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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HİMNİ 

 
Sözləri: Əhməd Cavad 

       Musiqisi: Üzeyir Hacıbəyli 
 

 
Azərbaycan, Azərbaycan! 
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni! 
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız! 
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz! 
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa! 
 
Minlərlə can qurban oldu, 
Sinən hərbə meydan oldu! 
Hüququndan keçən əsgər, 
Hərə bir qəhrəman oldu! 
 
Sən olasan gülüstan, 
Sənə hər an can qurban! 
Sənə min bir məhəbbət 
Sinəmdə tutmuş məkan! 
 
Namusunu hifz etməyə, 
Bayrağını yüksəltməyə, 
Cümlə gənclər müştaqdır! 
Şanlı Vətən, şanlı Vətən! 
Azərbaycan, Azərbaycan! 

Azərbaycan Respublikasının 
gerbi

Azərbaycan Respublikasının 
bayrağı
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Biz təkcə ərazi bütövlüyümüzü yox,  
milli qürurumuzu bərpa etdik! 
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AZƏRBAYCAN KOOPERASİYA UNİVERSİTETİNİN ELM VƏ İNNOVASİYALAR  
ÜZRƏ PROREKTORU ƏMƏKDAR ELM XADİMİ, İQDİSAD ELMLƏRİ DOKTORU, 

PROFESSOR BƏYALI XANALI OĞLU ATAŞOVUN 
KONFRANS İŞTİRAKÇILARINA TƏBRİKİ 

 
Hörmətli konfrans iştirakçıları! 
Böyük məmnuniyyət hissi ilə Universitetimizin rektoru, Millət vəkili, Respublika Ağsaq-

qallar Şurasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, çox hörmətli professor Eldar Quliyevin və professor 
– müəllim heyətinin və şəxsən öz salamlarımı sizə çatdırıram və konfransın işinə uğurlar dilə-
yirəm. 

Məlum olduğu kimi, 27 sentyabr 2020-ci il səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələri-
nin genişmiqyaslı təxribat törədərək cəbhəboyu zonada yerləşən Azərbaycan ordusunun möv-
qelərini və yaşayış məntəqələrini iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğu-
larından intensiv atəşə tutması ilə ikinci Vətən müharibəsi başladı. 

44 gün sürən hərbi əməliyyatlar nəticəsində Müzəffər Ali Baş Komandan, ölkə Prezidenti-
miz İlham Əliyev başda olmaqla rəşadətli Azərbaycan Ordusu tərəfindən erməni qəsbkarlarının 
30 ilə yaxın taptağı altında qalmış rayonlarımız işğaldan azad edilmiş və ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
bərpa edilmişdir. 

2020-ci ilin noyabrın 8-də 28 illik həsrətdən sonra Azərbaycan xalqı üçün böyük əhəmiyyət 
kəsb edən və rəmzi məna daşıyan Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinin azad edilməsi dünya hərb 
tarixinə düşəcək unikal hərbi əməliyyatlardan biri olmuşdur. 

Azərbaycanın hərbi sahədə qazandığı qələbələr, xüsusilə Şuşanın düşmən işğalından qurta-
rılması müharibənin taleyində həlledici rol oynamışdır. Bütün bunlar Ermənistanın öz məğlubiy-
yətini etiraf etməsi və kapitulyasiyası ilə nəticələnmişdir. 

30 illik işğala 44 gün ərzində son qoymaq, heç bir ölkədən kömək istəmədən düşmənini 
məhv etmək, öz torpaqlarını azad edərək qalibiyyət qazanmaq uğurlu, düşünülmüş siyasətin, güclü 
iradənin nəticəsidir. Azərbaycan Prezidentinin səbirlə, təmkinlə, uzaqgörənliklə həyata keçirdiyi 
siyasət xalqımıza qalibiyyət sevinci yaşatdı. Azərbaycan tarixinin şanlı səhifəsi olan İkinci Qara-
bağ müharibəsində Zəfər salnaməmiz yazıldı. Doğma ocaqlarının istisindən, ölkə başçısının qay-
ğısından güc alan vətəndaşlarımız yurd yerlərinə qayıtmağa başlamışlar.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 3 dekabr tarixli Sərancamı 
ilə xalqımızın qüdrətinin və milli qürurumuzun təntənəsinə çevrilən, dövlətimizin nüfuzu və gələ-
cək inkişafı baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bu misilsiz qələbənin əbədiləşdirilməsi 
məqsədilə hər il noyabrın 8-inin Azərbaycan Respublikasında Zəfər Günü kimi təntənəli şəkildə 
qeyd edilməsi qərara alınmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin həmin Sərancamı ilə Azərbaycan 
xalqının Vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəşəm tarixi 
zəfərin nümayiş etdirilməsi, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə Bakı şəhə-
rində Vətən müharibəsi memorial kompleksi və Zəfər Muzeyi yaradılmışdır. 

Xalq – iqtidar birliyi sayəsində əldə edilən qələbədən keçən 2 il ərzində azad olunmuş əra-
zilərin dirçəldilməsi, ilk növbədə buraların minalardan təmizlənməsi, geniş infrastruktur proqram-
larının reallaşdırılması, yeni kəndlər və şəhərlər salmaqla böyük qayıdışın təmin edilməsi, zəngin 
təbii resurslara malik bu regionların ümumrespublika iqtisadiyyatına reinteqrasiyası istiqamətində 
çox əzmkar və genişmiqyaslı layihələr həyata keçirilir. 

Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş dövlət gənclər siyasətinin 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycanın 
gənclər siyasəti dünya miqyasında bir nümunəyə çevrilib. Aparılan bu nümunəvi gənclər siyasəti 
öz bəhrəsini layiqincə verməkdədir. Vətənini, dövlətini sevən gənclik bizim ən böyük və əvəzolun-
maz sərvətimizdir. Təhsilli, vətənpərvər, dövlətə bağlı, sağlam düşüncəli gənclərin yetişdirilməsi 
ölkəmiz üçün böyük önəm daşıyır. Çünki məhz gənclər bu ölkənin gələcəyidir. Çünki gələcəkdə 
gənclərimiz bu dövlətə xidmət edəcəklər. Vətənimizi qoruyacaqlar. Ölkəmizi xoşbəxt gələcəyə 
aparan da məhz gənclər olacaq.  
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2 illik yubileyini qeyd etdiyiniz bu tarixi zəfər bütün xalqımızın, onun rəşadətli Ordusunun 
qələbəsidir. Lakin bu qələbənin əsas ağırlığı, Ali Baş Komandan, ölkə Prezidenti möhtərəm İlham 
Əliyevin təbirincə desək, gənclərimizin payına düşmüşdür. Bu cavan ərənlərimiz həlledici məqam-
da gözlərini qırpmadan müqəddəs amal uğrunda, torpağımız uğrunda, Vətənimizin bütövlüyü 
uğrunda qan tökmüş, əziz canlarını qurban vermiş, şəhadətləri ilə ölməzlik və əbədlik zirvəsinə 
ucalmışlar. 

Qürurla söyləyə bilərik ki, Vətən savaşı örnək gənclik yetişdirdi. Vətəni sevməyin ən gözəl 
nümunəsini qəhrəman igidlərimizin timsalında gördük.  

Gəlin konfransımızın əvvəlində Azərbaycan əsgərinin şücaətinin əzəməti qarşısında baş 
əyək, bütün şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək, eyni zamanda bütün qa-
zilərimizə cansağlığı arzu edək. Hamınızdan ayağa qalxmağınızı xahiş edirəm. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ MALİYYƏ RESURSLARININ 

FORMALAŞDIRILMASI VƏ  İDARƏ EDİLMƏSİ YOLLARI 
 
 

Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın bazar münasibətləri əsasında formalaşmasını 
təmin edəcək əsas amillərdən biri də maliyyə resurslarıdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
iqtisadiyyatın infrastruktur sahələrinin formalaşdırılması və  iqtisadi sahələrin səmərəli fəaliyyət 
göstərməsi, yüksək inkişaf tempinin təmin edilməsi və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi onun 
maliyyə resurslarının  strateji idarə edilməsi səviyyəsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. İşğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə  maliyyə fəaliyyətinin perspektiv idarə edilməsinin effektiv aləti kimi 
maliyyə resursları çıxış edir. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə maliyyə resurslarının formalaşdırılması böyük funksional 
əhəmiyyətə malikdir. Bu ərazilərdə maliyyə sahəsində səlahiyyətli idarəetmə qərarı kifayət qədər 
və etibarlı maliyyə resursları məlumatlarının təhlili əsasında qəbul edilə bilər. Tam və vaxtında 
əldə edilmiş informasiya mənbələri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi inkişafın təmin 
olunmasında maliyyə resurslarının formalaşması proseslərinin gedişatını uğurla təhlil etməyə 
imkan verir [6, s. 49]. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə maliyyə resurslarının yaradılması mənbələri 
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə maliyyə tənzimlənməsi iqtisadi sistem daxilində maliyyə 

resurslarının cari manevr prosesini təmin edən tədbirlər kompleksidir. Məlumdur ki, bu blokun 
əsas məzmunu müvafiq fiskal siyasətin həyata keçirilməsinin təmin edilməsində reallaşır. Birbaşa 
maliyyə tənzimlənməsi prosesini həyata keçirən dövlət müəssisələrin, regionların ÜDM-də 
payının artırılması və ya azalması yolu ilə onların inkişafını stimullaşdıra və ya məhdudlaşdıra 
bilər  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə strateji inkişaf prosesində əsas diqqət həm korporativ 
strategiyanın, həm də funksional strategiyanın və inteqrasiya olunmuş biznesin həyata keçirilməsi 
üçün maliyyə əsası kimi çıxış edən yığım fonduna (investisiya maliyyə resursları) yönəldilmiş 
maliyyə resurslarının formalaşdırılmasına verilir. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaradılacaq  müəssisələrə cəlb olunma mənbələrinə görə 
maliyyə resursları daxili və xarici mənbələrdən cəlb edilən maliyyə resurslarına bölünür. Daxili 
mənbələrdən cəlb edilən maliyyə resursları müəssisənin inkişafı üçün formalaşan xüsusi hissəni 
xarakterizə edir. Daxili mənbələrdən maliyyələşdirilən xüsusi maliyyə resurslarının əsasını müəs-
sisənin xalis mənfəəti təşkil edir. O, həm özəl, həm də xaricdən cəlb edilmiş borc kapitalından 
ibarət ola bilər [2, s.23]. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə müvəqqəti cəlbetmə dövrü üçün formalaşan maliyyə 
resursları uzunmüddətli və qısamüddətli əsaslarla cəlb edilən maliyyə resurslarına bölünməlidir. 

Strateji perspektivdə borc vəsaitləri cəlb edilmədən iqtisadiyyatın maliyyə fəaliyyətinin 
səmərəli təşkili həmişə mümkün olmur. Borclanmış maliyyə resurslarından istifadə müəssisənin 
təsərrüfat fəaliyyətini genişləndirməyə, nizamnamə kapitalından daha səmərəli istifadə etməyə, 
müxtəlif məqsədlər üçün maliyyə resurslarının formalaşmasını sürətləndirməyə və son nəticədə 
müəssisənin bazar dəyərini yüksəltməyə imkan verir. Bu nəzəri aspekləri işğaldan azad edilmiş 
ərazilərə də tətbiq etmək olar. 

Müasir dövrdə iqtisadiyyatın maliyyə strategiyasının inkişafı yeni idarəetmə konsepsiyasına, 
tətbiq edilən “Strateji idarəetmə”nin metodoloji prinsiplərinə əsaslanır. Strateji idarəetmə me-
todologiyası əsasında işğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadi inkişafı formalaşdırılmalıdır. İşğal-
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dan azad edilmiş ərazilərdə yaranmaqda olan inkişaf meyillərinin ekstrapolyasiyası konsepsiya-
sına əsaslanan ənənəvi uzunmüddətli planlaşdırmadan fərqli olaraq, strateji planlaşdırma təkcə bu 
tendensiyaları deyil, həm də iqtisadiyyatın sahələrinin inkişafı üçün imkan və təhdidləri, bunları 
dəyişdirə biləcək fövqəladə vəziyyətin baş verməsini nəzərə alır [1, s. 50]. 

Fikrimizcə, müəyyən mənada bu nəticələri yaxın gələcəkdə İşğaldan azad edilmiş  Qarabağ 
bölgəsinə gələcək milyardlarla dollarlıq daxili və xarici maliyyə axınının simvolik başlanğıcı kimi 
dəyərləndirə bilərik. 

Apardığımız empirik təhlil nəticəsində belə qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycanın işğaldan 
azad edilmiş ərazilərində demoqrafik vəziyyət, istehsal qüvvələrinin yerləşdirilmə dərəcəsi, müəs-
sisə strukturlarının sayı və dinamikası, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin inkişaf tendensiyası və s. 
ilk növbədə yaradıla biləcək ümumi daxili məhsulun miqdarı həyata keçirilməlidir. Ümumi milli 
məhsulun gözlənilən həcmini əldə etdikdən sonra həmin sahələr üzrə 30 illik orta vergi yükü 
əmsalı müəyyən edilməlidir və bu əsasda respublikanın dövlət büdcəsi sisteminin hansı xalis 
mənfəətin təxmini və ehtimal olunan həcmini müəyyən edə bilərik [5, s.12].  

2020-ci il və işğaldan azad edilmiş  Qarabağ bölgəsində bu real orta güc sürətindən istifadə 
edərək, Qarabağ bölgələrinin inkişaf istiqamətlərini müəyyən edə bilərik. Fikrimizcə, bu istiqa-
mətdə araşdırmaların aparılması büdcə xərclərinin azaldılmasının daha dəqiq müəyyənləşdirilmə-
sinə əsas verə bilər. Digər tərəfdən, bu işdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunnun təbii 
sərvətləri, mövcud və pozulmuş infrastrukturu, texniki bazası da nəzərdən qaçırılmamalıdır. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının ənənəvi və qeyri-ənənəvi sahələrinin tarazlı və dinamik inkişafı 
ilə irəliləyən Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonunun 21-ci əsrin ortalarına qədər bütün 
Qafqazın miniatür “İsveçrəsi”nə çevriləcəyi proqnozunu verə bilərik. 

2021-ci ilin dövlət büdcəsində işğaldan azad edilmiş  Qarabağda tikinti işlərinin aparılması 
üçün 2,2 milyard manat nəzərdə tutulmuşdur. Bir sıra dost ölkələr işğaldan azad edilmiş ərazi-
lərimizin bərpası prosesində iştirak etmək arzusunda olduqlarını bildiriblər. Artıq Türkiyə, Maca-
rıstan, İtaliya, Böyük Britaniya, İsrail, Pakistan İslam Respublikası, Cənubi Koreya, Çin, Yapo-
niya, Rusiya və s. şirkətlərlə konkret əməkdaşlığa başlanılıb [4, s. 21]. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən işğaldan azad edilmiş 
Qarabağ əraziləri  “Yaşıl Zona” elan edilib və bu iqtisadi rayonlar günəş, külək və su ehtiyatları 
ilə zəngin olduğundan təbii enerjidən burada istifadə olunmasına üstünlük veriləcəkdir. Eyni za-
manda işğaldan azad edilən torpaqlarda qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan “Ağıllı kənd” və 
“Ağıllı şəhər” layihələri həyata keçirilməkdədir. Bu, ətraf mühitə daha az ziyan vuracaq, inkişaf 
etmiş nəqliyyat infrastrukturu yaradacaq, əhalinin təhlükəsizliyini daha yaxşı təmin edəcək, 
kommunal xidmətlərin fasiləsiz təmin edilməsinə, müasir texnoloji yeniliklərin tətbiqinə, yerli və 
xarici maliyyə resursları və investisiyalar üçün geniş imkanlar yaradacaqdır. 

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev 2021-ci il oktyabrın 4-də yeni yaradılmış Şərqi 
Zəngəzur İqtisadi rayonunda “Araz Vadisi İqtisadi Zonası” Sənaye Parkının təməlini qoyub [3]. 

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlər, o cümlədən 
Azərbaycana daim yaxından dəstək olan dost Küveyt Dövləti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
yaradılmış investisiya mühitindən faydalanaraq  qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanmaqdadır. 
Eyni zamanda II Qarabağ müharibəsində əvvəldən axıra qədər Azərbaycan dövlətinin yanında 
olaraq öz dəstəyini əsirgəməyən qardaş Türkiyə dövləti və türk xalqı, bundan sonra da işğaldan 
azad olunmuş ərazilərimizin yenidən qurulmasında da öz maddi dəstəyini  əsirgəməyəcəkdir. 
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Способы формирования и управления финансовыми средствами на территориях, 
освобожденных от оккупачии 

 
Резюме 

Финансовые ресурсы предприятия представляют собой сумму специальных и заем-
ных средств, собираемых им для обеспечения своей хозяйственной деятельности, и их 
эквивалентов в виде целевых фондов. 

От уровня стратегического управления его финансовой деятельностью существенно 
зависит долгосрочная эффективность предприятия в рыночных условиях, обеспечение вы-
соких темпов развития и повышение его конкурентоспособности. Финансовая стратегия 
является эффективным инструментом долгосрочного управления финансовой деятельнос-
тью предприятия. 
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Ways of formation and management of financial resources in the territories liberated from 
occupation 

 
Summary 

The financial resources of an enterprise are the sum of the special and borrowed funds it 
collects to support its economic activities, and their equivalents by trust funds. 

The long-term efficiency of the enterprise in market conditions, ensuring a high pace of 
development and increasing its competitiveness significantly depends on the level of strategic 
management of its financial activities. Financial strategy is an effective tool for long-term 
management of the financial activities of the enterprise.  
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QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR İQTİSADİ RAYONLARININ İNVESTİSİYA 
SİYASƏTİNDƏ QİYMƏTLİ KAĞIZLAR BAZARININ ROLU 

 
Azərbaycan 44 günlük Vətən müharibəsində qazandığı şanlı Qələbədən sonra region yeni 

geoiqtisadi güc mərkəzlərindən birinə çevrilməkdədir. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda dərhal 
başlanan bərpa və yenidənqurma işləri dövlətin strateji hədəfinə çevrilmişdir. Heç təsadüfi deyil 
ki, “İşğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış” Azərbaycan hökumətinin 2021-2030-cu illər 
üzrə müəyyən etdiyi beş milli prioritetdən biri olaraq qəbul edilmişdir.  

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni iqtisadiyyat quruculuğunun formalaşması məsələləri 
“İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamında da öz əksini tapmışdır. Sərəncama 
əsasən, sahibkarlara əlverişli şəraitin yaradılması, maliyyə mənbələrinə çıxışın təmin edilməsi və 
yenilikçi ideyalara malik şəxslərin Qarabağda yeni iqtisadiyyat quruculuğuna cəlb edilməsi 
prioritet istiqamətlər kimi müəyyənləşdirilib [3]. 

Ərazilərin bərpası işində qarşıda duran əhəmiyyətli məsələlərdən biri rayonlarda infrastruk-
turun bərpası və bu bölgənin investisiya cəlbediciliyinin artırılmasıdır. Dayanıqlı inkişafı şərtləndi-
rən uzunmüddətli dövr üçün nəzərdə tutulan başlıca amillərdən biri regionda investisiya cəlbedi-
ciliyinin artırılması istiqamətində müəyyən olunmuş vəzifələrdir. Bunlara aşağıdakılar aid edilir: 

- investorlar üçün əlverişli rəqabət mühitinin yaradılması; 
- investisiya fəaliyyətinin hüquqi-normativ bazasının inkişaf etdirilməsi; 
- investorların məlumatlandırılması sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi və s. 
Məlum olduğu kimi, ölkəmizdə investisiya siyasətinin prioritet istiqamətlərinə qeyri-neft 

sektorunun da investisiya cəlbediciliyinin artırılması və investisiya layihələrinin Strateji Yol Xəri-
tələri ilə müəyyən olunmuş sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarına uyğunluğunun təmin edilməsi 
kimi məsələləri misal çəkə bilərik [2]. Qiymətli kağızlar bazarı onu müşayiət edən maliyyə insti-
tutları sistemi ilə iqtisadi artımın əsas mənbələrinin formalaşdığı, iqtisadiyyat üçün zəruri olan 
investisiya resurslarının səfərbər edildiyi və yenidən bölüşdürüldüyü sahədir. Beynəlxalq təcrübə-
nin göstərdiyi kimi, müasir şəraitdə maliyyə bazarları, o cümlədən qiymətli kağızlar bazarları 
iqtisadiyyatın maliyyə sektorunda əsas struktur formalaşdıran amilə çevrilir. Bank sektoru in-
vestisiya resurslarının bölüşdürülməsi mexanizmi  olaraq öz rolunu qiymətli kağızlar bazarına ötü-
rür. Qlobal tendensiya kommersiya banklarının maliyyə aktivlərindəki payının azalması və qiy-
mətli kağızlar institutlarının və institusional investorların payının artması ilə səciyyələnir. Məhz 
bu səbəbdən, son zamanlar inkişaf etmiş ölkələrdə qiymətli kağızların emissiyası ilə xərclərin 
maliyyələşdirilməsi bank krediti ilə müqayisədə daha çox inkişaf etdirilmişdir. Daim artan rəqabət 
şəraitində banklar maliyyə sistemində öz yerlərinə yenidən baxmaq, fəaliyyətlərinin investisiya 
istiqamətini prinsipial olaraq yeni əsaslarla gücləndirmək məcburiyyətindədirlər [4]. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda da 2021-ci ildə qiymətli kağızlar bazarının ümumi ticarət döv-
riyyəsi ötən ilə nəzərən 19% artaraq 16879 mln. manata yüksəlmişdir. Hesabat dövründə korpo-
rativ qiymətli kağızların ilkin bazarında 51% (729 mln. manat), dövlət istiqrazlar bazarında 46% 
(769 mln. manat), repo bazarında isə 3.3 dəfə (5046 mln. manat) artım qeydə alınmışdır. Bakı 
Fond Birjasında səhm və istiqrazlarla aparılmış əməliyyatların həcmi rekord səviyyəyə çataraq 
15301 mln. manat təşkil etmiş, səhmlər üzrə bazar kapitallaşması 4367 mln. manata yüksəlmişdir. 
Ümumilikdə korporativ istiqrazların ilkin bazarının həcmi 83% artaraq 1.9 mlrd. manatı ötmüşdür. 
Hesabat ilində korporativ istiqrazların kütləvi təklif üsulu ilə fond birjasında yerləşdirilməsi ten-
densiyası artmış, nüfuzlu emitentlər tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar investorlar tərəfindən  
böyük maraqla qarşılanmışdır [1]. 
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Beləliklə, belə nəticəyə gələ bilərik ki, qiymətli kağızlar maliyyə vəsaitlərinin ucuz və tez 
cəlb olunmasını təmin edir. Belə ki, müəssisənin maliyyə vəsaitlərinə ehtiyacı olduğu zaman o, 
banka kredit almaq məqsədilə müraciət edə bilər, ya da istiqraz buraxa bilər. Birinci halda bank 
vasitəçi kimi çıxış edir və öz xidmətinə görə haqq alır. İkinci halda isə müəssisə istiqrazları birbaşa 
investora satır və bununla da cəlb olunma xərcləri  azalır. 

Qiymətli kağızlar bazarının zəruriliyini müəyyən edən başlıca məqsədi sərbəst maliyyə re-
surslarını səfərbər etmək və onların bazarın   kağızlarla keçirdiyi müxtəlif əməliyyatlar vasiyəsilə 
yenidən bölgüsünü təmin etməkdən ibarətdir. Başqa sözlə, qiymətli kağızlar bazarı müvəqqəti 
sərbəst pul vəsaitlərinin investorlardan qiymətli kağız emitentləri istiqamətindəki hərəkətində va-
sitəçilik edir. Bu məqsədə nail olunması qiymətli kağızlar bazarının vəzifələrini müəyyən edir. 
Bunlara aşağıdakılar aiddir: 

• konkret investisiyaların edilməsi üçün müvəqqəti sərbəst maliyyə vəsaitlərinin səfərbər edilməsi; 
• dünya standartlarına cavab verən bazar infrastrukturunun formalaşması; 
• qiymətli kağızların ikinci bazarının inkişaf etdirilməsi; 
•  mülkiyyət münasibətlərinin transformasiyası; 
• bazar mexaniziminin və idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi; 
• dövlət tənzimlənməsi əsasında fond kapitalı üzərində real nəzarətin təmin edilməsi; 
• investisiya riskinin azaldılması; 
• qiymətqoymanın inkişaf etdirilməsi; 
• perspektiv inkişaf istiqamətlərinin proqnozlaşdırılması. 

Göründüyü kimi, göstərilən vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilk növbədə investisiyaların yenidən 
bölüşdürülməsinə şərait yaradır. Qiymətli kağızlar bazarı vasitəsilə yüksək gəlirliliyi təmin edən 
sahələrə kapital axını baş verir. Digər tərəfdən, qiymətli kağızların əldə edilməsi imkanını təmin 
etməklə fond bazarı investisiya prosesinə kütləvi səciyyə verir. Qiymətli kağızlar dövriyyəsinin fond 
birjalarının və peşəkar vasitəçilərin əlində cəmləşməsi isə investisiya prosesini sürətləndirir. 
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Роль рынка ценных бумаг в инвестиционной политике Карабахского и  

восточно-Зангазурского экономических районов 
 

Резюме 
В статье проводится анализ рынка ценных бумаг в рамках реализации инвестицион-

ной политики, которая является одним из приоритетных направлений новой экономики, 
формируемой на освобожденных от оккупации территориях. Таким образом, на примере 
отечественного и международного опыта показано возрастающее значение рынка ценных 
бумаг, определены задачи этого рынка и сделан вывод о том, что их выполнение в первую 
очередь создает условия для перераспределения инвестиций. 
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The role of the securities market in the investment policy of the Karabakh and east 
Zangazur economic regions 

 
Summary 

The article analyzes the securities market as part of the implementation of the investment 
policy, which is one of the priority areas of the new economy being formed in the territories 
liberated from occupation. Thus, on the example of domestic and international experience, the 
increasing importance of the securities market is shown, the tasks of this market are defined, and 
the conclusion is made that their implementation, first of all, creates conditions for the 
redistribution of investments. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ SIĞORTA ŞİRKƏTLƏRİNİN 

FƏALİYYƏTİ 
 

Azərbaycan Respublikasının Ermənistanın işğalından azad edilən ərazilərinin bərpası, milli 
iqtisadiyyata sürətli inteqrasiyası, dayanıqlı inkişafının təmin olunması, orada ən müasir infra-
strukturun qurulması, mədəni-tarixi abidələrin bərpası və layiqli yaşayış şəraitinin yaradılması 
istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Bu çərçivədə icra olunan layihələr həmin 
ərazilərin qısa müddət ərzində sülh və əməkdaşlıq bölgəsinə çevrilməsində və iqtisadi inkişafında 
mühüm rol oynayacaqdır. Sözügedən ərazilərdə zəngin resurs və infrastruktur potensialından sə-
mərəli istifadə, dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı və ən əverişli biznes mühiti əsasında iqtisadi fəaliy-
yətin canlandırılması və dayanıqlı məskunlaşmanın təmin olunması ölkənin uzunmüddətli inkişaf 
prioritetləri ilə vəhdətdə olan tədbirlərlə dəstəklənməlidir.         

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili və “Hərbi vəziyyət 
elan edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2020-ci il 27 sentyabr 
tarixli Fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrasının təmin olunması məqsədilə sığorta haqqında 
qanuna əsasən tədbirlər görülməlidir.     

Bu məqsəd ilə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respubli-
kasının İcbari Tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət 
göstərən dövlət orqanlarının (qurumlarının) əməkdaşlarına təxirəsalınmaz tibbi yardım göstəril-
məsinin və digər səhiyyə xidmətlərinin təşkili məqsədilə zəruri tədbirlər görürlər. 2021-ci ilin 
oktyabr ayından etibarən Şuşada 6 palata və 9 çarpayıdan ibarət ilk modul tipli xəstəxana fəaliy-
yətə başlayıb. Burada təcili tibbi yardım, poliklinika, laboratoriya, funksional diaqnostika, stasio-
nar və reanimasiya şöbələri fəaliyyət göstərir. Bu barədə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev bildirib ki, işğaldan azad olunmuş 6 ərazidə - 
Ağdam, Kəlbəcər, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Hadrutda da modul tipli xəstəxanaların 
açılması nəzərdə tutulur.  

2021-ci ilin dövlət büdcəsində icbari tibbi sığorta ilə əhatə olunmayan inzibati ərazi vahid-
lərinin səhiyyə xərclərinin maliyyələşdirilməsi və əhalinin sağlamlığının qorunması üçün 1044,7 
milyon manat vəsait proqnozlaşdırılır.       
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2021-ci ilin yanvar ayından etibarən mərhələlərlə ölkənin 36 şəhər və rayonunda (Gəncə, 
Naftalan və Şirvan şəhərləri, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Gədəbəy, Daşkəsən, Samux, Göy  
göl, Goranboy, Xocalı, Beyləqan, Xocavənd, Ağcabədi, Laçın, Bərdə, Füzuli, Ağdam, Tərtər, 
Kəlbəcər, Astara, Lənkəran, Lerik, Yardımlı, Masallı, Cəlilabad, Neftçala, Biləsuvar, Cəbrayıl, 
Salyan, İmişli, Saatlı, Sabirabad və Hacıqabul rayonları), 2021-ci ilin aprel ayından isə qalan 7 
şəhər və rayonunda (Bakı, Sumqayıt, Xankəndi şəhərləri, Abşeron, Qubadlı, Zəngilan və Şuşa 
rayonları), yəni ölkənin bütün ərazisində icbari tibbi sığortanın tətbiqi nəzərdə tutulur.   

2021-ci ilin dövlət büdcəsində İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə icbari tibbi 
sığortanın ölkənin inzibati ərazi vahidləri üzrə tətbiqi ardıcıllığına uyğun olaraq sığorta haqqının 
və icbari tibbi sığorta ilə əhatə olunmayan inzibati ərazi vahidlərinin səhiyyə xərclərinin maliy-
yələşdirilməsinə və əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində bir sıra tədbirlərin maliyyə təmi-
natı üçün 1044,7 milyon manat vəsait proqnozlaşdırılır. Bu da 2020-ci illə müqayisədə 60,9 milyon 
manat və ya 6,2 faiz çoxdur.       

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin işğal olunmuş ərazilərdə həyata keçirə-
cəyi layihələri Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.   
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Деятельность страховых компаний на освобожденных территориях 

 

Резюме 
В ответ на очередную военную провокацию, совершенную вооруженными силами Рес-

публики Армения 27 сентября 2020 года, Вооруженные Силы Азербайджанской Республики 
начали контрнаступательные операции и освободили несколько районов Азербайджанской 
Республики, а также другие стратегически важные территории. В направлении освобождения 
оккупированных территорий Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, страхование, 
рынок труда, экономика и т.д. успешные операции на полях продолжаются.   
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Activities of insurance companies in the liberated territories 
 

Summary 
Forces of the Republic of Azerbaijan launched counter-offensive operations and  liberated 

several districts of the Republic of Azerbaijan, as well as other strategically important territories. 
In the direction of the liberation of the occupied territories of the Armed Forces of the Republic of 
Azerbaijan, insurance, labor market, economy, successful operations in the fields continue. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİN DÖVLƏTİN MALİYYƏ 
SABİTLİYİNİN FORMALAŞMASI VƏ İNKİŞAFINA TƏSİRİ 

 
Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsi ilə bitən İkinci Qarabağ müharibəsi işğal edilmiş 

ərazilərin azad edilməsi ilə yanaşı erməni işğalçılarının həyata keçirdiyi dağıntıların tam olaraq 
üzə çıxmasına imkan yaratdı. Bir daha məlum oldu ki, işğal müddətində erməni vandalları işğal 
etdikləri Azərbaycan ərazilərində böyük dağıntılar həyata keçirmiş və mövcud olan infrastrukturu 
demək olar ki, tamamən məhv etmişdir. Əvəzində isə hətta özləri üçün belə heç bir infrastruktur 
formalaşdırmamışdır. Qarabağ müharibəsi bitdikdən dərhal sonra azad edilmiş ərazilərin sosial-
iqtisadi inkişaf planının hazırlanması üçün tapşırıqlar verildi və “Böyük Qayıdış” proqramı 
əsasında bərpa prosesi başlandı. Bərpa prosesi bir neçə mərhələdə həyata keçiriləcəkdir. Birinci 
mərhələdə büdcədən ayrılan vəsaitlər əsas iki məqsəd üçün, infrastrukturun formalaşdırılmasına 
və kommunal xidmətlərin əlçatanlığının təmin edilməsinə yönəldiləcəkdir. Növbəti mərhələdə  
özəl və xarici investisiyanın cəlb edilməsinə daha çox yer ayrılacaqdır.  

Hazırda işğaldan azad olmuş bölgələrin bərpası və inkişafı ilə bağlı konsepsiya hazırlanmış-
dır ki, onun da həyata keçirilməsinin mühüm istiqaməti kimi həmin bölgələrin iqtisadi potensialı, 
o cümlədən meşə, su və torpaq ehtiyatları nəzərə alınmaqla burada kənd təsərrüfatının, sənayenin, 
turizmin və digər sahələrin dirçəldilməsi və inkişafı çıxış edir. Ölkədə təbii ehtiyatlardan səmərəli 
istifadə ilə bağlı iqtisadi islahatların sayı artırılmaqdadır.  

İqtisadiyyatın və sosial məkanın bazar tələblərinə uyğun yenidən qurulması üçün mühüm 
addımlar atılmağa başlanılmışdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə yerli əhalinin (1992-1993-cü 
illərin qaçqın və məcburi köçkünləri) mərhələli şəkildə köçürülməsi, orada yaşayanların işlə təmin 
olunması zərurətini qarşıya qoyur və bu mərhələ hal-hazırda həyata keçirilir. Bu ərazilərdə bərpa, 
yenidənqurma işləri, yeni infrastrukturun yaranması istiqamətində aparılacaq işlərdən ilki, əlbəttə 
ki, əraziləri minalardan dəqiqliklə təmizləmək, yaşayış və həyat üçün vacib olan yeni infrastruk-
turun qurulmasıdır. Bunlarla yanaşı, kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar yeni fəaliyyət sahələrinin, xid-
mət, ticarət, tikinti, nəqliyyat və s. sahələrin yaradılması və inkişafı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Eyni zamanda görüləcək işlər dəqiqləşdirilməli, dəyən zərər və bu zərərlərin həlli üçün həm dövlət 
tərəfindən atılan addımlar, həm də cəlb edilən investisiyalar dəqiq müəyyən edilməlidir. 

İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın potensialının iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi ölkə 
ÜDM-nin dəyərinin artmasına, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı proqnozları yaxşılaşdırmaq 
istiqamətində dəqiqləşdirməyə, ölkənin ərazi əmək bölgüsündə bölgənin yerini və payını yük-
səltməyə, bölgədə istehsal olunan malların və xidmətlərin rəqabət qabiliyyətini təmin etməyə bö-
yük imkanlar yaradacaqdır.  

Ordumuzun bu qələbəsi həm də qeyri-neft sektorunun daha sürətlə böyüməsinə təkan verə-
cək. Ərazilərin işğaldan tam azad olunmasının iqtisadi inkişafa təsiri çox böyük olacaq. İlkin he-
sablamalar göstərir ki, qarşıdakı illərdə Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonlarında 
əsas sahələr üzrə məhsulun ümumi buraxılışı 2 milyard manatdan çox arta bilər.  

Qarabağ münaqişəsinin həll olunması ölkəyə olan investisiya marağını daha da artıracaq, 
yaxın bir neçə il ərzində regiona yatırılması planlaşdırılan sərmayələrin həcmi bir neçə dəfə arta-
caqdır. Regionun siyasi, coğrafi mövqeyi və eyni zamanda potensial resursları da həm yerli, həm 
də xarici investorların marağını çəkməkdədir. Bu gün bir çox beynəlxalq təşkilatlar və bizneslər 
öz fəaliyyət sahəsinə uyğun olaraq azad edilmiş ərazilərə sərmayə yatırmağa hazırdır. İnvestisiya-
nın cəlb edilməsi üçün tədbirlər planının hazırlanması, həyata keçirilən layihələrin dövlət strategi-
yalarına uyğunlaşdırılması, ərazilərimizin bərpası zamanı xüsusi olaraq nəzərə alınır. Bərabər ola-
raq, bu layihələr sayəsində yeni iş yerləri yaradılır ki, bu da öz növbəsində işsizlik problemlərinin 
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də azalmasına xidmət edir. Düşünürəm ki, ilkin mərhələdə kiçik və orta biznes səviyyəsində 
ediləcək investisiyalar növbəti mərhələdə böyük həcmli investisiyalar üçün xüsusi təşviq rolunu 
oynayacaqdır.  

Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ərazilərimizin işğaldan azad olunması iqtisadiyya-
tın inkişafına, maliyyə sabitliyinə, işsizlik faizinin azalmasına, kənd təsərrüfatının inişafına və b. 
sahələrə müsbət təsir göstərir.  
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Влияние освобожденных территорий на формирование и развитие финансовой 
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Резюме 

Вторая карабахская война, завершившаяся славной победой азербайджанской армии, 
позволила освободить оккупированные территории и полностью раскрыть разрушения, со-
вершенные армянскими захватчиками. Во время оккупации армянские вандалы произвели 
большие разрушения на оккупированных ими азербайджанских территориях и разрушили 
существующую инфраструктуру. Разработана концепция восстановления и развития райо-
нов, освобожденных от оккупации, и рассмотрен экономический потенциал этих регионов, 
включая лесные, водные и земельные ресурсы, а также возрождение сельского хозяйства, 
промышленности, туризма, экономики и положительное влияние на финансовая устойчи-
вость разработана как важное направление ее реализации и осуществляется.  
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The impact of the liberated territories on the formation and development of the financial 

stability of the state 
 

Summary 
The Second Karabakh War, which ended with the glorious victory of the Azerbaijani army, 

enabled the liberation of the occupied territories and the full disclosure of the destruction 
committed by the Armenian invaders. During the occupation, Armenian vandals made great 
destructions in the Azerbaijani territories they occupied and destroyed the existing infrastructure. 
The concept of restoration and development of regions freed from occupation has been, the 
economic potential of those regions, including forest, water and land resources,  the revival of 
agriculture, industry, tourism, economy, and the positive impact on financial stability, important. 
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AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ TORPAQLARINDA YARADILACAQ 
SƏNAYE  SAHƏLƏRİNİN  İNKİŞAFINDA İNNOVASİYALARIN ROLU VƏ SIĞORTA 

İŞİNİN TƏŞKİLİ 
                                                                     
Azərbaycan  cəmiyyəti və dövləti müstəqilliyimiz bərpa olunandan bu günədək yüksələn 

xətlə inkişaf edən iqtisadi təkamül  dövrü keçmişdir. Respublika əhalisi  öz məqsədli fəaliyyəti ilə 
illər boyunca bir çox problemləri dəf edərək, çalışaraq daim irəliyə, inkişafa doğru can atmaqdadır. 
Respublika iqtisadiyyatı daima yüksəlişə  doğru inkişaf edən xətt üzrə irəliləyir. İşğaldan azad 
edilmiş ərazilərimizdə iqtisadiyyatın  inkişafı üzrə yaradıcı təfəkkürü yaşadan cəmiyyətimiz iqtisa-
diyyatın bütün sferalarını yalnız tərəqqiyə istiqamətləndirmək məqsədini qarşısına qoymuşdur. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə sənaye müəssisələrinə investisiya qoyuluşları     
istiqamətləri 

Dünyada tarixən baş verən sənaye inqilabları qeyd olunanlara bariz nümunədir. Hal-hazırda 
dünyada 4-cü sənaye inqilabı baş vermişdir. Sənaye inqilablarının əsasında insanların elmi-nəzəri 
fəaliyyətlərinin nəticələri olan ixtiralar, kəşflər durur ki, bunlar da yalnız cəmiyyətin elmi imkan-
larını zənginləşdirmiş, insan zəkasının potensial gücünün nəyə qadir olduğunu göstərmişdir. İq-
tisadiyyatı, ümumiyyətlə, insan həyatının bütün sferalarını əhatə edən sahələri yeniləyici metodla-
rın tətbiqi olmadan inkişaf etdirmək qeyri-mümkündür.  

Azərbaycan  hökuməti  bütün innovativ metodlardan istifadə edərək, bilavasitə işğaldan azad 
edilmiş ərazilərimizdə bazar subyektlərinin  mənfəətini əsas götürərək maliyyə resurslarından is-
tifadə etməklə, elmi-texniki tərəqqiyə əsaslanmaqla  yenidənqurmaya təkan vermişdir. Xüsusilə, 
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə səmərəli innovativ metodlarsız, onların tətbiqi olmadan iq-
tisadiyyatın formalaşdırılması haqqında təsəvvür belə yaranmır, qlobal inkişaf etmiş dünya təcrü-
bəsinə əsaslanmaqla həmin ərazilərdə təbii resurs  imkanlarından istifadə etmədən inkişafdan 
danışmaq belə qeyri-mümkündür. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə yaradılacaq iqtisadiyyatın istehsal və qeyri-istehsal 
sahələrinə tətbiq olunan innovativ metodlar yüksək səmərəliliyə nail olmağa imkan verəcəkdir. İn-
novasiya fəaliyyəti iqtisadi inkişafı və rəqabətliliyi təmin etmək üçün elmi biliklərin, yeni ideyaların, 
yeni texnologiyaların istehsalata və idarəetməyə tətbiqini nəzərdə tutur. Tətbiq olunan hər bir yenilik 
irəliyə atılan  bir  addım, köhnənin yenilənməsi, istehsalın artımı, gəlirlərin yüksəlməsi, keyfiyyətin 
və kəmiyyət göstəricilərinin müsbətə doğru inkişaf etməsi deməkdir. Başqa sözlə, işğaldan azad 
edilmiş ərazilərimizdə innovasiyanın  məqsədi yaradılacaq müəssisələrin istehsal  və elmi-texniki 
fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən etməkdən ibarətdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə yaradı-
lacaq istehsal sferasında innovasiyanın əsas məqsədinə aşağıdakıları daxil etmək olar: 

- işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə yeni məhsulların istehsalı; 
- işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə istehsal olunan mövcud məhsulların təkmilləşdirilməsi; 
- işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə istehsal texnologiyasının yeniləşdirilməsi; 
- işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə yeni texniki vasitə və avadanlıqların istifadə edilməsi; 
- işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə elmi-texniki tərəqqinin nailyyətlərinin istehsalata 

tətbiqi; 
- işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə köhnəlmiş məhsulların istehsaldan çıxarılması  və 

yenisi ilə əvəz olunması. 
İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə innovasiyaların və sığorta işinin idarə olunması  strateji  

cəhətdən planlı fəaliyyətdir. İnnovasiya fəaliyyəti gələcəyə istiqamətlənən  strateji  məqsədlər sis- 
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teminə daxil olaraq, müəssisənin uzunmüddətli perspektiv inkişaf planında yer alır.Yeni məhsul-
ların  istehsalı innovasiya xarakterli fəaliyyət olmaqla aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 

- işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə yeni məhsul  ideyasının işlənib hazırlanması; 
- işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə yeni məhsulun iqtisadi səmərəliliyinin təhlili; 
- işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə yeni məhsulun yaradılması; 
- işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə istehsal olunacaq yeni məhsulun bazarda testlərinin 

aparılması; 
- işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə məhsulun kütləvi istehsalına başlamaq haqqında qərar 

qəbul edilməsi. 
İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə yaradılacaq müəssisələrdə  subyektlərə maddi və digər 

zərərlərə səbəb olan gözlənilməz hadisələrin baş verməsi ehtimalı isə qaçılmazdır. Bu ərazilərdə 
ölkəmizdə qanunvericiliklə tənzimlənən icbari sığorta növləri üzrə aşağıdakı halların, o cümlədən: 

* hava, dəmiryol, dəniz və avtomobil nəqliyyatı sərnişinlərinin bədbəxt hadisələrdən sığorta-
lanması; 

* Hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası; 
* vətəndaşların icbari tibbi sığortası; 
* xüsusi təhlükəli iş şəraitli müəssisələrin işçilərinin icbari sığortası (yanğın dəstələri, föv-

qəladə hallar üzrə  xilasedicilər, dəmiryol nəqliyyatı işçiləri və s.); 
* vətəndaşlara məxsus daşınmaz əmlakın icbari sığortası; 
* kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əmlak və əmlak maraqlarının icbari sığortası; 
*  vətəndaşların icbari sosial sığortası vacibdir.  
Bunlardan əlavə, Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarında yaradılacaq yeni istehsal 

və  infrastruktur layihələrində könüllülük prinsipinə əsaslanan sığorta bazarlarının genişlənməsi 
imkanlarının, eləcə də bir çox sığorta məhsullarına tələbatın artması  mütləqdir. 
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Роль инноваций и организации страхования в развитии промышленных площадей, 
будущих создаваться  на освобожденных  от оккупации землях Aзербайджана 

 

Резюме 
В представленной статье речь идёт о роли инноваций в развитии отраслей на наших 

территориях, освобожденных от оккупации. Важное значение имеют исторические про- 
мышленные революции, направленные на замену старого более современным и передовым 
новым. Современное экономическое развитие конкуренции, устойчивость для более эффек-
тивного и качественного производства с меньшими потерями и затратами, создание под-
ходящей среды особенно на наших территориях, освобожденных от оккупации, невозмож-
но без применения инноваций. 
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The role of innovations and the organization of insurance in the development of industrial 

areas to be created in the lands freed from occupation of Azerbaijan 
 

Summary 
The presented article focuses on the role of innovations in the development of industries  in 

our territories freed from occupation.It is known that the development of the historical society 
cannot be imagined without the application of new methods and effective methods.The industrial 
revolutions that took place historically were important events aimed at replacing the old with a 
more modern and progressive new one.Especially in our freed territories,it is impossible to achieve 
modern economic development,rogabato sustainability, and creation of a suitable environment to 
have more efficient and quality production with less losses and costs without the application of 
innovations. 
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İNVESTİSİYA BAZARININ FORMALAŞMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Qloballaşma proseslərinin gücləndiyi müasir dövrdə yalnız daxili imkanlara və yerli bazara 
əsaslanmaqla iqtisadi inkişafa nail olmaq imkanları məhduddur. Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı 
ayrı-ayrı ölkələrə iqtisadiyyatlarının ixtisaslaşma səviyyəsini yüksəltmək hesabına malik olduğu 
iqtisadi resurslardan daha səmərəli istifadə etməyə və bununla da daha yüksək inkişaf səviyyəsinə 
nail olmağa imkanlar yaradır. 

Milli iqtisadiyyatın inkişafında investisiyanın həcmi və strukturu əhəmiyyətli rol oynayır. 
Bu baxımdan, ölkədə investisiyanın həcminin artırılması və onun strukturunun təkmilləşdirilmə-
sinin mühüm əhəmiyyəti vardır. Belə şəraitdə ölkəyə xarici investisiyanın cəlb edilməsinin stimul-
laşdırılması məqsədəuyğundur. Bir çox hallarda xarici investisiyanın cəlb edilməsi investisiya 
qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsi mənbələrinin artırılmasına səbəb olur. Bununla yanaşı xarici 
investisiya axınları həm də yeni texnologiyanın, idarəetmə metodlarının, istehsalın təşkili sahəsin-
də yeni biliklərin ölkəyə cəlb edilməsi üsulu kimi çıxış edir. 

Milli iqtisadiyyatda investisiya qoyuluşlarının həcminin və dinamikasının artımı bir sıra 
hallarda onun strukturunda nəzərdə tutulan keyfiyyət dəyişikliklərini əldə etməyə imkan vermir. 
Bütün bunlar əslində iqtisadi sistemin tipindən və xarakterindən, sahələrin inkişaf səviyyəsindən, 
eləcə də regionların sosial-iqtisadi inkişafı arasındakı fərqlərdən bilavasitə asılı olur. 

İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində investisiya anlayışı sahənin özəllikləri və spesifikası 
baxımından özünəməxsus xarakterik xüsusiyyətlər kəsb edir. İstehsala yeni avadanlıqların cəlb 
olunması, yeni texnologiyanın tətbiqi, infrastrukturun təzələnməsi, yeni sosial obyektlərin tikil-
məsi, həmçinin cari ildə istehsal edilmiş, lakin istehlak edilməmiş, ehtiyatlar şəkilində saxlanan 
əmtəə material qiymətləri investisiya kimi qəbul edilir. 

İnvestisiyalaşdırmanı ilk dəfə makroiqtisadi səviyyədə ingilis alimi Con Meynard Keyns 
öyrənmişdir. Keyns özünün 1936-cı ildə nəşr etdirdiyi “Məşğulluğun, pulun və faizin ümumi nə-
zəriyyəsi” adlı əsərində investisiyalara məcmu tələbin (toplum tələb) tərkib elementlərindən biri 
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kimi baxmışdır. Keyns nəzəriyyəsi belə bir psixoloji prinsipə də əsaslanır ki, əhalinin gəlirinin 
artması adekvat olaraq istehlakının artması demək deyildir. Belə halda əhalinin müəyyən hissəsi 
əmanətə meyilli olur. Yəni, investisiya resursunu artırır. Bu zaman dövlətin funksiyası istehlakla 
əlavə istehlakın və ya istehsalın genişləndirilməsini tənzimləməkdir. Elə buradan da ümumi para-
metrlərin dərk edilməsi-investisiyanın həcmi, əmanətlər, bütünlükdə makrotarazlığın saxlanılması 
meydana gəlir. 

Beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi ayrı-ayrı ölkələrdə milli iqtisadiyyatın ixtisaslaş-
ma səviyyəsini yüksəltmək və bununla da, mövcud iqtisadi resurslardan daha səmərəli istifadə 
etməklə istehsalın həcmini artırmaq imkanı yaradır. Belə ki, xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı nə-
ticəsində ölkələr, nisbətən səmərəli istehsal edə bildiyi məhsullar üzrə ixtisaslaşması və bu məh-
sulları nisbətən səmərəsiz istehsal etdikləri məhsullara mübadilə etməsi nəticəsində əlavə gəlir 
əldə edə bilirlər. 

Həmçinin, xarici investisiyanın cəlb edilməsi iqtisadi inkişaf üçün zəruri olan investisiya 
qoyuluşlarının həyata keçirilməsi sahəsində məhdudiyyətləri azaltmağa imkan verir. Dünya iqti-
sadiyyatında kapitalın daha optimal yerləşdirilməsi yaradılan məhsulun həcminin artımına səbəb 
olur. Bütövlükdə, ölkələr arasında xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı ayrı-ayrı məhsulların istehsal 
miqyasını artırmaq üçün əlverişli şərait yaratmaqla, yəni ixtisaslaşmanın dərinləşməsinə səbəb ol-
maqla istehsalın səmərəliliyini artırmaq üçün zəmin yaradır. 

Ölkəmizdə aparılan sistemli tədbirlər mövcud investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılma-
sına zəmin yaradır. Bu əsasən müvafiq hüquqi bazanın yaradılmasında, dünya ölkələri ilə müna-
sibətlərin müsbət müstəvidə inkişaf etdirilməsində və iqtisadi amillərin daha da optimallaşdırıl-
masında özünü daha qabarıq göstərir. Əlverişli investisiya mühitinin formalaşdırılması onun daim 
yaxşılaşdırılmasını şərtləndirir. Yürüdülən investisiya siyasəti də məhz buna xidmət etməlidir. Bu 
baxımdan hər bir ölkədə iqtisadi sabitliyə, makroiqtisadi göstəricilərin artırılmasına, ölkədaxili 
sistemli inkişafa nail olmaq əsas vəzifələrdəndir. Bunun üçün isə investisiya qoyuluşunun böyük 
əhəmiyyəti vardır. Daxili və xarici investisiyaların iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinə yönəldilməsi 
üçün investisiya mühitinin sağlam olması vacib şərtlərdəndir. 

Ölkədə iqtisadi sabitliyə, makroiqtisadi göstəricilərin artırılmasına, ölkədaxili sistemli inki-
şafa nail olmaq əsas vəzifələrdəndir. Bunun üçün isə investisiya qoyuluşunun böyük əhəmiyyəti 
vardır. Son dövrlərdə investisiya qoyuluşunda müsbət dinamikanın əldə olunması ölkədə regional 
inkişafın da önə çəkilməsinə şərait yaratmışdır. Məlum olduğu kimi, regionlarda istehsal vahidlə-
rinin əsasını kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və onunla əlaqədar olaraq emal sənayesi təşkil edir. 

Bütün bunları nəzərə alaraq neft sektorundan əldə olunan gəlirlərdən daha səmərəli istifadə 
etmək məqsədi ilə ölkədə regional ınkişanın önə çəkilməsi daha vacib hesab olunmalıdır. Bu ba-
xımdan regionlarda iqtisadi inkişaf sürətləndirilməli, bölgələrdə əmək ehtiyatlarından, təbii və iq-
tisadi potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın davamlı inkişafına, əhalinin məşğullu-
ğunun və ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin daha da azaldılmasına nail olunmalıdır. 
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MÜASİR ŞƏRAİTDƏ BÜDCƏ GƏLİRLƏRİNİN FORMALAŞDIRILMASININ BƏZİ 

ASPEKTLƏRİ 
 
Son illərdə baş verən qlobal böhranlar, o cümlədən “Covid-19” pandemiyasının nəticələri 

bir daha  göstərdi ki, ölkə iqtisadiyyatının, həmçinin büdcə gəlirlərinin formalaşmasında neft ami-
linə əsaslanmaq mənfi  təsirlərə malikdir. Sosial- iqtisadi amillər  sırasında dünya neft bazarında 
neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə bağlı yaranan tənəzzül ölkəmizdə ümumi daxili məhsulun 
(ÜDM) və büdcə gəlirlərinin azalmasına səbəb olmuşdur                          

Belə şəraitdə iqtisadiyyatın diversifikasıyasının nə dərəcədə zəruri olması diqqətə alınmalıdır. 
Bunun üçün sosial-iqtisadi dəyişiklikləri və davamlı iqtisadi yüksəlişi təmin edən strategiyaya 
uyğun vergi sisteminin formalaşdırılması zəruridir. Çünki normal iqtisadiyyata malik olan bazar 
iqtisadiyyatlı ölkələrdə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 90,0 faizindən artığı vergilər hesabına for-
malaşır. Buna görə də gələcək vergi daxilolmalarının əsas amillərindən biri olan vergi dərəcələri 
iqtisadi fəallığa şərait yaratmaqla yanaşı, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasına da müsbət 
təsir etməlidir. 

Ölkəmizdə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Elə də böyük tarixə malik olmayan  müstəqillik illəri  
və bazar münasibətlərinə keçidin  çətinlikləri ölkəmizin iqtisadiyyatında  neft amilinin xüsusi rol  
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oynamasına şərait yaratmışdır. Lakin son illərdə ölkəmizdə iqtisadiyyatın strukturunda qeyri- neft 
sektorunun daha sürətli inkişafı istiqamətində bir sıra islahatlar reallaşdırılır ki, bu da son nəticədə 
büdcə gəlirlərinin formalaşmasına  və quruluşuna öz təsirini göstərir. 

Qeyd edək ki, iqtisadi tarazlığın təmin olunması üçün fiskal siyasətin bir neçə istiqaməti 
müəyyən oluna bilər. Birincisi, dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərclərinin bir-birinə uyğun olması-
dır. Bu zaman  gəlirlərin xərclərə uyğunlaşdırılması həyata keçirilir. Başqa sözlə, dövlət büdcəsi-
nin xərcləri müəyyənləşdirildikdən sonra xərclərin həcminə uyğun gəlirlərin formalaşdırılması 
nəzərdə tutulur. Əgər büdcə gəlirləri büdcə xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün kifayət etmirsə, 
gəlirlərin artırılmasının ehtiyat mənbələri axtarılır. 

Problemin qoyuluşu. Ümumiyyətlə, büdcə gəlirləri iki üsulla  artırıla bilər: iqtisadi üsul və 
maliyyə üsulu. 

İqtisadi üsul ümumilikdə ölkənin iqtisadi yüksəlişini nəzərdə tutur. Aydın məsələdir ki, biz 
ÜDM-in artımına nail olarıqsa və onun əvvəlki dövrdə olan payına bərabər hissəsi büdcəyə alı-
narsa, bu. büdcə gəlirlərinin mütləq artımına  səbəb olacaqdır. 

Vergi yığımının artımı, bir qayda olaraq, ÜDM-in artımı ilə müqayisə olunur. Nəzərdə tutu-
lur ki, ÜDM-in artımı vergi yığımını da eyni sürətlə artırmalıdır. Lakin reallıqda bu, hər vaxt baş 
vermir, çünki vergi yalnız satışın həcmiylə formalaşmır,ona müəssisələrin mənfəəti və fiziki şəxs-
lərin gəlirləri daha əsaslı təsir edir. Bundan belə nəticə çıxara bilərik ki, ÜDM-in artımı mütləq 
vergi gəlirlərinin artmasına səbəb olmaya bilər. Büdcə gəlirlərinin proqnozlaşdırılmasında bu hal 
nəzərə alınmalıdır. 

Maliyyə üsullarından istifadə edildikdə isə ÜDM-in həcminin sabit qaldığı halda onun daha 
artıq hissəsinin büdcə gəlirlərinə çevrilməsi baş verir. 

Artıq oturuşmuş iqtisadiyyata malik olan ölkələrdə büdcə gəlirlərinin maliyyə üsulu ilə artı-
rılması məqbul hesab edilmir. Belə hal, vergi yükünün artmasına səbəb olur ki, bu da sosial gər-
ginliyə səbəb ola bilər.  Nisbətən zəif inkişaf etmiş və Azərbaycan kimi inkişaf etməkdə olan ölkə-
lərdə isə büdcə gəlirlərinin artırılmasının iqtisadi üsulu ilə yanaşı maliyyə üsulundan da geniş isti-
fadə edilir. 

Qeyd edək ki, vergilərdən digər xüsusi məqsədlər üçün də istifadə oluna bilər. Belə ki, iqti-
sadi tənəzzül başladıqda bu, gündəlik istehlak mallarına daha çox təsir etdiyindən onların üzərində 
vergilər azaldılaraq satışlarının  artırılmasına nail olmaq olar. Yaxud, qıt olma səbəbi ilə qiymətləri 
yüksələn mallar (məsələn, idxal malları) yüksək vergiyə cəlb olunur ki, bunların sahiblərinin ifrat 
qazanc əldə etmələri və bu yolla inflyasiyanın başlanması önlənə bilər.  

Vergilər ümumi tələbə  multiplikator təsiri göstərdiyindən eyni səviyyəli gəlirlərin dəyişməsi 
multiplikatora vurulmuş dövlət xərclərinin dəyişilməsinə bərabər olur. Deməli, gəlirlərin səviy-
yəsinin dəyişilməsinə ÜDM-in dəyişməsi kimi də baxmaq olar. Yuxarıda dediklərimizi ölkəmizin 
timsalında bir daha nəzərdən keçirək.                                                                                                                    

Azərbaycanda ÜDM 2017- 2021-ci illəri əhatə edən 5 il ərzində 70,3 mlrd. manatdan 92,9 
mlrd. manata qədər və ya 132,1faiz artmışdır. Həmin dövrdə dövlət büdcəsinin gəlirləri isə 16, 5 
mlrd. manatdan 26,6 mlrd. manata qalxmış, yaxud 161,1 faiz artmışdır. Nəticədə büdcə gəlirlərinin 
ÜDM-də payı 2017-ci ildəki 23,5 faizdən 28,7 faizə qədər qalxmışdır. Hətta, ÜDM-in əvvəlki 
illərə nisbətən xeyli aşağı düşdüyü  2020-ci ildə büdcə gəlirləri ÜDM - in 36,0 faizinə bərabər 
olmuş, 72,6 mlrd. manatlıq ÜDM-in  26,1 manatı  dövlət büdcəsinin gəlirlərini təşkil etmişdir. 
Ancaq qeyd etməliyik ki, büdcə gəlirlərinin bu yüksək payı yalnız cari ilin ÜDM-inin deyil, həm 
də ötən illərin hesabına mümkün olmuşdur. Ölkənin əsas ehtiyat fondu rolunu oynayan Dövlət 
Neft Fondundan 2020-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirlərinə 12,2 mlrd. manat transfert edilmişdir. 
Bu, bir maliyyə metodu olaraq dövlət büdcəsinin tələb olunan səviyyəsini təmin etməyə imkan 
versə də optimal variant kimi baxıla bilməz. Eyni zamanda, bütün çabalara baxmayaraq, bu 
göstərici dövlət büdcəsinin hələ də neft gəlirlərindən asılılığının ifadəsi kimi baxıla bilər. 

2021-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 2020-ci ilə nisbətən 0,4 mlrd. manat artaraq 26,4 
mlrd. manat olmuşdur, baxmayaraq ki, Dövlət Neft Fondundan transfertin həcmi ötən ilkindən az 
olmuşdur -11,4 mlrd. manat. Ümumilikdə 2021-ci il üzrə dövlət büdcəsinin gəlirləri aşağıdakı isti-
qamətlərdən daxil olmuşdur: 
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8529,2 mln. man.(32,3%) - Dövlət Vergi Xidməti; 
4343,0 mln. man.(16,5%) - Dövlət Gömrük Komitəsi; 
11350,0 mlrd. man.(43,0%) - Dövlət Neft Fondu; 
2174,1mlrd. man.(8,2%) - digər gəlirlər(bundan 880,0 mln. man. Dövlət borcu  və zəmanəti 

üzrə öhdəliklərin Təminatı fondu). 
Göründüyü kimi, 2021-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 43, 0 faizi yalnız DNF-dən daxil 

olan neft gəliridir. Ümumilikdə isə neft-qaz sektoru üzrə daxilolmalar 13536,2 mln. man. (2020-
ci illə müqayisədə 465,9 mln. man. az) olmuşdur. Neft-qaz sektoru üzrə daxil olan  gəlirlərin 
2186,2 mln. manatı vergilərin payına düşür. 

Dövlət Vergi Xidməti üzrə daxilolmaların 6343,0 mln. manatı qeyri neft-qaz  sektorunun, 
2186,2 mln manatı isə neft-qaz sektorunun payına  düşür.  

Qeyri-neft sektoru üzrə 2021-ci ildə proqnozlaşdırılandan  1209,0 mln. man. artıq gəlir daxil 
olmuşdur, eyni zamanda 2020-ci illə müqayisədə artım 2180,3 mln. man. və ya 20,4 faiz olmuşdur. 
Bu sektor üzrə artıq daxilolmalar ölkədə əldə edilən fiskal nəticələrdə iqtisadi artımla yanaşı kölgə 
iqtisadiyyatının azalması, biznes fəaliyyətinin və gəlirlərin leqallaşdırılması kontekstində atılan 
addımlar hesabına olmuşdur. Təkcə bir il ərzində baş verən 20,4 faizlik artım dövlətimizin  
iqtisadiyyatın diversifikasiyası və neft gəlirlərindən asılılığın azaldılması sahəsində ardıcıl həyata 
keçirdiyi  islahatların doğru istiqamətdə olduğunu göstərir. 

Respublikamızda  büdcə gəlirlərinin formalaşmasında qeyri- neft sektorunun payı sabit ola-
raq artsa da hələ də neft gəlirlərindən asılılıq qalmaqdadır.Bu asılılığın aradan qaldırılması üçün 
iqtisadiyyatın diversifikasiyası genişləndirilməli və müəssisələrin mənfəətinin və əhalinin gəlir-
lərinin daha sürətli və real artımına nail olunmalıdır. Büdcə gəlirlərinin formalaşdırılmasında  
transfert gəlirlərindən istifadəyə daha ehtiyatla yanaşılması, cari gəlirlərin artımına  nail olunması 
məqsədəuyğun hesab edilməlidir. 
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Некоторые аспекты формирования бюджетных доходов в современных условиях 

 
Резюме 

Как основной денежный фонд государства бюджет формируется  и реализуется в виде 
баланса доходов и расходов. Достаточное  формирование доходов бюджета создаст условия 
для полного исполнения социально - экономических задач, стоящей перед государством. 
Поэтому государство систематически проводит мероприятий для увеличения доходов 
бюджета. В статье рассмотрены некоторые актуальные аспекты увеличения бюджетных 
доходов в современных условиях. 
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Summary 
The budget, which is the main monetary fund of the state, is drawn up and implemented 

every year in the form of a balance sheet consisting of income and expenditure.Sufficient 
formation of budget revenues creates conditions for the full fulfillment of social and economic 
tasks facing the state. Therefore, the state consistently implements measures to increase budget 
reveunes. The article describes some actual aspects of increasing budget revenues in modern 
conditions. 
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BAZAR MÜNASİBƏTLƏRİ ŞƏRAİTİNDƏ HESABATIN MHBS-yə UYĞUN 
TƏŞKİLİ VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
Dövlət sektorunun hər bir təsərrüfat subyektində həyata keçirilən uçot və hesabatın son nəti-

cəsi maliyyə hesabatında öz əksini tapır ki, bu da müəssisənin maliyyə vəziyyəti, maliyyə nəticə-
ləri, maliyyə vəziyyətindəki və kapitalındakı dəyişiklikləri əks etdirir. Belə ki, müəssisənin cari 
vəziyyəti, qərarları və fəaliyyəti haqqında informasiyanın maliyyə hesabatları istifadəçiləri üçün 
düzgün çatdırılması və anlaşıqlı olması şəffaflığı, maliyyə hesabatlarını hazırlayanlara həvalə edil-
miş resursların idarə edilməsi və onların qəbul etdikləri qərarlar üzrə məsuliyyətin daşınması zəru-
rəti isə cavabdehliyi nəzərdə tutur. Müəssisənin maliyyə hesabatlarında informasiyanın düzgün 
təqdimatı onun maliyyə vəziyyətini və fəaliyyətinin maliyyə nəticələrini qərəzsiz, təhrifsiz, mani-
pulyasiyasız və ya əhəmiyyətli faktı gizlətmədən, mahiyyətin formadan üstünlüyü konsepsiyası 
əsasında mümkün qədər obyektiv əks etdirilməsini nəzərdə tutur. Bu o deməkdir ki, hesabat tari-
xinə mövcud olan aktivlər, öhdəliklər, kapital, gəlirlər və xərclərlə əlaqədar bütün əməliyyatlar 
maliyyə hesabatında düzgün əks etdirilməlidir. 

Maliyyə hesabatlarının elementlərinə aşağıdakıları aid etmək vacib şərtdir: 
• Aktiv - dedikdə keçmiş hadisələrin nəticəsi kimi müəssisə tərəfindən idarə olunan və 

müəssisəyə gələcəkdə iqtisadi səmərə gətirə biləcəyi gözlənilən ehtiyatlar (resurslar) başa düşülür. 
• Öhdəlik – müəssisənin keçmiş hadisələrdən yaranmış və iqtisadi səmərəni əmələ gətirən 

ehtiyatların (resursların) müəssisədən kənara axını ilə nəticələnən mövcud borcu deməkdir. 
• Kapital – bütün öhdəliklər çıxıldıqdan sonra  müəssisənin xalis aktivlərinin dəyəridir. 
• Aktivdə təcəssüm olunmuş gələcək iqtisadi səmərə - aktivdən istifadə olunması və ya onun 

xarıc olması nəticəsində yaranır. 
• Gəlir – mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşu ilə əlaqəli olmayan, lakin kapitalda artım ilə 

nəticələnən və hesabat dövrü ərzində aktivlərin artması, daxil olması və ya öhdəliklərin azalması, 
daxil olması və ya öhdəliklərin azalması şəklində iqtisadi səmərənin artımıdır. 

• Xərc – mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi ilə əlaqəli olmayan, lakin kapita-
lın azalması ilə nəticələnən, hesabat dövrü ərzində aktivlərin kənara axını və ya azalması və 
öhdəliklərin artması hesabına baş verən iqtisadi səmərənin azalmasıdır (MHBS, 2017:1). 
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Azərbaycan Respublikasının təsərrüfat subyektlərində maliyyə hesabatlarının tam məcmusu 
aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Mühasibat balansı 
2. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat  
3. Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat  
4. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat  
5. Uçot siyasəti və izahlı qeydlər (MHBS, 2017: 1). 
Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri müəssisənin rəhbərliyindən, sərmayadarlardan, borc 

verən və kreditorlardan, muzdlu işçilərdən, analitik və məsləhətçilərdən, hökumət və cəmiyyətdən, 
habelə işguzar təmas qruplarından ibarətdir. 

Dövlət sektorunda səmərəliliyin artırılması məqsədi ilə təsərrüfat subyektlərində hesabatla-
rın Maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Standartlara uyğun tərtib edilməsi önəmli rol oynayır. Müa-
sir dövrdə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları dedikdə, iki qrup standartlar başa düşü-
lür. Bunlardan birincisi beynəlxalq aləmdə İFRS (İnternational Financial Reporting Standards) 
adlandırılan standartlardır. İkinci qrup standartlar isə mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları-
dır ki, onlar beynəlxalq aləmdə İAS (İnternational Accounting Standards) adlanır. Bu iki qrup 
standartlar bir-birindən müəyyən məsələlərdə fərqlənsələr də, onlar maliyyə hesabatının bey-
nəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasında birlikdə fəaliyyət göstərirlər. Buna görə də onların hər 
ikisi birlikdə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları tanınır (Fətullayev, 2021 :2). Bu 
standartların dövlət sektorunda tətbiqi bu sahənin inkişafına və difesifikasiya olunmasına və 
nəticədə daha səmərəli fəaliyyətinə səbəb olacaqdır. 

Bazar münasibətləri şəraitində dövlət sektorunda uçot və hesabatın MHBS-yə uyğun təşkili 
prinsiplərini müəyyən etmək üçün maliyyə nəzarətinin dövlət sektorunun səmərəliliyin artırılma-
sında rolu, dövlət sektorunda Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlara uyğun tərtib edil-
məsinin iqtisadi səmərəliliyə təsiri, elektron hesabatların informasiya mənbələri, onların işlənməsi, 
hesabatın tərtib olunması, onun səmərəliliyə təsirinin öyrənilməsi problemləri, səmərəliliyin ar-
tırılmasında şəffaflığın və nəzarətin rolu haqqında  məsələlər müasir dövrün tələblərinə uygun şə-
kildə tədqiq edilməlidir. Bu şərtlər daxilində Azərbaycanda uçot və hesabatların MHBS-yə uyğun 
təkmilləşdirilməsi problemləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Uçot və hesabatların qarşıya qoyul-
muş tələblər üzrə təkmilləşdirilməsi, perspektiv inkişaf hədəflərinə nail olunmasında xidməti onun 
idarəetmə və nəzarət mexanizminin təkmilləşdirilməsini tələb edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki,  mühasibat uçotu və hesabatların təşkilinin beynəlxalq standartlar 
səviyyəsinə uyğunlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri  ölkəmizdə  həyata keçirilən təd-
birlərin günü-gündən genişlənərək sürətli inkişafına səbəb olacaqdır. Bu istiqamətdə hazırlanan 
Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritələri və Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sek-
torları üzrə strateji yol xəritələri, Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişaf əsasında iqtisadiyyatın 
rəqabətqabiliyyətliliyini, inklüzivliyini və sosial rifahın daha da artırılmasını təmin edəcəkdir. Belə 
bir iqtisadi inkişaf prosesində uçot və hesabatın müasir dövrün tələblərinə uyğun təkmilləşdiril-
məsi qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaqda mühüm rol oynaya bilər. Uçot və nəzarətin təşkili 
mühasibat uçotu və audit tərəfindən həyata keçirildiyindən resursların idarə olunmasında, onlardan 
səmərəli istifadə edilməsində onun yeri əvəzedilməzdir.  

Müasir dövrdə dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrin uçot və hesabatının 
MHBS-yə uyğun təkmilləşdirilməsinin aşağıdakı üstünlükləri özünü göstərir. Belə ki: 

* Dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrin uçot və hesabatlarında MHBS-nin 
tətbiqi həmin müəssisələrin beynəlxalq bazarlara inteqrasiya etməsini sürətləndirir. MHBS-
nin tətbiqi vasitəsi ilə istənilən yerli şirkət xarici investisiyaların cəlb edilməsinə nail ola bilər. Ona 
görə ki, hazırda dünyanın əsas aparıcı dövlətlərinin müəssisə və təşkilatları artıq MHBS-ni tətbiq 
edirlər. Bundan başqa, digər müəssisələrin hesabatlarını oxumaqla onlar haqqında asan investisiya 
qərarları qəbul etmək daha düzgün olar. Bu da müəssisənin xarici şirkətlərlə əlaqəsinin artmasına  
və ümumilikdə dünya bazarına inteqrasiya etməsinə gətirib çıxaracaqdır.  

* Uçot və hesabatda MHBS-nin tətbiqi müəssisənin idarə edilməsinin keyfiyyətinin ar-
tırılmasına xidmət edir. MHBS-nin tətbiqi daxili və xarici sənədləşmələrin şəffaflığını, sadə və 
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asan başa düşülməsini və müqayisəliliyini təmin edir. Bu şərtlərin olması isə bəyan ediləcək maliy-
yə informasiyasına olan etibarı da artırar və nəticədə idarəetmə qərarlarının daha çevik (vaxtında) 
və düzgün qəbul edilməsinə kömək etmiş olur. Vaxtında və düzgün verilmiş qərar isə müəssisənin 
inkişafında stimul yaradır. 

* MHBS müəssisənin resurslarından səmərəli istifadə olunmasına kömək edir. MHBS-
nin prinsiplərində daxili uçot və hesabat qaydalarının şəffaf həyata keçirilməsinə çox önəm ve-
rilmişdir. Buradakı “hesablama” və “uyğunluq” prinsiplərinin tələbləri müəssisədə uçot və hesabat 
sisteminin ədalətli qurulmasına xidmət edir. “Hesablama” prinsipinə görə gəlirlər o zaman tanına 
bilər ki, mallar göndərilsin və yaxud xidmətlər göstərilmiş olsun.  

* MHBS-nin tətbiqi korporativ formada idarə olunan müəssisələrin inkişafına təkan 
verir. Korporativ idarəetmə (müəssisənin səhm sahibləri tərfindən idarə edilməsi) tətbiq edən 
müəssisələr dedikdə əsasən səhmdar cəmiyyətlər nəzərdə tutulur ki, bunların da sayı respublikada 
kifayət qədərdir. Bu gün Azərbaycandakı ASC (açıq səhmdar cəmiyyət) tipli yerli müəssisələrin 
içərisində əsas yeri banklar tutur ki, onlar da 1996-cı ildən indiyə qədər MHBS-ni tətbiq etmək-
dədirlər (Фатуллаев, 2022:3).  

Müasir dövrdə MHBS-nin uçot və hesabatlara tətbiqi yuxarıda qeyd etdiyimiz istiqamətlərlə 
yanaşı ümumilikdə Azərbaycan iqtisadiyyatını orta və uzunmüddətli perspektivdə müxtəlif dəyi-
şikliklərin təsirlərinə məruz qalan bir mühitdə də inkişaf etdirəcəkdir.  

Strateji Yol Xəritəsinə uyğun  milli iqtisadiyyatın  perspektiv hədəflərinə çatmaqda dövlət 
sektorunda uçotun təkmilləşdirilməsi və onun MHBS tələblərinə cavab verməsi xüsusi məsələsi 
həyata keçirilməlidir. 

* mühasibat uçotu informasiyalarının keyfiyyət göstəriciləri yaxşılaşdırılmalıdır;  
* informasiyalar bütün səviyyələrdə  rəhbərlər və mütəxəssislər üçün əsas əmək predmeti 

kimi əlçatan və səhih olmalıdır. 
Müasir mərhələdə ölkəmizdə dərin sosial-iqtisadi dəyişikliklərin getdiyi, büdcə və vergi inti-

zamının möhkəmləndirilməsinin dövlət siyasətində üstünlük təşkil etdiyi, azad və sosial yönümlü 
vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar olduğu indiki şəraitdə dövlət sektorunda uçot və hesabatın MHBS-
yə uyğun tərtibində maliyyə nəzarətinin rolu və əhəmiyyəti ikiqat artır. Maliyyə nəzarəti- ölkə-
mizdə formasından asılı olmayaraq bütün müəssisə və təşkilatlarda pul fondlarının təşkili, bölüş-
dürülməsi və məqsədyönlü istifadə edilməsi üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi kimi başa düşü-
lür. Maliyyə nəzarəti əsasən iki formada aparılır: dövlət və qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti. Dövlət 
maliyyə nəzarəti maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsini təmin etməklə dövlətin maliyyə ehti-
yatlarının idarə edilməsinin məqsədəuyğunluğundan kənarlaşmaların vaxtında müəyyən olunması 
və nöqsanların aradan qaldırılmasına istiqamətlənir.  

Beləliklə, hesabatın MHBS-yə uyğun  təkmilləşdirilməsi istiqamətində aşağıdaki təkliflərin 
verilməsi məqsədəuyğun hesab edilir: 

* Uçotda  informasiyaların MHBS-na uyğun əhatə dairəsini genişləndirmək və keyfiyyət 
xüsusiyyətlərini təmin etmək; 

* İnformasiyaların MHBS-yə uyğun işlənmə operativliyini qiymətləndirmək və yüksəltmək; 
* Ölkəmizdə uçot və hesabatların rolunu artırmaqla sivil normativlərə uyğunlaşdırmaq və 

vaxt baxımından operativ qərarların qəbul edilməsini təmin etmək; 
* Uçot və hesabatların MHBS-yə uyğun düzgün təşkili, nəzarətin yüksəldilməsi, onların 

daha cəlbedici sahəyə çevrilməsinə, investisiya qoyuluşunun artmasına şərait yaratmaq. 
* Müəssisə, MHBS-yə kecid tarixində MHBS-yə uyğun ilk balans hesabatını tərtib etməlidir. 

Bu, ucotun MHBS-yə uyğun aparılması üçün başlanğıc nöqtəsi olacaqdır. Müəssisənin MHBS 
üzrə ilk maliyyə hesabatlarında MHBS-yə uyğun ilk balans hesabatını təqdim etməsi tələb 
olunmur. Müəssisə, əvvəllər qüvvədə olmuş MHBS-lərin müxtəlif versiyalarını tətbiq etməmə-
lidir. Müəssisə tətbiqi hələ məcburi olmayan yeni MHBS-ləri, onların erkən tətbiq olunmasına yol 
verdiyi halda, tətbiq edə bilər. 

* Müəssisə, MHBS-yə üzrə ilk balans hesabatında və MHBS-yə uyğun olaraq hazırlanmış 
ilk maliyyə hesabatlarında təqdim olunmuş bütün dövrlər üzrə eyni uçot siyasətindən istifadə 
etməlidir. Muəssisənin MHBS-yə uyğun ilk balans hesabatında istifadə edilən ucot siyasəti həmin 
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tarixə əvvəlki uçot qaydaları üzrə istifadə etdiyi ucot siyasətindən fərqlənə bilər. MHBS-ə keçidə 
qədər baş verən hadisələr və əməliyyatlara yenidən baxılmalıdır. Lakin müəssisə baş verən bütün 
dəyişikliklərin nəticələrini MHBS-yə keçid tarixində birbaşa bölüşdürülməmiş mənfəətdə (və ya, 
əgər məqbuldursa, kapitalın digər komponentində) tanımalıdır. 

* Müasir dövrdə uçot və hesabatların audit fəaliyyətinin təşkilində bir sıra prinsiplərin 
nəzərə alınması vacib şərt kimi qarşıya qoyulmuşdur. Belə ki, mühasibat uçotu dəqiq qurulmalı və 
təkmilləşdirilməli, aktiv və passivlərin formalaşmasının və quruluşunun təhlili aparılmalı, aktiv 
əməliyyatların həyata keçirilməsinə nəzarət edilməli, vəsaitlərin səmərəli yerləşdirilməsi yoxlanı-
laraq müəsisənin ödəmə qabiliyyəti və likvidliyi təhlil olunmalı, maliyyə fəaliyyətinin səmərəlili-
yinin yüksəldilməsi və onun dayanıqlığının artırılması üzrə tövsiyələr hazırlanmalı, əməkdaşların 
peşəkarlıq səviyyəsi yüksəldilməli, müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı olan maliyyə, vergi qanun-
vericiliyi və digər uyğun qanunvericilik aktları barədə məsləhətlər verilməli, ümumilikdə maliyyə 
təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili həyata keçirilməli və nəticələr proqnozlaşdırılmalıdır. 

Deməli, respublikamızın bütün dövlət sahələrində  uçot və hesabatların Beynəlxalq Standart-
lar səviyyəsində  qurulması xüsusi ilə uçotun dövrün tələbləri səviyyəsində qurulmasını  və tək-
milləşdirilməsini tələb edir. MHBS-nin tətbiqi və onun milli iqtisadiyyatın sahələri üzrə təkmilləş-
dirilməsi  istiqamətində işlərin həyata keçirilməsi olduqca vacibdir. Bu istiqamətdə  Maliyyə Hesa-
batlarının Beynəlxalq Standartının tətbiq edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir və iqtisadiyyatda 
şəffaflığın  və səmərəliliyin təmin edilməsinin əsas bazası hesab olunur.   
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Направления по организации и совершенствованию отчетности в условиях 

рыночных отношений в соответствии с МСФО 
 

Резюме 
Финансовый отчет считается основным источником информации для понимания эко-

номических процессов организации. Отчет также является логическим продолжением фик-
сации и обобщения хозяйственных фактов в бухгалтерском учете. Поэтому важно оп-
ределить полный комплект финансовой отчетности, ее основные элементы и пользова-
телей. В статье изучены направления подготовки и улучшения финансовой отчетности по 
международным стандартам. 
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Directions for the organization and improvement of reporting in the conditions of market 
relations in accordance with IFRS 

 
Summary 

The financial report is considered the main source of information for understanding the 
economic processes of the organization. The report is also a logical continuation of recording and 
summarizing business facts in accounting. Therefore, it is essential to determine the complete set 
of financial statements, its main elements, and users. In the article, directions for preparing and 
improving financial reports according to International Standards were studied. 
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OPERATİV İDARƏETMƏDƏ UÇOT VƏ NƏZARƏTİN TƏŞKİLİ 
 

İdarəetmə uçotu mühasibat maliyyə uçotunun davamı olub, müəssisənin istehsal-satış-isteh-
lak proseslərinin idarəedilməsi funksiyalarını yerinə yetirmək üçün idarəedici struktur və fərdi zə-
ruri informasiyalarla təmin etmək məqsədi daşıyır və buna nail olmaq üçün müəssisənin təsərrüfat 
fəaliyyətində baş verən istehsal-satış-istehlak əməliyyatlarının ən müxtəlif və çeşidli formada uço-
tu əməliyyatlarını əhatə edir.  

Müəssisənin struktur bölmələri fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi idarəetmə uçotunun qu-
rulmasının əsasını təşkil edən prinsiplərdən biridir. Müəssisələrdə təşkilat formaları fərqlənən 
hallarda belə idarəetmə uçotu operativ-istehsal və mexaniki-iqtisadi planlaşdırma ilə əlaqəli olma-
lıdır. İdarəetmə uçotu planlaşdırma və nəzarət sistemləri ilə birgə sexlərin, sahələrin, briqadaların 
təsərrüfatçılıq mexanizmini yaradır. Fəaliyyət nəticələrinin qiymətləndirilməsi məhsul istehsalın-
dan başlamış, onun reallaşdırılmasınadək olan dövrdə müəssisə mənfəətinin formalaşdırılmasında 
hər bir bölmənin tendensiyasını və perspektivini təyin etməsini nəzərdə tutur [1]. İlkin məlumat-
ların yığılması, işlənməsi və ötürülməsi prosesində informasiyalardan ardıcıl və təkrar istifadə 
prinsipi uçotun sistemini sadələşdirir və onu effektli edir. 

Operativ idareətmədə idarəetmə uçotu informasiyasına mühasibat uçotu informasiyası əlavə 
edilir. Beləliklə də birincisini daha da genişləndirir. Öz növbəsində maliyyə məlumatlarına idarə-
etmə uçotunda daxil olan informasiyanı əlavə etməklə, daha da təfərrüatı ilə işlənir. Bəzən də bunu 
komplekslilik prinsipi adlandırırlar. 

Bu prinsipin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, məlumatlar ilkin sənədlərdə yaxud istehsal hesab-
lamalarında və birdəfəlik qeydə alınır və idarəetmə fəaliyyətinin bütün növlərində əlavə qeydlər 
aparılmadan istifadə edilir. Bu prinsipin həyata keçirilməsi az miqdarda məlumatlardan idaretmə 
qərarları üçün lazım olan maksimal miqdarda informasiya almağa imkan verir. Deməli, idarəetmə 
uçotu öz funksiyalarını yerinə yetirir. 

İdarəetmə uçotu illik uçot məlumatlarına əsasən daxili hesabat göstəricilərinin hazırlanması 
qabiliyyətinə malikdir ki, onlar da müəssisədaxili kommunikasiya sistemi sayılır. İdarəetmə uçotu 
sistemi informasiyanın tamlığı və analitikliyi prinsipinə cavab verməlidir. Hesabatlarda verilən 
göstəricilər təhlil üçün sərfəli şəkildə təqdim edilməli, bunlardan əlavə analitik işlərə, göstəricilə-
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rin parçalanmasına (sintezinə) ehtiyac qalmamalıdır. Bu prinsipin pozulması sistemin bahalaş-
masına və idarəetmədə operativliyin itirilməsinə səbəb olur [1,2]. 

İdarəetmə uçotunun mahiyyətinin başa düşülməsi bu uçot növü ilə həyata keçirilən funksi-
yaların idarəetmə funksiyalarından asılılığını təyin etməyə imkan verir.  

İdarəetmənin funksiyaları bunlardır: 
- planlaşdırma; 
- nəzarət; 
- qiymətləndirmə (bilavasitə təşkilat işləri); 
- daxili informasiya əlaqələri; 
- stimullaşdırma. 
Planlaşdırma-gələcəkdə həyata keçiriləcək fəaliyyət variantlarının şərhi prosesidir. O, aşa-

ğıdakıları əhatə edir: 
-    məqsədin qoyuluşu; 
- vəzifələrin şərhi; 
- qarşıda qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün tələb olunan vəzifələrin həlli yollarının axta-

rılıb tapılması; 
-   alternativ hərəkət variantlarının seçilməsi [2]. 
İdarəetmənin bu mərhələsində idarə rəhbərində smeta haqqında və onun yerinə yetirilmə-

sinin gözlənilən icra mənbələri haqqında informasiya olmalıdır. 
Planlar qısamüddətli və uzunmüddətli ola bilər. Perspektiv plan yaxın üç-beş ildə müəssisə-

nin inkişafına rəhbərlərin münasibətini göstərir. O, hal-hazırda və yaxın dövrdə idarənin rəhbərliyi 
tərəfindən ediləsi kompleks tədbirləri özündə əks etdirir. Beləliklə, istehsal fondlarına, istehsal 
ehtiyatlarına investisiya qoyuluşları məsələləri, yeni məhsulların yaradılması və mənimsənilməsi 
məsələləri həll olunur. 

Nəzarət-obyektin vəziyyətini təyin etmək məqsədi ilə rəhbərlik, menecer tərəfindən planla-
rın həyata keçirilməsinin yoxlanılmasıdır və aşağıdakıları əhatə edir: 

- faktiki nəticələrin plan nəticələri ilə tutuşdurulması; 
- onların yerinə yetirilməsinin qeyri-mümkünlüyü məlum olduqda, planlara təzədən baxıl-

ması; 
- planlaşdırılanlardan kənarlaşmaları aşkar etmək və tənzimləmək. 
Nəzarət planlaşdırma ilə sıx bağlı olduğuna görə, aid işlərdə onlar arasında sədd tapmaq 

olmur. İstənilən idarəetmə qərarı idarəetmə, planlaşdırma və nəzarət sistemi ilə tam qarşılıqlı əla-
qədə fəaliyyətin qiymətləndirilməsinə əsaslanır. İdarəetmənin bu mərhələsində rəhbərlik informa-
siyanı əldə edir. Obyektin faktiki vəziyyəti kəmiyyətcə ölçülən icraçıların təqdim etdikləridir. Çox 
vaxt hesabatlarda faktiki və büdcə məlumatları tutuşdurulur, kənarlaşmalar təyin edilir. Bu infor-
masiya müəssisə rəhbərliyinə diqqəti neqativ proseslərə yönəltmək və gələcəkdə həllini tələb edən 
problemləri aşkar etmək imkanı verir. 

İdarəetmə uçotu sisteminin fəaliyyəti müəssisənin təşkilat strukturu ilə müəyyən edilir. 
İstehsalat mühasibatı struktur bölmələrin daxili hesabatı sistemi sayılır. İstehsala məsrəflərin uçotu 
məsuliyyət mərkəzləri üzrə qurulur ki, onlar da müəssisə rəhbərliyinə ixtisaslaşmanın, tabeçiliyin, 
məqsədlərə nail olmaq səlahiyyətlərinin ayırd edilməsinin effektliyinə dair informasiyanı təqdim 
edir.  

İdarəetmə funksiyaları və onların təsirliliyini təmin edən informasiya idarətmə funksiyalarını 
təşkil etməyə imkan verir. İdarəetmə uçotunun funksiyaları aşağıdakılardar: 

a) Bü ğün idarəetmə səviyyələrində rəhbərləri cari planlaşdırma, nəzarət və operativ idarə-
etmə qərarları qəbul etmək üçün lazım olan informasiya ilə təmin etmək; 

b) İdarəetmə səviyyələri və bir səviyyənin müxtəlif struktur bölmələri arasında daxili kom-
munikasiya əlaqələri vasitəsi sayılan informasiyanı hazırlamaq; 

v) Operativ nəzarət, daxili bölmələrin və müəssisənin məqsədlərə nail olmaq fəaliyyəti nə-
ticələrinin qiymətləndirilməsi; 

q) Təhlil əsasında və fəaliyyətin faktiki nəticələrini qiymətləndirməklə perspektiv plan-
laşdırma və müəssisənin inkişafının koordinasiya edilməsi [3]. 
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Müəssisələrin müstəqilliyi artırılmış olan indiki şəraitdə idarəetmə uçotunun təşkili və apa-
rılması üzrə qərarları istədikləri kimi qəbul edə bilər. Daxili ehtiyaclar üçün uçotun qurulmasını 
nizama salan sənədlər olmadığına görə bu problemi təsərrüfat subyektləri özləri tərəfindən həll 
etməlidir.  

