquqi 

ünvanı

Əmlakın
ilkin satış
qiyməti
(manat)

Əmlakın (15
faiz) güzəştli
satış qiyməti

(manat)

İlkin satış qiy-
mətinin 5 faiz

həcmində 
hesablanmış

behin məbləği
(manat)

1.
0,5325 ha torpaq sahəsində yerləşən 1 mərtəbəli, 3
otaqlı, 67,66 kv.m yaşayış, 16,81 kv.m köməkçi sahə-
dən ibarət fərdi yaşayış evi 

Şərur rayonunun
Siyaqut kəndi

19.200 16.320 960

2. 0,1083 ha torpaq sahəsində yerləşən 1 mərtəbəli, 3
otaqlı, 71,80 kv.m yaşayış, 21,60 kv.m qeyri-yaşayış,
41,04 kv.m köməkçi sahədən ibarət fərdi yaşayış evi 

Şərur rayonunun
Siyaqut kəndi

29.100 24.735 1 455

3. 1 mərtəbəli, 3 otaqlı, 128,25 kv.m ümumi, 81,00 kv.m
yaşayış, 47,25 kv.m köməkçi sahədən ibarət fərdi ya-
şayış evi 

Şərur rayonunun
Siyaqut kəndi

28.200 23.970 1 410

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə
və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinə keçirilən seçkilərdə deputatlığa
namizədin qeydə alınması üçün seçki sə-
nədlərinin təqdim edilməsi
    İrəli sürülmüş namizədlərin qeydə alınması
üçün namizəd və ya siyasi partiyanın səla-
hiyyətli nümayəndəsi aşağıda qeyd olunan
müddətlərdə imza vərəqələrini və digər sə-
nədləri müvafiq dairə seçki komissiyasına
təqdim etməlidirlər.
    Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə
seçkilərdə irəli sürülmüş namizədlərin qeydə
alınması üçün namizəd və ya siyasi partiyanın
səlahiyyətli  nümayəndəsi səsvermə gününə
ən çoxu 50 və ən azı 30 gün qalmış saat
1800-dək, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinə seçkilərdə isə səsvermə gününə
ən çoxu 45 və ən azı 25 gün qalmış  müvafiq
seçki komissiyasına aşağıdakı seçki sənəd-
lərini təqdim etməlidir:
     irəli sürülmüş namizədin müdafiəsi
üçün toplanmış seçici imzaları olan imza
vərəqələri;
     seçici imzaları toplanmasının yekunu
haqqında Mərkəzi Seçki Komissiyasının
müəyyənləşdirdiyi formada tərtib edilmiş
protokolun 2 nüsxəsi;
     Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
deputatlığına namizədlər – Seçki Məcəlləsinin
53.3-cü və 54.8-ci maddələrinə uyğun olaraq,
namizəd haqqında təqdim edilmiş məlumat-
larda dəyişikliklər barədə bildiriş;
     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi deputatlığına namizədlər – “Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə
seçkilər haqqında” Qanunun 49.3-cü və
50.8-ci maddələrinə uyğun olaraq, namizəd
haqqında təqdim edilmiş məlumatlarda də-
yişikliklər barədə bildiriş;
     namizədin gəlirlərinin miqdarı və mən-
bələri barədə məlumat;
     mülkiyyət hüququ əsasında namizədə
məxsus əmlak barədə məlumat;
     namizədin ilkin maliyyə hesabatı (seçici
imzaları toplanmasının təşkilinə sərf edilən
vəsait haqqında məlumatlar göstərilməklə).
    Azərbaycan Respublikası  Seçki Məcəl-
ləsinin 58.1.2-58.1.6-cı  və “Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında”
Qanunun 54.1.2-54.1.6-cı maddələrində gös-
tərilən sənədlərdə qəsdən buraxılmayan
səhvlər aşkar edilərsə, müvafiq seçki ko-
missiyası namizədi 48 saat müddətində mə-
lumatlandırmalı və buraxılan səhvlərin dü-
zəldilməsini təklif etməlidir. 

