
2 iyun 2019-cu il, bazar 7

“EKOL MÜHƏNDİSLİK XİDMƏTLƏRİ” QSC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə hesabatı
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat         Manatla

AKTİVLƏR 31 dekabr 
2018-ci il

 31 dekabr 
2017-ci il

Uzunmüddətli aktivlər 

Əsas vəsaitlər 4,981 5,068

Birgə müəssisəyə investisiyalar 2,130 2,309

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 7,111 7,377

Qısamüddətli aktivlər 

Mal-material ehtiyatları 1,419 342

Ticarət və digər debitor borcları 5,346 4,682

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 1,358 195

Cəmi qısamüddətli aktivlər 8,123 5,219

CƏMİ AKTİVLƏR 15,234 12,596

KAPİTAL

Nizamnamə kapitalı 4,072 4,072

Bölüşdürülməmiş mənfəət 8,242 6,959

CƏMİ KAPİTAL 12,312 11,031

ÖHDƏLİKLƏR
Qısamüddətli öhdəliklər

Ticarət və digər debitor borcları 2,643 1,565
 Cari il üzrə mənfəət vergisi 
öhdəlikləri  277  -

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 2,920 1,565

Cəmi öhdəliklər 2,920 1,565

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ 
KAPİTAL

15,234 12,596

Mənfəət, zərər və sair məcmu gəlir 
haqqında hesabat

Gəlirlər 17,032 11,467

Xərc və məsrəflər
Subpodratçılar tərəfindən göstərilmiş 
xidmətlərin dəyəri  (654)  (247)

Əmək haqqı və ödənişlər (9,077) (7,857)

İstifadə edilmiş xammal və xərc materialları (1,963) (1,106)

Köhnəlmə və amortizasiya xərcləri (837) (891)

İcarə xərcləri (1,468) (1,250)

Kommunal xərclər (444) (417)
Ticarət və digər debitor borcların 
dəyərsizləşmə xərcləri (163) (835)

Sair xərclər (1,814) (1,559)

Cəmi məsrəflər və xərclər (16,094) (14,162)

Əməliyyat mənfəəti/(zərəri) 938 (2,695)

 Sair xərclər (59) (42)
Birgə müəssisənin maliyyə nəticələrində pay 1,408 1,586
Vergidən əvvəlki mənfəət/(zərər) 2,287 (1,151)

Mənfəət vergisi xərci (276) -

İl üzrə mənfəət/(zərər) 2,011 (1,151)

İl üzrə cəmi məcbu gəlir/(zərər)  2,011 (1,151)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında 
hesabat
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul axınları 

Vergidən əvvəlki mənfəət/(zərər) 2,287 (1,151)

Düzəlişlər: 

Əsas vəsaitlərin amortizasiyası 837 891
Birgə müəssisənin maliyyə nəticələrindəki 
pay (1,408) (1,586)

Ticarət və digər debitor borclarının 
dəyərsizləşməsi (891) 835

Məzənnə fərqləri 58 42

Sair qeyri-nağd əməliyyatlar 163 170
Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən 
əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul 
vəsaitlərinin hərəkəti

1,046 (799)

Ticarət və digər debitor borclarında (artım)/
azalma (501) 711

Mal-material ehtiyatlarında (artım)/azalma (1.077) 237
Ticarət və digər debitor borclarında artım/
(azalma) 1.020 (168)

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər 448 (19)

Ödənilmiş mənfəət vergisi - -
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə istifadə edilən 
xalis pul vəsaitləri 488 (19)

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul axınları 
Əsas vəsaitlərin alınması (754) (1,749)
Alınmış dividendlər 1,429 1,504
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən 
xalis pul vəsaitləri 675 (245)

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri 195 459

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri 1,358 195

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Nizamnamə 
kapitalı

Bölüşdürülməmiş 
mənfəət

Cəmi 
kapital

 2017-ci il 
yanvarın 1-nə 
qalıq

4 072 8,110 12,182

İl üzrə cəmi 
məcmu zərər - (1,151) (1,151)

2017-ci il 
dekabrın 31-nə 
qalıq

4 072 6,959 11,031

BMHS 9-a keçid:
-vergi çıxılmaqla, 
gözlənilən kredit
 zərərlərinin 
yenidən 
qiymətləndirilməsi

- (728) (728)

 2018-ci il 
yanvarın 1-nə 
qalıq

4 072 6,231 10,303

 İl üzrə cəmi 
məcmu zərər -  2,011 2,011

 2018-ci il 
dekabrın 31- nə 
qalıq 4,072 8,242 12,314

 
“Ekol Mühəndislik Xidmətləri” QSC-nin 2018-ci ilin ye-

kunlarına görə illik hesabatı 
Emitent - Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə 

və “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 fevral 2016-cı il 
tarixli, 760 nömrəli” Fərmanına müvafiq olaraq aşağıdakıları 
bildirir. 