İdarəetmə uçotu sistemini hazırlayan zaman nəzərə almaq lazımdır ki, onun əsas əlaməti 
istehsala məsrəflərin fəaliyyət sferaları üzrə, həm də hər bir sferanın effektivliyi ilə əlaqəli surətdə 
uçota alınmasını təmin etməkdir. 

İstehsala məsrəflərin uçotu sisteminə bu əlamətə görə baxdıqda, uçot sistemini aşağıdakı 
tərkib hissələrə ayırmaq tələb olunur: 

1. Təchizat-tədarükat fəaliyyəti; 
2. İstehsal fəaliyyəti; 
3. İstehsala məsrəflərin uçotu və məhsulun maya dəyəri; 
4. Maliyyə-satış fəaliyyətinin uçotu; 
5. Təşkilat fəaliyyətinin idarəetmə uçotu; 
6. Kontrollinq. 
Təchizat-tədarükat fəaliyyəti istehsalın ilkin mərhələsi olduğuna görə, idarəetmə uçotu siste-

mində birinci yer tutur. Bunda fəaliyyətin aşağıdakı istiqamətləri öz əksini tapmalıdır: 
- topdanalışın genişləndirilməsi; 
- bəzi məmulatlar istehsalı həcmlərinin artırılması; 
- alış metodunun seçilməsi (müstəqil istehsal etmək, yaxud malsatanlardan almaq); 
- müəssisənin dövriyyə vəsaitinə investisiya edilməsinin və onun təchizat-tədarük böl-

mələrinə kapital qoyuluşlarının effektliyi. 
Təchizat-tədarük fəaliyyətinə dair nəticə yekun informasiyadan təchizatın həmçinin kritik 

nöqtəsinin hesablanmasında istifadə olunur.  
İstehsal fəaliyyətinin idarəetmə uçotu, idarəetmə uçotu sisteminin mərkəzi halqasıdır. Bu-

rada məqsədlər, funksiyalar və onların hərəkəti haqqında informasiya qruplaşdırılır. 
İstehsal uçotunda material, əmək və üstəlik xərclərin normalaşdırılmasına, habelə faktiki və 

normativ məsrəflərin əks etdirilməsinə xüsusi yer verilir. Bu halda istehsal uçotu məsrəflərin uçotu 
və kalkulyasiyalaşdırmanın vahid prosesi kimi təşkil edilir. 

Maliyyə-satış fəaliyyətinin uçotunun köməyi ilə məhsul buraxılışının çeşidi, onun yararlılığı, 
malalanların tərkibi, bazar tendensiyaları, reklam xərcləri, marketinq xərcləri, qablaşdırma xərc-
ləri, hazır məhsulun anbarlarda saxlanılması müddətləri və keyfiyyət haqqında informasiya topla-
nılır, işlənilir və müəyyən şəklə salınır.  

Müxtəlif idarəetmə səviyyələrində menecerlərin xüsusi məsrəflər, transfert qiymətlərin for-
malaşması prinsipləri, müəssisədə ixtisaslaşmanın və əmək bölgüsünün optimal səviyyələri, böl-
mələrin miqdarının seçilməsinin düzgünlüyü, istehsal bölmələrinə qarşı münasibətlərdə “məsrəf-
lər-xammalın emalı həcmi-mənfəət” prinsipinin əsaslandırılması haqqında tələblərin ödənilməsi 
üçün lazımdır. Burada təşkilat fəaliyyəti üzrə xərclər smetası tərtib edilir və onun icrasına nəzarət 
yetirilir, istehsalın həsminin kritik nöqtəsi, dəyişən və daimi xərclər, ümumi maya dəyəri, transfert 
qiymətlər və mənfəət barədə analitik-uçot hesabları aparılır[1,3]. 

Kontrollinq müəssisənin son məqsədinin həyata keçirliməsi prosesinin idarəedilməsi siste-
midir. Bu geniş məfhumdur. Kontrollinq nəinki müəssisənin fəaliyyətinin tənzimləyicisi olub, eyni 
zamanda biznesin tənzimləyicisi olub, informasiya, idarəetmə və nəzarət kimi spesifik funksiyaları 
yerinə yetirir. Beləliklə, kontrollinq funksiyaları onun idarəetmə uçotundan və təftişdən fərqli cə-
hətlərini aşkar etməyə imkan verir.    
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Резюме 
В современных условиях эффективная работа предприятия невозможна без налажен-

ной системы управленческого учета и отчетности на всех уровнях управления. В статье рас-
сматриваются принципы управленческого учета на современном этапе развития экономи-
ки, и определяется место бухгалтерского учета в сфере управления предприятиями и орга-
низациями. При этом нашли отражение направления управленческого учета и правильной 
организации контроля за деятельностью организации. 
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Organization of accounting and control in operational management 

 
Summary 

In modern conditions, the efficient operation of the enterprise is impossible without the 
established management accounting and reporting system at all levels of management. The article 
discusses the principles of management accounting at the current stage of economic development, 
and the determination of the position of accounting in the sphere of enterprise and organization 
management. At the same time, the directions of management accounting and proper organization 
of control of the organization's activities have been reflected. 
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MALİYYƏ NƏZARƏTİNİN TƏŞKİLİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 
İqtisadi proseslər, iqtisadi sferada cərəyan edən hadisələr və bütünlükdə iqtisadiyyat lazımi 

səviyyədə özü-özünü tənzimləyə bilmədiyi üçün həmin prosesə bu və ya digər dərəcədə müdaxilə 
edilməsi tələb olunur. Çünki daima iqtisadi proseslərə, hadisələrə kənar müdaxilələr, ciddi təsirlər 
olur. Bununla əlaqədar olaraq ölkə iqtisadiyyatının müəyyən olunmuş istiqamət üzrə inkişafını 
təmin etmək, iqtisadiyyatda inkişaf tendensiyasını qorumaq, baş verə biləcək neqativ halların qar-
şısını almaq, problemləri önləmək, aradan qaldırmaq üçün ölkənin mükəmməl nəzarət sisteminin 
olması tələb olunur. Məhz buna görə də maliyyə nəzarəti iqtisadi nəzarət sisteminin tərkib hissəsi 
olmaqla bazar iqtisadiyyatı şəraitində aktual və vacib nəzarət növü kimi ön plana çıxır. 

Maliyyə nəzarəti - təsərrüfat əməliyyatlarının və proseslərinin qanunauyğunluğunu, məq-
sədəuyğunluğunu, etibarlılığını və mahiyyətini uçot, hesabat, normativ və digər məlumatlar əsa-
sında kompleks, üzvi sürətdə öyrənilməsidir. Maliyyə nəzarəti ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını 
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təmin etmək məqsədilə dövlətin və bələdiyyələrin pul fondlarının təşkili, bölüşdürülməsi və isti-
fadə edilməsi sahəsində hərəkətlərin qanunauyğun və məqsədyönlü olması üçün nəzarətdir. Hər 
bir müsəssisənin maliyyə fəaliyyətinin nizamlı olması, müəyyən olunmuş maliyyə intizamına ria-
yət edilməsinin yoxlanılması maliyyə nəzarətinin başlıca funksiyalarından biridir. Daim yenilənən 
bazar münasibətləri şəraitində maliyyə nəzarəti sistemində də müasir tələblərə uyğun yenilənmə 
tələb olunur. Buna görə maliyyə nəzarətini həyata keçirən müxtəlif orqanların fəaliyyətlərinin qar-
şılılıqlı əlaqələndirilməsi, bu sahədə müxtəlif ölkələrdə aparılan fərqli maliyyə nəzarəti metod-
larının öyrənilməsi və onların sintezinin həyata keçirilməsi aktual məsələlərdən biri olmalıdır. 

Maliyyə nəzarəti idarəetmə fəaliyyətinin bir növüdür. Maliyyə nəzarəti maliyyənin nəzarəte-
dici funksiyasının təzahürü, yaxud gerçəkləşdirilməsi kimi çıxış edir və burada həmin nəzarətin 
məqsədləri, mahiyyəti müəyyənləşir. Maliyyə nəzarəti təsərrüfat əməliyyatlarının və proseslərinin 
qanunauyğunluğunu, məqsədəuyğunluğunu, etibarlılığını və mahiyyətini uçot, hesabat, normativ 
və digər məlumatlar əsasında kompleks, üzvi sürətdə öyrənilməsidir. Maliyyə nəzarəti ölkənin 
sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmək məqsədilə dövlətin və bələdiyyələrin pul fondlarının təşkili, 
bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi sahəsində hərəkətlərin qanunauyğun və məqsədyönlü olması 
üçün nəzarətdir. Başqa sözlə desək, maliyyə nəzarəti dövlət və sahibkarların pul, kredit, xarici 
valyuta və ümumilikdə maliyyə əməliyyatlarının qanunvericiliyə və normalara uyğunluğunun sə-
lahiyyətli orqanlar tərəfindən yoxlanmasıdır. Maliyyə nəzarəti bir tərəfdən maliyyə idarə edilmə-
sinin həlledici hissəsi, digər tərəfdən maliyyə sisteminin idarə olunmasının effektliliyinin mühüm 
şərti kimi çıxış edir. 

Maliyyə nəzarətinin mövcudluğu obyektiv səbəblərlə bağlıdır. Belə ki, maliyyənin iqtisadi 
kateqoriya kimi yalnız bölüşdürücü deyil, həmçinin nəzarət funksiyası da vardır. Ona görə də 
dövlət və bələdiyyələrin, müəssisə və təşkilatların fəaliyyətində maliyyə sisteminin idarə olunma-
sının effektliliyini artırmaq, maliyyə əməliyyatlarının səmərəliliyinin təmin edilməsi üçün maliyyə 
nəzarəti əhəmiyyətli rol oynayır. Maliyyə nəzarəti dövlət hakimiyyəti orqanlarının və yerli özü-
nüidarəetmə orqanlarının, əmək kollektivləri, vətəndaşlar və həmçinin ictimai təşkilatların iştirakı 
ilə xüsusi nəzarət orqanları tərəfindən müəyyən olunmuş qaydalar əsasında həyata keçirilir. 

Beləliklə, maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsinin zəruriliyi maliyyənin xüsusi nəzarət 
funksiyasından irəli gəlir. Lakin bu hələ tam kifayət etmir, çünki, nəzarətin realizasiya edilməsi 
üçün xüsusi nəzarət orqanlarının mövcudluğu, onların ixtisaslı mütəxəssislərlə komplektləşdiril-
məsi, onların hüquq və vəzifələrinin dairəsi, təşkilati və metodiki şərtlərin mövcudluğu da zəruri-
dir. İstehsal, bölgü, mübadilə və həmçinin istehlak münasibətlərinin bütün mərhələlərində maliy-
yənin iştirakı maliyyə nəzarətinin hansı dərəcədə əhəmiyyətli və zəruri olduğunu müəyyən edir. 
Maliyyə nəzarəti həm xüsusi istehsal, həm də bütöv ictimai təkrar istehsal sahələrini, həmçinin 
istehsaldankənar sahələri də əhatə edir. Bundan əlavə maliyyə nəzarəti istehsal sahəsindən əlavə, 
qeyri-istehsal sahələrində də qanuna və müəyyən olunmuş qaydalara əməl olunmasını tənzim edir. 
Maliyyə nəzarəti pul fondlarının planauyğun şəkildə hərəkətinin müntəzəm yoxlanılması əsasında 
onlardan səmərəli istifadəni təmin edir. 

Maliyyə nəzarətinin fəaliyyət istiqamətinin qurulması dövlətin maliyyə siyasətinin istiqa-
mətlərindən biridir. Qeyd olunanları nəzərə alaraq maliyyə nəzarətinin yeri və rolunu obyektiv 
qiymətləndirmək üçün ona iki – geniş və dar aspektdən yanaşılması lazımdır. Geniş mənada dövlət 
və bələdiyyə maliyyə nəzarəti effektiv dövlət maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsi üçün dövlətin 
iqtisadi təhlükəsizliyini və ictimai maliyyə fəaliyyəti prosesində dövlət və bələdiyyə maraqlarına 
riayət etməni təmin edən dövlət tənzimləməsinin ölçülərinin məcmusudur. Dar mənada dövlət və 
bələdiyyə maliyyə nəzarəti ölkənin effektiv sosial-iqtisadi inkişafı, pul vəsaitlərinin toplanması, 
bölüşdürülməsi və istifadəsinə dövlət və bələdiyyələrin və həmçinin digər səlahiyyətli orqanların 
nəzarətidir. 

Maliyyə nəzarətinin vəzifələrinin reallaşması zamanı maliyyə intizamı möhkəmlənir. Ma-
liyyə intizamı dedikdə isə, müəssisə, idarə, təşkilatlar və həmçinin vətəndaşlar tərəfindən dövlətin 
pul vəsaitlərinin təşkili, bölgüsü və istifadə edilməsi qaydalarına və göstərişlərinə dəqiqliklə əməl 
olunması nəzərdə tutulur. Bu tələblər nəinki müəssisə, idarə və təşkilatlara yönəldilir, həmçinin 
dövlət orqanları və onların vəzifəli şəxslərinə də aid edilir. Maliyyə nəzarəti ümumilikdə dövlətin  
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mənafeyini təmin etməklə müəssisə, idarə və vətəndaşların da maraqlarını müdafiə edir. 
Maliyyə nəzarətinin obyekti kimi pul münasibətləri, maliyyə resurslarının formalaşdırılması 

və istifadəsi, o cümlədən iqtisadiyyatın bütün sahələrində pul fondları çıxış edir. Başqa sözlə 
desək, maliyyə nəzarətinin obyekti büdcə vəsaitlərinin tam səfərbər edilməsi ilə əlaqədar ərazi, 
sosial və sahə baxımından, milli gəlirin bir hissəsinin yenidən bölüşdürülməsi və dövlətin öz funk-
siyasını yerinə yetirməsi məqsədi ilə onun səmərəli istifadə olunması üçün, hüquqi və fiziki şəxslər 
arasında yaranan pul münasibətləridir. Həmçinin yoxlamanın predmeti kimi mənfəət, gəlir, ren-
tabellik, dəyər göstəriciləri, maya dəyəri, dövriyyə xərcləri çıxış edir. Bu göstəricilər sintetik 
xarakter daşıyır, məhz ona görə də onların yerinə yetirilməsinə, dinamikası və tendensiyasına nə-
zarət istehsalın, təsərrüfatın bütün tərəflərini, müəssisə, təşkilat və həmçinin maliyyə-kredit mexa-
nizminin qarşılıqlı əlaqələrini əhatə edir. 
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Резюме 

Финансовый контроль играет важную роль в правильном управлении финансовой 
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Characteristics of the organization of financial control 

 
Summary 

Financial control plays an important role in the proper management of the state's financial 
system, increasing its economic power and the efficiency of the financial mechanism. Proper 
organization of financial control is one of the urgent issues in modern times. In the conditions of 
the modern market economy, a properly organized and efficiently managed financial policy acts 
as a guarantor of the stability of the country. The importance of the control mechanism in the 
management of financial resources is constantly increasing, both at the macro and micro level. 
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QİYMƏTLİ KAĞIZLAR BAZARININ İQTİSADİ ƏSASLARI 

 
Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında maliyyə bazarları xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Maliyyə 

bazarının əsas tərkib hissəsi olan qiymətli kağızlar bazarı qiymətli kağızların buraxılışı və döv-
riyyəsi ilə bağlı iqtisadi münasibətlərin məcmusu kimi müəyyənləşdirilir. İqtisadiyyatın ayrı ayrı 
sahələrinə maliyyə vəsaitinin axınını təmin edən və investisiyaları aktivləşdirən bir sahə olaraq 
qiymətli kağızlar bazarı lazımi anda qiymətli kağızların likvid vəziyyətə gəlməsində vasitəçi rolu 
oynayır. Bazar iqtisadiyyatının mühüm atributlarından sayılan qiymətli kağızlar bazarı pul 
vəsaitlərinə olan tələblə təklifin qarşılıqlı münasibətlərindən ibarətdir. Qiymətli kağızlar bazarı 
iqtisadiyyatın maliyyələşməsində dövlət büdcəsi və bank sahəsi ilə bərabər ən vacib variantlar-
dandır. Hazırda qiymətli kağızlar bazarı olmayan dövlətdə yüksək inkişaf etmiş bazar iqtisadiy-
yatının mövcudluğu mümkün deyil. İqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun maliyyələşməsinə xidmət 
edən korporativ qiymətli kağızlar bazarı ölkə iqtisadiyyatında davamlı iqtisadi artımın təmin 
olunmasında aparıcı rola malikdir. Azərbaycanda korporativ qiymətli kağızlar bazarı ölkə başçı-
sının apardığı islahatlar nəticəsində inkişaf mərhələsindədir. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində 
yaşayan dövlətlərdə, eləcə də ölkəmizdə iqtisadiyyat önündə duran əsas vəzifələrdən biri də qarşı-
lıqlı borc problemlərinin, müəssisə və təşkilatlar arasında ödəmələr məsələsinin həll olunmasıdır. 
Ölkəmizdə bu problemin aradan qaldırılmasında qiymətli kağızlar bazarının dövriyyəsinin inkişafı 
daha çox məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Bundan əlavə, dövlət öz funksiyalarını yerinə yetirən 
zaman büdcə vəsaitləri və digər vasitələr yetərli qədər olmadıqda dövlət tədavülə qısamüddətli 
istiqrazlar buraxaraq resurslara olan tələbatı ödəyir. Korporativ qiymətli kağızlar bazarında səhm-
lərin və onlarla həyata keçirilən əməliyyatların həcmini, bazarda formalaşan korporativ qiymətli 
kağızların qiymətini və onlara olan tələbatı öyrənməklə ölkədə səhmdar cəmiyyətlərin hansı 
səmərə ilə fəaliyyət göstərmələrini və nəticə olaraq ölkədə mövcud olan iqtisadi şəraiti qiymət-
ləndirmək olar.  

Korporativ qiymətli kağızların mahiyyəti və əhəmiyyəti 
Ölkə iqtisadiyyatına maliyyə resurslarının fasiləsiz olaraq cəlb edilməsinin mühüm əhəmiy-

yəti var. Davamlı inkişafın təmin olunması və bazar münasibətlərinin formalaşması üçün maliyyə 
bazarlarının inkişafı zəruridir. Maliyyə bazarları pul vəsaitlərinin hərəkətini təmin etməklə iqtisadi 
subyektlər arasında yaranan alqı-satqı münasibətlərinin məcmusudur. Başqa sözlə, maliyyə bazar-
ları maliyyə ehtiyatlarının bərabər bölgüsünü təşkil edərək daha çox pulu olanlarla pula ehtiyacı 
olanların qarşılıqlı əlaqə qurduğu sahədir. Bu qarşılıqlı əlaqələr müəyyən qaydalar çərçivəsində və 
audit qurumlarının nəzarəti altında baş verərək maliyyə bazarlarını yaradır.  

Maliyyə bazarlarının əsas tərkib hissəsi kimi qiymətli kağızlar bazarı bazar iqtisadiyyatının 
inkişafında mühüm vasitələrdən biridir. Qiymətli kağızlar bazarının tarixi XV-XVI əsrlərə təsadüf 
edir. Bazarın yaranmasını dövlət qiymətli kağızlar bazarının yaranması ilə əlaqələndirirlər.  

Müasir dövrdə qiymətli kağızlar bazarı iqtisadiyyatın investisiyalarla təmin olunmasının al-
ternativ formasıdır. Belə ki, sərbəst pul vəsaiti olan şəxslər qiymətli kağızları almaqla iqtisadiyyatı 
investisiyalaşdırmış olurlar. Qiymətli kağızlar bazarının əsas üstünlüyü bazarın likvid olmasıdır. 
Belə bazarda investor vəsaitini əmlaka deyil, qiymətli kağızlara investisiya etdiyi üçün ehtiyac 
duyduğu anda onu birjada satıb gəlir əldə edə bilər. Qiymətli kağızların dövriyyəsinin artması ba-
zar iqtisadiyyatını genişləndirir. Qiymətli kağızların özünəməxsus bir neçə xüsusiyyətləri var. Bi-
rincisi, qiymətli kağızlar, mülkiyyət titulu formasında əmlak hüququnu təsdiq edən sənəddir. İkin-
cisi, qiymətli kağızlar, vəsait qoyuluşunu təsdiqləyən sənəd kimi çıxış edən real aktivlərə tələbləri 
əks etdirən sənədlərdir. Üçüncüsü, bu kağızların iqtisadi mahiyyəti sahibinə gəlir gətirməsidir. Hər 
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şeydən əvvəl bu kağızlar nizamlaşdırma rolunu oynayırlar. Müxtəlif istehsal sahələrində kapitalın 
bir sahədən digərinə və ya əksinə axınını təmin edirlər. Bir qayda olaraq, etibarlı, gəlirli, pers-
pektivli sahələrin qiymətli kağızlarına tələb yüksək olur. İnkişaf etmiş bir çox ölkələrdə insanlar 
sərbəst kapitalının böyük bir hissəsini qiymətli kağızlara investisiya edir. Əlavə olaraq qiymətli 
kağızlar ölkənin iqtisadi durumundan da xəbər verir. Belə ki, birjada qiymətli kağızların kursunun 
daimi olaraq aşağı düşməsi və ya sadəcə kursun enməsi iqtisadi şəraitin pisləşməsi, əksinə, kursun 
yüksəlməsi ölkənin normal iqtisadi vəziyyəti kimi qiymətləndirilir.  

Qiymətli kağızlar bazarı istənilən bazara aid olan bir sıra vəzifələrin həll edilməsinə yönəl-
mişdir (Ataşov B., 2016: s.249): 

1. Qiymətli kağızların buraxılışı və sərbəst tədavülünü təmin edən bazar qiymətinin forma-
laşması; 

2. Bazar iştirakçılarının qiymətli kağızlar və ondan törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar 
üzrə bazar iştirakçılarının mənfəətli fəaliyyət göstərməsi üçün  şərait yaradılması; 

3. Qiymətli kağızların buraxılışı, yerləşdirilməsi, satışı-alışı qaydasını müəyyən etmək və 
satışda iştirak, nəzarət-tənzimləyici məhdudiyyətlər sisteminin formalaşdırılması; 

4. Ticarət obyekti və onların iştirakçıları haqqında qiymətli kağızlar bazarının subyektləri-
nin informasiya təminatı. 

Korporativ qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi zərurəti 
XX əsrin 30-cu illərinə qədər qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi lazımi səviyyədə 

deyildi. 1929-cu ilin oktyabrında başlayan Wall Street qəzası qiymətli kağızlarla əməliyyatları 
tənzimləyən qanunları yaratmağa sövq etdi. Dünyanın ən iri fond birjalarından sayılan Nyu-York 
Fond Birjasının çökməsinə səbəb olan bu qəzanın qiymətli kağızlarla əməliyyatlardakı problemlər, 
o cümlədən investorlara verilən qiymətli kağızlar haqqında məlumatların olmaması və şirkətlərdə 
qiymətli kağız satanların hələ mövcud olmayan absurd iddiaları ilə əlaqəli olduğu aşkar edildi. Bu 
məlumat çatışmazlığı sayəsində məlum oldu ki, düzgün maliyyə qərarları üçün investorlara qiy-
mətli kağızlar emissiya edən şirkətlərlə əlaqəli məlumatlar açıqlanmalıdır. Bu proseslər qiymətli 
kağızların dövlət tərəfindən tənzimlənməsini zəruri etdi.  

Qiymətli kağızlar bazarı müəyyən məqsədlər üçün tənzimlənir: 
• bazarın nizamının qorunması və bazar iştirakçılarının normal iş fəaliyyətinin təmin edil-

məsi və ehtiyac olduqda yeni bazarın yaradılması; 
• bazar alətlərinin qiymətlərinin tələb-təklif əsasında formalaşmasına şəraitin yaradılması; 
• bazarın bütün iştirakçılarının qəbul olunmuş qaydalara əməl olunmasına nəzarətin təşkili; 
• peşəkar bazar iştirakçılarının seçilməsi; 
• bazarda qəbul edilmiş norma və qaydalardan kənarlaşmalara görə cəza tədbirləri siste-

minin qurulması. 
Qiymətli kağızlar bazarının idarə olunmasında vacib məqamlardan biri bazarın tənzimlən-

məsidir. Qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi dedikdə, bazarın daxili və xarici normativ sə-
nədlərə tabeçiliyi başa düşülür. Dünya təcrübəsində qiymətli kağızlar bazarı iki modeldən istifadə 
olunaraq tənzimlənir: 

1. Dövlət tərəfindən tənzimlənmə; 
2. Peşəkar iştirakçılar tərəfindən tənzimlənmə. 
Dövlət tənzimlənməsi normativ-hüquqi aktlara uyğun həyata keçirilir. Dövlət tənzimlən-

məsinin əsas məqsədi fərmanlar, sərəncamlar, qərarlar və idarəetmə orqanlarının hüquqi sənədləri 
əsasında investorların maraqlarını müdafiə etmək və qiymətli kağızlar bazarında onlara bərabər 
şərait yaratmaqdır.  

Maliyyə sektorunun mühüm bölməsi kimi qiymətli kağızlar bazarının inkişaf etdirilməsi 
maliyyə resurslarının real sektora cəlb edilməsində önəmli rola malikdir. Həmçinin iqtisadiyyatda 
qiymətli kağızlar bazarının rolunun artırılması sahələrarası investisiya axınlarını asanlaşdıraraq 
bütövlükdə iqtisadi sistemin daha səmərəli fəaliyyət göstərməsini təmin edir. Qiymətli kağızlar 
bazarının mühüm seqmentlərindən olan korporativ qiymətli kağızlar bazarı respublikamızda qeyri-
neft sektorunun maliyyələşməsində mühüm vasitədir. Bu səbəbdən ölkəmizdə xarici təsirlərə, ən 
əsası inflyasiyaya qarşı həssas olmayan maliyyə sektorunun yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb  
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edir. 
Məlumdur ki, müasir dövrdə iqtisadiyyatın inkişafının əsas təməlini korporasiyalar təşkil 

edir. Bu inkişafa nail olmaq üçün respublika ərazisində fəaliyyət göstərən şirkətlərin effektiv kor-
porativ idarəetmə sisteminə malik olması və korporativ qanunvericiliyə düzgün əməl etməsi zəruri 
haldır.  

Nəticə olaraq qeyd edək ki, iqtisadiyyatın bir çox sahələri kimi qiymətli kağızlar bazarı da 
ölkəmizdə 2003-cü ildə korporativ istiqrazların və Mərkəzi Bankın NOTlarının ticarətə başlanıl-
ması ilə inkişaf etmişdir. 2003-2013-cü illərdə Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarı üzrə apa-
rılan islahatlar nəticəsində dövlət qiymətli kağızlarla yanaşı, korporativ qiymətli kağızlar da inki-
şaf dövrünə başladı. 

Tənzimləmə bazasının yaradılması və təkmilləşdirilməsi, institusional çərçivənin formalaş-
ması, peşəkar bazar iştirakçılarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi istiqamətində atılan addımlar kor-
porativ qiymətli kağızlar bazarının inkişafını təmin etsə də, Azərbaycanda bu bazar hələ də inkişaf 
mərhələsindədir. BFB-nın statistik göstəricilərinə əsasən Azərbaycanda qiymətli kağızlarla aparı-
lan əməliyyatların həcmində ilbəil artım qeydə alınır.  
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Экономические основы рынка ценных бумаг 

 
Резюме 

Актуальность темы: Рынок ценных бумаг играет посредническую роль в обеспечении 
своевременной ликвидности ценных бумаг. Рынок ценных бумаг представляет собой соот-
ношение между спросом и предложением денег. Рынок корпоративных ценных бумаг, 
служащий для финансирования ненефтяного сектора экономики, играет ведущую роль в 
обеспечении устойчивого экономического роста в стране. 
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Цели и задачи исследования: Основной целью исследования является определение 
потребности рынка корпоративных ценных бумаг в Азербайджане, путей устранения 
пробелов в экономике с развитием рынка ценных бумаг, а также проблем в сфере ценных 
бумаг рынок. 

Используемые методы исследования: В работе использовались методы анализа, 
синтеза, сравнения и статистические показатели. 

Информационная база исследования: Теоретической и методологической основой 
исследования являются законы Азербайджанской Республики, работы отечественных и 
зарубежных экономистов по данной тематике. 

Ограничения исследования: Отсутствие прозрачности финансовой отчетности 
некоторых корпораций в Азербайджане можно отнести к ограничениям исследования. 

Новизна и практические результаты исследования: изучены перспективы развития 
рынка корпоративных ценных бумаг в Азербайджане и даны предложения, основанные на 
научном опыте. Подготовлены рекомендации по финансированию ненефтяного сектора 
через рынок ценных бумаг. 

Научная и практическая значимость результатов: Результаты, полученные в ходе 
исследования, могут быть использованы в развитии рынка корпоративных ценных бумаг в 
Азербайджане в современную эпоху. 
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Analysis and development perspectives  
 

Summary 
The actuality of the subject: The securities market plays the role of an intermediary in the 

timely liquidity of securities. The securities market is the relationship between money supply and 
demand. The corporate securities market, which serves to finance the non-oil sector of the 
economy, plays a leading role in ensuring sustainable economic growth in the country. 

Purpose and tasks of the research: The main purpose of the study is to identify the need for 
a corporate securities market in Azerbaijan, ways to eliminate gaps in the economy with the 
development of the securities market, as well as problems in the securities market.  

Used research methods: Analysis, synthesis, comparison methods and statistical indicators 
were used in the research work. 

The information base of the research: The theoretical and methodological basis of the 
research is the laws of the Republic of Azerbaijan, the works of domestic and foreign economists 
on the subject. 

Restrictions of research: In Azerbaijan the non-transparency of financial statements of some 
corporations can be attributed to the limitations of the research. 

The novelty and practical results of investigation: Prospects for the development of the 
corporate securities market in Azerbaijan were studied and proposals based on scientific practice 
were made. Recommendations have been developed to finance the non-oil sector through the 
securities market. 

Scientific-practical significance of results: The results obtained during the research can be 
used in the development of the corporate securities market in Azerbaijan in modern times. 
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AZƏRBAYCANDA MALİYYƏ BAZARLARININ FORMALAŞMASI VƏ 
İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Azərbaycan Respublikasının maliyyə bazarlarının tənzimlənməsi və dünya maliyyə bazar-

larına inteqrasiyası onun formalaşması və inkişafının konseptual əsaslarının işlənib hazırlanma-
sından ibarətdir. Bu məqsədləri reallaşdırmaq üçün maliyyə bazarlarının fəaliyyətinin metodoloji 
əsaslarını işləmək, təşkili şərtləri və prinsiplərini qiymətləndirmək, iqtisadiyyatın strukturunda 
maliyyə bazarlarının yeri və rolunu tədqiq etmək kimi vəzifələr qarşıya qoyulmuşdur. 

Maliyyə bazarı “financial market” anlayışı olub tərcüməsi “maliyyə bazarı” deməkdir. Müa-
sir mənada - maliyyə bazarı elə bazar növüdür ki, burada maliyyə aktivləri (qiymətli kağızlar) alına 
və satıla bilər. Bu anlayış ilk dəfə məşhur iqtisadçı DJ.Tobinin 1963-cü ildə nəşr edilmiş məqa-
ləsində dövriyyəyə salınmışdır, lakin o dövrlərdə maliyyə bazarı pul bazarı və kapital bazarının 
məcmusu ilə əlaqələndirilmədiyinə görə o dərəcədə də geniş yayılmamışdı. 1978-ci ildə ingilis 
ensiklopediyasında – “The New Encglopedia Britanica” “Financial market” anlayışı artıq bazar 
haqqında ümumi məqalədə xatırladılırdı. Görünür ki, müasir mənada (pul bazarı və kapital bazar-
larının məcmusu) “maliyyə bazarı” anlayışının yayılmasında 1974-cü ildə ABŞ-da R.Robinsonun 
“Maliyyə bazarları: yığım və sərvətin yerləşdirilməsi” adlı məqaləsinin müəyyən əhəmiyyəti 
olmuşdur. 

Avropada bu anlayış xeyli sonralar Amerika maliyyə bazarının təsiri altında meydana gəl-
mişdir. Fransada “maliyyə bazarı” anlayışı (marche financier) 1960-cı illərin sonunda işlədilməsi-
nə baxmayaraq onu pul bazarından (marche monetaire) diferensiallaşdırmaq məqsədilə ondan ka-
pital bazarı qismində (əhəmiyyətində, rolunda) istifadə edirdilər. 

Sovet dövrü ölkə iqtisadi ədəbiyyatlarında uzun müddət pul bazarı və kapital bazarlarını 
birləşdirən “ssuda kapitalı bazarı” anlayışından istifadə edilmişdir. Lakın bu anlayış çoxdandır ki, 
köhnəlmiş və təcrübədə ümumyayılmış “maliyyə bazarı” anlayışı ilə sıxışdırılıb aradan çıxarılmış-
dır. 

“Maliyyə bazarı” anlayışına iki aspektdə baxmaq olar: birincisi, maliyyə institutlarının və 
ikincisi, iqtisadi münasibətlərin məcmusu kimi. 

Birinci halda maliyyə bazarı tələb və təklifin bazar prinsiplərinə əsaslanan kapitalın yenidən 
bölüşdürülməsi üçün müəyyən edilmiş bütün təşkilat və idarələri özündə ehtiva edir. 

Belə ki, birinci yanaşmada maliyyə bazarı-institutlar sistemi kimi çıxış edir ki, burada baza-
rın iştirakçıları kimi - investorlar, qiymətli kağızların emitetləri; vasitəçilər - ticarətin birja və birja-
dankənar təşkilatçıları; bazarın infrastrukturu - depozitləri, qeydiyyatçılar, hesab - klirinq təşkilat-
ları və s. ibarətdir. 

İkinci halda maliyyə bazarı kapitalın formalaşması, bölgüsü və yenidən bölgüsünə yönəl-
dilmiş iqtisadi münasibətlər sistemi kimi nəzərdən keçirilir. Əmtəə bazarından başqa kapitalın satı-
şı baş verən bütün bazarlar maliyyə bazarı hesab edilir. 

Elm və təcrübədə tək halda istənilən “maliyyə bazarı” termini onun cəm şəklində formasın-
dan geri qalır. Baxmayaraq ki, mövcud məqalədə bu anlayışın cəm halda formasından – “maliyyə 
bazarları”- istifadə edilir. Halbuki nəinki terminin istifadə edilməsi, həm də onun mahiyyətinin 
dərk edilməsi asan olmalıdır. Başa düşmək lazımdır ki, maliyyə bazarı strukturca onun ayrı-ayrı 
növ və seqmentlərinin geniş sistemidir. Maliyyə bazarının məhdudlaşdırılması və diferensiallaş-
dırılması müxtəlif təsnifləşdirmə əlamətləri və meyarları üzrə həyata keçirilir. Başqa sözlə, möv-
cud anlayışın ifadə formaları eynilik təşkil edir və deməli prinsipial əhəmiyyət kəsb etmir. Digər 
tərəfdən, iqtisadiyyatın ayrıca struktur elementi kimi maliyyə bazarı öz alt strukturuna malikdir ki, 
onlar nəzərdən keçirilərkən “maliyyə bazarları” haqqında danışmaq daha düzgün hesab edilir.  
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Maliyyə bazarlarının təsnifatı 
Sosial və iqtisadi sistemlərdə maliyyə bazarının rolu onun yerinə yetirdiyi funksiyalarda 

təzahür edir. Maliyyə bazarının əsas funksiyaları aşağıdakılardır: 
- ev təsərrüfatlarında, firma və dövlətdə müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərini səfərbər etmək, 

iqtisadi subyektlərə xidmət etmək üçün bu vəsaitləri maliyyə alətlərinə çevirmək; 
- pulun və ticarət edilən digər maliyyə aktivlərinin qiymətinin müəyyən edilməsi. Bu funk-

siya ilə investisiyalaşma və istehlak prosesinin təmin edilməsi; 
- kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsini sürətləndirmək; 
- iqtisadiyyatı tənzimləmək, o cümlədən pul tədavülünə təsir etmək və s. 
Maliyyə bazarı “bazarın” ümumi kateqoriyası sərhədində fərdiləşmiş xüsusi kateqoriyanı 

ifadə etdiyinə görə onun üçün ümumi və xüsusi bazar funksiyaları xarakterikdir. Ümumi funksiya 
istənilən bazara, xüsusi funksiya isə yalnız maliyyə bazarına mənsubdur. Bu isə onu məhsul, ne-
mət, qeyri - maliyyə, xidmət bazarı fonunda fərqləndirən əhəmiyyətli meyardır. 

Bəllidir ki, bazarda əmtəələrə tələb və təklifin təmərküzləşməsi baş verir və nəticədə əmtəələrə, 
onun ayrı-ayrı kateqoriyalarına bazar qiymətinin formalaşması təmin edilir. Bazar qiyməti tələb və 
təklif münasibətlərini daha obyektiv əks etdirir. Bu prosesdə maliyyə bazarının ümumi funksiya-
larından biri - maliyyə aktivləri, maliyyə alətləri və maliyyə xidmətlərinə qiymətqoyma reallaşır. 

Pul kapitalı - pul vəsaitlərinin bir il müddətinə verilməsi üzrə iqtisadi münasibətlər sistemi-
dir. Pul bazarı qısamüddətli qiymətli kağızlar bazarı, banklararası kredit bazarı və avro valyuta 
bazarına bölünə bilər. 

Aşağı maliyyə riskliliyi fərqləndirici xüsusiyyəti olan pul bazarı alətləri qısamüddətli qiy-
mətli kağızlar, qısamüddətli kreditlər və REPO bağlaşmalarından ibarətdir. 

Qısamüddətli qiymətli kağızlara adətən aşağıdakılar aid edilir: 
- istiqrazlar; 
- xəzinə (hökumət) vekselləri; 
- agentlik vekselləri (hökumət tərəfindən sponsorluq edilən dövlət ipoteka idarələri Agent-

liyi); 
- bələdiyyə vekselləri (şəhər, kənd, qəsəbə); 
- kommersiya vekselləri (hüquqi şəxs); 
- bank vekselləri; 
- akseptləşmiş bank çekləri; 
- kommersiya kağızları (notları); 
- depozit sertifikatları; 
- əmanət sertifikatları (fiziki şəxslərin). 
Qısamüddətli kreditlər özünə bankları və kommersiya kreditlərini daxil edir. REPO 

bağlaşmaları - geri almaq şərti ilə qiymətli kağızların satışı deməkdir. 
Kapital bazarı - elə iqtisadi münasibətlər sistemidir ki, burada ssuda kapitalına tələb və 

təklif formalaşır, müvəqqəti azad pul kapitalı səfərbər edilir, sahibkarlar və investorlar arasında 
yenidən bölüşdürülür. Kapital bazarında subyektlər maliyyə institutları, emitentlər, investorlar, 
kommersiya bankları və investisiya fondlarından ibarətdir. 

Kapital bazarında uzunmüddətli maliyyə alətləri tədavül edilir və onunla ticarət əsasən bir-
jalarda baş verir, yaxud birja ticarətinə oxşar üsullar təşkil edilir. Bazarın bu cür təşkili onun işti-
rakçıları haqqında informasiya toplanmasına tələb və təklifi, optimal təklifin tapılmasını və əmə-
liyyat aparılmasını təmin edir. 

Araşdırmalar göstərir ki, təcrübədə ən geniş yayılmış bazar - fond bazarıdır ki, onun da sino-
nim anlayışı bütövlükdə qiymətli kağızlar bazarıdır. Bu yanaşmanın xeyrinə arqument ondan 
ibarətdir ki, əgər əvvəllər “fond bazarı” əsasən uzunmüddətli qiymətli kağızlara aid edilirdisə, ha-
zırda uzunmüddətli və qısamüddətli qiymətli kağızlar arasında hədd getdikcə silinir. 

Maliyyə bazarlarına eyni zamanda valyuta bazarı da aid edilir. Valyuta bazarı xarici valyu-
taların, xarici valyuta ödəniş sənədlərinin alqı və satqı, habelə xarici investorların kapitalının hərə-
kəti üzrə əməliyyatlar və törəmə maliyyə alətləri və yaxud müddətli bazarın - müddətli bağlaş-
maları (forward, opsion və s.) tərtibi həyata keçirilən bazar əməliyyatları gedişində əmələ gələn 
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sabit və təşkilati münasibətləri ifadə edir. 
Valyuta bazarında investorların, valyuta qiymətlilərinin satıcılarının və alıcılarının maraqları 

razılaşdırılır. Təşkilati - texniki nöqteyi-nəzərdən valyuta bazarı milli və xarici bankları, broker 
firmalarını və valyuta bazarının subyektləri olan digər maliyyə institutlarını birləşdirən müasir ra-
bitə vasitələri şəbəkələrinin məcmusunu xarakterizə edir. 

Qızıl bazarı - bazar qiymətləri şərtilə qızılla müntəzəm ticarət - maliyyə fəaliyyəti göstərən 
mərkəzlərdir. Ticarəti, onun tənzimlənməsi və külçələrin hazırlanması üzrə ixtisaslaşdırılmış təş-
kilatların birliyini ifadə edir. 

Ölkədə maliyyə bazarlarının inkişafının müasir vəziyyəti 
Bazar iqtisadiyyatının inkişafı ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan hökuməti qarşısında onun ma-

liyyə bazarında rəqabətqabiliyyətliliyini möhkəmləndirmək məqsədilə Azərbaycan maliyyə bazar-
larının təkmilləşdirilməsinin zəruriliyi məsələsi yaranmış olur. 

Müasir Azərbaycan maliyyə bazarlarını nəzərdən keçirərkən onun aşağıdakı xüsusiyyətlərini 
qeyd etmək olar: 

- regionların inkişaf səviyyəsində xeyli dərəcədə fərqlilik; 
- sosial yönümlülük; 
- maliyyə bazarında maliyyə agenti qismində aparıcı mövqeyin kommersiya banklarına 

mənsubluğu; 
- maliyyə bazarının iki sektor ilə məhdudiyyətliliyi. 
Respublikamızda maliyyə bazarlarının inkişafına təkan verən əsas sənədlərdən ən önəmlisi 

isə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 16 may 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edil-
miş “2011-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının inkişafı Dövlət 
Proqramı”dır. Dövlət Proqramında göstərilir ki, “Hazırda ölkəmiz daha yüksək sosial-iqtisadi dir-
çəliş mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Artıq inzibati-amirlik üsul-idarəsinə söykənən formasiyadan 
yeni azad sahibkar və bazar münasibətlərinə əsaslanan sosial-iqtisadi quruluşa keçid tamamlan-
mışdır. Bu gün başlıca hədəf kimi bərqərar olmuş yeni iqtisadi sistemin daha da yetkinləşməsi 
gündəlikdədir” [10, s. 257-258]. 

“2011-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının inkişafı” 
proqramının başlıca məqsədi müasir, beynəlxalq standartlara uyğun, iqtisadiyyata geniş kapital-
laşma imkanları təqdim edən və yüksək səmərə ilə fəaliyyət göstərən qiymətli kağızlar bazarının 
formalaşdırılmasıdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi nəzər-
də tutulur: 

- qiymətli kağızlar bazarının tənzimləyici mexanizmlərinin qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə 
uyğun təkmilləşdirilməsi, qiymətli kağızlar bazarının institusional inkişaf səviyyəsinin yüksəl-
dilməsi və onun beynəlxalq standartlara uyğunluğunun təmin edilməsi; 

- ölkə iqtisadiyyatında kapitallaşma dərəcəsinin yüksəldilməsinə nail olunması, iqtisadi la-
yihələrin maliyyələşdirilməsində qiymətli kağızlar bazarı vasitəsilə cəlb olunan qeyri- inflyasiya 
məqsədli investisiya vəsaitlərindən istifadənin genişləndirilməsi; 

- iqtisadi subyektlərin və əhalinin yığımlarının zona bazarında səmərəli yerləşdirilməsi üçün 
investisiyanın qorunduğu və risklərin etibarlı olduğu müvafiq şəraitin yaradılması; 

- ölkənin qiymətli kağızlar bazarının tədricən beynəlxalq kapital bazarlarına inteqrasiya 
olunması üçün müvafiq şəraitin formalaşdırılması [5, s. 259]. 

Dövlət Proqramı çərçivəsində qiymətli kağızlar bazarının inkişafı üçün müəyyən olunmuş 
vəzifələrin mərhələlərlə həyata keçirilməsi reallaşdırılacaqdır. Dövlət Proqramını əhatə edəcək bu 
mərhələlərin tamamlanması ilə Azərbaycan kapital bazarları beynəlxalq maliyyə bazarlarına inteq-
rasiyaya hazır olacaqdır. 

Son vaxtlar dünyada baş verən iqtisadi-siyasi proseslər ölkədə qiymətli kağızlar bazarının 
investisiya fondu, bank və sığorta sahələrinin, habelə ödəniş sisteminin fəaliyyətinin çevikliyinin 
və şəffaflığının təmin olunmasını, həmçinin bu sahələrdə tənzimlənmə və nəzarət sisteminin tək-
milləşdirilməsini, eləcə də ictimai nəzarət sisteminin yaradılmasını zəruri edir. 

Ölkənin maliyyə sisteminin daha da sabit və dayanıqlı rəqabətqabiliyyətliliyinin isə yüksək 
olması üçün maliyyə bazarlarının fəaliyyətinin səmərəli şəkildə təmin olunması, eləcə də kre- 
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ditorların, investorların və sığorta olunanların hüquqlarının qorunması tələb olunur. 
Ona görə də Azərbaycan Respublikasının maliyyə sektorunun dayanıqlığını təmin etmək və 

bu sahədə nəzarət mexanizmlərini təkmilləşdirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 3 fevral 2016-cı il tarixlı Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının qiymətli kağızlar bazarı, 
investisiya fondları, sığorta, kredit təşkilatları və ödəniş sistemləri fəaliyyətinin lisenziyalaş-
dırılması, tənzimlənməsi və nəzarəti, habelə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 
digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahə-
sində nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsini, həmçinin bu sahələr üzrə nəzarət sisteminin şəffaf-
lığını və çevikliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxs yaradılmışdır (hazırda mövcud deyildir). 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının məlumatına əsasən maliyyə sisteminin digər 
seqmenti olan sığorta bazarında 2010-2015-ci illərdə orta illik artım tempi 20 faiz təşkil etmişdir. 
2015-ci ildə Azərbaycanda sığorta haqlarının həcmi artaraq 444 milyon manat olmuşdur. Bununla 
belə, sığorta haqlarının ÜDM-də xüsusi çəkisi 0,8 faiz təşkil etmişdir. Bank sektorundan yüksək 
asılılıq sığorta şirkətlərinin başlıca riski hesab olunur [5, s.9]. 

İcbari sığorta qanunvericiliyinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi sığorta sektorunda tələb 
yaradan əsas amil kimi çıxış etmişdir. 2011-ci ildən başlayaraq dövlət tərəfindən görülən tədbirlər 
həyat və qeyri-həyat sığortasının sürətli inkişafında mühüm rol oynamışdır. Qeyri- həyat sığorta-
sına münasibətdə əsas diqqət icbari sığorta proqramlarının, o cümlədən nəqliyyat vasitəsi sahib-
lərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası və daşınmaz əmlakın sığortasının yenidən müəyyən 
edilməsi və tətbiqinə yönəldilmişdir. Məcburi fərdi qəza sığortası alətlərinin genişlənməsi isə hə-
yat sığortası seqmentinin inkişafına dəstək vermişdir. 

Kredit risklərinin operativ və dolğun qiymətləndirilməsini, eləcə də iqtisadi subyektlərin ma-
liyyə intizamının gücləndirilməsini təşviq etmək məqsədilə kredit məlumatlarının mübadiləsi 
sisteminin ilkin elementləri formalaşdırılmışdır. 
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Summary 

The purpose of the research consists of the development of a conceptual framework for the 
formation and development of the financial markets of the Republic of Azerbaijan for the regulation 
and integration into world financial markets. In order to achieve these goals, tasks such as developing 
the methodology of financial markets, assessing the conditions and principles of organization, 
studying the place and role of financial markets in the structure of the economy are set. 
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KOMMERSİYA BANKLARININ PUL-KREDİT SİYASƏTİNİN ONLARIN 

MƏNFƏƏTLİLİYİNƏ TƏSİRİ 
 

Kommersiya banklarının gəlir və xərcləri, onların səviyyəsinin etibarlılığı və qiymətləndiril-
məsi, mənfəətinin formalaşdırılmasının reytinq sistemi məsələlərinin araşdırılması işinin zəruri 
məsələlərindən biridir. Bankların mahiyyətinin təhrif olunmuş şəkildə anlaşılması və onların 
rolunun kiçildilməsi həmin bank təsisatlarının funksiyalarının əsassız şəkildə məhdudlaşdırılma-
sına gətirib çıxarır. Məsələn, kifayət qədər tez-tez əsasız olaraq paylaşdırma (bölüşdürmə) funksi-
yası, daha çox mənfəət alınması məqsədilə kapitalın yerdəyişməsi birinci yerə irəli çəkilir. Hazırda 
daha çox mənfəət əldə etmək banklar və bank fəaliyyəti haqqında qanunvericilikdə kommersiya 
bankının orientasiyasında başlıca prioritetlərdən sayılır. 

Müasir dövrdə banklar əməliyyatların ən rəngarəng növləri ilə məşğul olurlar. Onlar təkcə 
pul dövriyyələri və kredit münasibətlərini təşkil etmir, həm də onların vasitəsi ilə iqtisadiyyatın 
maliyyələşdirilməsi həyata keçirilir, sığorta əməliyyatları, qiymətli kağızların alqı-satqısı aparılır, 
bəzi hallarda isə vasitəçilik sövdələri və əmlakın idarə olunması həyata keçirilir. 

Kommersiya bankı təsərrüfatçılığın müstəqil subyektidir, hüquqi şəxs hüququna malikdir, 
bank məhsulunu itsehsal və realizə edir, xidmətlər göstərir, kommersiya hesablaşması prinsipləri 
üzrə fəaliyyət göstərir. Bankın vəzifəsi müəssisələrin vəzifəsindən az fərqlənir, belə ki, o öz xid-
mətləri və məhsulları ilə ictimai tələbatın təmin olunması, əldə olunmuş mənfəət əsasında həm öz 
kollektivinin üzvlərinin, həm də bankın əmlakının sahibçisinin maraqlarının realizasiyası ilə bağlı 
məsələləri həll edir. 

Kommersiya bankının fəaliyyət göstərməsi müəyyən məqsədlərin əldə olunmasına əsaslanır 
ki, onlardan da ən başlıcası mənfəət təsərrüfatçılığının aparılmasına, daha çox mümkün mənfəətin 
əldə olunmasına nail olunması, yəni bank fəaliyyətinin hərəkətverici motivi mənfəət əldə etmək-
dir. Lakin kommersiya bankı üçün mənfəətin hansı yolla əldə olunmasının fərqi vardır. Bank kom 
mersiyası prinsipi daha az  investisiya ilə daha çox mənfəət əldə etməyi nəzərdə tutur. Gəlirin for-  
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malaşdırılmasına yardım edən ümumi resurslarda bankın öz payının miqdarının böyüklüyü onun 
üçün əhəmiyyətsiz deyildir. Hər bir banka aydındır ki, əgər, onun passivlərdə payının az olduğu 
məqamda daha çox mənfəət əldə olunmuşsa, bunun effekti daha hissolunandır. Hazırda kommer-
siya banklarının əksəriyyəti investisiya əməliyyatlarından məhz qiymətli kağızların satış qiymə-
tinin onların alınma qiymətlərinə nisbətən artırılması yolu ilə mənfəət əldə edirlər. 

Kreditin verilməsi əhəmiyyətli bank funksiyasıdır. O, ənənəvi bank xidmətləri növünə aid 
edilir. Bank krediti müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin akkumulyasiyası və onların qaytarılmaqlıq 
şərtləri ilə paylaşdırılması, habelə kreditləşdirmə sistemi vasitəsilə pul nişanlarının tədavülə emis-
siyası ilə bağlıdır. Pul resurslarının qaytarılma forması onları dəfələrlə yenidən bolüşdürməyə im-
kan verir. Bank kreditindən istifadə olunmanın zəruriyyəti müəssisələrin kapitalının təkrar istehsal 
prosesində dövranı ilə, dövriyyə kapitalı və əsas kapitalın təşkilinin xüsusiyyətləri ilə, kreditor və 
borc alanın hesablaşma maraqları ilə şərtlənir. Digər tərəfdən, kredit bankların mənfəət əldə etmə-
yinin əsas mənbəyidir. 

Ayrı-ayrı bankların əməliyyatlarının likvidliyi, onların tələb olunanadək öhdəliklər üzrə və 
tarixinin başa çatdığı müddətli öhdəliklər üzrə ödənişlərin vaxtında aparıla bilməsi qabiliyyətindən 
ibarətdir. Bu, müvafiq aktiv və passiv əməliyyatların təşkil olunması sayəsində təmin olunur. Öh-
dəliklərin ödənilməsi bankın mənfəəti üçün zərərsiz həyata keçirilməlidir. 

Bank fəaliyyətinin əsasını cəlb olunmuş vəsaitlər hesabına alınan və ödənilən faizlər arasın-
dakı fərqlə mənfəət götürmək məqsədilə kreditlərin verilməsi təşkil edir. 

Bank tərəfindən gəlirliliyin itirilməsinin böhranlı göstəriciləri sırasına gəlirlilik və mənfəət-
lilik əmsallarının azalması, gəlirlilik və mənfəətlilik əmsallarının fəaliyyət planında müəyyən 
olunan bank standartlarına uyğunsuzluğu aid edilir. 

Kommersiya banklarının mənfəətinin formalaşdırılması kommersiya müəssisəsinin, əməliy-
yatlar çərçivəsinin, fəaliyyətdə olan qeydiyyat sisteminin spesifik xüsusiyyətləri vasitəsilə müəy-
yən olunur. Mənfəətin bölünməmiş hissəsi ötən illərin gəlirləri hesabına daxildir. 

Mənfəət əmsalları sistemində əsasverici göstərici gəlir/aktivlər göstəricisidir. Onun faktiki 
əhəmiyyəti bank işinin effektivliyinin (gəlirliliyinin) qiymətləndirilməsi üçün yeganə meyar de-
yildir. Bu birinci, yüksək gəlirin bir qayda olaraq böyük risk ilə bağlı olması ilə izah olunduğu 
üçün bankın riskdən müdafiə olunması dərəcəsini eyni vaxtda nəzərə almaq çox vacibdir. İkincisi, 
gəlirliliyin sadalanan əmsalının dinamikasını təyin edən amillər arxasında gizlənən iqtisadi təza-
hürlər prinsipial əhəmiyyətə malik olur. 

Bankın gəlir və aktivlərinin məbləğini artıran və azaldan əsas amillər müəyyən olunur ki, 
onların da arasında mənfəət amilləri xüsusi yer tutur. Mənfəət amillərinin tərkibinə isə bankın 
mədaxil və məsrəflərinin inkişafı (enmə templərinin qarşılıqlı münasibəti), bankın ayrı - ayrı fəal 
əməliyyatlarının orta mədaxili, bankın gəlir gətirən aktivlərinin payı, bankın aktiv və passiv əmə-
liyyatlarına dair faiz tarifinin dövriyyəsi, gəlir gətirən aktivlərin quruluş tərkibi, kredit portfelinin 
quruluş tərkibi, bankın təhlükəli fəal əməliyyatlarının aktiv payları, aktiv əməliyyatların ayrı-ayrı 
növlərinin gəlirliliyi aid edilir. 

Kreditin verilməsi əhəmiyyətli bank funksiyasıdır. O, ənənəvi bank xidmətlərinin növünə 
aid edilir. Bank krediti banklar tərəfindən haqqı ödənilməklə müəyyən təminatlılıq, qaytarabilmə, 
müddətlilik və s. bu kimi şərtlərlə borc verilən ssuda kapitalının hərəkətindən ibarətdir. Kredit 
bankların mənfəət əldə etməsinin əsas mənbəyidir. Kommersiya bankının mənfəətinin formalaş-
dırılması kommersiya müəssisəsinin, əməliyyatlar çərçivəsinin, fəaliyyətdə olası qeydiyyat siste-
minin spesifik xüsusiyyətləri vasitəsilə də müəyyən olunur. 
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Summary 

In the thesis, the formulation of monetary and credit policy of commercial banks is reviewed 
at the general level. Aspects of the impact of the monetary policy of commercial banks on the 
formation of their income and expenses, as well as their profit, are studied. The influence of the 
monetary and credit policy on the efficiency of banks' operations with this or that content is 
evaluated. 
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MİLLİ İQTİSADİYYATDA İQTİSADİ ARTIMLA MALİYYƏ SİSTEMİNİN 
QARŞILIQLI ƏLAQƏSİNİN NƏTİCƏLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
Azərbaycanın davamlı inkişafının təmin edilməsi dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən 

biridir. Bu, dövlət orqanlarının qarşıya çıxan öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə öhdəliklərinin 
yerinə yetirilməsinin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə “DİM-in Milli əlaqələndirmə Şurasının əsası-
nın qoyulması barəsində” prezidentimizin 6 oktyabr 2016-cı il tarixli Fərmanına uyğundur. Milli 
səviyyədə “Daily 2030”-dan onun yüksək siyasi əhəmiyyəti gələcək inkişaf gündəliyində yenidən 
ön plana çıxıb. Beləliklə, 2030-cu ilə qədər qlobal məqsəd və vəzifələr üçün Azərbaycan üçün 
aktual olan milli prioritetlər və göstəricilər müəyyən edilməli, ölkənin sosial-iqtisadi sahələrini 
əhatə edən dövlət proqramları və strategiyaları Davamlı İnkişaf Məqsədləri ilə uzlaşdırılmalı, da- 
imi yaşayış zonası ilə əhatə edilməlidir. Hər ilin yekunlarına dair statistik məlumatlar və görülmüş 
işlər barədə məlumatlar əsasında hesabat hazırlanıb Prezidentə təqdim edilməlidir. 

O, 2030-cu ilə qədər ifrat yoxsulluğun aradan qaldırılmasını, bütün formalarda yoxsulların 
sayının ən azı yarısı qədər Milli konsepsiyalara uyğun olaraq azaldılmasını, milli səviyyədə hamı 



55 

üçün müvafiq sosial müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsini, həmçinin yoxsul və ehtiyacı olan-
ların əhəmiyyətli dərəcədə təmin edilməsini nəzərdə tutur. Belə çağırışlara adekvat reaksiya əha-
linin yoxsul və zəif təbəqələrinin davamlılığının artırılması, onların iqtisadi resurslara və baza xid-
mətlərinə bərabər çıxışının təmin edilməsi, həmçinin iqlim dəyişikliyinə, iqtisadi, sosial və ekoloji 
nəticələrə, o cümlədən fəlakətlərə qarşı zəifliklərin azaldılması kimi əsas məqsədlərə nail olmağa 
imkan verir. Bu isə öz növbəsində yoxsulluğun bütün təzahürlərində aradan qaldırılmasına yönəl-
miş proqram və siyasətin həyata keçirilməsini, habelə yoxsullara yönəlmiş və gender aspektlərini 
nəzərə alan strategiyalara əsaslanan möhkəm siyasi çərçivələrin yaradılmasını tələb edir. Bununla 
əlaqədar olaraq, inkişaf məqsədilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üsulları da daxil olmaqla, müx-
təlif mənbələrdən külli miqdarda resurslar səfərbər edilməli və yoxsulluğun azaldılması üzrə təd-
birlərin dəstəklənməsi artırılmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasında Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunması üzrə həya-
ta keçirilmiş tədbirlər 

Zamanla həm mütəxəssislər, həm siyasətçilər davamlı inkişafı təmin etmək üçün sosial bəra-
bərlik və ədalət prinsiplərinin zəruriliyini getdikcə daha çox dərk edirlər. Buna görə DİM-in təmin 
edilməsində hərtərəfli böyümənin vacib rolu son illərdə artmaqdadır. Minilliyin İnkişaf hədəflərini 
2015-ci ildə dünyamızı dəyişdirən 2030-cu ilə qədər davamlı inkişaf gündəminin hədəfləri ilə mü-
qayisə etsək, daxilolma əhəmiyyətinin 2015-ci ildən bəri artdığını görərik. Beləliklə, Minilliyin 
İnkişaf hədəflərinin yalnız kiçik bir hissəsi əhatəli böyümə ilə əlaqəli olduğu halda, 2015-ci il 
məqaləsində göstərilən hədəflərin əksəriyyəti əhatəli böyümə ilə əlaqədardır: 

Minilliyin İnkişaf Məqsədləri: 
1) həddindən artıq yoxsulluğun və aclığın aradan qaldırılması; 
2) ümumi təhsilin gücləndirilməsi; 
3) Qadın və kişilər arasında bərabərlik və qadınların gücləndirilməsi kimi hərtərəfli böyümə 

hədəfləri təyin edildi. 
Qurumlar və hökumətlər getdikcə “əhatəli böyümə” barədə danışırlar. Bəzi sahələrdə iqtisa-

di böyüməyə üstünlük verilməsində çatışmazlıqları aradan qaldırmaq bəzən inkişaf üstünlüklərinin 
daha geniş şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək cəhdidir.  

İnkişaf etmiş, eləcə də, inkişaf prosesində olan ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda əhatəli 
böyümənin əhəmiyyəti artır. Hərtərəfli böyümə bir məqsəd olaraq Davamlı İnkişaf Məqsədləri 
üzrə açıq işçi qrupu tərəfindən təklif edilmişdir. 

Bu gün zənginlərlə kasıblar arasındakı fərq hər yerdə artır. Məsələn, İƏİT ölkələrində bu 
göstəricilər ən yüksək haldadır. Dünya Bankının araşdırmasına görə, gəlirinin bir faiz artması bəra-
bərsizliyin aşağı olduğu ölkələrdə 4,3% və bərabərsizliyin yüksək olduğu ölkələrdə yalnız 0,6% - 
i yoxsulluğu azaldır. 

Bərabərsizlik iqtisadi və siyasi qeyri-sabitlik ilə sıx bağlıdır. Yuxarıda sadalanan problem-
lərin həlli üçün təklif olunan tədbirlər sırasında inklüziv Davamlı İnkişaf Konsepsiyası xaricdə 
geniş yayılmışdır. 

Onun əsas müddəaları bir çox alimlər tərəfindən işlənib hazırlanıbdır. Bu müddəalar 2008-ci 
ildə “davamlı inkişaf və inkluziv inkişaf strategiyaları” nı təqdim edən Nobel mükafatı laureatı M. 
Spensin sədrliyi ilə inkişaf Komissiyasının üzvləri tərəfindən xüsusi olaraq işlənib hazırlanmışdır. 

İnklüziv İnkişaf Konsepsiyası geniş ekspertlər tərəfindən sürətlə qəbul edilsə də, bu gün 
“inklüziv inkişaf” konsepsiyasının vahid tərifi yoxdur. Dünya Bankı inklüziv artımı iqtisadiyyatın 
bütün sahələrində geniş yayılmış, onun əməliyyatlarının əhəmiyyətli bir hissəsini əhatə edən və 
bazar və resurslara bərabər girişlə xarakterizə olunan yüksək və davamlı (yoxsulluğun azaldılma-
sının vacib şərti) kimi müəyyən edir. Qərardadda, gəlirlərin bölüşdürülməsindən daha çox qadınlar 
da aid edilməklə, hər bir əhali hissələri üzrə məhsuldar məşğulluğa daha çox diqqət yetirilir. Av- 
ropa Komissiyası “Avropa 2020” strategiyasını hazırlayarkən, inklüziv artımın aşağıdakılardan 
ibarət olduğunu müəyyən edir: əmək potensialından tam istifadə, yoxsulluğun və onun nəticələri-
nin azaldılması, sosial inkişaf və regional bərabərsizliyin aradan qaldırılması. Vacib şərt kimi 
infrastrukturun davamlılığına xüsusi diqqət yetirərək iqtisadiyyatı müxtəlif sektorların inkişafına 
cəlb etmək vacibdir. İnklüziv artımdan danışarkən biz onun mahiyyətini vurğulamalıyıq (Azər- 
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baycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı.):  
- daha böyük məqsədlər (yalnız gəlir və ya ÜDM-in artımı); 
- insan kapitalının kompleks inkişafı; 
- bərabərsizlik və yoxsulluğun azaldılması; 
- iqtisadi həyatda aktiv iştirakın əhəmiyyəti (yalnız gəlirlərin bölüşdürülməsində deyil); 
- xüsusilə qadınlar və yaşlılar üçün ümumiyyətlə əhali üçün üstünlüklər; 
- təbii ehtiyatların səmərəli istifadəsi və qorunması üçün ətraf mühit. 
Müqayisəli və hərtərəfli təşkilati elementlərin daxil edilməsi, OESR xüsusiyyətləri “Inclusi-

ve Truth İnnovation” layihəsinin bir hissəsidir. Rəhbərlik diskriminasiyaya qarşı yönəlib. Proqram 
qərarları dövlət və dövlətlərarası səviyyədə qəbul edilir və bunun əsasında kompleks konsepsiya 
dayanır. Belə proqramlardan biri Avropa İttifaqının 2010-cu ildə qəbul edilmiş “Avropa 2020” on 
illik Strateji proqramıdır. Bu proqram təkcə 2008-2009-cu illərin problemlərinin həllinə yönəldil-
məyibdir. Avropa İttifaqına, Avropa Şurasına 2020-ci ildə bu məsələlərin həlli variantları lazımdır. 
Bütün müvafiq prosesləri nəzərə alaraq, iqtisadi sektor bütün cəmiyyət üçün intellektual, dayanıqlı 
və hərtərəfli şəkildə inkişaf edir. Bu proqramların əsas məqsədi Avropa İttifaqının hər bir üzvünü 
müstəqil dövlət etməkdir (Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci 
illər üçün Dövlət Proqramı).  

Nəticə 
Aşağıdakı qeyd edilən prioritetlər bəzi sahələrdə müəyyən edilmişdir: əmək şəraiti, İnnova-

siyalar, İqlim Dəyişikliyi və energetika, təhsil, borc böhranı və sosial təlatümlər. Aşağıda reklam 
tətbiqini xarakterizə edən bəzi parametrlər var: 

- 20 yaşdan 64 yaşa qədər əhalinin məşğulluq səviyyəsinin 75% -ə çatdırılması; 
- 3% tədqiqat və inkişaf investisiya səviyyəsinin artırılması; 
- 20% istixana qazlarının azaldılması (30% -ə qədər) 1990-cı ilə qədər və bərpa olunan mən-

bələrin ümumi istehlakının 20% -ə qədər artması, enerji səmərəliliyinin 20% -ə qədər artması; 
- ümumtəhsil məktəblərindən ayırmaların sayının 10% -dək azaldılması, üçsəviyyəli təhsili 

olan 30-34 yaşlı insanların sayının 40% -dək artırılması; 
- yoxsul sosial şəraiti olan insanların sayının 20 milyona qədər azaldılması. 
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Связь финансовой системы с экономическим ростом в национальной экономике 
оценка результатов 

 

Резюме 
 Актуальность темы: Международные и региональные организации отстаивают идею 

устойчивого развития при одновременном сохранении экономического, социального и эко-
логического баланса в своих программах и принципах развития на будущее. 

Цель и задачи исследования: Целью исследования является изучение СЭД. Исследование 
направлено на то, чтобы подчеркнуть роль внешнеэкономических связей в обеспечении СЭР. 

Используемые методы исследования: анализ временных рядов, средние и относитель-
ные величины, графики, методы и т.д. в ходе исследования. использовались статистические 
методы. 

Информационная база исследования: В исследовании использован опыт отечествен-
ных и зарубежных ученых, его индикаторы и инструменты применения при формировании 
государственной экологической политики: В базу исследования включены методологичес-
кие и аналитические материалы ООН и международных организаций, Конституция и зако-
ны. Нормативно-правовые акты Азербайджанской Республики, статистика, статистические 
данные и документы зарубежных стран. 

Ограничения исследования: Отсутствие гипотетического материала, отсутствие адек-
ватной базы данных, что могло бы помешать ведущей разведке. 

Новизна и практические последствия исследования: Поскольку ускорение устойчиво-
го развития требует дополнительных финансовых ресурсов, важно эффективно использо-
вать имеющиеся финансовые ресурсы, искать новые источники финансирования и созда-
вать формы сотрудничества. 

Научная и практическая значимость результатов: Результаты решения проблем, про-
анализированных в исследовательской работе, и меры, которые будут реализованы в буду-
щем, могут быть использованы для определения будущих направлений устойчивого разви-
тия Азербайджана. 
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The research of the role of public funds in achieving sustainable development goals in 
Azerbaijan 

 
Summary 

The actuality of the subject: International and regional organizations, in their development 
programs and principles for the future, advocate the idea that development must be carried out in 
a sustainable way by simultaneously maintaining the economic, social and environmental balance. 
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Purpose and tasks of the research: The purpose is to study SED. The research aims to 
highlight the role of foreign economic relations in ensuring SED. 

Used research methods: The research used statistical methods such as analysis of time series, 
averages and relative quantities, graphs, methods, etc. 

The information base of the research: The research used the experience of local and foreign 
scientists in the formation of state environmental policy, its indicators and application tools: The 
research database includes methodological and analytical materials of the UN and international 
organizations, the Constitution and laws of the Republic of Azerbaijan, normative legal acts, 
statistics, consists of statistical data and documents of foreign countries. 

Restrictions of research: Absence of hypothetical material, which can be a snag to leading 
exploration, absence of adequate data base. 

The novelty and practical results of investigation: As accelerating sustainable development 
requires additional funding, it is important to make effective use of existing funding, to seek new 
sources of funding and establish collaborative forms. 

Scientific-practical significance of results: The results of the solution of the problems 
analyzed in the research work and the measures to be taken in the future can be used to determine 
the future directions of Azerbaijan's sustainable development. 
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AZƏRBAYCANDA QİYMƏTLİ KAĞIZLAR BAZARININ MÖVCUD 
VƏZİYYƏTİ VƏ İNKİŞAF İSTİQAMƏTİ 

 
Dünya təcrübəsində qiymətli kağızlar bazarı bazar iqtisadiyyatının əsas təməlidir, buna görə 

də 1998-ci il dekabrın 30-da ümummilli liderimiz möhtərəm Heydər Əliyevin Qiymətli Kağızlar 
üzrə Dövlət Komitəsinin yaranması haqqında verdiyi 58 saylı Fərmanı xarici sərmayədarlar, dünya 
maliyyə təşkilatları və şirkətlər tərəfindən yüksək dəyərləndirilmişdir. “Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin (QKDK) fəaliyyətinin təmin 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanının 26 iyul 1999-cu il tarixin-
də imzalanması isə respublikamızda mütəşəkkil qiymətli kağızlar bazarının formalaşmasında çox 
mühüm rol oynamışdır. [2; 5] 

Bu komitədə qiymətli kağızlar bazarının inkişaf etməsi üçün qısamüddətli proqram hazırla-
nıb. [6] Bu proqramda ölkəmizdə qiymətli kağızlar bazarının vəziyyəti, sivil bazarın infrastruktu-
runun inkişafına və yaranmasına yönəlmiş dövlət siyasəti, institusional investorlar sisteminin ya-
radılması, qoyulmuş vəzifələrin həyata keçirilməsi metodları və investorların hüquqlarının qorun-
ması, beynəlxalq əlaqələrin inkişafı, qiymətli kağızlar bazarı üzrə mütəxəssislərin hazırlanması, 
bu sahədə açıq informasıya sisteminin yaradılması məsələləri əhatə olunmaqdadır.  

Beynəlxalq təcrübəyə əsasən iqtisadi inkişafın artım tempində dövlət büdcəsindən savayı, 
QKB-nin rolu özəl və dövlət banklarında daha çox vüsət almışdır. QKDK maliyyə sektoruna edi-
lən yatırımları yüksəltməklə, maliyyə üzrə fəaliyyət göstərən özəl və dövlət qurumları arasında 
maliyyə resurslarının bölünmə prosesini xeyli yaxşılaşdırır. Hazırda texnologiya inkişafı olduqca 
sürətli getdiyindən, bazar iqtisadiyyatına birbaşa olaraq təsir edir. Çünki digər ölkələrlə müqayi-
sədə bizim ölkəmizdə bazar axını inkişaf tempindən və investisiya miqdarından asılı olaraq dəyişir. 
Yaranmış maliyyə borclarının ödənilməsi üzrə QK bazarında əsas məsuliyyət dövlətin üzərinə dü-
şür. Çünki iqtisadiyyatın zəifləməsi, yaranmış olan borcların ödənilməsi və vergilərdən yayınma 
hallarının baş verməsi yaxud vergi ödəmələrinin daimi olaraq gecikdirilməsi iqtisadiyyatda bazar 
münasibətlərini zədələyir və dövlət büdcəsinin gəlirlərini aşağı salır.Bu səbəblə ortaya qoyulan  
məsələlərin həlli yollarının təyini məqsədilə bir sıra tədbirlər görülməkdədir.  
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Beynəlxalq qiymətli kağızlar bazarının Azərbaycan iqtisadiyyatında rolu  
İqtisadiyyatın inkişaf etməsi üçün qiymətli kağızlar bazarının hər iki qolu, yəni həm pay, 

həm də borc qiymətli kağızlar bazarı mühüm rol oynamaqdadır. Pay qiymətli kağızlar  bazarı səhm 
bazarıdır. [4] Ölkə daxilində müasir şəraitdə səhm bazarının hüquqi qanunvericiliyinin möhkəm-
ləndirilməsi  və  yaradılması onun  müəssisələrə və şirkətlərə həm milli  səviyyədə,  həm də bey-
nəlxalq  iqtisadiyyatda  öz  payları  ilə  qloballaşmağa və  çıxış  etməyə imkan verməkdədir.   

Qiymətli kağızlar bazarında iqtisadi böhran 
Baş verən iqtisadi böhranlar, maliyyə bazarlarının hərəkət rejimini və inkişafını ləngidir. Bu 

mərhələ geniş miqyasda getdiyi üçün bazar iqtisadiyyatının tənzimlədiyi qiymətləri azaldaraq 
maliyyə itkilərinə, bazar paylarının azalmasına, investorların yatırımlarının aşağı düşməsinə, borc 
öhdəliklərinin çoxalmasına, dövlət büdcəsinin və ölkə iqtisadiyyatının müflisləşməsinə, gəlirlilik 
və likvidlik səviyyəsinin aşağı enməsinə gətirib çıxarır. Xaotik şəkildə icra olunan iqtisadiyyat 
təsərrüfat subyektlərinin əlaqələrini gərginləşdirir. Bu bir növ pul dövriyyəsinin mənfi yöndə get-
məsinə zəmin yaradır. İqtisadi böhranların yarandığı bazarlara aiddir: Bank təşkilatlarının verdiyi 
kreditlər, Səhm bazarları, Törəmə maliyyə aləti üzrə fəaliyyət göstərən bazarlar, Valyutanın 
tənzimləndiyi yerli və xarici bazarlar və s. 
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Текущее состояние и направление развития рынка ценных бумаг Aзербайджана 

 

Резюме 
В Азербайджанской Республике в комитете подготовлена краткосрочная программа 

развития рынка ценных бумаг.  В этой программе состояние рынка ценных бумаг в нашей 
стране, государственная политика, направленная на развитие и создание инфраструктуры 
гражданского рынка, создание системы институциональных инвесторов, методы реализа-
ции поставленных задач и защита прав инвесторов, развитие международных отношений, 
подготовка специалистов по рынку ценных бумаг, создание открытой информационной 
системы в этой сфере не охвачены. 
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Summary 
In the Republic of Azerbaijan, a short-term program for the development of the securities 
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market was prepared in the committee.[6]  In this program, the state of the securities market in our 
country, the state policy aimed at the development and creation of the infrastructure of the civil 
market, the creation of a system of institutional investors, the methods of implementation of the 
set tasks and the protection of the rights of investors, the development of international relations, 
the training of specialists on the securities market, the creation of an open information system in 
this field  is not covered. 
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BANK XİDMƏTLƏRİ  BAZARININ TƏHLİLİ VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

YOLLARI 
 

Kommersiya bankları iqtisadi və sosial sahələrdə aktiv əməliyyatlar həyata keçirərək pulsuz 
xidmətlər göstərirlər. Bankların aktiv əməliyyatları ölkənin inkişafına birbaşa və dolayı təsir gös-
tərir. Ona görə də bu mövzu bu gün aktual olaraq qalır. Məsələnin aktuallığı da aktiv əməliyyat-
ların inkişafından irəli gəlir. Beləliklə, fond bazarının genişləndirilməsi, ölkəyə investisiyaların 
artırılması, ipoteka kreditlərinin verilməsi bankların fəaliyyətini genişləndirib. Sürətli iqtisadi in-
kişaf fonunda hər zaman bank vəsaitləri lazımdır. Ona görə də, bu mövzu hələ uzun müddət aktual 
olaraq qalacaq. 

Müasir iqtisadi inkişaf dövründə aktiv əməliyyatların keyfiyyətli idaəedilməsi kommersiya 
banklarının inkişafına və təkamülünə təsir edən amillərdəndir. Banklar üçün aktivlərin həcmi ən 
vacib faktorlardan hesab edilir. 

Banklar maliyyə quruluşunu və maliyyə bazarlarında baş verə biləcək risk ehtimallarına qar-
şı kreditlərin keyfiyyətini və buna görə də, aktivlərinin yüksək keyfiyyətini qoruyub saxlamalıdır-
lar. Bank sektorunun ən vacib risklərindən biri hesab olan kredit riskinin qarşısının alınması üçün 
maliyyə strukturunun sabit saxlanılması və gücləndirilməsi olduqca aktualdır.  

Aktiv əməliyyatlara nəzər saldıqda isə bankların gəlir əldə etməsi və bank əməliyyatlarının 
aparılması üçün əlverisli şərait yaratmaq məqsədi ilə kommersiya bankların ehtiyatlarını və öz 
fondlarını yerləşdirərək apardığı əməliyyatlar təkmilləşdirilməlidir 

Bank xidmətlərinin mahiyyəti, təsnifləşdirilməsi və formalaşması prinsipləri 
Kommersiya bankçılığının fəal əməliyyatlarından danışanda, hamıya məlumdur ki, gəlir 

əldə etmək üçün kommersiya bankinqi kommersiya bankçılığı tərəfindən kreditlər şəklində cəlb 
edilmiş öz vəsaitindən və ya müştəri vəsaitindən istifadə edir. Bu əməliyyatlarda kommersiya 
bankçılığı öz müştərilərini kreditləşdirir və müəyyən müddət keçdikdən sonra faizləri ödəyir. 
Aktiv əməliyyatlar aparılarkən kommersiya bankları yığdığı vəsaitləri ehtiyacı olanlar arasında 
bölüşdürür və kreditor qismində çıxış edirlər. Hər hansı bir bankda olduğu kimi, kommersiya 
bankının da əsas məqsədi gəlir əldə etməkdir və kommersiya bankları mənfəət əldə etmək üçün 
bu əməliyyatlardan istifadə edirlər. (Масленченков Ю.С., 2019: с.190). 

Kommersiya banklarında aktiv əməliyyatları 4 növə ayrmaq olar: 
- kredit əməliyyatları (və ya ssuda);  
- qiymətli kağızlara investisiyalar; 
- kassa əməliyyatları;  
- digər aktivlər. 
Bir neçə müəllif aktiv əməliyyatların təsnifatına münasibət bildirmişdir. 
Müəlliflər: V.İ.Bukato və Y.İ.Lvov.  “Aktivnıe operatsii kommerçeskix bankov” (Moskva  

- 2007) əsərlərində, aktiv əməliyyatları aşağıdakı formada bölürlər: 
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* bankın kredit portfelini formalaşdıran kredit əməliyyatları; 
* investisiya portfelinin formalaşdırılması üçün əsas təşkil edən investisiyalar; 
* bankın öz müştərilərinə təqdim etdiyi əsas xidmət növləri olan nağd və hesablaşmalar üzrə 

əməliyyatlar; 
* Bütün bank əməliyyatlarının uğurlu həllini təmin edən müvafiq infrastrukturun yaradıl-

ması ilə bağlı digər fəal əməliyyatlar. 
Digər müalliflərə nəzər yetirsək V.İ.Bukato və Y.İ.Lvovdan fərqli olaraq, Lavruşin “Denqi, 

kredit i banki” (Moskva-2008) əsərində aktiv əməliyyatların daha geniş şəkildə təsnifatını 
vermişdir: 

* Borc əməliyyatları öz gəlirlərinin böyük hissəsini banklara gətirir;  
* makroiqtisadi səviyyədə bu əməliyyatların mahiyyəti ondan ibarətdir ki, banklar müvəq-

qəti səmərəsiz vəsaitləri əmək və xərclərin dövriyyəsinə çevirir ki, bu da istehsal prosesini sti-
mullaşdırır; 

* qiymətli kağızlara bank resurslarına investisiya qoymaqla və ya birgə iqtisadi fəaliyyət 
hüququ əldə etməklə investisiya əməliyyatları zamanı investor kimi çıxış edir; 

* depozit əməliyyatları, bankların aktiv depozit əməliyyatlarının müəyyən edilməsi Mərkəzi 
Bankın (müxbir və ehtiyat hesabları) və digər kommersiya banklarının hesablarında vəsaitlərin 
yerləşdirilməsi yolu ilə cari və uzunmüddətli ehtiyatların yaradılması. 

Fikrimcə, bu barədə V.T.Bukato və Y.İ.Lvovun fikirlərinə əsaslanır, çünki kredit əməliyyat-
ları, pul vəsaitləri, aktiv əməliyyatlara investisiyalar daxildir və bu əməliyyatlar aktiv əməliyyat-
ların ən geniş yayılmış növlərindən biridir. (Камышанов П.И., 2016: с.720). 

Aktiv əməliyyatlar zamanı mənfəət əldə etmək üçün kommersiya bankları ehtiyacı olanlara 
kredit və ya digər formalar verir. Ticarət banklarının gəlirləri aktiv əməliyyatlar hesabına forma-
laşır və bu gəlirlər kommersiya banklarının balansının aktivlərinə daxil edilir. Ticarət bankları, 
ehtiyac sahibi olanlar arasında bir kredit verdikdə borcverən rolunu oynayırlar. Kommersiya bank-
ları həmişə əlavə mənfəət üçün işləyir və qazancın təxminən 70% -i aktiv əməliyyatların payına 
düşür. Kommersiya bankı nə qədər aktivə sahibdirsə, əməliyyat həcmi də bir o qədər artır. Kom-
mersiya banklarının özləri, uzunmüddətli aktivlərə, kommersiya bankları vasitəsi ilə hesaba qoyu-
lan və ya köçürülmüş aktivlərə və nəhayət, yüksək likvidliyə malik olan aktivlərə bölünürlər. Hər 
bir Ticarət Bankının aktivləri banka yatırılan vəsaitdən asılıdır. Bunlara aiddir: 

• depozitlər, 
• hesaba alınmış vekseller, 
• bank tərəfindən verilən kreditlər. 
Depozitlər, aktivin yerləşdirildiyi kartlardan biridir və bu kartlar kommersiya bankları 

tərəfindən yerləşdirilir. Bu sertifikat kommersiya bankları tərəfindən maliyyə və sənaye qrupunda, 
kredit təşkilatlarında, Mərkəzi Bank tərəfindən yerləşdirilir. Debitor borcları hesabları, kommer-
siya bankları tərəfindən qoyulan başqa bir vəsait qrupunu təşkil edir (Limitovskiy MA, 2018: s. 
127).  

Bank konsepsiyasını nəzərdən keçirmək üçün üç yanaşma mövcuddur [8, s. 64]: 
1) bank portfel və ya balans kimi; 
2) bank bir məlumat prosessoru kimi; 
3) bank tənzimlənən maliyyə xidmətləri şirkəti kimi. 
Portfel və ya balans konsepsiyasına üstünlük verilsə də, digər iki anlayış da nəzərə alınır. 
İnvestisiya portfelləri (fiziki və ya hüquqi şəxslərə məxsus müxtəlif aktivlər: qiymətli ka-

ğızlar, daşınmaz əmlak, depozitlər) gözlənilən risk və gəlir baxımından təhlil edilir; bank port-
felləri ilə eyni şəkildə davranılmalıdır. Bununla birlikdə, gəlir və qiymətlərin bazar təxminləri bir 
çox bank portfelində mövcud olmadığından, daima balans hesablamalarına etibar etmək lazımdır. 

Bu ideya, bank depozitləri üçün aktiv portfelinin optimal ehtiyatlarını və kreditlərini 
müəyyənləşdirməkdən ibarətdir [15, s. 265]. 

Nəticədə, bankın aktiv və öhdəliklərinin birgə idarə edilməsini və ya balans rəhbərliyini 
bütövlükdə nəzərdən keçirmək zərurəti yaranır. 
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Portfel rəhbərliyi və ya uctan-uca balans rəhbərliyi fikri 1950-ci illərin ortalarında inkişaf 
etmiş müasir portfel nəzəriyyəsindən (PTA) qaynaqlanır, bank işçilərinin əsas vəzifəsi bankın 
hədəflərinə ən uyğun portfellərini idarə etməkdir.  

Aydındır ki, portfel rəhbərliyinin hədəflərindən biri bank mənfəətini artırmaqdır. Təbii ki, 
zamanla bankın mənfəəti bankın öz kapitalını artırır və bu da sahiblərinin zənginləşməsinə kömək 
edir. Bununla birlikdə, bank menecerləri gəlirliliyi təhlükəsizlik və likvidlik məsələlərinə qarşı 
tarazlaşdırmalıdır. Çox riskli kredit verən və ya bəzi gözlənilməz vəziyyətlərdə lazım olan likvid-
liyi təmin etməyən bir bank iflas vəziyyətinə gələ bilər. Bundan əlavə, portfel rəhbərliyi bankın 
ümumi marketinq strategiyasına tabe olmalıdır və bankın portfel rəhbərliyinin əsas cəhəti gəlirlilik 
və likvidlik arasında daima tarazlığın qurulmasına ehtiyacdır [9, s. 283]. 

Əlbəttə ki, fərqli banklar “aktivlərin idarə edilməsi” altında fərqli məfhumlar başa düşürlər. 
Üstəlik, bu aspektlərlə bağlı qərarlar müxtəlif səviyyələrdə, müxtəlif məlumatlara əsaslanaraq ve-
rilə bilər. Beləliklə, aktiv idarəetmə modeli qurarkən bank rəhbərliyinin qarşısında duran əsas 
vəzifələr bunlardır: 

- aktiv əməliyyatlar zamanı bankın əldə etdiyi gəlirin maksimallaşdırılması; 
- həm hər bir əməliyyat, həm də bütövlükdə bank əməliyyatı həyata keçirərkən rasional 

olaraq məqbul dərəcədə risk hesablanması və saxlanılması; 
- vəsait dövriyyəsinin sürətləndirilməsi və bank əməliyyatlarının şaxələndirilməsi; 
- bank balansının strukturunun, şərtlər və mənbələrin dəyəri baxımından tarazlaşdırılması; 
- bankın biznes planı, aktivlərin idarəedilməsi və effektiv müştərinin formalaşdırılması, 

spekulyativ və investisiya siyasəti arasında bir sıra tədbirlər üzrə təsirli bir əlaqə qurulması. 
Bankın idarəetmə orqanları tərəfindən aparılan cari daxili nəzarət üçün təhlil məlumatları, o 

cümlədən statistik məlumatlar və planların yerinə yetirilməsinin keyfiyyətini qiymətləndirmək 
üçün materiallar istifadə olunur. Bankın mühasibat şöbəsinin nəzarəti baxımından işçilər tərəfin-
dən bankın idarə heyətinin qərarlarına və hesabat qaydalarına ciddi əməl edilməsi qiymətləndirilir. 
Bir qayda olaraq taktiki və strateji hədəflərin əvvəlcədən təyin olunduğu bir bankda təşkil edilən 
daxili nəzarət üçün yayınmalar yaratmaq üçün aşağıdakı nəzarət işləri aparılır: 

- əldə edilmiş səviyyənin və vəziyyətin qurulması;  
- qarşıya qoyulmuş məqsədlərin yerinə yetirilməsi; 
- qarşıya qoyulmuş hədəflərdən kənarlaşmaları aşkar etmək; 
- icazə verilən yayınmalar dərəcəsinin təyini; 
- icazə verilən kənar yayınmaların səbəblərini müəyyənləşdirmək. 
Nəzarət bankın iqtisadi fəaliyyətinin rasionallaşdırılması prosesinin ayrılmaz hissəsidir, və-

zifəsi mümkün səhvləri, pozuntuları, yayınmaları qabaqcadan görmək və onların qarşısını almaq, 
habelə törədildikləri təqdirdə təsirlərin qaçılmazlığını təmin etməkdir. Rəy yolu kimi nəzarət 
yalnız bu sistemdəki hər şeyin nəzərdə tutulan məqsəd və prinsiplərə uyğun olaraq həyata keçiril-
diyini müəyyənləşdirərək bütün nəzarət olunan sistemin vəziyyəti haqqında etibarlı və vaxtında 
məlumat əldə etmək və səmərəli istifadə etmək halında təsirli ola bilər, əmr və təlimatlar, qanunlar 
və qərarlar nəzərə alınmalıdır. Nəzarət yalnız qəbul edilmiş və təsdiq edilmiş qaydalardan, prose-
durlardan, qanuni müddəalardan kənarlaşmaları müəyyənləşdirməyə imkan vermir, əksinə, bu ya-
yınmaların səbəblərini qiymətləndirir, onların yoxlanılmasını lazım olan vəzifəli şəxslərin iştirak 
dərəcələri ilə müəyyənləşdirir. 

