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Щяр бир инсан цчцн
онун милли

мянсубиййяти
онун гцрур мянбяйидир.

Мян щямишя фяхр етмишям,
бу эцн дя фяхр

едирям ки,
Мян Азярбайъанлыйам!

Щейдяр Ялийев
ДАШКЯСЯНДАШКЯСЯН

“Referendum bizim siyasətimizə xalq tərəfindən böyük etimadın göstəricisidir. Bu eti-
mad bizə güc verir. Bu etimad olmasaydı, ölkəmizin milli maraqlarını beynəlxalq müstəvidə
müdafiə etmək çətin olardı. Bizim siyasətimiz milli maraqlar üzərində qurulub. Bizim siyasə-
timizin təməlində Azərbaycan xalqının maraqları, milli dəyərlər durur. Bu gün istənilən
beynəlxalq forumda Azərbaycan öz sözünü deyir, öz yolu ilə gedir, müstəqillik, ləyaqət yolu
ilə gedir, heç kimin qarşısında gözükölgəli deyil, heç kimin diktəsi ilə oturub-duran deyil.
Bu siyasət xalq tərəfindən dəstəklənir, bəyənilir və beynəlxalq aləmdə bizə çox böyük
şöhrət qazandırıb”..

İLHAM  ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ



19sentyabr  tarixdə Referendum üzrə “Vətəndaş
cəmiyyəti” Təşviqat Qrupu Daşkəsən şəhər İ. Nəsimi
adına 1 saylı tam orta məktəbin iclas zalında 26

sentyabr 2016-cı il tarixinə təyin edilmiş ümumxalq səsver-
məsində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavə
və dəyişikliklərlə bağlı keçiriləcək ümumxalq səsverməsinin
təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində daşkəsənli seçi-
cilərlə görüş keçirib. 
Görüşdə “Vətəndaş cəmiyyəti” Təşviqat Qrupunun səlahiyyətli nü-

mayəndəsi, Milli Məclisin deputatı Kamran Bayramov və 200 nəfərdən
çox rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib.

Görüşdə çıxış edən Milli Məclisin deputatı Kamran Bayramov Kon-
stitusiyaya təklif edilən dəyişikliklərin günün reallıqlarından irəli gəldiyini
və bunun ölkənin inkişafına, respublikanın gücünün, qüdrətinin art-
masına, onun təhlükəsizlik sisteminin möhkəmlənməsinə xidmət
göstərən amillərdən biri olduğunu vurğulayıb. 

Tədbirdə çıxış edən rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Nailə
Məmmədova və Daşkəsən rayon Uşaq İncəsənət məktəbinin müəllimi
Cahangir Rüstəmov təklif olunan əlavə və dəyişiklikləri dəstəklədiklərini,
Referendum Aktına hamılıqla səs verəcəklərini bildiriblər.  

20 sentyabr  tarixdə Referendum üzrə “Yeni Azərbaycan”
Təşviqat Qrupunun Daşkəsən rayon şöbəsi Daşkəsən şəhər
İ.Nəsimi adına 1 saylı tam orta məktəbin iclas zalında 26
sentyabr 2016-cı il tarixinə təyin edilmiş ümumxalq səsver-
məsində ilk dəfə səs verəcək gənclərlə görüş keçirmişdir. 

Görüşü giriş sözü ilə açan Yeni Azərbaycan Partiyası Daşkəsən
rayon təşkilatının sədri və “Yeni Azərbaycan” Təşviqat Qrupunun
Daşkəsən rayon şöbəsinin rəhbəri Meydanəli Yolçuyev konstitusiyaya
təklif olunan əlavə və dəyişikliklərlə bağlı fikirlərini bildirib. Təklif olu-
nan dəyişikliklərin bütün ölkə vətəndaşlarının, xüsusən də, gənclərin
maraqlarına uyğun olduğunu deyən M.Yolçuyev ilk dəfə səs verəcək
gəncləri ümumxalq səsverməsində fəal olmağa və səsverməyə
çıxarılmış Referendum Aktı layihəsini dəstəkləməyə çağırıb. 

Görüşdə  çıxış edən “Yeni Azərbaycan” Təşviqat Qrupunun
səlahiyyətli nümayəndəsi, Milli Məclisin deputatı Rövşən Rzayev ilk
dəfə səs verəcək gənclərə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzula-
yaraq, konstitusiyada nəzərdə tutulan əlavə və dəyişikliklərin tarixi
zərurətdən irəli gəldiyini söyləyib. Millət vəkili əlavə və dəyişiklik olu-
nacaq maddələr barədə geniş məlumat verib və gənclərin ölkə Prezi-
denti ilham Əliyevin daim diqqət və qayğısı ilə əhatə olunduqlarının
vurğulayıb. 

İlk dəfə səs verəcək gənclər təklif olunan əlavə və dəyişiklikləri
bəyəndiklərini və 26 sentyabr 2016-cı il tarixdə həmrəylik nümayiş et-
dirərək seçki məntəqələrinə gələcəklərini və  yekdilliklə “HƏ”
deyəcəklərini bildirmişlər.

Fəxri HƏSƏNOV

20 sentyabr tarixdə Daşkəsən şəhər
İ.Nəsimi adına 1 saylı tam orta mək-
təbin iclas zalında 26 sentyabr 2016-cı
il tarixinə təyin edilmiş ümumxalq
səsverməsində Referendum üzrə
“Yeni Azərbaycan” Təşviqat Qrupunun
Daşkəsən rayon şöbəsi qadınlarla
görüş keçirmişdir. 

Görüşdə “Yeni Azərbaycan” Təşviqat
Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi, Milli
Məclisin deputatı Rövşən Rzayev iştirak et-
mişdir.  Konstitusiyada ediləcək əlavə və
dəyişikliklərlə bağlı Rövşən Rzayev ətraflı
şəkildə məlumat vermişdir. 

Görüşdə çıxış edən YAP Daşkəsən
rayon Qadınlar Şurasının sədri Rəna
Aslanova vurğulayıb ki, qadınlar dövlət
idarəçiliyində təmsil olunmaqla yanaşı,

ölkənin ictimai-siyasi
həyatında fəal iştirak
edirlər. Ölkəmizin çox
ciddi hüquqi-siyasi
hadisə ərəfəsində oldu -
ğunu deyən R.Asla nova
sentyabrın 26-da keçir-
iləcək ümumxalq səs -
ver məsində Daşkə sənin
qadın seçicilərinin seçki
məntəqələrinə yolla-
naraq daha güclü, daha
inkişaflı sabaha səs
verəcəklərini bildirib. 

Görüşdə çıxış edən Daşkəsən şəhər
İ.Nəsimi adına 1 saylı tam orta məktəbin di-
rektoru Üfət Abdıyeva, həmin məktəbin müəl-
limi Gülnarə Əliyeva, Respublika Mədəniyyət
işçiləri Həmkarlar İttifaqının Daşkəsən rayon

komitəsinin sədri Mətanət Abdullayeva  təklif
olunan əlavə və dəyişiklikləri bəyəndiklərini və
26 sentyabr 2016-cı il tarixdə seçki mən-
təqələrinə gələrək hamılıqla “HƏ” deyəcək-
lərini bildirmişlər.
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Referendum özrÿ “Vÿtÿndaø cÿmiyyÿti”
Tÿøviqat Qrupunun özvlÿri  Daøkÿsÿnli

se÷icilÿrlÿ ýþröø ke÷irmiødir

Referendum üzrə “Yeni Azərbaycan” Təşviqat Qrupunun 
Daşkəsən rayon şöbəsi  qadın seçicilərlə  görüş keçirmişdir

Referendum üzrə “Yeni Azərbaycan” Təşviqat 
Qrupunun Daşkəsən rayon şöbəsi ilk 

dəfə səs verəcək gənclərlə görüş keçirmişdir

Daşkəsəndə 26 sentyabr 2016-cı il tarixinə
təyin edilmiş ümumxalq səsverməsində ref-
erendum üzrə  “Yeni Azərbaycan” təşviqat

qrupunun təbliğat-təşviqat kampaniyası uğurla
davam edir. Kampaniya çərçivəsində bu gün
rayonda minlərlə rayon sakininin iştirak etdiyi
möhtəşəm mitinq-konsert keçirilib. Azərbaycan Re-
spublikasının üçrəngli bayrağı və partiyamızın
bayraqları ilə bəzədilmiş meydanda seçicilər böyük
coşqu və yüksək əhval –ruhiyyə ilə iştirak edirdilər. 
Heydər Əliyev Mərkəzinin qarşısından yüzlərlə gənc –

“Yaşasın Müstəqil Azərbaycan!” ,  “Həmrəy olaq – Hə deyək!”
şüarlarının sədaları altında konsert-mitinq  təşkil olunmuş mey-
dana ürəklərinin hökmü, gənclik eşqi ilə yürüş etdilər. 