1. Emitentin adı- “Ekol Mühəndislik Xidmətləri” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti. 

2. Təşkilati-hüquqi forması- Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyəti.

3. VÖEN- 1600506211.
4. Dövlət qeydiyyatı- 17 aprel 2006-cı il, N 1106-T18-

4083.
5. Emitentin hüquqi ünvanı-AZ 1030, Bakı şəhəri, 

Nizami rayonu, Oqtay Vəliyev küçəsi 1.
6. Emitentin faktiki ünvanı- AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai 

rayonu, 1131-ci məhəllə, Babək pospekti 10”G”.
7. Emitentin adında və ya təşkilati-hüquqi formasın-

da dəyişiklik və digər hüquqi şəxsin yenidən təşkili yolu 
ilə yaradılması barədə məlumat- dəyişiklik yoxdur, digər 
hüquqi şəxsin yenidən təşkili yolu ilə yaradılmayıb.

8. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv 
edilmiş filialları və nümayəndəlikləri haqqında məlumat- 
filiallar və nümayəndəliklər yaratmayıb və ləğv etməyib. 

9. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu 
təqdirdə məlumat- olmayıbdır.

10. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv 
edilmiş törəmə cəmiyyəti haqqında məlumat- törəmə 
cəmiyyət yaratmayıb və ləğv etməyib. 

11. Emitentin lisenziya və ya icazəyə malik olması 
barədə məlumat-

11.1. İN/L-1679/2016 N-li 28 iyul 2016-cı il tarixli, “Toksiki 

istehsalat tullantılarının utilizasiyası və zərərsizləşdirilməsi” 
haqqında müddətsiz lisenziyası.

11.2. İN/L-1643/2016 N-li 21 iyul 2016-cı il tarixli, 
“Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması (3-cü sinif 
təhlükəli yüklər)” haqqında müddətsiz lisenziyası.

12. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri- 
xidmətlər göstərilməsi.

13. Emitentin təklif etdiyi xidmətlər- neftlə çirklənmiş 
torpaqların rekultivasiyası, bioremediasiyası, landşaftın 
bərpası, yaşıllıqların salınması və s. aqrotexniki xidmətlərin 
göstərilməsi, sənaye axıntı sularının təmizlənməsi, neft-
şlamın emalı (zərərsizləşdirilməsi), ərsin parafininin sudan 
və mexaniki qarışıqlardan təmizlənməsi, kompleks ekoloji 
monitorinqin aparılması və laborator xidmətlərin göstərilməsi, 
ekoloji normativ-texniki sənədlərin işlənib hazırlanması və s. 

14. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası- 
2019-cu il yanvarın 1- nə işçilərin ümumi sayı – 527 nəfər.
14.1. 1-ci rüb ərzində qəbul olunub - 19 nəfər, işdən 

azad olunub – 5 nəfər
14.2. 2-ci rüb ərzində qəbul olunub - 10 nəfər, işdən 

azad olunub - 4 nəfər
14.3. 3-cü rüb ərzində qəbul olunub - 5 nəfər, işdən azad 

olunub - 6 nəfər
14.4. 4-cü rüb ərzində qəbul olunub - 7 nəfər, işdən azad 

olunub - 6 nəfər 
15. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında 

məlumat- icra orqanı – baş direktor Ramil Cavanşir oğlu 
Əliyev.

16. Emitentin səhmdarlarının sayı- 2 səhmdar - hüquqi 
şəxslər- SOCAR və “Lancer Services S.A” Şirkəti.

17. Emitentin nizamnamə kapitalının 5%-i və daha 
artıq həcmdə səsli səhmlərə malik olan səhmdarları- 

17.1. SOCAR – 51,0019% , VÖEN 9900003871, 2 
076 899,37 manat dəyərində, 6923 adi, sənədsiz səhm. 
Olduğu yer- Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1029, 
Heydər Əliyev prospekti 121.

17.2. “Lancer Services S.A” Şirkəti – 48,9981%, 1 
995 300,63 manat dəyərində 6651 adi, sənədsiz səhm. 
Olduğu yer- Panama Respublikası.