 
Nəticə  

Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatlarının xüsusiyyətlərini və mahiyyətini nəzərə ala-
raq aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar: 

• Aktiv bank əməliyyatları, bankların lazımi gəlir əldə etmək və likvidliyini təmin etmək 
üçün sərəncamında olan vəsaitləri ayırdığı əməliyyatlardır. 

• Tədqiqatın nəzəri hissəsinin əsaslandırılması nəticəsində bəlli olur ki, müəlliflər aktiv əmə-
liyyatların təsnifatına dair fərqli baxışlara sahibdirlər, çünki bu əməliyyatlar ən çox yayılmış aktiv 
bank əməliyyatları növləridir. 

• Müasir bazar iqtisadiyyatı kredit anlayışı olmadan ağlasığmazdır və kreditləşmə kommer- 
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siya bankının əsas aktiv fəaliyyət növünə çevrilmişdir. Üstəlik, qısamüddətli kreditlərin payı ol-
duqca artmışdır. Bu, böyük dərəcədə böhran zamanı yüksək risk və qeyri-müəyyənliklə əlaqədar-
dır. 

Kommersiya bankları tərəfindən verilən kreditlər bir sıra xüsusiyyətlərinə görə (ödəmə müd-
dətinə, girov növünə, ölçüsünə görə) təsnif edilə bilər. 

• Azərbaycan kommersiya bankları hələ xarici banklar tərəfindən aktiv əməliyyatlar səviyyə-
sinə çatmamışdır, lakin Azərbaycanda kommersiya banklarının aktiv əməliyyatlarının istifadəsi 
səviyyəsini artırmaq üçün xarici ölkələrin təcrübəsindən istifadə etmək olar, eyni zamanda çıxa-
rışlar yalnız ən müsbət şərtlərimizə aiddir. 
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Резюме 
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BİZNES FƏALİYYƏTİNDƏ XƏRCLƏRİN MAHİYYƏTİ VƏ TANINMASI   
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Biznes – istehlakçıların tələbatının ödənilməsi və mənfəətin (gəlirin) əldə edilməsi məqsə-

dilə təşəbbüskar insanlar arasında işgüzar münasibətlərin məcmusudur. Biznes və onun mühüm 
istiqaməti olan sahibkarlıq fəaliyyəti bazar iqtisadiyyatının ayrılmaz tərkib hissəsidir, iqtisadi ar-
tım tempini, ümumi daxili məhsulun strukturunu və keyfiyyətini müəyyən edir. Biznesin xarakte-
rindən, inkişaf səviyyəsindən  və  s. amillərdən  asılı  olaraq  məqsədi  müxtəlif ola bilər. Buna 
misal olaraq aşağıdakıları göstərmək olar: [1] 

• mənfəətin əldə edilməsi;  
• biznes fəaliyyətini inkişaf etdirmək üçün zəruri vəsaitlərin toplanması;  
• cəmiyyətə zəruri əmtəə və xidmətlərin təqdim edilməsi;  
• bazarda, sahədə qabaqcıl mövqeyə nail olunması;  
• istehlakçıların tələbatının optimal ödənilməsi;  
• öz əməkdaşlarına səmərəli fəaliyyət göstərmələri üçün əlverişli şəraitin yaradılması.  
Biznesin məqsədinə çatmaq üçün konkret vəzifələrin həlli nəzərdə tutulur. Biznes məqsəd-

lərinin düzgün seçilməsi və yerinə yetiriləcək konkret vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi müəssisə-
nin potensial imkanlarının tam səfərbərliyə alınmasına, əmək, material və maliyyə resurslarından 
daha səmərəli istifadə edilməsinə imkan verir. Biznes fəaliyyəti bir sıra əlamətlər üzrə təsnifləşdi-
rilir. Buna aşağıdakıları aid etmək olar:  

• fəaliyyət növünə görə (istehsal, kommersiya, maliyyə və konsaltik biznes);  
• fəaliyyət miqyasına görə (kiçik, orta və iri biznes);  
• mülkiyyət formasına görə (dövlət, xüsusi və bələdiyyə biznesi);  
• mülkiyyətçilərin  sayına görə (fərdi və kollektiv biznes);  
• təşkilati-hüquqi formasına görə (təsərrüfat yoldaşlıq, təsərrüfat cəmiyyət, kooperativ);  
• təşkilati-iqtisadi formasına görə (konsern, assosiasiya, sindikat, karter, maliyyə-sənaye 

qrupları).  
Biznesin növləri sahibkarın əsas fəaliyyət sferasını müəyyənləşdirir. Biznesin bütün növləri 

ayrıca, yaxud birlikdə fəaliyyət göstərə bilər. Bununla belə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində biznesin 
inkişafı istehlak bazarını əmtəə və xidmətlərlə zənginləşdirir, iqtisadiyyatın struktur yeniləşməsini 
fəallaşdırır, elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiqini stimullaşdırır, istehsalın səmərəliliyini əhəmiyyət-
li dərəcədə yüksəldir.  

Bazar münasibətləri şəraitində müəssisə mənfəət əldə etmək məqsədilə istehsal-təsərrüfat 
fəaliyyətinin genişləndirilməsi və səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətində konkret tədbirlər 
həyata keçirməli, düzgün maliyyə, investisiya və qiymət siyasəti işləyib hazırlamalı və həyata ke-
çirməlidir.  

Məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması və bununla əlaqəli olaraq  ehtiyatların müəyyən 
olunması, məsrəflərin uçotunun aparılması məqsədilə onların təsnifləşdirilməsi mütəmadi olaraq 
həyata keçirilməkdədir. Hesablar Planında “İstehsalat məsrəfləri” anlayışı üçün 202 saylı “İsteh-
salat məsrəfləri” hesabı nəzərdə tutulmuşdur. İstehsal xərcləri bir çox əlamətlərə görə aşağıdakı 
kimi qruplaşdırılır və uçotda əks etdirilir:  

• iqtisadi elementlər, bu sırada həmçinin kalkulyasiya maddələri amilləri üzrə;  
• məhsulun - işin, xidmətin maya dəyərinə daxil olunması üsuluna görə müstəqim və qeyri-

müstəqim xərclərə;  
• istehsal prosesindəki roluna görə  - əsas və əlavə xərclərə;  
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• istehsalın həcminə münasibətdə - dəyişən və sabit xərclərə.  
Bu zaman əsas diqqəti məsrəflərə  yönəltmək daha doğru olardı. Mühasibat Uçotunun He-

sablar Planına uyğun mühasibat uçotunda istehsalla bağlı məsrəflərin uçotunun aparılması prose-
sində bir sıra hesablardan istifadə edilir. Sözü gedən bu hesablar istehsal əməliyyatlarının mürək-
kəb strukturu və istehsal məsrəflərinin müxtəlifliyi ilə birbaşa əlaqədardır. Bu zaman istehsala 
məsrəflərin uçotu 202 “İstehsalat məsrəfləri” və s. bu kimi hesablarda uçota alınır. [4] 

İqtisadiyyatı yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə mühasibat uçotu maliyyə və idarəetmə uçotuna 
ayrılmışdır.  Mühasibat uçotunun bir hissəsi olan “idarəetmə uçotu” özlüyündə istehsal məsrəflə-
rinin və məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyasının aparılmasının uçotunu yerinə yetirməkdədir. 
İdarəetmə uçotu mühasibat, statistika, operativ-texniki uçotu, planlaşdırmanı təsərrüfat fəaliyyə-
tinin təhlilini də həmçinin əhatə edir.  Aktiv hesab olan 202  “İstehsalat  məsrəfləri” hesabı müəssi-
sənin yaradılmasının əsas məqsədi olan məhsulun (işin, xidmətin) istehsalına çəkilən məsrəflər 
haqqında məlumatların ümumiləşdirilməsi və maya dəyərinin kalkulyasiyası üçün nəzərdə tutul-
muşdur. 202 saylı hesaba əsasən sənaye, quraşdırma müəssisələrində məhsul buraxılışı və kənd 
təsərrüfatı, tikinti, podrat, geoloji müəssisələrdə işlərin yerinə yetirilməsi işləri üçün istifadə olu-
nur. O, həmçinin nəqliyyat və rabitə müəssisələrində göstərilən xidmətlər, ictimai iaşə müəssisə-
lərində buraxılan məhsul məsrəflərinin uçotu üçün əsas vasitədir. [4] 

Təyinata görə xərclər iki hissəyə bölünür:  
• Texnoloji xərclər - istehsal prosesi ilə əlaqəli xərclər;  
• İnzibati - təsərrüfat xərcləri. Başqa sözlə desək təsərrüfat - idarəetmə xərcləri.  
Maya dəyərinə aidiyyatına görə xərclər:  
• Birbaşa xərclər - ilkin sənədlər əsasında məhsulun müəyyən növünə aid oluna biləcək 

xərclər;  
• Bölüşdürülən xərclər - məhsulların fərqli növlərinə görə müəyyən bölüşdürmə bazalarına 

əsasən mütənasib şəkildə bölüşdürülən xərclərə deyilir;  
• Dolayı xərclər - bu xərclərə yalnız şərti şəkildə bölüşdürülən xərclər aiddir.  
İstehsal həcminə aid olunmasına görə xərclər:  
• Dəyişkən xərclərə - istehsal həcmi dəyişən zaman dəyişən xərclərə;  
• Sabit xərclərə - istehsal həcmindən asılı olmadan sabit xərclərə.  
Yekcinslik dərəcəsinə görə:  
• Kompleks xərclər - müxtəlif iqtisadi element qruplarını birləşdirən xərclər;  
• Birelementli xərclər - bircinsli iqtisadi elementlərdən ibarət xərclər.  
Məqsədəuyğunluq kriteriyasına görə:  
• İstehsal xərcləri - yararlı məhsulun buraxılışı ilə əlaqədar xərclər;  
• Qeyri-istehsal xərcləri - istehsalın dayanmasından olan itkilər, zay məhsullar, çatışmaz-

lıqlar.  
İstehsalla əlaqəsiylə bağlı xərclər:  
• Kommersiya xərcləri - məhsulların reallaşdırılması ilə əlaqədar xərclər; 
• İstehsal xərcləri - buraya məhsulun buraxılışı ilə bağlı xərclər aiddir.  
Maya dəyərinə əlaqəsiylə bağlı istehsal xərcləri:  
• Maya dəyərinə aid olunan xərclər;  
• Maya dəyərinə aid olunmayan xərclər.   
Smeta hesablamalarına görə:  
• Planlaşdırılan xərclər;  
• Planlaşdırılmayan xərclər.  
Yaranma vaxtına və maya dəyərinə aid olmasına görə xərclər:  
• Gözlənilən xərclər - qarşıda olan xərclər. Buraya həmçinin ödəmələr üçün ehtiyat yarat-

mış xərclər;  
• Gələcək dövrə adi olan xərclər.  
Cari xərclər - cari dövrdə istehsal xərclərinə aid olunan məsrəflərə deyilir. Bu zaman kal 

kulyasiya maddələrinə görə ilk növbədə cari dövrə aid edilən istehsal və məhsulların reallaşdırıl- 
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ması ilə bağlı olan xərclər əks etdirilməkdədir. Əksinə, iqtisadi elementlər üzrə xərclərə nəzər 
yetirdikdə isə, tamamlanmamış istehsalatla bağlı qalıqların artımına çəkilmiş, həmçinin gələcək 
dövrün xərclərinə aid olan məsrəfləri də əhatə edən cari hesabat dövrünə aid müəssisənin sərf 
etdiyi bütün istehsalat resursları daxildir.  

Elementlərə nəzər yetirdikdə iqtisadi tərkibinə görə yekcins olan xərclər aşağıdakı 
kimi qruplaşdırılmışdır:  

• material xarakterinə malik xərclər;  
• əmək xarakterinə malik xərclər;  
• kompleks pul ödənişləri şəklində olan xərclər.  
Maya dəyərini  iqtisadi elementləri  üzrə təsnifləşdirsək, onda aşağıdakı xərcləri də 

ayırd etmək lazım gəlir:  
• geri qaytarılmış materialların dəyəri çıxılmaqla material xərcləri;  
• əməyin ödənişi üzrə olan xərclər;  
• sosial sığortaya olan köçürmələr;  
• əsas vəsaitlərin amortizasiyası;   
• digər xərclər.  
Digər xərclər özündə aşağıdakı maddələri birləşdirmişdir:  
• idarəetmə aparatının işçilərinin saxlanılmasına çəkilən xərclər;  
• bina, tikili, avadanlıq, inventar və s. bu kimi vahidlərin ekspluatasiyası;  
• istehsal fəaliyyəti ilə bağlı olan ezamiyyələr;  
• hər hansı bir idarəetmə funksiyasının, həmçinin rabitə xidmətlərinin vəzifə instruksiya-

ları, yaxud ştat cədvəli vasitəsilə yerinə yetirilməsinin nəzər olmayan zaman kənar müəs-
sisə tərəfindən həyata keçirilmiş idarəetmə xidmətlərinin ödənişi;  

• kadrlara çəkilmiş hazırlıq xərcləri;  
• qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası;  
• məhsulların sertifikatlaşdırılması xərcləri;  
• vergilər;  
• satışa çəkilən xərclər;  
• mühafizə xidmətinin təşkili xərcləri;  
• konsultant, auditor xidmətlərinin və informasiya texnologiyalarına çəkilən xərclərin ödə-

nilməsi; 
• idarəetmənin texniki vasitələri, rabitə vasitələri, siqnalizasiya vasitələri, hesablama mər-

kəzləri və s. bu kimi bölmələrin saxlanılmasına çəkilən xərclər. 
Yuxarıda qruplaşdırılmış bölmələr bütün müəssisələr üçün vacib hesab olunur. İstehsalat 

xərclərinin qruplar üzrə olan icmalı xərclərin iqtisadi elementlər üzrə qruplaşdırılmasında əks 
olunmuşdur. Məsrəflərin kalkulyasiya maddələrinə görə qruplaşdırılması üsulu məhsulun (iş və 
xidmətlərin) maya dəyərinin daha dəqiq hesablanması üçün tətbiq olunur.   

Xərc maddəsi, yaxud kalkulyasiya maddəsi  - ayrıca hər hansı bir məhsulun, yaxud da bütün 
məhsul buraxılışının maya dəyərini təşkil edən müəyyən növ xərclər hesab olunur. Sözü gedən bu 
qruplaşmanın əsasını müəyyən bir məhsul növünün maya dəyərinə aid edilməsi üsulu təşkil edir. 
Maya dəyinə aid edilmə isə birbaşa və dolayı yolla həyata keçirilir.[2] 

Kalkulyasiya maddələrinin tərkib hissələri, qanunvericiliklə ciddi surətdə reqlamentləşdiril-
məmişdir. Mövcud normativ sənədlər və ədəbiyyatlar əsasında xərc maddələrinin nomenklaturası 
aşağıdakı şəkildə tərtib olunmuşdur:  

 ümumistehsalat xərcləri;  
 ümumtəsərrüfat xərcləri;  
 sosial köçürmələr;  
 texnoloji məqsədlərin həyata keçirilməsi məqsədilə yanacaq və enerji;  
 zay məhsuldan olan itkilər;  
 istehsalın hazırlanılmasına çəkilən xərclər;  
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 alınmış məhsullar, yarımfabrikatlar, kənar müəssisələrin istehsal xarakteri daşıyan xid-
mətləri;  

 istehsalatda çalışan işçilərin əməkhaqları;  
 xammal və materiallar;  
 digər istehsalat məsrəfləri.  
Yuxarıda sadalanan məhsulların istehsal maya dəyərinin üzərinə kommersiya xərclərini 

əlavə elədiyimiz zaman son nəticə məhsulun tam maya dəyəri hesab olunur.  
İdarəetmə uçotunda əsasən xərclərin sabit və dəyişkən xarakterdə olmasına xüsusi diqqət 

yetirilir. Maksimum gəlir əldə olunması imkanlarının və məqsədli proqramların əsaslandırılması, 
uyğun olan qiymətlər və qiymət siyasəti, direkt kostinq sistemi də həmçinin daxil omaqla, məhsu-
lun marjinal maya dəyərinin hesablanması sabit və dəyişkən bölgü üzərində aparılır. [3] 

Bu formada qruplaşmaların əsas kriteriyaları məhsul buraxılışı həcminin dəyişilməsindən 
olan asılılığıdır. 202  “İstehsalat  məsrəfləri” hesabının debetində bilavasitə məhsul buraxılışı, yeri-
nə yetirilən iş və göstərilən xidmətlərlə əlaqəli birbaşa, digər sözlə desək  müstəqim məsrəflər, 
köməkçi istehsalatların xərcləri, istehsala xidmət və onun idarə edilməsi ilə əlaqədar qeyri-müstə-
qim xərclər və istehsal zayından əmələ gələn itkilər yazılır. 202  “İstehsalat  məsrəfləri”  hesabının 
krediti üzrə istehsalı başa çatmış məhsulun yerinə yetirilmiş iş və xidmətlərin faktiki maya dəyə-
rinin məbləği əks etdirilir. Bu məbləğlər 202 “İstehsalat məsrəfləri” hesabının kreditindən 204 
“Hazır məhsul”, 601 “Satış”, hesablarının debetinə yazılmaqla silinir. 202  “İstehsalat  xərcləri” 
hesabı üzrə hesabat ayının sonuna olan qalıq bitməmiş istehsalın dəyərini göstərir. Hazır məhsulun 
satılması ilə əlaqədar sərf olunan məsrəflərin cəmini təşkil etməklə, bilavasitə malsatan müəssisə 
tərəfindən ödənilən xərclər “kommersiya xərcləri” adlanır. Kommersiya xərcləri istehsal olunmuş 
məhsulun istehsal maya dəyəri daxil olmaqla, onun tam maya dəyərini yaradır. Kommersiya xərc-
lərini hesablar planında uçotda əks etdirmək üçün 711 “Kommersiya xərcləri” hesabı nəzərdə 
tutulmuşdur. Bu hesab məhsul satışı ilə əlaqədar xərclər haqqında məlumatları ümumiləşdirmək 
üçün  istehsal  müəssisələri tərəfindən istifadə edilir.  “Kommersiya xərcləri” hesabı aktiv hesabdır.  

İşğaldan azad edilmiş bütün ərazilərimizdə Azərbaycan Ordusunun, Sərhəd Qoşunlarının, 
daxili işlər, təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyətinin təmin edilməsinə, minatəmizləmə tədbirlərinin 
təşkil olunmasına, habelə su, elektrik enerjisi, qaz təchizatı, rabitənin bərpası, yol infrastrukturu-
nun qurulması ilə əlaqədar işlərin icrasına başlanılıb. Növbəti illər ərzində isə bu tədbirlərin daha 
geniş miqyasda davam etdirilməsi, öz doğma yurdlarına qayıdan vətəndaşlarımızın yaşayışı və 
işgüzar fəaliyyəti üçün şəraitin təşkil edilməsi, sözügedən ərazilərdə iqtisadi fəaliyyətin bərpa 
olunması istiqamətində tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə ehtiyac vardır.Bununla yanaşı, döyüş 
bölgəsindən kənarda yerləşən və düşmən silahlı qüvvələrinin davamlı atəşi altında dağıntılara mə-
ruz qalan yaşayış məntəqələrində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, infrastruktur obyektlərinə, sa-
hibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş zərərin dövlət vəsaiti hesabına qarşılanması nəzərdə 
tutulub. 
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Резюме 
В статье говорится о том, как развитие бизнеса способствует формированию и устой-

чивому развитию национальной экономики на основе демократических принципов и сво-
бодных рыночных отношений.  Цель бизнеса – это конечный результат, которого предприя-
тие пытается достичь в течение длительного периода времени.Бизнес – это хозяйственная 
деятельность предпринимателей, их способность обеспечивать получение все возраста-
ющей суммы прибыли и повышать уровень рентабельности. 
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Summary 
The article talks about how business development contributes to the formation and 

sustainable development of the national economy based on democratic principles and free market 
relations. 

The purpose of business is the final result that the enterprise tries to achieve over a long 
period of time. Business is the economic activity of entrepreneurs, their ability to ensure the receipt 
of an ever-increasing amount of profit and increase the level of profitability. 
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QARABAĞIN DİRİÇƏLİŞİ PROSESİNDƏ AĞDAM VƏ FÜZULİ RAYONLARININ 
ƏRAZİLƏRİNİN İNTENSİV İNKİŞAFINA QLOBAL MALİYYƏ İQTİSADİ 

BÖHRANININ TƏSİRİ 
 
Müasir dövrdə ölkəmizin qarşısında duran bir sıra strateji məsələlər vardır ki, biz həmin 

istiqamətlər üzrə məqsədli və uzunmüddətli perspektivləri özündə ehtiva edən işlərin şahidləriyik. 
Bu tarixi hadisələrin iştirakçısı olmaq qisməti isə 2020-ci ilin sentyabrın 27-dən başlayan Böyük 
Qarabağ Zəfəri ilə bilavasitə bağlıdır. Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı 
bərpa və dirçəliş tədbirləri görülməkdədir. Ərazilər minalardan təmizlənir, sosial və istehsal in-
frastruktur qurulur, nəqliyyat layihələri həyata keçirilir. Artıq “Böyük köç” qayıdışı çərçivəsində 
Zəngilan rayonunun Ağalı kəndlərinin bazasında yaradılmış pilot “ağıllı kənd” layihəsi reallaş-
dırılmış və sakinlər öz doğma yurdlarına qayıtmağa başlamışlar. 

Ölkəmiz bu strateji amillər nəzərə alınmaqla yeni sosial-iqtisadi inkişaf prioritetlərinin icra-
sına başlamışdır. Belə ki, AR Prezidentinin 22 iyul 2022-ci il tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan 
Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” təsdiq olunmuşdur [1]. 
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Strategiyanın başlıca məqsədi 2026-cı ilədək Azərbaycanın qüdrətli dövlət və yüksək rifah cə-
miyyəti olan ölkəyə çevrilməsini təmin etməkdir. Strategiya çərçivəsində bir sıra strateji hədəflərlə 
yanaşı, işğaldan azad olunmuş ərazilərə Böyük Qayıdış məqsədinin reallaşdırılmasından ötrü əha-
linin dayanıqlı məskunlaşması təmin ediləcəkdir. Eyni zamanda, bu ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına 
reinteqrasiyası təmin olunacaqdır və nəticədə ölkə iqtisadiyyatının böyüməsində, ümumi məhsul 
buraxılışında, qeyri-neft ixracında və məşğulluğun səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasında 
önəmli addımlar atılacaqdır. 

Ölkə Prezidentinin 7 iyul 2021-ci il tarixli fərmanı ilə Azərbaycanda yeni iqtisadi rayonlaş-
dırma aparılmış və sevindirici haldır ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzur iqtisadi rayonları yaradılmışdır [2]. Belə bir yanaşma tarixi siyasi-iqtisadi aspektlərə 
söykənməklə bərabər, həm də ədalətin bərpası kimi qiymətləndirilməlidir. 

Qarabağ İqtisadi rayonunda obyektiv reallıqlardan çıxış etməklə genişmiqyaslı bərpa və 
quruculuq işləri aparılmaqdadır. Biz bu məqalədə əsasən Ağdam və Füzuli rayonlarının misalında 
həmin prosesləri araşdıracağıq. Bir məsələni də qeyd etmək istərdik ki, ölkə Prezidentinin 21 iyul 
2022-ci il tarixli Fərmanı ilə “Qarabağ İqtisadi Rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti” 
publik hüquqi şəxsi yaradılmışdır [3]. Bu qurumun əsas xidmət funksiyası Qarabağ İqtisadi 
rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərə əhalinin qayıdışı ilə bağlı çoxmənzilli binaların 
və fərdi yaşayış evlərinin tikintisinin təşkili, həmin infrastrukturun idarə olunması, eyni zamanda 
bu ərazilərdə abadlıq və yaşıllaşdırma işlərinin aparılması, mənzil-kommunal təsərrüfatının fəaliy-
yətinin reallaşdırılmasıdır [4]. 

Qeyd edək ki, Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan Ağdam rayonu hələ sovetlər birliyi döv-
ründə regionun əsas mərkəzlərindən biri idi. Ağdam şəhəri isə kifayət qədər inkişaf etmiş infra-
struktura malik idi. Məsələn, Ağdamın iqtisadi potensialı və müasir dövrdə onun yenidən qurul-
masının strateji aspektlərini müəyyənləşdirmək üçün bir sıra məqamlara diqqət yetirək. Əgər 
1980-ci illərin statistik rəqəmlərindən yanaşsaq, Ağdamda 7,7 min hektarda taxıl əkilmiş, 7,6 min 
hektarda pambıq becərilmişdir. 13 min hektardan çox sahədə isə üzüm yetişdirilmişdir və ümumi-
likdə əkin sahələrinin həcmi 28,8 min ha olmuşdur. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin proqnozlaşdırıl-
masından baxsaq, Ağdamda perspektivdə əkin sahələrinin ümumi həcmi təxminən 63,3 min ha 
gözlənilir. Bunun 28,9 min hektarında taxılçılıq, 10,9 min hektarında isə yem bitkilərinin istehsalı 
proqnozlaşdırılır. 1980-ci ildə Ağdamda taxıl istehsalı 30,1 min ton təşkil etmişdirsə, yaxın pers-
pektivdə bu rəqəmin 102 min tona qədər artacağını gözləmək olar [5]. Anoloji perspektivlər hey-
vandarlıqda da diqqət çəkir, məsələn, 1980-ci ildə Ağdamda iribuynuzlu heyvanların sayı 44,4 min 
baş və xırdabuynuzlu heyvanların sayı 191,8 min baş olmuşdursa, yaxın illərdə bu göstəricilərin 
müvafiq olaraq: 59,4 min baş və 273,2 min baş olacağı perspektivləri vardır. İşğal altında olmuş 
kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar keyfiyyət xüsusiyyətlərinə və məhsuldarlıq qabiliyyətinə görə 
respublikanın digər rayonları ilə müqayisədə yüksək xüsusi çəkiyə malikdir. Ərazinin torpaq-iqlim 
xüsusiyyətləri burada kənd təsərrüfatının bitkiçilik və heyvandarlıq sahələrinin yüksək və səmərəli 
inkişafına imkan verir [6]. Bundan əlavə, işğala qədər olan dövrdə Ağdamda ağır sənaye müəssi-
sələri, cihazqayırma müəssisələri, dəzgah avadanlıqları zavodu, yeyinti və yüngül sənaye müəs-
sisələri, o cümlədən yağ-pendir və çörək zavodları, taxıl məhsulları emalı müəssisəsi, pambıq, 
şərab zavodları, traktor və avtomobil təmiri zavodu və s. fəaliyyət göstərmişdir. Maraqlıdır ki, 
təkcə Ağdam Dəzgahqayırma Zavodunda 950 nəfər işləmişdir və bu zavodun məhsulları keçmiş 
SSRİ-nin 125 şəhərinə yola salınırdı. Taxıl məhsulları kombinatı il ərzində 80 min ton məhsul 
istehsal edirdi [7]. Məhz bu kimi potensial komponentlərindən və ənənəvi fəaliyyət sahələrindən 
çıxış etməklə, Ağdamın güclü və perspektivli iqtisadi potensialının olması qənaətinə gəlmək 
mümkündür. Qeyd olunan sahələrlə yanaşı, digər iqtisadiyyat sahələrinin, ilk növbədə tikinti 
materialları sənayesinin və turizmin inkişaf etdirilməsi üçün də güclü imkanlar vardır [8]. Ağdam 
rayonu qısa zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatına xüsusi töhfə verə biləcək. Ağdam rayonunun 
torpaqlarının 92%-i əkin üçün yararlı torpaqlardır. Bu isə rayonun böyük aqrar potensialının ol-
masından xəbər verir. Ağdam yeni bərpa və quruculuq mərhələsinə qədəm qoyur [9]. Bu rayonda 
müxtəlif sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi imkanları investorlar üçün 
kifayət qədər cəlbedici olacaqdır. 
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Hazırda Ağdam şəhərinin yenidən qurulması, şəhər infrastrukturunun yaradılması, dirçəliş 
və bərpa işlərinin aparılması prosesləri intensiv fazaya keçmək üzrədir. Artıq Ağdam şəhərinin 
Baş Planı təsdiq olunmuşdur. 28 may 2021-ci ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Ağdam 
şəhərində inşa olunacaq ilk yaşayış binasının təməli qoyulmuşdur. Bu tədbirdə çıxışında İlham 
Əliyev demişdir: “Hesab edirəm ki, bu gün tarixi gündür. Çünki bu gün azad edilmiş torpaqlarda 
birinci Baş Plan artıq təsdiqlənir. Şəhərin müasir standartlara, müasir tələblərə uyğun inkişaf planı 
artıq tam işlənib hazırlanıb. Bütün Qarabağ zonası “yaşıl enerji” zonası olacaq. Bütün şəhərlər 
“ağıllı şəhər” konsepsiyası əsasında qurulacaq. Vaxtilə Ağdam şəhərinin ərazisi 700-800 hektar 
idi. İndi iki dəfə böyüdürük” [10]. Müasir şəhər tikintisi ilə bərabər, həm də sənaye infrastruk-
turunun yaradılması xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılır. Belə ki, ölkə Prezidentinin 28 may 2001-
ci il tarixli fərmanı ilə Ağdam sənaye parkı yaradılmışdır. Bu parkın yaradılmasında strateji məq-
səd sosial-iqtisadi inkişaf imkanlarının şaxələndirilməsi, rəqabətqabiliyyətli sənaye müəssisələri-
nin yaradılması və sənaye məhsullarının istehsal olunması, logistika potensialının yaradılması və 
rayonda iqtisadi fəallığın əhəmiyyətli səviyyədə artırılmasından ibarətdir [11]. Keçən müddət 
ərzində sənaye parkının yaradılması istiqamətində xeyli işlər görülmşdür və artıq burada iki müəs-
sisənin təməli qoyulmuşdur. Bu müəssisələrin fəaliyyəti nəticəsində regionda qeyri-neft sənayesi-
nin sürətli inkişafı üçün yeni mənbələr formalaşdırılacaqdır [12]. Sənaye parkının ərazisi 74 hek-
tardır və artıq burada 5 sahibkarlıq subyekti rezident kimi qeydə alınmışdır, eyni zamanda 10 layi-
hə baxılma prosesindədir. 

Qeyd edək ki, Ağdam müasir dövrdə Azərbaycanın siyasi və iqtisadi qüdrətini bütün dün-
yada əyani nümayiş etdirmək iqtidarında olan, dinamik inkişafı özündə əks etdirən və yüksək, həm 
də “ağıllı” texnologiyaların cəmləşdiyi gözəl və güclü bir şəhərə çevriləcəkdir. Bu istiqamətlərdə 
proqnozlar və ekspert rəyləri də qeyd olunan fikirləri söyləməyə əsas verir. Şəhərdə 100 min 
əhalinin yaşaması nəzərdə tutulub və bununla da Ağdam Qarabağın ən böyük şəhərinə çevriləcək-
dir. Şəhərdə geniş funksiyalı şəhər təsərrüfatı infrastrukturu, sosial infrastruktur şəbəkəsi və 
əhalinin rahat yaşaması üçün zəruri şərait yaradılacaqdır. Ağdamın kreativ nəqliyyat infrastrukturu 
və sistemi müasirlik və əlverişlilik baxımından ölkəmizdə ilk olacaqdır [13]. Şəhərin milli orno-
mentlər əsasında bərpa edilməsi ilə bərabər, müasirlik elementləri də xüsusi diqqət mərkəzində 
saxlanılacaqdır. Ağdam cümə məscidində bərpa-restavrasiya işlərinin əhəmiyyətli hissəsi başa çat-
dırılmışdır [14]. Bundan əlavə, 210 çarpayılıq Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasının tikintisinə 
başlanılmışdır. Xəstəxananın ərazisi 6 hektardan böyük olacaqdır və burada müasir texnologiyalar 
əsaslı səhiyyə infrastrukturu yaradılacaqdır [15]. Bunlarla bərabər, sosial infrastrukturun yaradıl-
ması prosesləri intensivləşməkdədir. Məsələn, 2,16 hektar ərazidə inşa olunmasına başlanılmış 
“Park Forest Otel Ağdam” mehmanxanasında 110 nömrə fəaliyyət göstərəcəkdir və otelin istis-
mara verilməsi 2024-cü ilin dekabrına planlaşdırılmışdır [16]. 

Qeyd olunanlarla yanaşı, Ağdam şəhərində əhalinin qayıdış proseslərini sürətləndirmək 
məqsədilə yeni yaşayış kompleksinin tikintisinə başlanılmışdır [17]. Mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb 
edən Qarabağ xanlarının türbələri və yaşayış evi - İmarət kompleksinin bərpası istiqamətində 
tədbirlər görülməkdədir [18]. Şuşa şəhəri istisna olmaqla, Qarabağ iqtisadi rayonunda aparılan 
bərpa işlərinin təşkili və gedişinə, postkonflikt ərazilərin bərpa prosesinə mobil və səmərəli idarə-
çiliyi təmin etmək məqsədilə Ağdam şəhərində innovativ texnologiyalar əsasında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin qərargahı yaradılmışdır və bu qərargahda 
səmərəli fəaliyyət üçün yüksək şərait təmin olunmuşdur [19]. Bir qrup alimlərin 2022-ci ilin iyun 
ayının 15-də Ağdama səfəri zamanı gəldikləri qənaətlər və fikirlər də bundan ibarətdir ki, Ağdam-
da aparılan bərpa və quruculuq işləri tezliklə öz bəhrəsini verəcəkdir və Ağdamın sürətli inkişafı 
təmin olunacaqdır [20]. 

Qarabağın digər mühüm bir strateji rayonu olan Füzulidə də bərpa və quruculuq işləri 
intensivliyi ilə diqqət çəkməkdədir. Qeyd edək ki, Füzuli Qarabağın formalaşması və inkişafı ilə 
bağlı olan tarixi proseslərdə önəmli yer tutur və ərazi vahidi kimi Qarabulaq adı ilə 1827-ci ildə 
yaradılmışdır. Keçmiş SSRİ dövründə 1930-cı il avqust ayının 8-də inzibati rayon statusuna yiyə-
lənmiş və Qaryagin rayonu adlandırılmışdır. Daha sonra böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd 
Füzulinin 400 illik yubileyi şərəfinə 1950-ci ildə Füzuli adlandırılmışdır. Rayonun ərazisi maili 
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düzənliklərdən, həmçinin Qarabağ dağ silsiləsinin cənub-şərq ətəklərindən formalaşmışdır. Rayon 
Azərbaycanın cənub sərhədləri – İranla Araz çayı boyunca sərhəd ərazisi kimi strateji əhəmiyyət 
kəsb edir. Ümumilikdə rayonun ərazisi 1,39 min kvadrat kilometrdir, əhalinin sayı isə 134 min 
nəfərdən ibarətdir. Hazırda Füzuli şəhəri ilə bərabər, rayon mərkəzi funksiyasını yerinə yetirən 
Horadiz şəhəri müasir infrastruktura malikdir. Füzuli rayonunda məcburi köçkünlər üçün salınmış 
11 yeni Qayıdış, 5 Zobucuk, 1 Fin qəsəbələri ilə yanaşı, 82 kənd mövcuddur. 

Rayon işğaldan azad olunduqdan sonra, ilk növbədə Füzuli şəhərinin bərpası və sürətli inki-
şaf prosesləri diqqət çəkir. Füzuli şəhərinin baş planı təsdiq edilmiş, şəhərin inkişaf etdirilməsi ilə 
bağlı konseptual yanaşmalar müəyyənləşdirilmişdir. Respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli yol 
infrastrukturunun yaradılması işləri isə misli görünməmiş sürətlə reallaşdırılmaqdadır. Füzuli-
Hadrut avtomobil yolu, Horadiz-Ağbənd dəmiryol xəttinin çəkilişi üzrə işlər dərinləşməkdədir. 
Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa Zəfər yolunun tikintisi isə Qarabağın sosial-iqtisadi inkişafında müs-
təsna əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda, rayonun və regionun su təchizatında genişmiqyaslı təd-
birlər həyata keçirilir, elektrik enerjisinin fasiləsiz təchizatı üçün əsaslı işlər görülür. Bu tədbirlərin 
reallaşdırılmasında dövlət başçısının xüsusi qayğısı və təşəbbüsləri həlledici əhəmiyyət daşıyır. 
Ölkə Prezidentinin iştirakı ilə “Füzuli” yarımstansiyasının açılışı olmuşdur və 2021-ci il fevral 
ayının 14-də Horadiz-Ağbənd dəmiryol xəttinin təməlqoyma mərasimində dövlət başçısı iştirak 
etmişdir. Bundan əlavə, 2021-ci il avqust ayının 29-da isə ölkə Prezindenti və birinci xanım Füzuli 
Beynəlxalq Hava Limanında aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə yerində tanış olublar. Bu hava 
limanı regionun ən iri hava limanı statusunu və eyni zamanda Qarabağımızn strateji hava qapısı 
rolunu daşıyır. Beynəlxalq Hava Limanının açılışı isə 2021-ci il oktyabr ayının 26-da qardaş 
Türkiyə prezidenti R.T.Ərdoğanın iştirakı ilə keçirilmişdir. Bu hava limanının tikintisi sürətlə 
reallaşdırılmışdır və başlıca funksiyası Qarabağın ölkənin digər əraziləri ilə bərabər, bölgənin 
beynəlxalq inteqrasiyasının təmin olunmasıdır. Eyni zamanda, Füzuli hava limanı həm də mühüm 
strateji layihə və nəqliyyat-logistika mərkəzi kimi xüsusi önəm kəsb edir. Rayonda həyata keçirilən 
infrastruktur, o cümlədən nəqliyyat-logistika layihələri yaxın perspektivdə sosial-iqtisadi inkişafın 
əhəmiyyətli səviyyədə yüksəlməsini, işğaldan azad olunmuş kənd və qəsəbələrin yenidən çiçək-
lənməsini, Füzuli şəhərinin isə nəinki Qarabağın, eləcə də regionun və dünyanın dinamik inkişaf 
edən və cəlbedici şəhərlərindən birinə çevriləcəyini deməyə əsas verir. Belə ki, rayonun güclü 
iqtisadi resursları, o cümlədən bir sıra ənənəvi və yeni iqtisadiyyat sahələrinin intensiv inkişafına 
imkan verən potensialı vardır. Füzulidə ənənəvi olaraq kənd təsərrüfatı sahələri – heyvandarlıq, 
üzumçülük, bitkiçilik, ilk növbədə taxılçılıq, onun əsas seqmenti olan ərzaq buğdası istehsalı 
inkişaf etdirilmişdir. Sənaye sahələrinin inkişafı da diqqət mərkəzində olmuş, xüsusilə aqrosənaye 
kompleksinin və tikinti sənayesinin inkişafı, emal müəssisələrinin fəaliyyəti məhsuldar xarakter 
daşımışdır. Füzuli rayonunda “Böyük köç” qayıdışı ərəfəsində bir sıra iri istehsal-sənaye kom-
plekslərinin və zonalarının yaradılması, müəssisələrin istismara verilməsi vacibdir. Rayonun və 
regionun resurslarından yanaşdıqda, çoxfunksiyalı “Qida və yüngül sənaye” klasterinin təşkili 
cəlbedici qiymətləndirilə bilər. Bu klasterə ölkənin potensial investorları, ali təhsil və elmi-
tədqiqat müəssisələri, elmi-texnoloji mərkəzləri ilə bərabər, xarici ölkələrdən investor şirkətlərin 
fəal cəlb olunması imkanı vardır və bunun əsas səbəbi – əksər növ nəqliyyat infrastrukturunun, o 
cümlədən, hava nəqliyyatı infrastrukturunun və logistika potensialının olmasıdır. 
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Карабаха. Раскрываются концептуальные основы, сущность задач и приоритетов восста-
новления Карабаха. Анализируется ресурсный и экономический потенциал Агдамского и 
Физулинского районов в развитии экономики страны. Рассматривается потенциал пост-
конфликтных территорий для скорейшей и эффективной реинтеграции в национальную 
экономику. Подготовлены рекомендации и предложения по интенсификации возродитель-
ных работ в Агдамском и Физулинском районах в контексте целей возрождения Карабаха. 
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Summary 
The article considers the strategic importance of the intensive development of the post-

conflict territories of the Agdam and Fizuli regions in the processes of the revival of Karabakh. 
The conceptual foundations, the essence of the tasks and priorities of the restoration of Karabakh 
are revealed. The resource and economic potential of the Agdam and Fizuli regions in the 
development of the country's economy is analyzed. The potential of post-conflict territories for 
early and effective reintegration into the national economy is considered. Recommendations and 
proposals are prepared to intensify revival work in the Agdam and Fizuli regions in the context of 
the purposes of the revival of Karabakh. 
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BANK SİSTEMİNDƏ RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
Ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişafının təmin olunması bütövlükdə maliyyə bazarlarının 

səmərəli fəaliyyətindən və bank sisteminin dayanıqlılığından birbaşa asılıdır. Bank sistemində 
risklərin idarə olunmasının səmərəli mexanizmlərinin işlənib hazırlanması və tətbiqi, onun daya-
nıqlılığının təmin olunmasının yeni alət və vasitələrinin aşkar olunması mühüm əhəmiyyət kəsb 
edən elmi məsələ kimi qarşıda durur. Milli iqtisadiyyatın bank sektorunun sabitliyinin təmin olun-
masında kommersiya banklarının dayanıqlılığının əhəmiyyəti və bank biznesinin aparılmasının 
müasir tendensiyaları və Azərbaycanın bank xidmətləri bazarının fəaliyyət xüsusiyyətlərini nəzərə 
almaqla bank menecmentinə kompleks yanaşmanın formalaşdırılması zərurəti bu problemlərin 
aktuallığını müəyyən edir. 

Ulu öndər Hevdər Əliyev qeyd etmişdir ki: “hər bir ölkənin bank sistemi onun iqtisadiyya-
tının, maliyyəsinin ən mötəbər bir hissəsidir”. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin 2016-ci il 6 dekabr tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasında 
Maliyyə Xidmətlərinin İnkişafına Dair Strateji Yol Xəritəsi təsdiq edilmişdir. Burada əsas strateji 
hədəflərdən biri kimi maliyyə xidmətləri sahəsində tənzimləmə və nəzarət mexanizmlərinin 
təkmilləşdirilməsi müəyyən edilmişdir. Bu hədəfə nail olmanın ən vacib prioritetləri kimi isə ilk 
növbədə məhz banklarda daha sağlam risk idarəetməsinin təmin edilməsi və maliyyə xidmətləri 
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sektorunda konsolidasiya edilmiş riskəsaslı nəzarət modelinin tətbiqi müəyyən edilmişdir (SYX., 
2016:1). Dünya iqtisadiyyatında baş verən maliyyə böhranı prosesləri bir çox ölkələrin bank sekto-
runun və bütövlükdə iqtisadiyyatının dayanıqlılığına öz təsirini göstərdi. Bu nöqteyi-nəzərdən, 
bank sisteminin dayanıqlı inkişafının təmin olunması və bu sahədə meydana çıxa biləcək risklərin 
təsirinin yumşaldılması və ya vaxtında qarşısının alınması üzrə səmərəli risk menecment metodla-
rının işlənib hazırlanması zəruridir. Azərbaycan Respublikasında bu mexanizmlərin kompleks-
sistemli şəkildə tədqiqi hazırkı dövrdə çox aktual məsələlərdən biridir.  

Təbii ki, qarşıya qoyulan bu aktual məsələləri araşdırmaq üçün aşağıdakı vəzifələrin müəy-
yənləşdirilərək yerinə yetirilməsi vacib şərtdir: 

- bank sektorunun dayanıqlığının təmin olunması problemlərinin öyrənilməsinə dair müx-
təlif nəzəri və metodoloji yanaşmaları araşdırmaq; 

- bank-kredit təşkilatlarında risklərin idarə olunması sisteminin fəaliyyət xüsusiyyətlərini aş-
kar etmək; 

- ayrı-ayrı ölkələrdə bank sektorunun inkişafı və dayanıqlığının təmin olunması istiqamət-
lərini və risklərin idarə olunması təcrübəsini təhlil etmək; 

- Azərbaycanda bank sektorunun inkişaf dinamikasını tədqiq etmək; 
- Azərbaycanın bank sistemindəki potensial riskləri üzə çıxarmaq və onların bank sektoru-

nun dayanıqlılığına təsirini qiymətləndirmək; 
- ölkənin bank sektorunun dayanıqlılığının müasir vəziyyətini təhlil etmək; 
- Azərbaycanın bank sektorunun dayanıqlılığının təmin olunmasında risklərin idarə edilmə-

sinin rolunu müəyyən etmək; 
- milli bank sektorunun dayanıqlı inkişaf perspektivlərini müəyyən etmək; 
- banklarda dayanıqlığın təmin olunması və risklərin idarə olunması sisteminin təkmilləş-

dirilməsi üzrə təklif və tövsiyələr işləyib hazırlamaq. 
Müxtəlif ölkələrdə bank nəzarətinin prinsipləri oxşar xüsusiyyətlərə malik olsa belə bank 

nəzarətinin təşkilinin vahid modeli mövcud deyil. Dünya təcrübəsində geniş yayılmış modellər 
aşağıdakılardır:  

• ixtisaslaşdırılmış (ABŞ modeli) və universal (alman modeli) bank modellərinin əsas fərq-
ləri: 

• bank və kredit institutlarının universallaşma və ixtisaslaşma səviyyəsi;  
• real sektorun maliyyələşməsinin forma və mənbələri;  
• bank və firmaların investisiya portfelinin diversifikasiya səviyyəsi.  
ABŞ modelində (ixtisaslaşdırılmış bank sistemi) kommersiya və investisiya bankları ayrılır, 

yəni fond bazarı və bank risklərinin qarışmasının qarşısı alınır. Alman modelində isə banklar iq-
tisadi inkişafda önəmli rol oynadığı üçün və iri şirkətləri uzunmüddətli investisiyaları ilə təmin 
etdiyi üçün kommersiya banklarının fond bazarında iştirakı məhdudlaşdırılmır. Azərbaycanda 
ixtisaslaşmış bankların yaradılması perspektivləri də çox parlaq qiymətləndirilir. Dünya təcrübə-
sində bankların sabitliyi həmçinin əmanətlərin sığortalanması vasitəsilə təmin edilir. Sığorta həc-
minə görə əmanətlərin sığortalanması sistemi tam, qismən və diskret ola bilər. Müsbət cəhətlərlə 
yanaşı əmanətlərin tam sığortalanmasının mənfi cəhəti də var. Belə ki, əmanətlərin tam sığorta-
lanması bankları yüksək riskli fəaliyyətlərlə məşğul olmağa vadar edir, bu da öz növbəsində bank 
sisteminin sabitliyini azaldır və əmanətlərin sığorta sisteminin xərclərini artırır (Aslanov, 2017:2).  

Azərbaycanın bank sektorunda son üç il ərzində kreditləşdirmə kəskin səviyyədə məhdud-
laşdırılmışdır. Hətta bəzi banklar kreditlərin verilməsini müəyyən müddətə dayandırmalı olmuş-
dur. Qeyd etmək lazımdır ki, hazırkı dövrdə dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin aşağı düş-
məsi səbəbindən Azərbaycanın milli valyutasının dəyərinin aşağı düşməsindən sonra yerli banklar 
böyük maliyyə itkiləri ilə üzləşmişdirlər. Bir çox bankların lisenziyaları ləğv edilərək fəaliyyəti 
dayandırılmışdır. Valyuta və kredit riskləri kimi riskin əsas növləri bank fəaliyyəti sferasında 
hazırkı dövrdə ən mühüm və müəyyənedici amildir. Təsərrüfat subyektlərinin ilk növbədə istehlak 
kreditləri götürmüş əhalinin ödəmə qabiliyyətinin aşağı düşməsi və bank sisteminə inamın azal-
ması ilə əlaqədar olaraq kommersiya banklarının müştərilərinə güzəştləri müəyyən olunmuş, döv-
lət tərəfindən əhalinin banklara inamının artırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası İpoteka 
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və Kredit Zəmanət Fondu yaradılmışdır. Hazırkı dövrdə Azərbaycan banklarının demək olar ki, 
hamısı valyuta riskləri ilə kredit risklərinin sıx qarşılıqlı əlaqəsi və nüfuz etməsi əsasında meydana 
çıxan likvidliyin kəskin aşağı düşməsi problemı ilə üzləşmişdirlər. Kredit siyasətinin xarakteri 
bankın etibarlılığı və dayanıqlılığının təmin olumasında ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən amildir. 
Bank işi sahəsində kredit risklərinin idarə olunmasının əsas metodlarına riskin identifikasiyası, 
təhlili, qiymətləndirilməsi; kredit əməliyyatlarının reqlamentləşdirilməsi; əməliyyatların limitləş-
dirilməsi; diversifikasiya; aktivlərin müdafiəsi və s. aiddir. Azərbaycan reallıqlarına bunlardan 
diversifikasiya və kredit əməliyyatlarının reqlamentləşdirilməsinin tətbiqi daha uyğundur 
(Kərimov, 2018: 3). 

Bank sektorunun kredit portfelinin strukturunda maddi istehsal və sənaye sahələrinin kredit-
ləşdirilməsinin payı xeyli aşağıdır (ümumilikdə inşaat və əmlak, sənaye və istehsal sektoru, nəqliyyat 
və rabitə, kənd təsərrüfatı ilə birgə 21%). Ev təsərrüfatlarına yönəldilən kreditlərin həcmi isə kredit 
portfelinin 37 %-ini təşkil edir. Bu milli bank sektorunda kredit portfelinin aşağı diversifikasiya 
səviyyəsini göstərir. Qeyd edildiyi kimi, bank sektorunun kapitallaşması problemləri aktivlərin artım 
sürətinin bankın kapital bazasının artırılması sürətini üstələməsində də özünü göstərir. Həmçinin, 
bununla yanaşı kredit portfelinin yüksək artım templəri bank aktivlərinin aşağı gəlirlilik səviyyəsi 
və kapitalın kifayətlilik göstəricilərinin azalması ilə müşayiət olunur. Bank sisteminin aktivlərinin 
və məcmu kapitalının strukturunun təhlili qeyd olunan tendensiyaları bir daha təsdiq edir. 

Bankların gəlir və xərclərinin təhlili göstərir ki, xarici valyuta ilə əməliyyatlar kimi spekul-
yativ əməliyyatlar bankların fəaliyyətinin maliyyə nəticələrində böyük yer tutur və artım tenden-
siyasına malikdir. Gəlirlərin bu tərkib hissəsinin payı 2016-cı ilin sonuna 45 % artmışdır (xərclərin 
dinamıkasında da analoji hallar müşahıdə olunur). Lakin, kredit təşkilatlarının cari xalis gəlirlə-
rinin strukturunda valyuta və qiymətli kağızlarla əməliyyatlardan əldə olunan xalis gəlirlərin payı 
cüzi olaraq qalır. Bu həmin spekulyativ əməliyyatlar üzrə risklərin yüksək səviyyəsi ilə izah 
olunur. Bank sisteminin aktivlərinin rentabellik səviyyəsi isə aşağı səviyyədədir. 

Azərbaycanın bank sisteminin ciddi problemlərindən biri də risklərin yüksək səviyyəsi və 
bank kapitalının kifayətlilik göstəricisinin aşağı səviyyədə olmasıdır. Mərkəzi Bank və Maliyyə Ba-
zarlarına Nəzarət Palatası daima həm ayrıca götürülmüş kredit təşkilatları səviyyəsində, həm də 
bütövlükdə bank sistemi səviyyəsində mövcud problemlərinə, xüsusən də get-gedə mürəkkəbləşən 
risklərin idarəolunması problemlərinə böyük diqqət yetirir (İdarəetmə, risk və etika, 2013:4).  

2014-cü ildən başlayaraq bank sektorunda şəxsi kapitalın kifayətlilik göstəricilərinin kəskin 
azalması tendensiyaları müşahidə olunur. Qeyd edək ki, bazar riskinin mənfi dinamikası da diqqəti 
cəlb edir. Belə ki, onun məcmu kapitala nisbəti göstəricisi 2019-2022-ci illər ərzində 6 %-dən 44 
% dək artmışdır. Eləcə də valyuta riski hakim mövqeyini itirib faiz və kredit riski səviyyəsindən 
geri qalır. Bu risklərin səviyyəsi bazar riskinin tərkibində artmağa davam edir. Dünya bazarında 
neftin qiymətinin kəskin düşməsi ilə əlaqədar meydana çıxan böhran tendensiyalarının ciddi 
nəticələrindən biri intensiv iqtisadi artım və kredit ekspansiyası dövründə yığılıb qalmış risklərin 
bir hissəsinin maddiləşdirilməsi olmuşdur. Buna görə hazırda bank sektorunun kredit risklərinin 
səviyyəsi yuksəkdir. Bu ilk növbədə aktivlərin keyfiyyətinin azalmasında, vaxtı keçmiş borcların 
həcminin artmasında, eləcə də bankın məcmu kredit portfelində ümidsiz və problemli borcların 
payının kəskin artmasında təzahür etdi. Banklarda risklərin idarə olunması və şəxsi kapitalın ki-
fayətliliyi problemlərinin tədqiqi çərçivəsində qeyd etmək lazımdır ki, respublikanın bank siste-
mində kapitalın kifayətliliyinin qiymətləndirilməsinin beynəlxalq standartları olan “Bazel-I”-dən 
hesablama metodikası baxımından daha mürəkkəb olan “Bazel-II”-yə keçid həyata keçirilmişdir. 
Lakin, bu proses tam yekunlaşmamışdır. “Bazel-II”-nin əsas fərqli xüsusiyyətlərindən biri də 
ondan ibarətdir ki, o, bankın şəxsi kapitalının kifayətlilik göstəricilərini qiymətləndirərkən Azər-
baycan banklarının təcrübəsində hələ çox az öyrənilən əməliyyat riski də daxil olmaqla bütün növ 
bank risklərini nəzərə alır.  

 
ƏDƏBİYYAT  

1. Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi. Bakı, 
2016. 6 dekabr tarixli Fərman. s.111. 



77 

2. Aslanov E.Ş. Kommersiya banklarında risklərin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi və daxili 
auditin transformasiyası problemləri.İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 
təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 2017. s.32. 

3. Kərimov A.Q. Bank sektorunun dayaniqlı inkişafinin təmin olunmasında risklərin idarə edil-
məsinin rolu. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş disser-
tasiyanın avtoreferatı. Bakı,2018. s.22. 

4. İdarəetmə, risk və etika. Peşəkar səviyyə, 9-cu fənn. Tədris vəsaiti. Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elmi-Tədris Mərkəzi. Bakı-2013. s. 833. 

 
Айгюн Гусейнали кызы Алиева 

кандидат экономических наук, доцент, 
Мирмахир Агасамед оглы Самедзаде 

магистрант 
Азербайджанский Университет Кооперации 

 
Оценка современного состояния риск-менеджмента в банковской системе 

 

Резюме 
Влияние банковско-кредитной системы на устойчивое развитие и устойчивый рост 

национальной экономики в целом очень сильное. Безусловно, определены особенности обес-
печения стабильности банковской системы Азербайджана и отдельных стран. Поэтому сле-
дует проанализировать динамику развития банковской системы страны и оценить пути со-
вершенствования методов управления рисками. В статье анализируется развитие банковско-
го сектора и механизмы системы управления рисками в банковско-кредитных организациях. 

 
Aygun Huseynali Aliyeva 

PhD in economics, associate professor, 
Mirmahir Agasamed Samedzade 

master 
Azerbaijan Cooperation University 

 
Assessment of the modern state of risk management in the banking system 

 

Summary 
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ensuring the stability of the banking system of Azerbaijan and individual countries. Therefore, it 
is necessary to analyze the dynamics of the development of the country's banking system and 
evaluate the ways of improving risk management methods. The article analyzes the development 
of the banking sector and the mechanisms of the risk management system in banking and credit 
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MƏRKƏZİ BANKIN PUL-KREDİT SİYASƏTİNİN İQTİSADİ İNKİŞAFDA ROLU 

 
Pul-kredit siyasəti iqtisadi proseslərin çevik idarə edilməsi və stabilləşdirilməsi üçün Mər-

kəzi Bankın tədbirlər sistemindən ibarətdir. Mərkəzi Bankın pul siyasətinin əsas məqsədi inflyasi-
yanı nəzarət altında saxlamaqla yeni iş yerlərinin açılmasına və əhalinin tam məşğulluğuna, iqti-
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sadi artıma nail olmaq üçün ölkədə münbit maliyyə mühiti yaratmaqdır. Bu kimi məqsədlərə nail 
olunması üçün Mərkəzi Bankı pul kütləsinin tənzimlənməsindən geniş istifadə edir. Çünki, pul 
kütləsi qiymətlərin sabitliyində, ümumi tələb və təklifin balanslaşdırılmasında mühüm amil hesab 
edilir. Başqa sözlə, dövriyyədə arxasında real əmtəə dayanmayan pul kütləsinin artması inflyasi-
yanın başlıca səbəblərindəndir. Ümumiyyətlə, Mərkəzi Bank elə bir optimal qiymət hədləri forma-
laşdırmağa çalışır ki, həm istehsalçının və istehlakçının maraqları uzlaşsın, həm də iqtisadi artım 
baş versin. Bunun üçün Mərkəzi Bank birrəqəmli inflyasiya səviyyəsinin formalaşdırılmasını hə-
dəfləyir. Müasir iqtisadi sistemlərdə sıfır inflyasiyalı iqtisadiyyat yoxdur. Çünki qiymətlər həddən 
aşağı düşəndə istehsalçı kifayət qədər mənfəət əldə edə bilmir və istehsala marağı azalır. İnkişaf 
etmiş ölkələrdə illik 3-4 faizlik inflyasiyadan iqtisadi artımı stimullaşdırmaq üçün istifadə edilir. 

İqtisadiyatın sabit inkişafı üçün pul təklifinin iqtisadi şəraitə uyğunlaşdırılması vacibdir. 
Böhran dövründə iqtisadiyyatda investisiya fəallığını artırmaq və canlanma yaratmaq üçün Mə-
rkəzi Bank kommersiya banklarının kredit əməliyyatlarını stimullaşdırmaqla pul təklifini artırır. 
Bu da ödəmə qabiliyyətli tələbin artmasına səbəb olur. Nəticədə isə qiymətlər artır və istehsalın 
həcminin artmasına maddi maraq yaradır. Mərkəzi Bank qiymət artımını o zamana qədər qaldır-
mağı faydalı hesab edir ki, qiymətin artım tempinə nisbətdə istehsalın artımı üstünlük təşkil etsin. 
Belə olduqda inflyasiya istehsalı stimullaşdırma aləti rolunu oynaya bilir. 

İqtisadiyyatın daim düz xətt üzrə, yüksələn xətt üzrə inkişafı mümkün deyil. Yəni, milli iqti-
sadiyyat üçün enib-qalxmalar, obrazlı desək, dalğalanmalar xarakterikdir və bu normal bir haldır. 
Lakin burada əsas məsələ kəskin dalğalanmaların qaşısının alınması və ritmliyin qorunmasıdır. 
Əks halda iqtisadi proseslər nəzarətdən çıxaraq, sanki dənizdə fırtına effekti yaradar. Bu məsələnin 
həlli Mərkəzi Bankın pul siyasətinin əsas vəzifələrindədir. İqtisadiyyatda fırtınaların baş ver-
məməsi üçün Mərkəzi Bank qiymətlərin həddən aşağı düşdüyü və işsizlik şəraitində bankların 
kredit əməliyyatlarının artırılmasına, yüksək inflyasiya zamanı isə azaldılmasına yönəlik tədbirlər 
həyata keçirir. 

Mərkəzi Bank maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi və iqtisadi işgüzarlığın təşviq edilməsində 
valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsindən də istifadə edir. Milli valyutanın məzənnəsi xarici val-
yutalara nəzərən yüksəldikdə idxal qiymətləri azalır. Milli valyutanın məzənnəsi xarici valyutalara 
nəzərən aşağı düşdükdə isə məhsulların idxal qiymətləri yüksəlir. 

Milli valyutanın həddindən artıq dəyər qazanması idxal mallarını yerli valyutada ucuzlaşdı-
rır, ixracatı məhdudlaşdırır. Bu isə xarici istehsalın yerli istehsal üzərində müqayisəli üstünlüyünə 
səbəb olur. Nəticədə yerli istehsala maraq azalır, iş yerlərinin azalması baş verir və işsizlik meyil-
ləri artır. Bu isə Mərkəz Bankın pul siyasətinin məqsədlərinə uyğun deyildir. Odur ki,  Mərkəzi 
Bank milli valyutanın məzənnəsinin valyuta təklifi və tələbi əsasında dəyişməsini zəruri hesab 
edir. Həmçinin, uzunmüddətli dövrdə Mərkəzi Bank inflyasiyanın daha effektli hədəflənməsini 
təmin etmək üçün çevik məzənnə rejimlərinə keçid prosesini davam etdirir. Belə ki, dünya təcrü-
bəsində çevik məzənnə rejimləri həm də pul küləsinə nəzarətin gücləndirilməsinin başlıca şərti 
hesab edilir. 

Mərkəzi Bankın pul siyasətinin əsas məqsədi ölkədə qiymət sabitliyini, başqa sözlə inflyasi-
yanın aşağı səviyyədə qorunmasını təmin etməkdir. Aşağı inflyasiya istehlakçılar və biznes üçün 
əlverişli iqtisadi mühit deməkdir. 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının qəbul etdiyi qərarla pul siyasəti alətlərinin yeni 
konfiqurasiyada tətbiqinə başlanılmışdır Pul siyasətindəki dəyişikliklər beynəlxalq təcrübənin və 
ölkənin yerli xüsusiyyətlərinin təhlili əsasında həyata keçirilib. İqtisadçı ekspertlər Azərbaycan 
Mərkəzi Bankının pul siyasətindəki dəyişiklikləri şərh edərək yeni dəyişikliklərin perspektivdə 
inflyasiyanın və məzənnə risklərinin faiz dərəcələri vasitəsilə səmərəli şəkildə idarə olunmasına 
imkan verəcəyini ifadə etmişlər. 
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In the thesis, monetary policy is characterized as the main activity of the Central Bank. The 
ability of the Central Bank to influence prices and inflation dynamics in the economy, as well as 
market fluctuations with the help of monetary policy instruments, is also interpreted differently. 
Here, too, a place is given to the interpretation of the issues of regulating the exchange rate of the 
national currency at the plane of interests of foreign economic activity. 
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KORPORATİV İDARƏETMƏDƏ AUDİT FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ  PRİNSİPLƏRİ 

 
Korporativ idarəetmə-biznesin təşkilati-hüquqi formasının idarə olunması, təşkilati sruktur-

ların optimallaşdırılması, qəbul olunmuş məqsədlərə müvafiq olaraq kompaniyanın firmalararası 
və firmadaxili münasibətlərinin qurulmasıdır. 

Korporativ idarəetməni xüsusi tip kimi ayırsaq başlıca xüsusiyyətləri, korporasiyanın spesi-
fikliyi ilə şərtlənən idarəetmə obyekti olaraq, bunu müəyyənləşdirir: “Səhmdarların prioritet ma-
raqları və onların korporasiyanın inkişafındakı rolu üzərində qurulan idarəetmə, səhmdarların qar- 
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şılıqlı təsirini nəzərdə tutan mülkiyyət hüquqlarının reallaşdırılmasını hesaba olan idarəetmə və 
sonda, korporativ mədəniyyəti doğuran idarəetmə, başqa sözlə, ümumi ənənələr kompleksi, ni-
zamnamələr, davranışlar prinsipi kimi başa düşülür”. 

Reytinqə daxil olan kompaniyalar iqtisadiyyatın başlıca sahələrinə mənsub olmaqla onlar 
tərəfindən korporativ idarəetmə müxtəlif aspektləri özündə əks etdirən aşağıdakı cəhətlər üzrə qiy-
mətləndirilir: 

• informasiyanın nəşr olunması (kütləvi və ya səhmdarların tələbi ilə nəşr olunan sənədlərin 
tamlığı və nəşrin müddəti); 

• səhmdar kapitalın strukturu (nəzarət edən qruplar, mülkiyyət strukturunun aydınlığı və 
s.); 

• DŞ və icraedici orqanlar (affilləşmə, mükafatlandırma, iclasların protokolları və s.); 
• səhmdarların başlıca hüquqları (kompaniyanın idarə edilməsində iştirak hüququ, divi-

dentlər əldə etmək hüququ və s.); 
• risklərin olmaması (aktivlərin çıxarılması, transfert qiymətləri, səhmdar kapitalının yu-

yulması və s.); 
• korporativ idarəetmənin tarixi (keçmişdə səhmdarların hüquqlarının pozulması faktları, 

maliyyə hesabatlılığı problemləri, audit nəticələri və s.). 
İnstitut metodikası kompaniyada korporativ idarəetmə sahəsində işlərin real vəziyyətini gör-

məyə, investorların qarşılaşa biləcəyi problemləri həll etməyə imkan verir. Kompaniyanın kor-
porativ idarəetməsinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi hər rüb üzrə həyata keçirilir.  

Korporativ idarəetmənin başlıca funksiyası qarşısında mülkiyyətçilərin, başqa sözlə, korpo-
rasiyanı təsis edənlərin maraqları çərçivəsində korporasiyanın işinin təmin olunması durur. Bunun-
la yanaşı korporativ idarəetmənin ayrı-ayrı problemləri müəyyən edilərək yoxlama-ekspertiza 
işinin həyata keçirilməsi nəticəsində korporasiyanın iştirakçılarının maraqlarının hərtərəfli uçotu, 
daxili nəzarət və maliyyə hesabatı, vəzifəli şəxslərin mükafatlandırılması, korporativ idarəetmənin 
başlıca prinsipləri, korporativ idarəetmənin ümumi standartlarının pozulması üzrə məsuliyyət, 
audit üzrə komitənin tərkibinə maliyyə ekspertlərinin daxil edilməsi məsələləri təhlil edilməlidir. 
İlk növbədə korporativ idarəetmədə auditin əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilərək  müasir dövrdə 
korporativ idarəetmə səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətləri, milli iqtisadiyyatın inkişafında 
kooperativ  idarəetmənin rolu, başlıca funksiyaları, aktual problemləri, korporativ idarəetmənin 
təşkilinin müəyyən mərhələləri və digər bu kimi məsələlər araşdırılmalıdır) [1] 

Müasir dövrdə təşkilatlardan məsuliyyətli olmaqla bərabər, məşğul olduqları fəaliyyət sahə-
ləri üzrə yalnız mənfəətli olmaq deyil, həm də özlərinin müxtəlif səhmdarlarının və bəzən digər 
maraqlı tərəflərin ən yaxşı maraqlarını təmin etmək gözlənilir. Təşkilatlar sözügedən prinsiplərə 
nail olmaq üçün daxili audit və korporativ idarəetmə sistemlərini tətbiq etməlidirlər. Bu cür sistem-
lər fəaliyyətin səmərəlilik və effektivliyini, bütün müvafiq qanunlara uyğunluğunu təmin etməklə 
yanaşı, təşkilatın lazımi səviyyədə idarə edilməsini və ona nəzarəti təmin edir) [2]. 

Daxili audit vasitəsilə auditorlardan təşkilatın risklərin idarə edilməsi, daxili nəzarət və 
korporativ idarəetmə sistemlərinin etibarlılığı və effektivliliyinə əsaslanaraq fikir irəli sürmək tə-
ləb edilir. Müəssisə korporativ idarəetməyə nə qədər çox əhəmiyyət verərsə, güclü daxili audit 
funksiyası ilə bağlı ehtiyac da bir o qədər yüksək olar. Çünki daxili audit səmərəli korporativ ida-
rəetmənin əsas aspekti olan “nəzarət və səlahiyyət bölgüsü” sisteminin ayrılmaz hissəsidir. Buna 
baxmayaraq, müvafiq tələblərə cavab verən daxili nəzarətin layihələndirilməsi və tətbiq edilməsi 
sadəcə ilk addımdır. Bu nəzarət sistemləri effektivlik və təşkilatın işgüzar əməliyyatları üçün 
münasib olmaq baxımından davamlı şəkildə yoxlamadan keçirilməlidir. Bu mərhələdə daxili audit 
funksiyası qüvvəyə minir. Daxili auditorlar təşkilatın daxili yoxlayıcıları hesab olunurlar. Onlar 
təşkilatın fəaliyyətinin, eləcə də rəhbərliyin qəbul edilmiş strategiya və prosedurlara uyğun olub-
olmamasını müəyyən etməyə görə cavabdehlik daşıyırlar.  

Demək olar ki, bütün müəssisələr strategiya qurarkən aşağıdakılara ehtiyac duyurlar: 
* uzunmüddətli hədəflərin müəyyən edilməsi; 
* bu hədəflərə nail olmaq üçün hansı fəaliyyətlərin icra edilməli olduğunu müəyyənləşdir-

mək; 
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* bu fəaliyyətləri həyata keçirən zaman potensial riskləri müəyyənləşdirmək; 
* effektiv şəkildə tətbiq edildikdə bu risklərin azaldılmasına kömək edəcək daxili nəzarət 

sistemini qurmaq. 
Daxili audit bu sistemlərin müvafiq şəkildə hazırlanması və fəaliyyətinin yoxlanılma və sı-

naqdan keçirilmə funksiyasıdır. Burada daxili auditorların rəhbərlikdən çox fərqli və özünəməxsus 
rol oynadıqlarını nəzərə almaq vacibdir. Rəhbərlik strategiyanın müəyyən olunma prosesində po-
tensial risklərin aşkara çıxarılmasına görə cavabdehlik daşıyır) [1]. 

Korporativ idarəetmədə audit  fəaliyyəti əsasən iki istiqamətdə funksiyalarını həyata keçirir: 
• Təşkilat üzrə riskin idarə edilməsi, daxili nəzarət və korporativ idarəetməsinin yoxlanılma 

və sınaqdan keçirilməsi funksiyası; 
• Rəhbərlikdən fərqlənən, özünəməxsus funksiyanın həyata keçirilməsi. 
Ümumilikdə isə audit funksiyası daxili və xarici olmaqla iki hissədən təşkil olunmuşdur  və 

əsasən fəaliyyət üzrə əminliyin həyata keçirilməsini təmin edir.  
Xarici audit zamanı əminlik dərc edilmiş maliyyə məlumatının etibarlılığı və dəqiqliyi ilə 

təmin edilir. Xarici auditdə xüsusi olaraq təşkilatın nəşr edilmiş maliyyə hesabatları əsasında fikir 
irəli sürən auditorlar daxil olmaqla, onlardan verilmiş zaman müddəti ərzində hesabatların müəssi-
sənin maliyyə vəziyyəti və fəaliyyəti üzrə “həqiqi və ədalətli” məlumatı əks etdirib-etdirməməklə 
bağlı fikir bildirmək tələb olunur.  

Daxili audit üzrə əminlik təşkilatda riskin idarə edilməsi, daxili nəzarət və korporativ 
idarəetmə sistemlərinin etibarlılığı və dəqiqliyinə uyğun olaraq təmin olunur. Bir çox şirkətlərin 
daxili audit şöbələri birbaşa olaraq direktorlar şurasına və ya audit komitəsinə hesabat verirlər).[1] 

Bu, onların işinin hər hansı yüksək vəzifəli şəxs tərəfindən müdaxilə riskinə məruz qalma-
masını təmin edir. Müəssisənin fəaliyyətinin mövcud olduğu dövr ərzində problem yaratmış proses 
və ya şöbələrin sayı nə qədər çox olursa, daxili audit funksiyasının icrası ilə bağlı ehtiyac da bir o 
qədər yüksək olur. Keçmiş və ya cari problemlər müəssisənin daxili nəzarət sisteminin ya zəif 
hazırlandığını, ya da zəif tətbiq olunduğunu göstərir. Daxili audit dələduzluq və korrupsiya halla-
rının başvermə ehtimalı yüksək olduqda, xüsusilə münasib olur.  

Məlumdur ki, İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏİT) bütün dünyada iqtisadi inki-
şafı gücləndirmək məqsədilə korporativ idarəetmənin altı prinsipinin əsasını qoyub. İƏİT effektiv 
korporativ idarəetmənin mövcud olmasının “bazar iqtisadiyyatının müvafiq funksiyaları üzrə zə-
ruri əminlik dərəcəsini təmin etdiyinə” inanaraq onu güclü şəkildə dəstəkləyir. Bu məqsədlə təş-
kilat bir çox ölkələr tərəfindən geniş şəkildə ölçü mexanizmi kimi qəbul edilən “İƏİT-in Korpo-
rativ idarəetmə Prinsipləri”ni nəşr etdirmişdir. Korporativ idarəetmənin prinsiplərinin 6-cı bəndi 
(Direktorlar Şurasının məsuliyyəti) daxili audit və auditorlar üçün ən münasib olandır. Daha dəqiq 
ifadə etsək, sözügedən prinsip Direktorlar Şurasını aşağıdakıları həyata keçirməyə çağırır: 

• rəhbərliyin fəaliyyətinə nəzarət (məsələn, müəssisənin müxtəlif şöbələr/fəaliyyət sahələri 
üzrə rentabelliyi); 

• fəaliyyətlərin bütün müvafiq qayda və qanunlara uyğunluğunu təmin etmək üçün əməliy-
yatların öncədən dəyərləndirilməsi (məsələn, hər hansı fabrikin/emal müəssisəsinin sağ-
lamlıq və təhlükəsizliklə bağlı bütün qaydalara əməl etməsini təmin etmək); 

• müəssisə üçün məqbul olan risk növlərinin və dərəcələrinin dəqiq müəyyən edilməsi (mə-
sələn, bankın direktorlar şurası istənilən “dotcom” profilli şirkətlərə maliyyə vəsaitinin 
ayrılmaması ilə bağlı strategiyanın əsasını qoyur); 

• təşkilatın mühasibat uçotu və maliyyə hesabat sistemlərinin bütövlüyünü təmin etmək 
(məsələn, daxili maliyyə hesabatları zaman baxımından münasib və dəqiqdir). 

Səmərəli korporativ idarəetmə bu gün direktorların müəssisə fəaliyyətlərinə daha aktiv şə-
kildə cəlb edilmələrini tələb edir. Bu o deməkdir ki, direktorlar şurasının üzvlərinin əlavə öhdəlik-
lərinə aşağıdakılar daxildir: 

• rəhbərliyin fəaliyyətinin səmərəliliyinin monitorinqi (məsələn, təşkilatın müxtəlif şöbələ-
rinin/fəaliyyətlərinin rentabelliyi); 

• müəssisənin bütün müvafiq qayda və qanunlara uyğun fəaliyyət göstərdiyini təmin etmək  
əməliyyatlarının öncədən dəyərləndirilməsi (məsələn, hər hansı fabrikin/emal müəssisəsi- 
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nin sağlamlıq və təhlükəsizlik üzrə bütün müvafiq qanunlara əməl etdiyini təmin etmək); 
• müəssisə üçün məqbul hesab edilən risk növlərinin və dərəcələrinin dəqiq müəyyən 

edilməsi; 
• təşkilatın mühasibat uçotu və maliyyə hesabat sistemlərinin bütövlüyünün təmin edilməsi 

(məsələn, daxili maliyyə hesabatlarının vaxtında icra edilən və dəqiq olması). 
Direktorlar Şurasına bu məqsədlərə nail olmaqda yardım etmək üçün İƏİT müəssisələrə 

daxili audit sistemini tətbiq etməyi tövsiyə edir. Buna baxmayaraq nə İƏİT, nə də hər hansı digər 
təşkilati qurum iqtisadi sahələr və müəssisələr üzrə tətbiq edilə biləcək vahid standartlı daxili audit 
sistemini inkişaf etdirməyib. Lakin daxili audit şöbəsinə malik olmaq hələ də bütün müəssisələr 
üçün səmərəli korporativ idarəetmə nöqteyi-nəzərindən ən yaxşı təcrübə hesab edilir. 
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İNVESTİSİYA  CƏLBEDİCİLİYİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ 

 
İnvestisiya - gəlir (mənfəət) və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq və digər 

fəaliyyət növləri obyektlərinə qoyulan maliyyə vəsaitindən, həmçinin maddi və intellektual sərvət-
lərdən ibarətdir. İnvestisiya obyektlərinə qiymətli kağızlar (səhmlər, istiqrazlar və s.), iqtisadiyya-
tın bütün sahələrində yeni yaradılan və modernləşdirilən əsas fondlar və dövriyyə vəsaitləri, məq-
sədli pul əmanətləri, elmi-texniki məhsul və mülkiyyətin digər obyektləri, əmlak hüququ və intel-
lektual mülkiyyət hüququ aid edilir. 

16 saylı İnvestisiya mülkiyyəti haqqında standartın məqsədi -İnvestisiya mülkiyyətləri və 
əlaqədar açıqlama tələbləri üçün uçot qaydasını təyin etməkdən ibarətdir. Bu standartda istifadə 
edilmiş əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: 

• Balans dəyəri - bu standartın həyata keçirilməsi üçün aktivin maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatda tanındığı dəyərdir. 

• İlkin dəyər - aktivin əldə olunması üçün ödənilmiş pul vəsaitləri və ya onların ekvi-
valentlərinin məbləği,yaxud bu aktivin əldə olunması və ya tikilməsi zamanı edilmiş digər  
ödəmənin ədalətli  dəyəri. 

• İnvestisiya mülkiyyəti - aşağıdakılar istisna olmaqla, icarə ödənişlərinin əldə edilməsi  
və ya kapitalın artırılması məqsədilə və ya hər iki məqsəd üşün saxlanılan əmlakdır. 
(torpaq və ya tikili-ya da tikilinin bir hissəsi-və ya hər ikisi): 

a) Malların və ya xidmətlərin istehsalda istifadəsi və ya təminatı və ya inzibati təyinatla 
istifadəsində saxlanılan; və ya b) normal əməliyyat gedişatında satış məqsədilə saxlanılan [2]. 

Ölkəmizdə sahibkarlıq fəaliyyətinin və biznes mühitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə ardıcıl 
təsirli tədbirlər görülməli və investisiyaların idarəetmə mexanizmlərinin səmərəliliyinin artırılması 
təmin edilməlidir. İnvestisiyaların cəlbi üçün əlverişli şərait və infrastrukturun yaradılması istiqa-
mətində də işlər genişləndirilmişdir. 

Müəssisələrdə investisiya siyasətini formalaşdırmaq üçün ilk növbədə onların maliyyə və-
ziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir. İn-
vestisiya fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi müəssisənin inkişaf tempini və miqyasını müəyyən et-
məyə və onun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üzrə önəmli tədbirlərin işlənib hazırlanması və 
həyata keçirilməsinə imkan verir. Məhz həmin fəaliyyətin idarə edilməsi də investisiya menec-
mentinin predmetini təşkil edir. İnvestisiya menecmenti müəssisədə investisiya fəaliyyətinin bütün 
aspektlərinin idarə edilməsi prosesini özündə əks etdirir. Onun başlıca məqsədi müəssisədə inves-
tisiya strategiyasının həyata keçirilməsinin ən səmərəli yollarını təmin etməkdən ibarətdir [3]. İn-
vestisiya problemi ilə məşğul olan xarici ölkə alimləri investisiya menecmentinin aşağıdakı mü-
hüm məsələlərini ön plana çəkirlər:  

 İnvestisiya siyasətinin işlənilməsi və formalaşması;  
 Maliyyə təhlilinin aparılması;  
 Qiymətli kağızlar portfelinin formalaşması;  
 Qiymətli kağızlar portfelinin araşdırılması və seçilmiş növünün səmərəliliyinin qiymət-

ləndirilməsi. 
İnvеstisiyа qoyuluşlarının stimullaşdırılması dövlət tərəfindən mütəmadi tədbirlərin həyata 

keçirilməsini şərtləndirir. Bu tip tədbirlərin əhəmiyyətli bir qismi məhz investisiya fəaliyyəti ilə 
əlaqədar olur. Dövlətin invеstisiyа siyаsəti məhz bunа хidmət еdir. Ümumiliкdə, invеstisiyа fəаliy-
yətini həyаtа кеçirməк üçün əsаsən аşаğıdакı mühüm şərtlər оlmаlıdır:   

• invеstisiyа fəаliyyəti ilə məşğul оlmаğın mаrаğı;   
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• invеstisiyа fəаliyyətinə оlаn tələbаt;   
• invеstisiyа prоsеsin həyаtа kеçirəcək kаdrlаr;   
• kоnkrеt invеstisiyа lаyihələri;   
• mаliyyə qurumlаrı;   
• hüquqi bаzа;  
• sаbit invеstisiyа mühiti və s.   
Ölкədə invеstisiyа fəаliyyəti ilə məşğul оlmаq mаrаğı ilk növbədə invеstisiyа fəаliyyətinə 

оlаn tələbаtdаn irəli gəlir. Əsаsən invеstisiyа fəаliyyətinə оlаn mаrаq və tələbаt аmilləri dаhа çох 
inкişаf еtməкdə оlаn ölкələrə хаsdır. Bеlə ki, bu iqtisаdiyyаtdакı tənəzzülün qаrşısının аlınmаsı 
və оnun inkişаf еtdirilməsi mаrаğı və tələbаtındаn dоğаn zəruri şərtlərdir. İnvеstisiyа fəаliyyəti 
zаmаnı invеstisiyа subyеktlərinin öz mаliyyə vəsаitlərinin bаnкlаrdа dеyil, birbаşа оlаrаq təsər-
rüfаt sаhələrinə cəlb еdilməsi üçün hüquqi təminаt оlmаlıdır. Hüquqi təminаt dеdikdə dövlətin 
müvаfiq qаnun, qərаr və nоrmаtiv аktlаr vаsitəsilə хаrici invеstisiyаlаrın milliləşdirilməsini, оn-
lаrın təminаtınа zəmаnətin vеrilməsini, invеstisiyа fəаliyyəti ilə məşğul оlmаq üçün zəruri оlаn 
şərаitin yаrаdılmаsını bаşа düşmək lаzımdır [4]. 

İnvestisiya mühiti uzunmüddətli vəsait qoyuluşu, rəqabət mühitinin inkişafı, antiinhisar təd-
birləri, istehsala mənfəət gətirən qoyuluşların təmin edilməsi, onun regionlar və sahələr arasında 
sərbəst axınından və sair amillərdən asılıdır. Onu da qeyd edək ki, bu mühit həmçinin məqsədyönlü 
investisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi üzrə tədbirlər kompleksinin təsiri altında təşəkkül 
tapır. İnvestisiya mühiti sosial-iqtisadi, siyasi və ya investisiyanı qaytaran maliyyə amillərinin 
məcmusudur. 

Milli iqtisadiyyatın dinamik və davamlı inkişaf хaraktеrini оbyеktiv qiymətləndirmək üçün 
innоvasiya anlayışının və milli innоvasiya sistеminin düzgün dəyərləndirilərək şərh еdilməsi vacib 
hеsab еdilir. Оna görə milli innоvasiya sistеmi dеdikdə, ilk növbədə aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:  

1. İqtisadi artımın uzunmüddətli qanunauyğunluqları;  
2. Tехniki iqtisadi inkişafın bеynəlхalq,qlоbal istiqamətləri;  
3. Milli iqtisadiyyatın rəqabət üstünlükləri və istiqamətləri;  
4. Daхili və dünya bazarlarının tələbləri;  
5. Milli iqtisadiyyatın inkişafının start vəziyyəti və rеal şərait;  
6. Rеsurslar balansı və оndan istifadə dərəcəsinin vəziyyəti;  
7. Milli iqtisadiyyatın yеni tələblərdən irəli gələrək struktur dəyişikliklərinin dərəcəsi.  
Milli iqtisadiyyat üçün önəmli olan cəhət istehsalın artımının təmin edilməsi baxımından 

investisiya mühitinin təşəkkülüdür. Digər mühüm amil maliyyə sabitliyidir. Bu sabitliyin əldə 
olunması xeyli dərəcədə investisiya ehtiyatlarının formalaşması və investisiya layihələrinin 
səmərəliliyinin təmin olunmasının və ümumən əlverişli investisiya mühitinin şərtləridir.   

İnvestisiya mühitinin təşkili xeyli dərəcədə özəl sektorun fəallığından, xüsusi çəkisindən, 
əlaqələrinin intensivliyindən, kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf səviyyəsindən asılıdır. İnvestisiya 
maddi və intellektual sərvətlərdən ibarətdir.Belə vəsait və sərvətlər aşağıdakılardır:  

 pul, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və başqa qiymətli kağızlar;  
 daşınan və daşınmaz əmlak (binalar, qurğular, avadanlıq və başqa maddi sərvətlər);  
 müvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş elmi-təcrübi və digər intellektual  sərvətlər;  
 bu və ya digər istehsal növünün təşkili üçün zəruri olan, ancaq patentləşdirilməmiş, tex-

niki sənədləşdirmə, vərdiş və istehsalat təcrübəsi kimi tərtib edilmiş texniki, texnoloji, 
kommersiya və digər biliklərin məcmusu;  

 torpaqdan, sudan və digər təbii ehtiyatlardan, binalardan, qurğulardan, avadanlıqlardan 
istifadə hüquqları, habelə müəlliflik hüququndan irəli gələn başqa əmlak hüquqları;  

 başqa sərvətlər.  
İnvestisiya qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi mənbələri  xüsusi borc və büdcə vəsaitlərinə 

ayrılır. Maliyyələşdirilmə mənbələrindən asılı olaraq investisiya qoyuluşu mərkəzləşdirilmiş və 
mərkəzləşdirilməmiş qoyuluşlara ayrılır. Mərkəzləşdirilmiş investisiya qoyuluşu əsasən büdcə 
vəsaiti hesabına yerinə yetirilir. Mərkəzləşdirilməmiş investisiya qoyuluşu isə xüsusi vəsait və  
bank krediti hesabına yerinə yetirilir.  
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Maliyyə baxımından investisiya – mənfəət (fayda) əldə edilməsi məqsədilə iqtisadi (təsər-
rüfat) fəaliyyətinə yönəldilən bütün növ aktivlərdir – vəsaitlərdir.  

İqtisadi baxımdan investisiya - əsas (müəyyən hallarda hətta dövriyyə) fondlarının yaradıl-
masına, genişləndirilməsinə, yenidən  qurulmasına və  rekonstruksiyasına çəkilən xərclərdir. 

İnvestorlar investisiya fəaliyyəti zamanı 2 əsas amili nəzərə alırlar: Gəlir və Risk. 
Birbaşa olaraq, yüksək riskə sahib olan investisiya qoyuluşları yüksək gəlir gətirmək qabi-

liyyətinə malikdir. Bunun əksi də doğrudur. Bunu nəzərə alaraq, investorlar bu və ya digər yolları 
seçirlər. 

İnvestisiya qoyuluşları zamanı meydana gələcək risklər aşağıdakı 7 mənbədən formalaşır: 
Qanunvericilik, Siyası hakimiyyət, sosial vəziyyət, iqtisadi vəziyyət, maliyyə fəaliyyəti, 

ictimai təhlükəsizlik, ekoloji durum. 
Ölkədə investorların hüquqlarının tam qorunması üçün hüquqi bazanın formalaşdırılması 

son dərəcə vacibdir: “Bu, investisiyaların cəlbi üçün qaçılmaz şərtdir. Bizim hazırda bölgələrdə 
investisiya ehtiyaclarımız daha kəskindir. Bu baxımdan, yeni qanun kəskin ehtiyac duyulan 
regionlara, iqtisadiyyat sahələrinə sərmayənin cəlbini təşviq edəcək”. 

Aydın məsələdir ki, Azərbaycanda investisiya mühitinin cəlbedici hala gətirilməsi üçün atı-
lan hər bir addım təqdirəlayiqdir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, torpaqlarımızın işğaldan azad olunma-
sından sonra başlanan bərpa prosesi böyük investisiyalar, sərmayə qoyuluşları tələb edir və bu 
proses hələlik bilavasitə dövlətin üzərindədir, onda yerli özəl sektordan, həmçinin xarici mənbə-
lərdən investisiyaların axınını təmin etməyin yaxın və ortamüddətli dövrdə ölkə üçün nə qədər 
strateji əhəmiyyətə malik olduğunu aydın görmək mümkündür. O da məlumdur ki, Azərbaycanda 
ən yaxşı qanunun belə praktikada bərbad tətbiq olunduğu, real müsbət dəyişikliyə gətirmədiyinə 
dair təcrübələr də kifayət qədərdir. Bu baxımdan, yeni qəbul edilən “İnvestisiya fəaliyyəti haqqın-
da” Qanunun tətbiqini yalnız onun real nəticəsi əsasında qiymətləndirmək mümkün olacaq [6]. 
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Текущее состояние инвестиционной привлекательности 

 
Резюме 

В статье анализируются и оцениваются механизмы управления инвестиционными 
процессами в соответствии с глобальными экономическими вызовами современной эпохи. 
Особое значение было уделено вопросам усиления инвестиционной активности хозяйству-
ющих субъектов в стране. Проанализированы направления обеспечения эффективного 
движения инвестиционных потоков. В условиях глобальных экономических вызовов инвес-
тиционные процессы состоят из оценки механизмов управления. 
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Summary 
The article analyzes and evaluates the management mechanisms of investment processes in 

accordance with the global economic challenges of the modern era. Special importance was given 
to the issues of strengthening the investment activity of economic subjects in the country. The 
directions for ensuring the efficient flow of investment flows have been analyzed. In the context of 
global economic challenges, investment processes consist of evaluating management mechanisms. 
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DAXİLİ AUDİTİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ ONUN MÜASİR İDARƏETMƏ 
SİSTEMİNDƏ ROLU   

 
Daxili audit – təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinin inkişafına və səmərəliliyinin yüksəldilmə-

sinə yönəldilmiş risklərin idarə olunması, nəzarət və idarəetmənin səmərəliliyinin qiymətləndiril-
məsi və inkişafına sistemli yanaşmaqla, təsərrüfat subyektinə öz məqsədlərinə nail olmaqda kö-
məklik edən obyektiv, təminatverici və məsləhətverici fəaliyyətdir [1].  