    Namizədin gəlirlərinin miqdarı və mən-
bələri barədə məlumat Mərkəzi Seçki Ko-
missiyasının müəyyənləşdirdiyi bəyannamə
formasında, seçkilərin təyin edildiyi gündən
əvvəlki bir illik dövr üçün təqdim olunur.
Eyni zamanda gəlirlərin alındığı təşkilatlardan
həmin gəlirlərin illik cəmi barədə arayış
təqdim edilir. Namizədin əmlakı barədə mə-
lumat Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəy-
yənləşdirdiyi  formada təqdim edilir. Əmlak
və gəlirlər haqqında dərc edilməli məlu-
matların siyahısını Mərkəzi Seçki Komissi-
yası müəyyənləşdirir.
     Seçki komissiyaları seçki sənədlərini qəbul
edərkən imza vərəqələri olan hər bir qovluğu
möhürü ilə təsdiqləyir, təqdim olunmuş imza
vərəqələri sayının seçici imzaları toplanmasının
yekunu haqqında protokola uyğunluğunu
yoxlayır, sonra isə onların qəbul edilmə
tarixini və vaxtını qeyd edərək namizədə və
ya siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun
səlahiyyətli nümayəndəsinə qəbul edilmiş
imza vərəqələrinin sayını, oradakı imzaların
sayını göstərməklə sənədlərin qəbulu barədə
yazılı arayış verir. Həmin şəxslər tərəfindən
müvafiq seçki komissiyasına müvafiq sənədlər
Azərbaycan Respublikası  Seçki Məcəlləsinin
58.1, 58.2-ci və “Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisinə seçkilər haqqında” Qa-
nunun 54.1-ci və 54.2-ci  maddələrində gös-
tərilmiş müddət başa çatanadək təqdim edil-
dikdə onların qəbul edilməsindən imtina edilə
bilməz, namizədin, siyasi partiyanın, siyasi
partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayən-
dəsinin müvafiq binaya (otağa) daxil olmasına
məhdudiyyət qoyula bilməz.

    İmza vərəqələrində, habelə namizəd-
lərin, siyasi partiyaların təqdim etdikləri
sənədlərdə olan məlumatların düzgünlü-
yünün seçki komissiyaları tərəfindən
yoxlanılması
     Müvafiq seçki komissiyası Seçki Mə-
cəlləsi və “Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinə seçkilər haqqında” Naxçıvan
Muxtar Respublikası  Qanunu ilə müəyyən-
ləşdirilmiş sənədlərdə, hər bir namizədin
imza vərəqələrində olan məlumatların düz-
günlüyünü və namizədlərin irəli sürülməsi
prosedurunun Seçki Məcəlləsinin və “Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə
seçkilər haqqında” Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Qanununun  tələblərinə uyğunluğunu
yoxlayır. Müvafiq seçki komissiyası nami-
zədlərin, siyasi partiyanın, seçicilərin Seçki
Məcəlləsinə və “Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisinə seçkilər haqqında” Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Qanununa  uyğun
olaraq təqdim etdikləri tərcümeyi-hala aid
məlumatların və namizəd haqqında digər
məlumatların düzgünlüyünü yoxlaya bilər.
     Müvafiq seçki komissiyası Seçki Mə-

cəlləsinə və “Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinə seçkilər haqqında” Qanuna
uyğun olaraq təqdim edilmiş məlumatların
və faktların düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədi
ilə müvafiq orqanlara müraciət edə bilər.
Həmin orqanlar seçki komissiyasının müəy-
yənləşdirdiyi müddətdə, lakin Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinə seçkilərdə səs-
vermə gününə 40 gündən az vaxt qalmışsa,
ən geci 1 gün müddətində, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinə seçkilərdə  isə
səsvermə gününə 30 gündən az vaxt qalmışsa,
ən geci 1 gün müddətində yoxlamanın nəti-
cələri barədə müvafiq seçki komissiyasına
məlumat verməlidir. Müvafiq seçki komis-
siyası öz qərarı ilə imza vərəqələrindəki
imzaların düzgünlüyünü və müvafiq məlu-
matları yoxlamaq üçün ekspertlərdən ibarət
işçi qrupları yarada bilər. Həmin işçi qrup-
larına bu qrupu yaradan seçki komissiyasının
üzvü sədrlik etməlidir. Belə yoxlamaya mü-
vafiq orqanların mütəxəssisləri sırasından
ekspertlər, habelə əhalinin qeydiyyatını
həyata keçirən xüsusiləşdirilmiş orqan və
təşkilatların mütəxəssisləri cəlb edilə bilər.
Onların rəyləri imza vərəqələrində olan mə-
lumatların düzgün olub-olmamasını təsdiq
edən əsas kimi qəbul edilir. Seçki komissi-
yaları imza vərəqələrində olan məlumatların
düzgünlüyünü müəyyənləşdirmək üçün seçici
siyahılarından və vətəndaşların qeydiyyat
sistemindən istifadə edə bilərlər.
     İmza vərəqələri yoxlanılarkən müvafiq
seçki komissiyasında namizədlər, onların sə-
lahiyyətli nümayəndələri və  siyasi partiyaların
səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.
Müvafiq seçki komissiyası imza vərəqələrinin
yoxlanılması haqqında göstərilən şəxslərə
qabaqcadan məlumat verməlidir. Seçki ko-
missiyası namizədin, siyasi partiyanın, siyasi
partiyalar blokunun göndərdiyi şəxsin həmin
tədbirlərdə iştirakına etiraz edə və ya ma-
neəçilik törədə bilməz. İmza vərəqələrində
olan bütün imzalar yoxlanılmalıdır.
     İmza vərəqələri müvafiq seçki komissi-
yasına təqdim edilənədək namizədi irəli sü-
rənlərin imza vərəqələrində pozduqları imzalar
o şərtlə yoxlanılmır və nəzərə alınmır ki,
imza toplayanlar tərəfindən vərəqələrdə bu
pozuntu haqqında müvafiq qeydlər aparılsın.
     İmza vərəqələri yoxlanılarkən eyni ada-
mın bir neçə imzası aşkar edilərsə, yalnız
bir imza etibarlı, digər imzalar isə qeyri-
düzgün sayılır.

