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Təlimata 1  saylı  əlavə 
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Təlimata 2  saylı əlavə 
 

___saylı_______________________________seçki 
(seçki (referendum) dairəsinin adı) 

dairəsi dairə seçki komissiyasının sədrinə 
___________________________________ yaşayan 

(seçicinin yaşayış yerinin ünvanı) 

___________________________________________ 
(doğum tarixi – 18 yaşa çatdıqda ay və gün göstərilməklə) 

___________________________________________ 
(şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin 

_______________________________________malik 
seriyası, nömrəsi və verilmə tarixi) 

___________________________________ tərəfindən 
(soyadı, adı,atasının adı) 

 
Ə R İ Z Ə 

 
“____”_____________ 20 ___ il tarixə təyin edilmiş ____________ 

____________________________________________ seçkilər(in)də  
                    (seçkinin (referendumun) adı) 

(referendumda) səsvermə   günü _____________________________     

__________________________________________________  görə, 
 (iştirak edə bilməmənin səbəbi göstərilməklə) 

seçicilər siyahısına daxil  edildiyim ______________________seçki 
(seçki məntəqəsinin sayı) 

məntəqəsində səs verə bilməyəcəyimi nəzərə alaraq, olduğum 

ərazidəki seçki məntəqəsində səs vermək üçün mənə qeydiyyatdan 

çıxma (səsvermə) vəsiqəsi vermənizi xahiş edirəm. 
 

İmza:  ___________   _________________________ 
                     (ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı) 

 “_____” ___________20____il   
      (ərizənin verilmə tarixi) 

_________________ 
Qeyd: 1. Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 101.2-ci maddəsinə əsasən 

seçici səsvermə üçün qeydiyyatdan çıxma (səsvermə) vəsiqəsini dairə seçki komissi-

yasından səsvermə gününə 45-25 gün qalmış ala bilər. 

2. Səsvermə vəsiqəsi Azərbaycan Respublikasında keçirilən referendumda və 

prezident seçkilərində respublikanın bütün ərazisində, Milli Məclisə seçkilərdə 

müvafiq seçki dairəsinin ərazisində,  bələdiyyə seçkilərində isə müvafiq bələdiyyənin 

ərazisində tətbiq edilir.   

3. Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq 

olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir. 
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Təlimata  2a  saylı əlavə 
 

___saylı________________________seçki dairəsinin 

(seçki dairəsinin adı) 

__ saylı seçki məntəqəsi məntəqə seçki komissiyasının sədrinə 
____________________________________ yaşayan 

(seçicinin yaşayış yerinin ünvanı) 

____________________________________________ 
(doğum tarixi – 18 yaşa çatdıqda ay və gün göstərilməklə) 

____________________________________________ 
(şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin 

________________________________________malik 
seriyası, nömrəsi və verilmə tarixi) 

___________________________________ tərəfindən 
(soyadı, adı,atasının adı) 

                                        

Ə R İ Z Ə 
 

“_____” ____________ 20 ____ ilə təyin edilmiş _______________ 

______________________________________________________                                         
(seçkinin (referendumun) adı) 

seçkilər(in)də (referendumda) səsvermə  günü __________________  

___________________________________ görə, seçicilər siyahısına 
      (iştirak edə bilməmənin səbəbi göstərilməklə) 

daxil edildiyim_____________________seçki məntəqəsində səs verə  
                              (seçki məntəqəsinin sayı) 

bilməyəcəyimi nəzərə alaraq, olduğum ərazidəki seçki məntəqəsində 
səs vermək üçün mənə qeydiyyatdan çıxma (səsvermə) vəsiqəsi 

vermənizi xahiş edirəm. 
 

İmza:  _________   _________________________ 
                                             (ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı) 

 “_____” ___________20____il   
        (ərizənin verilmə tarixi) 

_______________ 
Qeyd: 1. Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 101.2-ci maddəsinə əsasən 

seçici səsvermə üçün qeydiyyatdan çıxma (səsvermə) vəsiqəsini məntəqə seçki 

komissiyasından səsvermə gününə 24-3 gün qalmış ala bilər. 

2. Səsvermə vəsiqəsi Azərbaycan Respublikasında keçirilən referendumda və 

prezident seçkilərində respublikanın bütün ərazisində, Milli Məclisə seçkilərdə 

müvafiq seçki dairəsinin ərazisində,  bələdiyyə seçkilərində isə müvafiq bələdiyyənin 

ərazisində tətbiq edilir.   

3. Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq 

olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir. 
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Təlimata 2b saylı əlavə  

 
____ saylı  ______________________  seçki 

(seçki dairəsinin adı) 

dairəsi dairə seçki  komissiyasının sədrinə 
_____________________________________ yaşayan 

(seçicinin yaşayış yerinin ünvanı) 

___________________________________________ 
(doğum tarixi – 18 yaşa çatdıqda ay və gün göstərilməklə) 

___________________________________________ 
(şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin 

________________________________________malik 
seriyası, nömrəsi və verilmə tarixi) 

____________________________________________ 
(seçicinin soyadı, adı, atasının adı) 

nümayəndəsi__________________________________ 
(yaşadığı yerin ünvanı) 

yaşayan _____________________________________ 
(vəkalətnamənin sıra sayı, verilmə tarixi, 

____________________________________________ 
onu verən notariat  ofisi və ya digər səlahiyyətli orqan) 

vəkalətnamə  əsasında   fəaliyyət  göstərən 

____________________________________tərəfindən 
               (nümayəndənin soyadı, adı, atasının adı) 

 

Ə R İ Z Ə 
 

“____”________20___ ilə təyin edilmiş __________________  
seçkinin (referendumun) adı 

 

seçkilər(in)də (referendumda) səsvermə günü _____________  

 

__________________________________________________  
(seçicinin soyadı, adı, atasının adı) 

 

_____________________________________________ görə, 
          ( seçici siyahısında olduğu məntəqədə səs verməməsinin səbəbi) 
 

seçicilər siyahısına daxil edildiyi ___________________ seçki  
          (seçki məntəqəsinin sayı) 
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məntəqəsində səs verə bilməyəcəyini nəzərə alaraq, olduğu ərazidəki 

seçki məntəqəsində onun səs verməsi üçün qeydiyyatdan çıxma 

(səsvermə) vəsiqəsini mənə vermənizi xahiş edirəm. 

 

İmza:  ________     _______________________ 
            (ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı) 

  

  

 “_____” ______________20____il 
                  (ərizənin verilmə tarixi) 

 
___________ 
Qeyd: 1. Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 101.2-ci maddəsinə əsasən 

seçicinin nümayəndəsi səsvermə üçün qeydiyyatdan çıxma (səsvermə) vəsiqəsini 

dairə seçki komissiyasından səsvermə gününə 45–25 gün qalmış ala bilər. 

2. Səsvermə vəsiqəsi Azərbaycan Respublikasında keçirilən referendumda və 

prezident seçkilərində respublikanın bütün ərazisində, Milli Məclisə seçkilərdə 

müvafiq seçki dairəsinin ərazisində,  bələdiyyə seçkilərində isə müvafiq bələdiyyənin 

ərazisində tətbiq edilir.   

3. Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq 

olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir. 
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Təlimata 2c  saylı əlavə  

 
_____ saylı  __________________________  seçki dairəsinin    
             (seçki dairəsinin adı) 

______ saylı seçki məntəqəsi    məntəqə seçki  komissiyasının 

sədrinə 
__________________________________________ yaşayan 
             (seçicinin yaşayış yerinin ünvanı)  

_________________________________________________ 
(doğum tarixi – 18 yaşa çatdıqda ay və gün göstərilməklə) 

_________________________________________________ 
(şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin 

_____________________________________________malik 
seriyası, nömrəsi və verilmə tarixi) 

_________________________________________________ 
(seçicinin soyadı, adı, atasının adı) 

nümayəndəsi_______________________________________ 
(yaşadığı yerin ünvanı, 

yaşayan __________________________________________ 
vəkalətnamənin sıra sayı, verilmə tarixi, 

_________________________________________________ 
onu verən notariat  ofisi və ya digər səlahiyyətli orqan) 

vəkalətnamə əsasında fəaliyyət göstərən  

_________________________________________tərəfindən 
(nümayəndənin soyadı, adı, atasının adı) 

 

Ə R İ Z Ə 
 

“________”______________20______ ilə  təyin  edilmiş 
__________________seçkilər(in)də (referendumda) səsvermə günü    
(seçkinin (referendumun) adı) 

_______________________________________________________  
(seçicinin soyadı, adı, atasının adı, 

___________________________________________________görə, 
seçici siyahısında olduğu məntəqədə səs verməməsinin səbəbi) 

seçicilər   siyahısına   daxil   edildiyi _____________________seçki  
                               (seçki məntəqəsinin sayı) 

məntəqəsində səs verə bilməyəcəyini nəzərə alaraq, seçki günü 

olacağı ərazidəki seçki məntəqəsində onun səs verməsi üçün mənə 
qeydiyyatdan çıxma (səsvermə) vəsiqəsi vermənizi xahiş edirəm. 
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İmza:____________     __________________________________ 
                     (ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı) 

  

  “_____” ___________20____il 
(ərizənin verilmə tarixi) 

____________________ 

Qeyd: 1. Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 101.2-ci 

maddəsinə əsasən seçicinin nümayəndəsi səsvermə üçün qeydiy-

yatdan çıxma (səsvermə) vəsiqəsini məntəqə seçki komissiyasından 

səsvermə gününə 24-3 gün qalmış ala bilər. 

2. Səsvermə vəsiqəsi Azərbaycan Respublikasında keçirilən re-

ferendumda və prezident seçkilərində respublikanın bütün ərazisin-

də, Milli Məclisə seçkilərdə müvafiq seçki dairəsinin ərazisində,  bə-

lədiyyə seçkilərində isə müvafiq bələdiyyənin ərazisində tətbiq edilir.   

3. Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komis-

siyaları müvafiq olaraq referendum komissiyaları kimi göstəril-

məlidir. 
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