Daxili audit nəzarət sisteminin ilkin forması olmaqla, idarəetminin əsas elementlərindən biri 
kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Daxili audit mühasibat uçotunun yoxlanılması, qiymətləndiril-
məsi və hesabat təqdim edilməsi üçün təsərrüfat subyektinin müdiriyyətinin yaratdığı daxili nəza-
rət sisteminin ayrılmaz və vacib elementidir.  

Daxili audit başlıca olaraq müəssisə daxilində mal-material ehtiyatlarının itkisinin qarşısını 
almaq və bu məqsədlə lazımi tədbirlər görülməsi üçün zəruridir. Daxili audit müəssisə daxilində 
onun fəaliyyətinə qiymət verilməsi kimi, nəzarətin başqa növlərinin səmərəliliyinin yoxlanılması 
və qiymətləndirilməsi yolu ilə həyata keçirilən nəzarətdir. Daxili audit vasitəsilə müəssisə aktiv-
lərinin hərəkətinə, menecment siyasətinə və onun keyfiyyətinə nəzarət olunur.  

Daxili audit aşağıdakıları əhatə edir:  
1. Aktivlərin vəziyyətinə nəzarət və itkilərə yol verilməməsi;  
2. Rəhbərliyin istifadə etdiyi informasiyanın dəqiqliyinin təsdiqi;  
3. Sistemdaxili nəzarət prosedurlarının yerinə yetirilməsinin təsdiqi;  
4. Daxili nəzarət və informasiyanın işlənməsinin səmərəliliyinin təhlili;  
5. Daxili informasiya sisteminin verdiyi informasiyanın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi [2]. 
Daxili audit təsərrüfat subyekti rəhbərliyinin göstərişi ilə müəssisə və təşkilatın maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinin qanunvericiliyinə və qəbul edilmiş mühasibat uçotu qaydalarına uyğunlu-
ğunun və idarəetmə prinsiplərinin səmərəliliyinin müstəqil yoxlanılması sistemidir. Daxili audit 
müstəqil, təminatverici və məsləhətverici fəaliyyət olub, müəssisədə idarəetmə nəzarəti sisteminin 
ayrılmaz hissəsidir və onun məqsədi müəssisənin idarəetmə sisteminin səmərəliliyini qiymətlən-
dirməkdir. Bu məqsədlə müəssisədə yaradılan daxili audit bölməsi tərəfindən mühasibat hesabatı-
nın düzgünlüyü, xərclər smetasının icrası və əmlakın qorunması üzərində nəzarətin həyata 
keçirilmə-si, habelə istehsalın təşkili üsullarının, müxtəlif bölmələrin qarşılıqlı fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması sayəsində nail olunur. Daxili audit təkcə 
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pozuntuların qeydə alınması və onların aradan qaldırılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi ilə 
məhdudlaşmır. O, hər şeydən əvvəl aşkara çıxarılmış kənarlaşmaların səbəb-nəticə əlaqələrini 
müəyyənləşdirməklə, yoxlanılan obyektdə işlərin yaxşılaşdırılmasına imkan verir. Daxili audit 
xidmətinin təşkil edilmədiyi müəssisə və təşkilatlarda nəticə etibarilə büdcəyə vergi ödənişlərində 
səhvlərə gətirib çıxaran mühasibat və vergi qanunvericiliyinin pozulması riski artır. Son dövrlərdə 
ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinə, milli istehsala, büdcə ilə bağlı məsələlərə və ümumiyyətlə, ölkə 
əhalisinin maddi rifah halının yaxşılaşdırılmasına kömək edə biləcək fəaliyyət sahələrinə diqqətin 
artırılması tez bir zamanda auditor xidmətinin və onun ünsürü olan daxili auditin geniş vüsət 
alması üçün yaxşı zəmin yaratmışdır. İnkişafın ilk mərhələsində daxili auditin rolu maliyyə 
idarəetməsinin məqsədləri, vəsaitlərin qorunmasının təmin edilməsi ilə müəyyən olunurdu və 
müəssisələrdə kiçik qruplar səviyyəsində ümumi nəzarətin təşkil edilməsindən ibarət idi. Sonrakı 
dövrlərdə daxili auditorların diqqəti idarəetmə sistemlərinin öz məqsədlərinə necə nail olmasına, 
eyni zamanda onların nə dərəcədə səmərəli təşkil olunmasının və təkmilləşdirmə sahəsində nə kimi 
işlər aparılmasının təhlilinə yönəldilmişdir.  

Daxili auditin məqsədi uçot siyasəti də daxil olmaqla, müəssisənin iqtisadi siyasətinə ekspert 
rəyinin verilməsindən və bütün struktur bölmələrinin həyata keçirdiyi müəssisədaxili nəzarətin 
səviyyəsinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Başqa sözlə, daxili audit daha geniş və müasir anla-
şılmada nəzarət xarakterli vəzifələrdən başqa, iqtisadi təhlil, maliyyə strategiyasının müəyyənləş-
dirilməsi, bazar münasibətlərinin araşdırılması, idarəetmə məsləhətləri vəzifələrini də geniş əhatə 
edir. Daxili audit təsərrüfat subyektinin rəhbərliyinin göstərişi ilə müəssisə və təşkilatın tərkibində 
onun daxili sənədləri ilə tənzimlənən maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin qəbul olunmuş mühasibat 
uçotu qaydalarına uyğunluğunun və idarəetmə prinsiplərinin səmərəliliyinin yoxlanılması sistemi-
dir. Daxili audit müəsisə və təşkilatların tərkibində müstəqil struktur bölməsi və ya ştat vahidi kimi 
fəaliyyət göstərir və daxili nəzarət orqanı olmaqla, yalnız müəssisənin rəhbərinə və ya direktorlar 
şurasına tabedir, onun tələb etdiyi məsələləri araşdıraraq nəticələri haqqında yalnız onlara hesabat 
verir. Daxili audit müəssisədə şəffaf informasiya mühiti yaratmaqla, onun fəaliyyətinin daha dərin 
və əsaslı təhlilinə, daha səmərəli fəaliyyət sistemi yaratmaqla şərait yaradır. Beynəlxalq iqtisadi 
əlaqələrdə fəal iştirak edən müəssisələr xarici ölkələrdə daxili audit bütün ölkə üzrə məcburi nəza-
rət forması sayılır. Daxili audit bir qayda olaraq müəssisə aktivlərinin dəyərinin müstəqil qiymət-
ləndirilməsinə imkan verməklə, rəhbərliyə və nəzarət orqanlarına xidmət nöqteyi-nəzərindən qiy-
mətləndirmə və təhlil keçirir, daxili nəzarətin səmərəliliyini artırır. Daxili auditin məqsədi nəzarət-
dən əlavə, mühasibat (maliyyə) hesabatlarının təhlili və müəsisənin idarə olunması üçün qərarların 
qəbul edilməsi məqsədi ilə rəhbərliyə informasiyanın təqdim olunması, passivlərin yetərliliyinin 
qiymətləndirilməsi, təsərrüfat əməliyyatlarına dair uçotun düzgün aparılmasının və hesabatların 
düzgün tərtib edilməsinin yoxlanılması, kənar auditorlarla səmərəli qarşılıqlı fəaliyyətin təşkilidir.  

Daxili audit prosedurlarının qiymətləndirilməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində nəzəri 
və praktiki əhəmiyyətə malik müvafiq tövsiyə və təkliflərin hazırlanması vacib şərtdir. Bu 
məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı məsələlərin həlli qaçılmazdır: 

• müasir dövrdə daxili auditin milli iqtisadiyyatın inkişafında rolunun müəyyən edilməsi; 
• müasir idarəetmə sistemində daxili audit fəaliyyətinin konsepsiyası müəyyən edilərək 

daxili auditin qiymətləndirilməsi və ümumi prinsipləri, audit xidmətinin fəaliyyəti, səla-
hiyyətləri və vəzifələrinin konseptual əsaslarının müəyyənləşdirilməsi; 

• audit hesabatlarının əsas məqsədi, xüsusiyyətləri, müasir idarəetmə sistemində daxili 
audit  hesabatlarının qiymətləndirilməsinin təhlili; 

• düzəldilməmiş təhriflərin əhəmiyyətinin dəyərləndirilməsi amillərinin təhlili; 
• dəyişdirilmiş audit hesabatlarının və qeyd-şərtsiz audit rəyinin təhlili; 
• daxili audit fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi və risklərin qiymətləndirilməsi;   
• audit riskinin komponentlərı və onların qiymətləndirilməsi üsullarının konseptual əsas-

larının müəyyənləşdirilməsi; 
• daxili auditin əhatə dairəsi və risklərin idarə edilməsi istiqamətlərinin tapılması;  
• daxili audit funksiyası üzrə autsorsinqin üstün və çatışmayan cəhətlərinin müəyyənləş-

dirilməsi; 
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• daxili auditin təkmilləşdirilməsi üzrə müvaviq təkliflərin işlənib hazırlanması. 
Ümumiyyətlə, daxili audit işinin məqsəd və vəzifələri əsasən daxili audit bölməsindən (bun-

dan sonra DAB) əsasən təsərrüfat subyektlərində aşağıdakı sahələrdə fəaliyyətinin yoxlanılmasını, 
qiymətləndirilməsini və müvafiq hesabatların verilməsini tələb edir: 

• qüvvədə olan Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və AMB-nin normativ xa-
rakterli aktlarına və göstərişlərinə riayət olunması; 

• risklərin tənzimlənməsi və idarə edilməsi; 
• daxili nəzarət sisteminin mövcud olması; 
• yeni əməliyyatların, sistemlərin və proseslərin hazırlanmasında və tətbiqində keyfiyyət 

prosedurları; 
• aktivlərin qorunması üzrə sistem və prosedurlar; 
• uçot məlumatlarının adekvatlığını və düzgünlüyünü təmin etmək üçün sistem və 

prosedurlar; 
• zəruri hallarda, daxili qaydalarda, prosedurlarda və əsasnamələrdə dəyişikliklərin edilmə-

si üzrə tövsiyələr verir [1,3]. 
Yuxarıda geyd edilənlərlə yanaşı daxili auditin vəzifələrini aşağıdakılarla geniş şəkildə 

xarakterizə etmək olar:  
 muhasibat və operativ uçot işinin təhlili, müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzrə 

əməliyyatların tam və dəqiq əks olunması və bunun əsasında hesabat məlumatlarının eti-
barlılığının təmin edilməsi üçün təkliflər hazırlamaq;   

 maliyyə və istehsalat məlumatlarının düzgünlüyünü və keyfiyyətini yoxlamaq və bu 
barədə müəssisənin rəhbərliyinə və ya direktorlar şurasına məlumat vermək;  

 müəssisədə həyata keçirilən əməliyyatların və hazırlanan hesabatların əsasını təşkil edən 
qayda, plan, qanun və təlim aktlar sisteminin yaradılması və onlara riayət olunmasını 
yoxlamaq; 

 müəssisə aktivlərinin qorunmasını yoxlamaq və zəruri hallarda onların mövcudluğunu 
təsdiqləmək;  

 mövcud olan ehtiyatların istifadə olunmasının səmərəliliyini qiymətləndirmək;  
 həyata keçirilən əməliyyat və proqramların nəticələrinin nəzərdə tutulmuş məqsəd və 

vəzifələrə uyğunluğunu yoxlamaq;  
 keçmiş hesabat dövründə müəssisədə aparılmış kənar və daxili auditor yoxlamaları 

nəticəsində aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması haqqında qəbul 
olunmuş qərarların yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək;  

 müəssisədə aparılmış kənar və daxili auditor yoxlamalarının materiallarını ümumiləşdir-
mək, sistemləşdirmək, təhlil etmək və onların nəticələri barədə müəssisə rəhbərliyinə mü-
vafiq təkliflər hazırlamaq [4]. 

Göstərilənlərlə yanaşı mühasibat uçotu və vergiqoyma və ödəmə sahəsində, həmçinin hüquq 
məsələlərində və audit üzrə başqa sahələrdə məsləhət xidmətləri - ən çox rast gəlinən xidmət 
növlərindən hesab oluna bilər. Daxili auditorlar bir qayda olaraq müəssisələrin birinci şəxsinə tabe 
olmaqla vəsaitlərin istifadə olunması vəziyyətinə nəzarət, təsərrüfat əməliyyatlarının yerinə yetiril-
məsinin düzgünlüyünə nəzarət və sair funksiyaları həyata keçirirlər.  

Daxili audit iqtisadi subyektin və onun şöbələrində olan strukturların idarə olunmasında da-
xili nəzarətin təşkilidir. Daxili auditin faydalılığı müəssisə tərkibində təşkil olunma quruluşundan 
xeyli asılıdır. Bəzi hallarda təsərrüfatdaxili nəzarətin təşkili ictimai əsaslarda müəssisə təftişçisinə 
həvalə olunur ki, bu da faydasız nəticələrə səbəb olur. Daxili auditin müəssisədə sərbəst ştat vahidi 
olmaqla şöbə formasında yaradılması məqsədəuyğundur.  

Daxili audit işinə aşağıdakılar daxildir [2,4]: 
• daxili nəzarət sistemlərinin effektivliyinin və adekvatlığının yoxlanılması və qiymətlən-

dirilməsi; 
• risklərin idarəedilməsi medotologiyasının tətbiqinin və effektivliyinin təhlili; 
• elektron informasiya və ödəniş sistemləri və bank xidmətləri daxil olmaqla, maliyyə və 

idarəedici informasiya sistemlərinin təhlili; 
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• mühasibat yazılarının və maliyyə hesabatlarının dəqiqliyinin və etibarlılığının yoxlanılması; 
• aktivlərin qorunması vasitələrinin təhlili; 
• risk ehtimalı ilə əlaqədar bank kapitalının qiymətləndirilməsi sisteminin təhlili; 
• fəaliyyətlərin səmərəliliyinin və xərclərin effektivliyinin (qiymət baxımından sərfəlilik) 

qiymətləndirilməsi; 
• spesifik daxili nəzarət və əməliyyat prosedurlarının işləməsinin yoxlanılması; 
• qaydaların və prosedurların həyata keçirilməsini, qanunvericiliyə və daxili davranış 

məsələlərinə (etika qaydalarına) riayət olunmasını təmin edən sistemlərin təhlili; 
• normativ-hüquqi sənədlərlə tələb olunan hesabatların etibarlılığının və vaxtlı-vaxtında 

hazırlanmasının yoxlanılması; 
• xüsusi tədqiqatların həyata keçirilməsi. 
Daxili audit iqtisadi subyektin və onun şöbələrində olan strukturların idarə olunmasında da-

xili nəzarətin təşkilidir. Daxili auditin faydalılığı müəssisə tərkibində təşkil olunma quruluşundan 
xeyli asılıdır. Daxili auditin müəssisədə sərbəst ştat vahidi olmaqla şöbə formasında yaradılması 
məqsədəuyğundur.  
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Summary 
Internal audit is the process of regular checking of internal control systems of the enterprise. 

At the same time, its reliable management and operation is the main guarantee of the internal  
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control system. 
The article reflects the assessment of internal audit procedures, the role of internal audit in 

the control system, its tasks, and the directions it covers. At the same time, relevant 
recommendations and proposals of great importance were given in the direction of improving the 
evaluation of internal audit procedures. 
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DÜNYA VALYUTA SİSTEMİNDƏ MÜASİR MEYİLLƏR  

 
Dünya valyuta sistemi dünya ölkələri arasında xarici iqtisadi əlaqələrin daim artması və tək-

milləşməsi, eləcə də beynəlxalq valyuta münasibətlərinin qərarlaşma meyillərindən bilavasitə asılı 
olaraq formalaşır. Beynəlxalq valyuta münasibətləri dünya ölkələri arasında qarşılıqlı iqtisadi əla-
qələrə xidmət edən dünya pulunun fəaliyyəti ilə bağlı olan iqtisadi münasibətlərdir. Ölkələr ara-
sında müxtəlif istiqamətlərdə xarici iqtisadi əlaqələr genişləndikcə beynəlxalq valyuta münasi-
bətləri də daim inkişaf edir və təkmilləşir. Dünya ölkələrinin milli valyutaları isə beynəlxalq val-
yuta mübadiləsində iştirakına görə bir-birindən fərqlənir. 

Dünya valyuta sistemi birdən-birə meydana gəlməmişdir. Belə ki, dünya təsərrüfat sistemi-
nin təkamül yolu ilə formalaşması beynəlxalq valyuta sisteminin yaranmasına səbəb olmuşdur. 
Dünya valyuta sistemi dünya bazarının inkişafı nəticəsində öz missiyasını genişləndirmiş və döv-
lətlərarası razılaşma əsasında tənzimlənir. Dünya ölkələri arasında təsərrüfat əlaqələrinin daim 
genişlənməsi beynəlxalq valyuta sisteminin inkişafı və təkmilləşdirilməsinə təsir göstərir. 

Beynəlxalq valyuta bazarında valyuta məzənnəsi formalaşır. Valyuta məzənnəsi (kursu) de-
dikdə bir ölkənin pul vahidinin digər ölkələrin pul vahidlərində ifadə olunmuş qiyməti nəzərdə 
tutulur. Valyuta məzənnəsi müxtəlif amillərin valyuta bazarına təsirindən asılı olaraq dəyişir. 

Dünya valyuta sistemi öz inkişafında bir neçə mərhələdən keçmişdir. Bu mərhələlərin hər birinin 
özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Lakin onlardan heç biri ardıcıl surətdə digərinə keçməmiş və 
varislik olmamışdır. İqtisadi ədəbiyyatlarda valyuta sisteminin inkişafını 4 mərhələyə bölürlər: 

1. Paris valyuta sistemi (1816-1914-cü illəri əhatə edir) 
2. Genuya valyuta sistemi (1922-1944-cü illər) 
3. Bretton –Vuds valyuta sistemi (1944-1976-cı illər) 
4. Yamayka valyuta sistemi (1976-1978- ci illərdən hal-hazıradək) 
5. Avropa Valyuta Sistemi (1979)  

Hazırda dünya ölkələri arasında xarici iqtisadi əlaqələrin artması ilə əlaqədar olaraq beynəl-
xalq valyuta əlaqələri də genişlənir. Ölkələr arasında valyuta münasibətləri dünya təsərrüfat siste-
mi çərçivəsində, beynəlxalq xidmətlərin, əmtəə və kapitalın mübadiləsi əsasında yaranır. Valyuta 
münasibətləri nisbi müstəqilliyə malik olub, tədiyyə balansı, valyuta kursu, kredit və əməliyyatlar 
üzrə hesablaşmalar vasitəsilə təmin edilir. Valyuta münasibətləri ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadi inkişaf 
səviyyələri və onlar arasındakı iqtisadi münasibətlərə adekvat olaraq təkmilləşir. Dünya təcrübə-
sinə əsasən, bazar iqtisadiyyatı şəraitində beynəlxalq valyuta münasibətlərinin bir-birini tamamla-
yan bazar və dövlət tərəfindən tənzimlənməsi həyata keçirilir. Birinci rəqabətə əsaslanaraq inkişafa 
stimul yaradır, ikinci isə bazar tənzimlənməsinin mənfi nəticələrinin dəf edilməsinə istiqamət-
lənmişdir. Bu iki tənzimləyici arasındakı sərhəd konkret vəziyyətlərdə fayda və gəlir baxımından 
müəyyən olunur. Ona görə də onlar arasındaki nisbət tez-tez dəyişir. 

Ölkənin həyata keçirdiyi valyuta strategiyası və müvafiq siyasət daxili və xarici bazarlarda 
reallaşdırdığı məhsulların milli valyutada qiymətlərinə təsir edir. Ölkənin valyuta siyasətinin iqti-
sadi təbiəti tarixi - təkamül baxımından təhlilə məruz qaldığı üçün növbənöv sıralanmalar, yəni 
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ona valyuta məhdudiyyətləri, valyuta əməliyyatlarının liberallaşdırılması, valyuta tənəzzüllərinin 
qarşısının alınması və valyuta dayanıqlığının təmin edilməsi kimi prioritet və konkret məqsədlərin 
qoyuluşunda öz imkanını tapır. 

Milli valyuta strategiyasının formalaşmasında valyuta siyasətinin aktual əhəmiyyət kəsb et-
məsi, onun valyuta böhranlarının qarşısının alınmasında mühüm rol oynaması ilə də səciyyələnir. 
Belə ki, müasir qloballaşma şəraitində valyuta böhranının axın şəklində yayılması prosesi açıq-
aydın müşahidə olunmaqdadır. Milli valyutalar zaman-zaman iri möhtəkirlərin hücumuna məruz 
qalırlar. Bu hücumlar çox asanlıqla ölkədəki sabitliyi poza bilər. Valyuta siyasəti nəticəsində bu 
kimi mənfi halların qarşısını almaq olur. 

Təsərrüfat əlaqələrinin beynəlmiləlləşməsi artdıqca milli, regional və dünya valyuta sistem-
ləri formalaşır. İlkin olaraq milli valyuta sistemi yaranmışdır. Bu, tarixən formalaşmış və milli 
qanunvericilikdə öz əksini tapmış ölkənin valyuta münasibətlərinin təşkili formasıdır. Milli valyu-
ta sistemi ölkənin valyuta qanunvericiliyi ilə müəyyən olunur. Milli valyuta sistemi daxili pul sis-
teminin tərkib hissəsidir və onun xarakterik xüsusiyyətləri ilə müəyyən olunur. Lakin eyni zaman-
da, milli valyuta sistemi nisbətən müstəqildir və milli çərçivələrdən kənara çıxır. Onun əsas xüsu-
siyyətləri inkişafın səviyyəsi, ölkənin iqtisadiyyatı və xarici iqtisadi əlaqələrinin vəziyyəti ilə 
müəyyən olunur. 

Milli valyuta sistemi dünya valyuta sistemi ilə ayrılmaz əlaqələrə malikdir. Dünya valyuta 
sistemi dünya təsərrüfatı çərcivəsində valyuta münasibətlərinin təşkilinin qlobal formasıdır. Bu 
forma çoxtərəfli dövlətlərarası sazişlər əsasında beynəlxalq valyuta-kredit və maliyyə təşkilatları 
tərəfindən tənzimlənir. 

Dünya valyuta sistemi özündə bir tərəfdən valyuta munasibətlərini, digər tərəfdən isə valyuta 
mexanizmini əks etdirir. Valyuta munasibətləri fiziki və hüquqi şəxslərin, firmaların, bankların 
beynəlxalq hesablaşma, kredit və valyuta əməliyyatlarını həyata kecirmək məqsədilə valyuta və 
pul bazarlarında əlaqələri əhatə edir. Valyuta mexanizmi hüquqi normaları və bu normaları milli, 
həm də beynəlxalq səviyyədə əks etdirən alətləri özündə birləşdirir. 

Dünya valyuta sistemində bir sıra valyutalar rəsmi olaraq Beynəlxalq Valyuta Fondu tərə-
findən verilən ehtiyat valyuta statusuna malikdirlər. Ehtiyat valyuta – beynəlxalq ödəmə və ehtiyat 
vasitəsi funksiyasını yerinə yetirən dönərli milli valyutadır. O, digər ölkələrin valyutalarının val-
yuta paritetlərinin və valyuta məzənnələrinin müəyyən edilməsi üçün baza rolunu oynayır. Ehtiyat 
valyutalardan valyuta müdaxilələrinin həyata keçirilməsi və dövlətlərin rəsmi qızıl-valyuta ehti-
yatlarının formalaşdırılması üçün istifadə edirlər. Beləliklə, ehtiyat valyutaların əsas təyinatı bey-
nəlxalq iqtisadi munasibətlərə xidmət gostərməkdir. Ölkələr ehtiyat valyutada özlərinin likvid ak-
tivlərini saxlayırlar və bu aktivlərdən tədiyyə balansının mənfi kəsirini örtmək üçün yararlanırlar 
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Modern trends in the world currency system 
 

Summary 
In the thesis, focuses on the historical moments related to the organization and development 

of the world currency system. The stages of development of the world currency system are 
considered here. The common characteristics of foreign exchange policy strategies chosen by 
individual countries are studied and the characteristics of different levels of currency systems are 
summarized. 
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KOMMERSİYA BANKLARININ KREDİT SİYASƏTİNİN FORMALAŞDIRILMASI 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Bankların kredit siyasəti, müştərilərlə kreditləşmə ilə əlaqədar yerinə yetirdiyi tədbirlər sis-

temini özündə əks etdirir. Kredit siyasəti kommersiya banklarında ümumilikdə kreditləşmə ilə əla-
qədar bankın müxtəlif prinsip və məqsədlərinə, həmçinin kommersiya banklarının qarşılarına qoy-
duğu məqsədlərə nail olmaq üçün istifadə etdiyi maliyyə və digər alətləri özündə birləşdirir. Başqa 
sözlə, kredit siyasəti banklarda kreditləşmə ilə əlaqədar fəaliyyət göstərən şöbənin səmərəli fəaliy-
yətinin təşkili üçün ümumi qayda və prinsipləri, həmçinin bu istiqamətdə qərarların qəbul edilmə-
sini özündə əks etdirir. 

Kredit siyasətinin tərkib hissəsi hesab edilən kredit əməliyyatlarının mahiyyəti elə kommer-
siya banklarında kredit sisteminin tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Buna müvafiq olaraq kredit siya-
sətinin formalaşması, kreditləşmənin məqsədlərinin müəyyən edilməsindən asılı olaraq dəyişilir. 
Kreditləşmə əməliyyatlarının kommersiya bankları tərəfindən yerinə yetirilməsi kredit siyasətinin 
ümumi məqsədi kimi çıxış edir. Müasir dövrdə kredit əməliyyatlarının tənzimlənməsi, ümumilik-
də, pul-kredit siyasətində qarşılıqlı əlaqəli formada həyata keçirilir. Bunun əsas səbəbi ondan 
ibarətdir ki, hər bir ölkədə kredit əməliyyatları sisteminin formalaşması həmin ölkədə pul-kredit 
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siyasətinin tələb və prinsiplərinə uyğun olaraq tənzimlənir. Kreditləşmə əməliyyatları ölkə iqtisa-
diyyatının inkişafında olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir və müstəqillik əldə etdikdən sonra bu 
əhəmiyyət daha da artmışdır. 

Hər bir bank özünün fərdi kredit siyasətini müəyyənləşdirərək, buna müvafiq olaraq öz stra-
tegiya və taktikasına əsasən siyasətini yerinə yetirir. Kommersiya banklarında kredit sisteminin 
formalaşması zamanı bu istiqamətdə ümumi prinsiplərə əməl edilməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Bunun əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, kredit siyasətinin ümumi prinsipləri öz fəa-
liyyətinin məzmusunun təcəssümü kimi çıxış edir və ya Mərkəzi Bankın bu istiqamətdə apardığı 
kredit siyasəti kommersiya banklarının kredit siyasəti ilə eyni olan prinsiplərlə üst-üstə düşüb. Bu 
istiqamətdə kredit siyasətinin əsas prinsipləri rentabellilik , gəlirlilik, etibarlılıq və sair amillər qis-
mində çıxış edir. Kredit siyasəti prinsipləri bir-birilə qarşılıqlı şəkildə əlaqədə olub, bu prinsip-
lərdən hər hansı birinin pozulması, digərlərinin də fəaliyyətinin pozulmasına səbəb olur. Məhz 
kredit siyasətinin prinsiplərini, bu formada qarşılıqlı əlaqəsi kommersiya banklarının elementlə-
rinin vəhdət şəklində təhlil edilməsini zəruri hala çevirir. Bu zaman kommersiya bankları kredit 
siyasətinin bütün elementləri üzrə fəaliyyətin düzgün formada təşkil olunması üçün optimal qərar-
ların qəbul edilməsində müvafiq olaraq bankın müxtəlif şöbələri arasında qarşılıqlı əlaqədən 
istifadə etməlidirlər. Müasir dövrdə kredit prosesinin təşkili üçün əsas yaradan kredit siyasətinin 
işlənib hazırlanması, kreditin səmərəli idarə edilməsinin tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Bu siyasətin 
düzgün formada idarəsi isə kreditləşmə prosesinin həyata keçirilməsində məsul olan bank 
işçilərinin bu istiqamətdə fəaliyyəti və obyektiv standart parametrlərlə müəyyənləşdirilir. 

Kredit siyasəti bankın qəbul etdiyi ümumi kredit münasibətlərinin yerinə yetirilməsi və buna 
müvafiq olaraq, müxtəlif kredit əməliyyatlarının göstərilməsini əhatə edir. Buna uyğun olaraq kre-
dit münasibətlərinin miqyası və fəaliyyət dairəsi genişləndikcə və yeni bank xidmətləri yarandıqca 
yerinə yetirilən kredit əməliyyatlarınında istiqamətləri genişlənir. Kredit münasibətlərinin inkişafı 
və kredit xidmətlərində bankların xarici təcrübəyə istifadə etməsi, eləcə də elmi-texniki inteqrasiya 
formalarının yaranması prosesi kommersiya banklarından bir bank xidmətləri formalaşmasını zə-
ruri etmişdir. Xüsusilə də inkişaf etmiş ölkələrdə kredit əməliyyatlarının genişliyini nəzərə alaraq 
kredit münasibətləri kifayət qədər mürəkkəb və çoxşaxəlidir. 

Kredit siyasətinin tərkib hissəsi hesab edilən kredit əməliyyatlarının mahiyyəti elə kommer-
siya banklarında kredit sisteminin özünü təşkil edir. Buna müvafiq olaraq kredit siyasətinin forma-
laşması, kreditləşmənin məqsədlərinin müəyyən edilməsindən asılı olaraq dəyişilir. Kreditləşmə 
əməliyyatlarının kommersiya bankları tərəfindən yerinə yetirilməsi kredit siyasətinin ümumi məq-
sədi kimi çıxış edir. Müasir dövrdə kommersiya bankları tərəfindən kreditləşmənin növündən asılı 
olmayaraq, kredit bölmələrinin təşkilati strukturu yaranır. Hər bir kommersiya bankında bu struk-
turun fəaliyyət mexanizmi kreditləşmədə istifadə edilən bir sıra amillərdən, o cümlədən bankların 
ilə ərazi strukturundan və kreditləşmə üzrə verdiyi kreditlərin həcmindən asılı olaraq dəyişilir. 

Banklar kredit əməliyyatları üzrə fəaliyyət zamanı faiz dərəcələrini, komisyon haqların miq-
darını sərbəst formada təyin edirlər. Bu zaman bankın faiz siyasəti vasitəsilə kredit verməklə bağlı 
qərar müəyyən edilir. Faiz siyasəti sayəsində iqtisadi inkişafın optimal templərinin təmin olunma-
sına yönəlmiş tədbirləri özündə əks etdirir. Kommersiya bankları tərəfindən yeni kredit əməliy-
yatları zamanı yerinə yetirən faiz siyasəti, bankın faiz dərəcələrinin tənzimlənməsi ilə əlaqəli kredit 
əməliyyatlarının inkişafının təmin olunması istiqamətində strategiya və taktikasını özündə birləş-
dirir. Kredit əməliyyatları üzrə kommersiya bankı tərəfindən müəyyən edilən faiz siyasəti digər 
xidmətlər üzrə təyin edilən faiz siyasəti ilə qarşılıqlı əlaqədə olur. 

Faiz dərəcəsinə təsir edən amillər içərisində ümumi və xüsusi amillər də öz növbəsində öl-
kədə baş verən proseslərlə əlaqəli ümumi iqtisadi amilləri və bu amillərin maliyyə-kredit sahəsinə 
təsirini, xüsusi amillər isə bankın öz fəaliyyətindən yaranan xüsusi situasiyaları əks etdirir. Ümu-
milikdə kommersiya banklarında optimal faiz siyasətinin formalaşması zamanı bir sıra prinsiplərə 
əməl olunması bankların kredit əməliyyatlarının daha səmərəli formada yerinə yetirilməsinə şərait 
yaradır. Bu prinsiplər aşağıdakı məsələləri diqqət mərkəzində saxlamağı tələb edir. 

Kommersiya banklarının kreditləşməsi sistemi kredit münasibətlərinin formalaşması isti-
qamətində taktika və strategiyalarının məcmusunu özündə əks etdirir. Kreditləşmə sisteminin tər-  
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kib hissəsi kimi çıxış edən kredit texnologiyasının və kredit siyasətinin kommersiya bankları tərə-
findən tətbiqi kreditləşmə sistemində makro və mikroiqtisadi amillərin təsiri vasitəsilə formalaşır. 
Kredit texnologiyalarına isə banklarda kreditləşmə prosesi zamanı müştərinin kredit qabiliyyətinin 
müəyyənləşdirilməsi texnologiyası, həmçinin kredit verməklə əlaqədar qərarları qəbul edən zaman 
pul-kredit riskinin qiymətləndirilməsi texnologiyası və s. aid edilir. 

Bankın kredit əməliyyatlarının təhlil edilməsi və qiymətləndirilməsi zamanı bir sıra xüsu-
siyyətlərin bankların fəaliyyətində və kreditləşmə əməliyyatlarında daima diqqət mərkəzində sax-
lanması onların normal fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Buna müvafiq olaraq, kreditləşmə əməl-
iyyatlarına təsir edən amillər içərisində kredit riski xüsusi rol oynayır. Bankların fəaliyyətində 
kredit siyasəti çox mühüm rol oynayır və buna müvafiq olaraq kredit siyasəti, bank fəaliyyəti üzrə 
kredit risklərinin idarə edilməsinin əsasını təşkil edir. Bankların kredit əməliyyatlarının qiy-
mətləndirilməsi zamanı risk amilinin nəzərdə saxlanması və qəbul edilməsi zəruri hesab edilir. Bu 
zaman banklar kredit risklərinin dərəcəsi və keyfiyyətinin qiymətləndirərək müvafiq sektor üzrə 
tədqiqatlar aparır. Bankların fəaliyyətində risklər ilk növbədə itkilərə yol verilə bilən bir hal kimi 
dəyərləndirilsə də, ümumilikdə onların fəaliyyətini risksiz təsəvvür etmək mümkün deyildir. 
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Summary 
In the thesis, the content of the credit policy of commercial banks is explained against the 

background of modern economic realities, and the characteristic features of operations related to 
lending in commercial banks are presented. These or other points related to the interest rates that 
directly affect the credit policy of commercial banks are explained here accordingly. The necessity 
of selecting and applying credit technologies for the purpose of normalizing the lending system is 
justified here in various aspects. 
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BANK SİSTEMİNİN  DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ZƏRURİLİYİ 
 

Müasir dövrdə dünya miqyasında baş verən siyasi və iqtisadi gərginliyin mənfi nəticələrinin 
qarşısının alınması bu gün bütün ölkələrin qarşısında duran prioritet məsələlərdəndir. Belə ki, dün-
ya ölkələrinin hər biri yarnmış bu siyasi-iqtisadi böhrandan qorunmaq üçün  dayanıqlı iqtisadi 
sistem yaratmağa çalışır. Məhz belə bir şəraitdə maliyyə sabitliyinin mütəmadi olaraq qiymətlən-
dirilməsi və bank sistemində  gələcək risklərdən xəbər verən makroprudensial göstəricilərin müəy-
yən edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təhlükəsiz və sağlam bank sistemi kapital resurslarının 
optimal bölüşdürülməsini təmin etmək üçün, tənzimləyicilər bank sistemində yaranan  böhranlar 
və onların real iqtisadiyyata mənfi təsirinin qarşısını almağı qarşısına məqsəd qoyur. 

Bank fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi bütövlükdə bank sisteminin sadələşdirilməsinə, 
kredit təşkilatlarının fəaliyyəti üçün optimal şəraitin yaradılmasına yönəlmişdir. Məhz dövlət tən-
zimlənməsi bank işi sahəsində sabit hüquqi nizam-intizamın yaradılmasına və saxlanmasına, onun 
iştirakçılarının və fiziki şəxslərin hüquq və mənafelərinin qorunmasına yönəlmişdir. Dövlətin bank 
sektoruna təsirinin üç əsas aspektini müəyyən etmək olar: 

• tənzimləyici və hüquqi o cümlədən bankların fəaliyyəti üçün hüquqi şərtlərin müəyyən 
edilməsi, məsələn, bank əməliyyatlarının aparılması qaydası, təhlükəsiz əməliyyat standartları, 
bank nəzarətinin prinsipləri və prosedurları; 

• institusional bank sektorunun infrastrukturunun formalaşdırılması üçün dövlət tədbirləri-
ni nəzərdə tutulması, məsələn, ödəniş sisteminin, əmanətin qaytarılmasına təminat sisteminin, döv-
lət kredit bürosunun fəaliyyətinin təşkili və dəstəklənməsi; 

• sahiblik dövlətin bankların sahibi kimi mövcudluq dərəcəsi və bu bankların bank xidmət-
ləri bazarında rolu ilə müəyyən edilir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrində banklar iqtisadi 
tənzimlənən, artımın və maliyyə institutlarının, o cümlədən bankların mənfəətlə işləməsini təşviq 
edən mühitdə fəaliyyət göstərirlər. Bank sisteminə dövlətin təsiri bank sektorunun sabitliyini şərt-
ləndirən amil kimi özünü bir çox cəhətdən büruzə verir. Yerli və xarici tədqiqatçılarin  da göstər-
diyi kimi, bankların fəaliyyəti, dövlətə məxsus olan aşağı fəaliyyət göstəriciləri və maliyyə vasi-
təçiliyi səviyyəsinə mənfi təsiri ilə xarakterizə olunur ki, bu da aşağıdakı amillərlə bağlıdır: 

• dövlət bankları iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin və müəssisələrin subsidiyalaşdırılma-
sında, iqtisadi nöqteyi-nəzərdən səmərəsiz layihələrin kreditləşdirilməsində, iqtisadiyyatda resurs-
ların bölüşdürülməsinin səmərəliliyinə mənfi təsir göstərən dövlət orqanlarının təsirinə daha çox 
həssasdırlar; 

• dövlət banklarının səmərəsiz fəaliyyət göstərməsi onlara kredit layihələrinin seçilməsi 
prosesində bankların passivliyini şərtləndirən güzəştlər və üstünlüklər verməklə onların dəstəklən-
məsini zəruri edir. Bu amil dövlət tərəfindən bank bazarında rəqabətin məhdudlaşdırılmasına 
yönəlmiş tədbirlərdən istifadə etməklə yanaşı, bank sektorunda stimullaşdırma sistemində mənfi 
dəyişikliklərə şərait yaradır; 

• dövlət bankları üçün dövlət banklarının xərclərin azaldılması və mənfəətin maksimuma 
çatdırılması üçün zəif stimullar səbəbindən qeyri-dövlət mülkiyyət formasının bankları ilə müqa-
yisədə daha az effektiv korporativ idarəetmə, həmçinin mülkiyyətçilərin daha az intensiv mo-
nitorinqi xarakterikdir [2]. 

“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nuna əsasən Mərkəzi Bank müflis elan oluna bilməz və onun fəaliyyəti nəticəsində yaranmış kapi-
tal çatışmazlığı isə bir maliyyə ili nəzərə alınmamaqla qiymətli kağızlar hesabına ödənilə bilər. 
Yuxarıda göstərilən hallar istisna olmaqla Mərkəzi Bank dövlətin öhdəlikləri üçün, dövlət isə Mərkəzi 
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Bankın öhdəlikləri üçün cavabdeh deyildir. Mərkəzi Bank Azərbaycan dövlətinin maliyyə agenti kimi 
çıxış etməklə, publik hüquqi şəxs statusuna malikdir. Mərkəzi Bankın  fəaliyyəti Azərbaycan Respub-
likasının Konstitusiyasından irəli gələn bank qanunvericiliyini formalaşdıran hüquqi-normativ sənəd-
lər və  AR-in beynəlxalq maliyyə institutları ilə bağladığı sazişlərlə  tənzimlənir [1].  

Ölkəninin pul sektorunun ayrılmaz hissəsi olan bank sistemi, bu sahədə mövcud iqtisadi proses-
lərin dövlət tənzimlənməsinin yerinə yetirilməsi ilə xarakterizə olunur. Digər tərəfdən isə, pul-kredit 
sferası makroiqtisadi proseslərin tənzimlənməsini əhatə edir. Bildiyimiz kimi, dövlət pul sisteminin 
bütün struktur elementlərinə, o cümlədən mərkəzi banka  əsasən aşağıdakı yollarla müdaxilə edir: 

• Qanunlar və digər normativ-hüquqi aktlar qəbul edilir; 
• dövlətin vahid pul-kredit  siyasətinin əsas istiqamətləri təsdiq edilir; 
• pul-kredit sisteminin təşkili və fəaliyyətinin vahid dövlət standartları müəyyən edilir; 
• milli valyutanın sabitliyinə, pul (maliyyə) və kredit xidmətləri bazarının vəziyyətinə bir-

başa və ya dolayısı ilə təsir edən digər tədbirlər həyata keçirilir [3]. 
Bank sistemində  dövlət tənzimlənməsi müxtəlif istiqamətlərdə, xüsusi və ümumi səlahiy-

yətlərlər qaydasına əsasən həyata keçirilir. Bunlardan valyuta nəzarəti və valyuta tənzimlənməsi, 
vergi, pul-kredit tənzimlənməsi, nağdsız ödənişlərin tənzimlənməsi və təşkili, əmək münasibətlə-
rinin tənzimlənməsi və s.-in göstərmək olar. [4] 

Bütün bunlarla yanaşı, dövlət tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi  bilavasitə bank sahəsin-
də fəaliyyət göstərən təşkilatlara şamil edilməsinə baxmayarq,  onların əməliyyat fəaliyyətinə mü-
daxilə etmir. Məsələn, qeydiyyat, lisenziyalaşdırma, yoxlama və nəzarət funksiyalarının həyata 
keçirilməsi, çətin iqtisadi vəziyyəti sabitləşdirmək üçün xüsusi vasitələrdən istifadə. Yəni, burada 
müəyyən şəxslərin pul, pul tədavülü və kredit sahəsində sahibkarlıq və qeyri-kommersiya fəaliy-
yətinin dövlət tənzimlənməsinə baxılır. Məsələn, Mərkəzi Bank Azərbaycan Respublikası  qanun-
vericiliyinin köməyi ilə vahid bank sistemində  çərçivə alətləri, açıq bazar əməliyyatları üzrə alət-
lər və məcburi ehtiyat normaları vasitəsilə dövlət tənzimləməsini həyata keçirir. Bu təşkilat öz 
fəaliyyətini təkcə bank sektorunu tənzimləməyə deyil, həm də bank sektoruna nəzarəti təmin et-
məyə yönəldir [1].  
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİMİZDƏ  SIĞORTA BAZARININ 
FORMALAŞDIRILMASI VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR, QARABAĞ İQTİSADİ 

RAYONLARININ SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFINDA  ONUN ROLU 
 

Azərbaycanda sığorta bazarında kəmiyyət və keyfiyyət parametrlərini qiymətləndirərək  belə 
nəticəyə gəlmək olar ki, ölkəmizdə sığorta bazarı hələ tam mənimsənilməyib, özünün inkişaf mər-
hələsindədir və bunun üçün münbit şərait mövcuddur, lakin sığortanın mövcud imkanlarından la-
zımınca istifadə edilmir. Ona görə də dövlət sığorta bazarının inkişafına zəruri köməyi əsirgəmə-
məlidir [3, s. 368]. 

Respublikamızın işğaldan azad edilmiş ərazilərində iqtisadi artımın səviyyəsi onun sosial 
təminat sisteminin də gücləndirilməsinə şərait yaradır. Əraziyə böyük qayıdış prosesinin başlan-
ması ilə əlaqədar olaraq burada məskunlaşacaq əhalinin sosial rifahının ən mühüm sahələrindən 
biri onların sosial müdafiəsinin təminatıdır. Bu sahədə başlıca vəzifə pensiya təminatının dünya 
standartlarına uyğun olaraq yenidən qurulmasından, sistemin maliyyə sabitliyinin tarazlığının tə-
min edilməsindən və pensiya həcminin tədricən artırılmasından ibarətdir. Bu baxımdan sosial mü-
dafiə sistemini təkmilləşdirmək üçün münasib təşkilati-hüquqi baza yaratmaq, dövlətin özünün 
maliyyə mənbələrindən səmərəli istifadə etmək və Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonların-
da məskunlaşacaq əhalinin minimum müavinətlərlə təmin etmək və sosial müdafiəsinin ünvanlılı-
ğını artırmaq əsas tədbirlər kimi həyata keçirilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə sosial sığorta – 
fiziki şəxslərin itirilmiş əməkhaqlarının, gəlirlərinin və ya əlavə xərclərinin kompensasiya edilmə-
si vacib məsələdir. Belə ki, işçilərin əmək qabiliyyətlərinin qismən və tam  itirilməsinin qarşısının 
alınmasına yönəldilmiş təminat forması təşkil edilməlidir.  

Respublikamızın işğaldan azad edilmiş ərazilərində iqtisadi artımın səviyyəsinin təd-
qiqi və sığorta bazarının formalaşdırılması prioritetləri 

Sosial sığorta haqqında qanuna əsasən sosial sığortanın  müntəzəmliyinə dövlət təminatı, 
işçilərə əmək qabiliyyətinin itirildiyi hər bir halda təminat verməsi, subyektlərinin hüquq bərabər-
liyi, məcburi dövlət sosial sığortasının idarə edilməsində ictimai təşkilatların iştirakının təmin 
olunması kimi prinsiplər müəyyən edilmişdir. 

Bu prinsipləri əsas götürərək sosial sığorta hadisəsinə daxil olan halları sadalamaqla, sosial 
sığortanın işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşayacaq əhalinin hansı sosial problemlərinə müsbət 
təsirini göstərmək olar:  

- pensiya yaşına çatmış hər bir Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarında məskun-
laşacaq vətəndaşın pensiya təminatı;  
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- əlil olmuş və ya 18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud insanların pensiya təminatı;  
- ailə başçısını itirməyə görə pensiya təminatı;  
- əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə, pensiya və ölüm halına görə müavinət (qis-

mən və yaxud tam riskli ərazilər üzrə daha çox nəzərə alınması şərti ilə);  
- hamiləliyə və doğuma görə və uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinətlər;  
- işsizliyə görə müavinət;  
- uşağa qulluqla əlaqədar müavinət və s.  
Məlumdur ki,”2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında sığorta-pensiya sisteminin 

inkişafına dair Dövlət Proqramı” qəbul edilmişdir və bu dövlət proqramı müvəffəqiyyətlə reallaş-
dırılmışdır. Hal-hazırda Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarında iqtisadi və sosial siyasə-
tin formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi istiqamətində əsaslı işlər görülməyə başlandı. Proqram 
bazar iqtisadi şəraitində dünya standartlarına uyğun sığortanın təşkil olunması məqsədi ilə, həm-
çinin, yığım komponentinə keçidi nəzərdə tutan, sığorta-pensiya sisteminin dayanıqlı və dinamik 
inkişafı, əhalinin pensiya təminatının daha da təkmilləşdirilməsi üçün qəbul edilmişdir.  

Ölkədə iqtisadi artımın səviyyəsi onun sosial təminat sisteminin də gücləndirilməsinə şərait 
yaradır. Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarında əhalinin sosial müdafiəsinin ən mühüm 
sahələrindən biri onların pensiya təminatıdır. Bu sahədə başlıca vəzifə pensiya təminatının dünya 
standartlarına uyğun olaraq yenidən qurulmasından, sistemin maliyyə sabitliyinin tarazlığının 
təmin edilməsindən və pensiya həcminin tədricən artırılmasından ibarətdir. Bu baxımdan sosial 
müdafiə sistemini təkmilləşdirmək üçün münasib təşkilati, hüquqi baza yaratmaq dövlətin özünün 
maliyyə resurslarından səmərəli istifadə etmək və əhalini minimum müavinətlərlə təmin etmək, 
sosial müdafiənin ünvanlılığını artırmaq əsas tədbirlər kimi həyata keçirilir. Sosial sığorta – fiziki 
şəxslərin itirilmiş əməkhaqlarının, gəlirlərinin və ya əlavə xərclərinin kompensasiya edilməsinə, 
habelə itirilməsinin qarşısının alınmasına yönəldilmiş təminat formasıdır.  

Sosial sığorta haqqında qanuna əsasən sosial sığortanın prinsipləri aşağıdakılardır:  
- Sosial sığortanın müntəzəmliyinə dövlət təminatı;  
- Sosial sığortanın işçilərə əmək qabiliyyətinin itirildiyi hər bir halda təminat verməsi;  
- Sosial sığorta subyektlərinin hüquq bərabərliyi;  
- Dövlət sosial sığortasının məcburiliyi;  
- Məcburi dövlət sosial sığortasının idarə edilməsində ictimai təşkilatların iştirakının təmin 

olunması [6, s. 48]. 
“Azərbaycan 2030: sosial–iqtisadi inkişaf prioritetlərində” Respublikada sığorta-pensiya 

sisteminin inkişafına dair  mövcud sosial siyasətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində əsaslı işlər gö-
rülmüşdür. İşğaldan azad olunmuş Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi royonlarında dünya stan-
dartlarına uyğun sığortanın təşkil olunması məqsədi ilə, yığım komponentinə keçidi nəzərdə tutan, 
sığorta-pensiya sisteminin dayanıqlı və dinamik inkişafını, əhalinin pensiya təminatının daha da 
təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutan prioritetlər qəbul edilmişdir. İşğaldan azad olunmuş Şərqi Zən-
gəzur və Qarabağ iqtisadi royonlarında sığorta bazarının inkişafı aşağıdakı istiqamətlər üzrə for-
malaşdırılacaqdır və təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur:  

- sığorta sisteminin fəaliyyətinin aktual modelləri;  
- məcburi dövlət sosial sığortası sisteminin formalaşdırılması;  
- azad edilmiş ərazilərdə yaşayacaq insanların  əmək pensiyasının  təminatı;  
- bu ərazilərdə fərdi uçotun təşkili və inkişafının təmin olunması;  
- yeni yaradılmış iqtisadi rayonlarda yığım komponentinin tətbiqi.  
Bu ərazilərdə özəl pensiya institutlarının işinin təşkili və inkişafının dünya təcrübəsi  əsasın-

da həyata keçirilməsinin təşkili nəzərdə tutulmuşdur.  
Azərbaycan sığorta sisteminin inkişafı və daha da genişləndirilməsi üçün əhali arasında sı-

ğorta maarifləndirilməsinə şərait yaradan xüsusi məsləhətxanalar, informasiya bürolarının agent-
likləri və reklam xidmətləri yaradılmalıdır. Sığorta şirkətləri fəaliyyətlərini davam etdirmək üçün 
rəqabət qabiliyyətlərini bilməli, yeni metod və üsullardan istifadə etməli və sığorta olunanların 
tələblərinə cavab verməlidirlər. Nəticədə sığorta edənlər bir sıra üstünlüklərə malik olurlar. Sığorta 
şirkətlərində hər bir yeni ideya yeni dəyərlərin yaranmasına səbəb olur.  
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“Azərbaycan - 2030: Sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərə” əsasən, dəyişən əmək 
bazarının tələblərinə uyğun olaraq, sığorta şirkətləri aşağıda göstərdiyimiz  dəyərlərə malik olma-
lıdır ki, onlar rəqabətqabiliyyətli olsunlar:  

1. İnformasiya texnologiyalarının ən son yeniliklərindən istifadənin tədrisi;  
2. Beynəlxalq bazarda sığorta şirkətlərinin inkişaf qanunauyğunluqlarının araşdırılması;  
3. İnnovasiyaların tətbiq olunması;  
4. Kadrların ixtisasartırma istiqamətində fəaliyyət;  
5. Tələbin istiqamətinin hansı yöndə olmasının təyin edilməsi.   
 

Nəticə 
Araşdırdığımız işdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, işğaldan azad edilmiş iqtisadi rayonları-

mızda müxtəlif sahələri  əhatə edən dövlət və özəl sığorta agentliklərinin fəaliyyəti təmin edilmə-
lidir. Bu isə öz növbəsində Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarında dövlət və sığorta 
sisteminin hərəkətli inkişafına təkan vermiş olacaqdır. Araşdırma apardığımız  ərazilərdə sığorta 
şirkətlərinin daha səmərəli fəaliyyəti üçün sığortaçıların vergi yükü azaldılmalıdır. Onlara əlverişli 
əmək şəraiti yaradılmalıdır. Bunlarla yanaşı bu ərazilərin sığorta bazarında sağlam rəqabət mühi-
tinin formalaşdırılması üçün sığorta əməliyyatçılarının inhisarçılıq prosesinə yol verilməməlidir. 
İşğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərində sığorta sisteminin inkişafı və daha da genişləndi-
rilməsi üçün burada məskunlaşacaq əhali arasında sığorta maarifləndirilməsinə şərait yaradan xü-
susi məsləhətxanalar, informasiya bürolarının  agentlikləri və reklam xidmətləri yaradılmalıdır.  

Sığorta şirkətləri fəaliyyətlərini davam etdirmək üçün rəqabətqabiliyyətli olmalı, müasir me-
tod və üsullardan istifadə etməli və sığorta olunanların tələblərinə cavab verməlidirlər.  

Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarında formalaşacaq müasir sığorta bazarlarında 
şirkətlərin maliyyə strukturlarının müsbət istiqamətdə inkişafı stimullaşdırılmalıdır. 
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Формирование страхового рынка на освобожденных от оккупации территориях и его 
роль в социально-экономическом развитии Восточно-Зангезурского и Карабахского 

Экономического Района 
 

Резюме 
Цель исследования: Одним из факторов, который ускорит социально-экономическое 

развитие на наших территориях, освобожденных от оккупации, является формирование и 
развитие страхового рынка в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических райо-
нах. В связи с этим важным является изучение факторов, обеспечивающих функционирова-
ние страхового рынка. 
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Методология исследования: В работе использовались логическое обобщение, сис-
темный подход, методы анализа и синтеза. 

Важность исследовательского приложения: Азербайджан-2030: Основные приори-
теты социально-экономического развития регионов приведены в программе национальных 
приоритетов социально-экономического развития. Для того, чтобы данная программа, реа-
лизуемая в настоящее время, способствовала социально-экономическому развитию регио-
на, обосновано изучение страхового рынка Карабаха, кроме того, роль данной программы 
в обеспечении социально-экономического развития Карабаха. территории, освобожденные 
от оккупации. В целях обеспечения устойчивого развития данная сделка принимается, и 
процесс реализации программы может поддерживаться страховой деятельностью. 

Результаты исследования: В результате исследования “Азербайджан-2030: Нацио-
нальные приоритеты социально-экономического развития” установлено, что формирование 
страхового рынка освобожденной от оккупации Азербайджана территории и экономичес-
ких районов Восточно-Зангезурского, Карабах дал мощный импульс социально-экономи-
ческому развитию. 

Оригинальность и научная новизна исследования: Согласно сегодняшней по-
вестке дня, темы исследований, связанные с оригинальностью исследовательской работы, 
были приняты и реализованы в программе “Азербайджан-2030: национальные приоритеты 
социально-экономического развития”. 
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Formation of insurance market in the liberated territories from occupation and its role in 
social-economic development of Shargi-Zangazur, Karabakh Economic Regions 

 
Summary 

The purpose of the study: One of the factors that will accelerate socio-economic 
development in our territories freed from occupation is the formation of the insurance market and 
its development in the Shargi-Zangezur and Karabakh economic regions. From this point of view, 
it is important to study the factors determining the activity of the insurance market. 

Research methodology: Logical generalization, systematic approach, analysis and 
synthesis methods were used in the research work. 

Importance of research application: Azerbaijan-2030: The main priorities for the socio-
economic development of the regions are given in the program of national priorities for social-
economic development. In order to ensure that this program, which is currently being 
implemented, provides a social-economic boost in the region, it is justified to study the damage of 
the insurance market, in addition, the crucial role of this program in ensuring the social-economic 
development of the territories freed from occupation. In order to ensure sustainable development, 
this transaction is accepted and the program implementation process can be supported by insurance 
activities. 

The results of the study: As a result of the research Azerbaijan-2030: National priorities 
for social-economic development, it was found that the formation of the insurance market of the 
territory freed from the occupation of Azerbaijan and the economic regions of Shargi-Zangezur, 
Karabakh gave a strong impetus to the social and economic development. 

Originality and scientific novelty of the research: According to today's agenda, the 
research topics related to the originality of the research work have been adopted and implemented 
in the Azerbaijan-2030: national priorities program for socio-economic development. 
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AZƏRBAYCANIN SIĞORTA SİSTEMİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Sığorta – ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar-şirkətləri tərəfindən sığorta etdirənlərin sığorta haqla-
rından (mükafatlarından) formalaşan, sığorta hadisəsi nəticəsində sığorta etdirənə dəyən zərərin 
ödənildiyi sığorta fondunun hesabına fiziki və maddi maraqlarının qorunması ilə bağlı olan müna-
sibətlər sistemidir.Ümumilikdə sığorta istehsal münasibətlərinin mühüm elementlərindən biridir. 
Bu, istehsal prosesində maddi itkilərin ödənilməsi ilə əlaqədardır və normal, fasiləsiz və müntəzəm 
təkrar istehsalın əsas şərtlərindən hesab edilir. 

Sığorta Azərbaycan Respublikasının Qanunu əsasında qəbul edilən qanunvericilik aktlarına, 
habelə Dövlət Sığorta Nəzarətinin normativ aktlarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Bu Qanun 
sığortanın hüquqi, təşkilati və iqtisadi əsaslarını müəyyənləşdirir və sığortanın iştirakçıları ara-
sında münasibətləri tənzimləyir. 

Sığorta xidmətləri sığorta bazarlarında yayılır. Sığorta bazarı – pul münasibətlərinin xüsusi 
sferasıdır və burada alqı-satqı obyekti kimi spesifik xidmət – sığorta müdafiəsi, təklif və ona olan 
tələbatı formalaşdıran pul münasibətləri kimi çıxış edir.Sığorta könüllü və icbari formalarda həyata 
keçirilə bilər. Könüllü sığorta sığortaçı ilə sığortalı arasında müqavilə əsasında həyata keçirilir. 
Sığortanın aparılmasının ümumi şərtlərini və qaydalarını müəyyən edən könüllü sığorta qaydası 
sığortaçı tərəfindən müstəqil müəyyən olunur. Sığortanın konkret şərtləri sığorta müqaviləsi-
nin bağlanması zamanı müəyyən olunur. İcbari sığorta qanunun qüvvəsi ilə həyata keçirilən sığor-
tadır. Qanunvericiliyə zidd olmayan aşağıdakı əmlak mənafeləri sığorta obyektləri ola bilər: sığor-
talının və ya sığorta olunan şəxsin həyatı, sağlamlığı, əmək qabiliyyəti və pensiya təminatı ilə əla-
qədar (şəxsi sığorta); əmlakın sahibliyi, istifadəsi və sərəncamlığı ilə əlaqədar (əmlak sığortası); 
sığortalı tərəfindən ona və ya fiziki şəxsin əmlakına vurulmuş ziyanın, eləcə də hüquqi şəxsə dəy-
miş ziyanın ödənilməsi ilə əlaqədar (məsuliyyət sığortası). [1] 

Ölkə ərazisində yerləşən hüquqi şəxslərin əmlak mənafelərinin (təkrar sığorta və qarşılıqlı 
sığorta istisna olmaqla) və ölkənin rezidentləri kimi fiziki şəxslərin əmlak mənafelərinin sığortası 
yalnız sığorta fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə lisenziyası olan hüquqi şəxslər tərəfindən həyata 
keçirilə bilər.Sığortaçılar sığorta agentləri və sığorta brokerləri vasitəsi ilə sığorta fəaliyyətini hə-
yata keçirə bilərlər.Verilmiş səlahiyyətlərə uyğun olaraq sığortaçının adından və onun tapşırığı ilə 
fəaliyyət göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslər sığorta agentləridir.  

Bəşər cəmiyyəti yaranandan bəri təbiət və cəmiyyətin inkişaf qanunauyğunluqlarından qay-
naqlanan bir sıra ziddiyyətlər müxtəlif formalarda daima özünü büruzə vermişdir. Sözü gedən tə-
biət-cəmiyyət ziddiyyətinin təzahür formalarından bəziləri müxtəlif təbii fəlakətlər və insan iradə-
sindən asılı olmayan bir sıra bədbəxt hadisələr şəklində büruzə verir. Bəşər cəmiyyətinin ilkin 
inkişaf dövrlərində baş verən təbii və qeyri-təbii fəlakətlər, təsərrüfatlara dəymiş böyük ölçülü 
zərərlər, həmçinin növbəti təhlükələrin başvermə riski cəmiyyət üzvlərini düşünməyə və çıxış yol-
ları axtarmağa vadar etmişdir. Zaman keçdikcə fərdlər təkbaşına potensial zərərlərin qarşısını alma 
iqtidarında olmadıqlarının fərqinə vararaq müəyyən vəsaitlər toplamağa və riskləri öz aralarında 
“bölüşdürməyə” başlamışdır. İlk addımlara nümunə kimi, inşaatda həlak olmuş şəxslərin ailələrinə 
yardım toplanılması, dəniz tacirlərinin quldurlara və oğrulara qarşı bir araya gələrək pul fondları 
yaratması və s. göstərilə bilər. Sonrakı mərhələlərdə bu meyillər get-gedə güclənmiş və ilkin vəsait 
fondları təkmilləşərək müasir dövrdəki ehtiyat fondlarına, sığorta fondlarına çevrilmişdir. [2]  

Müasir iqtisadi şəraitdə hökm sürən davamlı iqtisadi inkişaf sığorta bazarını və onun səciy-
yəvi cəhətlərinin tədqiq edilməsini zəruri etmişdir. Sığorta bazarı mahiyyətcə tələb və təklifin for-
malaşdığı, alqı-satqı obyekti sığorta müdafiəsi olan, alıcıların və satıcıların (sığortaçı və sığortalı) 
görüşdüyü mücərrəd məkanı və ya pul münasibətlərinin xüsusi sosial-iqtisadi strukturunu ifadə 
edir. Fəaliyyət göstərən sığorta bazarı mürəkkəb və üzvi bir sistemi əhatə etməklə müxtəlif struktur 
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hissələrini özündə cəmləşdirir. Sığorta bazarının mahiyyətini özündə təcəssüm etdirən əsas meyar 
sığorta cəmiyyəti və ya sığorta kompaniyasıdır. Sığorta kompaniyasının mövcudluğu sayəsində bu 
və ya digər iqtisadi münasibətlər formalaşır, sığorta fondunun təşəkkülü və istifadəsi prosesi yara-
nır, şəxsi və korporativ maraqlar bir-birinə qarışır. [3]  

Sığortaçının fəaliyyəti digər təsərrüfat subyektlərindən köklü şəkildə fərqlənir, çünki bu 
fəaliyyət istehsal prosesinin fasiləsizliyinə və müxtəlif təsadüflər nəticəsində dəyən zərərlərin 
ödənilməsinə yönəldilmişdir. Sığorta riskinin hər biri fərdi ölçüyə malikdir. Onun həcmi bir sıra 
amillərdən, o cümlədən, sığorta  hadisəsinin ehtimal səviyyəsindən asılıdır. Təbiətin dağıdıcı qüv-
vələrinin təsiri bir sıra hallarda faciəli xüsusiyyətə malik olur, maddi ehtiyatların və insan həyatının 
itkiləri ilə nəticələnir. Belə şəraitdə fəaliyyət göstərən sığortaçının əhəmiyyəti daha da artır. Bu, 
hər şeydən əvvəl, mürəkkəb təsərrüfat əlaqələri ilə əhatə olunmuş elmi-texniki inqilab dövründə 
risklərin həcmi və miqyasının artması ilə əlaqədardır. Risklərin idarə edilməsi bir müəssisənin və 
ya fərdin fəaliyyəti üçün müəyyən problemlərə yol açacaq təhdidlərin öncədən sezilməsi, ehtimal 
edilməsi və həmin risklərin qarşısını almaq üçün görülən tədbirləri ehtiva edir. [4] 

Sığortanın iqtisadi mahiyyəti, onun ictimai məqsədlərində ifadə olunan funksiyalarında daha 
da açılır. Funksiyalar sığortanın maliyyə sisteminin bir həlqəsi kimi xüsusiyyətlərini aydınlaşdır-
mağa imkan verən təzahür əlamətləridir. Maliyyə anlayışı öz iqtisadi mahiyyətini hər şeydən əvvəl 
bölgü funksiyası vasitəsilə ifadə edir. Bu funksiya özünü sığortanın funksiyalarında göstərir. Sı-
ğortanın əsas etibarilə dörd funksiyası var. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

1) risk funksiyası; 
2) xəbərdarlıq funksiyası; 
3) yığım(əmanət funksiyası); 
4) nəzarət funksiyası. 
Əsas fuksiya kimi risk funksiyası çıxış edir. Belə ki, zərər həmişə meydana çıxa bilər və 

hətta hər il təkrar oluna bilər. Sığortanın qarşısında qoyulan məqsədlərə uyğun olaraq sığorta-
çı təşkilat zərərçəkmiş təsərrüfat subyektlərinə pul yardımı göstərməlidir. Bu çərçivədə fəaliyyət 
göstərən sığorta riski funksiyası yenidən bölgü münasibətlərini həyata keçirir.  Sığortaya görə 
ayırmalar sığorta fonduna cəlb olunduğu üçün sığorta həm də yığım funksiyasını həyata keçirir. 
Sığortanın köməyi ilə xeyli miqdarda pul vəsaitlərinin toplanılmasının maliyyə siyasəti baxımın-
dan çox böyük əyəmiyyəti var.Sığorta münasibətlərinin əmanət xarakteri daşıması və onun əmanət 
funksiyası sığorta ayırmaları hesabına sığorta fonduna külli miqdarda pul vəsaitinin toplanması ilə 
əlaqədardır. Bu isə maliyyə siyasəti baxımından əhəmiyyətlidir.Sığortanın başqa bir funksiyası 
olan nəzarət funksiyası yuxarıda göstərilən üç funksiyanın nəticəsi kimi çıxış edir və konkret sı-
ğorta münasibətləri zamanı həmin funksiyalarla birlikdə meydana çıxır. Nəzarət funksiyası sığorta 
fondu vəsaitlərinin formalaşdırılması və istifadəsi ilə əlaqədardır. Sığorta nəzarətinin qanunveri-
cilik sənədləri əsasında həyata keçirilməsi maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsinin tərkib hissəsi 
kimi çıxış edir. Sığortanın ictimai istehsalın fasiləsizliyinin təmin olunmasında və ictimai istehsa-
lın balanslaşdırılmasında rolu özünü əsas etibarı ilə sığortanın aparılmasının son nəticələrində 
göstərir. Son nəticə dedikdə əsasən sığorta sahələrinin optimallaşdırılması, sığorta əməliyyatları-
nın inkişaf göstəriciləri, zərərlərin vaxtında aradan qaldırılmasında və s. nəzərdə tutulur. 

Sığorta cəmiyyətin ictimai-iqtisadi həyatının bütün tərəflərini əhatə etməklə əhalinin maddi 
rifahının və sahibkarlıq riskinin zəmanətçisi kimi çıxış edir, gözlənilməz və fövqəladə hadisələr 
zamanı əmlak mənafelərinin qorunmasına, dövlətin maliyyə sisteminin möhkəmləndirilməsinə 
təsir göstərir. O, nəinki sığorta hadisələri zamanı büdcəni dəyən zərərlərin ödənilməsindən azad 
edir, hətta uzunmüddətli investisiyaların mənbəyinə çevrilir. Sığorta ixtisaslaşdırılmış sığorta təş-
kilatları tərəfindən həyata keçirilir. Bu təşkilatlar dövlət və qeyri-dövlət təşkilatları ola bilər. On-
ların fəaliyyət sahəsi daxili (məhdud), xarici və yaxud qarışıq sığorta bazarlarını əhatə edir. Sığorta 
bazarının yüksək inkişafı şəraitində sığorta həm ölkə daxilində, həm də xaricdə həyata keçirilə 
bilər. Bu, sığortanın təşkilati təsnifləşdirilməsidir.İstənilən təsnifləşdirilmənin əsası elə əlamətlər-
dən ibarət olmalıdır ki, bu bütün həlqələrin qarşılıqlı əlaqələrini təmin etsin. Təsnifatın əsasında 
iki əlamətin nəzərə alınması mümkündür: sığorta obyektlərinin və sığorta məsuliyyətinin səviyyə- 
sində fərqlər. Bunlara uyğun olaraq iki təsnifləşdirmə tətbiq edilir: sığorta obyektləri üzrə və təh- 
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lükəlilik səviyyəsi üzrə. Birinci təsnifat ümumidir, ikincisi isə yalnız əmlak sığortasını əhatə et-
məklə sahə xarakteri daşıyır.Sığorta münasibətləri iki formada həyata keçirilir: 

1) məcburi sığorta; 
2) könüllü sığorta. 
Məcburi sığorta dövlət tərəfindən qanunvericilik əsasında həyata keçirilməklə cəmiyyətin 

maraqlarının təmin edilməsi üçün hüquqi və fiziki şəxslərin sığorta edilməsidir. Bu müvafiq sığor-
talanmış qrupların qəti müəyyən olunmuş sığorta ödənişinin həyata keçirilməsi deməkdir. Yəni 
maddi zərərlərin ödənilməsi və yaxud digər pul yardımı göstərilməsi lazım gəldikdə bu, təkcə kon-
kret zərərçəkənin marağına deyil, ictimai marağa da xidmət edir. Başqa sözlə desək, sığortanın 
məcburi forması sığortaçını müdafiə edir. Ona görə də sosial sığorta, hərbi xidmətçilərin sığortası 
və digər bir neçə sığorta forması bizim ölkədə məcburi sığortadır. Hər bir ölkədə məcburi sığorta 
obyektləri müxtəlifdir. Məcburi sığortada bu prinsiplər fərqləndirilir: Sığorta edən müvafiq ob-
yektlərin sığortası üçün məcburi sığorta qanunu tətbiq edir, sığorta olunanlar isə sığorta ödənişlə-
rini ödəməlidir. Qanun, adətən, aşağıdakı məsələləri nəzərə alır:  

• məcburi sığortaya aid edilən obyektlərin siyahısı; 
• sığorta məsuliyyətinin səviyyəsi; 
• tarif dərəcələrinin tətbiq olunma qaydaları; 
• sığorta ödənişlərinin aparılması dövrü; 
• sığorta edənin və sığorta olunanın əsas hüquq və vəzifələri. 
Məcburi sığorta qanununun həyata keçirilməsi bir qayda olaraq dövlət sığorta orqanlarına 

tapşırılır. 
Bunun üçün sığorta orqanları hər il bütün ölkə üzrə sığortalanmış obyektlərin qeydiyyatını 

aparır, sığorta ödənişlərinin hesablanmasını və müəyyən olunmuş müddətə yığılmasını həyata ke-
çirir. Məcburi sığortadan fərqli olaraq sığortanın könüllü formasında sığortaçılarla sığorta olunan-
lar arasında müqavilə könüllü olaraq bağlanılır. Qanunvericiliyə uyğun olaraq könüllü sığortanın 
hər bir növü üzrə qaydalar müəyyənləşdirilir, dövlət sığorta nəzarəti orqanları tərəfindən lisenzi-
ya verilir. Bir qayda olaraq könüllü sığorta müqaviləsi əvvəlcədən müəyyən edilmiş sığorta müd-
dəti üçün bağlanılır. Könüllü sığorta qanuni yolla və könüllü əsaslarla fəaliyyət göstərir. Qa-
nun könüllü sığortaya aid olan bütün obyektləri müəyyənləşdirir. Könüllü sığorta obyektlərinin 
müəyyən hissəsini əhatə edir. Belə ki, heç də bütün şəxslər sığortada iştirak etməyi arzulamır. 
Bundan başqa, sığorta şərtlərinə uyğun olaraq sığorta müqaviləsinin bağlanması üçün bəzi məh-
dudiyyətlər mövcuddur; Könüllü sığorta həmişə sığorta müddəti ilə məhdudlaşdırılır. Müqavilədə 
müddətin başlama və sona çatma vaxtı xüsusi olaraq müəyyənləşdirilir. Könüllü sığortada fasilə-
sizlik yalnız müddət bitməmişdən qabaq təkrar müqavilənin bağlanması yolu ilə müəyyən edilir. 
Könüllü sığorta, sığorta ayırmalarının həm birdəfəyə, həm də dövri olaraq ödənilməsi şəraitində 
fəaliyyət göstərir. Sığorta ayırmalarının ödənilməsi uzunmüddətli sığorta müqaviləsinin fəaliyyə-
tinin dayandırılmasına səbəb olur. “Sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsa-
sən sığorta iki əsas sahədən: həyat və qeyri-həyat sığortası sahələrindən ibarətdir. Sığortaçılar bu 
sahələrdən biri və ya hər ikisi üzrə fəaliyyət göstərə bilərlər. Həyat sığortası–sığortalının ölümü, 
sağlamlığının, iş qabiliyyətinin qocalığa yaxud əlilliyə görə təmamilə və ya qismən itirilməsi hal-
ları üçün aparılan sığortadır. Həyat sığortası üzrə müqavilə müddəti bitdikdə və ya sığorta hadisəsi 
baş verdikdə sığorta məbləği sığorta müqaviləsində müəyyən edilmiş qaydada və şərtlərlə sığor-
taçıya və ya onun varisinə ödənilir. Həyat sığortası müqavilələri uzun müddətə bağlanılır və bu 
müddətdə yaranmış inflyasiya sığortalıya təminatın verilməsinə maneçilik yarada bilər. Bu baxım-
dan sığorta şirkəti öz fəaliyyətini elə qurmalıdır ki, sığorta müqavilələri üzrə qəbul etdiyi öhdəlik-
ləri müqavilə ilə müəyyən olunmuş şərtlər çərçivəsində həyata keçirə bilsin. Qeyri-həyat sığortası-
sığorta hadisəsi baş verdiyi zaman sığortaçıya vurulan zərər ödənilməklə onun məsuliyyəti, əmlakı 
və əmlak mənafeləri ilə bağlı risklərin sığortasıdır. 

Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpasını və yenidən qurulma-
sını strateji vəzifə kimi müəyyən edib və bu prosesdə müasir innovativ yeniliklərin tətbiq edil-
məsini əsas hədəflərdən biri kimi irəli sürüb. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və inkişafı 
Azərbaycan dövləti üçün prioritet məsələdir. Bu istiqamətdə görülən işlər artıq dünya mediasının 
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da diqqət mərkəzindədir.İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə icbari tibbi sığorta tətbiq olunacaq. 
Azad olunmuş ərazilərdə 6 modul xəstəxananın açılması nəzərdə tutulur.  Sputnik Azərbaycanın 
məlumatına görə, 2021-ci ilin dövlət büdcəsində İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə 
icbari tibbi sığortanın ölkənin inzibati ərazi vahidləri üzrə tətbiqi ardıcıllığına uyğun olaraq sığorta 
haqqının və icbari tibbi sığorta ilə əhatə olunmayan inzibati ərazi vahidlərinin səhiyyə xərclərinin 
maliyyələşdirilməsinə və əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində bir sıra tədbirlərin maliyyə 
təminatı üçün 1044,7 milyon manat vəsait proqnozlaşdırılır. Bu da 2020-ci illə müqayisədə 60,9 
milyon manat və ya 6,2 faiz çoxdur.  
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TİKİNTİ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN DÖVRİYYƏ KAPİTALININ NƏZƏRİ ƏSASLARI 
 

Tikinti müəssisəsinin dövriyyə kapitalı xüsusi kateqoriya olmaqla mühüm əhəmiyyətə malik-
dir.Tikinti müəssisələri əldə etdiyi mənfəətin bölüşdürülməsindən sonra qalıq məbləğindən sərbəst pul 
fondları yarada bilər və ya mənfəətin qalıq məbləğinə bərabər kəmiyyətdə qiymətli kağızlar ala bilərlər.  

Bir istehsal tsiklinin gedişində  təkrar  istehsal edilmiş iş qüvvəsi dəyəri əmtəə satılandan 
sonra pul şəklində sahibkara qayıdır və növbəti istehsal tsiklində iş qüvvəsinin muzdla alınması 
üçün istifadə oluna bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, məhsuldar kapitala; həm əsas, həm də dövriyyə 
kapitalına yalnız istehsal prosesində real iştirak edən maddi ünsürlər və iş qüvvəsi aiddir [1]. 

Tikinti müəssisələrinin gələcək fəaliyyəti onların dövriyyə vəsaiti ilə nə dərəcədə təmin edil-
məsindən asılıdır. Dövriyyə vəsaitinin çatışmamazlığı təkrar istehsalın gedişinə mane olur, bu za-
man müəssisədə maliyyə çətinliyi baş verir. Dövriyyə vəsaitinin artıqlığı isə onun dövriyyə sürə-
tinin azalmasına, vəsaitin dövriyyədən yayınmasına və rentabelliyin aşağı düşməsinə səbəb olur [2]. 

Ona görə də istehsal prosesinin dövriyyə vəsaitinə olan ehtiyatı düzgün müəyyən edilib, is-
tehsalın bu vəsaitlərlə lazımi dərəcədə təmin edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Dövriyyə vəsaitləri təkrar istehsal prosesində yerinə və roluna görə dörd qrupa bölünürlər:  

• istehsal ehtiyatlarına qoyulan vəsaitlər;  
• bitməmiş istehsala və gələcək dövrün xərclərinə qoyulan vəsaitlər;  
• hazır məhsula qoyulan vəsaitlər;  
• pul və hesablaşmalarda vəsaitlər.  
Tikinti məhsulunu müəssisə vaxtaşırı reallaşdırır. 
Dövriyyə kapitalı dedikdə, ən sadə anlamda cari aktivlərin məcmusu başa düşülür. Xalis 

dövriyyə kapitalı cari aktivlərdən qısamüddətli öhdəlikləri çıxılmaqla əldə edilir, bu da ümumi 
dövriyyə kapitalı kimi ifadə edilə bilər. Dövriyyə kapitalının əhəmiyyəti, müəssisənin qısamüd-
dətli borcunu və gözlənilməz hadisələr baş verdikdə mümkün olan xərcləri ödəmək qabiliyyətini 
qarşılama bacarığından irəli gəlir. Likvidlik əsasında tənzimlənən cari aktivlərin səviyyəsi və key-
fiyyəti, şübhəsiz ki, müəssisənin bazar dəyərinə təsir etmək baxımından vacibdir. Müəssisənin 
müvəffəqiyyətinin artırılmasında, qısamüddətli risklərin azaldılmasında və investisiya xərclərinin 
minimuma endirilməsində mühüm rol oynayan optimal likvidliyin yaradılması yaxşı dövriyyə 
kapitalı ilə mümkündür.Dövriyyə kapitalı məhsul və xidmətlərin  qiymətlərinin daxili ünsürlərinin 
formalaşmasında iştirak edir və qeyd etmək lazımdır ki, o, əmtəəlik məhsul istehsalının maliy-
yələşdirilməsini təmin edir. Dövriyyə kapitalının mənbəyi müəssisənin sərəncamında olan vəsait-
lərindən ibarət olmaqla minimal istehsal ehtiyatları, qısamüddətli kreditləri əhatə edir [3].   

Azərbaycanın tikinti müəssisələrində dövriyyə kapitalından istifadənin  səmərəliliyinin yük-
səldilməsi yolları müasir şəraitdə aktualdır.Dövriyyə aktivlərinin formalaşması mənbələri maliyyə 
resurslarının cəmi növündə bankın sərəncamına təqdim edilir və ya tədarükçülərlə qarşılıqlı mü-
nasibətlər prosesinə cəlb edilirlər. Deməli, dövriyyə kapitalının mahiyyətini daha dərindən başa 
düşmək üçün onları dövriyyə aktivləri növündə təqdim edilən dəyər kimi və həmin aktivlərin he-
sabına əmələ gələn dəyər kimi fərqləndirmək lazımdır.  

Beləliklə, dövriyyə kapitalının idarə edilməsi siyasəti likvidliyin itirilməsi riski ilə işin sə-
mərəliliyi arasında uzlaşmanı təmin etməlidir. Bu, iki mühüm vəzifənin həll edilməsinə səbəb olur:   

• müəssisə ödənişləri ödəmək, öhdəlikləri yerinə yetirmək vəziyyətində deyilsə, müflisləş-
mə haqqında elan etməyə məcburdur;  

• müəssisə kifayət qədər dövriyyə kapitalına malik olmayanda, onda ödəmə qabiliyyəti ol- 
mayan risklə qarşılaşır.  
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Dövriyyə kapitalının yüksək likvidli, tez reallaşdırılan və ləng reallaşdırılana bölünməsi 
mütləq hesab edilmir və tikinti fəaliyyətinin konkret şərtindən asılıdır. Ona görə də likvidlik dərə-
cəsi üzrə hər bir müəssisənin dövriyyə kapitalının öz qruplaşdırılma mexanizmi mövcuddur.  

İşdə tikinti müəssisəsinin dövriyyə kapitalının dövriyyə aktivləri maliyyə mənbələrinin xa-
rakteri üzrə aşağıdakılara ayrılır:   

• həm xüsusi, həm də borc kapitalı hesabına formalaşan, onların ümumi həcmini xarakte-
rizə edən ümumi dövriyyə aktivləri;  

• xüsusi və uzunmüddətli borc kapitalı hesabına formalaşan, onların həcminin bir hissəsini 
xarakterizə edən xüsusi dövriyyə aktivləri (və ya xalis işçi kapitalı);  

Xüsusi dövriyyə aktivləri müəssisənin xüsusi kapitalı hesabına formalaşır.Əgər müəssisə 
dövriyyə kapitalını maliyyələşdirmək üçün uzunmüddətli borc kapitalından istifadə etmirsə, xüsu-
si və xalis dövriyyə aktivlərinin həmin hissəsi uyğun gəlmir.  

Dövriyyə kapitalının idarə edilməsinin müasir problemlərindən biri də tikinti müəssisəsinin 
aktivliyini və maliyyə vəziyyətini xarakterizə edən iqtisadi göstəricilər sistemidir, lakin maliyyə 
vəziyyətinin tədqiqi metodlarının əksəriyyəti göstəricilərin aşağıdakı qruplarının hesablanmasını 
nəzərdə tutur: 

• maliyyə vəziyyəti;  
• ödəmə qabiliyyətliliyi;  
• işgüzar fəallıq;  
• rentabellik. 
Müəssisənin aktivləri və passivlərinin proqnoz balansı planlaşdırılan dövrün hər ilin əvvəli-

nə və axırına tərtib edilir. Onun potensial investorlar və kreditorlar üçün əhəmiyyəti vardır. O, 
vəsaitlər hesabına aktivlərin artırılma dinamikasını qiymətləndirməyə imkan verir [4].   

Müəssisənin maliyyə sabitliyinə onun məhsulunun ödəmə qabiliyyəti tələbinin dəyişdiril-
məsi, dövriyyə kapitalının dinamikası və səviyyəsi təsir edir.  

Tikinti müəssisəsinin aktivlərinin likvidliyi aktivlərin pul vəsaitlərinə çevrilməsi sürətidir. 
Aktivlərin növlərinin pul formasına çevrilməsi üçün, nə qədər az vaxt tələb olunursa, onların lik-
vidliyi o qədər yüksək olar. Balansın likvidliyinin təhlili onların likvidliyinin dərəcəsi üzrə qrup-
laşdırılmış, aktiv üzrə vəsaitlərin müqayisəsindən, passiv üzrə öhdəliklərdən, likvidliyin azalması 
qaydasında yerləşməsindən, onların ödənilməsi müddəti üzrə qruplaşdırılmasından və müddətlərin 
artması qaydasında yerləşməsindən ibarətdir [5]. 

Dövriyyə kapitalının səmərəli istifadəsinin ən zəruri maliyyə göstəricisi dövriyyə kapitalının 
dövr etməsidir. Dövriyyə kapitalının istifadə edilməsi səmərəliliyinin yüksəldilməsi istehsal ehti-
yatlarının, istehsal və tədavül sferası mərhələlərində olan dövriyyə vəsaitinin dövr etməsindən ası-
lıdır. Dövriyyə kapitalının dövr etməsini hesablamaq üçün tikinti müəssisəsinin dövriyyə kapita-
lının orta məbləğini, reallaşdırılmadan alınan gəlirə bölmək lazımdır. Dövretmə göstəricisi müəs-
sisə üzrə bütövlükdə hesablanır. Dövriyyə kapitalının dövr etməsi müəssisənin işinin mühüm iqti-
sadi göstəricilərindən biridir. Vəsait nə qədər tez dövr edərsə, o tədavül sferasında və istehsal 
sferasında nə qədər az müddət qalarsa, müəssisəyə bir o qədər az dövriyyə kapitalı lazım olacaqdır. 
Dövriyyə kapitalının dövr etməsinin sürətləndirilməsi öz dövriyyə kapitalına olan tələbatı azaldır, 
istehsalı genişləndirmək üçün resursları azad edir, müəssisənin rentabelliyini yüksəldir  və onların 
bütün fəaliyyətini yaxşılaşdırır. 

Müəssisənin dövriyyə kapitalının səmərəli istifadəsinin yüksəldilməsi yollarına  daxili ehti-
yatlar və maliyyə xidmətləri daxildir, müvafiq olaraq, belə ehtiyatların axtarışı üzrə tədbirlərə aşa-
ğıdakılar aiddirlər:  

• istehsal ehtiyatlarının səmərəli təşkili (resursa qənaət, optimal normalaşdırma);  
• bitməmiş istehsalda dövriyyə kapitalının qalmasının azaldılması (yeni texnologiyanın tət-

biqi, xüsusilə tullantısız, istehsal aparatının təzələnməsi, müasir, ən ucuz konstruksiya 
materiallarının tətbiqi);  

• mübadilənin səmərəli təşkili (hesablaşmalar sisteminin təkmilləşdirilməsi, satışın səmə-
rəli təşkili, məhsulun istehlakçılarının onu hazırlayanlara yaxınlaşması, hesablaşmalarda  
vəsaitlərin dövranına sistemli nəzarət).  
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Deməli, dövriyyə fondlarına qənaət edilməsinin və istifadəsinin yaxşılaşdırılmasının iqtisadi 
səmərəliliyinin əhəmiyyəti çox böyükdür, çünki onlar müəssisənin (firmanın) istehsal və təsərrüfat 
fəaliyyətinin bütün tərəflərinə müsbət təsir göstərir.  

Dövriyyə fondlarının istifadə edilməsinin hərtərəfli yaxşılaşdırılması müəssisənin (firmanın) 
ən mühüm vəzifələrindən biridir. Xammal, material, yanacaq, köməkçi materiallardan nə qədər 
səmərəli istifadə edilərsə, məhsul vahidinə düşən material sərfi azalacaq, bu isə istehsal edilən 
məhsulun həcminin artmasına imkan yaradacaqdır.  

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Na-
zirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi və icra prosesində 
müəyyən ediləcək digər aidiyyəti dövlət orqanları (dövlətin hüquqi şəxsləri) ilə razılaşdırmaqla: 

“Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəet-
mənin təşkili haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 29 oktyabr tarixli 1170 
nömrəli Fərmanının 7.4-cü bəndinə uyğun olaraq aparılmış inventarlaşdırmanın nəticələri əsasında 
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tikililərin mövcud vəziyyəti və həmin tikililərdə baş verən 
dəyişikliklər barədə məlumatların uçotunun aparılması, habelə tikililərin sökülməsi sahəsində 
dövlət orqanlarının (qurumlarının) çevik əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə 
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tikililərin müvəqqəti reyestrinin yaradılması ilə bağlı təkliflərini 
bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.  İşğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə bərpa və yenidənqurma işlərinin daha səmərəli təşkili məqsədilə reyestrə daxil 
olan tikililərin müvafiq ərazidə tikinti niyyətinin həyata keçirilməsi zərurəti ilə bağlı sökülməsi 
qadağan edilən, sökülməsinə rəy tələb olunan və sökülməsi mümkün olan kateqoriyalar üzrə böl-
güsünə dair təlimat hazırlansın” [7]. 
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лизации продукции. Проанализировано, на какие цели используются оборотные средства при 
обеспечении бесперебойного производственного процесса и реализации продукции. 
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Theoretical fundamentals of working capital of construction enterprises 

 

Summary 
In the article, the continuous participation of the working capital in the process of the 

enterprise's activity, as well as the active role in the process of production and sale of the product, 
is set as an important condition. It was analyzed what purposes working capital is used for during 
the provision of uninterrupted production process and product realization. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DÖVLƏT MALİYYƏ NƏZARƏTİNİN MÜASİR 
VƏZİYYƏTİ VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ 

 
Azərbaycan Respublikasında Dövlət Maliyyə Nəzarətinin müasir vəziyyəti 
Maliyyə nəzarətinin əsas formalarından olan dövlət maliyyə nəzarəti konstitusiya və müva-

fiq qanunvericilik aktları əsasında aparılmaqla, onun məqsədi bilavasitə dövlətin maliyyə siyasə-
tinin həyata keçirilməsi, ölkədə maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi, dövlət büdcəsinin və büdcə-
dənkənar fondların vəsaitlərinin yaradılması və istifadə olunması üzərində nəzarətdən ibarətdir. 

Hazırda dövlət maliyyə nəzarəti respublikanın qanunverici və icra orqanları, maliyyə və ver-
gi orqanları, xəzinə sistemi və digər dövlət idarəetmə orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Bu sub-
yektlərdən xəzinə və vergi qurumları çox mühüm rol oynayırlar. 

Maliyyə-büdcə nəzarəti, əsasən, bilavasitə büdcə prosesi çərçivəsində müxtəlif cür nəzarət  
tədbirlərindən - büdcə təsnifatının gəlir və xərc maddələrinin əsaslılığının qiymətləndirilməsi, bü-
tün səviyyələrdən olan büdcələrin icrasının vaxtamüvafiqliyinin və tamlığının yoxlanılması, büd-
cədənkənar dövlət fondlarının xərclənməsinə nəzarət və sairədən ibarət olur. Büdcə nəzarəti iqti-
sadiyyatın inkişafına və dövlət büdcəsinə daxil olan vəsaitlərin maksimum artırılmasına və optimal 
maliyyə-büdcə siyasətinin işlənib hazırlanmasına şərait yaradır. 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi çərçivəsində operativ maliyyə nəzarətini 
Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti və Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi həyata keçirir. 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmil-
ləşdirilməsi tədbirləri haqqında” 09 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə yaradılmışdır. 