Mitinq-konsertdə Milli Məclisin deputatı Rövşən Rzayev, YAP
Daşkəsən rayon təşkilatının sədri Meydanəli Yolçuyev və  “Yeni
Azərbaycan” təşviqat qrupunun  digər üzvləri iştirak etmişlər. 

Möhtəşəm mitinq-konsertə toplaşan 5000 nəfərdən çox
seçicini salamlayan YAP Daşkəsən rayon təşkilatının sədri Mey-
danəli Yolçuyev referendumla əlaqədar rayonda görülən hazırlıq
işlərindən danışmış, Konstitusiyaya təklif olunan əlavə dəyişiklik-
lərin zamanın tələbindən irəli gəldiyini vurğulayaraq demişdir: 

- Hörmətli daşkəsənlilər! Bu gün biz buraya 26 sentyabr 2016-
cı il tarixinə təyin edilmiş ümumxalq səsverməsində (Referen-
dumda) Konstitusiyamıza təklif olunan əlavə və dəyişikliklərə öz
münasibətimizi bildirmək üçün ürəyimizin hökmü, qəlbimizin istəyi
ilə toplaşmışıq. Hamınız canlı şahid olaraq görürsünüz ki,
müstəqillik əldə etdiyimiz bu illər ərzində Azərbaycan əsrlərə
bərabər inkişaf yolu keçmişdir. Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi al-
tında iqtisadiyyatın güzgüsü olan dövlət büdcəmiz dəfələrlə art-
mışdır. Azərbaycan dünyanın ən uğurlu dövlətlərindən birinə
çevrilmişdir. Ölkə iqtisadiyyatı dəfələrlə artaraq, ölkədə yoxsulluq
səviyyəsi 50 faizdən 5 faizə qədər endirilmişdir. Bu gün ölkəmizdə
inkişafın Azərbaycan modeli yaranmış, yüksək və dinamik sosial-
iqtisadi sıçrayışa nail olunmuşdur. Bu isə, öz növbəsində,
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə imicinin tam formalaşmasına gətirib
çıxarmışdı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən irəli sürülən enerji layihələri, iqtisadi-sosial layi-
hələr, siyasi təşəbbüslər ölkəmizin uğurlu inkişafına yönəldilmişdir. 

Həyata keçirilən infrastruktur layihələrin uğurlu tətbiqi
nəticəsində regionların siması dəyişdi. Dövlət başçımızın təşəb-
büsü ilə “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı” qəbul
edilmişdir. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatının çoxşaxəli iqti-
sadiyyat kimi inkişafı məhz bu proqramların hesabına mümkün
olmuşdur. Hazırda regionlarda gedən canlanma, inkişaf, abadlıq,
quruculuq işləri göz oxşayır. Hər birimiz deyilən inkişafın rayonu-
muzun timsalında aparılan tikinti, quruculuq, abadlıq və yenidən-
qurma işlərinin canlı şahidi olaraq görürük ki, son illərdə yetmiş
ildə görünməyən böyük, möhtəşəm işlər görülmüşdür. 

Bu illər ərzində rayonumuzda 20-yə yaxın yeni məktəb inşa
olunmuş, bir o qədər də əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Vaxtı ilə
fəaliyyəti dayandırılmış bütün körpələr evi və uşaq bağçaları
yenidən əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilmişdir. Bu fikirləri ray-
onumuzdakı səhiyyə müəssisələri və digər sahələr barədə də
söyləmək olar. Rayonumuzun ən ucqar kəndlərinə asfalt yollar,
körpülər çəkilməkdədir. Bu inkişaf, tərəqqi, xoş gələcək firavan,
problemsiz həyat deməkdir. 

Bu gün ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevin hər bir daşkəsənlinin
ürəyində əzəmətli  heykəli ucalıbdır. Onun gördüyü işlərə rayon-
umuzda İcra Hakimiyyətinin Başçısı cənab Əhəd Abıyevin yarat-
dığı ideoloji təminat, ümumxalq sevginiz, istəyiniz sizlərin hər
birinizi bu ümumrayon şənliyinə gətirmişdir. 

Biz bu referendumda konstitusiyamıza təklif olunan əlavə və
dəyişikliklərə səs verməklə Şərqə günəş kimi doğan, xoş gələcəyi
olan qüdrətli və zəngin Azərbaycana, ərazi bölüvlüyümüzə, iqti-
sadi tərəqqiyə və müasirləşməyə, demokratik və sürətli inkişafa,
hər bir vətəndaşın sosial qayğısının yaxşılaşdırılmasına, ədalətli
cəmiyyətə, gözəl gələcəyə, Azərbaycanın yeni uğurlarına səs ver-
miş oluruq. 

Daşkəsənlilər həmişə olduğu kimi, bu gün də möhtərəm Prezi-

dentimiz cənab İlham Əliyevin ətrafında daha da sıx birləşiblər.
Bu birliyə, mütəşəkkilliyə eşq olsun! Yaşasın Azərbaycan xalqı!
Bizim şüarımız  birdir – Həmrəy olaq – “Hə” deyək! 

Konsert-mitinqin iştirakçıları coşqu ilə - Həmrəy olaq – “Hə”
deyək!  şüarını səsləndirirdilər. 

Meydanəli Yolçuyev bir daha Konstitusiyamıza təklif olunan
əlavə və dəyişikliklərin ölkəmizin müstəqilliyinin möhkəmlənməs-
inə, ölkə əhalisinin maddi rifah halının yaxşılaşmasına, ölkənin
sürətli inkişafına gətirib çıxaracağını bildirərək, seçki günü seçi-
ciləri seçki məntəqələrinə gəlib referendumda fəal iştirak etməyə
dəvət etdi. 

Millət vəkili Rövşən Rzayev Azərbaycanın demokratik prinsi-
plər əsasında inkişafı və bu istiqamətdə dövlət tərəfindən
yürüdülən siyasətə nəzər salıb, müasir dövrün çağırışlarına cavab
olaraq, Azərbaycanın müstəqillik atributlarından olan konsti-
tusiyada ediləcək əlavə və dəyişikliklərin zəruriliyini vurğuladı. 

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi al-
tında həyata keçirilən siyasət təkcə tarixə çevrilmiş
nailiyyətlərimizin deyil, həm də gələcək uğurların həlledici
əsasıdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunu layiqincə
davam etdirən ölkə başçısının hər addımı Azərbaycanın işıqlı
gələcəyinə doğrudur. Ölkədə sabitlik, əmin-amanlıq, dinclik,
insanların təhlükəsizliyi təmin edilib.  Bütün bu reallıqlar
Prezident cənab İlham Əliyevin gərgin fəaliyyətinin

nailiyyətləridir və gerçəklik ölkə başçısına ümumxalq eti-
madını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirib – deyə o qeyd et-
mişdir.

Millət vəkili bu dəyişikliklər hazırlanan zaman qabaqcıl
ölkələrin təcrübəsinin nəzərdən keçirildiyini bildirib. O qeyd
edib ki, cənab Prezidentin müvafiq Sərəncamına əsasən,
konstitusiyamıza təklif olunan əlavə və dəyişikliklərin
xalqımızın gələcəyi üçün zəruri olduğunu hər birimiz çox
yaxşı dərk edirik. Çünki əsas niyyət milli, dövlət maraqlarının
qorunması və reallaşması üçün müasir iqtisadi və siyasi
mexanizmlərin təmin edilməsidir. İlk növbədə ölkəmizdə icti-
mai-siyasi sabitliyin, təhlükəsizliyin, davamlı inkişafın, vətən-
daş həmrəyliyinin, xalq-iqtidar birliyinin möhkəmləndirilməsi,
hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesinin
dərinləşdirilməsi, dövlət idarəçiliyi sisteminin daha da təkmil-
ləşdirilməsi mənafeyinə xidmət göstərir, dövlətin bu sahədə
məsuliyyətini və fəaliyyət istiqamətlərini konkretləşdirir. 

Rövşən Rzayev Daşkəsən rayon seçicilərinin hər zaman
fəal olduğunu və növbəti referendumda da fəallıq
göstərəcəklərinə əminliyini ifadə etdi. 

