NÖVBƏDƏNKƏNAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ SEÇKİLƏRİ
11 aprel 2018-ci il

SƏSVERMƏNİN NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ

PROTOKOLU
Bakı şəhəri

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası səsvermənin nəticəIəri haqqında
dairə seçki komissiyalarının protokollarındakı bütün məlumatları ümumiləşdirərək respublika üzrə
səsvermənin nəticəIərini müəyyən etmişdir:

Seçki dairələrinin sayı

Bir yüz iyirmi beş

125

Dairə seçki komissiyaları tərəfindən təqdim edilmiş protokolların sayı

Bir yüz iyirmi beş

125

Seçki məntəqələrinin ümumi sayı

Beş min altı yüz qırx bir

5 641

Səsvermənin nəticələri etibarsız hesab edilmiş seçki məntəqələrinin sayı

Dörd

4

Səsvermənin baş tutmadığı seçki məntəqələrinin sayı

Sıfır

0

1. Seçicilərin ümumi sayı

Beş milyon üç yüz otuz iki min səkkiz yüz on yeddi

5 332 817

a) seçici siyahılarında olan seçicilərin sayı *

Beş milyon iki yüz doxsan üç min beş yüz altmış bir

5 293 561

b) əlavə seçici siyahısında olan seçicilərin sayı

On səkkiz min dörd yüz əlli iki

18 452

c) qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi almış seçicilərin sayı

İyirmi min səkkiz yüz dörd

20 804

2. Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən dairə seçki komissiyalarına verilmiş
seçki bülletenlərinin sayı

Beş milyon üç yüz qırx yeddi min səkkiz yüz üç

5 347 803

3. Seçki bülleteni almış seçicilərin sayı **

Üç milyon doqquz yüz altmış iki min yüz iyirmi üç

3 962 123

4. İstifadə edilmədən ləğv olunmuş seçki bülletenlərinin sayı

Bir milyon üç yüz səksən üç min yeddi yüz doxsan iki

1 383 792

a) məntəqə seçki komissiyaları tərəfindən

Bir milyon üç yüz on iki min üç yüz qırx dörd

1 312 344

b) dairə seçki komissiyaları tərəfindən

Yetmiş bir min dörd yüz qırx səkkiz

71 448

5. Korlanmış seçki bülletenlərinin sayı

Bir min səkkiz yüz səksən səkkiz

1 888

6. Seçki qutularında olan seçki bülletenlərinin sayı

Üç milyon doqquz yüz əlli səkkiz min səkkiz yüz əlli iki

3 958 852

7. Etibarsız hesab edilmiş səslərin sayı

On iki min dörd yüz on üç

12 413

8. Etibarlı hesab edilmiş səslərin sayı

Üç milyon doqquz yüz qırx altı min dörd yüz otuz doqquz

___________

* Qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi alanlar istisna olmaqla
** Seçicilərin fəallığı: 74.30 % [seçicilərin ümumi sayına nisbətən faizlə]

3 946 439

9.

Etibarlı hesab edilmiş səslərin prezidentliyə namizədlər arasında bölünməsi:
Seçki bülleteninə daxil edilmiş
prezidentliyə namizədlərin
soyadı, adı, atasının adı
(əlifba sırası ilə)

Hər bir namizədin
lehinə verilmiş səslərin sayı
rəqəmlə

faizlə

ƏLİYEV İlham Heydər oğlu

sözlə
Üç milyon üç yüz doxsan dörd
min səkkiz yüz doxsan səkkiz

3 394 898

86.02

ƏLİZADƏ Araz Məmməd Mübariz oğlu

Əlli dörd min beş yüz otuz üç

54 533

1.38

59 924

1.52

119 311

3.02

45 967

1.17

119 621

3.03

29 229

0.74

122 956

3.12

HACIYEV Hafiz Ələmdar oğlu
HƏSƏNQULİYEV Qüdrət Müzəffər oğlu
QULİYEV Fərəc İbrahim oğlu
MƏMMƏDOV Sərdar Calal oğlu
NURULLAYEV Razi Qulaməli oğlu
ORUC Zahid Məhərrəm oğlu
Cəmi:

Mərkəzi Seçki
Komissiyasının
sədri
Komissiya
sədrinin müavini
Komissiyanın
katibi
Komissiyanın
katibi
Komissiyanın
üzvləri:

Əlli doqquz min doqquz yüz
iyirmi dörd
Bir yüz on doqquz min üç yüz
on bir
Qırx beş min doqquz yüz altmış
yeddi
Bir yüz on doqquz min altı yüz
iyirmi bir
İyirmi doqquz min iki yüz
iyirmi doqquz
Bir yüz iyirmi iki min doqquz yüz
əlli altı
Üç milyon doqquz yüz qırx altı
min dörd yüz otuz doqquz

PƏNAHOV Məzahir Məhəmməd oğlu
MƏMMƏDOV Natiq Seyfulla oğlu
MUXTAROVA Arifə Ağaverdi qızı
RƏHİMOV Mikayıl Rəhman oğlu
CAVADOV Fuad Musa oğlu
ƏLİYEV Şaitdin Sərdar oğlu
İBRAHİMOV Ramiz Hilal oğlu
KAZIMOVA Validə Faiq qızı
PAŞAYEV Hüseyn Məmməd oğlu
MƏMMƏDOV İlham Sabir oğlu
NADİROV Nizami Hüseyn oğlu
ORUCOV Qabil Əhməd oğlu

M.Y.

TAĞIYEV Azər Cabir oğlu
ƏSGƏROV Bəxşeyiş Məmməd oğlu
HƏSƏNOV Tofiq Eldar oğlu
QƏHRAMANLI Almas Əlisultan qızı
QULİYEV Etibar Cəfər oğlu
ŞAHBAZOV İlkin Zaur oğlu

Protokol 2018-ci il aprelin 15-də saat 12:30-da tərtib edilmişdir.

3 946 439 100.00

Komissiyanın həlledici səs hüquqlu üzvünün xüsusi rəyi haqqında qeyd:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

(imza)

Qeyd:
Protokol Mərkəzi Seçki Komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvləri tərəfindən tərtib edilir və imzalanır.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının protokolla bütövlükdə və ya onun ayrı-ayrı hissələri ilə razılaşmayan üzvü
protokola xüsusi rəyini əlavə edə bilər və bu barədə protokolda müvafiq qeyd aparılır.