Maliyyə nəzarəti çərçivəsində vergi nəzarəti xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Onun fəaliyyəti 
maliyyə münasibətlərinin bir hissəsi olan vergi münasibətləri və vergi kateqoriyasının obyektiv 
mövcudluğu ilə müşayiət olunur. 

Vergi nəzarətinin iqtisadi mahiyyəti ilə əlaqədar elmi ədəbiyyatlarda müxtəlif anlayışlar 
mövcuddur. Müqayisə üçün vergi nəzarətinin iqtisadi mahiyyətinə elmi ədəbiyyatlarda rast gəli-
nən təriflərə diqqət yetirək. 

Rus iqtisadçısı E.V. Prollonun vergi nəzarətinin iqtisadi xarakteristikasına iki baxışı mövcud- 



109 

dur: “Vergi nəzarətinin mahiyyətinə iki mövqedən yanaşmaq olar: birincisi, funksiya və ya iqti-
sadiyyatın dövlət idarə edilməsi elementi kimi, ikincisi, vergi qanunvericiliyinin icrası üzrə xüsusi 
fəaliyyət kimi. Vergi nəzarətinin bu tərəfləri ayrılmaz vahid sistem təşkil edir ki, bu da vergi nə-
zarətini özündə müxtəlif statistik elementləri və onların dinamik qarşılıqlı təsirini, fasiləsiz inkişafını 
və təkmilləşdirilməsini əks etdirən klassik kibernetik sistem kimi təqdim etməyə imkan verir”. 

Azərbaycan Respublikasında vergi nəzarətinin forma və üsulları Azərbaycan Respublikası-
nın “Vergi Məcəlləsi” ilə müəyyən edilir. Vergilərin bütün səviyyəli büdcələrə tam və vaxtında 
yığılması, vergitutma obyektlərinin uçotu, habelə vergi qanunvericiliyinə riayət olunması üzərində 
nəzarət Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə həvalə edilmişdir. 

Vergi nəzarətinin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətlərindən biri də onun məhkəməyə qə-
dər və məhkəmə qaydasında tənzimlənməsidir. Mübahisələrin məhkəməyə qədər həll olunması 
vergi nəzarəti sahəsində daha səmərəli tədbir hesab edilir. Son dövrlərdə vergi orqanlarının səla-
hiyyətlərinin müəyyən çərçivəyə salınması üçün vergilərin məcburi qaydada alınması müddətlə-
rinin məhdudlaşdırılması və ya maliyyə sanksiyasının tətbiqi, vergilərin yenidən hesablanması 
müddətlərinin azaldılması və s. kimi məhdudiyyətlər qanunvericiliklə müəyyən olunmuşdur. Bun-
lar isə vergilərin itirilməsi risklərinin artmasına səbəb olur. 

Əksər ölkələrdə parlament nəzarəti institutlarından başqa hökumət nəzarəti və ya icra haki-
miyyəti orqanlarının xətti ilə keçirilən nəzarət, eləcə də dövlət başçısına tabe olan (prezident nəza-
rəti) maliyyə nəzarəti orqanları fəaliyyət göstərir. Məsələn, ABŞ-da prezident yanında Adminis-
trativ-Büdcə İdarəsi, federal nazirlik və idarələrdə nəzarət xidmətləri, Böyük Britaniyada hökumət 
maliyyə nəzarətinin mərkəzi orqanı olan nazirlər kabineti yanında İctimai Hesablar Komitəsi, Al-
maniyada Federal Maliyyə Orqanı və s. mövcuddur. 

Yuxarıda qeyd olunanları ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, xarici ölkələrdə 
dövlət maliyyə nəzarəti orqanları bir qayda olaraq, dövlət maliyyəsinin idarə olunmasında vacib 
və aktiv rol oynayırlar. Mövcud olan dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarının əksəriyyəti müstəqildir 
və onların fəaliyyəti kifayət qədər məhsuldar və səmərəlidir. Bu baxımdan ölkəmizdə də xarici 
ölkələrin dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin fəaliyyətinin müsbət cəhətlərinin tətbiqi nəzarət işinin 
effektivliyinin xeyli dərəcədə artmasına, büdcə vəsaitlərinin səmərəli istifadəsinə, dövlət əmlakı-
nın qorunmasına, büdcə kəsirinin azaldılmasına, bu isə öz növbəsində əhalinin həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsinə və iqtisadi dirçəlişə gətirib çıxarar. 

Azərbaycan Respublikasında Dövlət Maliyyə Nəzarətinin təkmilləşdirilməsi 
Azərbaycan Respublikasının müstəqil, demokratik inkişaf yoluna qədəm qoymasından sonra 

ölkədə həyata keçirilən radikal iqtisadi islahatlar və idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, o 
cümlədən nazirlik, komitə və başqa mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında mövcud olan nəzarət- 
təftiş qurumlarının ləğv olunması, dövlət orqanlarına onların öz səlahiyyətlərinə aid olmayan yox- 
lamalar aparılmasının qadağan edilməsi və bu istiqamətdə ardıcıl şəkildə həyata keçirilən digər 
məqsədyönlü tədbirlər ölkədə beynəlxalq standartlara cavab verən nəzarət sisteminin qurulmasına 
xidmət etmişdir. 

Beynəlxalq standartlara cavab verən nəzarət mexanizmini tətbiq etmək məqsədilə “Dövlət nə-
zarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni maneələrin aradan qal-
dırılması haqqında” ulu öndər tərəfindən imzalanmış 1999-cu il 7 yanvar tarixli Fərman iqtisadiyya-
tımızda demokratik prinsiplərin bərqərar olunması baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

Mövcud nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi və nəzarət mexanizmlərinin bazar iqtisadiy-
yatının xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılması istiqamətində qəbul olunan normativ-hüquqi aktlar sı-
rasına “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (16 sentyabr 1994-cü il), 
“Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2 iyul 1999-cu il), “Azər-
baycan Respublikasında korrupsiyaya qarsı mubarizənin gucləndirilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanını (8 iyun 2000-ci il) da aid etmək olar. 

Bunun da nəticəsində Azərbaycanda beynəlxalq tələblərə cavab verə biləcək nəzarət siste-
minin əsası qoyulmuşdur. Başqa sözlə, bir tərəfdən, nəzarətedici orqanların sayının azaldıldığı və 
səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırıldığı halda, digər tərəfdən də sivil nəzarət institutlarına geniş yer 
verilmiş, onların inkişafına nail olunmuşdur. 
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Bazar iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi, hər şeydən əvvəl audi-
tor xidmətinin ən müasir mexanizmlərinin təşkilini və fəaliyyət göstərməsini, nəzarət sisteminin 
əlaqələndirilməsini və təsir gücünün artırılmasını və sairəni nəzərdə tutur. 

Təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, respublikada auditin təşkili və aparılması sahəsində əsaslı 
işlər aparılmasına və bir sıra problemlərin həll olunmasına ehtiyac vardır. 

Yüksək səviyyədə inkişaf etmiş dünya ölkələrinin təcrübəsi də göstərir ki, burada icra olunan 
bütün layihələr auditor nəzarətindən keçməklə həyata vəsiqə alır. Bir qayda olaraq qeyd olunan 
ölkələrdə icrası nəzərdə tutulan dövlət proqramları üzrə layihələrdə bu məqsədlə ayrılmış vəsaitin 
1-2 faizi nəzarət tədbirlərinin icra olunmasına sərf olunur. 

Respublikamızın idarə və müəssisələrində icra olunan təsərrüfat əməliyyatlarının qanunve-
ricilik tələblərinə uyğun olmasını, onların şəffaflığını və dəqiqliyini təmin edən müstəqil nəzarət 
forması olan auditin geniş tətbiq olunması vacib şərtdir. Ümumiyyətlə, bunu normal hal hesab 
etmək olmaz ki, Azərbaycan Respublikasının “Audit xidmətinin təşkili” haqqında Qanununda belə 
respublikada fəaliyyət göstərən şirkət və birliklərin illik auditor yoxlamasından keçməsinə dair 
qayda müəyyən olunmamışdır. Həmin qanunda daxili auditin təşkili prinsipləri və onun mühüm 
müəssisədaxili iqtisadi nəzarət forması olduğu müəyyən olunmamışdır.  

Göstərilənləri nəzərə alaraq hesab edirik ki, respublikamızda bazar iqtisadiyyatı münasibət-
lərinin əsaslı şəkildə genişlənməsi və iqtisadi islahatların həyata keçirildiyi şəraitdə iqtisadi nəza-
rətin və bu əsasda audit nəzarətinin hərtərəfli inkişafı və genişlənməsi çox vacib amildir. 

İqtisadi islahatların yeni mərhələsinə qədəm qoymuş Azərbaycanda dövlət maliyyə nəzarəti-
nin beynəlxalq tələblər səviyyəsində qurulması nəticə etibarilə dövlətin maliyyə siyasətinin mü-
vəffəqiyyətlə reallaşdırılmasına, maliyyə vəsaitlərinin vaxtında dövlət fondlarına daxil olmasına, 
habelə dövlət vəsaitlərindən məqsədyönlü istifadəyə gətirəcək, bu isə öz növbəsində sosial və 
iqtisadi dirçəlişə imkan verəcəkdir. 
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Современное состояние и вопросы совершенствования Государственного 
финансового контроля в Азербайджанской Республике 

 

Резюме 
Цель исследования: исследовать существующие проблемы в системе государствен-

ного финансового контроля и определить пути повышения ее эффективности. 
Методология исследования: законы, нормативно-правовые акты Азербайджанской 

Республики и др.  
Прикладная значимость исследования: Научно-теоретические и практические ре-

зультаты исследования могут быть использованы в процессе совершенствования и реконс-
трукции системы государственного финансового контроля. 

Результаты исследования: 



111 

- усиление эффективности за счет повышения показателей качества при проведении 
проверок финансового контроля; 

- состоит из осуществления контроля в соответствии с требованиями законодательст-
ва и применения мер надзора при возникновении негативных ситуаций и т.д. 

Научная новизна исследования. 
- совершенствование нормативно-правовой базы финансового контроля в соответст-

вии с современными реалиями; 
- соблюдение требований законодательства при проведении проверок и применение 

механизмов жесткого контроля негативных ситуаций и др. 
Ключевые слова: Бюджетный контроль, аудиторская организация, бюджетная 

политика, налоговый контроль, бюджетные ресурсы. 
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Current status and issues of improvement of public Financial control in the  
Azerbaijan Republic 

 
Summary 

The purpose of the research: to investigate the existing problems in the state financial 
control system and to determine ways to increase its effectiveness. 

Methodology of the research: laws, normative-legal acts of the Republic of Azerbaijan. 
Application importance of the research: The scientific-theoretical and practical results of 

the research can be used in the process of improvement and reconstruction of the state financial 
control system. 

Results of the research: 
- strengthening the efficiency by increasing the quality indicators during the conducted   

financial control inspections; 
- consists of during supervision, implementation in accordance with the requirements of the 

legislation and application of supervision measures in case of negative situations, etc. 
Scientific novelty of the research. 
- improvement of the normative-legal basis of financial control in accordance with the 

current realities; 
- compliance with the requirements of the legislation during the inspections and application 

of strict control mechanisms against negative situations, etc. 
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XİDMƏT SFERASI MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏRİN UÇOTU 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
Müasir informasiya iqtisadiyyatında əqli mülkiyyətin əsası olan qeyri-maddi aktivlər müəs 

sisənin balansında əks olunan maddi aktivlərə nisbətən daha vacib rol oynamağa başlayır. Müqa- 
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yisədə əqli (intellektual) mülkiyyətə malik olan və səmərəli istehsal avadanlıqları ilə müəssisələr 
fond bazarının liderinə çevrildilər [3]. Müasir dövrdə uğurlu fəaliyyət göstərən müəssisələrin ək-
səriyyəti öz aktivlərində yeni texnologiyalara, biliklərə, ticarət nişanlarına malik olur, həmçinin də 
istehlakçılar və təşkilatlarla əməkdaşlıq edirlər.  

Qeyri-maddi aktivlər (QMA) - maddi olaraq yüksək dəyər kəsb etməyən, heç bir fiziki 
xassəyə malik olmayan, lakin müəssisənin aktivləri içərisində xüsusi dəyərə malik olan və ona iq-
tisadi fayda gətirən uzunmüddətli aktivlərdir. Bunlara misal olaraq proqram təminatı, lisenziya, 
patent, əmtəə nişanı, təcrübə-konstruksiya xərcləri, qudvil və s. kimi QMA-ları göstərmək olar. [2]. 

Qeyri-maddi aktiv fiziki formaya malik olmayan müəyyən edilə bilən qeyri-monetar aktivdir. 
Bu cür aktiv müəyyən edilə bilir, əgər: 
• ayrıla biləndirsə, yəni onu müəssisədən ayırmaq və ya bölmək və sonra satmaq, ötürmək, 

lisenziyalaşdırmaq, icarəyə vermək və ya dəyişmək mümkündür, individual olaraq və ya 
müvafiq müqavilə ilə, aktivlə və ya öhdəliklə birlikdə; 

• müqavilə və ya digər qanuni hüquqlardan irəli gəlir, baxmayaraq ki, bu hüquqlar ötürülə 
bilirsə və ya müəssisədən və ya digər hüquq və ya öhdəliklərdən ayrıla bilirsə. 

Bu bölməyə aşağıdakılar daxil deyil: 
• maliyyə aktivləri, və ya 
• mineral resursları istismar etmək hüququ və neft, təbii qaz və oxşar bərpa olunmayan təbii 

ehtiyatlar kimi mineral ehtiyatlar. 
QMA-ların mahiyyətini və hesabatda əks etdirilməsini daha yaxşı anlamaq üçün onları bir 

neçə xüsusiyyətlərinə görə təsnifləşdirməkdə fayda vardır. Belə ki, formalaşmasına görə QMA-
lərı  aşağıdakı 2 yerə bölmək olar: 

1. Daxildə formalaşdırılmış; 
2. Kənardan əldə edilən. 
Müəssisə aktivi qeyri-maddi aktiv kimi tanımalıdır, yalnız və yalnız əgər: 
• ehtimal var ki, aktivlə bağlı olan gözlənilən gələcək iqtisadi səmərələr müəssisəyə gələcək; 
• aktivin dəyəri etibarlı ölçülə bilər;  
• aktiv qeyri-maddi maddə üzrə müəssisənin çəkdiyi məsrəflərin nəticəsi deyil. 
Müəssisə aktivin faydalı istifadə müddəti ərzində mövcud olacaq iqtisadi şəraitin rəhbərlik 

tərəfindən ən yaxşı qiymətləndirilməsini təqdim edən əsaslandırılmış və münasib fərziyyələrdən 
istifadə edərək gözlənilən gələcək iqtisadi səmərələrin ehtimalını qiymətləndirməlidir [5]. 

Müəssisə aktivin istifadəsi ilə bağlı gələcək iqtisadi səmərələrin axınının müəyyənlik dərə-
cəsini qiymətləndirmək üçün xarici məlumatlara üstünlük verməklə ilkin qiymətləndirmə zamanı 
mövcud olan məlumatlara əsaslanaraq rəydən istifadə edir. 

Ümumiyyətlə, bütün QMA-lar həm daxildən, həm də kənardan əldə edilə bilərlər. Daxildə 
formalaşdırılan QMA-lar əsasən MZHH-də xərc və ya gəlir kimi, bəzi hallarda balansda kapital-
laşdırılmış məsrəf kimi əks etdirilir. Lakin kənardan əldə edilən QMA-lar isə ilk öncə balansda 
ilkin dəyərlə QMA kimi, sonradan isə istifadə olunduqca MZHH-də amortizasiya xərcləri şəklində 
öz əksini tapmalıdır [6]. 

QMA-ları həmçinin həyat dövrü xüsusiyyətinə görə də təsnifləşdirmək olar. Belə ki, həyat 
dövrü QMA-ları 3 yerə bölmək olar: 

- Müəyyən həyat dövrü olan (eyniləşdirilən) QMA-lar; 
- Qeyri-müəyyən həyat dövrü olan (Qudvil) tipli QMA-lar; 
- Təcrübə-konstruktor işləri üzrə məsrəflər. 
Eyniləşdirilən (identifikasiya olunan) qeyri-maddi aktivlər fərdi xüsusiyyət daşımaqla, 

müəyyən müddət çərçivəsində istifadə olunurlar. Bunlara misal olaraq patent, lisenziya, müəlliflik 
hüququ, nou-hau və s. göstərmək olar. Bu cür QMA-ların dəqiq ömür müddətini müəyyən etmək 
çətin olsa belə, onlara təxmini həyat dövrü verməklə amortizasiya hesablamaq olar. Belə ki, əksər 
QMA-ların faydalı həyat dövrünü qiymətləndirmək praktiki olaraq qeyri-mümkündür. Bu cür 
aktivlərə misal olaraq yenilənən lisenziyaları, ticarət nişanlarını göstərmək olar. 

Qudvil müəssisənin işgüzar nüfuzunun dəyəri olub, qeyri-müəyyən həyat dövrü və uzun-
müddətli istifadə olunan aktivlərdən hesab edilir. Şirkət öz qudvilini (yaxşı etibarı, adı, imici, şöh- 
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rəti kimi) yalnız başqa şirkətlər tərəfindən alındığı zaman uçota ala bilər, hansı ki, bu müştərilər 
tərəfindən qiymətləndirilir. Qudvil elə bir xüsusiyyətdir ki, şirkətin yüksək gəlir əldə etmək poten-
sialına təsir edir. 

Təcrübə-konstruktor işləri üzrə məsrəflər elə QMA-lardır ki, onlar müəssisənin istehsal 
etdiyi məhsulla əlaqədar elmi tədqiqat işlərinə və təcrübə-konstruktor işlərinə çəkilən xərclər hesab 
edilir. Bu cür QMA-lar adətən “elm” tutumlu məhsul istehsal edən müəssisələrdə baş verə bilər. 
Təcrübə- konstuktor işlərinə daha çox “yüksək texnoloji” məhsullar, “dərman” preparatları və 
“qida” məhsulları istehsal edən müəssisələrdə rast gəlinir. 

MHBS 38-ə görə qeyri-maddi aktivlərə çəkilən məsrəflər o halda tanına bilər ki, həmin 
QMA-nın gələcəkdə istifadəsindən iqtisadi fayda gözlənilsin və onun dəyəri etibarlı surətdə qiy-
mətləndirilə bilsin [8]. Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi “Qiymətləndirmə fəaliyyəti 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və bu sahədə işlənib hazırlanan beynəlxalq 
standartlara uyğun olaraq aparılmalıdır. Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi standartlarının 
beynəlxalq səviyyədə işlənib hazırlanması isə Beynəlxalq Qiymətləndirmə Standartları Komitəsi 
tərəfindən aparılır. Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi maddi aktivlərə nisbətən daha çə-
tindir. Qiymətləndirmənin keçirilməsinin ilkin şərti onun məqsədinin müəyyən olunmasıdır və 
məqsəd dəqiq ifadə olunmalıdır. Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinin zəruriliyi aşağıda-
kılarla müəyyən olunur:  

• özəlləşdirmə zamanı;  
• obyektlərin hüquqlarının alqı-satqısı vaxtı;  
• bu obyektlərdən istifadə edilərkən ödənişləri hesablamaq üçün əsaslandırmanın vacibliyi;  
• müəssisənin ləğvi;  
• françayzingin tərkib hissəsi kimi aktivlərdən istifadədə;  
• bir müəssisənin digərinə birləşdirilməsi zamanı;  
• intellektual mülkiyyət obyektlərinin nizamnamə kapitalına daxil olması;  
• aktivlərin istehsalatda istifadə olunması vaxtı onların üzərinə düşən iqtisadi səmərənin 

müəyyənləşdirilməsi vaxtı və s.  
Son zamanlar qiymətləndirmə xidmətlərinin bazarında qeyri-maddi aktivlərin və intellektual 

mülkiyyət obyektlərinin qiymətləndirilməsi üçün ayrılıqda xidmət növü kimi böyük tələb yaranır. 
Firmanın dəyəri üçün qeyri-maddi aktivlərin əhəmiyyətinin qiymətləndirilməməsi mümkün deyil.   

Dünya praktikası qeyri-maddi aktivlərin müəssisələrin dəyərinə təsirinin artmasını göstərir 
və onlar da, böyük firmaların aktivlərinin əsas ünsürünə çevrilmişdir [2].  

Hal-hazırda firmaların dəyəri ancaq mühasibat balansı, və ya əsas vəsaitlərə görə qiymətlən-
dirilmir, səhmlərin dəyəri, o cümlədən patent hüquqlarının obyektləri, müəllif  hüquqları və s. 
daxil olmaqla, bütün qeyri-maddi aktivlərin dəyərini əks etdirir.  

Qarabağ ərazisində yerləşən abidələrimizi dağıtmaqda mənfur düşmənlərin əsas amalı mədə-
niyyət və mənəviyyat tariximizin daşlaşmış yaddaşının silinməsi olmuşdur. Bu abidələrin hər da-
şında həm mədəniyyətimizin, həm də tariximizin silinməz izləri vardır. Qarabağda memarlıq abi-
dələrimiz, muzeylərimizlə yanaşı, dini məbədlərimiz də dağıdılmışdır. Azərbaycanın memarlıq ir-
si böyük itkilərə uğramışdır. Bu gün Qarabağ işğaldan azad olunmuşdur. Mənfur düşmən tərəfin-
dən talan edilmiş qədim yaşayış məntəqələrindəki tariximizin, mədəniyyət və mənəviyyat abidə-
lərimizin yenidən bərpa edilməsi uğrunda işlər aparılmaqdadır. Qarabağda dağıdılmış olan memar-
lıq abidələrinin yenidən qurulması və bərpası hazırda Azərbaycan memarlarının mühüm yaradı-
cılıq fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Burada maddi-mədəni irsimiz olan memarlıq abidələrinin 
qorunması və bərpası ilə bağlı müxtəlif qərar və tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 
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Qarabağ iqtisadi rayonunun inkişafının və iqtisadiyyatının formalaşmasında bank sisteminin 

rolu və inkişaf istiqamətləri Milli iqtisadiyyatın əsas hədəfləri arasında mühüm yer tutur.  
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Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 44 günülk 
Vətən müharibəsində parlaq qələbə qazanaraq Ermənistanı məğlub etdi, işğala son qoydu. Artıq 
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində yaranan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixə qovuşub və 
ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin edilib. Qarşıda isə bizi yeni mühüm vəzifə gözləyir ki, bu da 
işğaldan azad olunan ərazilərin bərpa edilməsi ilə bağlıdır. Belə bir şəraitdə regionun iqtisadiy-
yatında bank sisteminin rolu,  makroiqtisadi idarəetmənin keyfiyyətcə yeni problemlərini ortaya 
qoymuşdur. 

Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun qazandığı tarixi Qələ-
bədən sonra və möhtəşəm Zəfərin nəticəsi olaraq yaranan yeni reallıqlara əsasən qeyd edə bilərik 
ki, aparılan bərpa-quruculuq işləri göstərir ki, qısa zaman ərzində bu ərazilərdə normal həyat bərpa 
olunacaq. “Böyük Qayıdış” prosesində əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi və bu ərazilərin nə-
həng iqtisadi potensialından istifadə etməklə biznes imkanlarının stimullaşdırılması əsas prioritet 
istiqamətlərdəndir. 

Məlum olduğu kimi, ölkənin ikipilləli bank sisteminin fəaliyyəti  iki səviyyədə formalaşır:  
1) kommersiya bankları əmtəə istehsalçılarının ehtiyaclarını təmin edən mikro səviyyədə 

fəaliyyət göstərir. Bildiyimiz kimi, kommersiya bankları ödəmə, depozit və kredit proseslərini hə-
yata keçirir;  

2) bank sistemi ümumilikdə iqtisadiyyatın ehtiyaclarına xidmət edən makrosəviyyədə fəa-
liyyət göstərir.   

İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə maliyyə-bank sisteminin bərpası, bank-maliyyə 
xidmətlərinin təmin edilməsi, burada biznes imkanlarının stimullaşdırılmasında bankların rolunun 
artırılması vacib şərtlərdən biridir.  

Bank sektorunun çevikliyi, rəqabətqabiliyyətliliyi və innovativliyini nəzərə alaraq ianə mə-
dəniyyətinin təşviqi, əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi və biznes imkanlarının stimullaşdırıl-
masında bankların rolu, işğaldan azad edilən ərazilərin resurs və infrastrukturuna əsaslanan in-
vestisiya və işgüzar potensialının təhlili, Qarabağda dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığının imkanları, 
Qarabağda mədəni-tarixi abidələrin bərpası məsələləri aktuallıq kəsb edir. 

Milli bank sistemi iqtisadi inkişafın və yenidənqurmanın sürətləndirilməsi sahəsində dövlət 
siyasətinin həyata keçirilməsi üçün əsaslı bir element olmalıdır. Qarabağ iqtisadi rayonu kredit 
bazarının effektiv fəaliyyət göstərməsi dövlətin stimullaşdırıcı siyasəti ilə yanaşı, regionun  iqtisa-
diyyatının xammal yönümündəki probleminin həlli üçün əsasdır.  

Bu iqtisadi şəraitə uyğun olaraq, iqtisadi siyasətin inkişaf etdirilməsi üçün  bank sektorunun 
inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, ilk növbədə, iqtisadiyyatın inkişafı üçün bank sisteminə 
yardımın dərəcəsini qiymətləndirmək və makroiqtisadi funksiyaların effektivliyinin artırılmasını 
stimullaşdırmaq, bank sisteminin dövlət tənzimlənməsi tədbirlərini inkişaf etdirmək lazımdır. 

İlkin olaraq, Qarabağ iqtisadi rayonunda pul vəsaitlərinin toplanılması, kreditlərin verilməsi, 
nağd və nağdsız hesablaşmaların həyata keçirilməsi, valyuta əməliyyatlarının aparılması və s. bu 
kimi əməliyyatları yerinə yetirəcək xüsusi iqtisadi institutlar olmalıdır. Bu sahə üzrə ölkədə 
müəyyən tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

11 oktyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası və Qarabağ Dirçəliş Fon- 
du arasında işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması, dayanıqlı iqtisadiyyata 
və yüksək rifaha malik regiona çevrilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə dəstək göstə-
rilməsi sahəsində əməkdaşlığa dair Memorandum imzalanıb. Əməkdaşlıq Memorandumunun 
məqsədi işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması, dayanıqlı iqtisadiyyata və 
yüksək rifaha malik regiona çevrilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə dəstək göstəril-
məsi sahəsində əməkdaşlığın həyata keçirilməsini, eyni zamanda mümkün olduğu halda bankların 
xidmət şəbəkəsi, məhsulları və digər resurslarının səfərbər olunması vasitəsi ilə Qarabağ Dirçəliş 
Fonduna köçürülən ianələrin artımını təşviq etməkdir. Bu əməkdaşlıq eyni zamanda işğaldan azad 
edilən ərazilərə qayıdacaq vətəndaşlarımızın güzəştli bank xidmətləri, eyni zamanda həmin 
ərazilərdə fəaliyyət göstərəcək şirkətlərin güzəştli bank xidmətləri ilə təmin edilməsi imkanlarının 
araşdırılması kimi əhəmiyyətli mövzuları da əhatə edir. Bu əməkdaşlığın işğaldan azad edilən əra- 
zilərin bərpası, yenidənqurulması, sosial-iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən  
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işlərdə əhəmiyyətli rol oynayacağını ifadə ediblər. 
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə nağdsız ödəniş imkanları genişləndirilir. Mərkəzi Bankın 

təşəbbüsü ilə Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində “ağıllı kənd” konsepsiyasının ən mühüm kom-
ponentlərindən biri olan nağdsız ödəniş sisteminin formalaşdırılması məqsədilə tədbirlər keçirilib. 
Mərkəzi Bankın məlumatına görə, bank sektoru və beynəlxalq bank təşkilatlarının iştirakı ilə rə-
qəmsal ödəniş həllərinin tətbiqi kənd sakinlərinin maliyyə xidmətlərindən istifadə imkanlarını ar-
tırmaqla rahat, sürətli və təhlükəsiz ödənişlərin qəbuluna imkan yaradır. 

Həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində Ağalı kəndində fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyekt-
ləri nağdsız ödənişlərin qəbulu üçün tələb olunan bütün zəruri vasitələrlə təmin olunub. Alternativ 
ödəniş imkanlarının formalaşdırılması məqsədilə Ağalı kəndində ödəniş terminalları quraşdırıl-
mış, bank hesabları və ödəniş kartlarına 24/7 rejimində mədaxil imkanı yaradılıb. Ödəniş kartları-
nın əldə olunması üçün müraciət edən şəxslərə bank hesabları açılıb və onlara ödəniş kartları 
təqdim olunub. 

Mərkəzi Bankdan bildirilib ki, Ağalı kəndində yaradılmış nağdsız ödəniş infrastrukturundan 
istifadənin stimullaşdırılması məqsədilə “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC, “Kapital Bank” 
ASC və “Mastercard” beynəlxalq kart təşkilatının dəstəyi ilə təsərrüfat subyektlərində nağdsız 
ödənişlər üzrə xüsusi “cashback” layihələrinə start verilib. Bununla yanaşı, əhalinin maliyyə sa-
vadlılığının artırılması məqsədilə bütün hədəf qruplarını əhatə edəcək maarifləndirici tədbirlər 
proqramı hazırlanıb. “Ağıllı kənd” konsepti əsasında həyata keçirilən nağdsız ödəniş layihələrinin 
digər regionlarda da tətbiqi nəzərdə tutulur. 

21 İyun 2022-ci ildə Şuşa şəhərində Qarabağ Dirçəliş Fondu və Azərbaycan Banklar Asso-
siasiyasının (ABA) birgə təşkilatçılığı ilə “Qarabağın dirçəlişi – mövcud çağırışlar və yeni im-
kanlar” mövzusunda işgüzar görüş keçirilib. 

Sonda qeyd edim ki, dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığının inkişaf etdirilməsi, cəmiyyətin müxtə-
lif təbəqələri ilə yanaşı maliyyə və bank sektorunun Qarabağın bərpası və yenidən qurulması pro-
sesinə cəlb olunması, burada investisiya potensialının təhlili və icra mexanizmləri ilə bağlı müza-
kirələrin aparılması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
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Направления развития банковского сектора Карабахского Экономического Района  

 

Резюме 
Экономическое развитие Карабахского экономического района обусловлено формирова-

нием в регионе банковской системы и во многом зависит от реализации государственной 
политики, ускорения восстановления экономики в области национальная банковская система. 
Эффективная работа кредитного рынка является основой решения проблемы сырьевой 
направленности экономики региона наряду со стимулирующей политикой государства. 
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Development directions of the banking sector in Karabakh Economic Region 

 
Summary 

The economic development of  Karabakh economic region - depends to a great extent on the 
formation of the banking system in the region and the implementation of the state policy in the 
field of accelerating the economic reconstruction of the National banking system in the region. 
The effective operation of the credit market is the basis for solving the problem of raw materials 
orientation of the region's economy, along with the stimulating policy of the region. 
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VERGİ XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Vergilər dövlət tərəfindən qanunvericilik qaydasında həyata keçirilən, iqtisadi subyektlərdən 
əvəzsiz olaraq dövlətin, cəmiyyətin xeyrinə alınan vəsaitlərdir. Onun səviyyəsinin artıb-azalması 
dövlətin apardığı iqtisadi siyasətin məqsəd, vəzifə və prioritetlərindən asılı olur. Dövlət vergi gü-
zəştləri, vergi tətilləri, vergidən azadolmalar və s. tətbiq etməklə zəruri saydığı sahələri və fəaliyyət 
növlərini stimullaşdıra bilir. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, vergilər dövlətin əlində 
iqtisadiyyatın idarə edilməsinin ən mühüm əlamətlərindən biridir. 

Ölkə iqtisadiyyatının normal, sabit fəaliyyətinin vacib elementlərindən biri vergilərdir. Ba-
zar iqtisadiyyatı şəraitində vergilər yeni iqtisadi məzmun almış, mahiyyətcə başqalaşmış, onun 
həm mexanizmi, həm də sosial-iqtisadi təbiəti dəyişmişdir. Aparılan radikal iqtisadi siyasətin ən 
vacib və mürəkkəb məsələsi vergi borclarının ödənilməsinin təmin edilməsi və tənzimlənməsidir 
[1]. Vergilərin yeni xarakter alması cəmiyyətdə müxtəlif mülkiyyət formalı tədiyyəçilərin mey-
dana gəlməsi və həmçinin çoxsaylı digər səbəblərlə əlaqədardır.   

Vergiqoymanın, vergiyə cəlbetmənin və ümumiyyətlə, vergi mexanizminin təkmilləşdiril-
məsi ölkənin həm iqtisadi, həm də ictimai, sosial həyatının çoxcəhətli sahələrini, problemlərini və 
məsələlərini əhatə edir.İqtisadi subyektlərlə dövlət arasındakı vergi münasibətləri bəzi inzibati 
müdaxilələri çıxmaq şərti ilə hüquqi bazaya əsaslanır. Qeyd edilən təkmilləşmənin aparılması ver-
gi mexanizminin müasir tələblərə cavab verməsi, bu sahədə mövcud olan meyil və istiqamətlərin 
aradan qaldırılmasını, eyni zamanda daha bir vacib məsələnin-vergi borcları məsələsinin vaxtında 
və keyfiyyətli həll olunmasını nizama salır.   

Vergi mexanizminin təkmilləşdirilməsi özündə vergi sisteminin çoxsaylı məsələlərini birləş-
dirir. Bu, iqtisadiyyatın sahələri üzrə, vergi növləri üzrə vergi dərəcələrinin ölkədə aparılan iqtisadi 
siyasətin məqsəd və vəzifələrinə uyğun olaraq vergilərin optimallaşdırılması, vergi bazasının ge-
nişləndirilməsi, vergi borclarının yaranmasının qarşısının alınması, vergi proqnozlarının yerinə 
yetirilməsinin təmin edilməsi, vergi daxilolmalarının təmin edilməsində yeni texnologiyaların tət-
biq edilməsi, vergi inzibatçılığının inkişaf etdirilməsi və s. kimi məsələləri birləşdirir.   

Vergiqoyma və vergiyə cəlbetmə, vergi borclarının ödənişi sahəsində mövcud vəziyyət təhlil  
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edilərkən bu sahələrdə xeyli sayda problemlərin olduğu meydana çıxır. Azərbaycanda bu sahədə  
mövcud vəziyyətin normal şəklə, yəni beynəlxalq tələblərə cavab verəcək bir qaydaya salınması 
heç də sadə bir məsələ deyildir [2]. Bunun üçün ən vacib tədbir dünyanın qabaqcıl ölkələrinin 
təcrübəsinin öyrənilməsi və ölkəmizin iqtisadiyyatında tətbiq olunmasıdır.   

Vergiyə cəlbolunma sisteminin səmərəliliyi dövlətin vergi qanunvericiliyi vasitəsilə forma-
laşdırdığı vergi siyasətindən asılıdır. Öz növbəsində müxtəlif təsərrüfat subyektləri vergiyə cəlb-
olunma məqsədləri üçün uçot siyasətinin köməyi ilə vergilər və yığımlar üzrə uçotu və hesablaş-
maları optimallaşdırırlar.  

Vergi uçotu sistemi, vergi ödəyiciləri tərəfindən müstəqil surətdə vergi uçotunun normalarını 
və qaydalarını ardıcıl surətdə tətbiq etmək prinsipinə əsaslanmaqla təşkil olunur. Müxtəlif təsər-
rüfat əməliyyatlarının uçotu qaydasındakı dəyişikliklərə yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulan 
hallarda yol verilə bilər. Mühasibat uçotu haqqında qanuna görə bütün dəyişikliklər yeni vergi 
dövrünün başlanğıcında nəzərdə tutulmalıdır.   

Vergi daxilolmalarına nəzarətin həyata keçirilməsi üçün iqtisadi proqnozlaşdırma və məq-
sədli proqram yanaşmasının yeni metodlarının və texnologiyalarının tətbiq edilməsi çox zəruridir. 
Kompyuterdən və informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə və müasir iqtisadi proqnozlaş-
dırma metodlarını tətbiq etməklə, vergiyə nəzarət planlarının tərtib edilməsi işlərini xeyli sadələş-
dirmək, pul axınlarının vəziyyətinə təsir edən meyillərin və amillərin inkişafını qabaqcadan duy-
maq olar. Əlverişsiz meyillər və amillər aşkar edildikdə bu metodlar pul axınlarının yaxşılaşdırıl-
ması, ayrı-ayrı ərazi idarələrində vəziyyətin sabit saxlanması məqsədilə vəziyyətə düzəliş etmək 
üçün şərait yaradır. Uzunmüddətli perspektiv üçün əvvəlcədən tərtib edilmiş vergi daxilolmaları 
proqnozları istehsalın səmərəliliyinə, inkişaf sürətinə və həmçinin sabit inkişafı təmin edən şəraitə 
təsir göstərən amillərin miqyaslarını və müvafiq problemləri də vaxtında təyin etməyə imkan verir. 
Vergi daxilolmalarının əsaslandırılmış proqnozları ölkə miqyasında rəhbər dövlət və hökumət 
orqanlarını əhalinin gəlirlərinin və xərclərinin səviyyəsini müəyyənləşdirən ən mühüm iqtisadi 
göstəricilərin formalaşdırılması perspektivləri, onların nisbəti və deməli, pul axınlarının vəziyyəti 
barədə zəruri iqtisadi informasiya ilə təmin etməlidir [3].  

Dövlət tərəfindən investisiya fəaliyyətinin güzəştli vergiyə cəlbetmə prosesinin tətbiq olun-
ması, aqrar sektorun isə torpaq vergisi istisna olunmaqla bütün növ vergilərdən azad edilməsi döv-
lətin iqtisadi siyasətinin priorititlərindən birinə çevrilmişdir. Burada məqsəd investisiya qoyuluş-
larının stimullaşdırılması və eyni zamanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının stimullaş-
dırılmasından ibarət olmuşdur. Düzdür, vergiyə cəlbetmə tətbiq edilən güzəşt və azadolmalar vergi 
daxilolmalarının həcminə mənfi təsir etsə də, bu sahədə yarana biləcək sosial gərginliyin aradan 
qaldırılması baxımından çox gərəklidir. İnvestisiyalarla bağlı güzəştlərin və azadolmaların tətbiq 
olunması sonradan vergi bazasının genişlənməsinə, yeni iş yerlərinin yaradılmasına, müxtəlif növ  
vergilərin tətbiqinə və məşğulluq problemlərinin həll edilməsinə yol açır. 

Vergi bəyannamələrində əks etdirilən göstəricilərin mühasibat uçotu məlumatlarına 
uyğunluğunun yoxlanılmasını iki mərhələyə bölmək olar:  

• informasiya mənbələrinin məhdud miqdarından istifadə etməklə pozuntuların aşkara 
çıxarılması;  

• yoxlanılan müəssisənin mühasibat uçotunun bütün göstəricilərindən istifadə etməklə 
dəqiq yoxlama.  

Azərbaycanda iqtisadiyyatın idarə olunmasının inzibati–amirlik metodlarından bazar metod-
larına keçilməsi zamanı iqtisadiyyatın sahələrinin həvəsləndirilməsi və inkişafının rolu və əhəmiy-
yəti kəskin surətdə artmışdır [5]. Vergilərin vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının bir sıra istehsal 
və xidmət sahələrinin inkişafında və zərərli müəssisələrin ləğv edilməsində çox böyük siyasət 
həyata keçirmiş və keçirməkdədir. Bilavasitə vergi sistemi islahatların yolları və metodları, həm-
çinin kəskin tənqid yolları haqqında mübahisələrin əsas predmetinə çevrilmişdir.  

Qüvvədə olan Vergi Məcəlləsi respublika üzrə vergi siyasətinin mahiyyətini müəyyənləş-
dirən sənəd hesab olunur. 

Vergi borcunun yaranması iqtisadi həyatın bütün sferalarına öz təsirini göstərir. Məlum 
olduğu kimi vergi dərəcələrinin, vergi yükünün artıb-azalması, həmçinin proqnozlaşdırılması 
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vergilərin yığılmaması, ödənişlərin tam təmin edilməməsi, yəni vergi borclarının yaranması 
bazarın bütün subyektlərinə təsir edir. Vergi borcları bazarın subyektləri olan həm istehsalçılara, 
həm istehlakçılara, həm də dövlət büdcəsinə mənfi təsir göstərir.   

 Vergilərin dərəcələrinin artıb-azalması və həmçinin vergilərin vaxtında ödənilməməsi səbə-
bindən borcların yaranması dövlət büdcəsi üçün çoxsaylı dəyişikliklər və fəsadlar yaradır. Belə ki, 
vergi dərəcələrinin artması iqtisadi subyektlərin büdcəyə daxil olan pul axınlarının həcmini artırır, 
büdcənin maliyyələşdirmə imkanları genişlənir, büdcə sistemi qarşısında duran vəzifələr uğurla 
yerinə yetirilir. Əksinə, vergi dərəcələrinin azalması büdcəyə daxil olan pul axınlarının həcmini 
azaldır və nəticədə büdcənin maliyyələşdirmə imkanları azalır.  

Azərbaycan Respublikasının Ermənistanın işğalından azad edilən ərazilərinin bərpası, milli 
iqtisadiyyata sürətli inteqrasiyası, dayanıqlı inkişafının təmin olunması, orada ən müasir infra-
strukturun qurulması, mədəni-tarixi abidələrin bərpası və layiqli yaşayış şəraitinin yaradılması isti-
qamətində genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. 

• işğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi resursların və əmək resurslarının səmərəli idarə 
olunması, onların emal sənayesinin və xidmət infrastrukturunun yaradılmasına yönəldil-
məsi məqsədilə vergi güzəştlərinin, sosial sığorta və digər güzəştlərin tətbiqi; 

• işğaldan azad edilmiş ərazilərdə özəl təşəbbüslərin stimullaşdırılması, investisiyaların 
təşviqi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, həmin ərazilərdə istehsal fəaliyyəti ilə məş-
ğul olan sahibkarlar üçün xammal və materialların idxalı ilə bağlı gömrük və vergi gü-
zəştlərinin müəyyən edilməsi; 

• işğaldan azad edilmiş ərazilərdə istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlara kommu-
nal xidmətlər (elektrik enerjisi, təbii qaz və su istehlakı) üzrə güzəştlərin müəyyən edil-
məsi; 

Bu çərçivədə icra olunan layihələr həmin ərazilərin qısa müddət ərzində sülh və əməkdaşlıq 
bölgəsinə çevrilməsində və iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaqdır. Ümumiyyətlə, Azərbay-
canın işğaldan azad edilən ərazilərdə bərpa planları kifayət qədər genişdir. Vətən müharibəsində 
qazanılan şanlı qələbə sayəsində geri qaytarılan ərazilərin tezliklə bərpa edilməsi üzrə işlərin hə-
yata keçirilməsi, müvafiq infrastrukturların yaradılması, həmin regionun Azərbaycan iqtisadiyya-
tına inteqrasiyasının təmin edilməsi üçün bu ilin dövlət büdcəsində 2,2 milyard manat vəsait nəzər-
də tutulub. Sözügedən ərazilərdə zəngin resurs və infrastruktur potensialından səmərəli istifadə, 
dövlət‒özəl sektor tərəfdaşlığı və ən əlverişli biznes mühiti əsasında iqtisadi fəaliyyətin canlan-
dırılması və dayanıqlı məskunlaşmanın təmin olunması ölkənin uzunmüddətli inkişaf prioritetləri 
ilə vəhdətdə olan tədbirlərlə dəstəklənməlidir [6].  
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Summary  
The article talks about the fulfillment of the objectives of the state's management of the 

country's economy through taxes at the macro and micro level, as well as the directions of solving 
the implementation of the budget policy and financial policy as a whole. 
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BİZNES FƏALİYYƏTİNİN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ 

 
Biznes fəaliyyətinin quruluşu və strukturu ilk növbədə dövlətin mənafeyinə müsbət şəkildə 

təsir etməlidir.Yəni dövlət daxilində fəaliyyət göstərən və bizneslə məşğul olan müəssisələrin əsas 
vəzifələri öz proseslərini qanun çərçivəsində yerinə yetirmək və bazar iqtisadiyyatında rəqabət 
dərəcəsini gücləndirməkdir. Digər baxımdan dövlətin sahib olduğu yeraltı və yerüstü sərvətlər 
vasitəsilə dünya bazarında mövqe tutmaq da əsas məsələlərdəndir. İlk növbədə burada biznes fəa-
liyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsində vergilər, qanunlar və statistik göstəricilər əsas rol 
oynayır. Ancaq buna baxmayaraq həmin müəssisələrin əsas diqqət yetirməli olduğu məsələlər də 
risklərdir. 

Bildiyimiz kimi, müasir dövrün ən çox maraq dairəsində olan sahələrdən biri də biznesdir. 
Biznes dediyimiz zaman biz nə başa düşürük? Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq ictimai təla-
batın ödənilməsi və mənfəət əldə edilməsi məqsədilə məhsul istehsal edən, satan, müvafiq iş və 
xidmətlər yerinə yetirən hüquqi şəxs olan müstəqil təsərrüfat subyektidir. Bu tərifdən belə bir nəti-
cə çıxarmaq olar ki, biznes bir ticarət prosesidir. Biznes fəaliyyəti zamanı işçilərin əsas məqsədi 
mənfəət əldə etmək, müştərilərin əsas məqsədi isə öz tələbatlarını ödəməkdir. İlk növbədə müştəri-
lərin razılığını əldə etmək əsas şərtlərdəndir. Belə bir insan topluluğu fərz edək ki, həmin bu insan 
topluluğunun əsas məqsədi rahat yaşamaqdır. Bu topluluq biznesin nəzərində müştəri, dövlətin 
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nəzərində isə xalqdır. Hər ikisinin əsas məqsədi topluluğun mənafeyi və razılığıdır. Bu səbəbdən 
biznes fəaliyyəti dövlət tərəfindən tənzimlənir. Üç tərəf düşünək: 

1) Dövlət-Tənzimləyici  
2) Müəssisə-satıcı 
3) Müştəri xalq-alıcı 
Buradan belə qərara gəlməliyik ki, əsas məqsəd müştərilərin maraq dairəsində olan aspekt-

lərə diqqət yetirməkdir. Buna görə də müəssisədəki müəyyən şəxslərin həmin aspektlərə diqqət 
yetirməsi tələb olunur. Yəni  

1) Mühasib - qiymət 
2) Marketoloq - keyfiyyətli məhsul 
3) Menecer - idarəetmə. 
Dövlətin əsas məqsədi bu proseslərə nəzər etmək və onları nizama salmaqdır. Müştərilərin 

müəssisədə məhsuldan və qiymətdən razı qalması əsas məsələlərdəndir. Bu baxımdan dövlətin 
müəssisədən tələb etdiyi bütün qayda-qanunlara əməl olunmalı və yerinə yetirilməlidir. Demək ilk 
növbədə müəssisələr haqqında qoyulmuş qanunlara əməl olunmalıdır. Bu qanunların yazılmasında 
məqsəd - dövlətin müəssisəyə xalq qarşısında daşımalı olduğu məqsəd və vəzifələri və məhsuliy-
yətini izah etməkdir. Buradan belə bir nəticə əldə edirik ki, müəssisəni idarə edən şəxslərin müəs-
sisə anlayışı, müəssisə haqqında qanunvericiliyi və müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətini dərk etmək-
dir. Ancaq buna baxmayaraq müəssisə anlayışı rahat dərk olunduğu halda onun qanunvericilik və 
fəaliyyət baxımından müəyyən boşluqlar meydana gəlir. Loru dildə desək, müəssisə işçiləri obyek-
tin məqsəd və vəzifələrini sözdə dərk edirlər, ancaq əməldə icra edə bilmirlər. Ona görə də ilk 
növbədə anlayışdan sonra qanunvericilik və təsərrüfat fəaliyyətinə diqqət yetirilməlidir. 

Müəssisənin fəaliyyəti “Müəssisə haqqında” Qanunla və Azərbaycan Respublikasının digər 
qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. Xarici investisiyanın cəlb edilməsi ilə yaradılan müəssisə-
lərin fəaliyyəti bu maddənin birinci hissəsində göstərilən qanunvericilik aktları ilə yanaşı “Xarici 
investisiyanın qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və Azərbaycan Respub-
likasının beynəlxalq müqavilələri ilə tənzimlənir.  

Müəssisə Azərbaycan Respublikasının aktları ilə qadağan edilməyən, onun nizamnaməsində 
nəzərdə tutulan istənilən növ təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər. 

Azərbaycan Respublikası Ali Soveti tərəfindən müəyyən edilən fəaliyyət növləri ilə müəssi-
sə yalnız xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında məşğul ola bilər 

Biznes fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsində vergilər əsas rola malikdir. Müəs-
sisə rəhbərliyi dövlət ərazisində bizneslə məşğul olduğuna və dövlətin buna icazə verməsi qarşılı-
ğında hər bir müəssisə rəhbəri dövlətə vegi ödəməlidir.vergi dediyimiz zaman biz nə başa düşürük. 

Vergi - dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyici-
lərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və 
yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir. Bu tərifdən irəli gələrək belə bir 
qənaətə gəlməliyik ki, vergilər dövlətin haqqıdır və hər kəsin əsas məqsədi dövlətin onlar üçün 
təyin etdiyi vergiləri vaxtlı-vaxtında və düzgün şəkildə ödəməkdir. Bu kimi məsələlər də Azərbay- 
can Respublikasının Vergi Məcəlləsində öz əksini tapmışdır.  

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının vergi sistemi, ver-
gitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydalarını, 
vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə, vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının 
vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını, vergi 
qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət  vergi orqanlarının və onların vəzifəli 
şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydalarını müəyyən edir.  

Müəssisə fəaliyyətə başladıqdan sonra satılan məhsulların hər biri ölkə ərazisində istehsal 
olunan məhsul olmayacağı məlum məsələlərdəndir. Yəni xaricdən gətirilən malların da satışı və 
onlara olan tələbatın ödənilməsi zəruridir. Bu baxımdan burada sərhəd ticarətinə nəzarət edən 
orqanın; Gömrük komitəsinin fəaliyyəti tənzimləyici xarakter daşıyır. Gömrük sisteminin əsas 
məqsədi sərhəddə baş verən ticari proseslərə nəzarət və onların doğru şəkildə yönləndirilməsindən 
ibarətdir. Bu proseslər baş verdiyi zaman əsas mövqe bəyannaməçiyə məxsusdur. 
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Bəyanetmə-Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən, gömrük nəzarəti al-
tında yerləşdirilən mallar və nəqliyyat vasitələri barəsində məlumatların gömrük orqanına şifahi, 
kağız üzərində yazılı və ya elektron formalarda bəyan edilməsi;  

Bəyannaməçi – gömrük bəyannaməsini təqdim edən və ya adından gömrük bəyannaməsi 
verilən şəxs;  

Demək bütün bu tənzimləyici orqanları tanıdıqdan və qanunlarla tanış olduqdan sonra belə bir 
qənaətə gəlirik ki, bütün bu proseslər iqtisadiyyatın gücləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilən 
tədbirlər sırasındadır. Deməli, biznesin tənzimlənməsinin əsas məsələlərindən birinin qiymət siya-
sətinə nəzarət olduğunu dərk etdik. Bununla yanaşı qiymət siyasəti formalaşan zaman tələb və təklif 
arasındakı tarazlığı da qoruyub saxlamaq lazımdır ki, bu da iqtisadiyyatın gedişatını nizamlamaqdan 
irəli gəlir. Həmin məsələ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında öz əksini tapmışdır. 

I. Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın inkişafı müxtəlif mülkiyyət növlərinə əsasla-
naraq xalqın rifahının yüksəldilməsinə xidmət edir. 

II. Azərbaycan dövləti bazar münasibətləri əsasında social yönümlü iqtisadiyyatın inkişafına 
şərait yaradır,azad sahibkarlığa təminat verir,iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız 
rəqabətə yol vermir. 

Gündəmdə olan və bir sıra hüquq orqanlarının da mübarizə apardığı problemlər sırasında 
qanunda qeyd olunduğu kimi inhisarçılıq və haqsız rəqabətdir. Bu kimi məsələlər bəlkə də qlobal 
problemlər sırasındadır. Ona görə də dövlətin tənzimlənmədəki əsas məqsədi spekulyasiya,qara 
bazar, yığıcılıq, inhisarçılıq kimi problemləri aradan qaldırmaqdır. “Sahibkarlıq haqqında” Qanu-
na nəzər yetirdiyimiz zaman sahibkarlıq anlayışı və onun fəaliyyəti ilə bağlı olan məsələlərlə ya-
xından tanış oluruq. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti şəxsin müstəqil surətdə həyata keçirdiyi,əsas məqsədi əmlak istifadəsin-
dən, malların istehsalından və (və ya) satışından,işlər görülməsindən  və ya xidmətlər göstərilməsindən 
mənfəət (fərdi sahibkarlar tərəfindən gəlir) götürülməsi olan fəaliyyətdir. Demək; Azərbaycan 
Respublikası bu qanunların həyata keçirilməsinə nəzarət etməkdə 3 məqsədi reallaşdırmaq istəyir: 

1) biznes fəaliyyətinə nəzarət və tənzimləmə; 
2) xalqın mənafeyi və razılığı; 
3) iqtisadiyyatın inkişafı və mənfəət əldə etmək. 
Əldə etdiyimiz digər bir qənaət isə biznes fəaliyyətini tənzimləmədə aktual olan məsələlərin 

və inhisarçılıq başda olmaqla ticarətə maneə olan problemlərin aradan qaldırılması və onların baş 
verməməsi üçün müəyyən tədbirlər alınması və risklərdən qorunmaq məqsədilə sığortalanma oldu-
ğu ilə razılaşmaqdır. 
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Актуальные вопросы государственного регулирования бизнеса 
В статье отражено, в какой степени и какими способами осуществляется регулирова-

ние бизнеса государством. Кроме того, было также отражено, что проблемы и риски, воз-
никающие в торговле при внедрении государством таких правил, являются одними из ак-
туальных вопросов. В то же время в статье рассматриваются пути устранения этих проблем. 
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The article reflects to what extent and in what ways the regulation of business activity is 
carried out by the state. In addition, it was also reflected that the problems and risks encountered 
in trade while the state is implementing such regulations are among the actual issues. At the same 
time, the article examines ways to eliminate these problems. 
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KOMMERSİYA BANKLARININ GƏLİRLİLİYİ VƏ RİSKLƏRİNİN 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində bank öhdəliklərinin formalaşması, strukturlarının optimallaş-

dırılması və bununla əlaqədar kommersiya bankının resurs potensialını təşkil edən bütün vəsait 
mənbələrinin idarəetmə keyfiyyəti prosesi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Kommersiya bankı üçün 
optimal resurs bazasının yaradılması bank fəaliyyətinin müəyyən bir likvidlik və gəlirlilik səviy-
yəsinin təmin edilməsi prosesinin vacib bir hissəsidir. Bankın sabit resurs bazası kredit və digər 
aktiv əməliyyatları uğurla həyata keçirməsinə imkan verir. Buna görə hər bir kommersiya bankı 
öz mənbələrini artırmağa çalışır. Bankın fəaliyyətinin nəticələri onun öhdəliklərinin formalaşma-
sından, xüsusən də müəssisə, təşkilat və əhalidən vəsaitlərin səfərbər olunmasından asılıdır. 

Kоmmersiya banкları bir tərəfdən sərbəst vəsaitlərin cəlb оlunması ilə məşğul оlan, digər 
tərəfdən isə həmin cəlb edilmiş vəsaitlər hesabına müəssisələrin, təşкilatların və əhalinin müхtəlif 
maliyyə ehtiyaclarının ödənilməsini həyata кeçirən xüsusi кredit idarələri кimi çıхış edir. Кredit 
resurslarının cəlb edilməsi və yerləşdirilməsi üzrə banк əməliyyatlarının iqtisadi əsasını pul vəsait-
lərinin fоrmalaşması təşкil edir. Bu prоsesi təşкil edərəк коmmersiya banкı cəlb оlunmuş кredit 
ehtiyatlarının səmərəli şəкildə yerləşdirilməsini təmin edən коmmersiya müəssisəsi кimi çıхış 
edir. Nəticə etibarilə bankın resurslarının formalaşması ilə nəticələnən əməliyyatlar aktiv əməliy-
yatlarla əlaqəli əsas və həlledici rol oynayır. Buna görə də mənfəətli əməliyyatların həcmini və 
miqyasını təyin edən passiv əməliyyatlar olduğundan bunların hansı növ mənbələr olduğunu 
göstərmək vacibdir [1, s. 124]. 

Kommersiya banklarının çoxfunksiyalı olması onların müxtəlif bazar sektorlarında fəaliyyət 
göstərə bilmələri ilə izah olunur. Bu qurumlara iqtisadi kontekstdə nəzər salsaq, bazar münasibət-
lərinin həyata keçirilməsi zamanı onları maliyyə vasitəçiləri qrupuna aid etmək olar. Onların fəa-
liyyəti kapitalın cəlb edilməsindən, təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində sərbəst buraxılan maliyyənin 
toplanmasından, habelə bu maliyyə səmərələrini əlavə maliyyə infuziyalarına ehtiyacı olan digər 
təsərrüfat subyektlərinə təqdim etməkdən ibarətdir. Bankların iştirakı ilə yeni öhdəliklər və tələblər 
formalaşır ki, bu da sonradan pul bazarında əmtəəyə çevrilir. Anlamaq lazımdır ki, bankların əsas 
funksiyası pul vəsaitlərinin saxlanması üçün otaqların, onların verilməsi və ya kreditləşdirilməsi 
üçün kassaların təmin edilməsi deyil. Əslində, kommersiya bankları sahibkarlıq fəaliyyəti üçün 
tələb olunan investisiyalar üçün maliyyənin, kapitalın bank kreditləri şəklində yenidən bölüşdürül-
məsi, sənayenin inkişafı yolu ilə iqtisadiyyatın struktur siyasəti və tənzimlənməsində xüsusilə 
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mühüm alət rolunu oynayır. Bank kreditlərindən istifadə etməklə müxtəlif maliyyə resursları və 
vəsaitlərini daha səmərəli istifadə olunacaq istehsal sahələrinə və ya rayonlara yönəltmək olar. 

Bankın kommersiya təşkilatı olmasına əsaslanaraq, onun əsas vəzifəsi mümkün olan ən yük-
sək gəlirlilik göstəricilərinə nail olmaqdır ki, bunun da nəticəsində onun maliyyə sabitliyi və möv-
cudluğunun etibarlılığı təmin ediləcəkdir. Bundan əlavə, mənfəətin maksimumlaşdırılması bank 
tərəfindən fəaliyyətini genişləndirmək üçün istifadə edilə bilər. Bununla belə, bankların maksi-
mum mənfəət əldə etməyə yönəlmiş fəaliyyətini müşayiət edən müxtəlif risk növlərini qeyd etmək 
lazımdır. Əgər bank bu cür riskləri məhdudlaşdıran sistem inkişaf etdirməsə və istifadə etməsə, 
onların nəticələri həm mənfəətin artmasına, həm də zərərin artmasına səbəb ola bilər. 

Bankın gəlir və xərclərinin təsnifatı bank fəaliyyətinin mühüm göstəriciləri olan bankın ma-
liyyə sabitliyi, hər qrup əmanət üçün orta itkisiz gəlirlilik kimi göstəricilərin hesablanmasına im-
kan verən nəticələrin marjinal təhlili metodunun istifadəsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bank 
fəaliyyəti təhlilində məqsəd bank gəlirləri həcminin dəyişməsinin son maliyyə nəticələrinə (bank 
gəlirinə) təsir səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir [2, s. 84-85].  

Bank fəaliyyətinin itkisizlik modelinin qurulması zamanı bir sıra təklif və məhdudiyyətlər 
nəzərə alınır [3, s. 76]:  

- təhlil əməliyyatların həcminin mövcud istehsal amilləri ilə məhdudlaşdığı qısamüddətli 
zaman çərçivəsində həyata keçirilir; əməliyyatların miqyası nəzərdən keçirilir;  

- təhlil olunanlardan başqa bütün dəyişən vəsaitlər dəyişməz olaraq qalır; 
- bankın bütün xərcləri daimi və dəyişən vəsaitlərə bölünür;  
- ümumi xərclər və bank əməliyyatları həcmindən ümumi gəlirlərin asılılığına yol verilir; 
- yatırılmış vəsaitlərin həcmi üçün dəyişən xərclər və faiz dərəcəsinin səviyyəsi müəyyən-

ləşdirilir.  
Əsas təhlil elementləri əməliyyatın gəlirlilik dərəcəsi və maliyyə sabitliyi ehtiyatı göstərici-

ləridir. Əməliyyatın təsir qüvvəsi göstəricisinin iqtisadi məzmunu aşağıdakılardan ibarətdir: bank 
gəlirlərinin 15% dəyişməsi onun mənfəətinin  də həmin faiz nisbətində dəyişməsinə gətirib çıxarır. 
Bank xərclərinin şərti-daimi və şərti-dəyişən xərclərə bölünməsi onların bir hissəsini itkisiz fəa-
liyyət məqsədilə aktiv əməliyyatlardan əldə edilən gəlirlərlə bağlanmalı olan xərclər kimi müəy-
yən etməyə imkan verir. “İtkisizlik nöqtəsi” anlayışı  bankın gəlir əldə etmədiyi, lakin, xərclərin 
də baş vermədiyi minimal yol verilən gəlir kimi başa düşülür [4, s. 52].   

Minimal yolverilən gəlir mühüm təhlil göstəricilərindən biri olan maliyyə sabitliyinin səviy-
yəsini (MSS) hesablamağa imkan verir. Maliyyə sabitliyinin səviyyəsi dedikdə, bankın ümumi 
gəliri daxilində minimal yol verilən gəlirin tutduğu yer nəzərdə tutulur. Bankın minimal yol verilən 
gəlirinin həcmi nə qədər aşağı olarsa, bankın maliyyə sabitliyi ehtiyatı da bir o qədər yuxarı olar.  

Maliyyə sabitliyi ehtiyatı (MSE) ümumi gəlirin səviyyəsinin azalmasını göstərir. Bankın 
daimi xərclərinin bütün növ gəlir əməliyyatlarına bölünməsinin mürəkkəb proses olması səbəbin-
dən bütün cəlb olunmuş vəsaitlər üçün şərti-daimi xərclərin ödənilməsi əmsalını qiymətləndirməyə 
imkan verən minimal yol verilən gəlirin hesablanmasının asanlaşdırılmış metodu mövcuddur.  
Bank fəaliyyətinin itkisizlik nöqtəsinin hesablanmasının digər metodları da mövcuddur. Belə me-
todlardan biri bankın sıfır gəlir marjasının (BM) hesablanması əsasında yaranmışdır.   

Bankın gəlir marjası – aktiv və passiv əməliyyatların dərəcələri arasındakı minimal uyğun-
suzluqdan ibarətdir. Bu, bankın fəaliyyəti üçün ümumi xərcləri ödəməyə imkan verir, lakin gəlir 
gətirmir. Daha doğrusu, faiz şəklində gəlir gətirən yerləşdirilmiş bank vəsaitlərindən əldə edilmiş 
komissiyon haqları və digər gəlirlər hesabına ödənilmiş xərclərin həcminin artmasını xarakterizə 
edir. Göstəricinin həcmi nə qədər aşağı olarsa, bankın gəlirləri artırmaq ehtimalı da bir o qədər 
çoxdur. [5, s. 43]  

Yuxarıda qeyd edilmiş metod analoji olaraq ehtiyatların və gəlir (sıfıra bərabər) marjasının 
orta real dəyəri əsasında hesablanmış faiz dərəcəsi sıfıra bərabər marjanın məbləği və cəlb edilmiş 
ehtiyatların orta dəyəri kimi yatırımların orta minimal zəruri gəlirlilik dərəcəsini müəyyən etməyə 
imkan verir. Lakin bir çox banklar üçün gəlir marjasının hesablanması kreditləşdirilmənin üstün 
fəaliyyət növü olması və əksər hallarda bankın ümumi xərclərinin faizsiz xarakterli gəlirlərlə tam 
olaraq ödənilməsi səbəbindən sıfıra bərabər marjanın mənfi rolunun yaranması ilə mürəkkəbləşir. 
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Bu uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün adətən əməliyyatların daxili dəyər əmsalının (DDƏ) 
hesablanmasına müraciət edilir. Bank əməliyyatlarının daxili dəyər əmsalının qiymətləndirilməsi 
çərçivəsində həmin əmsalın dəyişikliyə uğramasına səbəb olan əsas amillərin aşkar edilməsi məq-
sədilə faktor təhlilinin həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur. Təhlilin sonrakı mərhələlərində ban-
kın xalis gəlirinin formalaşmasının təhlilini keçirmək tövsiyə edilir. Bununla əlaqədar olaraq ban-
kın xalis gəlirinin geniş yayıldığı multiplikativ modelinə müraciət etmək olar. Bu model bankın 
nizamnamə kapitalının gəlirlilik göstəricisi əsasında yaranır və bankın nizamnamə kapitalının 
(NK) həcmi səviyyəsinə təsirini göstərir. Bankın müştərilərinin tərkibi bank riskinin və onun 
səviyyəsinin hesablanması metodunu müəyyən edir. Kiçik borcalan iri borcalana nisbətən təsadüfi 
bazar iqtisadiyyatından daha böyük asılılığa malikdir. Eyni zamanda bir borcalana və ya bir qrup 
borcalana verilən iri kreditlər adətən bankın müflisləşməsinə səbəb olur. Bu səbəbdən iri 
kreditlərin verilməsi riskinin tənzimlənməsi metodlarından biri onun həcminin 
məhdudlaşdırılmasından ibarətdir. 

Kredit riskinin səviyyəsi həmçinin ona zəmanət verilməsi, sığortalanması və digər tənzimlən-
mə metodlarından da asılıdır. Kredit siyasətini formalaşdırarkən kommersiya bankı depozitlərin 
səviyyəsinin dəyişməsi kateqoriyasının xüsusiyyətini nəzərə almalıdır. Kreditin risk səviyyəsinin 
azaldılması üçün banklar depozitlərdən asılılıq əmsalının hesablanması metodunu işləyib hazırlama-
lıdır. Bundan əlavə, bank balansının dəyərliliyinin, reytinq qiymətləndirilməsinin, Mərkəzi Bank 
tərəfindən iqtisadi normativlərin yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsində müxtəlif vasitə və 
metodlardan istifadə etmək də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Depozitlərin formalaşması və kredit 
əməliyyatlarının keçirilməsi zamanı yaranan faiz riskinin də nəzərə alınması mühümdür [6, s. 35].  

Bankın kredit siyasətinin formalaşması zamanı ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatının inkişaf 
səviyyəsini, onun pul-kredit münasibətlərini və həmin bankın fəaliyyəti və ya onun müştəriləri ilə 
bağlı olmayan xarici riskləri də nəzərə alınmalıdır. Belə bir risk qrupuna siyasi risklər (müharibə-
lər, xalq ixtişaşları, milliləşdirmə, ölkədən kənarda ödənişlərin aparılmasının qadağan edilməsi, 
borcların konsolidasiyası, məhdudiyyət qoyulması nəticəsində yaranan itkilər), təbii fəlakətlə bağlı 
risklər, zəlzələ, yanğın və s. aid edilə bilər.  
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что банк является коммерческой организацией, рассмотрен вопрос обеспечения финансовой 
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MÜƏSSİSƏNİN  PUL AXINLARININ HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABATLARA 

MALİYYƏ NƏZARƏTİNİN TƏŞKİLİ 
                                                    
Müasir bazar iqtisadiyyatında pul vəsaitləri ən defisit resurslardan biridir, müəssisə və təşki-

latların maliyyə fəaliyyətinin uğurları onlardan daha səmərəli istifadədən çox asılıdır. Pul vəsait-
lərinin hərəkətini xarakterizə edən göstəricilərin köməyilə şirkət əlavə gəlirin alınması və özünü-
maliyyələşdirmənin təmin edilməsi imkanlarını aşkara çıxara bilər. Hətta qlobal maliyyə böhranı 
şəraitində də istənilən şirkət özünun inkişafı ilə əlaqədar strategiya və taktikasının seçimində müs-
təqildir, özünümaliyyələşdirməni əsas hədəf kimi qarşısına məqsəd qoyur. Təsərrüfat subyekt-
lərində mütəmadi şəkildə pul axınlarının yerdəyişməsi baş verir. Səmərəli investisiya qoyuluşu ilə 
əlaqəli olan texnoloji təkmilləşdirmələr, inflyasiya, faiz dərəcəsinin dəyişməsi, vergi orqanlarında 
tətbiq olunan yeniliklər şirkətdə pul vəsaitlərinin dövriyyəsinə bilabasitə öz  təsirini  göstərir. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda “pul axınları” məfhumuna müxtəlif yanaşmalar vardır. Məsələn, 
Amerika alimi Dj.K.Van Xorn qeyd edir ki, firmanın pul vəsaitlərinin hərəkəti fasiləsiz prosesdir. 
Firmanın aktivləri pul vəsaitlərinin həqiqi istifadəsini, passivləri isə həqiqi mənbələri ifadə edir. 
Pul vəsaitlərinin miqdarı məhsulun satışı, debitor borclarının ödənilməsi, kapital məsrəfləri və 
maliyyələşmənin həcmindən asılı olaraq vaxtaşırı dəyişilir [1] . 

Pul axınları şirkətin inkişafının dəyər göstəricilərinə aiddir, belə ki, onlar rəqabətə davamlı 
məhsul istehsalı, innovativ texnologiyaların tətbiqi və yeni bazarlara çıxış üçün şirkətin sərənca-
mında olan pul vəsaitlərinin həcmini göstərirlər. Beləliklə, pul axınları şirkətin sərbəst investisi-
yalaşdırmaq, ehtiyat fondları yaratmaq və mənfəətdən investisiya şəklində istifadə etmək qabiliy-
yətini əks etdirir. Pul vəsaitlərinin fasiləsiz hərəkətinin daima həyata keçirilməsi şirkətin bazar 
mövqeyinin möhkəmləndirilməsinin vacib şərtidir. Bununla əlaqədar şirkətin pul axınlarının idarə 
edilməsi metodlarının təzələnməsi və təşkilati-funksional mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi tə-
ləb olunur.  

Pul vəsaitlərinin vəziyyəti haqqında hesabat geniş informasiya əhəmiyyətinə malikdir. Belə  
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ki, bu məlumatlardan investorlar və maliyyə menecerləri lazımınca faydalanırlar, bıznesmenlər isə 
əlavə aktivlərin yaradılması, borcların vaxtında ödənilməsi və yeni gəlirli kapital qoyuluşu ilə bağlı 
olan məsələlərin həllində faydalı olur. Müəssisələrdə pul vəsaitləri əsas fondlara yiyələnməkdə, 
əmtəə ehtiyatlarının formalaşması, debitor borclarının yaradılması və başqa təyinatlar üzrə istifadə 
edilə bilər. Pul vəsaitlərinin dövriyyəsi nəticəsində istehsal-kommersiya tsikli cərəyan edir və 
sonda onunla da yekunlaşır. Şirkətin bütün maliyyə fəaliyyətinin tsikli nəticəsində pul ehtiyatları 
müxtəlif aktivlərə, məhsulun satışı dövründə debitor borclarına çevrilir. 

Təşkilati-iqtisadi mexanizmin müxtəlif aspektləri həm milli və həm də xarici iqtisadçıların 
əsərlərində tədqiq edilmişdir. İ.T.Balabanov müəssisənin təşkilati-iqtisadi mexanizmi dedikdə 
maliyyə mexanizmi – maliyyə resurslarının təşkili, planlaşdırılması, stimullaşdırılması və istifadə 
edilməsini ifadə edən maliyyə alətlərinin fəaliyyət sistemini başa düşür [5, s.25]. 

M.V.Romanovski pul axınını müəyyən vaxt kəsiyində firmanın pul vəsaitlərinin hərəkətinin 
nəticəsi, yəni dövr ərzində ümumi şəkildə bu pul vəsaitlərinin daxil olması və onların ödənişi ara-
sındakı fərq kimi səciyyələndirir [3]. 

Pul vəsaitləri axınının proqnozlaşdırılması müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin səmərəli təş-
kilində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Pul axınlarının proqnozu – müəyyən dövr ərzində gözlənilən 
əməliyyatların həyata keçirilməsi prosesində pul vəsaitlərinin daxil olması və xərclənməsini tam 
şəkildə özündə əks etdirən hesabatdır[4, s 40.] 

Büdcənin tərtibi prosesində ən vacib və çətin məsələ layihənin pul axınlarının – investisiya 
xərclərinin və layihə reallaşdırıldıqdan sonra daxil olan pul vəsaitlərinin proqnozlaşdırılmasıdır. 
Büdcənin tərtibində ilk addım relevant pul axınlarını müəyyənləşdirməkdir, hansı ki, layihənin 
icrası haqqında qərar qəbul edərkən lazımdır. Layihəni qiymətləndirərkən onun reallaşdırılması 
nəticəsində təkcə nə qədər mənfəət, yaxud zərər alınacağını deyil, həm də şirkətin maliyyə göstəri-
cilərinin nə qədər dəyişiləcəyini nəzərə almaq lazımdır. [5, s 64.] . 

Pul vəsaitlərinin səmərəli idarə edilməsi dedikdə elə maliyyə aləti başa düşülür ki, onun sayə-
sində firmanın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin ali son nəicələrini əldə etmək, yəni daha çox gəlirə nail 
olmaq mümkündür. Pul axınlarının proqnozlaşdırılması nəticəsində vəsait azlıgının,  yaxud əksinə, 
artıqlığının cərəyan etməmişdən qabaq duyub və müəyyən vaxt kəsiyində sirkətin fəaliyyətinə uygun 
adekvat qabaqlayıcı tədbirlər görməyə imkan yaradır. Pul axınlarının proqnozlaşdırılması büdcəsinə 
düz gəlməlidir. Pul vəsaitləri büdcəsi özlüyündə istehsal, alqı-satqı, satış sahəsində fəaliyyət 
proqramının dəyər göstəricilərini tam əks etdirməlidir. Fəaliyyət proqramına gəldikdə isə müxtəlif 
tədbirlərin vaxtaşırı və funksional koordinasiyasının sintezini nəzərə almalıdır. [2, s. 142]. 

İqtisadiyyatın transformasiyası şəraitində pul tədavülünün iqtisadiyyatın bütün strukturları 
ilə inteqrasiya qaydalı əlaqələrinin dövlətin fiskal siyasəti üçün prinsipial əhəmiyyəti vardır. Lakin 
belə nəticə çıxarmaq münkündür ki, yerli-yersiz pul qıtlıgı yaratmaq, pul emissiyasında məhdud-
laşdırıcı mövqe tutmaq pul kütləsi, investisiya sferalarında düzgün olmayan, səthi siyasət yeritmək 
demək olardı. Bu kimi maliyyə sabitliyini təmin etmək pul tədavülü sferasında deformasiyaya sə-
bəb ola bilər, makroiqtisadi göstəricilərə, əhalinin həyat səviyyəsinə, nağd və qeyri-nagd pul ara-
sındakı nisbətlərə, nağdsız hesablaşmalar isə özlüyündə vergiyə mənfi təsir göstərər. Maliyyə me-
necerinin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri pul ehtiyatları ilə güzgün idarəetmə məharətidir. 
Buraya pul vəsaitlərinin maliyyə tsiklinin güzgün hesablanması;pul axınlarının kompleks təhlili; 
pul axınlarının dəqiq proqnozlaşdırılması daxildir.  

Pul vəsaitlərinin dövriyyədən kənarlaşdığı vaxt maliyyə tsikli adlanır və buraya istehsal üçün 
lazim olanlar və başqa aktivlərə pul vəsaitlərinin investisiyalaşdırılması,məhsulun satışı, həmin 
əməliyytalardan mənfəətin əldə edilməsini aid etmək məqsədəuygun olardı.Məhsulun reallaş-
dırılması, pul vəsaitlərinin daxil olması və xərclənməsi eyni vaxtda baş vermir və nəticədə ya 
böyük həcmdə pul axınına, ya da müəssisənin likvidliyini qoruyub saxlamaq üçün digər mənbə-
lərdən vəsaitin cəlb edilməsinə ehtiyac yaranır. 

Dövlət sektorunda aparılan qlobal iqtisadi islahatlar maliyyə sektorunda da ciddi islahatların 
həyata keçirilməsini tələb edirdi. Bu isə öz növbəsində bazar münasibətlərinin formalaşması za-
manı dövlətin iqtisadiyyata əsas təsir mexanizmi və əsas maliyyə bazası kimi istifadə etdiyi büdcə 
sisteminin təkmilləşdirilməsini, səmərəli və tarazlaşdırılmış büdcə siyasətinin hazırlanmasını sürət- 
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ləndirdi. Maliyyə sektorunda aparılan islahatlar zamanı alternativi olmayan icra mexanizminin – 
büdcənin kassa icrasının xəzinədarlıq vasitəsilə həyata keçirilməsinin zəruriliyini təsdiq etmişdir. 

Bir çox ölkələrdə bu nisbətən gec duyulsa da, beynəlxalq maliyyə institutlarının təkidilə artıq 
həmin dövlətlərdə xəzinədarlıq sisteminin yaradılması maliyyə sektorunda həyata keçirilən isla-
hatların aparıcı həlqəsinə çevrilmiş, zəruri təşkilati, maliyyə və struktur dəyişiklikləri aparılmış və 
demək olar ki, bir sıra inkişaf etməkdə olan, o cümlədən keçid iqtisadiyyatına malik olan ölkələrdə 
xəzinədarlıq sisteminin yaradılması uğurla başa çatdırılmışdır. 

Xəzinədarlıq sisteminin yaradılması ilə əlaqədar olaraq respublika büdcəsinin, büdcədənkə-
nar fondların, büdcədən maliyyələşdirilən idarə və təşkilatların vəsaitlərinin xəzinədarlığın hesab-
larında cəmləşdirilməsi qərara alındı və bununla da xəzinədarlıq sənədləşmələrinin həyata keçiril-
məsinin əsası qoyuldu. 

Hal-hazırda valyuta bazarında proqnozlaşdırılan iri həcmli valyuta təzyiqi şəraitində manatın 
məzənnəsinə və ölkənin strateji xarici ticarət şəraitində neqativ təsirini neytrallaşdırmaq üçün val-
yuta bazarında aktiv sterilizasiya siyasəti həyata keçirilməlidir. Məhz buna görə qiymətli kağızlar 
bazarının effektliyi ondan ibarətdir ki, əhalinin əlində olan sərbəst pul kütləsi qiymətli kağızlara 
investisiya edilməklə inflyasiyanın qarşısı xeyli dərəcədə alına bilər. Digər tərəfdən, əsas amillər-
dən biri də odur ki, ölkəyə daxil olan pul vəsaitlərinin qonşu ölkələrin qiymətli kağızlar bazarına 
yerləşdirilməsi həyata keçirilsin. 

Təcrübə göstərir ki, hər hansı bir ölkədə yüksək işsizlik şəraitində məcmu xərclərin dəyiş-
məsi qiymətlərin ümumi səviyyəsinə çox cüzi təsir göstərdiyi bir şəraitdə məhsul istehsalına isə 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər.  Məşğulluğun səviyyəsi yüksək olan şəraitdə isə  məcmu 
məsrəflərin artması qiymətlərin ümumi artımına səbəb olur. Belə halda inflyasiyanı nəzarətdə sax-
lamaq üçün məcmu xərcləri daimi nəzarətdə saxlamaq  lazımdır. 

Fikrimizcə, rasionallaşdırma və qiymətlər üzərində nəzarət tədbirləri digər əmtəələrə nisbə-
tən ərzaq məhsullarının qiymətlərinin kəskin artmasının qarşısını qismən də olsa ala bilər. Pul 
axınlarının keyfiyyət xarakteristikası şirkətdə həyata keçirilən təsərrüfat proseslərinin tsikl ardıcıl-
lığı ilə qiymətləndirilə və şirkətin pul axınlarının hərəkət sxemi şəklində təqdim oluna bilər. 

Pul axınlarının idarə edilməsi şirkətin strateji məqsədinə nail olmaq üçün pul axınlarına fasi-
ləsiz təsir edən metodlar, alətlər və spesifik priyomların məcmusundan istifadə vasitəsilə həyata 
keçirilən mürəkkəb prosesdir. 
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Организация финансового контроля отчетов о движении денежных средств 
предприятия 

Финансы предприятия считаются основной опорой финансовой системы нашей стра-
ны, это совокупность денежных отношений, связанных с организацией и распределением 
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доходов и сбережений хозяйственных организаций, выполнением их обязательств перед 
финансово-кредитной системой, осуществлением широкого масштабный воспроизвод-
ственный процесс, решение социальных вопросов и материальное поощрение персонала. В 
статье представлена подробная информация о роли учетной политики в организации финан-
сового контроля, организации финансового контроля за отчетами о движении денежных 
средств, организации финансового контроля за отчетами о финансовом состоянии. 
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Organization of financial control of reports on the movement of cash flows of the 
enterprise 

 
Summary 

Enterprise finance is considered the main pillar of the financial system of our country, it is a 
set of monetary relations related to the organization and distribution of income and savings of 
business organizations, meeting their obligations to the financial and credit systems, realizing a 
wide-scale reproduction process, solving social issues and financially motivating staff. The article 
provides detailed information on the role of accounting policy in the organization of financial 
control, the organization of financial control over cash flow statements, and the organization of 
financial control over financial status reports. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN GƏLİRLƏRİNİN 
FORMALAŞMASINDA VERGİ GÖMRÜK SİYASƏTİNİN ROLU VƏ ONUN  

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
                                              
Dövlətin müstəqilliyinin mühüm amili, sabitliyin təmin olunması, əhalinin həyat fəaliyyəti-

nin yüksəldilməsidir. İqtisadi təhlükəsizliyin həyata keçirilməsi hər bir dövlətin vacib vəzifəsidir. 
Bütün bunların formalaşdırılması mənbələrindən biri də gömrük rüsumlarıdır. Yerinə yetirilmiş 
hər bir işə gömrük sahəsində vergilərin tətbiqi, qanunvericiliklə təyin edilmiş rüsum və mənfəət-
lilik səviyyəsinin yüksəldilməsi mexanizmini göstərmək olar. Əlavə olaraq müxtəlif məhsul qrup-
ları üzrə gömrük daxilolma tariflərinin azaldılması, ölkəyə daxil olan məhsulların gömrük qanun-
ları əsasında sadələşdirilmiş sistəmə keçirilməsini, müəyyən ölkələr arasında əlaqələrin yaradıl-
masını təmin edir. 

Gömrük rüsumları hər bir ölkədə həyata keçirilən bütün məhsul qruplarını əhatə edən xarici 
ticarət əlaqələrinin əsas iqtisadi nizamlama üsuludur.Ölkədə idxalın və ixracın əlverişli şəkildə 
nizamlanmasında gömrük rüsumları vacib rol oynayır. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşdırılmasında vergi 
gömrük siyasətinin rolu 

Gömrük tarifləri vasitəsilə qiymət nisbətlərini nizamlamaq üçün ölkəmizdə müəyyən rüsum-
lar həyata keçirilir. Ölkəmizdə tətbiq edilən rüsumlar aşağıdakılardır: 
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1) xüsusi rüsumlar, 2) antidempinq, 3) kompensasiya rüsumları, 4) mövsümi rüsumlar. 
Xüsusi rüsumlar - çoxlu miqdarda daxil olan eyni adlı məhsulların istehsalı ilə istehsalçıların 

mənfəətinə zərər ehtimalı güman olan hallarda müdafiə tədbirləri həyata keçirilir. 
Antidempinq rüsumlar - daxil edilən məhsulların üzərinə qoyulan əlavə rüsumlardır. Belə 

rüsumlar dünya bazarında həyata keçirilən normal qiymətlərdən aşağı və ya daxil olduğu ölkənin 
daxili qiymətlərindən aşağı qiymətlər üzrə gətirilən məhsullara tətbiq edilir. 

Kompensasiya rüsumları-yüksək meyarla həyata keçirilən rüsumlardır.Kompensasiya rüsu-
mu daxili istehsal və idxal məhsullarının qiymətlərindəki  fərqi müəyyən etmək üçün tətbiq edilir.  

Digər gömrük rüsumu isə mövsümi  gömrük  rüsumudur ki, ölkəyə gətirilən və aparılan  ayrı-
ayrı məhsulların  cəld surətdə nizamlanması məqsədilə  həyata  keçirilir. Azərbaycan Respublika-
sının Nazirlər Kabineti tərəfindən mövsümi rüsumların  səviyyələri tətbiq olunur . Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyinin bərpasının 30 ildən artıq müddətində siyasi-ictimai proseslərin nəticəsi  
olaraq xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi müəyyən olunur. 1995-ci ildə “Gömrük rüsumu 
haqqında” qəbul edilmiş qanun 1997- ci ildə qüvvəyə minmişdir ki, bu da öz növbəsində  bazar 
əlaqələrinin inkişafına təkan vermişdir.   

Respublikada dövlət büdcəsinin qurulmasında gömrük və vergi təşkilatları vacib rol oynayır. 
Ölkədə  gömrük  ödənişləri  gömrük təşkilatları tərəfindən  məhsulların  və  nəqliyyat  vasitələrinin  
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirilməsi zamanı iştirak edən insanlardan  
tutulan pul vəsaitidir. 

Azərbaycanda  həyata keçirilən  gömrük  ödənişləri bunlardır: 
1. Gömrük rüsumu; 
2. Aksizlər; 
3. Xidmətə görə haqq; 
4. Əlavə dəyər vergisi; 
5. Məhsulların saxlanılmasına görə gömrük yığımları; 
6. Azərbaycan Respublikasında gömrük işini həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanı tərəfin-

dən lisenziyaların verilməsi və lisenziyaların fəaliyyətinin bərpa edilməsinə görə alınan rüsumlar; 
7. İlkin qərarın  qəbuluna görə haqq; 
8. Ölkədə gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan vəsaitlər; 
9. Gömrük auksionlarında iştiraka görə alınan haqq; 
10. Gömrük  rəsmiləşdirilməsi  üzrə  mütəxəssislərə  ixtisas şəhadətnamələrinin verilməsinə  

görə  yığımlar.  
 Gömrük rüsumu – gömrük orqanları tərəfindən məhsulların dövlətin gömrük ərazisinə  gəti-

rilməsi və ya dövlətin ərazisindən aparılması zamanı tutalan ödənişlərdir. Respublikada gömrük 
rüsumlarının  özünəməxsus yeri vardır. 

Ölkəmizdə gömrük rüsumlarının əsas hissəsini idxal rüsumları əhatə edir.  
Aksizlər - əmtəənin  qiymətini formalaşdırır və onun ödəyiciləri aksizli əmtəənin istehlakçı-

larıdır. Aksizli məhsulların ölkədən ixracı (0) dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur. 
Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşdırılmasında vergi 

gömrük siyasətinin qiymətləndirilməsi 
Dövlət büdcəsinin vacib amillərindən biri ilin əvvəlindən onun planlaşdırılmasıdır ki, o da 

özünü tarazlıq şəklində göstərir. Dövlətin demək  olar ki, sosial - iqtisadi  məsələlərini büdcə me-
xanizmi həyata keçirir. Eyni zamanda büdcə tarazlığı  dövlət  büdcəsi daxilində  gəlir və xərclərin 
balansını müəyyən edir. Ölkədə həyata keçirilən istənilən iqtisadi tədbirlər büdcə vasitəsilə tətbiq 
edilir. Hər bir  dövlətin  özünəxas büdcə gəlirləri  mövcuddur. Gömrük siyasəti proteksionizm və 
azad siyasətə əsaslanır. Proteksionizmin əsas məqsədi  istehsalçıların mənfəətini qorumaq  məq-
sədilə idxala yüksək vergi rüsumları tətbiq etməkdir. Məhsulların gömrük dəyərinin doğru müəy-
yən olunması hər bir ölkədə gömrük təşkilatlarının ilkin və əsas vəzifəsidir. Məhsulların gömrük  
dəyərinin təyin edilməsi aşağıdakı qeyd olunan qaydalar əsasında və eyni zamanda qəbul edilmiş 
beynəlxaq  təcrübənin prinsiplərinə əsaslanmalıdır. 

Gömrük qiymətləndirilməsi, malların gömrük dəyərinin  süni olaraq azaldilmasının  nəticəsi 
olan ticarəti haqsiz rəqabət şəraitindən müdafiə etməlidir. 
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Gömrük qiymətləndirilməsi  sistemi neytral, obyektiv və sənədlərlə qəbul olunmuş məlumat-
lara əsaslanmalıdır. 

Gömrük qiymətləndirilməsi sistemi kommersiya sirlərinin müdafiə olunmasını təmin etməli, 
gömrük qiymətləndirilməsi təmiz və dəqiq olmaqla yanaşı cəmiyyət üçün açıq olmalı, məhsulların  
gömrük rəsmiləşdirilməsinin sürətli olmasına şərait  yaradılmalı, iş adamlarında onların məhsul-
larının gömrük qiymətləndirilməsinin doğru olduğuna inam yaratmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin 1998 - ci il 12 yanvar tarixli 7 saylı qərarı ilə  
Azərbaycan Respublikasinin gömrük ərazisinə gətirilən və çıxarılan  məhsulların gömrük qiymət-
ləndirilməsi  sisteminin həyata keçirilməsi  qaydalarında müəyyən edilmişdir. Qeyd etmək  lazım-
dır ki, Azərbaycan, Ukrayna, Rusiya Federasiyası, Gürcüstan və Qazaxıstan respublikaları ara-
sında dövlətlərarası müqavilə bağlanmış və həmin müqaviləyə əsasən “gömrük rüsumları haq-
qında” müqaviləyə əsasən bu dövlətlərdən idxal olunan məhsullar gömrük rüsumlarından azad 
olunmuşdur. İqtisadi və milli təsərrüfatın qorunmasinda gömrük tarifləri əsas faktordur. Problemin 
müsbət nəticə ilə həllinin vacib şərtlərindən biri gömrük - rüsum nizamlanmasının təşkilati – iq-
tisadi mexanizminin yaradılmasıdır.  
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Роль налоговой таможенной политики в формировании доходов государственного 
бюджета Азербайджанской Республики и ее оценка 

 

Резюме 
Целью исследования является оценка состояния бюджетно-налоговой системы 

государства, подготовка научно обоснованных предложений и рекомендаций в области раз-
вития налоговой системы в соответствии с потребностями рыночной экономики. 