Sonra  YAP Daşkəsən rayon təşkilatının sədrinin müavini
Müşviq Hüseynov, Daşkəsən şəhər A.Mürsəlov adına 2 saylı
tam məktəbin direktoru Aybəniz Vəliyeva, İ.Nəsimi adına 1
saylı tam məktəbin direktoru Üfət Abdiyeva və digər çıxış

edənlər də ölkəmizdə aparılan çox uğurlu daxili və xarici
siyasətdən, dinamik inkişafdan və böyük islahatlardan
danışmış, Konstitusiyamızda ediləcək əlavə və dəyişikliklərin
zamanın tələbindən irəli gəldiyini və ölkəmiz üçün vacib
olduğunu vurğulamışlar. Rəhbərlik etdikləri kollektivlərlə və
öz yaxınları ilə birlikdə 26 sentyabr 2016-cı il tarixə təyin
edilmiş ümumxalq səsverməsində (Referendumda) Konsti-
tusiyamıza təklif olunan əlavə və dəyişikliklərə “Hə” deyəcək-
lərini söyləmişlər. Daşkəsənlilərin belə coşqu, yüksək
əhval-ruhiyyə ilə meydana gəlişi sanki bütün rayonu
hərəkətə gətirmişdi. Meydan  İştirakçılar seçicilərlə görüşə
gəlmiş təşviqat qrupunun çıxışlarını diqqətlə dinləyərək,
sevgi ilə alqışlamışlar. 

Daşkəsən rayonunda keçirilən mitinq-konsert respublika
incəsənət ustalarının, yerli musiqiçilərin ifasında vətənə, tor-
pağa və ulu öndərimizə aid musiqilərlə davam etdirildi. Təd-
bir iştirakçıları xoş təəssüratla meydanı tərk etdilər. Bütün
seçicilər yüksək səviyyədə həmrəylik nümayiş etdirərək, 26
sentyabr 2016-cı il tarixində seçki məntəqələrinə gələcək-
lərini, konstitusiyamızda edilən əlavə və dəyişikliklərə öz
müsbət münasibətlərini bildirərək, "HƏ" deyəcəklərini bildiri-
blər!

Sahib Əhmədov
Respublika Jurnalistlər Birliyinin üzvü

Daşkəsənlilərin seçimi : “Hÿmrÿy olaq — Hÿ deyÿk!”
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7 sentyabr 2016-cı il tarixdə
Daşkəsən rayon Mədəniyyət Mərkəzinin
binasında rayon təhsil işçilərinin ənənəvi
sentyabr konfransı keçirilmişdir. Kon-
fransda Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı cənab Əhəd
Abıyev,  Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin məsul işçisi Mirbaba
Babayev və 300 nəfərdən çox rayon
müəllimi iştirak edirdi. 

Konfrans iştirakçıları hörmət və ehti-
ram əlaməti olaraq ilk öncə rayon
mərkəzində ucaldılmış Ümummilli lider
Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül-çiçək
dəstələri düzüb, xatirəsini ehtiramla yad
etdilər. 

Sonra Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı cənab Əhəd
Abıyev yeni dərs ilinin başlanılması,
eləcə də qarşıdan gələn Qurban
bayramı münasibətilə  bütün təhsil
işçilərini təbrik edərək, konfransın işinə
uğurlar arzuladı. 

Daşkəsən rayon müəllimlərinin ali
məclisində Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısı cənab Əhəd
Abıyev ölkəmizdə aparılan sosial-iqtisadi
inkişafa və siyasi sabitliyə görə  Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti çox hör-
mətli cənab İlham Əliyevə rayon
ictimaiyyəti adından minnətdarlığını
bildirdi. Rayon təhsilinin əldə etdiyi
uğurlardan və qarşıda duran vəz-
ifələrdən söhbət açan Əhəd Abıyev
sonda 26 sentyabr 2016-cı il tarixdə
keçiriləcək Ümumxalq səsverməsinin
(Referendumun) vacibliyini qeyd edərək
demişdir: “Bu il Azərbaycan Respub-
likasının Konstitusiyasına dəyişikliklərlə
bağlı keçiriləcək referendum ölkəmiz
üçün çox mühüm, çox lazımlı məsələdir.
Bunu dərk etmək lazımdır ki, həm prezi-
dentin səlahiyyət müddətinin uzadılması,
həm vitse-prezidentlik institutunun təsis
edilməsi, digər tərəfdən parlament seçk-
ilərində yaş senzinin aradan qaldırılması,
insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı dəy-
işikliklərin edilməsi, eləcə də digər
məsələlər çox mühüm və müsbət addım-
lardır. Çünki bu gün Azərbaycan iqti-
sadiyyatının ümumi vəziyyəti elə bir
səviyyəyə gəlib çatıb ki, optimal, daha
səmərəli idarəetmə vacib amillərdən bir-
inə çevrilib”. 

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı cənab Əhəd Abıyevin dərin məz-
munlu nitqindən sonra RİH Başçısının
müavini, İctimai-siyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin müdiri Namiq Süley-
manov çıxış edərək bildirmişdir: 

- Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti çox hörmətli cənab İlham Əliyevin
uzaqgörən daxili və xarici siyasəti,
genişmiqyaslı islahatçı fəaliyyəti,
müstəsna təşkilatçılığı sayəsində son il-
lərdə ölkənin bütün sahələrində, eləcə
də təhsil sahəsində böyük nailiyyətlər
qazanılmışdır. 

Ölkə başçısının təhsilə olan ali diqqət
və qayğısı respublikamızın hər bir
yerində olduğu kimi, Daşkəsən ray-
onunda da həyata keçirilir. Təkcə son
beş ildə Quşçu, Mollahəsənli, Muşavaq,
Bayan, Əmirvar-Əhmədli kəndlərində və
Daşkəsən qəsəbəsində müasir tələblərə
tam cavab verən 6 yeni ümumtəhsil
məktəbi tikilib istifadəyə verilmiş, bir çox
təhsil müəssisəsi isə əsaslı və cari təmir

olunmuşdur. 
Rayonumuzda təhsilin maddi-texniki

bazasının möhkəmləndirilməsi, şa-
girdlərin normal təhsil almaları üçün
lazımi şəraitin yaradılması istiqamətində
görülən işlərin səviyyəsi ötən illərə nis-
bətən daha geniş miqyas almışdır. Un-
udulmamalıdır ki, ucqar, dağlıq, çətin
coğrafi relyef şəraitinə malik olan
Daşkəsəndə təhsilin inkişafı üçün atılan
hər bir addım ölkə Prezidentinin biz
daşkəsənlilərin bu gününə və sabahına
diqqət və qayğısının əyani göstəricisidir.
Rayonumuzda təhsilin inkişafına, onun
maddi-texniki bazasının möhkəm-
ləndirilməsinə göstərdiyi ali diqqət və
qayğıya görə  çox hörmətli möhtərəm
cənab Prezidentimiz İlham Əliyevə bütün
daşkəsənlilər adından bir daha da öz
dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 

Bu gün təhsil sisteminin qarşısında
duran əsas vəzifə təlim prosesinin
səmərəliliyini təmin etməklə, milli və

ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnən,
yaradıcı və tənqidi düşünməyi bacaran,
fəal,  təşəbbüskar şəxsiyyətlər yetiş -
dirməkdir.  Bu günün müəllimi ənənəvi
metodlardan uzaqlaşmalı, yeni təlim
üsullarını dərindən mənimsəməli, şa-
girdləri düşünməyə, axtarmağa, nəticə
çıxarmağa sövq etməlidir. Buna görə də
hər bir müəllim dərslərə ciddi hazırlaş-
malı, peşəkarlıq səviyyəsini durmadan
artırmalıdır. 

Namiq Süleymanov daha sonra
bildirmişdir ki, kənd yerlərində fəaliyyət
göstərən yerli icra strukturlarının rəhbər-
lərinə, həmçinin məktəb direktorlarına
tapşırıram ki, rayonumuza təyinatla
göndərilmiş gənc müəllim kadrlarına
məişət şəraitinin yaradılmasında lazım
olan köməkliyi göstərsinlər, bu sahədə
bizə yardımçı olsunlar. Gənc müəllimlər
üçün elə bir şərait yaratmalıyıq ki, onlar
rayonumuzda   həmişəlik qalıb işləsinlər,
gənc nəslin təlim və tərbiyəsində öz töh-
fələrini versinlər. 

Qeyd etməliyəm ki, 2015-2016-cı
dərs ilində rayonun  ümumtəhsil mək-
təblərində təhsil alan 278 nəfər  9-cu  və
261 nəfər  11-ci sinif  şagirdinin  hamısı
ümumi orta təhsil haqqında şəhadət-
namə və tam orta təhsil haqqında  atte-
stat almışdır. 

Bu il məzunlarımızdan 123 nəfəri
respublikanın ali və orta ixtisas mək-
təblərinə  qəbul  olunmaq üçün  ərizə
vermişdir. İlkin məlumata görə, onlardan
76 nəfəri  ölkənin müxtəlif nüfuzlu ali və
orta ixtisas  məktəblərinə  qəbul olun-
muşdur.  Ali məktəblərə  qəbul olunan

məzunlarımızdan 1 nəfəri 651 bal, 8
nəfəri isə 500-dən yuxarı bal toplamışdır.
Bu göstərici ötən illərlə müqayisədə
daha yüksəkdir. 