18. Nizamnamə kapitalında emitentin payı 5%-dən az 
olmayan hüquqi şəxslər- “AAS-Ekol” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti. Olduğu yer- Bakı şəhəri, AZ1025, Xocalı pros-
pekti 55, Ağa Senter, 4-cü mərtəbə, VÖEN-1401740701, 
nizamnamə kapitalının 50%-nin, yəni 238 937,00 avro payın 
sahibi.

19. Emitentin səhmdarlarının hesabat ili ərzində keçi-
rilmiş yığıncaqları barədə məlumat-

19.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri-
19.1.1. 17 aprel 2018-ci il, Bakı şəhəri, Babək prospekti 10
19.1.2. Ümumi yığıncaqda qəbul olunmuş qərar- 
“Ekol Mühəndislik Xidmətləri” QSC-nin Baş direktoru 

R.C.Əliyevin çıxışı və təklifi bəyənilsin. “Ekol Mühəndislik 
Xidmətləri” QSC-nin 2017-ci ilin nəticələrinə görə yekun 
balans hesabatı təsdiq edilsin.

20. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli 
kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat-

20.1. İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması- adi, 
sənədsiz səhm

20.2. İnvestisiya qiymətli kağızları- 13 574 ədəd, qiymətli 
kağızın nominal dəyəri 300 manatdır. 

21. Qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri
21.1. 2019-cu il yanvarın 1-nə ümumi miqdarı 13 574 

səhm.
22. Səhmlərin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi-
 22.1. 2016-cı il fevralın 24-ü AZ100100881.
23. Səhmlərin məcmu nominal dəyəri- 4 072 200 

manat (300 x 13 574= 4 072 200).
24. Yerləşdirilmiş səhmlərin miqdarı- 13 574 ədəd.
25. Yerləşdirilmiş səhmlərin vəziyyəti- başa çatmışdır.
26. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli 

əqdlər barədə məlumat-xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlan-
mamışdır.

27. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış 
əqdlər barədə məlumat- aidiyyəti şəxslərlə əqdlər bağlan-
mamışdır.

28. Emitentin yığıncağının protokolu-14 may 2019-cu 
il tarixli protokol. 

Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə 
ödənilmiş dividendlər-

“Ekol Mühəndislik Xidmətləri” QSC-nin 2018-ci ilin 
nəticələrinə görə yekun balans hesabatı təsdiq edilsin, 
səhmdarlara ödəniləcək dividend ümumilikdə 500 000 (beş 
yüz min) manat məbləğdə müəyyənləşdirilsin və müvafiq 
qanunvericiliyə uyğun olaraq 10% vergi ödənişləri çıxıldıq-
dan sonra həmin vəsait səhmdarlar arasında – SOCAR-a 
(51%) – 229 500, 00 (iki yüz iyirmi doqquz min beş yüz) 
manat və “Lancer Services S.A” Şirkətinə (49%) – 220 
500,00(iki yüz iyirmi min beş yüz) manat məbləğdə vəsait 
bölüşdürülərək səhmdarların bank hesablarına köçürülməsi 
qərara alınmışdır.

29. Açıqlama mənbəyi- “Xalq qəzeti”.
Əlaqə telefonu-(+99450)243 01 10.

“Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
sistem təhlükəsizliyi üzrə proqram 
təminatlarının satın alınması üçün 

“Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (bun-
dan sonra “Azərkosmos” ASC) “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun 
olaraq sistem təhlükəsizliyi üzrə proqram təminatlarının 
satın alınması məqsədilə açıq tender keçirir və bu 
sahədə ixtisaslaşmış şirkətləri tenderdə iştiraka dəvət 
edir.

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
 Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində 

tərtib olunub.
Tenderdə iddiaçı kimi iştirak və tenderin əsas şərtlər 

toplusunu əldə etmək istəyənlər aşağıdakı sənədləri 
təqdim etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank 

sənədi;
-şirkətin tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, 

rekvizitləri haqqında məlumat və təsis sənədləri;
-şirkətin son bir ildəki (əgər daha az müddət 

fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti dövründəki) 
maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş 
arayış;

-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər 
icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanın-
dan arayış;

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

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları.

Qeyd olunan sənədlər 21 iyun 2019-cu il saat 
18.00-a qədər təqdim edilməlidir.

Tenderdə iştirak haqqı 136 (yüz otuz altı) manatdır 
və heç bir halda geri qaytarılmır. 