Методология исследования: реализация проектов Президента и Кабинета Минис-
тров, нормативных правовых актов, постановлений и распоряжений, научных трудов из-
вестных экономистов зарубежных и республиканских стран, сбор статистических данных и 
аналитическая обработка. 

Прикладная значимость исследования: Может применяться при регулировании до-
ходов государственного бюджета, являющегося основным финансовым планом государ-
ства, в достижении макроэкономической стабильности, а также при разработке стратегии 
развития экономики государства. 

Результаты исследования: согласно бюджетному законодательству Азербайджанс-
кой Республики бюджет является формой формирования и расходования средств, предназ-
наченных для финансового обеспечения задач и функций государства. В случае проведения 
в стране финансовой политики будет заметно значительное увеличение доходов бюджета. 
Бюджет отражает финансовое положение государства и с учетом этого перераспределяет 
национальный доход и ВВП в стране, в то же время определяет бюджет страны. налоговая 
политика и регулирует экономику страны. Часть более активна, чем доходы.Таможенные 



132 

налоги играют важную роль в формировании доходов бюджета Азербайджанской Респуб-
лики. Каждый реализованный проект служит повышению материального благосостояния 
людей. Таможенные пошлины играют важную роль в эффективной защите народного 
хозяйства страны и обеспечении экономической безопасности. 

Оригинальность и научная новизна исследования: даны предложения и рекомен-
дации в направлении повышения таможенной и налоговой деятельности в стране, класси-
фикации таможенных пошлин и платежей, совершенствования бюджетной и налоговой 
реформы, таможенных тарифов и пошлин. 
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The role of the tax customs policy in the formation of state budget income of the Republic 
of Azerbaijan and ıts evaluatıon 

 

Summary 
The aim of the research is to assess the state of the state's budget-tax system, to prepare 

scientifically proven proposals and recommendations in the field of developing the tax system 
according to the needs of the market economy. 

Methodology of the research: the implementation of projects of the President and the  
Cabinet of Ministers, normative legal acts, decisions and orders, scientific works of well-known 
economists of foreign and republican countries, statistical data collection and analytical processing. 

Application importance of the research: It can be applied in regulating the revenues of the 
state budget, which is the main financial plan of the state, in achieving macroeconomic stability, 
and in the preparation of development strategies of the state economy. 

Results of the research: according to the budget legislation of the Republic of Azerbaijan, 
the budget is a form of formation and spending of funds intended for the financial support of the 
tasks and functions of the state. If a financial policy is implemented in the country, a significant 
increase in budget revenues will be noticeable. The budget reflects the state's financial situation 
and, taking this into account, redistributes national income and GDP in the country, at the same 
time determines the country's tax policy and regulates the country's economy. part is more active 
than income. Customs taxes play an important role in the formation of budget revenues of the 
Republic of Azerbaijan. Each implemented project serves to improve the material well-being of 
the people. Customs duties have an important role in effective protection of the country's national 
economy and implementation of economic security. 

Originality and scientific novelty of the research: suggestions and recommendations were 
given in the direction of raising customs and tax activity in the country, classification of customs 
duties and payments, improvement of budget and tax reform, customs tariffs and duties. 
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MÜASİR ŞƏRAİTDƏ İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNİN MALİYYƏ MEXANİZMİ 
         

Bazar iqtisadiyyatının inkişafı təsərrüfat subyektlərindən bir tərəfdən, dəyişkən iqtisadi mü-
hit şəraitində stabil və dayanaqlı inkişafın təmin olunmasını, digər tərəfdən isə onların istehsal 
etdikləri məhsulların rəqabətqabiliyyətinin artırılmasını tələb edir. Bütövlükdə cəmiyyətin və onun 
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ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin inkişaf etdirilməsi üçün ağırlıq mərkəzi milli gəlir artımını təmin 
edən geniş təkrar istehsalın üzərinə düşür. Bu artımı təmin edən əsas vasitələrdən biri investisiya 
qoyuluşu prosesi, həmçinin investisiyaların gerçəkləşməsi üzrə praktiki fəaliyyətin məcmusu olan 
investisiya fəaliyyətidir. İnvestisiya fəaliyyətinin dinamik və səmərəli inkişafı ölkə iqtisadiy-
yatının stabil inkişafının əsas şərti hesab olunur. 

Ölkədə investisiya fəaliyyətinin canlandırılması və səmərəli investisiya siyasətinin həyata 
keçirilməsində dövlətin xüsusi rolu vardır. İqtisadiyyatın transformasiyası dövründə bu xüsusilə 
zəruridir. Yerli istehsalın inkişafına investorları cəlb etmək üçün Azərbaycan hökumətinin bu sa-
hədə fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən biri sabit investisiya qanunvericiliyi bazasının for-
malaşdırılması olmuşdur. Dövlətin bu məsələyə diqqətlə yanaşması nəticəsində ölkədə investisiya 
münasibətlərinin inkişafı və tənzimlənməsinin daha səmərəli rejimini formalaşdırmağa imkan ve-
rən mükəmməl qanunvericilik bazası və onun çevik və işlək mexanizmi hazırlanmışdır. Bununla 
yanaşı, əlverişli investisiya mühitinin formalaşdırılması məqsədilə infrastrukturun yenidən qurul-
ması, sosial mühitin sağlamlaşdırılması, vergi və gömrük sisteminin optimallaşdırılması, milli val-
yutanın sabitliyinə nail olunması da əsas fəaliyyət istiqamətləri kimi seçilmişdir.   Hökumətin bu 
sahədəki siyasəti həm kapitalın dəyərinə və daxilolma mənbələrinə, həm də onun yerləşdirilməsi 
həyata keçirilən bazara əhəmiyyətli təsir göstərmişdir.  

İnvestisiya maliyyələşdirilməsinin elmi-nəzəri problemləri 
Maliyyə ilə baglı problemlər bu gün demək olar ki, hər birimizi düşündürən ən vacib məsə-

lələrdən biridir. Çünki, mövcud durumda maliyyə sferasında baş verən proseslər bizim hər birimi-
zin şəxsi rifahı ilə qırılmaz şəkildə bağlıdır. Mənfəət və vergilərin həcmi, sosial sığorta və təqaüd-
lərə ayırmalar, səhm və istiqrazların qiyməti, istehsal və sosial sahələrə vəsaitlərin investisiya 
olunması formaları kimi məsələlər bu gün nəinki hökumət dairələri sahəsində müzakirə olunur, 
onlar, habelə bizim hər birimizi dərindən düşünməyə vadar edir. Hər bir iqtisadi sistemin son hə-  
dəfi cəmiyyətin və ayrı-ayrı fərdlərin tələbatlarının qaşılanmasından ibarətdir.  

Uzunmüddətli gələcəkdə təsərrüfat subyeklərinin effektiv fəaliyyət göstərməsi, strateji inki-
şaf tempinin təmini və rəqabət qabiliyyətinin artırılması əhəmiyyətli tərzdə onun investisiya fəal-
lığı və investisiya fəaliyyətinin diapazonu ilə müəyyənləşir. Təsərrüfat subyeklərinin investisiya 
fəaliyyətinin reallaşması ilə bağlı kompleks məsələlərin çözülməsi investisiya siyasətinin əsaslan-
dırılması, onun daha düzgün effektiv istiqamətləri və formalarının seçilməsi, real maliyyə investi-
siyasının məqsədyönlü portfelinin işlənib hazırlanması sahəsində effektiv idarəetmə qərarlarının 
qəbulunu zəruriləşdirir. Bir çox iqtisadi mənbələrdə investisiya anlayışına müxtəlif aspektlərdən 
yanaşılsa da, lakin məzmunca onların hamısında ümumi cəhətlər müşahidə olunur.  

İnvestisiya mənfəət və sosial səmərəyə nail olmaq məqsədilə sahibkarlıq fəaliyyəti obyekt-
lərinə, məqsədli bank əmanətləri, səhmlər və digər qiymətli kağızlar, texnologiya, maşın, avadan-
lıqlar, lisenziya (o, cümlədən əmtəə nişanlarına), har hansı digər əmlak və əmlak hüquqi, intellek-
tual sərvətlərə qoyulan pul vəsaitləri kimi dəyərləndirilir. 

A.Şirov investisiyaya bu cür tərif verir: “… geniş mənada investisiya dedikdə, gəlir və ya 
digər səmərə əldə etmək məqsədılə yeni müəssisələrin yaradılması, fəaliyyətdə olanların genişlən-
dirilməsi, yenidən qurulması və texniki silahlandırılması, dasınmaz əmlakın, səhm, istiqraz və di-
gər qiymətli kağızların alınmasına dövlətin və fiziki şəxslərin də əmlak və intellektual dəyərliləri, 
pul vəsaiti  anlamı dərk edilir. [3].         

S.Abbasov investisiyanı müxtəlif formalı maliyyə və maddi sərvətləri sərbəst pul vəsaitləri 
qoyuluşu kimi ümumiləşdirir. Müəssisənin investisiya fəaliyyətinin strateji məqsədləri onun strateji 
investisiya mövqeyini rəsmi əks etdirən arzuolunan parametrlərdir ki, bunlar da həmin fəaliyyəti 
uzunmüddətli perspektivə yönəltməyə və onun nəticələrini qiymətləndirməyə imkan verirlər. [2].         

İnvestisiya menecmenti sahəsində çoxlarımıza tanış olan Amerika alimləri L.C.Qitman və 
M.D.Conk yazırlar ki, investisiya strategiyasının işlənib hazırlanması üçün investorlar vergi qa-
nunvericiliyinin tələbləri nəzərə alınmaqla investisiya məqsədləri və proqramlarını, likvidliyə və 
pensiya təminatına tələbləri müəyyənləşdirməlidirlər. İnvestisiyanın əsas məqsədləri müəyyənləş-
dirildikdən sonra investisiya planı hazırlanmalıdır ki, bu da “...investisiya məqsədlərini, investisi-
yalaşma üsullarını, məqsədlərə çatma müddətlərini, əlverişli risk səviyyəsini əks etdirən yazılı sə- 
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nəddir” Onlar təsərrüfat subyeklərinin investisiya fəaliyyətinin strateji hədəflərini investorun həll 
etməyə can atdığı maliyyə vəzifələri kimi dəyərləndirir və investisiya məqsədlərinin geniş yayıl-
mış növlərinə aid edirlər: cari gəlirin artırılması; gələcək iri məqsədlər üçün vəsaitlərin yığılması; 
vəsaitlərin pensiya fonduna yığılması; gəlirin vergitutmadan müdafiəsi [ 5]. 

Tanınmış professor T.Ə.Quliyevin təbirincə, ölkəmizdə investisiyanın idarə edilməsi yalnız 
ayrı-ayrı normalar və təminatlarla məhdudlaşmamalı, konseptual əsaslarla həyata keçirilməlidir. 
Başqa sözlə, bütün başqa ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanın da “...həqiqi milli investisiya me-
necmenti formalaşmalıdır...” və hamı “...sistemli qaydada belə bir menecmentin işlək olmasını 
təmin etməlidir” [4]. 

Bütün bu təriflərdən bəyan olur ki, investisiyalarda başlıca rol kapitala məxsusdur. Lakin 
kapital qoyuluşu investisiyanın yalnız bir hissəsidir. Deməli, investisiya daha geniş anlayışdır. La-
kin bəzi iqtisadi mənbələrdə investisiya və kapital qoyuluşunun eyniləşdirilməsi kimi təhriflərə 
yol verilmişdir. Bizim fikrimizcə, investisiyaya iqtisadi inkişaf strategiyasının reallaşdırılması 
üçün zəruri olan maliyyələşdirilmənin həyata keçirilməsi obyekti kimi baxmaq olar. 

Ölkədə investisiya fəaliyyətinin canlandırılması və səmərəli investisiya siyasətinin həyata  
keçirilməsində bilavasitə dövlətin rolu danılmaz hesab edilir. İqtisadiyyatın transformasiyası döv-
ründə bu fakt xüsusilə zəruridir. Yerli istehsalın inkişafına investorları cəlb etmək hədəfi ilə Azər-
baycan hökumətinin bu sahədə fəaliyyətinin prioritet sahələrindən biri sabit investisiya qanunve-
riciliyi bazasının formalaşdırılması hesab edilir. Dövlətin bu məsələyə diqqətlə yanaşmasının ye-
kunu olaraq ölkədə investisiya münasibətlərinin inkişafı və tənzimlənməsinin daha mütərəqqi re-
jimini formalaşdırmağa imkan verən səmərəli qanunvericilik bazası və onun çevik və işlək mexa-
nizmi işlənib hazırlanmışdır.  

İnvestisiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinin forma və üsulları 
Azərbaycanda iqtisadi inkişafın yüksəldilməsi mərhələsi ölkədə aqrar sektorda investisiya  

fəallığının gücləndirilməsi prosesi ilə sıx şəkildə əlaqədardır. Belə vacib sferada dövlətin rolu 
indiki dövrdə xüsusi məna kəsb edir. Məhz bu hədəflə investisiya layihələrinin iqtisadi səmərəlilik 
baxımından tədqiqi, investisiya layihələrinin cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi məsələsi iqtisa-
diyyatın perspektiv inkişafından ötrü mühüm rola malikdir. Müasir dövrdə layihələrin cəlbedicili-
yinin qiymətləndirilməsi qeyri-dövlət sektoru üçün də zəruri amildir. İnvestisiya yığımının ölkədə 
məqsədəuygun istifadəsi, reallaşan hər hansı investisiya layihəsinin səmərəlilik meyarı ümumilik-
də iqtisadi inkişafın yüksəlişinə səbəb olur. 

Ölkə iqtisadiyyatı son illər dinamik inkişaf edir və respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı isti-
qamətində qarşıda duran ümdə vacib vəzifələr uğurla həyata keçirilir. Əminliklə deyə bilərik ki, 
qeyri-neft sahələrinin inkişafı üzrə yüksəliş müşahidə olunmaqdadır. Bu sektorda aparıcı sahələr-
dən biri aqrar sahədir. Aqrar sahənin dinamik inkişafı burada yürüdülən ardıcıl və məqsədyönlü 
islahatların məntiqi yekunudur. Biznesin inkişafında maliyyə-kredit mexanizminin istər təşkilatı, 
istərsə də iqtisadi məsələlərindən dolgun istifadə edilməsı onun dayanıqlı, rəqabətqabiliyyətli 
yüksəlişini təmin etmişdir. Aqrar sektorda biznesin inkişafına ilbəil artan investisiya qoyuluşları 
sahənin yeni texnologiyalarla məhsul istehsalına əlverişli imkan yaradır. Kənd əhalisinin illər 
boyunca artan pul gəlirləri regionların real iqtisadi inkişaf dinamikasını sübut edən başlıca 
amillərdən biridir. Sahibkarlığın inkişafına yatırılan investisiyalar, ölkə əhalisinin ərzaq məhsulları 
ilə daha tam təminatına əlverişli şərait yaratmışdır. 

Aqrar sektorda investisiyalaşma, dövlət köməyinin çağdaş dünya praktikasına uyğun çoxşa-
xəli sisteminin formalaşdırılması ümdə vacib məsələdir. Bu vacib məsələnin çözülməsi kənd təsər-
rüfatı əmtəə istehsalçılarına subsidiyaların verilməsini bilavasitə zəruriyyətə çevirir.Bazar iqtisa-
diyyatı münasibətləri bərqərar olmuş ölkələrdə kənd təsərrüfatının sənayeləşdirilməsi hədəfilə 
vacib növ istehsal vasitələri ilə təminatla əlaqədar subsidiyalar geniş tətbiq edilmişdir. Dünya 
təcrübəsində dövlət büdcəsindən aqrar sahənin modernləşdirilməsindən ötrü səmərəli subsidiyalar 
mexanizmi işlənib hazırlanmışdır. Aqrar iqtisadiyyatda modernləşdirmə üçün dövlət subsidiyala-
rının tətbiqinin əsas istiqamətlərindən biri gübrələrin və zərərvericilərə qarşı kimyəvi mübarizə 
vasitələrinin yiyələnməsinə, toxumçuluğun, cins damazlıq işlərinin inkişafına çəkilən xərclərin bir 
hissəsinin dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına ödənilməsidir. 
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İnvestisiya mühitinin formalaşması yolları       
Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən aqrar islahatlar milli kənd təsərrüfatının müasir 

modelinə uygun adekvat məhsuldar qüvvələrin modernləşdirilməsinə və zəruri institutsional dəyi-
şikliklərə gətirib çıxarmamışdır. 2004-2018-ci illəri əhatə edən Azərbaycan Respublikası regionla-
rının sosial-iqtisadi inkişafının Dövlət Proqramları və “Azərbaycan-2020: gələcəyə baxış” İnkişaf 
Konsepsiyası çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafı 
üçün əlverişli mühit yaradılmış, fermerlərə dövlət qayğısı güclənmiş, yəni kənd təsərrüfatı məhsul-
ları istehsalçıları torpaq vergisi istisna olmaqla bütün vergilərdən azad edilmiş, fermerlərə dövlət 
büdcəsindən subsidiyalar ödənilmişdir. Azərbaycan Respublikasının maliyyə imkanları artdıqca aq-
rar sahənin inkişafına göstərilən dövlət dəstəyinin həcmi artmış və əhatə dairəsi genişlənmişdir. 

Xarici kapitalın ölkə iqtisadiyyatına axınının gücləndirilməsi elmi-texniki tərəqqi sahəsində 
son nailiyyətlərin, yeni texnologiyaların aqrar sahəyə tətbiqinə və habelə qabaqcıl idarəçilik təcrü-
bəsinin geniş yayılmasına imkanı genişləndirir.Bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin təşəkkül tap-
dığı Azərbaycanda investisiya imkanlarının reallaşdığı, xarici kapitalı cəlb etməkdən ötrü əlverişli 
investisiya mühitinin yaradıldığı hazırkı durumda investisiya potensialının formalaşması və ondan 
istifadənin optimallaşması ilə əlaqədar bir sıra problem məsələlərə hələ də tam şəkildə aydınlıq 
gətirilməmişdir. İqtisadi inkişafın strateji prioritetlərinin, investisiya qoyuluşunun proqnoz mo-
dellərinin hərtərəfli əsaslandırılması, aqrar sahənin müasirləşdirilməsi barədə investisiya layihələ-
rinin səmərəliliyinin hərtərəfli qiymətləndirilməsi, o cümlədən investisiya fəaliyyətinin təkmilləş-
dirilməsi və stimullaşdırılması məsələsi elmi və praktik baxımdan vacibdir. 

Ölkədə  investisiya mühitinin  inkişafı sosial-iqtisadi transformasiyaların və təkrar istehsalın 
intensivləşdirilməsinin müasir meyillərini diqqətdə saxlamaqla, bazar iqtisadiyyatı münasibətləri 
dövründə investisiya potensialının formalaşmasının və ondan istifadənin optimallaşdırılmasının 
istiqamətlərini daha təkmil şəkildə müəyyənləşdirmək zərurətini artırır. Bu baxımdan, aşağıda 
sadaladıgımız vəzifələrin çözülməsi ölkəyə aqrar sahədə investisiyaların cəlb edilməsində elmi-
praktik yanaşmaların əhəmiyyətini yüksəldir: 

- sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatının bərqərar olması şəraitində yığımın və investisiya po-
tensialının formalaşmasının qanunauyğunluqlarının aşkarı;  

- aqrar sahənin inkişafı ilə əlaqədar investisiya potensialının təkrar istehsala təsiri mexaniz-
mini müəyyənləşdirmək;  

- aqrar istehsalın investisiya sferasının inkişafının ümdə xüsusiyyətlərinin, istiqamətlərinin 
və innovasiya amillərinin tədqiqi;  

- aqrar sahədə investisiyaları təkrar istehsal və iqtisadi artımın intensivləşdirilməsinin strateji 
parametri olaraq nəzərdən keçirmək; 

- ölkənin uzunmüddətli aqrar sahənin iqtisadi inkişaf strategiyasının reallaşmasına investi-
siya aktivliyinin təsirini büruzə etmək;  

- aqrar sahəyə xarici investisiyaların cəlbi və məqsədli istifadə olunmasının strateji prio-
ritetlərini tutarlı dəlillərlə əsaslandırmaq;  

- qabaqcıl ölkələrdə aqrar sahənin investisiya prosesinin tənzimlənməsi və stimullaşdırılması 
mexanizmlərini analiz etmək və s. 

İnvestisiya-maliyyə resurslarının cəlb edilməsi prosesində müxtəlif stimullaşdırıcı maliyyə, 
büdcə-vergi mexanizmləri və ölkənin maliyyə siyasətinin əsasını təşkil edən əlverişli investisiya 
mühiti və “investisiyaların optimallaşdırılması proqramları”nın işlənib hazırlanması dövlətin əhə-
miyyət kəsb edən stimulyatoru kimi ölkənin iqtisadi artımında geniş istifadə edilir. Ölkə iqtisadiy-
yatına xarici kapitalın cəlbinin stimullaşdırılmasında büdcə-vergi mexanizminin rolunun qiymət-
ləndirilməsi məhz qurulan vergi  siyasətinin təşkilindən birbaşa asılıdır. Respublikamızda həyata 
keçirilən büdcə-vergi siyasəti vergi dərəcələrinin nisbətən aşağı salınması və vergi güzəştlərinin 
tətbiqi hesabına vergitutma bazasının əhatə dairəsinin böyüməsinə, iqtisadiyyata investisiya qoyu-
luşunun stimullaşdırılmasına, hüquqi şəxslərlə fərdi sahibkarlar və vergi ödəyiciləri arasında vergi 
yükünün bərabərləşdirilməsinə və son yekunda qüvvədə olan iqtisadi potensialın artırılmasına və 
əhalinin maddi rifahının yüksəldilməsinə yönəldilmiş fəaliyyətdən ibarətdir.  

Ölkə iqtisadiyyatının inkişafına daxili və xarici investisiyaların artırılmasını, onların düzgün  
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strukturunun müəyyən edilməsi və ya müəyyən bir iqtisadi sahəyə qoyulmasını həyata keçirmək 
məqsədilə dövlət müxtəlif istiqamətlərdə öz iqtisadi siyasətini həyata keçirir. Bu səbəbdən istehsal 
ediləcək əməyə tələb ilə əlaqədar müəssisənin istehsal gücünə, dövlətin tətbiq etdiyi maliyyə, pul, 
xarici ticarət və qiymət siyasəti olduqca böyük təsir edir. 

İnvestisiya fəallığı və onun nəticəsi iqtisadiyyatın artan templə inkişafına zəruri ilkin şərtlər 
yaratmaq və ümumilikdə götürüldükdə, investisiya qoyuluşu üçün əlverişli mühitin forma-
laşdırılması üçün qarşıya qoyulan məqsədlərin reallaşdırılmasına geniş imkanlar açır. 

Aqrar-sənaye istehsalının dinamik inkişafı və kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi üçün kreditləşdirmə həyata keçirilir, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına dövlət 
tərəfindən subsidiyalar verilir, lakin kommersiya banklarının kreditləri üzrə yüksək faiz dərəcə- 
sinin subsidiyalaşdırılması aqrobiznes subyektlərinin kreditləşdirilməsi problemini  tam həll etmir. 

İnvestisiya prosesinə dövlətin ciddi yanaşmasının vacibliyini qeyd edərkən, onun xarici 
investisiyanın cəlb olunması sahəsində həyata keçirdiyi siyasətindən irəli gələn, bu gün üçün 
təxirəsalınmaz aşağıdakı əsas vəzifələri göstərmək lazımdır: 

- investor üçün əsas hissəsi vergi rejiminin sabitliyi olan əlverişli hüquqi və təşkilati 
şəraitin yaradılması; 

- potensial investorların axtarılması və cəlb olunması üzrə olan təşkilatların funksiyalarının 
vahid dövlət orqanında birləşməsi; 

- dünya təcrübəsindəki səmərəli formalardan geniş istifadə olunması yolu ilə dünya kapital 
bazarında reklam informasiyasının yaradılması. 
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BÜDCƏ GƏLİRLƏRİNDƏ VERGİ ÖHDƏLİKLƏRİNİN MÖVQEYİ 
 

Müasir şəraitdə mühasibat uçotunun vəzifələri təsərrüfat fəaliyyətinin faktlarının sadəcə 
qeydiyyatı ilə məhdudlaşmır, əslində müəssisələrin maliyyə xidməti, işçilərinin peşəkar mühaki-
məsi əsasında qərarların qəbulu səviyyəsinədək yüksəlməkdədir. Bu vergilər və yığmalar üzrə 
büdcə ilə hesablaşmaların uçotuna da aiddir. Büdcə ilə hesablaşmaların uçotunun yoxlanılması 
üçün, habelə uçotun digər bölmələrinin yoxlanılması üçün auditor firmasının intellektual mülkiy-
yəti sayılan firmadaxili standartların hazırlanması məqsədəuyğundur.  

Büdcə gəlirlərində mərkəzi yeri vergilər tutur, çünki dövlətin maliyyə resursları əsasən vergi, 
rüsum, yığım və digər məcburi ödənişlər hesabına formalaşır (Sadıqov, 2014:1). Vergi – fiziki və 
hüquqi şəxslərin əldə etdikləri gəlirlər, sahib olduqları mülkiyyət və istehlak etdikləri nemətlərin 
dəyərinin müəyyən hissəsinin hesablanaraq dövlətə məcburi və əvəzsiz olaraq etdiyi ödənişlərdir. 
Vergi xərcinin hesablanması və ödənilməsi hər bir ölkənin daxili işi olub, vergi məcəlləsi ilə tən-
zimlənir (Haqverdiyeva, 2015:3). Əgər əvvəllər işin həmin sahəsində mühasibə bir neçə mühasibat 
köçürməsi tərtib etmək tələb olunurdusa, indi mühasibat uçotu hesablarında vergi bazasının hesab 
lanmasının alternativ variantlarını hesablamaqla cari və təxirə salınan vergiləri real surətdə əks et-  
dirmək zərurəti meydana çıxır. 

Vergilər dövlət büdcə gəlirlərini təmin etməklə yanaşı, sosial-iqtisadi proseslərə təsir göstə-
rən başlıca vasitədir. Belə ki, vergilər iqtisadi fəallığı stimullaşdırmaq, ayrı-ayrı sənaye sahələrinin 
inkişafı və sahibkarlıq fəaliyyətinə təsir göstərmək, tələblə təklif arasındakı tarazlığı təmin etmək 
və gəlirləri yenidən bölüşdürmək imkanına malikdir. Azərbaycan Respublikasında Vergi Məcəl-
ləsinin qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar vergi ödəmələrini hesablamaq üçün vergi uçotu xarakteri 
daşıyan müvafiq hesablamalar aparılmaqdadır. Vergilər və yığımlar üzrə hesablaşmaların uçotu-
nun aparılması praktikasının öyrənilməsi göstərir ki, vergilərin hesablanması üçün informasiya-
ların əsas mənbəyi mühasibat uçotunun məlumatları olmalıdır.  

Vergi Məcəlləsindəki bəzi ziddiyyətlər və çatışmazlıqlar, vergi orqanları tərəfindən zəruri 
informasiyaların və ixtisaslı köməyin çatışmaması vergilərin hesablanması üzrə konkret məsələnin 
düzgün həllini tapmağa imkan verməyən situasiyaların meydana çıxmasına gətirib çıxarır. Yeni 
normativ aktların, vergiyə cəlb olunma məsələləri üzrə izahatların ortaya çıxması vergi ödənişlə-
rinin hesablanması zamanı səhvlərə yol verilməsinin potensial risklərini artırır. Vergiyə cəlbolun-
ma və vergi bazasının düzgün başa düşülməməsi bir çox hallarda maliyyə sanksiyaları ilə nəti-
cələnir. Vergiyə cəlbolunma üzrə normativ sənədlərin qəbulu onların öyrənilməsi üçün yol verilən 
bütün müddətləri üstələyir, vergi ödənişlərinin auditor yoxlamasının aparılmasını tələb edir, bu da 
vergilər üzrə hesablamaların vaxtında düzəldilməsinə şərait yaradır. Vergilər və yığımlar üzrə 
hesablaşmaların auditi auditor xidmətinin mürəkkəb sahəsidir və hər bir verginin dərindən 
yoxlanılmasını tələb edir.  

Vergi bəyannamələrində əks etdirilən göstəricilərin mühasibat uçotu məlumatlarına uyğun-
luğunun yoxlanılmasını iki mərhələyə bölmək olar:  

1) informasiya mənbələrinin məhdud miqdarından istifadə etməklə pozuntuların aşkara çı-
xarılması;  

2) yoxlanılan müəssisənin mühasibat uçotunun bütün göstəricilərindən istifadə etməklə 
dəqiq yoxlama (Maliyyə uçotu, 2021). 

İndiki müasir iqtisadi şəraitdə vergitutma mexanizmi ilə mühasibat uçotu arasında qarşılıqlı 
əlaqənin yaranması ən mühüm problemlərdən biridir. Qüvvədə olan vergi qanunvericiliyi müəssi-
sələrdə ayrıca vergi uçotunun aparılmasını tələb edir. Yəni mülkiyyət formasından və tabeçiliyin-
dən asılı olmayaraq istənilən təsərrüfat subyekti vergitutma məqsədləri üçün öz gəlir və xərclərinin 
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uçotunu aparmalıdır. Bu isə əsasən mənfəət vergisi üzrə vergitutma bazasının formalaşması ilə 
şərtləndirilir və yalnız vergitutma məqsədləri üçün tətbiq olunur.  

Hazırda Azərbaycan Respublikası özünün inkişafı tarixində dönüş anlarını yaşayır, təsərrü-
fat fəaliyyətinin konsepsiyasının yenidən qurulması baş verir, onun əsas məqsəd və vəzifələri 
konkretləşir. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsinin əsas 
istiqamətlərindən biri vergi ödənişlərinin optimallaşdırılması, vergilər və yığımlar üzrə he-
sablaşmaların uçotu, həmçinin səhvlərin öz vaxtında aşkara çıxarılması hesab olunur. Həmin mə-
sələlər də işdə qismən nəzərdən keçirilmişdir. Bu gün vergi uçotunu mühasibat uçotundan ayrı-
lıqda təsəvvür etmk ədalətli olmazdı. Onların arasındakı metodik və sənədli əlaqə olduqca sıxdır. 
Heç bir şübhə yoxdur ki, müəssisələrdə mühasibat və vergi uçotu eyni müəssisələrin fəaliyyət 
predmetidir. Buna əsasən təsdiq etmək olar ki, vergi uçotu maliyyə və idarəetmə uçotu ilə yanaşı, 
mühasibat uçotunun bölmələrindən biridir.  
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говых обязательств перед бюджетом. В настоящее время, когда в Азербайджане форми-
руется экономическая система, основанная на рыночных отношениях, для управления та-
кими отношениями требуются качественные изменения во всех сферах экономической 
деятельности, включая бухгалтерский учет и аудит. Здесь реально отражаются текущие и 
отложенные налоги, а также анализируются направления решения ряда проблем, возника-
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Position of tax liabilities in budget revenues 

 
Summary 

In the article, the study of the issues of accounting for tax liabilities with the budget is 
considered as an important condition. At the current time, when an economic system based on 
market relations is being formed in Azerbaijan, in order to manage such relations, quality changes 
are required in all areas of economic activity, including accounting and auditing. Here, current and 
deferred taxes are reflected in reality, and directions for solving a number of problems that arise 
in practice during accounting and auditing of taxes and collections are analyzed. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ İQTİSADİ DİRÇƏLİŞ 

 
Azərbaycan Respublikasının Ermənistanın işğalından azad edilən ərazilərinin bərpası, milli 

iqtisadiyyata sürətli inteqrasiyası, dayanıqlı inkişafının təmin olunması, orada ən müasir infra-
strukturun qurulması, mədəni-tarixi abidələrin bərpası və layiqli yaşayış şəraitinin yaradılması 
istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Bu çərçivədə icra olunan layihələr həmin 
ərazilərin qısa müddət ərzində sülh və əməkdaşlıq bölgəsinə çevrilməsində və iqtisadi inkişafında 
mühüm rol oynayacaqdır. 

İşğaldan azad olunmuş rayonların iqtisadi dirçəlişi məqsədi ilə planlaşdırılan bütün tədbir-
lərin uğurla həyata keçirilməsindən ötrü sektoral stimullaşdırma həlledici dərəcədə böyük əhə-
miyyətə malikdir. Aqrar sektorda əsas stimullaşdırıcı tədbir repatriantlara torpaq sahələrinin veril-
məsi olacaqdır. Torpaq, onların özəl mülkiyyətinə əvəzi ödənilməmək şərti ilə (havayı) paylana-
caqdır. Bundan ötrü bir sıra işlər görülməli, o cümlədən torpaq sahələri yenidən qeydiyyata alın-
malı, torpaq fondunun strukturu dəqiqləşdirilməli, sonradan isə torpaq sahələri repatriantlara 
paylanaraq onlara mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən müvafiq aktlar verilməlidir. Bütün bu işlər 
ölkədə həyata keçirilmiş torpaq islahatına müvafiq surətdə aparılmalı və bunlara, aydın məsələdir 
ki, kompleks şəkildə yanaşılmalıdır. Dövlət öz üzərinə, fermer təsərrüfatlarının qurulması və mü-
vafiq texnika və avadanlıqla, mal-qara ilə, əkinlik toxumla, gübrələrlə və başqa resurslarla təchiz 
edilməsi sahəsində repatriantlara yardım göstərmək üzrə xüsusi vəzifələr götürməli olacaqdır. 
Repatriantlar arasında kənd əhalisi böyük üstünlük təşkil etdiyinə görə, aqrar sektor (həm 
əkinçilik, həm də heyvandarlıq) dövlətin birinci dərəcəli qayğı obyektinə çevriləcəkdir. 

Bəzi rəqabət üstünlüyü sahələri də mövcuddur ki, onların sürətlə inkişaf etdirilməsindən ötrü 
spesifik dövlət dəstəyi formaları tələb olunacaqdır. Məsələn, atçılıq təsərrüfatlarının qurulması və 
inkişafı, tam bir sıra dövlət qurumlarının birbaşa müdaxiləsi olmadan çox çətin əmələ gələrdi və 
hətta bəlkə də mümkün olmazdı. Bu sektora özəl şirkətlərin cəlb edilməsi isə daha uzaq dövrün 
vəzifələrinə aid olunmalıdır. Özəl müəssisələr atçılığa fəal surətdə o vaxt maraq göstərəcək ki, 
sektor artıq tam formalaşacaq və onun yüksək rentabelliyi (gəlirliliyi) isə, hər halda atçılıqla 
məşğul olmaq həvəsində olan sahibkarlar üçün, artıq aşkar olacaqdır. Ona görə də ilkin mərhələdə 
bu sahəni əsas etibarilə dövlət bölməsi tərkibində qurub formalaşdırmaq daha məqsədəuyğundur.  

Özəl müəssisələr işğaldan azad edilmiş rayonların konfliktsonrası reabilitasiyasına iki 
formada qatılacaqdır. Birinci forma nisbətən sadədir və sahibkarların, öz təşəbbüsləri əsasında 
yeni müəssisələr açmasını ehtiva edir. Bu forma iqtisadiyyatın o sahələrində yayılacaqdır ki, 
onlarda biznesin rentabellik norması, ölkə üzrə orta normadan daha yüksək olacaqdır. İkinci forma 
– tenderlər keçirərək, özəl şirkətlərə sərfəli dövlət sifarişləri verib onları konfliktsonrası reabi-
litasiya işlərinə cəlb etməkdir.  

Özəl sektoru işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasına daha fəal surətdə cəlb etməkdən ötrü 
bəzi əlavə stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsinə də ehtiyac vardır. Bu məqsədlə istifadə 
edilə biləcək iqtisadi mexanizmlərin arasında bir neçəsini ayrıca qeyd edə bilərik: 

1. İşğaldan azad edilmiş rayonların iqtisadi dirçəlişində öz təşəbbüsü əsasında iştirak edən 
özəl müəssisələrə təmənnasız maliyyə yardımı (dövlət qrantları) verilməsi. “Təmənnasız” dedikdə 
bu yardımın məhz qrant məzmunu daşıdığı, sonradan geri istənilməyəcəyi nəzərdə tutulur. Dolayı 
təmənna isə var və ondadır ki, həmin vəsaitlər post-konflikt ərazilərin dirçəldilməsinə, özü də 
mümkün qədər səmərəli bir şəkildə sərf olunsun;  

2. İşğaldan azad edilmiş rayonların iqtisadi dirçəlişində iştirak edən özəl müəssisələrə fiskal  
güzəştlərin (vergi və gömrük güzəştlərinin) verilməsi. Bu iqtisadi tənzimləmə aləti Azərbaycan  
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üçün kifayət qədər ənənəvidir; 
3. İşğaldan azad edilmiş rayonların iqtisadi dirçəlişində iştirak edən özəl müəssisələrə 

güzəştli kreditlərin verilməsi. Azərbaycan bu sahədə də kifayət qədər güclü təcrübəyə sahibdir. 
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu öz mövcudluğu dövründə həm ölkənin paytaxtında, həm də digər 
şəhər və əyalətlərində gerçəkləşdirilmiş yüzlərcə biznes-kommersiya layihəsini maliyyələşdir-
mişdir. Güzəştli kreditləşdirmədə, dövlət qurumları ilə bərabər, kommersiya bankları da mühüm 
rol oynaya bilər və oynamalıdır. Bundan ötrü Mərkəzi Bankda ayrıca bir məqsədli kredit xətti 
açmaq təklif olunur. Həmin xətt üzrə kommersiya banklarına veriləcək kreditlərin mənbəyi qis-
mində, AMB-nin mərkəzləşdirilmiş kredit resursları ilə yanaşı, dövlətin beynəlxalq maliyyə ins-
titutlarından və qismən xarici donorlardan cəlb etdiyi maliyyə vəsaitlərindən də istifadə ediləcəyi 
nəzərdə tutulur. 

Bütün növ güzəştlər verilərkən, işğaldan azad edilmiş rayonların artıq regiona köçmüş  
sakinlərinə məxsus olan özəl müəssisələr üstün tutulmalıdır. Bu təkcə sosial baxımdan deyil, sırf 
iqtisadi nöqteyi-nəzərdən də vacibdir. 

İşğaldan azad edilmiş rayonlarda maliyyə xidmətlərinin təşkili, investisiya qoyuluşu ayrıca 
bir problemdir. Bu problem dövlət və özəl kommersiya banklarının birgə iştirakı əsasında çözü-
ləcəkdir. Bank-maliyyə infrastrukturunun yenidən yaradılması gedişində, başqa iqtisadi alətlərlə 
yanaşı, əhaliyə güzəştli istehlak kreditlərinin verilməsindən, kənd təsərrüfatının inkişafını hədəf 
tutan məqsədli kreditlərdən, aqrar-sənaye istehsalında və xidmət sektorunda çalışan kiçik və orta 
müəssisələrin ayrıca bir xətt üzrə kreditləşdirilməsindən də istifadə olunacağı nəzərdə tutulur. 

İşğaldan birinci növbədə azad edilməsi nəzərdə tutulan rayonların resurslarla nə dərəcədə 
yaxşı təmin olunduğunu qiymətləndirərkən ilk-əvvəl onların coğrafi yerləşməsinin xüsusiy-
yətlərini göz önünə gətirmək lazımdır. Münaqişəyə qədər bu rayonlar – coğrafi mövqeyinə görə – 
həm dağlıq və aran Qarabağın qonşu yaşayış məntəqələri ilə, həm də ölkənin digər bölgələri ilə 
müəyyən “resurs-kooperasiya” əlaqələrinə malik idi. İşğaldan azad edilmiş rayonlardakı dağ 
otlaqları ölkənin qonşu rayonlarının heyvandarlıq təsərrüfatları üçün yaylaq yerləri idi və əksinə, 
dağ rayonlarının heyvandarları aran Qarabağ ərazisindən qışlaq kimi faydalanırdılar. İşğaldan azad 
edilmiş rayonlarda iqtisadiyyatın resurs təminatı məsələsi yalnız kompleks şəkildə – onlarla bir 
bölgədə yerləşən ölkə regionlarının potensialı ilə birgə götürülərək araşdırıla bilər. Prinsipial 
dərəcədə mühümdür ki, regionun iqtisadi dirçəlişi heç bir vəchlə onun əlahiddələşməsi ilə mü-
şayiət olunmamalıdır, əksinə, məqsəd, işğaldan azad edilmiş bütün əraziləri ölkənin digər böl-
gələrinə üzvi surətdə qovuşdurmaqdan (inteqrasiya etməkdən) ibarətdir. Ümumən yanaşdıqda, 
işğaldan azad olunacaq rayonlarda iqtisadiyyatı mümkün olan ən qısa müddət içində dirçəltmək 
üçün Azərbaycanın potensialı tam yetərlidir. Bu, post-konflikt rayonları ölkənin ümumi (vahid) 
iqtisadi məkanına qatıb-qovuşdurmağa, dövlətin iqtisadi suverenliyini onun bütün ərazisi boyu 
tətbiq etməyə yol açacaqdır. Hazırda işğal altında olan rayonların gələcək iqtisadi dirçəlişi, böl-
gənin bütün sakinlərinin (onların etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq) rifahını yüksəltməkdə, 
habelə bütün Mərkəzi Qafqaz regionunun ümumi sosial-iqtisadi tərəqqisində son dərəcə mühüm 
rol oynayacaqdır. 

 
ƏDƏBİYYAT 

1. Səmədzadə Z.Ə. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası proqramı və iqtisadi rayonlaşma 
məsələləri, SDU konfrans materialları, 2021, s. 4-14. 

2. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı. 

İnternet resursları 
1. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 2021. 
2. “İşğaldan azad edilən ərazilərin kənd təsərrüfatı potensialı” – 
      https://vergiler.az/news/economy/ 11103.html. 
3. https://economy.gov.az/az/page/iqtisadiyyat/investisiya/investisiya-muhiti 

 



141 

Амаль Расим оглы Гасанлы 
кандидат экономических наук, 
Лала Адем кызы Галандарли 

магистрант 
lalellllale2000@gmail.com 

Азербайджанский Университет Кооперации 
 

Экономическое возрождение на освобожденных территориях 
 

Резюме 
Связана с вопросами эффективного использования материально-технических ресур-

сов на освобожденных территориях, проведения реконструкции, реставрационных работ, 
инвестиций на должном уровне, повышения эффективности использования ресурсов. 
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Summary 
The areas for investments during the reconstruction of our liberated territories should be 

investigated in detail and implemented in stages. Citizens should be provided with the basic 
standard of living, and in the process of their resettlement, attention should be paid to the areas of 
social and economic development. In addition, strategic areas aimed at creating a long-term 
sustainable economic development model should be selected. 

As a result of the conclusion of the 44-day Patriotic War with a great victory, one of the 
priorities of the socio-economic development of the Republic of Azerbaijan was related to the 
development of our territories freed from occupation. The fact that these areas have great natural 
and economic potential, taking into account the area's raw materials, natural resources, and fertile 
land, it is known that the country's economy will increase in a short period of time after the 
recovery phase. 
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MÜASİR ŞƏRAİTDƏ MÜƏSSİSƏDƏ MALİYYƏ MENECMENTİ SİSTEMİNİN 

İNKİŞAFI YOLLARI 
     
Maliyyə menecmentində maliyyə və uçot nəzəriyyələri arasında sıx əlaqə müşahidə olunur. 

Buna əsasən maliyyə menecmenti metodlarının və maliyyə təhlilinə, planlaşdırmaya, proqnoz-
laşdırmaya və daxili maliyyə nəzarətinə xas olan spesifik  üsulların həyata keçirilməsinin əlaqələn-
dirilməsinə nail olunur. Koordinasiya maliyyə menecmentinin metodlarından olan büdcələşdirmə 
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vasitəsilə həyata keçirilir. Odur ki, maliyyə menecmentinin formalaşmasının əsası kimi maliyyə 
strukturunun və metodlarının inkişafı yollarının tədqiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Maliyyə pul münasibətləri sisteminin əsası kimi 
Maliyyə ixtisaslaşma tələb edən geniş bilik və təcrübəvi fəaliyyət sahəsidir. Hazırda  ma-

liyyənin fəaliyyətinin beş daha iri sferasını ayırmaq olar: dövlət maliyyəsi; sahə maliyyəsi; kredit və 
pul dövriyyəsi; sığorta; qiymətli kağızlar bazarı. Maliyyə menecmenti bütün sahələri əhatə edir, lakin 
daha çox “sahə maliyyəsi” sferasında həyata keçirilir. İngilis termini olan “financial management” 
hərfi olaraq “maliyyə idarəetməsi”, yəni idarəetmə metodlarından biri kimi, bizim tərcüməyə görə 
isə “maliyyənin idarə edilməsi” kimi tərcümə olunur. Bu iki termin eyni olaraq ən sadədən daha 
mürəkkəbə doğru inkişafı, yəni maliyyədən maliyyə menecmentinə doğru inkişafı göstərir. 

Maliyyə pul münasibətləri sistemi kimi müəyyən edilməklə, gəlirlərin formalaşmasında, 
xərclərin həyata keçirilməsində, qeyd olunan proseslərin səmərəliliyinin monitorinqində, sosial və 
iqtisadi inkişaf effektivliyinin konkret monitorinqində ifadə edilir. Burada qeyd edək ki, dar və 
təmiz maliyyə mənasında səmərəlilik zərərsizliyi, gəlirliliyi, rentabelliyi, daha dəqiq isə, aşağı 
düşməyən, artan rentabelliyi nəzərdə tutur. Maliyyə menecmenti – təsərrüfat subyeklərinin istər 
taktiki və istərsə də strateji hədəflərinə çatmaqdan ötrü rasional kanallardan maliyyə ehtiyatlarının 
cəlbi prosesi və sonradan daha mədsədli yararlanmaq xətti ilə pul vəsaitlərinin səmərəli  idarəolun-
masını araşdıran iqtisad elminin azad sistemləşdirilmiş və perspektivli tərəflərindən biridir. Ma-
liyyə menecmentinin təşkilinin maliyyələşməsinin təkmilləşdirilməsi metodları respublikanın iqti-
sadi cəhətdən yüksəlişində rol oynayan mühüm amildir. Digər prizmadan, bütün ölkələr məhdud 
olan mənbələrdən məqsədəuygun və bərabər tərzdə vəsaitlərdən yararlanmaq məcburiyyəti 
qarşısındadırlar. Bunun yekunudur ki, bu mənbələrdən istifadə zamanı alternativlər arasında uyğun 
gələn birisinin seçilməsi vacib işdir. Müəssisələrin maliyyələşdirilməsi üsullarının geniş analizi 
alternativlər arasında ölkə iqtisadiyyatının maraqlarına uyğun olanının seçilməsinə yardımçı olan 
alətdir. Hal-hazırda maliyyə bazarlarındakı qeyri-müəyyənlik və əsas bank əməliyyatlarından 
gəlirliliyin azalması fonunda intensiv artım strategiyasından istifadə böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Eyni zamanda kredit təşkilatının daxili ehtiyatlarının üzə çıxarılması təkcə bankın cari maliyyə 
vəziyyətini vaxtında qiymətləndirməyə imkan verməyinə görə deyil, həm də sabitlik və 
dayanıqlılığın saxlanılması şəraitində öz kapitalını, mənfəətini artırmaq üçün zəruri tədbirlər 
kompleksini formalaşdırmağa imkan yaratsa da, səmərəli maliyyə menecmenti sistemi olmadan 
mümkün deyildir. 

Lakin görürük ki, maliyyə kateqoriyasının tərifi yalnız cəmiyyətdə ierarxiyanın bütün sə-
viyyələrinə  və  bu şərhin müəyyən redaksiyada məzmununa deyil, yaranan, bölüşdürülən və təkrar 
bölüşdürülən pul resurslarının, mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş pul fondlarının  tərki-
bindəki dəyişikliklərlə birgə maliyyə fəaliyyətinin bütün sahələrinə aiddir [3, s. 29]. Mərkəzləş-
dirilməmiş pul fondları müəyyən xərclərə görə yığımı, ayrılmanı və hədəflənməni nəzərdə tutur. 
Buna zərurətin olması aydındır: pul  mücərrəddir – o, alqı vasitəsidir; əgər hər hansı bir pul fon-
dundan ciddi məqsədli istifadəyə vəsait ayrılmırsa, onda bunu demək olar ki, istənilən ehtiyac üçün 
sərf etmək olar. 

Başqa sözlə, resurslar kimi pul fondları da vahid təyinata malik olub,  maliyyə qanunveri-
ciliyi ilə və ya idarəetmə qərarları ilə müəyyən edilən məsrəflərin, investisiya xərclərinin mənbəyi 
kimi çıxış edir. Buna baxmayaraq, maliyyə resursları anlayışı pul fondlarından daha geniş anla-
yışdır. Onları resurslar hesabına yaradılan, lakin nisbi sabitliyi nəzərdə tutan pul fondlarından 
fərqli olaraq dövriyyədən azad olunmasına və ya əlavə dövriyyə yüklənməsinə qabil  məqsədyönlü 
pul vəsaitlərinin məcmusu kimi müəyyən etmək olar.  

Maliyyə menecmenti sisteminin formalaşması xüsusiyyətləri və prinsipləri 
Maliyyə menecmentinin tərifinə gəlincə, o, iqtisadi menecmentin fəal tərkib hissəsi kimi, 

maliyyənin idarəetmə mexanizmi və ya maliyyə mexanizmi anlayışı ilə bağlıdır. Onu bütün 
ierarxik səviyyələrdə istehsalın idarə edilməsi prosesinin iqtisadi idarəetmə forma və üsullarının 
kompleksi kimi müəyyən etmək olar [2, s.11]. Maliyyə mexanizmi isə  cəmiyyətin (müvafiq olaraq 
onun bütün özəklərinin) sosial-iqtisadi inkişafı prosesinin idarə edilməsinin maliyyə formaları və 
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metodlarının kompleksidir [5, s.93-98]. Bu şərh maliyyə mexanizmini eyni vaxtda iqtisadi idarə-
etmə mexanizminə daxil edir və onu sonuncunun çərçivəsindən çıxarır. Əgər iqtisadi mexanizm  
üstün olaraq baza kateqoriyasıdırsa, maliyyə mexanizmi maliyyənin özü kimi bazis və üstqurum 
kateqoriyalarının əlaqələndiricisi sayılmaqla hər iki sferada fəaliyyət göstərir. 

Elm kimi maliyyə menecmentinin xüsusiyyəti onun qeyri-ənənəviliyindən və nisbi ye-
niliyindən irəli gəlir. Hazırda Azərbaycanda maliyyə menecmenti uğurla inkişaf edir. Bir tərəfdən, 
iqtisadi elmlər sistemində maliyyə menecmenti menecment kimi geniş elmin müstəqil və son 
dərəcə spesifik  hissəsini təşkil edir. Amma digər tərəfdən, maliyyə menecmenti bir sıra bütöv 
tətbiqi iqtisad elmlərinə xas olan idarəetmə-maliyyə problemlərini həll edir. 

Maliyyə menecmentinin prinsipləri onun metodologiyasının prosedur tərəflərini tənzimləyir, 
onun metodunun inkişafına və təkmilləşdirilməsinə kömək edən dinamik komponenti sayılır. 
Maliyyə menecmentinin müəssisənin ümumi idarəetmə sisteminə inteqrasiyası, idarəetmə qərar-
larının formalaşmasının kompleks xarakteri, idarəetmənin yüksək dinamizmi,  idarəetmə qərar-
larının işlənib hazırlanmasına yanaşmaların dəyişkənliyi və müəssisənin strateji məqsədlərinə 
istiqmətlənmə kimi ümumi qəbul edilmiş prinsipləri [2, s.12] şirkətlərdə  bu biznesin spesifikliyi 
baxımından tamamlanmalıdır. Məsələn, bura müəssisənin maliyyə sərbəstliyi, müəssisənin özünü 
maliyyələşdirməsi,  müəssisənin maddi marağı,  maddi məsuliyyət, risklərin maliyyə ehtiyatları 
ilə təmin olunması kimi spesifik və konkret xarakter daşıyan prinsipləri əlavə edə bilərik [1, s.8]. 

İnvestisiya qoyuluşları investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi ilə müşayiət edilməlidir. 
Gəlirlərin xərclərə uyğunluğu, informasiyaların tamlığı, gələcək gəlirlərlə risklərin tarazlığı, qərar 
qəbuletmənin vaxtında olması prinsipləri operativ və səmərəli fəaliyyət üçün zəruri olan konkret 
qaydaların və təlimatların işlənib hazırlanmasının əsasında durur. 

Maliyyə menecmentinə  çoxfaktorlu xarici mühit  birbaşa və ya dolayı yolla böyük təsir 
göstərir. Bu, müəyyən edilən prinsiplərin iki qrupa ayrılmasının məqsədəuyğunluğunu şərtləndirir: 
reallaşdırılmasına xarici mühitin təsir etdiyi prinsiplər; reallaşdırılmasına xarici mühitin təsir 
etmədiyi prinsiplər.  

Fikrimizcə,maliyyə menecmentinə aşağıdakıları aid etsək yanlışlıga yol vermərik:  
- fərqli maliyyə alətlərindən yararlanaraq müəssisənin maliyyə siyasətinin işlənib hazır-

lanması və həyata keçirilməsi; 
- maliyyə məsələlərinə dair  qərar qəbulu, onların dəqiqləşdirilməsi və həyata keçirilməsi 

metodlarının işlənib hazırlanması; 
- müəssisənin maliyyə hesabatlarının tərtibi və təhlili vasitəsilə informasiya təminatı; 
- investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi və investisiya portfelinin formalaşması; 

kapitala xərclərin qiymətləndirilməsi; maliyyə planlaşdırılması və nəzarət; 
- müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin idarə edilməsi aparatının təşkili. 
Ümumiyyətlə, maliyyə menecmentinin metodları əsasən  aşağıdakıları qiymətləndirməyə 

imkan verir: 
- pul investisiyasının riskini və gəlirliliyini; 
- müəssisənin iş fəaliyyətinin səmərəliliyini; 
- dövriyyəni və onun məhsuldarlığını. 
Şirkətin maliyyə strukturunun müəyyən edilməsi qaydası 
Göstərilən istiqamətlər məsləhət xarakteri daşıyır, lakin onların həyata keçirilməsi, bizim 

fikrimizcə, istənilən milli şirkətə öz büdcə prosesinin həyata keçirilməsi mərhələsində müəyyən 
konkret məqsəd və vəzifələrə uyğunlaşdırılmış informasiya təminatı sistemini müstəqil surətdə 
işləyib hazırlamağa imkan verir. 

Mövcud maliyyə strukturunun vəziyyətinin, onun fəaliyyət şəraitinin müəyyən edilməsi və  
mümkün inkişaf istiqamətlərinin  proqnozlaşdırılması məqsədilə onun müayinəsi  həyata keçirilir. 
Bunun  üçün  müəssisədə idarəetmənin təşkilinin hansı vəziyyətdə olduğunu müəyyən etmək la-
zımdır. Yerli şirkətlər üçün xətti-funksional sistemdən istifadəyə üstünlük verilməsi məqsədə-
uyğundur. Büdcələşdirmənin qurulması məqsədilə şirkətin maliyyə strukturunun müəyyən edil-
məsi qaydası aşağıdakı kimi olmalıdır: 

1. təsərrüfat fəaliyyəti növlərinin siyahısını tərtib etmək; 
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2. müəssisənin təşkilati idarəetmə strukturunu sxem şəklində qurmaq. Bu sxem, elementləri 
biznesin seçilmiş növlərinə uyğun müəyyən edilmiş funksional bölmələr sayılan çoxsaylı əlaqələrə 
malik olmalıdır. Eyni zamanda, şirkətin təşkilati strukturunu təşkil edən struktur bölmələri arasında 
maliyyə menecmentinin ayrılmış funksiyalarının bölgüsü aparılmalıdır. Bu, üst-üstə düşən funksiya-
ları aşkara çıxarmağa və biznesin idarəetmə və nəzarət səviyyəsi kifayət qədər yüksək olmayan isti-
qamətlərini müəyyən etməyə imkan verəcəkdir. Şirkətin təşkilati strukturu maliyyə strukturuna tabe 
olmalıdır, çünki bu, maliyyə menecmenti funksiyalarının müntəzəm aparılması üzrə çərçivə və baş-
lanğıc nöqtəsi, beləliklə də təşkilatın maliyyə məqsədlərinə nail olmağın üsulu sayılır.  

3. Biznesin növlərini struktur bölmələri üzrə bölmək. Bu zaman yuxarıda sadalanan biz-
neslərdən heç biri ilə məşğul olmayan struktur bölmələrini müəyyən etmək lazımdır. Bu funksional 
bölmələr şirkət üçün açıq-aydın mənfəət gətirmək imkanına malik olmayan bölmələrdir. Buraya 
mühasibat və maliyyə xidmətləri, insan resursları və hüquq idarələri, iqtisadi təhlükəsizlik və  
informasiya təminatı üzrə idarə, eləcə də strateji planlaşdırma və iqtisadi təhlil şöbəsi daxildir. 

4. Struktur bölmələrinin funksiyaları göstərilməklə maliyyə uçotu mərkəzlərinin (MUM) si-
yahısını tərtib etmək. MUM siyahısının tərtib edilməsini  onlara daxil olan struktur bölmələrinin 
funksiyaları göstərilməklə eyni vaxtda aparmaq məqsədəuyğundur. Əsasında şirkətin işlənib 
hazırlandığı maliyyə strukturunun dəqiqləşdirilmiş sxemi təsvir edilən MUM üçün, əvvəlcədən ay-
rılmış struktur bölmələri və onların komponentləri təhkim edilməlidir. Şirkətin təklif edilən dəqiq-
ləşdirilmiş maliyyə strukturu MUM-un möhkəmləndirilmiş sxeminin işlənib hazırlanmasının əsasıdır. 

5. MUM üzrə gəlir və xərcləri bölüşdürmək. Şirkətdə maliyyə strukturu təşkilati strukturun 
maliyyə uçotu mərkəzlərinə bölünməsi kimi nəzərdən keçirilir. Məqsəd büdcələrin işlənib hazır-
lanması və tərtibindən, eləcə də MUM üzrə gəlir və xərclərin,  fəaliyyətdən mənfəət və zərərlərin 
qeyd edilməsindan ibarətdir. 

6. Maliyyə strukturu haqqında əsasnamə hazırlamaq. Bu, təşkilatın maliyyə strukturunun 
müayinəsinin yekun mərhələsidir. 

1. Maliyyə menecmenti maliyyə nəzəriyyəsi və mühasibat uçotunun analitik bilikləri ara-
sında əlaqələndirici həlqə olmaqla, maliyyə təhlilinə, planlaşdırmaya, proqnozlaşdırma və daxili 
maliyyə nəzarətinə xas olan xüsusi üsullara malikdir. 

2. Maliyyə menecmentinə  çoxfaktorlu xarici mühit  birbaşa və ya dolayı yolla böyük təsir 
göstərir. Bu, müəyyən edilən prinsiplərin iki qrupa ayrılmasının məqsədəuyğunluğunu şərtləndirir: 
reallaşdırılmasına xarici mühitin təsir etdiyi prinsiplər; reallaşdırılmasına xarici mühitin təsir 
etmədiyi prinsiplər. 

3. Büdcələşdirmə, məsuliyyət mərkəzləri, icraya nəzarətin təşkili, büdcə göstəricilərindən 
kənarlaşmaların təhlili kontekstində büdcələrin işlənib hazırlanmasına əsaslanan  təşkilatların 
maliyyə resurslarının idarə edilməsi və həmin fəaliyyət əsasında maliyyə strukturunu inkişaf 
etdirmək və gözlənilən nəticələrə nail olmaq məqsədilə  tənzimlənməsi üçün nəzərdə tutulan 
xüsusi metoddur.  

  4. Yerli şirkətlər üçün büdcələşdirmə prosesinin informasiya təminatı sisteminin modeli 
aşağıdakı mərhələlər üzrə qurulmalıdır: bir sıra ümumi prinsiplərin müəyyən edilməsi; yerli şirkət 
tərəfindən büdcələşdirmə prosesinin informasiya təminatı sisteminin modelinin qurulması; ma-
liyyə strukturunun müayinəsinin aparılması və sxem şəklində fəaliyyət istiqamətləri üzrə məsuliy-
yət mərkəzlərinin ayrılması; II və III mərhələlər çərçivəsində işlənib hazırlanmış sxemlərin mü-
qayisə edilməsi. 

 5. Şirkətin maliyyə strukturunun müəyyən edilməsi qaydasının aşağıdakı prosedurlardan 
ibarət olmasını məqsədəuyğun sayırıq: təsərrüfat fəaliyyəti növlərinin siyahısının tərtib edilməsi; 
müəssisənin təşkilati idarəetmə strukturunun sxem şəklində qurulması; Biznesin növlərinin 
struktur bölmələr üzrə ayrılması; struktur bölmələrinin funksiyaları göstərilməklə maliyyə uçotu 
mərkəzlərinin (MUM) siyahısının tərtib edilməsi; MUM üzrə gəlir və xərclərin bölüşdürülməsi; 
maliyyə strukturu haqqında əsasnamənin hazırlanması. 
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QİYMƏTLƏRİN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNDƏ MALİYYƏ BÜDCƏ 
AMİLLƏRİNDƏN İSTİFADƏNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

 
Bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə qiymət tənzimlənməsinin nəzəri əsaslandırılması bir-biri 

ilə əlaqəli iki amil əsasında aparılır:  
 bazar uğursuzluqlarının olması, yəni bazar mexanizmlərinin qiymətləri tez bir zamanda 

tarazlığa gətirə bilməməsi;  
 dövlət qiymət tənzimləməsinin bazarda əhəmiyyətli balanssızlıqlar yaratmadan “bazar 

uğursuzluqlarını bağlamaq qabiliyyəti.  
Birinci meyardan belə çıxır ki, rəqabət mühitinin az inkişaf etdiyi və inhisarçıların üstünlük 

təşkil etdiyi iqtisadiyyatlarda bazar uğursuzluqları səbəbindən qiymətləri tənzimləmək üçün daha 
obyektiv səbəblər var. İnkişaf etmiş ölkələrdə və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə belə iqtisadiy-
yatlar daha çoxdur. Deyilənə görə, qiymətlərin tənzimlənməsinə gəldikdə ikinci meyar tez-tez 
nəzərə alınmır. Qiymət mexanizminə dövlət müdaxiləsinin nəticəsi, mümkün qısamüddətli müsbət 
təsirlərdən üstün olacaq yeni bazar balanssızlığının və yüksək dövlət tənzimləmə xərclərinin yara-
dılması ola bilər. Əsasən, hər hansı bir formada qiymət tənzimlənməsi iştirakçılar, istehlakçılar və 
dövlətin özü (dövlət büdcəsi) arasında əlavə dəyər və ictimai faydanın yenidən bölüşdürülməsinə 
səbəb olur. İstehlakçılara və dövlətə münasibətdə tənzimlənmənin təhrif edilməsi istehsalçıların 
inkişaf stimullarının itirilməsi, kəsir, paralel bazar və digər mənfi nəticələrlə doludur. Qiymətlərin 
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kəskin artması halında tənzimləmənin olmaması istehlakçıya zərər verir. Bu vəziyyətdə qiymət 
nəzarət mexanizmləri qiymət artımını hamarlaşdıra bilər. Tənzimlənən məhsulların qiymət artımı 
sabit olduqda, qiymət tənzimlənməsi sabit qiymət dəyişiklikləri ilə nəticələnir ki, bu da tələb və 
təklifi artan qiymət səviyyəsinə uyğunlaşdırmağı çətinləşdirir. Bu səbəbdən də həssas istehlakçı 
qruplarına hədəflənmiş dəstək, bazar  uğursuzluğunu kompensasiya edən, lakin  bazar  mexanizm 
lərini ləğv etməyən qiymət artımlarına daha təsirli bir cavab mexanizmi olardı (Власов, Морозов, 
Стерхова, Чернышова, Чернядьев, 2021). 

Qiymət istehsalçılar və istehlakçılar arasındakı münasibətləri bərabərləşdirmək üçün ən 
vacib vasitələrdən biridir. Məhsul istehsal anından istehlakçılara çatdırılmaya qədər ayrı-ayrı 
mərhələlərdən və müxtəlif yollardan keçir və beləliklə, müxtəlif qiymət formaları yaranır. Qiymət 
ən vacib iqtisadi qollardan biridir və bütövlükdə iqtisadi mexanizmin formalaşmasında və 
fəaliyyətində xüsusi rol oynayır. Qiymət, alıcının vahid üçün ödəməyə hazır olduğu və satıcının 
satmağa hazır olduğu pul miqdarına aiddir. Bu, bazarda tələb və təklifin qarşılıqlı təsiri nəticəsində 
baş verir. Daha geniş mənada malların bazar qiyməti çox sayda amillərin təsiri altında formalaşır. 
Bu səbəbdən bir qiymət strategiyası seçərkən istehsalçılar qiymət formalaşmasına təsir edən bütün 
amilləri açıqlamalı və diqqətlə təhlil etməlidirlər.  

Adətən qiymət vasitəsilə istehlakçı ilə istehsalçı arasında, müəssisə ilə dövlət arasında, döv-
lətlə əhali arasında iqtisadi münasibətlər formalaşır və inkişaf edir. Qiymət yaranmalı, öz istehsal 
nəticələrində və qiymətləndirmə tədbirləri miqyasının məntiqində formalaşmalıdır. Sosial inkişafa 
həm müsbət, həm də mənfi təsir göstərə bilər. Bu da qiymət mexanizminin düzgün təşkilindən 
asılıdır. Yeni iqtisadi şəraitdə qiymətin elmi əsaslı əsaslandırılmasına, onun məqsədyönlülüyünə, 
davamlılığına və müxtəlif sahələrdə qiymət səviyyəsinə nəzarət edilməsinə xüsusi diqqət yetiril-
məlidir. Qiymət metodoloji olaraq elmi əsaslara əsaslanmalı və malların dəyərinin pul ifadəsi kimi 
ictimai zəruri əməyin kütləsinə uyğun olmalıdır. Tələb və təklif amillərindən təsirlənsələr də, 
əməyin dəyəri qiymətin mərkəzində olmalıdır. Malların qiyməti subyektiv amillərdən kənara 
çıxmalıdır. Qiymətlər elə qurulmalıdır ki, istehsalçı istehlakçının maraqlarını pozmadan istehsalını 
genişləndirmək və səmərəliliyini artırmaq üçün onları stimullaşdırmaq üçün güclü bir stimul 
yaratsın. Başqa sözlə, istehsalçının istehsalın inkişafına və nəticələrinə güclü maddi maraq yarat-
maqdır. Buna görə qiymət mexanizmində onun stimullaşdırıcı funksiyasını həmişə gözləmək və 
müşahidə etmək lazımdır. Mövcud qiymət sistemi bazar iqtisadiyyatının əsas atributlarından biri 
olan çoxməqsədli iqtisadiyyata uyğun olaraq təkmilləşdirilir və inkişaf etdirilir. Beləliklə, sərbəst 
qiymətlərin tətbiq olunduğu bazar iqtisadiyyatına keçidlə fermerlərin əksəriyyəti biznes və sahib-
karlıq azadlığı qazanır və sərəncamında olan istehsal vasitələrindən və ya istehlak mallarından 
istifadə etməkdə tamamilə müstəqil olurlar. İstehsal planlarını, satılacaq məhsulların həcmini 
müstəqil olaraq müəyyənləşdirirlər, iqtisadi əlaqələrini şəxsi maraqlar naminə qururlar, tələb və 
təklif əsasında qiymət səviyyəsini sərbəst müəyyənləşdirirlər. Bu, təkcə qarşılıqlı maraq yaratmır, 
həm də qarşılıqlı məsuliyyəti gücləndirir. Maddi maraq və qarşılıqlı məsuliyyət, əlbəttə ki, iqtisadi 
və sosial inkişafın əsas şərtləridir (Quliyev, 2018).  

Qiymət amili ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişaf istiqamətinə və bazar şəraitində əhalinin 
rifah halının artmasına təsir göstərir. Sosial müdafiə sahələrində qiymət amili hər bir insanın həyat 
tərzini, inkişafının maddi və mənəvi ehtiyaclarını ödəmək yollarını müəyyənləşdirir. Qiymət amili 
istehlak amili olmaqla əhalinin istehlakçı davranışına təsir göstərir. Qiymətləndirmə dövlət siya-
səti modelinin, alıcılıq qabiliyyətinin və istehlakçı davranışının və onların dinamikasının formalaş-
masının xüsusiyyətlərini formalaşdırır. Aparıcı malların qiymətlərindən asılı olaraq qiymət dəyi-
şikliyinin dinamikası əhalinin yoxsulluğuna, yaşayış səviyyəsinə və istehlak malları ilə təminat 
səviyyəsinə təsir edən müasir problemlər, nəzəri və metodoloji aspektlər əldə edir. Buraya daha 
çox fərdiləşdirmə variantları daxildir. Hazırda iqtisadi inteqrasiya və qloballaşma şəraitində qiy-
mət mexanizmi hökumətin daimi nəzarəti altındadır. Bunu yalnız bazar şərtlərinə buraxmaq 
düzgün deyil. Sosial və dövlət tənzimlənməsinin əsas məqsədi inflyasiya prosesini zərərsizləş-
dirmək, əhalinin rifah halını yaxşılaşdırmaq, gəlirlərin bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürül-
məsində sosial ədalət prinsipini təmin etməkdir. 

Qiymətlərin bazar və dövlət tənzimlənməsini ayırmaq lazımdır. Dövlət tənzimlənməsi cə- 
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miyyətdəki fərdi sosial qrupların maraqları nəzərə alınmaqla müxtəlif ictimai təşkilatların 
qanunvericilik aktlarının hazırlanmasında, qəbul edilməsində və tətbiqində iştirakını zəruri edir. 
Qeyri-hökumət təşkilatları, həmkarlar ittifaqı təşkilatları, Sosial Müdafiə Fondu və başqaları bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində bazarın və qiymətlərin dövlət tənzimlənməsində iştirak edirlər. Azərbay-
canda bazarın dövlət tənzimlənməsi sahəsində qeyri-hökumət təşkilatlarından biri olan Azad 
İstehlakçılar İttifaqının fəaliyyətini nisbətən müsbət qiymətləndirmək olar. İqtisadiyyatın dövlət 
tənzimlənməsinin vacib sahələrindən biri qiymətlərin tənzimlənməsidir. Dövlət əhalinin sosial 
vəziyyətini ağırlaşdıran və ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrinə mənfi təsir göstərən sürətli inflya-
siyanı azaltmağa çalışır. Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi, dövlətin qanunvericilik, inzibati və 
büdcə-maliyyə tədbirləri ilə qiymətlərə təsir etmək cəhdi kimi başa düşülür. Qiymətləri tənzimlə-
yərək dövlət yalnız inflyasiyaya qarşı deyil, həm də gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsinə təsir gös-
tərir. Dövlət tərəfindən bəzi iqtisadi tədbirlərin həyata keçirilməsinə baxmayaraq, respublikamızda 
əhalinin Sosial təbəqələşməsi güclənir, əhalinin müxtəlif qrupları arasında gəlir bölgüsünün bəra-
bərsizliyi artır. Bərabərsizliyin azaldılması dövlətin vacib funksiyalarından biridir. Beləliklə, qiy-
mətləri tənzimləyərək dövlət sosial gərginliyi azaltmağa və əhalinin aztəminatlı hissəsinin real 
gəlirlərini sabit saxlamağa çalışır. Dövlətin qiymət prosesinə müdaxiləsinin məqsədi ilk növbədə 
sosial müdafiə, gəlirlərin ədalətli bölüşdürülməsi və resursların səmərəli paylanmasıdır. Qiymət 
tənzimləmə formaları və qiymət tənzimləmə metodları onların yaranma sahəsi və qiymət prosesinə 
təsir mexanizmi baxımından verilmişdir. Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsinin inzibati və iqtisadi 
metodları nəzərdən keçirilir, beynəlxalq praktikada antiinhisar siyasətinin effektivliyini artırmaq 
üçün tədbirlər görülür (Cahangirov, 2015). 

 
Cədvəl 1. 

Bir sıra ölkələrdə qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi 
 

Ölkələr 
Tənzimlənən 
qiymətlərin 

xüsusi çəkisi (%) 
Tənzimlənmə sferası Dövlət tənzimləmə orqanları 

ABŞ 5-10 
Buğda, qarğıdalı, tütün, 
pambıq, süd məhsulları 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Federal 
Ticarət şirkəti, Antitrest idarəsi 

Avstriya 10 
Tütün, duz, rabitə xidmətləri 
və s. 

Parlament, Təbii resurslar agentliyi, 
İqtisadi İnkişaf İdarəsinin Qiymət 
bürosu 

Yaponiya  20 
Buğda, düyü, ət, süd, dəmir 
yolu və s. 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi, Səhiyyə 
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 Cəmiyyətdəki qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi 20 fərqli obyektiv və subyektiv amillərin, 
habelə müəyyən bir ölkədə mövcud iqtisadi sistemin mürəkkəb, çoxşaxəli, eyni zamanda ziddiy-
yətli bir proses kimi xarakteri ilə müəyyən edilmiş bütün sosial-iqtisadi mühitin təsiri altında 
formalaşır. 2003-cü ildə Azərbaycanda qəbul edilmiş Tənzimlənən qiymətlər haqqında qanun 
qiymət və tariflərin tənzimlənməsi sahəsində dövlət siyasətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını, 
habelə bu sahədə yaranan münasibətləri müəyyən edir. Dövlətin qiymət və qiymət prosesinə tən-
zimləyici təsiri, yəni qiymət siyasəti bütün tərəflərin maraqları nəzərə alınmaqla həyata keçirilmə-
lidir. Qiymət siyasəti də ölkə iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsi ilə əlaqələndirilir. Dövlət inkişaf 
səviyyəsindən asılı olaraq qiymətlərə tənzimləyici təsirini artıra və ya azalda bilər. Beləliklə, in-
kişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə qiymətlərin idarə edilməsi cəmiyyətdə sosial rifahın 
artmasına səbəb olan amillərlə birlikdə həyata keçirilir. 

Müasir şəraitdə qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi mübahisəli məsələlərdən biridir. Bir tərəf-
dən dövlət orqanları daxili sosial gərginliyi artıran və ölkənin xarici iqtisadi vəziyyətinə mənfi təsir 
göstərən inflyasiya proseslərinin inkişafını dayandırmağa  çalışırlar.  Digər  tərəfdən, dövlət inhi- 
sarların maraqlarını müxtəlif yollarla qoruyur, maraqlarının sözçüsü kimi çıxış edir. Ümumiyyətlə,  
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dövlət qiymət tənzimlənməsi qanunvericilik, inzibati və büdcə tədbirləri ilə qiymətlərə təsir etmək 
cəhdidir. Beləliklə, dövlət iqtisadi sistemin davamlı inkişafına, başqa sözlə, qiymətlər hesabına 
çoxalmanın tsiklik dalğalanmalarını tənzimləməyə çalışır (Kazımlı, Bayramov, Sadıqov, Quliyev, 
Hümbətova, Məmmədov, 2019). 

Sabit ümumi qiymət səviyyəsinin qorunması dövlətin ən vacib funksiyalarından biridir. 
Çünki yüksək qiymət artımı, yəni inflyasiya səviyyəsi istehsalın azalmasını daha da ağırlaşdırır. 
Buna görə hiperinflyasiya şəraitində şirkətlərin gələcək işlərini planlaşdırması və düzgün qərarlar 
qəbul etməsi qeyri-mümkün olur. İnflyasiya müasir dünyanın ən kəskin sosial-iqtisadi problemlə-
rindən biridir. Ümumiyyətlə, qiymət tənzimlənməsi makroiqtisadi tənzimləmənin ayrılmaz hissə-
sidir. Bazar münasibətləri şəraitində qiymətlər bir tərəfdən iqtisadi proseslərin idarə edilməsi va-
sitəsi kimi çıxış edir, digər tərəfdən isə özləri dövlət tərəfindən tənzimlənir. 
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Резюме 
Уровень жизни членов общества, финансово-экономическая деятельность предприя-

тия, доходы по результатам государственного бюджета и внешнеторговые отношения госу-
дарства, экономические интересы являются предметом текущих исследований, на которые 
влияет один из таких факторов, как цена. Их формирование и динамика происходит под 
влиянием ряда сложных и многогранных факторов. В связи с этим в исследуемой статье 
основное внимание уделяется изучению теоретических и методологических основ цено-
образования, методов его определения и регулирования, а также отраслевых аспектов его 
формирования. Кроме того, в нем подробно описывается совершенствование использова-
ния финансовых бюджетных факторов в государственном регулировании цен. 
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Improving the use of financial budget factors in state regulation of prices 
 

Summary 
The standard of living of members of society, financial and economic activity of enterprise, 

income based on the results of the state budget and foreign trade relations of the state, economic 
interests are the subject of ongoing research affecting one of such factors as price. Their formation 
and dynamics occur under the influence of a number of complex and multifaceted factors. In this 
regard, the article under study focuses on the study of the theoretical and methodological 
foundations of prices, methods for its determination and regulation, as well as sectoral aspects of 
its formation. In addition, it describes in detail the improvement of the use of financial budget 
factors in state regulation of prices. 
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QARABAĞDA TƏŞKİL OLUNACAQ CRM MARKETİNQ LAYİHƏLƏRİNİN  
SOSİAL-İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİ 

    
Marketinqin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi xeyli mürəkkəb məsələdir. Belə ki, marke-

tinq fəaliyyəti vasitəsilə dəqiq əldə edilən kəmiyyət effektini ifadə etmək heç də həmişə mümkün 
olmur. Marketinqin səmərəliliyini marketinq fəaliyyətinin yekun göstəricilərinin (satış, mənfəət, 
bazar payı) marketinq xərclərinə nisbəti kimi nəzərdən keçirmək olar (Quliyev, 2018). Qeyd etmək 
lazımdır ki, bu yekun göstəricilər həm də bütövlükdə şirkətin fəaliyyətinin nəticələrini xarakterizə 
edir, hansında ki, məhz marketinqin payını müəyyən etmək asan məsələ deyil. Bundan əlavə, 
marketinqin səmərəliliyi, əlverişli şərtlərlə bağlı ola bilən cari fəaliyyət əsasında deyil, strateji bir 
müddət ərzində ölçülməlidir.  

Sosial səmərəlilik  dedikdə  ayrı-ayrı icmalar və ya bütövlükdə cəmiyyət üçün fayda kimi 
başa düşülür. Sosial effekt rifah halının yaxşılaşdırılmasında, əməkhaqqının artırılmasında, əhali-
nin sağlamlığının yaxşılaşdırılmasında, doğum səviyyəsinin artırılmasında, cinayətkarlığın azal-
dılmasında, əlilliyi olan şəxslərin fəal mədəni və idman fəaliyyətlərinə cəlb edilməsində, vətən-
pərvərlik və humanizmin gücləndirilməsində, aktiv həyat tərzinin stimullaşdırılması və digər isti-
qamətlərdə ifadə olunur (Venta, 2020). Bütün sadalanan hədəflər işğaldan azad olunmuş ərazilərin 
bərpasında əsas vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirilib. Azərbaycan hökuməti bərpa işlərinin 
həyata keçirilməsində ağıllı texnologiyalardan da istifadə etməyi planlaşdırır. Bununla bağlı, 
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə “ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd” konsepsiyaları həyata keçirilməkdə-
dir. Xatırladaq ki, birinci belə layihə Zəngilan rayonunun Üçüncü Ağalı kəndində reallaşdırılır. 
Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə layihənin icrasına artıq başlanılmışdır. Kənddə layihənin 
icrasının 5 komponent üzrə aparılacağı bildirilir (“Xalq qəzeti”, 2021). Onlar yaşayış, istehsal, 
sosial xidmətlər, “ağıllı kənd təsərrüfatı”, alternativ enerji sahələridir. Ərazidə tam tədric olunmuş 
və innovativ tikinti materiallarından istifadə olunmaqla 200 fərdi evin tikintisi reallaşdırılır. Həmin 
kəndlərdə məktəb, bağça, poliklinika və elektron idarəetmə mərkəzləri inşa olunur, turizm infra-
strukturu yaradılır. Bütün yaşayış evləri, sosial obyektlər, inzibati və ictimai iaşə binaları, kənd 
təsərrüfatı məhsullarının emalı və istehsalı prosesi alternativ enerji mənbələri ilə təmin edilir. La-
yihənin icrasında Türkiyə, Çin, İtaliya və İsrail şirkətlərinin mütəxəssisləri də iştirak edirlər (“Xalq 
qəzeti”, 2021). Nəzərdə tutulan hədəflərdən bəlli olduğu kimi, Qarabağda iqtisadiyyat rəqəmsal 
texnologiyaların bütün sahələrdə geniş tədbiqi nəticəsində həyata keçiriləcək. Sürətli İnternet, İKT-
nin geniş tədbiqi qurulacaq yeni rəqəmsal iqtisadiyyatın əsas infrastrukturunu təşkil edəcək. Məhz 
bu səbədən də regionun investisiya cəlbediciliyinin, xarici kapital axınının təmin edilməsi (nəzərə 
alsaq ki, xarici kapital regionda həm də təhlükəsizlik funksiyasını yerinə yetirməyə qadirdir) üçün 
effektiv marketinq layihələrinin işlənməsinə xüsusi ehtiyac yaranır. Ölkə başçısının vurğuladığı 
kimi, Qarabağda ölkənin digər regionlarından fərqli olaraq geniş zolaqlı internetin sürəti dəfələrlə 
yüksək olacaq. İT sistemlərinin inkişafı müasir biznesə geniş daxil olmuşdur. Rəqəmsal texnolo-
giyalar və proqram təminatı şirkətin işində bir çox prosesləri asanlaşdırmaq və avtomatlaşdırmaq 
üçün nəzərdə tutulub. Biznes üçün faydalı texnologiyalardan biri isə CRM-dir.  

CRM (Customer Relationship Management) müştəri münasibətlərinin idarə edilməsinə in-
teqrasiya olunmuş yanaşmadır. Bu yanaşma özündə strateji planlaşdırmanı, marketinq metodlarını, 
konsepsiya və ideologiyanı, təşkilati və texniki vasitələri, bu cür daxili və xarici əlaqələrin qurul-
masına yönəlmiş ən son texnologiyaları ehtiva edir (Pyatovskiy, 2015). Müştəri münasibətlərinin 
idarə edilməsi (CRM), müştəri məlumatlarını toplamaq və təhlil etmək üçün alətlər, texnologiya 
və proseslərdən istifadə etmək və daha sonra daha yaxşı bir müştəri təcrübəsi yaratmaq üçün bu 
məlumatdan istifadə etmək təcrübəsidir. Əsasən, CRM müştərilərlə daha güclü əlaqələr qurmaq 
və nəticədə iş fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün məlumatların toplanmasıdır. 
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CRM sistemləri müştəri xidmətlərini yaxşılaşdırmaq, işçilərin vaxtına qənaət etmək və 
nəticədə satış artımını yüksəltmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Şirkətin mənfəətinə dolayı təsir və 
CRM texnologiyasına sərmayə yatırmaq zərurətinə görə, rəhbərlər və iş adamları çox vaxt bu cür 
investisiyaların əsaslandırılmasına şübhə ilə yanaşırlar. CRM sisteminin tətbiqinin səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi üç əsas kateqoriya üzrə aparılır: birbaşa; dolayı; risklərin azaldılması. CRM 
tətbiq etməzdən əvvəl bütün 3 göstəricini ölçmək, sonra onları nəticə ilə müqayisə etmək lazımdır. 
CRM sistemində işin təhlili layihənin həyata keçirilməsinin dəqiq nəticələrini göstərəcəkdir 
(Burkov, 2022). CRM-in səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində əsas çətinlik ondan ibarətdir ki, 
daxili və xarici konversiya, birbaşa reklama reaksiya və s. daxil olmaqla, amillərin məcmusunu 
nəzərə almaq lazımdır. Bundan əlavə, müxtəlif təşkilatlarda CRM tətbiqinin effektivliyi fərdidir. 
Buna görə də, hər bir konkret hal üçün layihənin effektivliyini təhlil etmək lazımdır. 

CRM-in tətbiqindən birbaşa iqtisadi səmərə xətti olaraq baş verir, yəni sistemin quraşdırıl-
ması gəlirin artmasına və biznes xərclərinin azalmasına səbəb olur. Birbaşa iqtisadi səmərənin 
aşağıdakı nümunələri mövcuddur: 

•  CRM-in tətbiqindən əvvəl müştəri bazası heç bir spesifikasiyası olmayan sadə bir cədvəl 
idi. Sistemin tətbiqindən sonra baza dəqiqləşdirmələr, təhlil, menecerlər üçün məsləhətlərlə 
genişləndirildi. Nəticədə şirkət yalnız gəlirli əməliyyatlar həyata keçirdi və gəlirini artırdı; 

•  Müştərilərlə qarşılıqlı əlaqə proseslərinə nəzarət edilmirdi. CRM menecerlərin fəaliyyəti-
nə nəzarəti asanlaşdırmaq üçün ünsiyyət funksiyasını yerinə yetirdi (Burkov, 2022). 

Beləliklə, müştəri məlumatlarının saxlanması və sonrakı təhlilinin əsas prosesləri avtomat-
laşdırılır. Menecerlərin işinin keyfiyyətinə nəzarət etmək, daha səmərəli skriptlər hazırlamaq im-
kanı əlavə edilir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, CRM tətbiqinin səmərəliliyi “əvvəl və sonra” for-
matında həyata keçirilir. Xərclər təşkilatın ümumi gəlirindən ayrılır, əldə olunan fərq yeniliyin 
effektivliyinin göstəricisinə çevriləcəkdir (Pyatovskiy, 2015). 

Deyilənlərdən belə nəticəyə gələ bilərik ki, CRM tətbiqinin səmərəliliyi müştərilərlə (bütün 
mümkün kommunikasiya kanallarının istifadə olunduğu) ünsiyyət strategiyalarının və metodları-
nın işlənib hazırlanmasından asılı olduğundan, CRM-in iqtisadi səmərəsini rəsmi qiymətləndirmək 
çətindir. CRM müəssisənin biznes proseslərinin kifayət qədər yüksək səviyyədə avtomatlaşdırıl-
masını tələb edir, çünki müştəri, müəssisənin məhsul və xidmətləri, bağlanmış əməliyyatlar və 
müəssisə ilə müştəri arasında münasibətlərin inkişaf tarixi, habelə ən son informasiya texnologi-
yalarından istifadə etmədən müxtəlif informasiya təhlili və çoxşaxəli hesabatlar mümkün deyil. 

Bunu nəzərə alaraq, Qarabağda tətbiq ediləcək marketinq fəaliyyəti haqqında aparılan təd-
qiqatların əsas məqsədi aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir: CRM-in işlənib hazırlanması və tət-
biqi əsasında yüksək texnoloji xidmətlərin göstərilməsində marketinq fəaliyyətinin səmərəliliyinin 
artırılması üçün elmi, metodiki və praktiki tövsiyələrin işlənib hazırlanması məqsədəuyğun hesab 
edilir. Məhsulların fərdi istehsalı ilə yüksək texnologiyalı müəssisələr üçün ən uyğun olan mar-
ketinq fəaliyyətinin strateji idarə edilməsi modellərindən biri birbaşa marketinqdir. Birbaşa mar-
ketinq satıcı ilə müştəri arasında sıx ünsiyyətdir, onunla uzunmüddətli, etibarlı münasibət qurmağa 
və yaranan yeni ehtiyacları vaxtında müəyyən etməyə imkan verir. Müştəri ilə daimi əlaqə şirkətin 
məhsul və xidmətlərində mövcud olan çatışmazlıqları tez bir zamanda aradan qaldırmağa kömək 
edir, həmçinin mal və xidmətlər üçün yeni konsepsiyaların hazırlanmasına imkan yaradır. İnfor-
masiya texnologiyalarının inkişafı birbaşa marketinq ideyalarını CRM adlanan yeni istiqamətə 
modernləşdirdi. CRM-in keçmiş zamanlarında şirkətlər məlumat toplayıb saxlayırdılar, amma 
onlarla nə edəcəyini bilmirdilər. Müasir dövrdə inteqrasiya edilmiş  süni intellekt (AI) ilə CRM 
texnologiyası məlumatları əldə tutur və birləşdirir, sonra bu məlumatın nə demək olduğunu şərh 
edir və proqnozlaşdırır. Bu dəyərli bacarıq inkişaf etdikcə müştəri təcrübəsi inkişaf etməyə, müş-
təri gözləntiləri isə artmağa davam edəcəkdir. 
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Социально-экономическая эффективность проектов CRM-маркетинга в Карабахе 

 
Резюме 

Статья посвящена оценке социально-экономической эффективности проектов CRM-
маркетинга. В исследовательской работе рассматриваются сущность и основные задачи 
CRM. Анализируются подходы к оценке ее эффективности. CRM-системы, являющиеся од-
ним из эффективных механизмов применения современных цифровых технологий, имеют 
большое значение в рамках новых экономических отношений, которые будут установлены 
в Карабахе. В связи с этим делается вывод, что изучение и широкое применение данных 
технологий является эффективным инструментом управления взаимоотношениями с кли-
ентами и создания более успешного клиентского опыта. 