Ötən dərs ilində uğurlarımızla
yanaşı, nöqsanlarımız da olub. Rayon
təhsil şöbəsinin təhsil müəssisələrinə
zəif rəhbərlik və nəzarəti nəticəsində ray-
onun bir sıra ümumtəhsil məktəblərində
təhsilin keyfiyyəti aşağı düşmüş, son ildə
9-cu siniflər üzrə buraxılış imtahan-
larında şagirdlərin 55 faizindən, 11-ci
siniflərdə 48 faizindən çoxu qeyri-müvəf-
fəq qiymət almışdır. Bəzi məktəblərdə
dərsə davamiyyətin səviyyəsi aşağı
olmuş, tədris-pedaqoji sənədlər düzgün
aparılmamış, qanunsuzluqlara yol ver-
ilmişdir.  Bir çox hallarda isə dərs böl-
güsü müəllimlərin ixtisaslarına uyğun
aparılmamışdır. Fürsətdən istifadə
edərək rayon Təhsil şöbəsinə, eləcə də
məktəb direktorlarına tapşırıram ki,

qarşıdangələn 2016-2017-cı dərs ilində
öz vəzifələrinə daha da məsuliyyətlə
başlasınlar, buraxılmış nöqsanlar aradan
qaldırılsın, şagirdlərin təhsilə cəlb olun-
ması istiqamətində işlərində dönüş
yaratsınlar. Əgər bu kimi nöqsanlar qısa
müddət ərzində aradan qaldırılmazsa,
rayon rəhbərliyi tərəfindən işinə səh-
lənkar, məsuliyyətsiz yanaşan şəxslər
barə sində çox ciddi tədbirlər görü -
ləcəkdir. 

Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin Başçısının müa -
vini Namiq Süleymanovun
çıxışından sonra rayon Təhsil
şöbəsinin müdiri Nazim Verdiyev
hesabat məruzəsi ilə çıxış edərək
bildirmişdir ki, rayonun pedaqoji
işçilərinin  builki ənə nəvi sentyabr
konfransı respublikamızın
müstəqillik yolunda  inamla ad-
dımladığı, təhsil islahatının
uğurla həyata keçirildiyi, rayonu-
muzda  abadlıq-quruculuq
işlərinin  geniş vüsət  aldığı bir
dövrə təsadüf edir.  

Azərbaycan Respublikası
Prezidenti  cənab İlham  Əliyevin
sərəncamı ilə təsdiq  edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında
təhsilin  inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”nın qəbul edilməsi
ölkəmizdə təhsil  islahatının yeni,
daha səmərəli  mərhələsi baş -
lamışdır. 

Rayonumuzun bütün   müəl-
limləri təhsil sahəsinin inkişafı,
mövcud problemlərin aradan
qaldırılması istiqamətində  apa -
rılan islahatları  ürəkdən bəyənir.
Milli  təhsilimizin  yüksək səviy -
yəyə  çatdırılmasını təmin edən
ölkə başçısının sərəncamlarını
böyük rəğbətlə qarşılayır,  bu
sahədə qarşıya qoyulmuş  vəz-
ifələrin  məsuliyyətlə yerinə yetirməyə
hazır olduqlarını bildirirlər. 

Respublikamızın hər yerində olduğu
kimi,  Daşkəsən rayonunda da təhsil is-
lahatının  həyata  keçirilməsi, ümumtəh-
sil məktəblərinin maddi-texniki
ba  za   sı nın möhkəmləndirilməsi, şa-
girdlərin elmi biliklərə dərindən yiyələn-
məsi üçün normal şəraitinin yara dıl ması,
tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi
sahəsində  uğurlu nəticələr  əldə
edilmişdir. 

Məruzəçi qeyd etmişdir ki, 2015-
2016-cı dərs ilində Rayon  Təhsil
Şöbəsinin tabeliyində 43 ümumtəhsil
məktəb, o cümlədən  26 tam orta, 14
ümumi orta, 3 ibtidai, 4 məktəbdənkənar
təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərmişdir.
Rayonun  təhsil ocaqlarında  gənc nəslin
təlim tərbiyəsi ilə 571 nəfər müəllim
məşğul olmuşdur ki,  onlardan 377
nəfərini qadınlar təşkil edir.  Təhsil
sahəsində qazandıqları   nailiyyətlərə
görə 6 nəfər  “Əməkdar müəllim” adına,
5 nəfər isə “Tərəqqi” medalına layıq
görülmüşdür.

Ötən dərs ilində ümumtəhsil mək-
təblərinə 3257 nəfər şagird   cəlb edilmiş,
onlardan 1602 nəfəri şəhər  və qəsəbə,
1655 nəfəri isə kənd  məktəblərində
təhsil almışdır.  Dərs ili ərzində 216 nəfər
şagird getmiş, 146 nəfər şagird gəl -
mişdir.  Dərs ilinin sonunda şagirdlərin
sayı 3187 nəfər olmuşdur. 

Ötən dərs ilində   rayonumuzda  tə-
drisin maddi-texniki bazasının   möhkəm-
ləndirilməsi,  şagirdlərin normal təhsil
almaları üçün   lazımi şəraitin yaradıl-

ması   istiqamətində   görülən işlərin
səviyyəsi ötən illərə   nisbətən daha
geniş  miqyas almışdır.   Rayon İcra
Hakimiyyətinin , şəxsən hörmətli
Başçımız  cənab   Əhəd Abıyevin yaxın-
dan köməyi,   daimi diqqəti  və  qayğısı
sayəsində yeni məktəb binalarının  tikin-
tisi,  ümumtəhsil məktəblərin əsaslı
təmiri,   təhsil ocaqlarının   texniki-təlim
vasitələri ilə təmin edilməsi  sahəsində

diqqətəlayiq işlər   görülmüşdür. 
Rayon Təhsil şöbəsinin müdiri daha

sonra qeyd etmişdir ki, ümumtəhsil mək-
təblərində təhsil alan IX və XI  sinif şa-
girdlərinin  mərkəzləşdirilmiş  qaydada
keçirilən buraxılış  imtahanlarını  Tələbə
qəbulu üzrə  Dövlət Komissiyası aparır.
2016-2016-cı dərs ilində rayonun
ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan
278 nəfər  IX  və  261 nəfər  XI sinif  şa-
girdinin  hamısı ümumi orta  təhsil
haqqında şəhadətnamə və tam orta təh-
sil haqqında  attestat almışdır. 

Rayonun  tam orta məktəb  məzun-
larından 123 nəfəri respublikanın    ali və
orta ixtisas məktəblərinə  qəbul  olunmaq
üçün  ərizə vermişdir.  İlkin məlumata
görə onlardan 50 nəfəri  ölkənin müxtəlif
nüfuzlu ali və orta ixtisas  məktəblərinə
qəbul olunmuşdur.  Ali məktəblərə  qəbul
olunan  məzunlardan 1 nəfəri 600-dən,
7 nəfəri isə 500-dən  yuxarı bal
toplamışdır. 

Əldə olunan uğurlardan danışan
Nazim Verdiyev bu sahədə olan bəzi
nöqsanların da olduğunu bildirmişdir.
Vurğulamışdır ki, 2015-2016-cı dərs
ilində  IX siniflər  üzrə  buraxılış  imtahan-
larında iştirak edən 254 nəfər  şagirddən
152 nəfəri Azərbaycan dili və ədəbiyyat
və riyaziyyat fənnindən  “2” qiymət
almışdır. XI siniflər üzrə buraxılış imta-
hanlarının  nəticələri də ürəkaçan  ol-
mamışdır. 

Rayon Təhsil şöbəsinin müdiri  təhsil
ocaqlarında  yuxarıda göstərilən
nöqsanları və digər neqativ halları

aradan qaldırmaq üçün xüsusi komissiya
yaradıldığını bildirmişdir.  Rayon Təhsil
Şöbəsinin   sifarişi əsasında   Təhsil
Nazirliyi tərəfindən  keçən dərs ilində
rayonumuza   işləmək üçün  müxtəlif ix-
tisaslara yiyələnmiş 12 nəfər gənc müəl-
lim  gəlmişdir. 

2015-2016-ci tədris ilinin sənədləri
vaxtında Təhsil Nazirliyindən gətirilmiş,
rayonun bütün ümumtəhsil məktəbləri

məktəb sənədləri ilə təmin olun-
muşdur. Ötən illərdən fərqli
olaraq şagirdlərin dərsliklərlə
təmin olunması məsələlərinə
diqqət artırılmışdır. İndiyə qədər
ümumtəhsil məktəblərinə 206
adda 14988 ədəd dərslik kitabı
gətirilərək məktəblər arasında
bölünmüşdür. 