Seçki Məcəlləsinin 59.6-cı və  “Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər
haqqında” Qanunun 55.6-cı maddəsində
göstərilənlərlə yanaşı, aşağıdakılar qey-
ri-düzgün imzalar hesab edilir:
    - müvafiq icra hakimiyyəti orqanının ara-
yışı, yaxud Seçki Məcəlləsinin 59.2-ci və
“Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə
seçkilər haqqında” Qanunun 55.2-ci mad-
dəsinə uyğun olaraq, seçki komissiyasının
işinə cəlb edilmiş ekspertin rəyi əsasında
seçki hüququ olmayan və məlumatları qey-
ri-düzgün göstərən seçicilərin imzaları;
    - namizəd irəli sürülməsi haqqında mü-
vafiq seçki komissiyasına bildiriş göndəri-
lənədək imza vərəqələrinə daxil edilmiş
seçici imzaları;
    - Seçki Məcəlləsinin 57.1-ci və “Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər
haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası
Qanununun 53.1-ci maddəsinin tələblərinin
pozulması ilə əlaqədar etibarsız sayılmış
imzalar;
    - müxtəlif şəxslərin adından bir şəxs tə-
rəfindən və ya bir şəxsin adından müxtəlif
şəxslər tərəfindən qoyulmuş imzalar;
    - imza vərəqəsinə əl yazısı ilə qoyulmayan
və ya karandaşla qoyulan imzalar.
     İmza vərəqələrində seçici imzalarının
qoyulması tarixində düzəliş edildikdə, bu
imzalar o şərtlə düzgün sayılır ki, imza və-
rəqəsini təsdiq edən şəxslər həmin düzəlişləri
təsdiqləmiş olsunlar.

     Seçki Məcəlləsinin 59.7-59.9-cu və
“Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə
seçkilər haqqında” Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Qanununun 55.7-55.9-cu maddə-
lərində göstərilən hallar istisna olmaqla,
imza vərəqələrində müvafiq olaraq Seçki
Məcəlləsinin və “Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında”
Qanunun tələblərinə uyğun gəlməyən yazı
sırası aşkar edildikdə, yalnız bu sırada olan
imza etibarsız sayılır.
     Seçki Məcəlləsinin 59.6-59.10-cu və
“Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə
seçkilər haqqında” Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Qanununun 55.6-55.10-cu mad-
dələrinə uyğun olaraq etibarsız sayılan
imzalar çıxıldıqdan sonra qalan seçici im-
zalarının sayı qeydiyyat üçün lazım olan
saydan az olarsa, namizəd qeydə alınmır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mərkəzi Seçki Komissiyası

Seçki marafonu
1 noyabr 2015-ci il Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə və Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə seçkilər günüdür
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     Azərbaycan Respublikasının Milli Məc-
lisinə seçkilər muxtar respublikada 7 seçki
dairəsi üzrə, Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Ali Məclisinə seçkilər isə 45 seçki
dairəsi üzrə keçiriləcəkdir.

     İmza vərəqələri imza toplayan şəxsin,
habelə namizədin, siyasi partiyanın, siyasi
partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayən-
dəsinin əl yazısı qaydasında imzası ilə təsdiq
edilməyibsə və ya səlahiyyətli nümayəndənin
imzası qeyri-düzgündürsə, imza vərəqələ-
rində olan bütün imzalar etibarsız sayılır.

     İmzaların yoxlanılması o vaxt dayandı-
rılır ki, düzgün imzaların sayı namizədin
qeydə alınmasına əsas verir və ya qalan
imzaların sayı namizədin qeydə alınması
üçün kifayət olmur. Yoxlamanın nəticələrinə
görə seçici imzalarının düzgünlüyü və ya
qeyri-düzgünlüyü təsdiqlənməlidir.