    
Fikret Veli Guliyev 

PhD in economics, associate professor, 
Leyla Mirzali Nasirova 

master 
Azerbaijan Cooperation University 

 
Socio-economic efficiency of CRM-marketing projects in Karabakh 

 
Summary 

The article is devoted to the evaluation of the socio-economic efficiency of CRM-marketing 
projects. The research work examines the essence and main tasks of CRM. Approaches to 
evaluating its effectiveness are analyzed. CRM systems, which are one of the effective 
mechanisms for applying modern digital technologies, are of great importance in the framework 
of the new economic relations that will be established in Karabakh. In this regard, it is concluded 
that the study and widespread use of these technologies is an effective tool for managing customer 
relationships and creating a more successful customer experience. 
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AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİNDƏ KİÇİK BİZNESİN 

İNKİŞAFI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ PROSESLƏRİ 
 
Milli iqtisadiyyatın artımının mühüm şərti kimi kiçik təsərrüfatçılıq formalarının potensia-

lından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldiməsi imkanlarının təhlili çərçivəsində kiçik sahibkarlı-
ğın  inkişafı  proseslərinin idarə edilməsinin keyfiyyəti, sosial-iqtisadi vəzifələrin həllində dövlətin 
və kiçik biznesin mənafelərinin uyğunluğu böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu tədqiqatın məqsədi 
kiçik biznes subyektlərinin idarəetmə obyektlərinin strukturu və xüsusiyyətlərini öyrənməkdən 
ibarətdir. 

Aparılmış tədqiqatlar və təcrübə göstərir ki, hal-hazırda milli iqtisadiyyatın səməliliyinin 
yüksəldilməsində, Ermənistanın 30 illik işğalından azad edilmiş rayonlarımızın bərpasında kiçik 
biznesin yeri və rolunun artırılması başlıca şərtdir. İşğal edilən ərazilərin bərpası, gələcək inkişa-
fının təmin edilməsi, zəruri infrastrukturun yaradılması, regionda əhalinin məşğulluğu və istehsa-
lın artırılması üçün kiçik biznesin fəaliyyətinə üstünlük verilməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
“Biznes” və “Sahibkarlıq” anlayışları bir-biri ilə sıx əlaqədardır. İqtisadi ədəbiyyatlarda bu anla-
yışlar çox vaxt eyniləşdirilir. Lakin iqtisadçı ekspertlər bu sahədə kiçik fərqlərin olduğunu göstə-
rirlər. İqtisadçı alimlərin fikrincə, kiçik biznes iqtisadiyyatın təməl daşıdır. Kiçik və orta 
sahibkarlıq nə qədər güclü olarsa, iqtisadiyyat da bir o qədər güclü və böhranlara qarşı davamlı 
olacaqdır. Kiçik və orta  biznes əhalinin orta təbəqəsini formalaşdırır. Lakin dünya biznesinin 
təcrübəsi sübut edir ki, kiçik sahibkarlıq hər bir dövlətin milli iqtisadiyyatında çox mühüm yer 
tutur. Çünki o, iqtisadi artımın tempini, ümumi daxili məhsulun həcmini xeyli dərəcədə müəyyən 
edir. Son illər ölkəmizdə kiçik biznesin fəaliyyəti üçün əlverişli sahibkarlıq mühiti yaranmışdır. 
“Azərbaycan Respublikasının  2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” 2026-cı 
ilədək ölkədə əmək qabiliyyətli  əhalinin təxminən yarısının kiçik və orta bizneslə məşğul olmasını 
nəzərdə tutur. Kiçik biznes –iqtisadiyyatın əsası olub, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin in-
kişafını təmin edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, xarici ölkələrdə bütün müəssisələrin 50-60 faizi, 
Rusiyada təqribən 15 faizi kiçik biznes müəssisələrinin payına düşür. Onu demək kifayətdir ki, 
ABŞ-da, Avropa İttifaqında (Aİ) son illər isə Çində kiçik biznes bütün iş yerlərinin 50 faizdən 70 
faizədək hissəsini təmin edir. [6] Hətta iri şirkətlərin güclü inkişaf etdiyi ABŞ-da  kiçik  biznes 
bütün Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM) 40 faizə, Aİ-də isə 70 faizə yaxınını istehsal edir.[6] Azər-
baycanda dövlət tərəfindən bütün dəstək proqramları daxilində tətbiq edilən  mexanizmlər kiçik 
və orta biznesin ÜDM-də və məşğulluqda payının, ümumiyyətlə ölkə iqtisadiyyatında rolunun 
daim artmasını təmin edir. 

Kiçik biznesin inkişafı ölkədə əhalinin məşğulluq probleminin həllini təmin etmək qabiliy-
yətinə malikdir. Azərbaycanda xidmət sferasının çoxlu sayda kiçik müəssisələri yaradılır, istehsal 
və innovasiyalı kiçik sahibkarlıq obyektləri inkişaf edir.  

Son illər kiçik biznes ölkəmizdə innovasiyanın sürətli inkişafını təmin edir. Dövlət Statistika 
Komitəsinin məlumatları  əsasında apardığımız hesablamalara görə  2021-ci ildə ölkəmizdə fəaliy-
yət göstərən mikrosahibkarlıq subyektlərinin sayı 2019-cu ildəki 262622vahiddən 346195 vahidə 
çatmış və ya 31,8 faiz, kiçik sahibkarlıq (kiçik biznes) subyektlərinin sayı isə müqavilə edilən 
dövrdəki, 5956 vahiddən 6856 vahidə yüksəlmiş  və ya 15,1 faiz  artmışdır. [1, s.115] 

Ümumiyyətlə, 2021-ci ildə kiçik bizneslə məşğul olanların sayı 2019-cu ildəki 85072 nəfər-
dən 102250 nəfərə  çatmış və ya 20,2 faiz, onların istehsal etdikləri məhsulların və  xidmətlərin 
həcmi isə uyğun olaraq 2553,8 mln manatdan 6686,8 mln. manata qalxmış və ya 2,6 dəfə  artmış-
dır. [1, s.114] 
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Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, müqayisə edilən ildə kiçik biznes (sahibkarlıq) subyekt-
lərinin sayı kənd təsərrüfatı  və balıqçılıq  üzrə 16 vahid və ya  5,8 faiz, sənaye üzrə 109 vahid və 
ya 14 faiz, tikintidə 67  vahid və ya 8,7 faiz, ticarət, nəqliyyat  vasitələrinin  təmiri üzrə isə 1925 
vahiddən 2285 vahidədək artaraq 118,7 faiz təşkil etmişdir. [1, s.115] Apardığımız təhlillər nəticə-
sində belə qənaətə gəlmək olar  ki, 2021-ci ilin əvvəlinə ölkədə rəsmi qeydiyyata alınmış mikro, 
kiçik və orta (MKO) sahibkarlıq subyektlərinin sayı 2019-cu ildəkinə nisbətən 12,7 faiz artaraq 
1130,0 min vahid, il ərzində yeni yaranmış  MKO biznes subyektlərinin sayı isə 61,1 faiz  artaraq 
167,5 min vahidə çatmışdır. 2020-ci ildə ləğv olunmuş subyektlərin  sayında isə əksinə, 26 faiz  
azalma  müşahidə  olunmuş və 22572 vahid təşkil etmişdir. [1, s.115] 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak  mallarının istehsa-
lına dair Strateji Yol Xəritəsi”ində ölkədə kiçik biznesin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi və-
zifələri qarşıya qoyulmuşdur. İqtisadçı alim, prof. İ.İbrahimov “Aqrar sahənin iqtisadiyyatı” adlı 
elmi araşdırmalarında göstərir ki, “Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların kiçik sahibkarlıq 
(biznes) növünə aid edilməsi  üçün  iki göstərici – işçilərin orta sayı və illik dövriyyəsi nəzərdə 
tutulur”. [4, s.32]  

Bütün bunlar ölkəmizdə, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası prosesində ki-
çik biznesin inkişafına təkan verə bilər. Azərbaycanda  kiçik və orta biznes (KOB) subyektlərinin 
ölkə iqtisadiyyatında rolunun möhkəmlənməsi, rəqabət qabiliyyətinin artması,maliyyə resurslarına 
çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, onlara dəstək mexanizminin təkmilləşdirilməsi, regionlarda 
biznesin inkişafına əlverişli şəraitin yaradılması və s. istiqamətdə aparılan işlər dövlətin siyasətinin 
strateji hədəflərindəndir. 

Kiçik biznes və ya sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı ilə bağlı iqtisadçı alimlər - prof. 
E.Quliyev və prof. B.Ataşov elmi tədqiqatlarında “Müxtəlif ölkələrdə kooperativlərin əksəriyyəti 
sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirirlər”. [5, s. 50] müddəasını təsdiq edirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə kiçik biznesin idarəetmə strukturlarının təkmilləşdiril-
məsi “Kiçik və orta sahibkarlıq sahəsində idarəetmənin daha da təkmilləşdirilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli 1771- nömrəli Fərmanı ilə 
yaradılmış “Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) 
Nizamnaməsi” və  “Strukturun təsdiqi” ilə  daha da möhkəmlənmişdir. Kiçik biznesin fəaliyyəti 
ilə məşğul olan şəxslərin sayı imkandan aşağı və ÜDM strukturunda onun payı 10  faizə çatmır. 
Normal səviyyə isə 20-30 faiz hesab edilir. [3] 

Beləliklə, apardığımız tədqiqatın nəticəsi olaraq demək olar ki, son illər ölkəmizdə kiçik 
biznesin inkişafı və onun idarə edilməsinə dövlət dəstəyi xeyli güclənmiş və əhalinin bu sahəyə 
cəlb edilməsi üçün mühüm tədbirlər görülmüşdür. Bununla belə, ölkədə qeyd edilən sahədə möv-
cud vəziyyət göstərir ki, kiçik biznesin inkişafının gücləndirilməsi üçün yaradılmış makroiqtisadi 
stabillik şəraitindən hələ də tam istifadə edilməmişdir.  
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Процессы развития и управления малым бизнесом на освобожденных территориях 
Азербайджана 

 

Резюме 
В статье анализировано состояния развития малого бизнеса, необходимость его дея-

тельность в рамках восстановления  территории освобождённый из оккупации Армении и 
обоснованы роль эффеkтиные система управления по  экономической аспектам и занятость 
населения. Также исследованы и предложены некоторые рекомендации по усиление управ-
ление господдержка управлением малого бизнеса. 
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Processes of small business development and management in the liberated territories of 
Azerbaijan 

 

Summary 
In the article, the state of small business development in Azerbaijan was analyzed, the 

necessity of its activity, economically efficient management system and its role in providing 
employment were justified within the framework of the restoration of territories freed from 
occupation. Recommendations and proposals were made in the direction of strengthening the state 
support for entrepreneurship in the country for the types of economic activities. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ QLOBAL BİZNES MÜHİTİNDƏ 
İDXALIN ZƏRƏRLİ TƏSİRLƏRİNİN ARADAN QALDIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
Qlobal biznes mühitində idxalın zərərli təsirlərinin aradan qaldırılması vacib şərtlərdən 

biridir. Məhz əslində bütün bunlar ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından 
vacibdir və daxili bazarın qorunması istiqamətində zəruri tədbirlər də şamil olunmalıdır. 

Qlobal biznes mühitində idxalın zərərli təsirlərinin aradan qaldırılmasına istiqamətləndiril-
miş tədbirlərin gerçəkləşdirilməsinin obyektivliyi aşağıdakı amillərlə əsaslandırılır: 

- iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi və eləcə də əcnəbi əmtəə istehsalçılarının daxili ba-
zardakı payının məhdudlaşdırılması; 

- idxaldan əldə edilən gəlirlərin xaricə çıxarılmasının qarşısının alınması; 
- ölkə iqtisadiyyatında kapital azlığının qarşısının alınması və xarici investisiyalardan 

asılılığın minimuma endirilməsi; 
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- daxili məhsul istehsalının artırılması baxımından müəssisələrin səmərəli fəaliyyətinin tə-
min edilməsi, məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması və gəlirlə-
rinin artırılması; 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına və beynəlxalq münasibət sisteminə rein-
teqrasiyası prosesi mahiyyət etibarilə idxalın zərərli təsirlərinin aradan qaldırılması ilə bağlı 
proseslsəri də özündə əks etdirir. Bu prosesləri gerçəkləşdirən birbaşa və dolayı mexanizmlər möv-
cuddur. Təhlil göstərir ki, konkret olaraq yerli məhsulların istehsalının artırılması fonunda bü-
tövlükdə qlobal biznes mühitində idxalın zərərli təsirlərini daha çox gömrük müxanizmləri ilə 
aradan qaldırmaq mümkündür.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə qlobal biznes mühitində idxalın zərərli təsirlərinin aradan 
qaldırılmasında gömrük resurslarından istifadə edilməsi vacib şərtlərdən biridir. Bu baxımdan 
gömrük şərtlərinin sərtləşdirilməsi vacibdir. Bu o halda özünün səmərəli nəticələrini verir ki, 
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə əhalinin ehtiyaclarının təmin edilməsi və daxili istehsal və daxili 
xidmətlərin rolu əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olsun. Məhz belə bir şəraitdə daxili bazarın xarici 
rəqabətin əlverişsiz təzahürlərindən effektiv şəkildə qorunması zərurəti yarana bilər. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə qlobal biznes mühitində idxalın zərərli təsirlərinin aradan 
qaldırılmasına istiqamətlənmiş tədbirlər idxalın əvəz edilməsi siyasəti ilə neytrallaşdırılmalıdır. 
İdxalın əvəzləndirilməsinə istiqamətlənmiş tədbirlər idxalı əvəz edən bu və ya digər məhsulların 
istehsal edilməsini özündə əks etdirməlidir. Bu proseslə yanaşı eyni zamanda daxili bazarın qorun-
ması digər tədbirlərlə də müşahidə edilməlidir. Daxili bazarın qorunmasına gömrük təsirləri əhə-
miyyətli dərəcədə yüksək olsa da bu proses idxalın təşviqi istiqamətində zəruri tədbdirlərlə müşa-
yiət olunmalıdır. Belə ki, xüsusilə xarici investisiyaların cəlb edilməsi hesabına iqtisadiyyatın di-
versifikasiyasının təmin edilməsi, iqtisadi aktivliyin təmin edilməsi vacib şərtlərdən biridir ki, o 
da mahiyyət etibarılə xarici investisiyaların cəlb edilməsi hesabına qeyri-neft sektorlarında istehsal 
edilən məhsulların çeşidinin və həcminin artırılmasına gətirib çıxarmalıdır. Qeyd etmək lazımdır 
ki, bu sahədə kifayət qədər geniş potensial mövcuddur. Məsələn, təkcə bir faktı qeyd etmək olar 
ki, kənd təsərrüfatının meyvə-tərəvəz sektorunda kifayət qədər məhsul istehsal etmək imkanları 
mövcuddur və İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bu potensialı da mövcuddur. Bu baxımdan həmin 
ərazilərdə beynəlxalq biznes mühitində idxalın zərərli təsirlərini neytrallaşdırmaq üçün yerli məh-
sulların istehsalı və həmin məhsulların emalına istiqamətlənmiş tədbirlər gerçəkləşməlidir. Məhz 
belə bir halda bütövlükdə ölkənin daxili bazarını əcnəbi məhsullardan qorumaq və eyni zamanda 
məhsulların artıq qalan hissəsini də xarici bazarlara idxal etmək mümkündür.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı potensialı ilə yanaşı,sənaye potensialı da 
mövcuddur. Bu potensialın reallıqlara çevrilməsi üçün xarici investisiyaların cəlb edilməsi istiqa-
mətlənməklə sənaye müəssisələrinin yaradılmasına istiqamətlənmiş tədbirlər gerçəkləşdirilməli-
dir. Məhz sənaye məhsullarının istehsalı hesabına işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əhalinin ehti-
yaclarını təmin etmək, eləcə də bütövlükdə idxalı əvəzetmə baxımından bütövlükdə ölkənin daxili 
bazarının ehtiyaclarını da öyrənmək və eyni zamanda müştərək müəssisələrin imkanları çərçivə-
sində həmin məhsulları xarici bazarlara da idxal etmək mümkündür. Ümumiyyətlə, idxalın əvəz-
lənməsinə istiqamətlənmiş tədbirlərin gerçəkləşməsi fonunda ixracın stimullaşmasına istiqamət-
lənmiş tədbdirlərin həyata keçirilməsi də bir-birini effektiv şəkildə tamamlamalıdır. Belə bir şə-
raitdə qlobal rəqabət fonunda müəyyən irəliləşiyə nail olmaq və bütövlükdə iqisadi təhlükəsizliyi 
daxili və xarici təhdidlərdən qorumaq mümkün ola bilər. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə qlobal biznes mühitində idxalın zərərli təsirlərinin aradan 
qaldırılması dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından prioritet istiqamət təşkil 
edir. Qlobal biznes mühitinin formalaşdırılması idxalın zərərli təsirlərini də bərabərində gətirir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, qloballaşma prosesinin dərinləşməsi məhz inkişaf etmiş ölkələrlə inkişaf 
etməkdə olan ölkələr arasındakı iqtisadi fərqlərin artmasına səbəb olur bu da iqtisadi qeyri-bəra-
bərsizliyi özündə ehtiva edir. Bu baxımdan qlobal biznes mühitində işğaldan azad edilmiş əra-
zilərdə kənd təsərrüfatının və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə idxalın zərərli təsirlərinin aradan 
qaldırılmasının prioritet istiqamətləri və həmin şərtlərin dərinləşməsinin qarşısının alınması zəru-
rəti yaranır. Bu baxımdan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə qlobal biznes mühitinin inkişaf etdiril- 
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məsi və bu fonda yaranana idxalın zərərli təsirlərinin neytrallaşması istiqamətində zəruri tədbirlə-
rinin gerçəkləşdirilməsi dövlvətin iqtisadi maraqlarının qorunmasının başlıca şərtlərindən biri he-
sab edilir. 
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Направления устранения вредного воздействия импорта на мировую бизнес-среду на 
освобожденных территориях 

 

Резюме 
На фоне глобальных вызовов формирование глобальной бизнес-среды на освобожден-

ных территориях и ее эффективная защита от вредного воздействия импорта должны стать 
одним из главных условий обеспечения экономической безопасности. Формирование посе-
лений на освобожденных территориях, формирование инфраструктурной системы устой-
чивой экономики по существу обеспечивает интеграцию этих территорий в мировую биз-
нес-среду. Процесс интеграции в глобальную бизнес-среду приносит свои преимущества, 
но также и такие процессы, как вредное воздействие импорта. Эффективная нейтрализация 
этих проявлений, т.е. деструктивных тенденций данного типа, играет важную роль в обес-
печении экономической и территориальной безопасности государства. 

Реализация необходимых мер в части обеспечения устойчивого развития на освобож-
денных от оккупации территориях включает в себя оказание экономической поддержки 
государства этой сфере, а также реализацию целевых программ, связанных с созданием 
инфраструктурной системы. 
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Directions for eliminating the harmful effects of imports in the global business 
environment in the liberated territories 

 

Summary 
Against the background of global challenges, the formation of a global business environment 

in the liberated territories and its effective protection from the harmful effects of imports should 
be one of the main conditions for ensuring economic security. The formation of settlements in the 
liberated territories, the formation of the infrastructure system of a sustainable economy essentially 
ensures the integration of those territories into the global business environment. The process of 
integration into the global business environment brings along its own advantages, but also 
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processes such as the harmful effects of imports. Effective neutralization of these manifestations, 
i.e. destructive tendencies of this type, plays an important role in ensuring the economic and 
territorial security of the state. 

The implementation of the necessary measures in terms of ensuring sustainable development 
in the territories freed from occupation includes the provision of economic support of the state to 
this area, as well as the implementation of targeted programs related to the creation of an 
infrastructure system. 
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İNFRASTRUKTUR SİSTEMLƏRİNİN İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN 

BƏRPASINDA ROLU 
    

XX əsrin sonlarında mənfur qonşularımız olan ermənilər tərəfindən işğala məruz qoyularaq 
dağıdılan Azərbaycan torpaqlarının 20%-i 30 ildən sonra nəhayət ki, aparılan düzgün siyasət nəticə-
sində işğaldan azad edilmişdir. Bu illər ərzində regionda mövcud olan infrastruktur sistemləri demək 
olar ki, tamamilə dağıdılaraq yararsız vəziyyətə gətirilmişdir. Vəhşi düşmənin üç onillik ərzində nə-
zarəti altında saxladığı torpaqlarımızda ağlasığmaz vandalizm əməlləri törədilmişdir. Lakin  erməni 
vandalizminin, dağıntıların miqyası böyük olsa da, Azərbaycan Vətən müharibəsində işğaldan tə-
mizlənən ərazilərə Böyük Qayıdışı qısa müddətdə yüksək səviyyədə həyata keçirmək məqsədilə Qa-
rabağ və ətraf rayonlarımızda yenidənqurma işləri apararaq infrastruktur sistemlərini bərpa edir.  

Tarixi abidələr bərpa olunur, yeni yol-nəqliyyat infrastrukturu yaradılır, yüksəkgərginlikli 
elektrik xətləri çəkilir, yeni yarımstansiyalar inşa olunur. Bu genişmiqyaslı prosesdə xarici ölkə-
lərin şirkətləri də yaxından iştirak edirlər. Əlbəttə, Qarabağın bərpası təkcə Azərbaycanın deyil, 
bütövlükdə regionun iqtisadiyyatının mühüm tikintisi olacaq, regional əməkdaşlığın daha da güc-
lənməsinə təkan verəcəkdir. 

Ümumiyyətlə, işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası Prezident İlham Əlyevin 2021-ci il     
2 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli 
Prioritetlər”də öz əksini tapmışdır. Bu məsələnin növbəti illərdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına 
dair beş milli prioritetdən (1.dayanıqlı artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat; 2. dinamik, inklüziv 
və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət; 3. rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı; 
4. işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış; 5. təmiz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsi.) biri 
olaraq müəyyən edilməsi ölkə rəhbərliyinin məsələyə böyük əhəmiyyət verdiyini təsdiqləyir. 

Şübhəsiz ki, doğma torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad edilməsi, tarixi baxımdan mü-
hüm əhəmiyyətə malikdir. Dövlət sərhədlərinin yenidən bərpa edilməsi, Azərbaycan xalqının son 
əsrdə diplomatik sahədə əldə etdiyi ən böyük uğurdur. Şübhəsiz ki, vətəndaşlarımızın öz yurdları-
na qayıtmasında və bu ərazilərdə iqtisadi fəaliyyətin yenidən canlanmasında böyük bərpa prosesi-
nin körpü rolu oynaması heç kimdə şübhə doğurmur. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə infrastruktur sistemləri 
Artıq azad olunmuş ərazilərdə infrastruktur sistemlərinin bərpası işlərinə başlanmışdır. Bu 

işlərin həyata keçirilməsi məqsədilə dövlət büdcəsindən 2,2 milyard manat pul da ayrılmışdır. İn-
frastruktur sistemlərində bərpa-quruculuq və abadlıq işlərinin aparılması, insanların yaşayış və 
rifah səviyyəsinin təmin edilməsi, həmçinin təhlükəsizlik məsələlərinin təmin edilməsi məqsədilə 
Qarabağ Dirçəliş Fondu da təsis olunmuşdur. 

Böyük qayıdışın həyata keçirilməsi istiqamətində mühüm layihələr həyata keçirilməkdədir.  
Bununla əlaqədar olaraq bu ərazilərin yeni inkişaf modeli qurulub. Bu model beynəlxalq standart- 
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lar çərçivəsində infrastrukturun formalaşmasını özündə əks etdirir. Artıq müasir standartlara uy-
ğun beynəlxalq hava limanı qurulub, dəmir yolları, nəqliyyat yolları və bir sıra digər infrastruktu-
run formalaşması istiqamətində də işlər görülür. Həmçinin Şuşa şəhərinə avtomobil yolunun çə-
kilməsinə başlanılıb, elektrik təminatı ilə bağlı işlər görülür  və  pilot layihələr icra olunur. Təbii 
ki, inşa olunan bu yollar bölgənin inkişafını sürətləndirəcək, eyni zamanda regionun tranzit əhə-
miyyətini artıracaq. 

Qarabağın hava qapısı adlandırılan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının 26 Oktyabr 2021-ci 
ildə açılış mərasimi həyata keçirilmişdir. Bu hava limanı istənilən tip hava gəmisini qəbul etmək 
imkanına malikdir. Bundan əlavə hal-hazırda Zəngilan və Laçında da beynəlxalq hava limanları 
tikilir və onların inşası ilə regionun nəqliyyat imkanları daha da genişləndiriləcəkdir. Hava liman-
larının mövcudluğu eyni zamanda, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə xarici turistlərin gəlməsi 
baxımından yeni imkanların yaradılması deməkdir. Belə ki, hava limanlarının inşası və yaxın gələ-
cəkdə istifadəyə verilməsi yerli sakinlər üçün də əlverişli imkanlar yaradacaq. Bu layihə sayəsində 
yeni iş yerləri yaradılacaq və işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə məskunlaşan əhalinin müəy-
yən hissəsi işlə təmin olunacaq. Bu da ilk növbdə həmin bölgədə işsizlik problemlərinin azalması 
deməkdir. Əlavə olaraq hava limanları həmin ərazilərdə istehsal olunacaq sənaye məhsullarının 
dünya bazarına çıxarılması və bütövlükdə regionun ixrac imkanlarının genişləndirilməsi baxımın-
dan vacib amillərdən biridir. 

Regionda infrastruktur sistemlərinin inkişafı baxımından Zəngəzur dəhlizinin açılması da 
böyük əhəmiyyətə malikdir. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə həm “Şərq-Qərb”, həm də “Şimal-
Cənub” nəqliyyat dəhlizlərinin imkanları genişlənəcək. Belə ki, nəqliyyat dəhlizlərinin şaxələn-
məsi onun etibarlılığını artıran mühüm faktordur. Zəngəzur dəhlizinin açılması Azərbaycanla Tür-
kiyənin dünyada siyasi əhəmiyyətini daha da artıracaq. Bununla yanaşı, hər iki ölkəyə dünyada 
gedən siyasi proseslərə təsir göstərmək imkanı da qazandıracaqdır. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdəki infrastruktur sistemlərindən danışdıqda Zəngilan rayonunda 
inşa olunacaq “Ağıllı kənd” layihəsini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Burada əsasən, 5 komponent - 
yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, “ağıllı kənd təsərrüfatı” və alternativ enerji sahələri xüsusi yer tutur. 

Əlavə olaraq Ağdam rayonunda infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi buranın qısa 
müddət ərzində yenidən qurulacağından xəbər verir. Burada rezidentlər  tərəfindən 190 hektar 
ərazidə istifadəyə veriləcək Ağdam Sənaye Parkının təməli artıq qoyulmuşdur. İşğaldan azad 
olunmuş əraziləri enerji ilə təmin etmək üçün yarımstansiyaların sayı 9-a çatıb. “Ağdam-1” və  

“Ağdam-2” yarımstansiyalarının fəaliyyəti nəticəsində bütün rayon elektrik enerjisi ilə da-
yanıqlı şəkildə təmin ediləcəkdir. 210 çarpayılıq Ağdam Mərkəzi Şəhər Xəstəxanasının inşası 
ağdamlılara tibbi xidmətin göstərilməsi üçün imkanlar yaradacaq. Əlavə olaraq Ağdama qaz 
xətlərinin çəkilişi layihəsi işlənilir. İçməli suyun gətirilməsi, o cümlədən Xaçınçay su anbarının 
təmiri layihəsi İnvestisiya Proqramında öz əksini tapıbdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 7 iyul 2021-ci il tarixli Fərmanı 
ilə   iqtisadi rayonların yeni bölgüsü təsdiqlənib. Fərmanda qeyd edilir ki, hazırda işğaldan azad 
edilmiş ərazilərin bərpası, gələcək inkişafının təmin olunması, zəruri infrastrukturun yaradılması 
və əhalinin doğma torpaqlarına qayıdışı istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. 
Qeyd edilən ərazilərin zəngin iqtisadi potensialından, təbii sərvətlərindən və geniş turizm im-
kanlarından səmərəli istifadə etməklə onların bərabər inkişafının təmin edilməsi üçün nəzərdə tu-
tulan bütün işlərin vahid proqram əsasında aparılmasının məqsədəmüvafiqliyi işğaldan azad edil-
miş rayonların iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsünə yenidən baxılmasını şərtləndirir. İndiyə kimi Azər-
baycanda 10 iqtisadi rayon mövcud olub. Yeni bölgüyə əsasən isə iqtisadi rayonların sayı 14-ə 
çatdırılıb ki, bunlardan 2- si işğaldan azad edilmiş əraziləri əhatə edir: Qarabağ iqtisadi rayonu 
(Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və Tərtər rayonları) 
və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu (Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonları). 

  
Nəticə və təklifkər 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, işğaldan azad edil-
miş ərazilərdə infrastruktur sistemlərinin inkişafı məqsədilə yenidənqurma işləri aparmaq, tarixi 
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abidələri bərpa etmək, qonşu dövlətləri və qonşu rayonları bir-birilə birləşdirəcək yol nəqliyyat 
infrastrukturu yaratmaq lazımdır. Bundan əlavə, regionun enerji təminatı məqsədilə alternativ 
enerji mənbələrindən istifadə olunmalıdır. Zəngin təbii resursları olan ərazilərdə kiçik və orta biz-
nesin inkişafı məqsədilə inzibati və hüquqi-normativ bazanın formalaşdırılması vacibdir. Regio-
nun turizim potensialından istifadə məqsədilə yeni turizim obyektlərini yaratmaq lazımdır ki, xa-
rici və yerli turistəri bura cəlb etmək olsun. Dövlətin dəstəyi ilə regionda iqtisadi təhlükəsizlik 
siyasətini işləmək lazımdır. 

Yeni reallıq iqtisadi rayonlaşdırmaya yeni yanaşmanı əsaslandırır. Azərbaycanda iqtisadi 
rayonların yeni bölgüsü, xüsusən Qarabağın bərpası və inkişafı istiqamətində həyata keçirilən təd-
birlərin səmərəliliyinin artırılmasına töhfə verəcəkdir. Xüsusən də iqtisadi rayonlar üzrə plan-
laşdırma işinin səmərəliliyini artıracaqdır. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı, eyni 
zamanda Qarabağın inkişaf strategiyası da iqtisadi rayonların yeni bölgüsünə uyğunlaşdırılacaqdır. 

Bütün bu qeyd olunanlar Qarabağ və ətraf rayonların sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirə-
cək, xarici və yerli sahibkarların regionda investisiya layihələrinin həyata keçirilməsində, əhalinin 
məşğulluq probleminin həll edilməsində böyük rol oynayacaqdır. 
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Роль инфраструктурных систем в восстановлении территорий, освобожденных от 
оккупации 

 
Резюме 

Цель исследования - восстановление инфраструктурных систем на освобожденных 
территориях. 

Методология исследования – в работе использовались такие методы, как анализ, сис-
темный подход, синтез и обобщение. 

Прикладная значимость исследования - будет способствовать формированию сов-
ременных инфраструктурных систем на освобожденных территориях, ускорению социаль-
но-экономического развития, решению проблем занятости населения 

Результаты исследования – Обобщены подходы к важности инфраструктурных систем, 
выдвинуты представления о богатых природных ресурсах региона, туристическом потенциале, 
источниках энергии. Оригинальность и научная новизна исследований - в статье отмечена 
важность формируемых государством на освобожденных территориях инфраструктурных 
систем, отвечающих современным требованиям, отмечена совместимость проводимых работ с 
точки зрения научно-технического прогресса и экономического потенциала региона. 
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The role of infrastructural systems in the restoration of territories freed from occupation 

 
Summary 

Purpose of the reseach - restoration of infrastructure systems in the liberated territories. 
Research methodology - methods such as analysis, systematic approach, synthesis and 

generalization were used in the research work. 
Significance of the application of the research - will support the formation of modern 

infrastructure systems in the liberated territories, the acceleration of socio-economic development, 
and the solution of employment problems of the population. 

Results of the study - Approaches to the importance of infrastructure systems were 
summarized, ideas were put forward about the region's rich natural resources, tourism potential, 
and energy sources. 

Orginality and scientific novelty of the research - in the article, the importance of the 
infrastructure systems that meet the modern requirements formed by the state in the liberated areas 
was mentioned, the compatibility of the works done in terms of scientific and technical progress 
and the economic potential of the region were mentioned. 
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İSTEHLAKÇI DAVRANIŞININ İDARƏ EDİLMƏSİ STRATEGİYASI: BEYNƏLXALQ 
TƏCRÜBƏNİN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ QARABAĞDA TƏTBİQİ İMKANLARI 

 
Müasir dövrdə beynəlxalq təcrübədə loyallıq paradiqması və loyallıq proqramlarına yanaşma 

müəyyən korreksiyadan keçir. Bu gün bu cür proqramların rolu müəyyən mallara və ya xidmətlərə 
loyallığın azalmasının ümumi tendensiyası səbəbindən əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bütövlükdə cəmiy-
yət kimi, sədaqət də tədricən mobillik ilə əvəz olunur. İş yerləri, mağazalar, yaşayış yerləri, üstün-
lüklərin əvvəlkindən daha tez-tez dəyişməsi nəticəsində stehlakçı davranışının da əsas nümunələri 
transformasiyaya məruz qalır. Və bu da, anlaşılandır. Belə ki, əgər əmtəələr “İnternetdə rəyləri oxuyub 
- canlı görmək üçün mağazaya getdim və ya  İnternetdən sifariş verildi” sxeminə uyğun olaraq alınırsa, 
təbii ki, hər hansı bir şəbəkədə loyallığın göstərilməsinə ehtiyac qalmır (Barinova, 2018). Bundan 
əlavə, keçmişdə “loyallıq” sözü müəyyən ətaləti ehtiva edirdi: istehlakçı məmnun olarsa, məhsulu-
nuzdan ayrılmaz. Bu gün isə vəziyyət tamamilə dəyişir. Bir vaxtlar belə bir qayda var idi ki, müştərinin 
bir bankda üç və ya daha çox hesabı varsa, o, ömürlük bu banklara sadiq qalacaq. Bu gün müştərinin 
müxtəlif bankların üç plastik kartı, dördüncüsündə avtomobil krediti, beşincisində isə ipotekası olması 
faktı tamamilə normal hesab olunur. Loyallıq isə bir növ konservativ mövqe, həyatını yaxşılaşdırmaq- 
dan imtina kimi  qəbul olunmağa başlayır (Petrenko, 2017). 

Müasir istehlakçı marketinqdə mükəmməldir və çevikdir, əlində kalkulyator tutur, hər hansı 
bir şübhə yarandıqda internetə müraciət edir, müəyyən bir təklifin bütün faydalarını diqqətlə 
hesablayır, şirkətlər üçün öz dəyərini təmsil edir (Quliyev, 2018). Bu o deməkdir ki,  istehlakçı 
nəinki daha ağıllı, o daha mürəkkəb və gözlənilməz olur. Digər tərəfdən, başqa bir ümumi yanlış 
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fikir müştəri məmnuniyyəti ilə bağlıdır. Müştərilərin açıq-aydın məmnunluğu hələ loyallıq proq-
ramlarının (LP) tətbiqindən imtina etmək üçün bir səbəb deyil. Məmnun müştəri-bir çox şirkətlərin 
bəyan etdikləri əsas məqsədidir. Ancaq bu, son məqsəd deyil, başlanğıc nöqtəsidir. Əks halda,  
“Müştəri Məmnuniyyəti Tələsi”nə düşmə riski yaranır (Mingcheng M., Fuqiang W., 2018).  Bu 
termin Ogilvy Loyalty Centre tərəfindən yaradılmışdır. Ogilvy statistikasına görə: 

• avtomobil biznesində istehlakçıların 85%-i aldıqları avtomobildən razı qaldıqlarını deyir-
lər, lakin yalnız 40%-i eyni markanı alırlar; 

• B2B biznesində başqa təchizatçıya keçənlərin 65-85%-i hazırkı təchizatçısından razı qal-
dıqlarını və ya çox razı olduqlarını təsdiqləyirlər (Mingcheng M., Fuqiang W., 2018).   

Nümunələrdən də göründüyü kimi, davamlı gəlirli biznesi saxlamaq üçün təkcə məmnunluq 
kifayət deyil. Peşəkar qurulmuş loyallıq proqramı aşağıdakıları ehtiva etməlidir: 

- ən gəlirli müştəriləri saxlayır; 
- orta gəlirlilərin əsas hissəsinin dəyərini artırır və 
- mənfəətsiz müştərilərə heç bir şəkildə təsir göstərmir (Barinova, 2018). 
Əslində yuxarıda qeyd olunanlar ideal loyallıq proqramının məqsədlərini formalaşdırır. 
Hesab edirik ki, beynəlxalq təcrübəyə əsasən, bütün sadalanan nümunələrin öyrənilməsi 

işğaldan azad olunmuş ərazilərdə qurulacaq yeni iqtisadiyyatın inkişafı istiqamətində xüsusi əhə-
miyyət kəsb edir. Məlum olduğu kimi, həyatın yenidən qayıtdığı ərazilərimizdə “Böyük Qayıdış”ı 
təmin etmək üçün yenidənqurma işləri,  bütün istiqamətlər üzrə infrastrukturun bərpası, müxtəlif 
istiqamətli genişmiqyaslı işlər və sosial layihələr həyata keçirilir. 

Məlum olduğu kimi, Qarabağ bölgəsinin çox zəngin turizm potensialı vardır. Hazırda Füzuli 
və Zəngilanda istifadəyə verilmiş, eləcə də Laçında  tikilməkdə olan beynəlxalq hava limanları 
ondan xəbər verir ki,  bu bölgəyə yerli turistlərin, eləcə də xarici ölkələrdən səyahət etməyə gələn-
lərin sayı xeyli artacaq. Bu isə o deməkdir ki, sözügedən regionda xüsusiyyətləri, tələbatları və 
alıcılıq qabiliyyəti ilə müxtəliflik təşkil edən  istehlakçılar olacaqdır. Məhz bu səbəbdən də isteh-
lakçı davranışının öyrənilməsi və effektiv idarə edilməsi strategiyasının işlənməsi ümumilikdə 
Qarabağda əlverişli biznes mühitinin inkişafı istiqamətində xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bunun üçün 
öyrənilən beynəlxalq təcrübə əsasında Qarabağda biznes fəaliyyətinin stimullaşdırılması məqsə-
dilə istehlakçı davranışının idarə edilməsi metodikasının işlənməsini təklif edirik. Təklif olunan 
metodologiya istehlakçı davranışı amillərinə reaksiyaya və istehlakçılara satınalma qərarlarının 
qəbulu zamanı dəstək verilməsinə əsaslanan şirkətin hərəkətlərinin alqoritmidir. Metodologiyanın 
beş funksiya kimi idarəetmə konsepsiyasına əsaslanan hərəkətlər ardıcıllığı kimi hazırlanması 
daha məqsədəuyğun sayılar. Bu funksiyalara aşağıdakıları aid edə bilərik: planlaşdırma, təşkilat, 
koordinasiya, motivasiya və nəzarət. Dünya təcrübəsinə əsasən, belə metodologiya (məhz yerli və 
çoxlu sayda xarici istehlakçıların mövcud olduğu regionlarda tədbiq edilir) marketinq menecer-
lərinə “istehlakçı qərarlarının səyahəti” zamanı istehlakçı davranış amillərinə cavab vermək və 
dəstəkləmək üçün aydın bir alqoritmi təqdim edir (Mingcheng M., Fuqiang W., 2018).  Nəzarət 
funksiyalarının yerinə yetirilməsinin ciddi ardıcıllığına baxmayaraq, metodologiya tsiklikdir və 
rəy aldıqdan sonra yeni idarəetmə dövrünə başlanmasını mümkün edir. 
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Стратегия управления потребительским поведением: изучение международного 
опыта и возможности реализации в Карабахе 

 
Резюме 

Статья посвящена изучению потребительского поведения и разработке стратегии  его 
управления. В ходе исследования рассматривается зарубежный опыт. Анализируются су-
ществующие примеры, анализируются допущенные ошибки и направления, которые необ-
ходимо учитывать. Делается вывод о том, что особую актуальность приобретает разработка 
стратегии управления потребительским поведением в направлении успешного развития 
предпринимательской деятельности на территориях, освобожденных от оккупации. 
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Consumer behavior management strategy: studying international experience and 

opportunities for implementation in Karabakh 
 

Summary 
The article is devoted to the study of consumer behavior and the development of a strategy for 

its management. The study examines foreign experience. Existing examples are analyzed, errors made 
and directions that need to be taken into account are analyzed. It is concluded that the development of 
a strategy for managing consumer behavior in the direction of the successful development of 
entrepreneurial activity in the territories liberated from occupation is of particular relevance. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİN ÖLKƏMİZİN İQTİSADİYYATINA  
REİNTEQRASİYASI 

 

Bildiyiniz kimi, hər bir ölkə üçun məhsuldar qüvvələrin bərabər yerləşməsi vacib məsələlər-
dən biridir. Buna görə də Azərbaycan Respublikasında 2004-ci ildən başlayaraq, Prezident 
İ.Əliyevin rəhbərliyi ilə “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Programları” qəbul edilib və 
həyata keçirilir. Artıq 18 ilə yaxındır icra edilən bu dövlət proqramları nəticəsində ölkəmizin hər 
bir şəhər, rayon, kənd və qəsəbəsi yaxşı mənada tanınmaz olmuş, regionların iqtisadi gücü artmış, 
biznes və investisiya mühiti yaxşılaşmışdır. Çoxsaylı və çoxşaxəli infrastruktur layihələri gerçək-
ləşdirilmişdir. Nəticədə insanların rifah halı yüksəlmişdir. Bir sözlə, ardıcıl və məqsədyönlü  isla-
hatlar ölkənin iqtisadi və hərbi-müdafiə qüdrətini artırmış,  44  günlük Vətən  müharibəsində düş-
mən üzərində şanlı qələbə qazanılmasına təkan  vermişdir. 

Bunların nəticəsi kimi, 2022-ci ilin iyulun 7-də Prezident İ.Əliyev  “Azərbaycan Respubli- 
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kasında iqtisadi  rayonların yeni bölgüsü haqqında” Fərman imzalayıb. Bu, dövlət başçısının iqti-
sadi və siyasi strategiyasının daha bir təzahürü, respublikada  həyata keçirilən  sosial-iqtisadi  isla-
hatların davamına yönəldilən bir addımdır. 

Fərmanda qeyd edildiyi kimi, hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası, gələcək inki-
şafının təmin olunması, zəruri infrastrukturun yaradılması və əhalinin doğma torpaqlarına qayıdışı 
istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Qarşıda həmin ərazilərin zəngin iqtisadi 
potensialından, təbii sərvətlərindən və geniş turizm imkanlarından səmərəli istifadə etməklə on-
ların bərabər inkişafının təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan bütün işlərin vahid proqram əsasında 
aparılması məqsədi dayanır. Odur ki, əraziləri işğaldan azad edilmiş rayonların iqtisadi rayonlar 
üzrə bölgüsünə yenidən baxılması gündəmə gəlir. 

Beləliklə, ölkədə 1991-ci ildən tətbiq olunan bölgü dəyişdirilir. Xatırladaq ki, indiyədək 10 
iqtisadi rayon - Abşeron, Quba-Xaçmaz, Dağlıq Şirvan, Şəki-Zaqatala, Aran, Gəncə-Qazax, Yuxa-
rı Qarabağ, Kəlbəcər-Laçın, Lənkəran, Naxçıvan - müəyyənləşdirilmişdi. Yeni bölgüyə əsasən, 14 
iqtisadi rayon yaradılır. Bu bölgüdə Bakı iqtisadi rayonunu Bakı şəhəri təşkil edəcək. Naxçıvan 
iqtisadi rayonuna Naxçıvan şəhəri, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur 
rayonları daxil olacaq. 

Abşeron-Xızı iqtisadi rayonunu Sumqayıt şəhəri, Abşeron və Xızı rayonları, Dağlıq Şirvan 
iqtisadi rayonunu Ağsu, İsmayıllı, Qobustan və Şamaxı rayonları, Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayo-
nunu Gəncə və Naftalan şəhərləri, Daşkəsən, Goranboy, Göygöl və Samux rayonları əhatə edəcək. 

Qarabağ iqtisadi rayonunu Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xoca-
vənd, Şuşa və Tərtər rayonları, Qazax-Tovuz iqtisadi rayonunu Ağstafa, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir 
və Tovuz rayonları, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunu Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən və Şabran 
rayonları, Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunu Astara, Cəlilabad, Lerik, Lənkəran, Masallı və Yar-
dımlı rayonları təşkil edəcək. 

Mingəçevir şəhəri, Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir, Ucar, Yevlax və Zərdab rayonları Mərkəzi 
Aran iqtisadi rayonunda, Beyləqan, İmişli, Saatlı və Sabirabad rayonları Mil-Muğan iqtisadi rayo-
nunda birləşəcək. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Şəki və Zaqatala 
rayonları, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayon-
ları, Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu isə Şirvan şəhəri, Biləsuvar, Hacıqabul, Neftçala və Salyan ra-
yonlarından ibarət olacaq. 

Prezidentin fərmanında vurğulanır ki, Zəngəzur dağ silsiləsi ilə əhatə olunan, Laçın və Kəlbə-
cərdən Naxçıvana qədər böyük bir ərazini tutan Zəngəzur yaylasının şərq hissəsində, Ermənistanla 
sərhəddə yerləşmiş və eyni coğrafi məkanda, tarixən birlikdə, habelə uzun illər 1861-ci ildə 
yaradılmış Zəngəzur qəzasının tərkibində olmaları və ənənəvi sosial-iqtisadi, tarixi-mədəni 
bağlılıqları Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl, Laçın və Kəlbəcər rayonlarının vahid iqtisadi rayonda bir-
ləşdirilməsini zəruri edir. Eləcə də Ağdam, Şuşa, Füzuli, Tərtər, Xocavənd, Xocalı rayonları və 
Xankəndi şəhəri, habelə Qarabağ bölgəsinə aid olan Ağcabədi və Bərdə rayonları da daxil olmaqla 
özünəməxsus zəngin tarixi-mədəni irsə, əsrarəngiz təbiətə malik qədim Qarabağ bölgəsinin bərpası 
və sürətli inkişafının təmin edilməsi üçün yeni Qarabağ iqtisadi rayonunun da yaradılması vacibdir.  

İşğaldan azad edilən ərazilərimizin kifayət qədər böyük iqtisadi potensialı var. Həmin tor-
paqlar kənd təsərrüfatının inkişafı baxımından vacib ərazilər hesab olunur. İşğaldan azad olunan 
ərazilərimizin mövcud potensialı, xammal və təbii ehtiyatlar və məhsuldar torpaq sahələrinin 
həcmini nəzərə alsaq, bərpa mərhələsindən sonra qısa zamanda həmin rayonlarımızda məhsul is-
tehsalının 8 dəfəyədək artacağı proqnozlaşdırılır. Burada məqsəd aqrar sektorun inkişafı, təşviq-
edici tədbirlərin həyata keçirilməsinə nail olmaqdan ibarətdir. Füzuli rayonu işğaldan əvvəl kifayət 
qədər böyük aqrar və sənaye potensialına malik rayon idi. Həm üzüm, həm taxıl, həm də pambıq 
istehsalına görə 80-ci illərdə respublikanın öndə gedən rayonlarından idi. Eyni tendensiya Cəbrayıl 
və Zəngilan rayonlarında da müşahidə edilirdi”. Bu ərazilərin əksər torpaqları məhsuldardır. Eyni 
zamanda, Qubadlı, Ağdam, Kəlbəcər, Laçın rayonları da məhsuldar torpaqlara malikdir. Düşünü-
rəm ki, bu torpaqların məhsuldarlığını bərpa etmək mümkündür və ediləcək. İşğaldan azad olunan 
rayonlar növbəti mərhələdə Azərbaycan iqtisadiyyatına, xüsusən də ölkənin ərzaq təminatına və 
ərzaq təhlükəsizliyinin formalaşmasına xüsusi töhfə verəcək. Azərbaycanda meşə zolağının 25 
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faizi işğal altında olmuş torpaqların payına düşür, su ehtiyatlarımızın təxminən yarıya qədəri hə-
min ərazidədir. 

Azad olunmuş ərazilərin ölkəmizin iqtisadiyyatına reinteqrasiyası digər iqtisadi rayonlar, o 
cümlədən Gəncə-Qazax və Aran iqtisadi rayonları üzrə planlaşdırma işinin səmərəliliyinin artırıl-
masını, iqtisadi idarəetmədə çevikliyin təmin olunmasını və bu məqsədlə həmin iqtisadi rayonların 
tərkibinə də yenidən baxılmasını tələb edir. 

İqtisadi  rayonların  sayının 14-ə çatdırıldığını şərh edərək bildirib ki, Azərbaycan iqtisadiy-
yatı üç dəfədən çox böyüyüb, iqtisadiyyatın regional və sektoral strukturu dəyişib, habelə Qaraba-
ğın iqtisadi dövriyyəyə qayıtması və regional kommunikasiyaların, o cümlədən Zəngəzur dəhli-
zinin açılması perspektivi yeni reallıqlar yaradıb. O, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun yaradıl-
masının həm də tarixi ədalətin bərpası olduğunu vurğulayıb. Gəncə-Qazax və Aran iqtisadi rayon-
larının tərkibinə yenidən baxılmasının da günün tələbi olduğunu diqqətə çatdırıb. 

İqtisadi rayonlar ölkə miqyasında təsərrüfatın ixtisaslaşma istiqamətlərinə görə fərqlənir. 
Yeni reallıq iqtisadi rayonlaşdırmaya yeni yanaşmanı əsaslandırır. Azərbaycanda iqtisadi rayon-
ların yeni bölgüsü xüsusən Qarabağın bərpası və inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin 
səmərəliliyinin artırılmasına töhfə verəcək, ölkədə iqtisadi idarəetmədə çevikliyin təmin olun-
masına, institusional islahatlar aparılmasına xidmət edəcək. Xüsusən də iqtisadi rayonlar üzrə 
planlaşdırma işinin səmərəliliyini artıracaq. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı, eyni za-
manda Qarabağın inkişaf strategiyası da iqtisadi rayonların yeni bölgüsünə uyğunlaşdırılacaq. 

Əksər regionların iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı təşkil etdiyindən yeni bölgü bu 
sahənin inkişafı üçün də yeni perspektivlər açır. Yeni bölgünün iki baxımdan önəmli olduğunu 
qeyd etmək vacibdir. Birinci budur ki, azad olunmuş ərazilərin iqtisadi region kimi yenidən qrup-
laşdırılması baş verir. Bu, azad olunmuş ərazilərimizdə sosial-iqtisadi inkişafın planlaşdırılmasın-
da ciddi üstünlüklər yaradacaq. İqtisadi regionlar üzrə yeni bölgüdə Aran iqtisadi rayonunun bir 
neçə rayona ayrılması ikinci mühüm məsələdir. Bu rayonda çoxşaxəli fəaliyyət sahələri olan çoxlu 
sayda rayonlar birləşdirilmişdi. İndi bölgü kənd təsərrüfatı istehsalının ixtisaslaşmasına uyğun 
aparılıb. Bunu Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə aparılan dəyişikliklə bağlı da demək olar. 
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Summary 
The article analyzes the efficiency of planning on the economic regions. The socio-economic 

development program of the regions, as well as the development strategy of Karabakh and the 
effect of the new division of the regions and their economic potential are being investigated. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ AQRAR BİZNESİN DƏSTƏKLƏNMƏSİ 
PROBLEMLƏRİ 

 
İşğal altında qalmış ərazilərin minalardan təmizlənməsi, eləcə də digər məskunlaşma prob-

lemlərinin həlli istiqamətində dövlət tərəfindən zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi vacib şərtlər-
dən biridir. Nəzər almaq lazızmdır ki, hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə demək olar ki, yeni 
torpaq əmələgəlmə prosesləri baş vermiş və uzun müddət məskunlaşmama səbəbindən bütövlükdə 
ərazilər öz əvvəlki məhsuldarlığını demək olar ki, tam mənası ilə itirmişdir. Həmin ərazilərdə uzun 
müddət döyüş maşınlarının hərəkət etməsi, eləcə də müharibələr və digər bu kimi proseslər 
mahiyyət etibarılə torpaqların da spesifik xüsusiyyətlərinə öz mənfi təsirini göstərmiş, bütövlükdə 
meşəliklər yaranmışdır ki, bu prosesin də aradan qaldırılması istiqamətində zəruri tədbirlər həyata 
keçirilməlidir. Bundan əlavə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə infrastrukturlar, bütün sosial və 
istehsal infrasturkturları  tamamilə dağıdılmışdır. Bu proseslərin zərərli təsirləri hələ uzun müddət 
Azərbaycan iqtisadiyyatına bu və ya digər şəkildə mənfi təsirləri ilə yadda qalacaqdır.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi iqtisadi səmərə-
liliyin təmin edilməsilə xarakterizə olunmalıdır. Bu baxımdan həmin ərazilərin ixtisaslaşma isti-
qaməti eləcə də istehsalın yerləşməsi prosesləri də ön plana çəkilməlidir. Nəzərə almaq lazımdir 
ki, ixtisaslaşma baxımından İşğaldan azad edilmiş ərazilər aqrar yönümlü xarakter daşıyır. İşğal-
dan azad edilmiş ərazilərin ixtisaslaşmasının aqrar yönümlülüyü əvvəlki təsərrüfatçılıq sistemində 
də özünü daha çox büruzə vermiş və həmin ərazilərdə istehsal edilən məhsullar bütövlükdə keçmiş 
ittifaqın daxili bazarının təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oynamışdır. Məlum olduğu kimi aqrar 
biznes bütövlükdə biznes fəaliyyətinin ən mühüm tərkib hissəsini təşkil etməklə özünəməxsus spe-
sifik xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur. Aqrar biznes dedikdə ilk növbədə kənd təsərrüfatı və 
onunla qarşılıqlı əlaqəyə malik olan emal sənayesi məhsullarının istehsalı, bazara çıxarılması və 
istehlakçılara çatdırılmasına qədər bütün mərhələlərdə mövcud olan təsərrüfat iqtisadi fəaliyyəti 
nəzərdə tutulur. Aqrar biznesin özünəməxsus spesifik xüsusiyyətləri ilk növbədə aqrar sahənin 
spesifik xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur. Aqrar biznesin özünəməxsus xüsusiyyətlərindən biri 
ilk növbədə kənd təsərrüfatının özəllikləri ilə bağlıdır.  

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, aqrar biznes fəaliyyəti o zaman iqtisadi cəhətdən  
səmərəli xarakter daşıya bilir ki, aqrobiznes mühiti effektiv şəkildə inkişaf etdirilə bilsin. Aqro 
biznes mühiti ilk növbədə aqrar sahədə mövcud strukturların, eləcə də hüquqi-iqtisadi və siyasi 
şəraitin bu sahənin maraqlarına xidmdət etməsini özündə əks etdirir. Aqrobiznes digər biznes 
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sahələrindən fərqli olaraq ilk növbədə kənd təsərrüfatı ilə bağlı olduğundan kənd təsərrüfatı əmtəə 
istehsalçılarının iqtisadi cəhətdən səmərli fəaliyyətinə nail olunması vacib şərtlərdən biridir. Bu 
baxımdan aqrobiznesin yalnız sahənin öz potensial imkanları çərçivəsində inkişaf etdirilməsi 
mümkünsüz görünür. Xüsusilə İşğaldan azad edilmiş ərazilər üçün özünəməxsus spesifik xüsusiy-
yətlərə malikdir. Ölkə ərazisində mövcud olan digər regionlarda aqrobiznes fəaliyyətinin də dövlət 
tərəfindən dəstəklənməsinə ehtiyacın olduğu nəzərdən qaçırılmamalıdır. Lakin bununla belə etiraf 
etmək lazımdır ki, işğaldan azad edilmiş ərazilər uzun müddət işğal altında olduğundan həmin 
ərazilərin yol-nəqliyyat infrastrukturları, eləcə də istehsal, sosial və bazar infrastrukturları ta-
mamilə dağıdılmışdır. Bu prosesin yəni aqrobiznesin fəaliyyətinin effektiv şəkildə reallaşdırılması 
üçün həmin sahə üçün zəruri olan istehsal, bazar, sosial infrastruktur sistemləri formalaşdırılmalı 
və bu zaman yerli əmtəə istehsalçılarının, eləcə də həmin ərazilərdə məskunlaşan əhalinin ehti-
yacları effektiv şəkildə qarşılanmalıdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, son zamanlar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham 
Əliyevlə Türkiyə Respublikasının Prezidenti Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasındakı Zəngilanda 
baş tutan aeroportun açılışı proseslərində Zəngilanda DOST aqroparkın yaradılması istiqamətində 
zəruri tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi müzakirə olunmaqdadır. Belə ki, hazırda 6000 hektar ərazidə 
yaradılan DOST Aqroparkda heyvanların saxlanması və eləcə də heyvandarlıq məhsullarının 
istehsalı ilə bağlı proseslər gerçəkləşdirilir. Hal-hazırda iribuynuzlu mal-qara bu ərazilərdə saxlanılır 
və heyvandarlıq məhsullarının istehsalının xarici bazarlara çıxarılması ilə bağlı tədbirlər gerçək-
ləşdirilir. Təbii, bütün bunlar Azərbaycan-Türkiyə qarşılıqlı investisiya mübadiləsi fonunda baş 
verməkdədir və bu proseslərin digər rayonlarda daha da davamlı xarakter alması qarşıda duran ən 
mühüm vəzifələrdən biridir. Məhz bütün bunlar işğaldan azad edilmiş ərazilərdə istehsal edilən məh-
sulların Qarabağ və Zəngəzur brendi adı altında xarici bazarlara ixracında da əhəmiyyətli rol oynaya 
bilər. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə davamlı, səmərəli xarakter daşıyan kənd təsərrüfatının dəyər 
zəncir, qorunmalıdır ki, bu zəncir əslində istehsalçıdan istehlakçıya qədərki, bütün mərhələni əhatə 
etməlidir. Bu prosesin uğurlu gerçəkləşdirilməsi ilk növbədə onunla bağlıdır ki, məhsuldarlığın 
səviyyəsinin artırılmasına nail olunsun, eləcə də məhsulun rəqabət qabiliyyəti yüksəldilsin. Təbii ki, 
istehsal xərclərinin bu və ya digər hissəsinin dövlət büdcəsi hesabına qarşılanması bütövlükdə 
məhsulun maya dəyərinin aşağı salınmasında əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı qiymət rəqabətinin 
yüksəldilməsində də önəmli rol oynaya bilər. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrar biznesin 
dəstəklənməsində başlıca məqsəd kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin 
yüksəldilməsinə nail olmaqdır. Bundan əlavə, həmin ərazilərdə istehsal edilən məhsulların xammal 
formasında deyil, hazır məhsul formasında bazarlara çıxarılması da əlavə gəlir əldə etmək imkan-
larını təmin edir. Məlum olduğu kimi, xammallar, yarımfabrikatlarla müqayisədə hazır məhsulların 
qiymətləri daha yüksək olur. Bu isə ilk növbədə məhsulların emal mərhələsinə keçirilməsini nəzərdə 
tutur. Bu baxımdan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə emal sənayesi müəssisələrinin yaradılması və 
həmin emal sənayesi müəssisələrində rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalının artırılması ilə bağlı 
emal müəssisələrinə də zəruri dövlət dəstəyinin verilməsi vacib şərtlərdən biridir. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrar biznesin dəstəklənməsilə bağlı problemlərin aradan 
qaldırılması dövlətin aqrar siyasətinin başlıca məqsədlərindən biri olmalıdır. Bu məqsədlərin 
reallaşdırılması kənd təsərrüfatının davamlı inkişafının təmin edilməsinə, qeyri-neft sektorunun 
inkişaf etdirilməsinə və iqtisadiyyatın diversifikasiyasına əlverişli şərait yarada bilər. Məhz bu 
prosesslərdən bəhrələnməklə dövlət büdcəsinə alternativ mənbələrdən vəsait daxil olmasına nail 
olmaq mümkündür. Bütün bunlar işğaldan azad edilmiş ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafının sürət-
ləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər. 
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Резюме 

44-дневная война с 27 сентября по 10 ноября 2020 года была знаменательной с точки 
зрения освобождения оккупированных земель Азербайджана от армянских узурпаторов, а 
также достижения исторической победы азербайджанской армии в регионе. Освобожден-
ные территории фактически эффективно интегрируются в экономику страны. Еще остается 
ряд важных проблем в направлении эффективной интеграции освобожденных территорий 
в экономику страны в целом, и решение проблем по существу отражает реализацию госу-
дарством необходимых мер. 
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Problems of supporting agrarian business in the territories freed from occupation 

 
Summary 

The 44-day war from September 27 to November 10, 2020 was significant in terms of the 
liberation of the occupied lands of Azerbaijan from the Armenian usurpers, as well as the 
achievement of the historical victory of the Azerbaijani army in the region. The liberated territories 
are essentially being effectively integrated into the country's economy. A number of important 
problems still remain in the direction of the effective integration of the liberated territories into the 
country's economy as a whole, and the solution of the problems essentially reflects the 
implementation of necessary measures by the state. 
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    İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ RAYONLARIN İNVESTİSİYA İMKANLARININ VƏ   
CƏLBEDİCİLİYİNİN TƏHLİLİ 

 
Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda sənayenin canlanması “Əsrin müqaviləsi” ilə bağlı 

olmuşdur. Ölkədə həyata keçirilən islahatlar, antiböhran tədbirləri qısa müddət ərzində siyasi sa-
bitliyin bərqərar olmasına imkan verdi. Bu mühüm addımların nəticəsində 1997-ci ildən başlaya-
raq sənaye istehsalının artması müşahidə olundu.Bununla da sənayenin inkişafının mühüm 
təməlləri formalaşdırılmağa başladı. Eyni zamanda  beynəlxalq əhəmiyyətli  Şahdəniz, Bakı-Tbi- 
lisi-Ceyhan,TRASECA layihələrinin icrasının təməli qoyuldu.Yeni müstəqil ölkə kimi Azərbay-
canda mühüm və strateji əhəmiyyətli transformasiya prosesləri baş verib. (G.Ə.Əhmədov., 2010) 

Müstəqillik mərhələsinin ən mühüm sənaye hadisələrindən biri kimi Azərbaycanın enerji 
asılılığından çıxmasını, regional və beynəlxalq səviyyəli enerji layihələrinin reallaşdırılmasına nail 
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olunmasını qeyd etmək olar. Bir faktın əhəmiyyəti də nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycanda 1990-
cı illərdən bəri enerji, infrastruktur və təhsil sahələrində irəliləyişlər əldə edilmişdir. 

Bu gün ölkədə kiçik və orta müəssisələrin inkişafı və qlobal dəyər zəncirlərinə inteqrasiyası 
birbaşa xarici investisiyaların artırılmasını və Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsini 
zəruri edir. Sənayenin qlobal və regional istehsal şəbəkələri ilə əlaqələndirilməsinə və inteqrasi-
yasına imkan yaradan texnoloji parkların formalaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  Statistik 
göstəricilərin təhlilindən məlum olur ki, Azərbaycanın iqtisadi rayonları üzrə  əsas fondların 
istifadəyə verilməsi dinamikası son illərdə  üstün templə artmışdır. Belə ki, 2020-ci ildə ölkədə 
istifadəyə verilmiş əsas fondların həcmi 2015-ci ilə nisbətən 38,8% artdığı halda, bəzi iqtisadi 
rayonlar üzrə bu göstərici xeyli üstün olmuşdur. İşğal altında olan torpaqlar da daxil olmaqla 
Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə istifadəyə verilmiş əsas fondların orta illik həcmi 2017-2019-cu 
illərdə 182-183 mln.manat, 2020-ci ildə isə 174,4 mln. manat təşkil etmiş, beləliklə də 2015-ci illə 
müqayisədə əsas fondların həcmi 4,8% azalmışdır. 

Qarabağ iqtisadi rayonunun inzibati rayonları üzrə əsas fondların istifadəyə verilməsinə 
gəldikdə isə, görünən odur ki, 2015-2020-ci illər ərzində bu göstərici üzrə daha çox artım Bərdə 
(1085,8 dəfə), Ağcabədi (239 dəfə) və Ağdam (80,6 dəfə) rayonlarında müşahidə edilmişdir . 

 
Cədvəl 1. 

Qarabağ iqtisadi rayonu və onun inzibati rayonları üzrə əsas fondların istifadəyə verilməsi, 
min. manatla 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2015 
Cəmi 183111 126 507 182 235 183 165 181 830 174 387 95,2 
Xankəndi  - - - - - - - 
Ağcabədi  452 16785,8 21303,7 33929,2 49892,5 108048,6 239 dəfə 

Ağdam  99,8 4 957,7 5 743,8 15274,5 4 909,3 8 041,2 80,6 dəfə 
Bərdə  

9,7 35277,4 22017,8 22756,7 10065,1 10 858,2 
1085,8 

dəfə 
Füzuli  - 53208,6 14583,1 11576,6 5 041,7 31660,4 - 
Xocalı  278,3 - - - - - - 
Xocavənd  - - - - - - - 
Şuşa  270,1 - - - - - - 
Tərtər  7 227,9 16277,5 118586,7 99627,9 111921,0 15 778,6 2,2 dəfə 

    

Mənbə:  www.stat.gov.az  
 
Ərazisinin xeyli hissəsi müharibə zonasına düşən Tərtər rayonunda bu artım 2,2 dəfə təşkil 

etsə də, bunu Xankəndi şəhəri, Xocalı, Şuşa, Xocavənd haqqında o dövr üşün hələlik demək 
mümkün deyil. Qarabağ iqtisadi rayonunun inzibati rayonları üzrə əsas kapitala yönəldilmiş 
investisiyaların həcmində daha çox artım Şuşa (46,3 dəfə), Füzuli (11,1 dəfə) və Ağcabədi (4,1 
dəfə) rayonlarında müşahidə edilmişdir. İnvestisiyaların həcminə görə daha çox seçilən rayonlar 
Ağcabədi (90,9 mln. manat), Füzuli (74,4) və Tərtər (44,9 mln. manat) inzibati rayonlarıdır. 
Onların Qarabağ iqtisadi rayonunun inkişafına yönəldilən sərmayənin tərkibində payı 2020-ci ildə 
müvafiq olaraq, 35,0%, 28,7% və 17,3% təşkil etmişdir. 

Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun inzibati rayonları üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investi-
siyaların həcminə gəldikdə isə, yalnız onu demək olar ki, 2017- 2019-cu illərdə Cəbrayıl rayonu-
nun işğaldan azad olmuş ərazilərinə sərmayə qoyuluşu 20,7 mln. manat təşkil etmiş, 2020-ci ildə 
Qubadlı və Laçın rayonlarının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə 21,5 mln. manat investisiya yatı-
rılmışdır. 
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Cədvəl 2. 
Qarabağ iqtisadi rayonu və onun inzibati rayonları üzrə əsas kapitala yönəldilmiş 

investisiyaların həcmi, min. manatla 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2015
Cəmi 123 499 229952 467 070 378 044 278 150 259 566 185,9 
Xankəndi  - - - - - - - 
Ağcabədi  22 300,4 45 507 215964,4 231 386 128025,4 90892,3 4,1 dəfə 
Ağdam  8 271,2 7 409,2 10 726,3 14582,0 9 369,8 14226,5 172,0 
Bərdə 59 267,7 39786,7 70 408,2 79912,7 20 585,1 22705,7 38,3 
Füzuli 6 699,2 55590 30 382,4 17462,7 18 578,2 74387,6 11,1 dəfə 
Xocalı  278,3 - - - - - - 
Xocavənd  - - - - - - - 
Şuşa  270,1 - - - - 12 500 46,3 dəfə 
Tərtər 26 412,2 81659,2 139588,7 34 701 101591,6 44853,5 169,8 

 

Mənbə: www.stat.gov.az  
 
Hazırkı dövrdə əsas diqqət çəkən məsələ işğaldan azad olunan iqtisadi rayonların bərpası və 

inkişafının maliyyələşdirilməsinin onların öz resurslarından  səmərəli istifadə mexanizmi üzərində 
qurulmasıdır. 

Cədvəl 3. 
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu və onun inzibati rayonları üzrə əsas kapitala yönəldilmiş 

investisiyaların həcmi, min. manatla 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2015 
Cəmi 199,6 - 18 792,1 1 325,5 1 031,8 21 468,0 107,6 
Cəbrayıl 9,6 - 18 792,1 880,2 1 031,8 - - 
Kəlbəcər 190,0 - - - - - - 
Qubadlı - - -  - 1 972,3 - 
Laçın - - - 445,3 - 19 495,7 - 
Zəngilan - - - - - - - 

 

Mənbə: www.stat.gov.az  
 
Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun 2021-ci illik hesabatına görə Azərbaycanın iqtisadi rayon-

ları üzrə təqdim edilən güzəştli kredit layihələrinin sayı 1892, məbləği isə 120,6 mln manat təşkil 
edib. Təqdim edilmiş layihə sayına görə Qarabağ iqtisadi rayonunun payı 33,3% (630 layihə), 
məbləğinə görə payı 9% (10,8 mln. manat) olub. 2021-ci ildə yeni açılmış iş yerlərindən (3213) 
419-u (13%-i) Qarabağ iqtisadi rayonunun payına düşmüşdür. 

Hazırda SİF tərfindən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları üzrə güzəştli kreditlərin 
verilməsinin prioritet istiqamətləri  müəyyən olunmuşdur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə, xüsu-
sən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında aqrar sektor üzrə emal müəssisələrinin, aq-
ropark və fermer təsərrüfatları yaradılması və genişləndirilməsi, müasir texnologiyalar tətbiq 
etməklə əkinçilik, toxumçuluq-tingçilik, intensiv bağ təsərrüfatlarının yaradılması və ya genişlən-
dirilməsi, şərabçılıq və mineral sular müəsissələrinin təşkili, turizmin inkişafı üzrə layihələrin 
dəstəklənməsi,ənənəvi, habelə milli mənəvi dəyərləri özündə ehtiva edən qədim xalq sənətlərini 
inkişaf etdirmək üçün xalçaçılıq, suvenir istehsalı və s. sahələrin dəstəklənməsi, rəqəmsal iqtisa-
diyyat, internet, telekommunikasiya xidmətlərini əhatə edən layihələrin investisiyalaşdırılması 
istiqamətində tədbirlər görür. Hesab edirik ki, görülən tədbirlər nəticəsində  adı çəkilən iqtisadi 
rayonlar yaxın gələcəkdə ölkəmizin inkişaf etmiş  sənaye  mərkəzləri sirasına daxil olacaqdır.  
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Резюме 
Освобождение территорий от оккупации поставило перед правительством и обществен-

ностью Азербайджана новые задачи. Поэтому были поставлены такие важные задачи, как 
восстановление разрушенной инфраструктуры и переселение населения. Реализация всех 
этих работ, без сомнения, основана на широких инвестиционных возможностях. С этой точки 
зрения необходимо глубоко исследовать общий инвестиционный потенциал этих регионов. 

 
Gullu Ibrahim Guluzade 
guluzada97@gmail.com 

Azerbaijan Cooperation University 
 

Analysis of the investment opportunities and attractiveness of regions freed from 
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Summary 
The liberation of the territories from occupation created new tasks for the government and 

public of Azerbaijan. Thus, important tasks such as the restoration of the destroyed infrastructure 
and the resettlement of the population were set. The implementation of all these works, without a 
doubt, is based on extensive investment opportunities. From this point of view, there is a need to 
deeply investigate the general investment potential of those regions. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFIN 

SÜRƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏ DÖVLƏTİN İŞTİRAK İMKANLARI 
 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi dövlətin iştirakı 
olmadan, demək olar ki, tam mənası ilə mümkün deyildir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə so-
sial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsində dövlətin imkanları ilk növbədə təhlükəsizliyin təmin 
edilməsi, nəqliyyat və logistika infrastrukturunun yaradılması, istehsal və sosial bazar infra-
strukturlarının formalaşdırılması və eləcə də zəruri istehsal müəssisələrinin və digər qurumların 
yaradılmasını və eləcə də institusinal və infrastruktur sistemlərinin formalaşdırılması ilə xarak-
terizə edilir. Məhz bütün bunlar dövlətin iştirakı və eləcə də dövlət büdcəsinin imkanları və 
xarici investisiyaların cəlb edilməsi əsasında mümkün ola bilər.  
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Statistikanın məlumatları əsasında qeyd etmək olar ki, işğal altında olan torpaqlarda 7 
rayon mərkəzi, 6 şəhər, 12 qəsəbə, 830 kənd, 700 xəstəxana və tibb müəssisəsi, 6 dövlət teatrı, 
380 klub, 85 müsiqi məktəbi, 600 sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisəsi tam mənası ilə dağıdıl-
mışdır. Bir milyon hektardan çox kənd təsərrüfatı sahəsi, o cümlədən təxminən 128 min hektar 
suvarılan torpaq, 35 min hektara yaxın üzüm və meyvə bağları məhv edilmişdir. Buna qədər ölkə 
üzrə ÜDM istehsalının 24 %-i, üzüm istehsalının 41%-i, kartof istehsalının 46%-i,  ət istehsalının 
18%-i, süd istehsalının 34 %-i məhz işğal altında olan ərazilərin payına düşürdü. İşğal ölkənin 
su ehtiyatlarına da ciddi şəkildə zərər vurmuşdur. Ümumilikdə meşə sahəsinin 25 %-i, yəni 280 
min hektar meşə ərazisi işğal olunan torpaqların payına düşmüşdür. Məhz bütün bunlar 
bütövlükdə regional sosial – iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsində dövlətin iştirak imkanlarının 
genişləndirilməsini tələb edir. Məlum olduğu kimi Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında olan Laçın, 
Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam, Füzuli inzibati rayonlarının inkişaf etdirilməsi 
çoxsaylı və müxtəlif sektorları əhatə edən məqsədli proqramların reallaşdırılmasını özündə 
ehtiva edir. Bu ilk növbədə təhlükəsizliyin təmin edilməsini, institusional və kordinasiyalı idarə-
etmə sistemlərinin qurulmasını ön plana çəkir. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə informasiya-kommunikasiya sistemlərinin formalaşdırıl-
ması da məhz dövlətin rolunun artırılmasını tələb edir. Bu baxımdan müxtəlif mənbələrdən, o 
cümlədən mobil operatorların iştirakı ilə mobil infrastrukturların qurulması, informasiya texno-
logiyalarının inkişafında müxtəlif problemlərin aradan qaldırılması ön plana çəkilməlidir. Şərqi 
Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Laçın və Kəlbəcərin iqtisadi potensialı, o cümlədən onla-
rın ÜDM-dəki rolunun qiymətləndirilməsi göstərir ki, iqtisadi artımın təmin edilməsi ilə bağlı 
kfayət qədər geniş potensial imkanlar mövcuddur. Belə ki, həmin ərazilərin torpaqlarının iqtisadi 
potensialı çoxaspektli olduğundan və eləcə də həmin ərazilərdə kənd təsərrüfatı, sənayenin və 
turizmin müxtəlif sahələrinin inkişaf etdirilməsində potensial imkanlar mövcuddur.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin eyni zamanda kifayət qədər geniş sənaye potensialı da 
mövcuddur. Belə ki, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam və Füzuli rayonlarında kifayət qədər böyük 
xammal bazası mövcuddur. Həmin rayonlarda qızıl, civə, mis, dəmir, mərmər, əhəng və eləcə 
də inşaat materialları üçün xammal bazası vardır. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayılın yenidən ti-
kilməsi üçün əksər tikinti materialları bu rayonların özündə də mövcuddur. Belə ki, mişar daşı 
istehsalına yararlı filiz, çaxmayçay tikinti qumu, kərpic istehsalına yararlı qaracalı, gil istehsalı-
na yararlı vulkan külü, gəc, əhəng daşı, qum, çınqıl, xançedol və meşə ehtiyatları vardır. Zəngi-
lan rayonunda Vejnəli, Ağdərə rayonunda Qızılbulaq və Kəlbəcər rayonunda Zond yataqları 
zəngin qızıl ehtiyatları ilə tanınır. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda mineral və termal su mən-
bələri də zəngindir. Su ehtiyatlarında həm içməli su və həm də elektrik enerjisi istehsalı üçün 
ehtiyatlar da mövcuddur. Azərbaycan su ehtiyatlarını səmərəli idarə etməklə həm düşmənin 
ölkəmizə qarşı apardığı hidromüharibəyə son qoya bilər və həm də Ermənistanın özünə də 
nəzarət imkanı qazana bilər. Yuxarıda qeyd edilən proseslərin effektiv şəkildə gerçəkləşdirilməsi 
regionların sosil-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi istiqamətlənmiş dövlət siyasətinin hazır-
lanması və həyata keçirilməsi ilə reallaşdırıla bilər. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə su ehtiyat-
larından səmərəli istifadə edilməsi hesabına Yevlax və Ağcabədi rayonlarının suvarma suyu ilə 
təmin edilməsi də mümkün ola bilər. Aparılan tədqiqatlardan belə qənaətə gəlmək olar ki, Azər-
baycan mineral su ehtiyatlarının 40%-i məhz işğal altındakı torpaqlarda mövcud olmuşdur. Hə-
min rayonlar içərisində Kəlbəcər rayonunun Yuxarı və Aşağı İstisu, Bağırsaq, Laçın rayonunun 
İlıqsu, Minkənd, Şuşa rayonunun Turşsu və başqa mineral su mənbələri xüsusilə cəlbedici xa-
rakter daşıyır. Həmin suların qablaşdırılaraq həm daxili və həm də xarici bazarlara çatdırılması, 
eyni zamanda həmin bloklar üzərində, eləcə də bloklar üzərində kurort, rekreasiya zonalarının 
yaradılması, eləcə də yaylaqlarda aqroturizmin inkişaf etidirilməsi ilə bağlı kifayət qədər geniş 
imkanlar mövcuddur. Məhz həmin imkanların reallıqlara çevrilməsi üçün dövlət tərəfindən iri 
miqyasda tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, bu da prinsip etibarilə işğaldan azad edilmiş ərazilə-
rimizin beynəlxaq münasibətlər sisteminə effektiv şəkildə inteqrasiyasına əlverişli şərait yarada 
bilər. 

Yuxarıda qeyd  etdiyimiz xüsusilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə  postsənaye  cəmiyyə- 
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tinin imkanlarından, o cümlədən informasiya-kommunikasiya sisstemlərinin imkanlarından sə-
mərəli istifadə etmək, bütövlükdə regionun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə əhə-
miyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərər. Təhlil göstərir ki, xüsusilə süni intellektin imkanları 
hesabına kənd təsərrüfatının, sənayenin infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması və müasir 
tələblərə cavab verməsi mümkündür. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə, xüsusilə Qarabağ böl-
gəsinin bir sıra etil yağı, aromatik dərman, bəzək və digər qeyri-ənənəvi bitkilərin də vətəni 
hesab olunması mahiyyət etibarilə bütövlükdə regionun beynəlxalq iqtisadiyyatda, qlobal rəqa-
baətdə daha sürətli inkişaf yolunun seçilməsinə səbəb ola bilər. Yalnız Şuşa şəhərində bitən Xarı 
Bülbül Qarabağın rəmzi hesab olunur və bütün bunlar mahiyyət etibarılə ölkəmizin tanınmasında 
və onun cəlbedici hala gəlməsində, qlobal rəqabaətdə öz davamlı yerini tutmasına əlverişli şərait 
yarada bilər. 

 
Nəticə 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsində dövlətin rolu 
əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olmalıdır. Belə ki, dövlət sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsin-
də iştirak etməklə yanaşı, eyni zamanda bu sahədə  mövcud olan problemlərin həllində də əhəmiy-
yətli rol oynamalı, əhalinin bu ərazidə məskunlaşmasında bütün imkanlarından səmərəli istifadə 
etməlidir. Eyni zamanda xarici investisiyaların cəlb edilməsinə istiqamətlənmiş tədbirlərin həyata 
keçirilməsi zəminində xarici investisiyaların müəyyən zaman kəsiyində vergilərdən azad edilməsi, 
bütövlükdə kredit resurslarına nail olunması hesabına ölkənin sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndir-
mək mümkündür ki, bu da iqtisadiyyatın diversifikasiyasına əlavə töhfə verə bilər. 
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Резюме 
Помимо историко-культурной ценности и завораживающей природы освобожденные 

районы обладают подземными и наземными ресурсами. Все это определяет богатый эконо-
мический потенциал и широкие туристические возможности освобожденных территорий. 
Следует отметить, что специализация районов, освобожденных от оккупации, в основном 
связана с сельским хозяйством и аграрной отраслью. Кроме того, благоприятный характер 
этих районов с точки зрения сырьевой базы и перерабатывающей промышленности играет 
важную роль в ускорении социально-экономического развития этих районов. 

Если обратить внимание на основные параметры экономического потенциала осво-
божденных территорий, то можно сделать вывод, что региональная инфраструктура в це-
лом практически отсутствует. Все это расширяет роль государства и возможности участия 
государства в ускорении социально-экономического развития территорий, освобожденных  
от оккупации. 
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Possibilities of state participation in accelerating socio-economic development in territories 
liberated from occupation 

 
Summary 

In addition to historical and cultural value and fascinating nature, the liberated regions have 
underground and surface resources. All this determines the rich economic potential and wide 
tourism opportunities of the liberated territories. It should be noted that the specialization of 
regions freed from occupation is mainly related to agriculture and agrarian field. In addition, the 
favorable nature of those areas in terms of raw material base and processing industry plays an 
important role in accelerating the socio-economic development of those areas. 

If we pay attention to the main parameters of the economic potential of the liberated 
territories, it can be concluded that the regional infrastructure as a whole is almost non-existent. 
All this expands the role of the state and the possibilities of the state's participation in accelerating 
socio-economic development in the territories freed from occupation. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ RAYONLARDA “AĞILLI KƏND” LAYİHƏLƏRİNİN 
SƏMƏRƏLİLİYİ 

 
Azərbaycanda aqrar sahənin inkişafını nəzərdə tutan strateji yol xəritəsində qarşıya qoyulan 

hədəflərdən biri kənd təsərrüfatında elm, təhsil və informasiya-konsaltinq  xidmətləri şəbəkəsinin  
inkişafına nail olmaqdan ibarətdir. Bu strateji hədəfə çatmaqdan ötrü aşağıdakı prioritet istiqamət-
lər müəyyən edilmişdir. 

Birincisi, aqrar təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi. Bu məqsədlə, aqrar sahədə təhsilin 
cəlbediciliyinin artırılması istiqamətində ardıcıl layihələrin həyata keçirilməsi, müvafiq təhsil 
müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üzrə tədbirlər görülməsi nəzərdə 
tutulmuşdur. 

İkincisi, kənd təsərrüfatında elmi-tədqiqatların aparılması və onların nəticələrinin praktiki 
tətbiqi mexanizminin təkmilləşdirilməsi. Bu məqsədlə, elmi-tədqiqat institutlarının maliyyələşdi-
rilməsi mənbələrinin diversifikasiyası, aqrar sahədə intellektual mülkiyyət hüquqları üzrə  qanun-
vericilik bazasının hazırlanması, elmi-tədqiqat institutlarının maddi-texniki bazasının yaxşılaş-
dırılması və onların beynəlxalq elmi-tədqiqat institutları ilə əlaqələrinin genişləndirilməsi istiqa-
mətində tədbirlər görüləcəkdir. 

Üçüncüsü, aqrar sahənin ehtiyaclarına cavab verən informasiya-məsləhət xidməti şəbəkəsi-
nin və yeniliklərin istehsalçılara ötürülməsi sisteminin formalaşdırılması. Bu məqsədlə ilk növbə-
də, aqrar sahədə informasiya-konsaltinq xidmətlərinin hüquqi tənzimlənməsi mexanizminin və 
əlaqədar dövlət qurumlarının maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi, həmçinin elektron məs-
ləhət xidmətinin yaradılması üzrə tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Strateji hədəfə və ona nail olunması prioritetlərinə diqqət yetirərkən aqrar sahədə elektron-
laşmanın ilkin bazasının formalaşdırılmasına əsaslı zəmin yaranacağını söyləmək olar. Əgər qeyd 
olunanlara “Ağıllı kənd” layihələrinin reallaşdırılmasından irəli gələn yenilikləri də əlavə etsək, 
kənd təsərrüfatının elektronlaşdırılmasının başlanğıcında olduğumuzu qeyd edə bilərik. Bəzən bu 



175 

layihəni Vətən müharibəsindən sonra Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində aparılan innovativ təd-
birlərlə əlaqələndirirlər. Xatırlatmaq olar ki, 2018-ci ildə Qax rayonuna səfər edərkən, prezident 
İ.Əliyevə ilk dəfə olaraq ölkədə yaradılması planlaşdırılan “Ağıllı Kənd” layihəsi təqdim edilmiş-
dir. Qeyd etmək olar ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində “Ağıllı kənd” layihələri reallaşdırılır. Bu-
rada əsas  məqsəd kənd əhalisinin rifahının getdikcə yaxşılaşdırılması və yaşayış səviyyəsinin yük-
səldilməsidir. Bununla yanaşı “Ağıllı kənd” layihəsinin reallaşdırılmasının müəyyən altməqsədləri 
olduğunu da nəzərə almaq lazımdır. Bunlardan birincisi,  insanların  kütləvi şəkildə  kənd yerlə-
rindən iri şəhərlərə axınının qarşısının alınmasıdır. Daha doğrusu, kəndlərdə əhaliyə elə şərait ya-
radılmalıdır ki, onlar şəhərdə əldə edə biləcəkləri bütün  xidmətləri  öz kəndlərində də  əldə etmək 
imkanlarına malik olsunlar. “Ağıllı kənd” layihəsinin ikinci altməqsədi kənd əhalisinə yaşadıqları 
ərazidə pul qazanmaq(gəlir əldə etmıək) imkanlarının yaradılmasıdır.Nəhayət, növbəti altməqsəd 
isə kənd sakinlərinin dövlət xidmətlərinə çıxışının təmin olunmasıdır(məsələn, kənd yerlərində 
ASAN Xidmətin olması). 

Sadalanan əsas və altməqsədlərə nail olmaq üçün dünya təcrübəsində innovativ kənd layi-
hələrindən istifadə olunur. Bu layihələr üç tərkib elementdən ibarətdir: 

 “ağıllı infrastruktur və xidmətlər”;  
 “ağıllı təsərrüfat və biznes”; 
 “ ağıllı dövlət idarəçiliyi”. 
İndi isə həmin komponentlər barədə fikirlərimizi bölüşək.Azərbaycanda kəndlə şəhər arasın-

dakı fərqlər özünü təhsildə, səhiyyə xidmətlərində, enerji təminatı və kommunal xidmətlərdə gös-
tərir. Məsələn, xarici dil kursları.Bilirik ki, kənd yerlərində yaşayan uşaqların xarici dil kurslarına, 
eləcə də kənd əhalisinin səhiyyə xidmətlərinə çıxışı zəifdir. 

İnfrastruktur baxımından “Ağıllı kənd”lərdə aktual məsələlərdən biri də alternativ enerji 
mənbələridir. Bunlara günəş, bioenerji, külək və sair enerji mənbələri aid edilir. Göstərilə bilər ki, 
Almaniyada kəndlərdə təbii qaz əvəzinə bio enerjidən və günəş enerjisindən istifadə olunur. Fin-
landiyanın Laplandiya əyalətində isə küçələrin işıqlandırılması, ATM-lərin  və  digər cihazların 
işləməsi üçün  günəş enerjisindən istifadə edilir. 

Əvvəldə qeyd  edilən əsas məsələlərdən biri kəndlinin pul qazanmasıdır. Bu məqsədlə məh-
sul istehsal edən  bazara çıxış məsələsində əziyyət çəkir.Ona görə də  şəhərdə olduğu kimi, kənddə 
də bazara çıxış  infrastrukturu qurulmalıdır.Bununla yanaşı, kənd sakinləri üçün bank xidmətləri 
əlçatan olmalıdır.  

“Ağıllı kənd” layihəsinin komponenti olan “Ağıllı dövlət idarəçiliyi”nin əsasında  insanların 
vaxtına və resurslara qənaət dayanır. Başqa sözlə, kənd əhalisi rayon mərkəzinə gəlməklə, istifadə 
etdikləri xidmətlərin bir çoxunu elektron sistem vasitəsilə kənd yerlərində almaq imkanlarına 
malik olmalıdır.  

Dünyanın bir neçə ölkələrində “ağıllı kənd”lər var. Buna misal olaraq, Türkiyədə “Voda-
fon”un dəstəyi ilə yaradılan “Ağıllı köy” layihəsi, Qazaxıstanda “Villic Qazaxıstan” layihəsi,  Uk-
raynada “Avtonom ağıllı kənd” layihəsi,  Ruandada “Smart villic” layihəsi göstərilə bilər. “Mik-
rocoft”un dəstəyi ilə Hindistanda yaradılan layihə isə mobil rabitənin olmadığı bir yerdədir. Bu-
rada xüsusi texnologiya ilə  yüksək sürətli internet işləyir.  

“Ağıllı kənd” layihəsi adında olduğu kimi, bir kənddə deyil, bütöv bir rayonda həyata  
keçirilməlidir. Bu rayonlar elə seçilməlidir ki, onlarda “ağıllı kənd”layihəsi  üçün iqtisadi əsaslar 
olsun. Belə ki, həmin rayonun turizm və ya  kənd təsərrüfatı baxımından böyük potensialı olmalı-
dır. Vətən müharibəsindən əvvəl bu layihəyə ən real namizəd kimi  İsmayıılı rayonunu göstərmək 
olardı, çünki burada kənd təsərrüfatı (İvanovkada) və turizm (Baskal və Lahıcda) potensialı var. 
Bundan əlavə, seçim zamanı əhalinin sayı da nəzərə alınmalıdır. İlin qış fəslində insanların 
yaşamadığı və ya daha az insanların yaşadığı  kəndlərə seçim zamanı üstünlük verilə bilməz.  