Məlum olduğu kimi, bu ilin
26 sentyabr 2016-cı il tarixdə
Ümumxalq səsverməsi (Refer-
endum) keçiriləcəkdir. Hazırda
bu mühüm ictimai-siyasi  kam-
paniyanı uğurla başa vurmaq
üçün ciddi hazırlıq işləri  həyata
keçirilməkdədir. Həmişə olduğu
kimi, rayonumuzun  çoxsaylı
müəllimlər ordusu   bu seçkidə
də  fəal təbliğat  və təşviqat
işlərinə qoşulmuşdur. 

Daşkəsən rayon Təhsil
şöbəsinin müdiri qeyd etmişdir
ki, rayonumuzun  bütün sakinləri
kimi müəllimlərimiz də  ulu
öndərimiz Heydər Əliyev
ideyalarına sadiq olan,
möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevin xarici  və daxili
siyasətini  ürəkdən dəstək-
ləyərək Referendumun uğurla
başa çatması üçün bütün imkan-
larını səfərbərliyə alacaqlar. 

Məruzəsinin sonunda rayon
Təhsil şöbəsinin müdiri Nazim

Verdiyev demişdir:   
- İcazə verin Daşkəsən Rayon İcra

Hakimiyyətini, şəxsən İcra Hakimiyyə-
tinin Başçısı cənab Əhəd Abıyevi, Azər-
baycan Respublikasının Təhsil Nazirliyini
əmin edim ki, rayonumuzun  təhsil müəs-
sisələrində  çalışan bütün pedaqoji
işçilər 2015-2016-cı tədris ilində yeni
tələblər səviyyəsində işləyəcək, köhnə iş
üsullarına birdəfəlik son qoyacaq, şa-
girdlərin təlim-tərbiyəsinə, onların
gələcək inkişafına yeni meyarlarla
yanaşacaq, milli təhsilimizin gələcək
uğurları üçün qüvvə və bacarıqlarını
əsirgəməyəcəklər. 

Daşkəsən rayon müəllimlərinin
ənənəvi sentyabr konfransında Mol-
lahəsənli kənd tam orta məktəbin direk-
toru Arzu Aslanov, Daşkəsən şəhər A.
Mürsəlov adına 2 saylı tam orta mək-
təbin müəllimi  Nahidə Həsənova,
Daşkəsən şəhər İ.Nəsimi adına 1 saylı
tam orta məktəbin müəllimi Tahirə
Həsənova, rayon Gənclər və İdman
idarəsinin rəisi Samir Həsənov və Re-
spublika Təhsil Nazirliyinin məsul işçisi
Mirbaba Babayev çıxış etmişlər. 

Onlar da öz çıxışlarında  yeni dərs
ilinin başlanması münasibətilə rayon
müəllimlərini təbrik etmiş, ölkədə təhsil
işçilərinə göstərilən yüksək diqqət və
qayğıdan danışmış, bütün müəllimlərə
uğurlar arzulamışlar.

Konfransda qərar qəbul olunmuş,
ölkə Prezidentinə müraciət ünvanlan-
mışdır.

Elmar VÜQARLI 

Tədbirdə rayon rəhbərliyi, Azərbaycan
Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xid-
mətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin və
xidmətin Daşkəsən rayon şöbəsinin şəxsi
heyəti, şəhid ailələri, Qarabağ Müharibəsi
veteranları və hərbi xidmətə çağırış yaşlı
gənclər iştirak ediblər. 

Tədbirdən öncə rayon rəhbərliyi və
rəsmi qonaqlar rayon mərkəzində

xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər
Əliyevin abidəsi  önünə tər gül dəstələri
qoyaraq Ulu Öndərin əziz xatirəsini ehti-
ramla yad ediblər.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Himninin səsləndirilməsi və tor-
paqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını
fəda etmiş qəhrəman Vətən övladlarının
əziz xatirəsinin ehtiramla yad edilməsi ilə

başlanan tədbiri giriş sözü ilə açan
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı cənab Əhəd Abıyev tədbirin gən-
clərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tər-
biyəsində mühüm əhəmiyyətini qeyd
edərək, ölkəmizin bütün sahələrində daha
da inkişafına, onun regionda və beynəlx-
alq arenada layiqli yer tutmasına təkan
verən ordu quruculuğu və gənclər siyasə-
tinin banisinin xalqımızın Ümummilli Lideri
Heydər Əliyev olduğunu vurğuladı. Gən-
clərin dövlətimizin gələcəyini, inkişafını is-
tiqamətləndirən aparıcı qüvvəsi, həmçinin
əzəli torpaqları erməni qəsbkarları
tərəfindən işğal edilmiş Vətənimizin cəsur
keşikçiləri, düşmən sipəri olduğunu
bildirdi. Bu gün Azərbaycan gənclərinin
müasir, inkişaf etmiş, yüksək intellektli

aparıcı qüvvə kimi formalaşmasında
Ümummilli Liderimizin siyasi kursunun ən
layiqli davamçısı, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı, möhtərəm Prezidentimiz
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
həyata keçirilən həm ordu quruculuğu,
həm də gənclər siyasətinin mühüm rol oy-
nadığını qeyd etdi. Azərbaycanın sabitlik
və inkişafının qarantı olan vətənpərvər
dövlət başçısının ətrafında Vətəni qoru-
maq ideyası naminə sıx birləşməyi Əhəd
Abıyev hər bir Azərbaycan gənci üçün
həm vətəndaşlıq borcu, həm bir mənəvi
vəzifə kimi səciyyələndirdi. 

Sonra çıxış edən Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
rəis müavini, general-mayor Novruzəli
Orucov ordu quruculuğu sahəsində

qazanılmış uğurlardan danışıb. O
həmçinin Vətəni göz bəbəyitək qoru-
mağın müqəddəs və məsuliyyətli vəzifə
olduğunu deyərək, düşməndən qat-qat
üstün olan ordumuzun doğma tor-
paqlarımızın keşiyində daim ayıq-sayıq
dayandığına, hərb işinin sirlərinə
mükəmməl yiyələndiklərinə, dövlətimizin
başçısının rəhbərliyi altında ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün möhkəm qorun-
duğuna və tezliklə işğal altında olan
ərazilərimizin yağı düşməndən azad ol-
unacağına əmin olduğunu bildirdi. 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin rəis müavini, gen-
eral-mayor Novruzəli Orucov  tədbirin
hazırlanmasında əməyi keçən, yüksək
təşkilatçılıq və dəstək göstərdiyinə görə

Dövlət Xidmətinin xüsusi təşəkkür plake-
tini  Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı cənab Əhəd Abıyevə  təqdim
etdi. 

Dövlət Xidməti tərəfindən həmçinin
şəhid ailəsinin üzvlərinə, müharibə vet-
eranlarına , hərbi hazırlıq fənnində yük-
sək nailiyyət qazanmış müəllim və
şagirdlərə, rayonumuzda yerləşən “N”
saylı hərbi hissənin bir əsgərinə fəxri fər-
man və mükafatlar təqdim edilib. 

Tədbirin bədii hissəsində aparıcı
xanımın oxuduğu Şair Cavanşir Atəşinin
(Qocayev) “İrəli” şeiri xüsusi rəğbətlə
qarşılanmış və vətənpərvərlik
mövzusunda yazılmış mahnıların mahir
ifaçısı Şəmistan Əlizamanlı konsert pro-
qramı ilə çıxış etmişdir.

Daøkÿsÿn rayon tÿhsil iø÷ilÿrinin ÿnÿnÿvi sentyabr konfransû ke÷irilmiødir

Daşkəsəndə də “Vətənin müdafiəsinə hazıram!” mövzusunda tədbir keçirildi
Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə

Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyəti ilə birgə təşkil etdiyi artıq ənənəyə çevrilmiş və

demək olar ki, ölkənin bütün bölgələrində böyük rəğbətlə
qarşılanan "Vətənin müdafiəsinə hazıram!” mövzusunda möhtəşəm
tədbir keçirilib.
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Daşkəsən rayon Gurbulaq bələ diy -
yəsinin möhür və ştampı itdiyi üçün
etibarsız sayılır.  

Göygöl rayonu Qızılca kənd sakini
Cavadova Fərqanə Vahid qızının adına
verilmiş 10 avqust 2005-ci il tarixli JN –
085C, KOD 50707005 nömrəli torpağın
mülkiyyətə  verilməsinə dair şəhadət-
namə itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Allah Rəhmət Eləsin! 
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə-

tinin Başçısı cənab Əhəd Mikayıl oğlu
Abıyev başda olmaqla, Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyətinin kollektivi
RİHBA-nın İnformasiya təminatı və
təhlil sektorunun müdiri Vüqar Məm-
mədova qardaşı oğlu 
Məmmədzadə İlqar Rövşən oğlunun
vəfatından kədərləndiklərini  bildirir və
dərin hüznlə baş sağlığı verirlər. 