Tenderdə iştirak haqqı “Azərkosmos” ASC-nin 
aşağıdakı bank hesabına ödənilməlidir:

Satınalan təşkilat- “Azərkosmos” ASC
VÖEN-1302369281
H/h- AZ45AIIB38050049441601864118
Bankın adı- “Kapital bank” ASC-nin Gənclik filialı
Bankın VÖEN-i- 9900003611
Bankın kodu- 200189
M/h- AZ37NABZ01350100000000001944
SWIFT- AIIBAZ2X
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər iştirak haqqını 

göstərilən hesaba köçürdükdən və yuxarıda qeyd olunan 
sənədləri təqdim etdikdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
AZ1000, Səbail rayonu, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 72, M5 
nömrəli (5-ci mərtəbə) ünvandan ala bilərlər.

Tenderdə iştirak üçün müraciət edənlərin satınalma 
müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti olmalı, maliyyə 
durumu qənaətbəxş olmalı, müvafiq sahədə təcrübəsi , 
texniki, maliyyə və işçi qüvvəsinə, idarəetmə səriştəsinə 
malik olmalı, Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keç-
miş öhdəlikləri olmamalı, satınalma prоsedurlarının baş-
lanmasından əvvəlki 5 il ərzində özünün, habelə işlərini 

idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, 
yaхud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün iхtisas 
göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə 
görə məhkum оlunmaması, yaхud оnların müvafiq peşə 
fəaliyyətləri ilə məşğul оlmasının məhkəmə qaydasında 
qadağan edilməməsi vacibdir. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 
təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. Sənədlər 
Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki sənədlər Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir).

Tender təklifinin qüvvədə olma müddəti - zərflərinin 
açıldığı tarixdən sonra 30 (otuz) bank günü.

Tender təklifinin təminatı
Bank təminatının məbləği tender təklifinin ümumi 

qiymətinin 1%-i (bir faiz) məbləğindən az olmamalıdır, 
bank təminatının qüvvədə olma müddəti isə tender 
təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 (otuz) bank 
günü çox olmalıdır. 

Tender təkliflərinin seçilməsi zamanı üstünlük 
verilən şərtlər

Qalib iddiaçı tender təklifinin və iddiaçının tenderin 
əsas şərtlər toplusuna uyğunluğunun dəyərləndirilməsi 
və tender təkliflərinin bir-biri ilə müqayisəsi nəticəsində 
maliyyə və ixtisas meyarları əsasında seçiləcəkdir.

İcra müddəti
Müqaviləni imzalayacaq qalib şirkət müqavilə 

imzalandığı gündən onun icrasına başlamalı və 15-20 iş 
günü ərzində malları təhvil verməlidir.

Təklifin təqdim olunması üçün son gün
Tender təklifi (bank zəmanəti ilə birgə) 2 iyul 2019-

cu il Bakı vaxtı ilə saat 18.00-a qədər “Azərkosmos” 
ASC-yə (ünvan- Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, 
AZ1000, Səbail rayonu, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 72, 
M5, beşinci mərtəbə) təqdim edilməlidir. Göstərilən 
vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Tender prosedurunun tarixi 
Tender proseduru 3 iyul 2019-cu il Bakı vaxtı ilə 

saat 10.00-da Bakı şəhəri, AZ1000, Səbail rayonu, Üze-
yir Hacıbəyli küçəsi 72, M5 nömrəli (beşinci mərtəbə) 
ünvanda “Azərkosmos” ASC-nin böyük iclas zalında 
başlayacaqdır.

Tender prosedurunda iştirak etmək istəyən fiziki 
və hüquqi şəxslər nümayəndələrinin adına etibarnamə 
təqdim etməlidirlər.

Tender barədə əlavə məlumat almaq üçün 
“Azərkosmos” ASC-yə müraciət etmək olar:

a) elektron poçtla-
samaddin.asadov@azercosmos.az
Tender komissiyasının sədri - Saməddin Əsədov
jeyhun.aliyev@azercosmos.az
Satınalmalar üzrə mütəxəssis – Ceyhun Əliyev
b) telefonla- 
(+994) 012 5650055
c) faksla-
(+994) 012 5650066

Dövlət İmtahan Mərkəzi 
Publik Hüquqi Şəxs

imtahan korpusunun memarlıq, inşaat və  
mühəndislik kommunikasiyalarının layihələndirmə 

işlərinin satın alınması məqsədilə

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
İddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlərə 

təklif olunur ki, öz kotirovka təkliflərini 
möhürlənib imzalanmış zərfdə təqdim 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
sorğu iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək 
üçün qeyd olunan sənədlər