15 sentyabr yeni dərs ilinin başlanması –
ənənəvi “Bilik günü” münasibəti ilə Daşkəsən
rayonu ərazisində yerləşən 43 ümumtəhsil
məktəbində tədbirlər keçirildi. Rayon rəhbər-
liyinin və rayon Təhsil şöbəsinin yaxından işti-
rak etdiyi tədbirlərdə məktəb müəllimlərinin,
şagird heyətinin, valideynlər və birincilərin
sevinci hədsiz idi. Rayonun bütün ümumtəhsil
məktəblərinə “Bilik günü” münasibəti ilə
səlahiyyətli nümayəndələr göndərilmişdi. 

Tədbirlərdə çıxış edənlər Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin ölkə
təhsilinin inkişafına, müəllimlərə həmişə böyük
diqqət və qayğı ilə yanaşdığını, bu işi dövlət
siyasətinin mühüm bir hissəsi hesab etdiyini
bildirdilər.  Həmin siyasətin bu gün möhtərəm
Prezident çox hörmətli cənab İlham Əliyev
tərəfindən müasir dövrün tələblərinə uyğun
yaradıcılıqla davam etdirildiyi xüsusi qeyd ol-
undu. Bildirildi ki, təhsil müəssisələrində
çalışan işçilərin əmək haqlarının davamlı
olaraq artırılması, onların iş şəraitinin

yaxşılaşdırılması haqqında Azərbaycan Re-
spublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamları,
habelə respublikanın sosial-iqtisadi inkişafına
dair Dövlət Proqramlarının uğurla icrası və
Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban
xanım Əliyevanın "Yeniləşən Azərbaycana yeni
məktəb Proqramı" və digər bu kimi tədbirlər
dövlətimizin təhsil sahəsinə göstərdiyini
diqqətin bariz nümunəsidir. Ölkəmizin hər bir
yerində, o cümlədən Daşkəsən rayonunda da
müasir standartlara cavab verən yeni
ümumtəhsil ocaqlarının tikilməsi, onların əsaslı
təmir edilməsi ilk növbədə gənc nəslin savadlı
və sağlam əqidəli yetişməsinə xidmət göstərir. 

Bu il məktəbə ilk dəfə qədəm qoyan birin-
cilərə uğurlar diləyərək hər birinin gələcəkdə
dövlətimiz və cəmiyyətimiz üçün  bilikli,
bacarıqlı, ağıllı, məsuliyyətli  və yararlı vətən-
daş olaraq yetişmələri arzulandı. Müəllimlər və
valideynlər göstərdiyi diqqət və qayğıya görə
ölkə başçısı cənab İlham Əliyevə və Azərbay-
can Respublikasının birinci xanımı Mehriban
xanım Əliyevaya öz dərin minnətdarlıqlarını
bildirdilər. 

"İlk zəng"in səslənməsi ilə yeni dərs ilinə
başlanıldı.

“Bilik günü” xoş
xatirələrlə yadda qaldı 

“Bilik günü” münasibətilə tədbirlər rayonun
bütün ümumtəhsil məktəblərində böyük ruh
yüksəkliyi ilə keçirilmişdir. 

Şəhərimizdəki İ.Nəsimi adına 1 saylı tam
orta məktəbinin “Bilik günü” tədbirində böyük
çoşqu var idi. Tədbirdə rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısının müavini – Sosial-iqtisadi inkişafın

təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri
Cavanşir Qocayev, AMEA Folklor İnstitutunun
aparıcı elmi işçisi Qalib Sayılov, rayon icti-
maiyyətinin nümayəndələri və valideynlər işti-
rak etmişlər.

Tədbiri giriş sözü ilə açan məktəbin direk-
toru Üfət Abdiyeva yeni dərs ilinin başlaması
münasibəti ilə məktəbin bütün müəllim kollek-
tivini və şagirdləri təbrik etmiş, onlara yeni-yeni
uğurlar arzulamışdır.

Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini
Cavanşir Qocayev də məktəbin müəllim və şa-
girdlərini 15 sentyabr yeni tədris ilinin başlan-
ması – “Bilik günü” münasibəti ilə təbrik etmiş
və çıxışında demişdir: “Hər bir xalqın varlığı
onun məktəbinin necəliyi, müəlliminin kimliyi ilə
müəyyən edilir. O xalq xoşbəxtdir ki, onun
yaxşı məktəbləri, müdrik müəllimləri vardır.
Daşkəsənlilər də xoşbəxtdirlər ki, onların yaxşı
məktəbləri, yaxşı müəllimləri vardır”.  

Cavanşir Qocayev qeyd etmişdir ki, ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin ali diqqət və
qayğısının nəticəsidir ki, rayonumuzun şa-
girdləri ildən ilə ali məktəblərə keçirilən qəbul
imtahanlarında yüksək nəticələr əldə edirlər.
"Bu il məzunlarımızdan 123 nəfəri respub-
likanın ali və orta ixtisas məktəblərinə  qəbul
olunmaq üçün  ərizə vermişlər. İlkin məlumata
görə, onlardan 76 nəfəri  ölkənin müxtəlif nü-
fuzlu ali və orta ixtisas  məktəblərinə  qəbul ol-
unmuşdur.  Ali məktəblərə  qəbul olunan
məzunlarımızdan 1 nəfəri 651 bal, 7 nəfəri isə
500-dən yuxarı bal toplamışdır. Bu göstərici
ötən illərlə müqayisədə daha yüksəkdir” – deyə
Cavanşir Qocayev vurğulamışdır. 

Daha sonra “Heydər Əliyev və Azərbaycan”
mövzusunda  çıxış edən AMEA Folklor İnstitu-
tunun aparıcı elmi işçisi Qalib Sayılov
ölkəmizdə Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını
qoyduğu milli təhsil strategiyasının ölkə Prezi-
denti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilməsindən, respublikamızda, o
cümlədən, Daşkəsən rayonunda təhsil
sahəsinin maddi-texniki bazasının möhkəm-
ləndirilməsi üçün həyata keçirilən
məqsədyönlü tədbirlərdən danışıb. 

***
Yeni tədris ilinin ilk günü Daşkəsən şəhər

A.Mürsəlov adına 2 saylı tam orta  məktəbdə
də təntənəli şəkildə qeyd olunub. 

Məktəbin direktoru Aybəniz Vəliyeva tədbiri
açıq elan edərək hər kəsi salamlayıb və ilk dəfə
məktəb həyatına qədəm qoyan uşaqları,
həmçinin bütün təhsil sahəsində çalışan hər
kəsi təbrik edib. O, təhsil ocağının tarixi barədə
dolğun məlumat verərək qeyd edib ki, bu il
məktəb özünün 60 illik yubileyini qeyd edir və
məktəb haqqında Azərbaycan Dövlət Tele-
viziyası xüsusi veriliş hazırlayaraq 12 sentyabr
tarixində ölkə ictimaiyyətinə artıq təqdim et-
mişdir. 

Aybəniz Vəliyeva ötən tədris ilində mək-
təbin əldə etdiyi uğurlar haqqında demişdir:
“Ötən tədris ilində məktəbin şagirdləri keçirilmiş
rayon və respublika səviyyəli tədbirlərdə bir-
birinin ardınca qazandıqları parlaq uğurları ilə
bizi sevindirib, etimadımızı yüksək səviyyədə
doğruldublar. Ən əsası isə, məktəbimizin
məzunları builki yüksək göstəriciləri ilə bizi bir

daha fərəhləndirdilər. Belə ki, ali məktəblərə
qəbul olunmaq üçün sənədlərini təqdim etmiş
23 nəfər məzunumuzun 23-də tələbə adını
qazanıb. Onlardan 1 nəfəri 651 bal, 6 nəfəri isə
500-dən çox bal toplayıb. 9-cu sinifdən isə 10
nəfər məzunumuzun 10-u da respublikanın
müxtəlif orta ixtisas məktəblərinə qəbul olunub.
Bu, həqiqətən də, ürəkaçan nailiyyətdir.
Əminəm ki, şagirdlərimiz bu tədris ilində də öz
uğurları ilə bizi bir daha sevindirəcəklər”.  

Tədbirdə çıxış edən rayon İcra Hakimiyyə-
tinin məsul işçisi Elmar Əliyev məktəbin kollek-
tivini yeni dərs ilinin başlanması münasibətilə
təbrik edib, onlara yeni-yeni uğurlar arzulayıb.

O həmçinin təhsilə hərtərəfli dövlət qayğısın-
dan, ölkə başçısının apardığı məqsədyönlü
təhsil siyasətindən danışıb. 

“Bilik günü” daha sonra məktəbin şa-
girdlərinin hazırladığı bədii kompozisiyalar ilə
davam edib. 

***
Daşkəsən şəhər S.Vurğun adına 4 saylı

tam orta məktəbdə də  2016-2017-cı tədris
ilinin başlanması bayram əhval-ruhiyyəsi ilə
keçirilirdi. Birinci sinfə daxil olan şagirdlərin
bəziləri sevincdən ağlayır, bəziləri isə məktəbli
olmağından fərəhlənirdi. Valideynlər isə sevinc
hislərini bir-birləri ilə paylaşırdı. Məktəbə ilk
dəfə gələn birincilər öz şeir və arzularını
bölüşür, məktəbli olmaqlarından qürur hissi
keçirirdilər.   

“Bilik günü” ilə bağlı tədbir Dövlət Himninin
səslənməsi ilə başladı. Tədbiri giriş sözü ilə
məktəbin direktoru Naməddin Mirzəyev açdı.
Naməddin müəllim şagirdləri, onların valideyn-
lərini yeni tədris ili münasibəti ilə təbrik etdi.

Məktəbin tarixinə və bu gününə nəzər saldı.
Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin təhsilə ali
diqqət və qayğısının onların daha da yaxşı
fəaliyyət göstərmələrinə stimul olduğunu
bildirdi. Məktəbin direktoru bütün kollektivi
adından onlara göstərdiyi hərtərəfli dəstəyə
görə Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı cənab
Əhəd Mikayıl oğlu Abıyevə də dərin təşəkkür
və minnətdarlıqlarını bildirdi. Daha sonra o
qeyd etdi ki, Təhsil naziri cənab Mikayıl Cab-
barovun təhsil sahəsində apardığı islahatlar,
yeni tədris metodlarında səmərəli istifadə hər
bir məktəbin işində uğurlara yol açır. Naməddin
müəllim valideynlərin diqqətinə onu da  çatdırdı
ki, 2016-2017-ci tədris ilində də məktəbin müəl-
lim heyəti uşaqların hərtərəfli savadlı olması
üçün bütün qabaqcıl metodlardan yarar-
lanacaq, bilik və təcrübələrini uşaqların daha
mükəmməl elm qazanmalarına səfərbər
edəcəklər. 

Daha sonra çıxış edən rayon İcra
Hakimiyyətinin məsul işçisi İlhamə Bayramova
məktəb rəhbərliyinin hazırladığı “Bilik günü”nün
əhəmiyyətindən söz açdı. Ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyevin ölkəmizdə uşaqların şəraitli bi-
nalarda mükəmməl təhsil almaları üçün hər cür
şərait yaratdığını xüsusi olaraq qeyd etdi.
Valideynlərə üzünü tutaraq valideyn-məktəb,
valideyn-müəllim münasibətlərinin uşaqların
yüksək təhsil əldə etməsində olduqca vacib
olduğunu və  zəruri əhəmiyyət kəsb etdiyini
vurğuladı. Yeni tədris ilində övladlarının təhsilinə
ciddi fikir verməyi valideynlərə tövsiyə etdi,
müəllimlərə isə çətin və şərəfli peşələrində
uğurlar arzuladı. Sonda birinciləri və valideynləri
“Bilik günü” münasibəti ilə təbrik etdi.

Elmar VÜQARLI

Cari ilin avqustun 4 – də Azərbaycan Respub-
likası Prezidenti “2016-cı ildə vergi sahəsində aparıla-
caq islahatların istiqamətləri”nin təsdiqi və vergi
inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi haqqında” Sərəncam
imzalayıb. Bu Sərəncam vergi sisteminin inkişafında,
xüsusilə də vergi inzibatçılığının həyata keçirilməsində
yeni bir mərhələ açır.

Sərəncamda vergi inzibatçılığı sahəsində
əhəmiyyətli tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tu-
tulur. Bu tədbirlərə və vergitutma bazasının
genişləndirilməsi, vergi yoxlamalarının
təyin edilməsi, keçirilməsi və
nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi prosesi
üzrə vergi inzibatçılığının təkmil-
ləşdirilməsi, nümunəvi vergi ödəyi-
cilərinin müəyyən edilməsi, vergi
yoxlamalarının qanunla müəyyən
edilmiş tələblərə əməl olunmaqla
qısa müddətdə başa çatdırılması,
elektron auditin tətbiqi dairəsinin
genişləndirilməsi, vergi ödəyicilərinə
göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırıl-
ması, risk qiymətləndirilməsi sisteminin
yaradılması, vergi bəyannamələrinin for-
malarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində vergi
islahatlarının davam etdirilməsi və s. aiddir.

İslahatların mühüm bir hissəsi biznes mühitinin
daha da yaxşılaşdırılması, vergi qanunvericiliyinin
sahibkarlığın aparılması üçün daha əlverişli şərtlərin
yaradılması və sahibkarların hüquqlarının
genişləndirilməsi ilə bağlı müddəalarını əhatə edir.

Qarşıdakı dövrdə ölkə başçısının qeyd olunan
tapşırığına uyğun olaraq istehsal fəaliyyəti ilə məşğul
olan kiçik və orta sahibkarlar üçün mənfəət (gəlir) və
əlavə dəyər vergisinin dərəcələrinin aşağı salınması ilə
bağlı qanunvericilikdə dəyişikliklərin edilməsi, bu
sahədə vergi inzibatçılığının sadələşdirilməsi nəzərdə
tutulur.

Ölkədə aparılan sosial siyasətə uyğun olaraq,
bir sıra istehlak mallarının qiymətlərinin ƏDV- nin dif-
ferensiallaşdırılması yolu ilə tənzimlənməsi nəzərdə tu-
tulur. Beynəlxalq təcrübədə belə mallara uşaq qidaları,
məktəb ləvazimatları, dərman vasitələri, əlillər üçün
tibbi məhsullar və avadanlıqlar, kitablar və bir sıra xid-
mət növləri daxildir. Bununla bağlı Vergi Məcəlləsinə
müvafiq dəyişikliklər layihəsi hazırlanacaq.

Uzun müddət müzakirə mövzusu olan kənd
təsərrüfatı məhsullarının ticarət şəbəkələri tərəfindən
pərakəndə qaydada satılarkən bu məhsulların tam
dəyərinin ümumi qaydada ƏDV-ə cəlb edilməsi ilə
bağlı məsələ də artıq öz həllini tapacaq. Belə ki, ƏDV-
nin ticarət əlavəsindən hesablanması ilə bağlı müd-
dəalar müvafiq qanunverici dəyişikliklərdə nəzərə alı-
nacaq. Bu addım kiçik və orta sahibkarlığı
stimullaşdırmaqla yanaşı, pərakəndə ticarətdə rəqabət
mühitini təmin edəcək. Sərəncamın icrası ilə nümunəvi
və intizamsız vergi ödəyiciləri müəyyən ediləcək, on-
ların adları ictimaiyyətə açıqlanacaq. Nümunəvi vergi
ödəyicilərinə münasibətdə  vergi inzibatçılığı
sadələşdiriləcək və onlara ünvanlı xidmətlər
göstəriləcək.

Vergi ödəyicilərinə xidmətlərin spektri
genişləndiriləcək və bir sıra yeni elektron xidmətlərin
tətbiqi həyata keçiriləcək.

Sərəncamda müəyyən edilmiş islahatların
digər bir hissəsi vergitutma bazasının genişləndirilməsi
və vergi nəzarətinin səmərəliliyinin artırılması ilə
bağlıdır.

Vergi orqanları tərəfindən aparılan araşdır-
malar göstərir ki, iqtisadiyyatın ayrı – ayrı sahələrində
vergidən yayınma hallarının  miqyası kifayət qədər
böyükdür. Bu özünü vergi öhdəliyi yaranan vergi ödəyi-
cilərinin vergi orqanlarında qeydiyyatdan
keçməməsində, uçot – məlumat bazasının düzgün
aparılmaması və yaranmış vergi öhdəliklərinin düzgün
göstərilməməsində, qiymət əmələ gəlməsi prosesində
vergi minimallaşdırılması metodlarının tətbiqində, vergi
yükü aşağı olan ofşor zonalarda qeydiyyatdan
keçməklə vergilərin yayındırılmasında, büdcəyə
vergilərin tam və vaxtında ödənilməməsində və s .for-
malarda göstərir.

Vergi nəzarətinin artırılacağı sahələrdən biri
xərclərin süni şəkildə artırılması (transfer
qiymətləndirmə) hallarının aradan qaldırılması
məqsədilə qanunvericilik bazasının yaradılması ilə
bağlı olacaq.

Azərbaycanın mövcud vergi qanunvericiliyinin
müvafiq müddəaları ölkə hüdudlarından kənarda təsis
edilmiş şirkətlərin gəlir və xərclərinin düzgün müəyyən
edilməsinə imkan vermir. Belə halların qarşısının alın-
ması məqsədilə ölkə hüdudlarından kənarda, o cüm-
lədən vergi sığınacağı (ofşor) hesab edilən dövlətlərdə
və ya ərazilərdə, təsis edilmiş şəxslər tərəfindən həy-
ata keçirilən əməliyyatlar üzrə əldə edilən gəlirlərin
transfer qiymətləri tətbiq edilməklə vergiyə cəlb
edilməsi üçün qanunvericiliyə dəyişiklik edilməsi
nəzərdə tutulur.

Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası

rezidentlərinin güzəştli vergi tutulan ölkələrdə və ya
ərazilərdə (ofşor zonalarda) yaradılmış müəssisələrlə
əməliyyatlarına səmərəli nəzarət mexanizmlərinin qu-
rulması nəzərdə tutulur. Yeri gəlmişkən, ölkənin hüdud-
larından kənarda əldə olunmuş gəlirlərin vergiyə cəlb
olunmasında şəffaflığı təmin etmək və səmərəli vergi
nəzarəti həyata keçirmək üçün maliyyə məlumatlarının
avtomatik mübadiləsi məqsədilə hökumətlərarası
müqavilələrin bağlanması sahəsində işlər inten-

sivləşdiriləcək.
Bəzi vergi ödəyiciləri vergi qa-

nunvericiliyi ilə verilmiş hüquqlardan sui
– istifadə etməklə müxtəlif sxemlər va-
sitəsilə vergidən yayınırlar. Beynəlx-
alq təcrübə nəzərə alınmaqla belə
vergi ödəyicilərinin vergitutma obyek-
tlərini şəffaf şəkildə vergiyə cəlb
etmək və vergitutma bazasının gi-

zlədilməsinin qarşısını almaq
məqsədilə vergi qanunvericiliyində

hüquqlardan sui – istifadə əleyhinə müd-
dəaların daxil edilməsi nəzərdə tutulur.

Ölkəmizdə mal, iş və xidmətlər üzrə
dövriyyələrin rəsmiləşdirilməsi sahəsində

mövcud vəziyyətin təhlili göstərir ki, bu sahədə
qaimə – fakturaların kağız formasında tətbiqi qaimə –
fakturaların uçotunda pərakəndəliyə səbəb olmaqla,
uçotun lazımı səviyyədə təşkil olunmamasına və nəticə
etibarı ilə vergidən yayınma hallarına şərait yaradır. Bu
baxımdan qarşıdakı dövrdə elektron qaimə – faktura
sisteminin tətbiqi dairəsi genişləndiriləcək.

Nəzərdə tutulan məsələlərdən biri, sabit vergi
sisteminin tətbiqidir. Sabit vergi fiziki şəxslərin əldə et-
diyi gəlirlərinin həcmindən asılı olmayaraq aylıq sabit
məbləğdə müəyyən edilən vergidir. Vergi öhdəliklərinin
bu qaydada yerinə yetirilməsi fərdi qaydada sahibkar-
lıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdə vergi inzi-
batçılığının yüngülləşdirilməsi, vergi ödəmələrinin
bəyannamə təqdim edilmədən sadələşdirilmiş qay-
dada yerinə yetirilməsi məqsədini daşıyır. Bu
məqsədlə Vergi Məcəlləsində təklif edilən dəyişiklikdə
bu kateqoriyaya aid olan fiziki şəxslərin siyahısının və
aylıq sabit vergi məbləğlərinin müəyyən edilməsi
nəzərdə tutulur.

Bununla yanaşı, rəqəmsal iqtisadiyyatın
vergiyə cəlb edilməsi ilə bağlı mexanizmlər hazır-
lanacaq. İnformasiya – kommunikasiya texnologiyaları
vasitəsilə həyata keçirilən ticarət sövdələşmələrinin (e-
ticarət) sayı durmadan artmaqdadır və gələcəkdə də
bu tendensiyanın artımı şübhəsizdir. Elektron ticarətdə
“elektron pulların” tətbiqi bu sahəyə vergi nəzarətinin
həyata keçirilməsini çətinləşdirir. Vergitutma bazasının
genişləndirilməsi, habelə rəqəmsal iqtisadiyyat
çərçivəsində aparılan əməliyyatların vergiyə cəlb
edilməsinin işlək mexanizminin yaradılması üçün
Vergilər Nazirliyinin mütəxəssisləri ciddi işlər həyata
keçirirlər.

Bunlarla yanaşı, “Könüllü vergi açıqlaması”
(“Voluntary tax disdosure”) sisteminin tətbiqi nəzərdə
tutulur. Könüllü vergi açıqlaması vergi orqanı
tərəfindən keçirilən vergi yoxlaması zamanı aşkar ol-
unmamış səhvlərin, o cümlədən vergi məbləğlərinin
düzgün hesablanmaması, azaldılması və s. kameral
vergi yoxlaması üçün qanunla müəyyən edilmiş müd-
dət bitdikdən sonra vergi ödəyicisi tərəfindən könüllü
olaraq bəyan edilməsini nəzərdə tutur. Bu isə vergi
ödəyicisinə dəqiqləşmiş bəyannamə verilməsi
hüququnu verir ki, həmin bəyannamə ilə könüllü
açıqlanmış vergi məbləğlərinə görə vergi ödəyicisinə
faiz hesablanması və maliyyə sanksiyasının tətbiqi is-
tisna ediləcək.

Daha bir yenilik vergidən yayınma hallarının
qarşısını almaq məqsədilə ictimai məlumatlandırma
(“whistleblow”) mexanizminin hazırlanmasıdır. Vergi
Məcəlləsinin 73- cü maddəsinə əsasən görülmüş
işlərin və ya göstərilmiş xidmətlərin haqqını ödəyən,
yaxud hər hansı digər ödəmələr aparan şəxs, qanunla
müəyyən edilmiş hallarda və qaydada ödənilmiş
məbləğlər haqqında vergi orqanına məlumat vermə-
lidir. Vergi Məcəlləsi qüvvəyə mindiyi tarixdən həmin
maddə əhəmiyyətli dərəcədə tətbiq edilməyib. Sərən-
camın icrası məqsədilə bu maddədə müəyyən edilmiş
müddəalar daha da genişləndirilib , beynəlxalq təcrübə
nəzərə alınmaqla vergidən yayınan vergi ödəyiciləri
üzərində ictimai nəzarət mexanizminin yaradılması və
vergidən yayınma  faktları barədə vergi orqanına
məlumat verən şəxslərin mükafatlandırması nəzərdə
tutulur.

Qeyd edək ki, avqustun 5-də Vergilər Nazir-
liyində ölkə Prezidentinin Sərəncamı ilə əlaqədar kol-
legiya iclası da keçirilib və Sərəncamla müəyyən
edilmiş tapşırıqların icrası ilə bağlı Tədbirlər Planı
qəbul edilib. Tədbirlər Planında Sərəncamda müəyyən
edilmiş bütün məsələlər üzrə görüləcək işlər, bu işlərə
məsul struktur vahidləri və icra müddətləri müəyyən
edilib. İlin sonuna kimi Planın icrası təmin ediləcək.

12 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR
DEPARTAMENTİ

19-20 sentyabr tarixlərdə
“21 sentyabr – Beynəlxalq
Sülh Günü” münasibətilə
rayonun ümumtəhsil mək-
təbliləri  arasında stolüstü
tennis idman növü üzrə
Daşkəsən rayon Uşaq
Gənclər İdman Məktəbində
rayon birinciliyi keçirilib.
Yarışın məqsədi rayonda
yeniyetmələr və gənclər
arasında idmanın
kütləviliyinin təbliğ
edilməsi və bu idman
növünün inkişafına nail ol-
maqdır. 
Yarışda 32 gənc idmançı

bacarığını sınayıb. Gərgin
keçən mübarizədən sonra
Daşkəsən şəhər İ.Nəsimi adına
1 saylı tam orta məktəbin şa-

girdləri Əlizadə Bəhruz Hafiz
oğlu I yerə, Məmmədov Elşən
Nizami oğlu II yerə, Hüseynov
Məhərrəm Rövşən oğlu III yerə
layiq görülüblər. 

Qalib idmançılar rayon

Gənclər və İdman idarəsi
tərəfindən diplom və medalla
təltif edilib.

Samir HƏSƏNOV 
Rayon Gənclər və İdman

İdarəsinin rəisi

VERGİ İNZİBATÇILIĞININ HƏYATA
KEÇİRİLMƏSİNDƏ YENİ MƏRHƏLƏ

Müəllim dünyada yeganə şəxsiyyətdir ki, cəmiyyət özünün gələcəyini, uşaqların tər-
biyəsini yalnız ona etibar edir. Şəxsən mənim müəllimə həmişə böyük hörmətim olubdur.    

Heydər Əliyev 
Azərbaycan Xalqının Ümummilli Lideri

Ənənəvi “Bilik günü” Daşkəsənin bütün 
ümumtəhsil məktəblərində qeyd edildi

Rayonun ümumtəhsil məktəbliləri arasında stolüstü
tennis idman növü üzrə rayon birinciliyi baş tutub