• nizamnamənin surəti (təsdiq olun-
muş); 

• kommersiya hüquqi şəxsin dövlət 
qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin 
surəti (təsdiq olunmuş); 

• kommersiya hüquqi şəxsin rekvizitləri 
(möhürlənib imzalanmış şəkildə);

• kommersiya hüquqi şəxslərin 
dövlət reyestrindən çıxarış və iddiaçı-
nın tender təklifi 13 iyun 2019-cu il saat 

15.00-dək AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal 
rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M nömrəli 
(əlaqələndirici şəxs- İlham Əliyevə, te-
lefon - 012-502-47-53/56/58, daxili 144) 
ünvana təqdim edilməlidir. 

Təkliflər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunma-
lıdır (xarici dildəki təkliflər Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir). Kotirovka 
sorğusu proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında”qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 
Göstərilən müddətdən gec təqdim olu-
nan kotirovka təklifləri baxılmadan geri 
qaytarılacaqdır. İddiaçılar, yaxud onların 
səlahiyyətli nümayəndələri 14 iyun 2019-
cu il saat 11.00-da zərflərin açılışında 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının xatirəsi ehtiramla yad edildi

Prezident İlham Əliyevin görkəmli 
ədibin 100 illik yubileyinin qeyd olun-
ması barədə sərəncamı əsasında 
hazırlanmış tədbirlərdə dövlət 
rəsmiləri, ədəbiyyat, mədəniyyət, 
incəsənət xadimləri və ictimaiyyət 
nümayəndələri iştirak ediblər. 
Qonaqlar əvvəlcə filarmoniyanın 
foyesində İsmayıl Şıxlının həyat və 
fəaliyyətindən bəhs edən foto və 
kitab sərgisi ilə tanış olublar.

Mədəniyyət nazirinin birinci 
müavini Vaqif Əliyev dövlətimizin 
mədəniyyət və incəsənət, elm 
xadimlərinə olan diqqət və qayğıdan 
danışaraq Prezident İlham Əliyevin 
İsmayıl Şıxlının yubileyinin 
keçirilməsi haqqında sərəncamını 
xatırladıb. Bildirib ki, bu il, Prezidentin 
bir sıra ədiblərimizin yubileylərinin 
keçirilməsi haqqında da sərəncamlar 
imzalaması dövlətin ədəbiyyata, 
ədəbiyyat nümayəndələrinə qayğısını 
əks etdirir.

İsmayıl Şıxlının zəngin yaradıcı-
lığından söhbət açan nazir müavini 
ədibin Azərbaycan ədəbiyyatına ver-
diyi töhfələrdən danışıb, əsərlərində 
yüksək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərə 
malik obrazlar yaratdığını diqqətə 
çatdırıb. Qeyd edib ki, Xalq yazı-
çısı koloritli xarakterlər və yüksək 
mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərə malik 
zəngin yaradıcılığı ilə Azərbaycan 
xalqının bədii fikir salnaməsinə yeni 
parlaq səhifə yazmış söz ustaların-
dandır. Ədibin xüsusi ilə məşhur “Dəli 
Kür” romanı ictimai şüurda dönüşə və 
özünüdərkə yol açan mühüm ədəbi-
mədəni hadisə kimi qiymətləndirilir.

Yazıçı “Ayrılan yollar”, “Bizim 
qəribə taleyimiz”, “Dəli Kür” və milli 

düşüncəmizin inkişafına töhfə verən 
digər sanballı nəsr əsərləri ilə daim 
qəlblərdə yaşayacaq. Mədəniyyət 
Nazirliyi tərəfindən İsmayıl Şıxlının 
biblioqrafiyası çap olunub, onun haq-
qında elektron məlumat bazası hazır-
lanıb. Yaxın vaxtlarda “Ölən dünyam” 
əsəri rus dilində nəşr olunacaq.

Təhsil naziri Ceyhun Bayra-
mov İsmayıl Şıxlının Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixindəki mövqeyindən, 
zəngin bədii yaradıcılığından danı-
şıb. Qeyd edib ki, görkəmli yazıçı 
əsərlərində Azərbaycan xalqının 
milli düşüncə tərzini, psixologiyasını, 
dünyagörüşünü əks etdirməyə xüsusi 
diqqət yetirib. Bununla yanaşı, o, bir 
vətəndaş kimi də Azərbaycanın ən 

çətin günlərində sözünü deməkdən 
çəkinməyib. 1990-cı ilin Qanlı Yanvar 
hadisələri zamanı əsl vətəndaş, ziyalı 
mövqeyi nümayiş etdirib.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
sədri, Xalq yazıçısı Anar yaradıcılı-
ğa təzə başlayan gənclərin həmişə 
dayağı olmuş İsmayıl Şıxlını böyük 
yazıçı və sözübütöv, mərd, cəsarətli 
bir insan kimi xarakterizə edib. 
O deyib ki, İsmayıl Şıxlı XX əsr 
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndələrindən biridir.

İsmayıl Şıxlının təkcə “Dəli Kür” 
romanı onun XX əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatının klassikləri sırasına 
düşməsinə kifayət edir. Bununla belə, 
görkəmli yazıçı bütün əsərlərində 
canlı obrazlar qalereyası yaradıb, ori-
jinallığı ilə daim seçilib və oxucuların 
ürəyində özünə əbədi heykəl ucaldıb.

Milli Məclisin deputatı, Xalq yazı-
çısı Elmira Axundova, Xalq yazıçısı 
Çingiz Abdullayev, Xalq şairi Ra-
miz Rövşən İsmayıl Şıxlı haqqında 
xatirələrini bölüşüblər. Bildirilib ki, o, 
öz təbiiliyi, kişi xarakteri, mərdliyi ilə 
xalq arasında böyük nüfuz qaza-
nıb. İsmayıl Şıxlı bu gün də bizim 
üçün əsl vətəndaş, əsl kişi, əsl ziyalı 
nümunəsidir.

Sonra görkəmli yazıçının həyat və 
fəaliyyətindən bəhs edən videofilm 
nümayiş olunub, əsərlərindən parça-
lar səsləndirilib.

Sonda yazıçının ailəsi adından 
oğlu Elçin Şıxlı Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə, tədbirin 
təşkilatçılarına və iştirakçılarına 
İsmayıl Şıxlı yaradıcılığına verilən 
dəyərə görə təşəkkürünü bildirib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik 
Filarmoniyasında milli ədəbiyyatın görkəmli nümayəndəsi, 
Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının 100 illiyi münasibətilə 
təntənəli yubiley mərasimi keçirilib.

Mədəniyyət Nazirliyi 
və Bakı Şəhər Mədəniyyət 
Baş İdarəsinin təşkilatçılığı 
ilə gerçəkləşən tədbirin 
məqsədi uşaqları 
sevindirməklə bərabər, on-
ların öz bacarıq və istedad-
larını nümayiş etdirmələrinə 
şərait yaratmaqdan ibarətdir.

Xeyriyyə tədbirinə Ailə, 
Qadın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsi, 

“Salnaməfilm” studiyası və 
“Ulduz” şokolad fabriki də 
öz sovqatları ilə gəlmişdilər. 
Musiqi, əyləncə və şirniyyat-
la bol olan aksiyada böyük 
sevinc yaşayan fidan balalar 
həm əyləndilər, həm də 
maarifləndilər.

Aksiya çərçivəsində 
təqdim edilən konsert proq-
ramında “Səma” rəqs qrupu, 
“Can bala” estrada an-

samblının çıxışları balacalar 
tərəfindən maraq və sevinclə 
qarşılandı. Milli və dünya 
xalqlarının rəqsləri, al-əlvan 
geyimlər, şən ritmlərlə dolu 
proqram uşaqlarda xoş 
əhval-ruhiyyə yaratdı.

Konsert proqramından 
sonra “Çırtdan və sehrli xa-
lat” və “Cırtdan və Təpəgöz” 
cizgi filmləri nümayiş olundu. 
Bu filmlər uşaqları, bir neçə 
dəqiqəlik də olsa, nağıllar 
dünyasına səyahətə apardı.

Qeyd edək ki, 
Mədəniyyət Nazirliyinin sifa-
rişi ilə çəkilən filmlər “3 dost” 
animasiya şirkəti, “Azanfilm” 
və “Salnaməfilm” studiyala-
rının birgə əməkdaşlığı ilə 
lentə alınıb.

Tədbirin sonunda 
uşaqlara “Ulduz” şokolad 
fabrikindən hədiyyələr 
təqdim olundu.

M.MEHDİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Nizami Kino Mərkəzində 1 İyun – Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi 
Günü münasibətilə xeyriyyə tədbiri keçirilib.

Xeyriyyə  
tədbiri 