“Ağıllı kənd”lərdə istehsal edilən məhsulların satışına, fermerlərin bazara çıxışına  dəstək 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzdində olan  Dövlət Aqrar Şirkəti tərəfindən göstərilə bilər. Onu 
da nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət bu məsələdə təchizatçıya çevrilməməlidir və bu sistemin işinə 
dəstək verməlidir. Bunun üçün elektron platformalardan istifadə edilməlidir və insanların e-bazar 
anlayışına münasibəti dəyişməlidir. Məsələn, Almaniyada kompüter qarşısında oturan şəxs ona  
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yaxın olan marketdən istədiyi məhsulları sifariş edərək, pulunu onlayn ödəyir, Sonra ona gəln sms-
lə o, sifarişin neçə saylı qutuda olmasını öyrənir və heç bir növbə gözləmədən bazarlığnı götürür. 

Öz xüsusiyyətləri və parametrləri ilə maraq doğuran “Ağıllı kənd” layihəsi əhalinin kəndi 
tərk etməsinin qarşısını alır. Məlumdur ki, kənd mühitinə vərdiş edən insanın  şəhərdə yaşaması, 
öz yaxın ətrafından ayrılması, yaşayış şərtləri və s. çətindir. Digər tərəfdən də “Ağıllı kənd” layihə-
sinin reallaşması kənddə normal yaşayış mühitini formalaşdırmaqla, şəhərə axını azaldır.  

Vətən müharibəsində qazanılan tarixi qələbə Azərbaycanda “Ağıllı kənd” layihələrinin hə-
yata keçirilməsi coğrafiyasını dəyişdi. Hazırda işğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonunun Ağalı 
kəndində həyata keçirilən layihə öz mükəmməlliyi ilə diqqəti cəlb edir. “Ağıllı kənd” layihəsinin 
əvvəldə qeyd olunan göstrəricilərini nəzərə almaqla, deyə bilərik ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 
iqtisadi rayonlarında belə layihələrin həyata keçirilməsi üçün geniş potensial vardır. Onlara aid 
olan inzibati rayonların hər biri kənd təsərrüfatı və turizm potensialı ilə tanınır. Bu baxımdan qar-
şıda duran əsas məsələ həmin ərazilərdə”Ağıllı kənd” layihələrinin reallaşdırılmasını sürətləndir-
məklə, əhalinin məskunlaşması, rifahının yüksəldilməsi və tarazlı regional inkişafın təmin edil-
məsi məsələlərinin kompleks həllinə nail olmaqdır. 
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Резюме 

Основу стремительных изменений, происходящих в обществе в настоящее время, 
закладывают инновационные проекты. Среди них особое место занимает проект “Умная 
деревня”. Реализация этого проекта играет важную роль в решении проблем занятости, 
благосостояния и урбанизации. С этой точки зрения необходимо оценить эффективность 
реализации проектов “Умная деревня” в освобожденных от оккупации экономических ра-
йонах и извлечь из них максимальную пользу. 
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Efficiency  of “Smart Village” projects in regions freed from occupation 

 

Summary 
The basis of the rapid changes taking place in society at the present time is laid with 

innovative projects. Among them, the “Smart Village” project has a special place. The 
implementation of this project plays an important role in solving the problems of employment, 
welfare and urbanization. From this point of view, it is necessary to evaluate the efficiency of the 
implementation of “Smart Village” projects in economic regions freed from occupation and to 
benefit from them at the maximum level. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAİLƏRDƏ DAYANIQLI MƏSKUNLAŞMANIN 
İLKİN ŞƏRTLƏRİ 

 
2020-ci ildən etibarən 44 günlük müharibə ərzində Azərbaycan öz tarixi torpaqlarını işğal-

dan azad etmiş və beləliklə də regionda yeni siyasi hərbi və sosial iqtisadi reallıqlar yaratmağı 
bacarmışdır. Artıq bu reallıqlar qloballaşmanın yeni çağırışları fonunda daha çox aktuallıq kəsb 
etməklə yanaşı həm də mühüm strateji əhəmiyyəti ilə seçilir. Qarabağın işğaldan azad edilməsi 
əslində regionda yeni qlobal yönümlü təbəddülatlar da doğurur. Bu təbəddülatların istiqamətlə-
rindən biridə post-sənaye cəmiyyətinə keçid ərəfəsində geniş iqtisadi müstəvilər əldə etməkdən 
ibarətdir. Tam məsuliyyəti ilə demək olar ki, məhz 44 gün ərzində Azərbaycan nəinki bu strateji 
hədəfə çatdı, eyni zamanda Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə digər tarixi torpaqlarımıza iddiasını da 
əməli baxımından yenilədi.  

Ümumiyyətlə, bütün bu proseslərin mültiplikativ və sinergetik deffektliyi dayanıqlı məskun-
laşmadan keçir.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşmanı şərtləndirən amillər. Məlum 
olduğu kimi 30 illik işğal nəticəsində Qarabağ əhalisi öz tarixi torpaqlarından məcburi şəkildə 
uzaqlaşdırılmış, respublikanın digər rayonlarına səpələnmişdir. Bütün bu proseslər əhalinin tarixən 
mövcud olmuş peşə  vərdişlərinə də öz təsirini göstərmişdir. Artıq insanların peşə  vərdişlərində 
məcburi dəyişikliklər də baş vermişdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşmanı 
əngəlləyən bir sıra səbəblər mövcuddur ki, bu da bütövlükdə Böyük tarixi köçü kifayət qədər 
ləngidir. Bu səbəblərdən birincisi onunla bağlıdır ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin əhəmiyyətli 
bir hissəsi piyada və tank əleyhinə minalarla “zənginləşdirilmişdir”. Bütün bunlar isə dayanıqlı 
məskunlaşmaya ən böyük problemlər yaradır. İkincisi: həmin torpaqlarda yaşayış məskənlərinin 
salınması kifayət qədər uzun dövrü əhatə etməkdədir. Üçüncü: yol-nəqliyyat və loqistika infra-
strukturları, ümumiyyətlə bütün infrastruktur sistemləri dağıdıldığından yeni şəhər və kəndsalma 
proseslərinin reallaşdırılması qaçılmaz xarakter daşıyır. Dördüncü: İş yerlərin yaradılması, sosial- 
iqtisadi infrastrukturun formalaşması, demək olar ki, sıfırdan başlayır. 

Yuxarıda adı çəkilən arqumentlər İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşmaya 
əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir göstərir. Gözardı etmək lazım deyildir ki, işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşmanın və Qarabağda, eləcə də Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda 
əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması özünəməxsus strateji əhəmiyyəti ilə seçilir. Belə ki, 
həmin ərazilərə insanların qayıdışı hərbçiləri daha yüksək mənəvi ruh halına gətirir. Onlar düşü-
nürdülərki arxalarında onlara etibar edən ailələr və böyük insan  seli mövcüddur. İkinicisi, işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə yüksək keyfiyyətli  həyat səviyyəsi Ermənistana və erməni icmasına siyasi 
və iqtisadi təhditdən başqa bir şey deyildir.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşmanın prioritetləri. Nəzərə almaq 
lazımdır ki, təxminən 30 il əvvəl öz tarixi yaşayış yerlərini məcburən tərk etmiş insanlar fərqli 
mühitdə və fərqli şəraitdə öz yaşamını sürdürməkdədir. Xüsusilə Bakı şəhərində, digər mərkəzi 
şəhərlərdə və rayonlarda belə post sənaye cəmiyyətinin ən mühim tələbatlarından biri olan 
informasiya texnologiyaları artıq insanların məişət həyatına belə nüfuz etmişdir. Artıq XXI əsrin 
insanı və ailəsi həyatını internetsiz və sosial şəbəkələrsiz təsəvvür edə bilmir. Odur ki, işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə də informasiya-kommunikasiya sisteminin yeni elementlərindən istifadə 
edilməsi nəinki məqsədəuyğundur, hətta qaçılmazdır.   

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşmanın ən mühim prioritetlərindən biri 
də iqtisadiyyatın sahə və ərazi kəsimlərinin effektiv inteqrasiyasının təmin edilməsidir. Bu ten-
densiya həm də formalaşmaqda olan yeni iqtisadiyyatın dayanıqlığını təmin edəcəkdir.  



178 

Sosial-iqtisadi infrastrukturun yenidən qurulması da məskunlaşma prosesində həlledici prio-
ritetlərdən sayılmalıdır. İstehsal, sosial bazar və informasiya infrastrukturlarının müasir standart-
lara uyğunlaşdırılaraq formalaşdırılması logistik infrastruktur ilə birlikdə həm də yeni iş yerlərinin 
yaradılmasının və işsizliyin səviyyəsinin aşağı salınmasına əlverişli şərait yarada bilər. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşma proseslərinin gerçəkləşməsi ilk 
növbədə bu prosesə destruktiv təsir göstərən amillərin effektiv şəkildə neytrallaşdırılmasını özün-
də ehtiva edir. Bundan əlavə, yuxarıda adı çəkilən prioritetlərin nəzərə alınmasınında işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşmaya əlverişli şərait yaradacağı şübhə doğurmur.  
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Устойчивое расселение на оккупированных территориях на  превицный условия 

 
Резюме 

Вторая карабахская война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продлившаяся 44 дня, 
привела к возвращению наших исторических территорий, которые были оккупированы до 
30 лет в результате сложной внутренней и внешней политики победившей Главнокоман-
дующий Ильхам Алиев. Возвращение территорий, освобожденных от оккупации, имеет 
большое значение с военно-политической точки зрения, а также имеет стратегическое зна-
чение с социально-экономической точки зрения. Таким образом, этот процесс, характери-
зующий подъем военно-политической мощи страны, объективно ведет к возвращению на 
свои исторические территории более 800 тысяч беженцев. С этой точки зрения устойчивое 
заселение освобожденных территорий имеет большое значение с точки зрения диверси-
фикации экономики и развития ненефтяного сектора. В статье отражены основные посту-
латы формирования процесса устойчивого расселения на территориях, освобожденных от 
оккупации. 

 
Fazil Hashim Abbasov 

candidate of economic sciences, associate professor, 
Rasmin Mehman Mammadova 

master 
Azerbaijan Cooperation University 

 
Stable in occupied territories prerequisites for settlement 

 
Summary 

The Second Karabakh War, which started on September 27, 2020 and covered a period of 
44 days, resulted in the return of our historical territories that had been occupied for up to 30 years 
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as a result of the complex internal and external policy of the victorious Commander-in-Chief Ilham 
Aliyev. The return of the territories freed from occupation is of great importance from the military 
and political point of view, and also has a strategic importance from the socio-economic point of 
view. Thus, this process, characterizing the rise of the country's military and political power, 
objectively brings up the return of more than 800,000 refugees to their historical territories. From 
this point of view, sustainable settlement in the liberated territories is of great importance in terms 
of economic diversification and development of the non-oil sector. The basic postulates regarding 
the formation of the process of sustainable settlement in the territories freed from occupation are 
reflected in the article. 
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AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİNDƏ SAHİBKARLIQ 

FƏALİYYƏTİ VƏ  QİYMƏT SİYASƏTİ 
         
Hal-hazırda Azərbaycan özünün siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında tarixi dönüş 

dövrünü yaşayır. Ölkədə məqsədyönlü sosial-iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi milli iqtisa-
diyyatın güclənməsinə və müasirləşməsinə öz töhfəsini verdi. Sosial-iqtisadi nailiyyətlər ikinci 
Qarabağ müharibəsində erməni işğalçıları üzərində parlaq qələbənin qazanılmasına zəmin yaratdı. 
2020-ci ilin noyabrında Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişənin sona çatması regionda 
təhlükəsizliyin, sabitliyin, rifahın və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın formalaşmasına, ticarət-iqtisa-
di əlaqələrin genişlənməsinə, yeni beynəlxalq və regional nəqliyyat vasitələrinin istifadəsinə təkan 
verdi. “Dayanıqlı İnkişaf Hesabatı - 2021”də BMT-yə üzv 193 ölkə arasında Azərbaycan 100 bal-
dan 72,4 bal toplayaraq 55-ci yeri tutmaqla Cənubi Qafqaz ölkələri arasında birinci olub 
(AzərTAc, 2022). 

Azərbaycan Respublikasında son illər regionların inkişafı ilə əlaqəli bir sıra dövlət proqram-
ları qəbul olunmuşdur. Qəbul olunan dövlət proqramları davamlı olaraq regionların inkişafında 
mühüm rol oynamışdır. Məsələn, “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” regionların inkişafında, xüsusən işğaldan azad olunmuş 
ərazilərin dirçəldilməsi istiqamətində mühüm rol oynamaqdadır. Sonuncu qəbul olunmuş dövlət 
proqramında regionlarda infrastruktur sahələrinin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, mikro, kiçik və 
orta sahibkarlıq fəaliyyətinin ixracyönümül sahələr üzrə genişləndirilməsi əsas prioritet hesab 
olunmuşdur. Ölkəmizdə iqtisadi rayonlar üzrə yaşayan əhalinin məşğulluğunun təmin olunması və 
sosial vəziyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə də uğurlu iqtisadi tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 
Statistik məlumatların təhlili onu göstərir ki, Azərbaycanda mikro, kiçik və orta sahibkarlıq sub-
yektlərinin sayı son illər artmışdır. 2019-cu ildə ölkəmizdə ümumi sahibkarların sayı 271304 nəfər 
olmuşdur. Ümumi sahibkarların strukturunda onun da 262622 nəfərini mikro, 5956 nəfərini kiçik, 
2726 nəfərini isə orta sahibkarlıq subyektləri təşkil etmişdir (Abdullayev, 2021).  

Azərbaycan Respublikasında regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin davamlı olaraq inkişafı, 
məşğulluq sahəsində mövcud problemlərin də aradan qaldırılmasında  mühüm rol oynayır. Ümu-
miyyətlə, məşğulluq siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri yeni iş yerlərinin yaradılmasını 
məhdudlaşdıran amillərin aradan qaldırılmasıdır. Məhz məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsini 
təmin edən şəraitin formalaşdırılması da regionların inkişafında mühüm rol oynayır. Bu baxımdan 
iqtisadi regionlar üzrə, mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına yönəlmiş tədbirlərin dəstəklən-
məsi vacibdir (Abdullayev, 2021). 

Məlum olduğu kimi, sahibkarlıq fəaliyyətində əsas yerlərdən birini məhz qiymət siyasəti 
tutur. Belə ki, istənilən sahibkar öz məhsuluna qiymət qoyur və ondan məqsədlərinə çatmaq üçün 
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bir vasitə və rəqabət siyasətinin elementlərindən biri kimi istifadə edir. Müəssisə və ya firma üçün 
qiymətqoymanın mühüm rolu danılmazdır və müasir qiymət siyasəti çox müxtəlifdir. Həmçinin, 
qiymət rəqabət siyasətinin əsas elementidir və təşkilatın bazardakı mövqeyinə və gəlirinə böyük 
təsir göstərir (Lukyanov, 2019). Beləliklə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində uğurlu sahibkarlıq fəaliy-
yətinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə müəssisələrin xüsusi düşünülmüş effektiv qiymət siyasəti-
nin həyata keçirməsinə böyük ehtiyac yaranır. 

Qeyd edək ki, qiymətqoyma marketinq sisteminin yeganə elementidir ki, əhəmiyyətli xərclər 
tələb etmir (məsələn, reklamın təşkili zamanı tələb olunan xərclərlə müqayisədə) (Quliyev, 2018). 
Eyni zamanda, bir çox sahibkarların qiymət siyasəti çox vaxt kifayət qədər inkişaf etdirilmir və bir 
çox səhvləri ehtiva edir. Ən çox rast gəlinən səhvlər bunlardır: qiymətlər çox xərc yönümlüdür; qiy-
mətlər dəyişən bazar şəraitinə tez-tez uyğunlaşmır; qiymət marketinq sisteminin digər elementlə-
rindən (dildən-dilə marketinq kompleksi) təcrid olunmuş şəkildə nəzərə alınır; qiymətlər ayrı-ayrı 
məhsul seçimləri və bazar seqmentləri üçün kifayət qədər strukturlaşdırılmamışdır (Klepik, 2017). 

Məhz bu baxımdan da işğaldan azad olunmuş ərazilərdə inkişaf etdiriləcək sahibkarlıq fəa-
liyyətinin tərkib hissəsi olan  qiymət siyasəti aşağıdakı ardıcıl addımları əhatə etməlidir: 

• qiymət siyasətinin məqsədlərinin müəyyən edilməsi; 
• tələbin müəyyənləşdirilməsi; 
• xərclərin qiymətləndirilməsi; 
• rəqiblərin təkliflərinin və qiymətlərinin təhlili; 
• qiymət metodunun seçimi; 
• qiymət səviyyəsinə dair qərarın qəbul edilməsi. 
Beləliklə, işğaldan azad olunmuş ərazilərin münaqişəyə qədərki iqtisadiyyatı nəzərdən keçi-

rilərək, müqayisəli təhlil aparılmalıdır ki, idxalın əvəzlənməsi siyasətini dəstəkləmək məqsədilə 
inkişaf etdirilməli olan daha prioritet sahibkarlıq fəaliyyətləri müəyyən olunsun. Bundan sonra  bu 
fəaliyyətin əsas tərkib hissəsi olacaq qiymət strategiyası təklif olunan məhsulların (malların, işlərin 
və xidmətlərin) xüsusiyyətlərinə, qiymətlərin və istehsal şəraitinin dəyişməsinin mümkünlüyünə, 
habelə bazar konyunkturasına və tələb və təklif balansına əsasən hazırlanması məqsədəuyğun olar-
dı. Bu halda qiymət strategiyasının seçilməsini şərtləndirən amillər aşağıdakılardır: 

- yeni məhsulun bazara çıxarılması sürəti; 
- bazar payı; 
- satılan malın yenilik dərəcəsi; 
- kapital qoyuluşlarının geri qayıtma müddəti; 
- müəssisənin maliyyə vəziyyəti; 
- digər istehsalçılar ilə əlaqələr və s. 
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Резюме 

В статье говорится о перспективах развития предпринимательской деятельности на 
освобожденных от оккупации территориях и важности проведения в этом направлении 
успешной ценовой политики. В ходе исследования анализируются ошибки, допущенные 
при текущей оценке маркетинговой деятельности, аспекты, которые следует учитывать, и 
выдвигаются соответствующие предложения. 
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Entrepreneurship and pricing policy in the territories of Azerbaijan liberated from 

occupation 
 

Summary 
The article talks about the prospects for the development of entrepreneurial activity in the 

territories liberated from occupation and the importance of pursuing a successful pricing policy in 
this direction. The study analyzes the mistakes made in the current evaluation of marketing 
activities, aspects that should be taken into account, and puts forward appropriate proposals. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ TURİZMİN İNKİŞAFI 

 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikasının müzəffər or-

dusunun qısa müddətdə işğal altında olan tarixi torpaqlarımızı düşmən əsarətindən geri qaytarması 
əzəli torpaqlarımızda tariximizi, mədəniyyətimizi və iqtisadiyyatımızı yenidən canlandırmaq və 
bərpa etmək üçün bu ərazilərə mərhələli şəkildə, sektorlar üzrə investisiya qoyuluşlarına və digər 
sərmayələrin cəlb edilməsi mexanizminin hazırlanmasına öz töhfəsini verəcəkdir. İşğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə sosial-iqtisadi inkişafın əsas istiqamətlərindən biri də turizmdir. Təbii ki, 
regionda turizm potensialından tam istifadə etmək üçün təhlükəsizliyin tam təmin edilməsi, əha-
linin əksəriyyətinin geri qayıtması və müvafiq infrastrukturun yaradılması zəruridir. Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında gəlir gətirən turizm sektorunun inkişaf etdirilməsinə ehtiyac 
vardır. 

Regionun turizm potensialının SWOT analiz metodu ilə qiymətləndirilməsi 
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Güclü tərəflər (strenghts) 
1. Regionun füsunkar və təkrarolunmaz təbiətə sahib olması 
2. Fauna və florasının biomüxtəlifliyi 
3. Ov turizmi və dağ turizmi baxımından böyük  potensiala sahib olması 
4. Termal və mineral su ehtiyatları baxımından zəngin olması 
Zəif tərəflər (weakness) 
1. Uzun illər işğal altında qalması və bu səbəbdən tarixi-mədəni abidələrin, muzeylərin və s. 

dağıntılara məruz qalması 
2. Turizmin inkişafı üçün lazım olan infrastrukturun yetərsiz səviyyədə olması 
İmkanlar (opportunies) 
1. Regionunn işğaldan azad edilməsi ilə birlikdə Azərbaycanın mühüm tranzit qovşağına 

çevrilməsi 
2. “Zəngəzur dəhlizi” vasitəsilə Naxçıvanla torpaq rabitəsinin təmin edilməsi 
3. Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin əhəmiyyətinin artması və bunun  nəti-

cəsində bölgənin ticarət dövriyyəsinin artması 
Təhlükələr (threats) 
1. Çayların həddindən artıq çirkləndirilməsi 
2. Regiounun sosial-mədəni strukturunun pozulması 
3. Təbii mühitin şüursuzca istifadəsindən qaynaqlanan ekoloji problemlər 
4. Minalardan tam təmizlənməmiş ərazilərin movcudluğu 
Potensiallı zonalar 
Turistlərin bölgəyə gəlməsi üçün Füzuli-Şuşa (Zəfər yolu ) avtomobil yolunun çəkilməsi, 

dəmir yolu xətlərinin bərpası vacib hesab edilir. Bu çərçivədə 45 kilometrlik Bərdə-Ağdam dəmir 
yolunun bərpası istiqamətində işlər davam etdirilir. Füzuli hava limanı Qarabağa getmək istəyən 
yerli və xarici turistlər üçün cəlbedici olacaq. Sözugedən hava limanı Zəfər yoluna inteqrasiya 
olunduğundan turist səfərlərini asanlaşdıracaq. Zəngilan hava limanının Zəngəzur dəhlizinə inteq-
rasiya olunması həm sərnişin, həm də beynəlxalq yükdaşımalar baxımından perspektivlidir. Qara-
bağ Turizm Strategiyasının sənəd layihəsinin əsasını dayanıqlı turizm, işğaldan azad edilmiş əra-
zilərdə turizm klasterlərinin inkişafı, təşviq və tənzimləmə siyasəti mexanizmlərinin inkişafı, inno-
vativ texnoloji vasitələrdən istifadə, turizm infrastrukturu, dövlət-özəl sektorun inkişafı təşkil edir. 
Dövlət  Turizm  Agentliyi “Qarabağa yolumuz” konsepsiyası  ilə turizm marşrutlarının layihələrini 
təqdim edib. Layihə sənədi əsasında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi ilə birgə Ağdam rayo-nunun 
işğaldan azad edilmiş hissəsində müvafiq infrastruktur işləri aparılıb, Dövlət Turizm Agentliyi 
tərəfindən Şahbulaq qalasının memarlıq və turizmin inkişafı üzrə ilkin konsepsiya hazırlanıb. 

Qarabağ bölgəsinin müxtəlif ərazilərində turizm və istirahət zonalarının yaradılması poten-
sialı var. Şuşa zəngin təbiəti, tarixi-mədəni turizm obyektlərinə yaxınlığı, turizm fəaliyyətinin hə-
yata keçirilməsi imkanları, əsas magistral yola yaxınlığı ilə çox qiymətlidir. Kəlbəcərin İstisu ra-
yonunda böyük imkanlar var. İstisu mənbəyindən müalicə və kurort məqsədləri üçün uzun müddət 
istifadə regionun inkişafının əsasını təşkil edir. Bu baxımdan Kəlbəcərin İstisu, Vəng, Zülfüqarlı 
kimi təbii ərazilərində istirahət imkanları yüksəkdir. Şübhə yoxdur ki, yaxın gələcəkdə bu məsə-
lələrin həllindən sonra Qarabağ və Şərqi Zəngəzur Azərbaycanın turizm sektorunda aparıcı mövqe 
tutacaq, regional ekoturizm mərkəzinə, daha sonra isə qlobal əhəmiyyətə malik olacaq. Qeyri-adi 
gözəlliyə malik unikal iqlimi, çoxsaylı mineral su bulaqları, şəlalələri, orijinal memarlıq və tarixi 
abidələri, Molla Pənah Vaqif məqbərəsi muzeyi, BülBül ev-muzeyi, Şuşa şəhərində məşhur Cıdır 
Düzü, Araz çayı üzərindəki Xudafərin körpüsü, məbədləri, Alban dövrünə aid məzar daşları, 
abidələri bölgədə ilboyu turizmin yaradılmasına şərait yaradır. İşğaldan azad edilmiş torpaq-
larımızda turizmin inkişafı üçün ilk növbədə bərpa işləri aparılmalıdır. Məlum olduğu kimi, 
mənfur düşmənlərimiz tərəfindən dağıdılan bu torpaqlar sıfırdan bərpa olunmalıdır. 

İnnovativ texnologiyalar 
Biz turizmin inkişafına innovativ texnologiyaların tətbiqini də daxil etməliyik. Məsələn, elə 

muzey tikilməlidir ki, Qarabağa gələn bütün turistlər ziyarət etmədən qayıtmaq istəməsinlər. 
Vizual effektlər muzeydəki eksponatların canlanmasına kömək edən Microsoft Hololens eynəklə- 
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rinin köməyi ilə yaradılacaq. Bu cihaz sayəsində istifadəçilər artefaktlara baxarkən ortaya çıxan 
vizual effektləri, səsləri və məlumatları görə bilirlər. İstifadəçilər reallıq eynəkləri ilə sərgiyə bax-
dıqda, altında duman və şimşək və sərgi haqqında audio  məlumat  görürlər. Proses 5 dəqiqə çəkir. 
Vizual effektlər Hakuhodo komandası tərəfindən (Microsoft ilə əməkdaşlıqla) hazırlanıb. Bu 
vizual eynəklər sayəsində özümüzü qaynar müharibədə hiss edəcəyik, milli qəhrəmanlarımızın, 
şəhidlərimizin siluetləri gözümüzün qarşısında canlanacaq, onların xatirələrini əbədiləşdirib 
yaddaşımıza həkk edəcəyik. İşğal olunmuş ərazilərdəki bu muzeylər innovativ texnologiyalara tam 
cavab verəcək. İnanırıq ki, bu təcrübə turizmin inkişafına şöhrət gətirəcək və çoxsaylı turistlərin 
ziyarət yerinə çevriləcək. 

“Ağıllı kənd” layihəsi  
Ekologiyaya zərər vurmadan müasir infrastrukturla təchiz olunmuş “Ağıllı kənd” layihəsi istər 

yerli, istərsə də xarici turistlərin marağına səbəb olacaqdır. İşğaldan azad edilmiş Zəngilan ra-
yonunun Ağalı kəndində “Ağıllı kənd” layihəsi çərçivəsində kənd sakinlərinin məşğulluğuna və 
kiçik sahibkarlığa çıxışına dəstək məqsədi daşıyan layihədə “ağıllı akvakultura sistemləri”nin tətbiqi 
ilə ixracyönümlü balıqçılıq təsərrüfatının, eləcə də quşçuluq təsərrüfatının yaradılması nəzərdə 
tutulub. “Ağıllı” turizm həlləri əsasında kənd turizmi infrastrukturları və mehmanxana şəbəkəsinin 
yaradılması formalaşır. “Ağıllı kənd”in tikintisi zamanı kompleks yanaşmadan istifadə edilir. Be-
ləliklə, öz torpaqlarına qayıdan insanların çoxu əkinçiliklə məşğul olacaq. Hər bir “ağıllı kənd” əra-
zinin xüsusiyyətləri, insanların mentaliteti, insanların adət-ənənələri və vərdişləri nəzərə alınmaqla 
yaradılır. Bir sözlə, Qarabağda Azərbaycan mədəniyyətinə xas ab-havada “ağıllı kənd” yaradılır. 

Növbəti “ağıllı kənd” layihəsi Füzuli rayonunun Dövlətyarlı kəndində həyata keçiriləcək. 
Bu kəndin təməli 2021-ci il oktyabrın 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əliyeva tərəfindən qoyulub. “Ağıllı kənd” layihəsinə əsasən yaşıl və 
alternativ enerjidən, həmçinin “ağıllı idarəetmə” sistemindən istifadə olunacaq. İlkin mərhələdə 
450 üç, dörd və beşotaqlı yaşayış binalarının tikintisi nəzərdə tutulur. Burada məktəb, uşaq bağ-
çası, market tikiləcək.  

                                                                             
Nəticə 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdışın təmin edilməsi, erməni vandalları tərəfin-
dən dağıdılmış şəhər və kəndlərimizdə bərpa, yenidənqurma və quruculuq işlərinin aparılması, bu 
ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına inteqrasiyası və müasir nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması 
əhalinin yüksək həyat səviyyəsini və sahibkarlıq fəaliyyətini təmin edəcəkdir. 44 günlük Vətən 
müharibəsinin qələbə ilə yekunlaşması məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıtması, 
eləcə də vətəndaşların həmin ərazilərdə məskunlaşması imkanı yaradacaq. Regionun dayanıqlı 
iqtisadi inkişafı burada potensial resurslarla təmin edilməsindən asılı olacaq, təbii resurs bolluğu 
və qazanılan tarixi imic bu ərazilərə yerli və xarici sərmayə cəlbinə imkan verəcək. Qarabağ 
Turizm Strategiyasının sənəd layihəsinin əsasını dayanıqlı turizm, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
turizm klasterlərinin inkişafı, təşviq və tənzimləmə siyasəti mexanizmlərinin inkişafı, innovativ 
texnoloji vasitələrdən istifadə, turizm infrastrukturu, dövlət-özəl sektorun inkişafı təşkil edir. 
Möhkəm təməl üzərində qurulan infrastruktur və məskunlaşmanın təmin edilməsi bölgəyə turist 
axınını çoxaldacaq. 
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QARABAĞ İQTİSADİ RAYONUNDA KADR POTENSİALININ 

FORMALAŞDIRILMASI  PROBLEMLƏRİ  
 
Qarabağ zonasında təhsilin inkişaf tarixinə nəzər yetirən zaman, ilk dünyəvi qəza məktəbinin 

məhz ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı olan Şuşada 1830-cu ildə fəaliyyətə başladığını görmək olar. 
Adı qeyd olunan 190 illik yaşa sahib Şuşa qəza məktəbi özlüyündə böyük bir tarix saxlayaraq, 
neçə illər ərzində elm və təhsilə böyük töhfə bəxş edib, bir çox akademik, elmlər doktoru, ictimai 
xadim yetişdirmişdir. Çar hökumətinin hakimiyyəti illərində dünyəvi təhsilə keçid və tərəqqinin, 
bu sektorun inkişafının növbəti nümunəsi olaraq burada 1881-ci ildən fəaliyyət göstərən, görkəmli 
pedaqoqlar və sənətkarlar bəxş etmiş Şuşa real məktəbi də göstərilə bilər. Sonrakı dövrlərdə Qara-
bağ ərazisində daha çox təhsil ocaqları fəaliyyət göstərib və təhsil sahəsi daha da inkişaf etmişdir. 
Bununla belə erməni silahlıları tərəfindən işğal edilən zonalarda hər bir yaşayış və iaşə obyekti 
kimi təhsil müəssisələri də darmadağın edilmişdir. Əsasən, 1990-cı ilin əvvəlində baş verən Qara-
bağ müharibəsi zamanı təhsil müəssisələrinin bir çoxu fəaliyyət göstərmədi, bəziləri isə müvəqqəti 
olaraq digər bölgələrə köçmək məcburiyyətində qalmışdır. Ermənistan tərəfindən yeridilən işğal-
çılıq siyasəti dövründə Qarabağ bölgəsində 693 məktəb, 855 bağça dağıdılmışdır. 

İndiki dövrdə işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda mövcud olmuş təhsil ocaqlarının 
statistikasına nəzər yetirsək, məsələn, Şuşa şəhərində işğaladək 7 məktəbəqədər uşaq müəssisəsi-
nin, 22 ümumtəhsil məktəbinin, mədəni-maarif və kənd təsərrüfatı texnikumlarının, orta ixtisas 
musiqi məktəbinin fəaliyyət göstərməsini görə bilərik. Hal-hazırda ümumilikdə  22 ümumtəhsil 
müəssisəsinin, 2 məktəbdənkənar təhsil müəssisəsinin fəaliyyət göstərdiyinin şahidi ola bilərik. 
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Ağdamda işğaldan əvvəl 34 uşaq bağçası və körpələr evi, 89 ümumtəhsil məktəbi fəaliyyət göstə-
rib ki, burada 16 ibtidai, 36 səkkizillik, 37 orta məktəb olmuşdur. Ümumilikdə ümumtəhsil mək-
təbində 30 min 86 nəfərin təhsil almağı məlum idi. Həmçinin 4 fəhlə-gənclər məktəbində, 1 qiyabi-
orta məktəbində, 2 kəndli-gənclər məktəbində 1201 nəfər oxumuşdur. Ağdam rayonunda 4 orta 
ixtisas təhsil mərkəzi var idi ki, buraya daxil olan kənd təsərrüfatı məktəbində, kənd təsərrüfatının 
mexanikləşdirmə və elektrikləşdirilməsi texnikumlarında, musiqi və tibb məktəbində 1269 nəfər 
oxumuşdur. 

 

 
 

Diaqram 1: Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə əmək bazarının əsas göstəriciləri 
Mənbə: www.azstat.org  Azərbaycanın regionları. Statistik məcmuə. 2021,  s.235 

 
Vaxtilə Qarabağın işğal olunmuş ərazilərində  fəaliyyətdə olmuş tədris müəssisələri hazırda 

ölkəmizin ayrı-ayrı rayonlarında öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Həmin müəssisələrdə əslən 
Qarabağ zonasından olan 22000 nəfərdən çox şagird təhsil alır və 3000 nəfərdən çox müəllim dərs 
deyir. Son illər ərzində (2015-2020-ci illər) Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə əmək bazarının əsas 
göstəricilərinə diqqət etsək, aydın olar ki, iqtisadi rayonda iqtisadi fəal əhalinin sayı 2020-ci ildə 
422,0 min nəfər olub ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 5,7% çoxdur. 

2019-2020-ci illərdə COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar məşğul əhalinin  və muzdlu 
işçilərin sayında, müvafiq olaraq 1,6% və 2,6% azalma müşahidə olunmuşdur. Orta aylıq nominal 
əməkhaqqının məbləği isə bölgə əhalisi üzrə 1,7 dəfə artaraq, 2015-ci ildəki 242,0 manatdan 2020-
ci ildə 409,9 manata yüksəlmişdir. 

Staistik rəqəmlərin təhlili göstərir ki, Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə yeni açılmış iş yerlərinin 
sayında isə 2018-ci ildən etibarən azalma davam etməkdədir. İqtisadi rayonda 2020-ci ildə yeni 
açılmış iş yerlərinin sayı 4,54 min nəfər olub ki, bu da 2015-ci ilə nisbətən 52,8%, 2019-cu ilə 
nisbətən 62,3% azdır. Qarabağ iqtisadi rayonunun ayrı-ayrı rayonları üzrə də 2020-ci il istisna 
olmaqla məşğul əhalinin sayında müəyyən irəliləyiş vardır. 

Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə əsas sektorlarda fəaliyyət göstərən müəssisə və sahibkarlıq 
subyektlərinin sayının dinamikasına nəzər salsaq, görərik ki, iqtisadi rayonda fəaliyyət göstərən 
müxtəlif sektora aid müəssisə və sahibkarlıq subyektlərinin sayında fərqli dinamika mövcuddur. 

Bu sahə üçün xarakterik olan statistik göstəricilərin təhlili göstərir ki, bölgədə sənaye fəaliy-
yəti ilə məşğulluq üçün qeydiyyata alınan fərdi sahibkarların və iaşə fəaliyyəti göstərən sahibkarlıq 
subyektlərinin sayının artım dinamikasında intensivlik müşahidə edilməkdədir. 

Düşünürük ki, Qarabağ zonasının sosial-iqtisadi inkişafı perspektivləri ilə əlaqədar vahid 
strategiyaya ehtiyac vardır. Bu strategiyada ərazidə təhsil sisteminin inkişaf etməsi həlledici rol 
oynamalıdır.Qarabağ ərazisində pedoqoji kadr və inşaat mühəndisləri hazırlayacaq çoxsahəli bir 
universitet yaradılmasına ehtiyac vardır. Hətta belə bir fikir də yürüdülür ki, müəllimlərin hazır-
lanması məqsədilə dövlət sifarişinin Bakıdan Azərbaycanın digər ərazilərinə verilməsi düzgün 
yanaşmadır. Hazırkı gündə Bakıda müəllim heyəti üstünlük təşkil etsə də, digər regionlarda müəllim 
çatışmazlığı mövcuddur. Dövlət sifarişləri bölgələrə verilsə, gənc heyətin yerində qalması labüddür. 
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Bakıda yaşayan şəxs pulsuz olaraq pedoqoji təhsildən yararlanmaq istəyirsə, o zaman bölgələrdə 
təhsil ala bilər. Həm də qeyd olunur ki, pedoqoji təhsil sferasında elmi təcrübələrin aparılmasında da 
ehtiyac var. Məsələn, Şuşa şəhəri təhsil mərkəzi olub və hazırda orada bakalavr dərəcəsində mütə-
xəssislər hazırlamaq olar. İndiki dövrdə Xankəndi Dövlət Universitetinin yaradılması məqbuldur. 
Qarabağ zonasında həm ali təhsil, həm də peşə təhsilini inkişaf etdirmək lazımdır. Texniki məktəb 
və kolleclərdə kənd təsərrüfatına, inşaata və iqtisadi peşələrə tələbat yaranacaqdır.  

Ümumilikdə, azad olunmuş bölgələrin bərpası zamanı təhsil sferasında bir çox işlərin görül-
məsi vacibdir. Məsələn, məktəb, lisey, gimnaziyalar tikmək lazım olacaqdır. Bu gün paytaxtımızda 
bir neçə universitet binası şəhər mərkəzində, bir-birinin yanında yerləşmişdir, nəinki həmin böl-
gədə, ictimai nəqliyyatda tələbə sıxlığının olduğunu görürük. Regionlarda, həmçinin Qarabağ 
zonasında şəhərcikləri olan universitetlərin tikilməsi vacibdir ki, tələbələr orada təhsil alsınlar və 
yaşasınlar. Bundan əlavə  gələcək dövrdə turizm xidmətləri, tibb və s, sektorlarda kadrlara ehtiyac 
yaranacağının və onlara olan tələbatın artacağının gözlənildiyini də nəzərə almaq lazımdır.  

Qarabağ zonasında qədim zamanlardan bu günə qədər əkinçilik və şərabçılıq inkişaf etmiş-
dir. Yüngül sənaye sektorunda olduğu kimi, bu sektorlarda da kadr hazırlamaq vacibdir. Bu sahə-
lərdə mütəxəssislər Gəncə şəhərində hazırlanır, bununla belə Qarabağ zonasında bir universitetin 
yaradılması bu sektordakı mütəxəssisləri paytaxta axın etməkdən saxlamağa yardım edəcəkdir. 
Deməli, Qarabağ zonasında həm ayrıca universitet, həmçinin paytaxt universitetlərinin filialları, 
həm də kollec yaratmaq olar. Hazırda bu təcrübə digər ərazilərdə tətbiq edilir.  Bugünkü təklif-
lərdən biri də Qarabağ zonasında əvvəlcə modul tipli orta məktəb müəssisələrinin salınmasıdır. Bu 
bölgədə ali məktəblərin açılması oradakı abituriyentlərin Bakıda deyil, elə Qarabağ zonasında 
təhsil almasına şərait yarada bilər. Buna görə də təklif olunur ki, Qarabağ Dövlət Universiteti, 
hərbi mütəxəssislərin hazırlandığı təhsil müəssisələri, kənd təsərrüfatı mütəxəssislərini hazırlayan 
universitet yaradılmalıdır.  

Qarabağ zonasında təhsilin inkişafı çərçivəsində bir çox addımların atılması vacibdir. Yeni 
tədris müəssisələri vətəndaşların işlə təmin olunmasına, həmçinin bu regionların iqtisadi inkişafına 
təsir göstərəcəkdir. Təhsil orada həm müdafiə, həm ixtisaslı mütəxəssis, həmçinin məskunlaşmağa 
təsir göstərən birbaşa amil sayılır. Artıq bu gün də tamamilə əminliklə qeyd etmək olar ki, ölkəmiz 
öz torpaqlarının işğaldan azad edilməsində olduğu kimi bu bölgələrin dirçəldilməsində də qətiyyət 
göstərir. İşğal zamanı köçürülmüş təhsil müəssisələri öz yurdlarına qayıdaraq respublikamızın 
dayanıqlı inkişafının davamlı olması uğrunda çalışan gənc kadrların yetişdirilməsinə, kadr poten-
sialının formalaşdırılmasına öz töhfələrini verəcəklər. 
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Проблемы формирования кадрового потенциала в Карабахском Экономическом 
Районе 

 

Резюме 
Освобождение Aзербайджанских территорий от оккупации заложило основу для 

нового этапа экономического развития. С этой точки-зрения эффективное использование 
экономических ресурсов в Карабахском экономическом районе имеет большое значение. 
Поэтому возникает необходимость формирования кадрового потенциала, выполняющего  
последующую стратегические задачи в экономическом районе. В связи с этим необходимо 
разработать единую стратегию для достижения поставленных целей. 
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Problems of forming personnel potential in Karabagh Economic District 
 

Summary 
Liberation of Azerbaijani territories from occupation laid the foundation for a new stage in 

economic development. From this point of view, the effective use of economic resources in the 
Karabakh economic region is of great importance. Therefore, there is a need to form the personnel 
potential that performs the first and next strategic tasks in the economic region. In this regard, it is 
necessary to develop a single strategy to achieve the set goals. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ SOSİAL-İQTİSADİ 
İNFRASTRUKTURUN İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ 

 
İşğaldan azad edilmiş ərazilərə investisiyanın cəlb edilməsi üçün tədbirlər planının hazırlan-

ması, həyata keçirilən layihələrin dövlət strategiyalarına uyğunlaşdırılması ərazilərimizin bərpası 
zamanı xüsusi olaraq nəzərə alınır. Bərabər olaraq, bu layihələr sayəsində yeni iş yerləri yaradılır 
ki, bu da öz növbəsində işsizlik problemlərinin də azalmasına xidmət edir. 

Azad olunan torpaqlarımızda yenidənqurma işlərinin başlanması ilə bağlı cənab Prezidentin 
sərəncamlarına, bu istiqamətdə imkanlar, planlar və qərarlara uyğun olaraq, Azərbaycan Avtomo-
bil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən də mütəmadi olaraq mümkün və müvafiq addımlar atılır. 
Böyük zəhmət və vaxt tələb edən bu işlərin, sistemli şəkildə həyata keçirilən layihələrin icrası 
zamanı Agentlik tərəfindən ötən müddət ərzində 38726 nəfər Azərbaycan, 6808 nəfər Türkiyə 
vətəndaşının işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə aparılan yol infrastrukturu layihələrində işə 
cəlb olunması üçün icazələr alınıb. Davamlı olaraq yol infrastrukturu layihələrində əlavə işçi 
qüvvəsinə ehtiyac yarandığı zaman yeni işçilərlə bağlı da icazələrin alınması davam etdirilir. 

Qarabağın dirçəlməsi istiqamətində icra olunan yol infrastrukturu layihələri azad olunan tor-
paqlarımızda yeni və beynəlxalq standartlar çərçivəsində infrastrukturun formalaşmasını özündə 
əks etdirir. İnşa olunan yolların bölgənin inkişafının sürətlənməsi, regionun tranzit əhəmiyyətinin 
artırılmasında əvəzsiz rolu var. 

Qeyd edək ki, ərazilərdə sosial-iqtisadi inkişafa xidmət edən yol infrastrukturu layihələrinin  
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icrası zamanı yerli şirkətlərlə yanaşı Azərbaycana dost ölkələrdən olan şirkətlərlə tərəfdaşlıq və 
təcrübə mübadiləsi aparılır, yolların tikintisində bu təcrübələrdən istifadə olunur.  

Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinin inkişafı digər istiqamətlərdə olduğu kimi, yol infra-
stukturu sahəsi üzrə də inkişaf edir, birgə layihələrin həyata keçirilməsi və müvafiq sahə üzrə pers-
pektiv əməkdaşlıq imkanları dəyərləndirilir, bu sahədə genişmiqyaslı işlər həyata keçirilir. Bu isti-
qamətdə qardaş ölkənin yol tikintisi sahəsində ixtisaslaşmış şirkətləri ilə əməkdaşlıq edilir. 

Azad edilmiş ərazilərdə icra olunan yol layihələrində qarşılıqlı fikir mübadiləsi və əməkdaş-
lığın aparılması sözsüz ki, fəaliyyətin daha səmərəli olmasına müsbət təsir göstərir. Bu istiqamətdə 
qısa müddət ərzində çox böyük işlərin görülməsi bunu bir daha sübut edir. 

Qazandığımız Böyük Zəfərin ardından geniş tikinti-quruculuq meydanına çevrilən Qarabağ 
və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında yenidən qurulan bütün infrastruktur layihələr sayəsində 
əhali öz doğma yurdlarına qayıtdıqdan sonra burada həyat yenidən canlanacaq, yeni iqtisadi sahə-
lər yaranacaq və bu canlanma təkcə Azərbaycanın yox, ümumən bölgənin inkişafına gətirib çıxa-
racaq. 

İşğal olunmuş ərazilərdə işsizlik səviyyəsinin əsas meyarları və onun optimal səviyyəsi 
aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilə bilər:   

a) İşsizliyin təbii səviyyəsi BƏT- in tövsiyəsinə, beynəlxalq standartlara müvafiq olaraq 1-
3% həddində qəbul olmuş və əmək bazarının normal, daha doğrusu, optimal vəziyyəti kimi 
qiymətləndirilmişdir;          

b) İşsizliyin yol verilən həddi 4-5%, bu hədd çərçivəsində iş qüvvəsinin dəyəri aşağı düşsə 
də, inflyasiya prosesi mövcud olsa belə, müəyyən iqtisadi stabillik bu vəziyyəti nizamlamağa 
imkan verir;            

c) İşsizliyin sosial baxımdan təhlükəli həddə olması. Bu həddə işçi qüvvəsi idarəolunmaz, 
hiperinflyasiya səciyyəsi daşıyır. Bu halda onun qiymətdən düşülməsində kütləvi, başdan-başa 
işsizliyin olmasında özünü göstərir. 

Dağlıq Qarabağ probleminin milli ordu tərəfindən həll edilməsi 2020-ci ilin oktyabr və 
noyabr aylarını Azərbaycan xalqı üçün çətin və şərəfli günlər kimi yaddaqalan etdi. 30 ilə yaxın 
müddət ərzində, Azərbaycanın cənub-qərb torpaqlarını işğal altında saxlamış Ermənistan, bu 
illərdə ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqları və həll prosesini bilərəkdən 
təxirə salır, 1994-cü il atəşkəs sazişindən sonra formalaşmış status-kvonu itirməməyə çalışırdı. 
Nəticədə, Azərbaycan istehsal potensialının çox böyük bir hissəsindən məhrum olmuş (1/5), 
300.000 iş yeri itirilmiş, əhalisinin təxminən 12%-i köç etmək məcburiyyətində qalmışdı. 

Şübhəsiz ki, torpaqların işğaldan azad edilməsi ilə Cənubi Qafqaz yeni bir dövrə qədəm 
qoydu. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın imzaladıqları razılaşmada bəzi mübahisəli məsələlər 
olsa da, Azərbaycan xalqı bölgədə sülhün qorunacağına ümid edir. Nəhayət minlərlə qaçqın öz 
tarixi torpaqlarına geri qayıda biləcək. Bundan əlavə, torpaqların azad edilməsinin Azərbaycana 
iqtisadi inkişaf və çiçəklənmə gətirəcəyi də gözlənilir. Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, 
Xocavənd kimi bölgələrin, habelə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinin azad 
edilməsinə nail olan Azərbaycan, imzalanan razılaşma ilə erməni hərbi birləşmələrinin daha üç 
bölgə – Ağdam, Kəlbəcər və Laçından çəkilməsinə də nail oldu. Bu məqalədə Azərbaycanda 
bazar iqtisadiyyatına keçid dövrü və azad edilmiş torpaqların ona təsiri müzakirə ediləcəkdir. 

Əvvəlcə, Azərbaycanın ümumi iqtisadiyyatı ilə tanış olaq. Müstəqilliyin ilk illərində bazar 
iqtisadiyyatına rahat keçidin davam etdirilməsi məqsədilə islahatlara başlanmış, 1994-cü ildə ölkə 
Xəzər enerji mənbələrindən geniş istifadə etməyə qərar vermişdi. 2014-cü ilə qədər Azərbaycan 
dünyada sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatlardan biri olsa da, neftin qiymətlərindən asılılıq böyük 
olduğu üçün 2015-ci ildə ümumdaxili məhsulda birdən-birə azalma yaşanmışdı. Bəzi iqtisadi 
islahatların köməyi ilə 2019-cu ilə qədər artım əldə edilmiş və Azərbaycanda ÜDM 2019-cu ildə 
48.05 milyard dollar həcminə yüksəlmişdir.      

2022-ci ilin yanvar-avqust aylarında ölkədə 84880,4 milyon manatlıq və ya əvvəlki ilin eyni 
dövrü ilə müqayisədə 5,8 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. İqtisadiyyatın neft-
qaz sektorunda əlavə dəyər 2,0 faiz azalmış, qeyri neft-qaz sektorunda isə 10,3 faiz artmışdır. 
ÜDM istehsalının 52,5 faizi sənaye, 7,9 faizi ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 6,1 faizi 
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nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 5,1 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 3,9 faizi 
tikinti, 1,5 faizi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 1,3 faizi informasiya və rabitə 
sahələrinin, 14,1 faizi digər sahələrin payına düşmüş, məhsula və idxala xalis vergilər ÜDM-in 7,6 
faizini təşkil etmişdir. Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 8440,1 manata bərabər olmuşdur. 
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Проблемы развития социально-экономической инфраструктуры на территориях, 
освобожденных от оккупации 

 

Резюме 
В статье рассматриваются актуальные вопросы развития социально-экономической 

инфраструктуры на освобожденных от оккупации районах и ее реинтеграция в экономикy 
Азербайджана. Отмечается, что для решения этих вопросов большая роль отводится разви-
тию туристической инфраструктуры, открытию новыx современных производств, что поз-
волит открыть большое количество новых рабочих мест, увеличить занятость и повысить 
уровень жизни населения республики. 
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Development problems of social and economic infrastructure in territories freed from 

occupation 
 

Summary 
The article deals with topical issues of the development of socio-economic infrastructure in 

the areas liberated from occupation and its reintegration into the economy of Azerbaijan. It is noted 
that in order to solve these issues, a large role is given to the development of tourism infrastructure, 
the opening of new modern industries, which will open a large number of new jobs, increase 
employment and improve the standard of living of the population of the republic. 
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AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİNDƏ 
YENİDƏNQURMA İŞLƏRİ 

 

Azərbaycan üçün 27 sentyabr - 10 noyabr 2020-ci il, taleyüklü bir zaman oldu. Ermənistanın 
beynəlxalq hüquqa məhəl qoymamasından, sülh danışıqlarında qeyri-konstruktiv mövqedən və 
atəşkəs rejiminin vaxtaşırı pozulmasından, xüsusən iyul ayında Tovuzda baş verən 
toqquşmalardan sonra böyük məyusluq yaşayan Azərbaycan, nəhayət, Ermənistanın başlatdığı ye-
ni hücuma cavab olaraq əks-hücum əməliyyatına başladı və Ermənistanın 30 ilə yaxındır davam 
edən işğalçılıq siyasəti çərçivəsində törətdiyi qanunsuz hərəkətlərin, hərbi cinayətlərin,beynəlxalq 
hüquq normalarının pozulmasının qarşısını almaq üçün müvafiq addımlar atdı. İkinci Qarabağ 
müharibəsi 44 gün davam etdi. Həmin dövrdə Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edə bildi. 

Regionda kommunikasiyaların açılması,  inklüziv regional əməkdaşlığın təşviqi Cənubi Qaf-
qazda gözlənilən sülh və sabitliyə - Pax Caucasiaya səbəb ola bilər. Bundan əlavə, Azərbaycan 
tərəfi də bu tarixi fürsəti iki xalq arasında barışıq şansı kimi qiymətləndirdiyini  açıqlayıb. Bu inam 
özünü müharibədən sonra Azərbaycanın Ermənistana etdiyi güzəştlərdə, misal olaraq, Gorus-
Qafan avtomobil yolunun erməni əhalisinin istifadəsinə razılıq verməsində, Rusiyanın Ermə-
nistana keçməsinə şərait yaradılmasında və Qarabağdakı erməni əhalisinə humanitar yardımın 
göstərilməsinə icazə verilməsində özünü göstərir. Qazın Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Ermənistana 
ötürülməsi, xeyli sayda məhbusların və  cəsədlərin Ermənistana qaytarılması Azərbaycanın keçmiş 
düşmənlər arasında barışığa görə yavaş-yavaş, ancaq  qətiyyətlə çalışmaq əzmindən xəbər verir. 
Buna baxmayaraq, erməni cəmiyyətində hələ də sızan revanşist düşüncələr, şüarlar bu işə kömək 
etmir, əksinə olaraq, bütün səylərin işinə əngəl törədir. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası, yenidənqurma işləri,  Ermənistanla barışıq səyləri 
Qarabağın erməni əhalisinin Azərbaycanın qalan hissəsinə reinteqrasiyası ilə paralel həyata keçi-
rilir. Azərbaycan öncədən  bəyan edib ki, Qarabağın erməni əhalisini öz vətəndaşları kimi görür, 
onların reinteqrasiyası üçün əlindən gələni edir və edəcək. Həm sovet dövründə, həm də işğal il-
lərində bu ölkədə erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları yaşayıb və bu gün də yaşamaqdadır.  Qara-
bağ ermənilərinin taleyi bundan sonra da əvvəlkindən  fərqli olmamalıdır. Azərbaycan Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan Qarabağın erməni əhalisinə öz vətən-
daşı kimi baxır, onların Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyasını asanlaşdırmaq üçün əlindən gə-
ləni etməyə hazırdır. Azərbaycanın münaqişədən sonrakı reabilitasiya işlərində reinteqrasiya me-
sajı, bununla əlaqəli  səylər üstünlük təşkil edir. Beləliklə, azərbaycanlılar da nəzərə alırlar ki, bu 
həssas  prosesdir, həm ermənilərin, həm də azərbaycanlıların həssaslığı nəzərə alınmaqla baş ver-
məlidir. Bu proseslə bağlı emosional, həm də digər problemlərə baxmayaraq, Azərbaycan  prose-
sin dönməzliyinə qəti şəkildə inanır, buna görə hər şeyi yoluna qoymağa qərarlıdır. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası hazırda yenidənqurma prosesinə qərq olan ölkə 
üçün yeni üfüqlər açıb. Lakin bu işlər, şübhəsiz ki, Ermənistanla barışıq və Qarabağın erməni əha-
lisinin reinteqrasiyası istiqamətində birgə səylərdən təcrid olunmuş şəkildə həyata keçirilmir. 
Bununla belə, necə deyərlər, “tanqo üçün iki nəfər lazımdır” və buna görə də hər iki tərəf barışıq 
üçün səy göstərməkdə və reinteqrasiya prosesini asanlaşdırmaqda eyni dərəcədə maraqlı olmalıdır. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında çətinliklər qarşısında həyata keçirilən yenidən-
qurma işləri uzun prosesdir. Bir tərəfdən, regionun mina və digər partlayıcı materiallarla çirklən-
məsi, digər tərəfdən Ermənistanın minalanmış ərazilərin bütün dəqiq xəritələrini verməməsi yeni- 
dən qurulmanın ləngiməsinə, həm də xərclərin artmasına səbəb olur. Eyni zamanda şəhərlərin,  
kəndlərin  yenidən qurulması maliyyə resursları tələb edir – ilkin hesablamalara əsasən, 10 milyard 
dollardan çox vəsait tələb olunur ki, bu da  bir neçə il çəkəcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
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Qarabağ bölgəsinə səfəri zamanı bəyan edib ki, Azərbaycan işğaldan azad edilmiş əraziləri “heç 
kimdən soruşmadan, heç bir borc almadan” öz vəsaiti hesabına bərpa edəcək. Azərbaycan 2021-
ci ildə işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasına 2,2 milyard manat  ayırıb. Bu vəsait ilk növbədə 
infrastrukturun (qaz, işıq, su, yol, rabitə, səhiyyə, təhsil,  mədəniyyət və s.) bərpasına yönəldilib.   

Bakıda 20-22 oktyabr 2021-ci il tarixlərində 17 ölkədən 279 şirkətin məhsullarının nümayiş 
olunduğu işğaldan azad edilmiş Qarabağın bərpası və inkişafına həsr olunmuş “Qarabağı yenidən 
qur” adlı ilk sərgi keçirilib. Bu sərgidə Gürcüstan, Almaniya, Macarıstan, Türkiyə və İsraildən beş 
milli pavilyon iştirak etmişdir. “Ağıllı kənd” və”Yaşıl enerji”  layihələrinə  xüsusi diqqət yetirilib. 
Qarabağ bölgəsində 167 qiymətli metal yatağının mövcudluğu, ildə və 2000 MVt külək enerjisi,  
7200 MVt günəş potensialı və turizm imkanı  ilə işğaldan azad edilmiş ərazilər beynəlxalq marağa 
səbəb olur və Azərbaycanın iqtisadi mərkəzinə çevrilməyi vəd edir.  

Son ildə oktyabrın 26-da Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə açılmış 
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı ilə kifayətlənməyib, Azərbaycan artıq Zəngilan və Laçın 
rayonlarında daha iki  hava limanının təməlini qoyub. Bu hava limanlarının regionda iqtisadiyyata, 
eləcə də turizmə təkan verəcəyi gözlənilir. 

Azərbaycan  işğaldan azad edilmiş ərazilərə magistral yollar, dəmir yollarını tikir. Yol tikin-
tisinə yerli şirkətlərlə yanaşı, xarici firmalar, eləcə də türk firmaları cəlb olunmuşdur. Türkiyə şir-
kətləri 372 kilometr yolun, yerli şirkətlər isə qalan 282 kilometr yolun tikintisində iştirak edir. Bu  
tikintyə 4700  işçi cəlb olunub.  

Son rəqəmlərə əsasən, tikilən  yollar Qarabağ bölgəsinin müxtəlif hissələrini  Azərbaycanın 
bəzi hissəsi ilə birləşdirən 800 kilometrə qədər  olan məsafəni əhatə edir. Avtomobil yolu layihəsi 
Kəlbəcər və Göygöl rayonlarını birləşdirən Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yoludur, Murov-
dağ silsiləsi üzərindən hündürlüyü 1700 m-dən 3250 m-ə qədərdir. Layihəyə avqust ayında Prezi-
denti Əliyevin iştirakı ilə  baş tutmuş təməlqoyma mərasimi keçirilən 11,6 km-lik tunel daxildir. 

Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə  dəmir yolları çəkir. Bərdə-Ağdam  və Horadiz-
Ağbənd dəmir yolu xətlərinin yenidən qurulması, Füzuli-Şuşa yeni dəmir yolu xəttinin  tikintisi 
üzrə işlər davam etdirilir. Dəliməmmədlini,  Kəlbəcər rayonlarını birləşdirən  dəmir yolu xəttinin  
layihəsi 2021-ci ilin oktyabr ayında hazırlanmışdır. Horadiz-Ağbənd dəmir yolu Horadiz  və 
Ağbənd şəhərlərini birləşdirəcəyinə görə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Ağbənd Azərbaycanın ən 
cənub-qərb hissəsində, Azərbaycan, Ermənistan və İran sərhədlərinin siyasi baxımdan həssas 
qovşağında yerləşir. Horadiz-Ağbənd dəmir yolu Azərbaycanı öz eksklavı olan Naxçıvan Muxtar 
Respublikası ilə Ermənistanın Sünik bölgəsi - Azərbaycanda “Zəngəzur dəhlizi” adlanan marşrut 
vasitəsilə birləşdirən daha böyük layihənin bir hissəsini təşkil edir. 

Bu layihələr 1990-cı illərin əvvəllərində bölgənin Ermənistanın nəzarətinə keçməsindən sonra 
bütün infrastruktur, kommunikasiya xətləri dağıdılmış ərazilərin tez zamanda bərpasına şərait yara-
dacaq. Azərbaycanlıların birinci qrupunun tezliklə Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə qayıtması 
gözlənilir. Kənd hazırda bərpa olunan enerji, rəqəmsal xidmətlər kimi  son texnologiyaları özündə 
birləşdirən “ağıllı kənd” konsepsiyasının prinsiplərinə uyğun olaraq tikilir, yenidən qurulur. “Ağıllı 
kənd” və “ağıllı şəhər” konsepsiyalarının elementlərinin başqa  ərazilərin yenidən qurulmasında  tət-
biqi nəzərdə tutulur. Beləliklə,  əksər  regionlar üçün keçmiş sakinlərin köçürülməsinə hazırlaşmaq  
daha uzun vaxt tələb dəcək. Azərbaycan güman edir ki, yenidənqurma prosesi tezliklə başa çatacaq, 
bununla da 1990-cı illərin əvvəllərində doğma yurdundan qovulmuş  məcburi köçkünlər öz evlərinə 
qayıda biləcəklər. İşğal dövründə Ermənistan, eləcə də bəzi  xarici şirkətlər, həmçinin Azərbaycan 
ərazilərində qanunsuz iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaqla təbii sərvətləri talayıblar. Eyni zamanda 
Zəngilanda Vejnəlidə, Kəlbəcərdə Söyüdlüdə, digər yerlərdə respublikanın qızıl yataqlarını xarici 
şirkətlər istismar ediblər. Bütün bu cinayətləri törədənlər  əməllərinə görə cavab verməlidirlər. 
“Ermənilər işğal dövründə həm də bizim təbii sərvətlərimizi qanunsuz olaraq talan edirdilər. Bu 
işlərdə bir sıra  xarici şirkətlər onlara yardım edirdi. Həmin şirkətlərin hal-hazırda iki yolu var: ya 
bizə təzminat ödəyəcəklər, ya da ki, beynəlxalq məhkəməyə gedəcəklər”. 

Nəticə 
Beləliklə, yenidənqurma işləri  sürətlə aparılır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası, 

minaların təmizlənməsi, bu ərazilərin yenidən qurulması ilə bağlı böyük planları ilə paralel gedir. 
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Bununla belə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası, davam edən yenidənqurma planları 
qonşu Ermənistanla barışıq əldə etmək, eləcə də,  Qarabağın erməni əhalisinin reinteqrasiyası kimi 
eyni dərəcədə mürəkkəb vəzifə ilə paralel olaraq həyata keçirilir. 10 noyabr bəyannaməsi mühari-
bəyə son qoydu. Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq, sülh üçün  yeni perspektivlər açdı. 9-cu maddə 
regionda və ilk növbədə Ermənistanla Azərbaycan arasında bütün iqtisadi və nəqliyyat kommuni-
kasiyalarının açılmasını nəzərdə tutur.  

8 noyabr - Qələbə günü Azərbaycan xalqının tarixində şanlı səhifə təşkil edən beynəlxalq 
hüququn və ədalətin təntənəsidir. Bu əlamətdar gündə Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və 
ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş bütün Şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla 
yad edirik. 
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подробно проанализированы масштабные мероприятия и проекты в направлении расшире-
ния международных связей на древних территориях Азербайджана. 

 
Hijran Amirkhan Mirzayeva 

PhD in Economics, 
Rüzgar Mahmud Mahyeddinli 

master 
ruzgar_rustemova@mail.ru 

Azerbaijan Academy of Labor and Social Relations 
 

Reconstruction works in the liberated territories of Azerbaijan 
 

Summary 
In the article, an analysis was made in the direction of reconstruction works, infrastructure, return 
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liberated territories of Azerbaijan. At the same time, extensive measures and projects in the direction 
of expanding international relations in the ancient territories of Azerbaijan were analyzed in detail. 
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AZƏRBAYCANIN QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAFINDA İŞĞALDAN  

AZAD OLUNMUŞ TORPAQLARIN ROLU 
 

XX əsrin 80-ci illərinin sonlarından başlayaraq  Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarına qarşı 
hərbi təcavüzə başlamışdır. Ermənistan torpaqlarımızın 20%-ni işğal etmiş, 1 milyondan artıq 
azərbaycanlı öz doğma yurd-yuvasından didərgin düşmüşdür. 27 sentyabr  2020-ci ildə Ermənistan 
Respublikasının silahlı qüvvələri beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq Azərbaycan Respublika-
sının yaşayış məntəqələrini, hərbi mövqelərini atəşə tutması nəticəsində hərbçilər və mülki əhali 
arasında ölənlərin və yaralananların olması həyəcan təbili çaldı. Milli təhlükəsizliyimizin qorun-
ması üçün əks-hücum əməliyyatına keçən Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri 44 gün 
davam edən müharibənin nəticəsi olaraq torpaqlarımızı işğaldan azad etmişdir. Azərbaycanın əra-
zisinin 30 ilə yaxın işğal altında qalması həmin torpaqlarımızın iqtisadi potensialının istifadəsindın 
məhrum etmişdir. Azərbaycan Respublikasının qarşısında duran əsas prioritet məsələ işğaldan 
azad olunmuş ərazilərdə iqtisadi dirçəliş yolunu seçib, işğaldan əvvəlki dövrlərdəki iqtisadi səmə-
rəliliyə çamaqdır. 

İşğaldan azad olunmuş torpaqların kənd təsərrüfatı 
İşğaldan azad edilən ərazilərimizin kifayət qədər böyük iqtisadi potensialı var. Həmin tor-

paqlar kənd təsərrüfatının inkişafı baxımından vacib ərazilər hesab olunur. İşğaldan azad olunan 
ərazilərimizin mövcud potensialı, xammal və təbii ehtiyatlar və məhsuldar torpaq sahələrini nəzərə 
alsaq, bərpa mərhələsindən sonra qısa zamanda həmin rayonlarımızda məhsul istehsalının 8-10 
dəfəyədək artacağı proqnozlaşdırılır. İşğal olunmuş ərazilər vaxtilə Azərbaycanda istehsal edilən 
kənd təsərrüfatı məhsullarının 40 faizə qədərini təmin edirdi. İşğaldan əvvəl kifayət qədər böyük 
aqrar və sənaye potensialına malik olan Füzuli ,Cəbrayıl və Zəngilan rayonları üzüm, taxıl ,pambıq 
istehsalında 80-ci illərin öncül rayonlarından idilər. Eyni zamanda, Qubadlı, Ağdam, Kəlbəcər, 
Laçın rayonları böyük kənd təsərrüfatı potensialına malikdir. İşğaldan azad olunan rayonlar ölkə-
nin ərzaq təminatına və ərzaq təhlükəsizliyinin formalaşmasına xüsusi töhfə verəcək. Azərbaycan-
da meşə zolağının 25 faizi, su ehtiyatlarımızın təxminən yarıya qədəri həmin ərazidədir. Torpaq-
larımızın işğaldan azad olunması sonrakı mərhələdə kənd təsərrüfatı məhsullarının artmasına, 
ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin güclənməsinə, o cümlədən Azərbaycanın qeyri-neft ixracatının 
artmasına müsbət təsir göstərəcək. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdəki təbii ehtiyatların dağ-mədən sənayesində rolu 
Azərbaycanda qeyri-neft sektoruna işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki təbii ehtiyalar çox 

böyük təsir göstərəcək. Buna nümunə olaraq Qarabağda olan təbii ehtiyatların Ermənistan iqtisa-
diyyatında rolunu göstərək. 2019-cu ildə qondarma rejimin (Artsax) ixracının həcmi 283 milyon 
dollar olmuşdur ki, bunun da 60%-dən çoxu Ermənistana, 30%-dən çoxu isə Rusiyaya ixrac edil-
mişdir. İxracatda əsas yeri mineral-faydalı qazıntılar və qiymətli metallar tutmuşdur. İxrac edilən 
məhsullar Ermənistanda “Ermənistanda Düzəldilmiş” kimi etiketlənərək yenidən başqa ölkələrə 
ixrac edilirdi. 

Qarabağda olan ən gəlirli yataqlardan biri Kəlbəcərdəki Söyüdlü qızıl yatağıdır. Kiprdə 
qeydiyyatda olan “GeoProMining Investment” şirkətinin tam sahibi olduğu GPM Gold tərəfindən 
istismar edilirdi. Bu yataqda 1654 nəfər çalışırdı və Ermənistan büdcəsinə ödənilən vergilərin həc-
mi 2020-ci ildə 58 milyon dollar səviyyəsində olmuşdur. Yatağın ərazisinin 75%-ə yaxınının Azər-
baycanın nəzarətinə keçməsi nəticəsində qanunsuz fəaliyyətlərini dayandırmışlar.  

Qarabağda işğal dövründə istismar edilən ən gəlirli yataqlardan biri də Zəngilanda yerləşən  
Vecnəli qızıl yatağıdır. Bu yataq “Gold Star” şirkəti tərəfindən istismar edilirdi. 2019-cu ildə qon- 
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darma rejimin 4-cü ən böyük vergi ödəyicisi olmuşdu. Bu şirkətin sahibi isə Erməni əsilli İsveçrəli 
biznesmen Vartan Simrakesdir  

Qarabağda mövcud olmuş qondarma rejimin ən böyük vergi ödəyicisi “Base Metals” şirkəti 
isə Dəmirli mis və molibden yatağını və Qızılbulaq mis və qızıl yatağını istismar edirdi. 2019-cu 
ildə şirkət 38.5 milyon dollar vergi ödəmişdi. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi üçün nəzərdə tutulan 
istiqamətlərdən biri dağ-mədən sənayesidir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 167 faydalı qazıntı 
ehtiyatı hesabına dağ-mədən sənayesinin inkişafı planlaşdırılır. Xüsusən də Söyüdlü yatağının 
hesabına Kəlbəcərin bölgədə dağ-mədən sənayesinin mərkəzinə çevrilməsi imkanları genişdir. 
Zəngilandakı 6.5 ton qızıl ehtiyatına malik Vecnəli yatağı, Dəmirli mis və molibden, Qızılbulaq 
mis və qızıl yataqları, Laçın rayonu ərazisində ümumi ehtiyatları 1124 ton olan Narzanlı, 
Çilgəzçay və Sarıbulaq adlı civə yataqları , ehtiyatları 4457 min ton olan Laçın əhəngdaşı yataqları, 
ehtiyatları 2533 min kubmetr olan Qoçaz mərmərləşmiş əhəngdaşı yataqları və digər yataqların 
istismarı nəticəsində Qarabağ bölgəsinin ölkəmizdə mədənçıxarma sənayesinə təsiri 5,3 faiz, emal 
sənayesinə isə 4,3 faiz həcmində dəyərləndirilir. Bu yataqların bir qismi işğal dövründə xarici 
şirkətlər tərəfindən vəhşicəsinə talanıb, istismar edilib. Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində 
vurğayıb: “Onu da bildirməliyəm ki, azad edilmiş torpaqlarda da bu sahənin çox böyük perspektivi 
var. Bildiyiniz kimi, uzun illər xarici şirkətlər qanunsuz olaraq bizim qızıl və digər mədənlərimizi 
istismar edirdilər. Bu, cinayətdir və mən bu haqda artıq öz sözümü demişəm, bir daha demək 
istəyirəm, bu şirkətlərin iki yolu var: ya bizə təzminat ödəyəcəklər, bizim şərtlərimizi qəbul 
edəcəklər, ya da ki, onların başqa alternativi hüquqi müstəvidə bu məsələnin həll olunmasıdır”. 
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Резюме 
В статье проанализирован экономический потенциал освобожденных от оккупации 

территорий и показано влияние на ненефтяной сектор Азербайджана. Освобожденные от 
оккупации земли обладают большим экономическим потенциалом. Плодородные земли 
имеют большие перспективы для производства сельскохозяйственной продукции. Природ 
ные ресурсы превратят освобожденные территории в центр горнодобывающей промышлен 
ности региона. 
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The role of liberated lands in the development of the non-oil sector of Azerbaijan 

 
Summary 

In the article, the economic potential of the territories freed from occupation was analyzed 
and the impact on the non-oil sector of Azerbaijan was shown. There is a great economic potential 
in the lands freed from occupation. Fertile lands have great prospects for the production of 
agricultural products. Natural resources will turn the liberated areas into the center of the mining 
industry in the region  
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BİZNESDƏ İNNOVASİYAYÖNÜMLÜ İNKİŞAFIN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Giriş 
İnnovasiya fəaliyyətinin məqsədləri, həyata keçirilməsi üsulları, forma və müddətləri hər 

şeydən əvvəl ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin və bütövlükdə cəmiyyətin resurs imkanları ilə 
müəyyən olunmalıdır. İnnovasiya fəaliyyətinin gedişində təsərrüfat subyektləri tərəfindən seçilən 
məqsədlərin məcmusu və onların həyata keçirilməsi fərz edilən üsullar yeniliklərin reallaşdırılması 
üzrə onların innovasiya siyasətini müəyyən edir. 

İnnovasiya fəaliyyətinin spesifik xüsusiyyətləri və inkişafı 
İnnovasiya fəaliyyətinin spesifik xüsusiyyətindən və ümumi iqtisadi vəziyyətdən asılı olaraq 

bazar münasibətlərinin iştirakçısı gözlənilən nəticəni təmin etməli olan maliyyə metodlarının məc-
musunu müəyyən etməlidir. İnnovasiya inkişafının stimullaşdırılması baş verən təşkilati xarakter 
və tədbirlərdə daha böyük effekt idarəetmə iyerarxiyasının bütöv səviyyələrində təşkilati tədbirlə-
rin qarşılıqlı əlaqələndirilməsi zamanı əldə olunur. Bu fəaliyyətin həyata keçirilməsinin əlverişli 
olacağı şəraitin yaradılmasını nəzərdə tutur. Əlverişlilik dərəcəsi xalis mənfəətin ölçüsü ilə müəy-
yən oluna bilər. Əksər hallarda innovasiyanın kommersiya reallaşdırılmasının məqsədəuyğunluğu 
və onun iqtisadi effektivliyi sahibkar tərəfindən innovasiya məhsulunun satışı zamanı müəssisənin 
gəlirləri və müəssisənin öz istehsalında yeniliyin inhisar reallaşdırılmasından ala biləcəyi gəlirlərin 
əldə olunmamış məbləği arasında fərqi müəyyən etmək yolu ilə təyin edilir. Bu kəmiyyət bazarda 
konyunktur dəyişiklikləri şəraitində fasiləli xarakter daşıyır. İnnovasiya fəaliyyətinin inkişafı üçün 
əlverişli şəraitin yaradılması dövlət idarəetmə orqanlarının vəzifəsi sayılır. 

Dövlətin innovasiya siyasəti cəmiyyətin sosial-iqtisadi strategiyası ilə müəyyən edilən məq-
sədyönlülükdən əlavə dünya bazarında milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi səviyyəsinin 
yüksəldilməsi vəzifələri ilə innovasiya prosesinə cəlb edilən bütün iştirakçıların maraqlarının uz-
laşmasını təmin etməlidir. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi sübut edir ki, qlobal 
rəqabət şəraitində iqtisadiyyatın dayanıqlı artımı istehsala yeni texnologiya və işləmələrin yüksək 
tətbiq səviyyəsi ilə şərtlənir. Bütün innovasiya cəhətdən aktiv olan ölkələrə xas olan ümumi cəhət-
ləri aşağıdakı kimi ayırmaq olar: 

- Həm müəyyən innovasiya layihələrinin maliyyələşdirilməsində, həm də bütövlükdə inno- 
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vasiya fəaliyyətinin inkişafında dövlətin güclü rolu; 
- İnnovasiya fəaliyyətinin inkişafına kömək edən dayanıqlı hüquqi baza. 
Xaricdə innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılmasının dolayı metodlarının təhlili göstərir ki, 

innovasiya inkişafının əsasında elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işləri üzrə vergitutma mexa-
nizmlərinin reallaşdırılması vasitəsilə stimullaşdırıcı vergi sisteminin formalaşması sayılır. Xaric-
də innovasiya proseslərinə kömək üzrə tədbirlərin və onların reallaşdırılması üçün istifadə olunan 
mexanizmlərin tətbiqi zamanı dövlət orqanlarının rəhbər tutduğu prinsiplər xeyli maraq doğurur. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının qarşıya qoyduğu tələblərə daha düzgün cavab verən metodlar 
aşağıdakılar sayılır: 

- Vergi stimullaşdırılması-elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinə xərclər ölçüsündə 
mənfəət vergisindən güzəştlər; 

- Aşağı dərəcələrlə mənfəətin tutulması; 
- Amortizasiya siyasəti vasitəsilə stimullaşdırma. 
Xarici təcrübədə milli maraqlara çatmaq məqsədilə innovasiya fəaliyyətinə kömək və onun 

dövlət stimullaşdırılması tədbirlərinin müxtəlifliyinə tez-tez rast gəlinir. Xarici ölkələrin təcrübə-
sində əsas nəticə ondan ibarətdir ki, iqtisadiyyatın yüksək aktivliyi elmi-texniki bazarda, milli 
prioritetlərin müəyyən edilməsində dövlətin aparıcı rolu ilə və stimullaşdırma mexanizmləri sis-
temi vasitəsilə dövlətin innovasiya inkişafı prosesinə fəal təsiri ilə təmin olunur. Belə ki, əgər yeni 
texnoloji səviyyədə bütün istehsal sahələrinin texniki cəhətdən yenidən qurulması və innovasiya 
tətbiqinin fəallaşdırılması məqsəd sayılırsa, onda iqtisadiyyatın bütün sferalarına bərabər surətdə 
yayılan ümumi qərarlar kifayətdir.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, bu halda əlavə güclü inkişafı hazırda da daha çox investisiya cəlb-
ediciliyinə malik sahələr alacaqdır. İnvestisiya üçün daha riskli olan yüksək texnologiyaya malik 
sahələr kifayət qədər investisiya sahələri almadıqlarına görə gələcək inkişaf üçün zəruri maliyyə 
əsasına malik olmayacaqlar. Odur ki, innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması sistemi iqtisadiy-
yat sahəsində dövlətin qarşıya qoyduğu iki məsələnin həllinə kömək etməlidir: innovasiya tətbi-
qinin ümumi aktivləşdirilməsi və dünya bazarına çıxış perspektivləri nəzərə alınmaqla iqtisadiy-
yatın yüksək texnoloji sektorlarının rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi. 

Bütövlükdə əmtəə bazarlarında reallaşdırma probleminin kəskinləşməsi, rəqabət səviyyəsi-
nin artımı innovasiya bazarında təkliflərin miqdarının yüksəlməsinə və əməliyyatların artmasına 
gətirib çıxarır. Ona görə də bazar şəraitində təsərrüfat subyektləri innovasiya fəaliyyətinin effek-
tivliyini yüksəltmək məqsədilə innovasiya fəaliyyətini müəssisənin strateji inkişaf məqsədləri ilə 
inteqrasiya etməlidir. 

Strateji və innovasiya fəaliyyətinin meydana çıxmasına təsərrüfat subyektlərinin idarəetmə 
sisteminin xarici mühit şəraitinin mürəkkəbləşməsinə doğru təkamül kimi baxmaq lazımdır. 
İnnovasiyanın tətbiqinə rəğmən qərar qəbul edərkən xarici mühitin təhlili, resursların yerləşdiril-
məsi və korporativ strategiya kimi strateji amilləri nəzərə almaq lazımdır.Yeni texnologiyaların 
inkişafı strateji qərarların qəbul edilməsi prosesində aktual istiqamət sayılır. Belə ki, strategiyanın 
reallaşdırılması, bir qayda olaraq, müəssisənin fəaliyyətində dəyişikliklərə, məsələn, yeni məhsul-
ların işlənməsinə və bazara çıxarılmasına və ya yeni texnologiyaların mənimsənilməsinə gətirib 
çıxarır. Lakin hər hansı dəyişikliklər innovasiyalar sayılır. 

Beləliklə, hazırda innovasiyalar müəssisənin perspektiv inkişaf istiqamətlərini müəyyən edir 
və beləliklə də müəssisənin innovasiya və strateji fəaliyyəti bazarın inkişafı ilə tam inteqrasiya 
olunur. Müəssisənin idarə olunması prosesində strateji və innovasiya menecmenti funksiyalarının 
ümumiləşdirilməsi əsasında və xarici bazar mühitinin, eləcə də məhsulun rəqabət qabiliyyətinin 
yüksəldilməsi üzrə bütün amillərin öz vaxtında uçotu vasitəsilə dünya iqtisadiyyatının effektivliyin 
əldə olunmasına əsaslanan innovasiya tipli inkişafa keçid meyilləri nəzərə alınmaqla innovasiya 
(idarəetmə) yönümlü idarəetmə statusunun yüksəldilməsi və onun funksional səviyyədən korpo-
rativ səviyyəyə keçirilməsi zəruridir. İqtisadi artım və inkişaf amili kimi yeni texnologiyaların 
rolunun gücləndirilməsi şəraitində innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması funksional vəzifə 
deyil, ümumi strateji məqsəd olmalıdır 

Beləliklə, elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinin dövlət maliyyələşdirilməsi daha çox  
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müvafiq nəticələrin alınmasına deyil, elmi-tədqiqat təşkilatlarının mövcud infrastrukturuna kömək 
göstərilməsinə yönəldilmişdir. Bütövlükdə mikro səviyyədə ölkə və regional innovasiya strate-
giyalarının reallaşdırılmasını təmin edən müəssisə səviyyəsində innovasiya fəaliyyətinin inkişafını 
fəallaşdıran innovasiya mexanizmləri sistemini aşağıdakı 3 qrupda görmək  olar: 

- işlənmə və tətbiq mexanizmləri; 
- təşkilati mexanizmlər; 
- intellektual mülkiyyət müdafiəsi mexanizmləri. 
Son illər Azərbaycanda elmi-tədqiqatlarda və texniki işləmələrə məsrəflər xeyli azaldılmış-

dır. Bu zaman elmi-tədqiqatlara və işləmələrə mövcud dövlət xərcləri kommersiya cəhətdən pers-
pektivli tətbiqi tədqiqatların ziyanına olaraq etibarlı fundamental tədqiqatlara, daha böyük kömək 
siyasətin prioritet istiqamətlərinə uyğun olub-olmamasından asılı olmayaraq mövcud elmi-
tədqiqat institutlarının subsidiyalaşdırılmasına yönəldilmişdir.   

Ümumilikdə, innovasiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin məqsədi iqtisadiyyatın bü-
tünlükdə normal fəaliyyət göstərməsini təmin edən şəraitin yaradılması və sahibkarların beynəl-
xalq əmək bölgüsündə sabit iştirak edərək, optimal səmərə əldə etməsidir.   
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Основные направления инновационно-ориентированного развития бизнеса 

 
Резюме 

Основной целью инновационного этапа экономического развития является обеспече-
ние устойчивости динамичного социально-экономического развития страны в долгосроч-
ной перспективе за счет достижения повышения конкурентоспособности национальной 
экономики и эффективной интеграции в мирохозяйственную систему. К ним относятся 
укрепление экономического потенциала страны и комплексная и эффективная реализация 
этого потенциала, в том числе развитие ненефтяного сектора, полное и эффективное ис-
пользование потенциала каждого региона и сбалансированность их развития, создание ус-
ловий для можно отнести открытие большого количества новых рабочих мест, развитие 
предпринимательства, значительное увеличение объема, качества и адресности социальных 
услуг, сокращение бедности. 
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The main directions of innovation-oriented business development 
 

Summary 
The main goal of the innovative stage of economic development is to ensure the 

sustainability of the country's dynamic socio-economic development in the long term by achieving 
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an increase in the competitiveness of the national economy and effective integration into the world 
economic system. These include the strengthening of the country's economic potential and the 
comprehensive and effective implementation of this potential, including the development of the 
non-oil sector, the full and effective use of the potential of each region and the balance of their 
development, the creation of conditions for the creation of a large number of new jobs, the 
development of entrepreneurship, significant increasing the volume, quality and targeting of social 
services, reducing poverty. 
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AZƏRBAYCANDA MAKROİQTİSADİ STABİLLİYİN TƏMİN EDİLMƏSİNİN ƏSAS 

VƏZİFƏLƏRİ VƏ VASİTƏLƏRİ 
 

Müasir iqtisadiyyatın qeyri-stabil təbiəti, stabilliyin və iqtisadi böyümənin  təmin edilməsinə 
yönəlmiş effektiv dövlət strategiyasının hazırlanmasını zəruri edir. Stabillik yeniləşmənin, iqtisa-
diyyatın innovativ modelinə keçidin və iqtisadi artımın təmin edilməsinin ən vacib şərtlərindən 
biridir. Makroiqtisadi stabilliyə nail olmaq isə dövlətin ən vacib funksiyalarından biridir. Bu ba-
xımdan iqtisadi inkişafın böhrandan sonrakı mərhələsində, stabilliyin mahiyyətinin və xüsusiyyət-
lərinin öyrənilməsi zəruridir. Müasir qloballaşma prosesləri və dünya bazarının liberallaşlmasının 
dərinləşməsi nəticəsində ölkənin makroiqtisadi sabitliyi və iqtisadi təhlükəsizliyi potensial təhdid-
lərlə üzləşir. Bu şəraitdə iqtisadi əlaqələrin modernləşdirilməsi və iqtisadi sistemin strukturunun 
dəyişdirilməsi zərurəti yaranır.  

Əhalinin həyat səviyyyəsinin sosial keyfiyyətliliyinin təmin edilməsi (Kopenhagen bəyan-
naməsi), həmçinin cəmiyyətin rifahının yüksəlməsi amili olan makroiqtisadi stabillik çoxşaxəlidir 
və həm makroiqtisadi, həm də mikroiqtisadi baxımdan bir sıra amillərdən asılıdır. Müasir dünya 
təcrübəsində dövlət hakimiyyətinin effektivliyinin dəyərləndirilməsində adətən, onun ölkədə iqti-
sadi, siyasi və demoqrafik sabitliyi təmin etmək qabiliyyəti (və ya mümkünsüzlüyü) hökmən qiy-
mətləndirilir. Eyni zamanda, makroiqtisadi sabitləşmənin ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin amili 
kimi öyrənilməsi, səmərəli makroiqtisadi sabitləşmənin, ölkənin davamlı sosial-iqtisadi inkişaf 
trayektoriyasına malik olması üçün vacib və zəruri olmasına görə çox aktual hesab olunur. 

Makroiqtisadi stabilləşdirmə iqtisadi inkişafın sabitliyini təmin etmək üçün dövlətin iqtisadi 
inkişaf amillərinə tənzimləyici institusional təsiridir. Buna görə də hesab etmək olar ki, makroiq-
tisadi stabillik, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək üçün dövlətin milli iqtisadiyyatın in-
kişafının endo və ekzogen amillərinə institusional -tənzimləyici təsirinin nəticəsidir.  

Azərbaycanda iqtisadi inkişafın stabilliyi: formalaşma və təkamül yolu Dövlət müstəqilliyi-
nin bərpasından ötən təxminən 30 illik dövrdə Azərbaycanda iqtisadi inkişafın ən mühüm hədəflə-
ri - bütöv milli iqtisadi sistemin formalaşdırlması və iqtisadi münasibətlərdə liberal dəyərlərə söy- 
kənən bazar prinsiplərinin əsasən təsbiti hesab edilə bilər. Çox geniş əhatəli və mürəkkəb xarakterli 
bu hədəflərin təmin edilməsində, ötən dövrdə dövlətin iqtisadi siyasətində müşahidə olunan 
mühüm məqamlar kimi, həmişə makroiqtisadi stabilliyə hədəflənmə və islahatların aparıcı vasitə 
kimi əhəmiyyəti yetərincə yüksək olmuşdur.  

Mahiyyətinə görə, özlüyündə mürəkkəb sosial-siyasi fenomen olan qeyd olunan məsələlər, 
daha mürəkkəb hərbi-siyasi və geoiqtisadi kənar təsirlərin coxvektorlu təzyiqləri altda aparılmış-
dır. Zaman-zaman milli iqtisadi inkişafımız belə təzyiqlərin doğurduğu ciddi çağırışlarla üzbəüz 
qalmışdır. Bu müddət ərzində ölkəmiz, dəfələrlə daxili və xarici, iqtisadi və qeyri-iqtisadi prob-
lemləri həll edərək müasir inkişaf mərhələsinə çıxmışdır. Bütün müsbət məziyyətləri ilə birgə İnki-
şafımızın müasir mərhələsinin sistem xarakterli çatışmazlıqlardan xali olduğunu söyləmək isə 
təəssüf ki, mümkünsüzdür. Deyilənlərin ən yaxşı sübutu son illərdə  dövlət  siyasətimizdə  islahat  



199 

faktorunun ən yüksək səviyyələrdə mütəmadi qabardılması hesab edilə bilər. 
Ölkəmizdə, yeni iqtisadi sistemin formalaşmasına yönəlmiş islahatların tarixi, mahiyyət 

etibarı ilə 1991-ci ilin may ayında “İqtisadi müstəqillik haqqında” Konstitusiya aktının qəbulu ilə 
başlamışdır. Bu aktın praqmatik iqtisadi prizmadan fikrimizcə iki mühüm hədəf xətti vardır: resurs 
potensialının milliləşdirilməsi bazasında ölkənin iqtisadi sisteminin formalaşdırılması və təsərrü-
fatçılıq mexanizminin direktiv idarəçilik modelindən bazar liberal modelinə transformasiyası.  

Azərbaycan iqtisadiyyatının müasir profilinin formalaşmasında aparıcı rol isə, fikrimizcə, 2004-
cü ildən başlayan və böyük neft gəlirlərinin daxil olması ilə sürətlənən Prezident İlham Əliyevin 
“Stabillikdən tərəqqiyə” leytmotivi ilə aparılan islahatlar toplusuna məxsusdur. Əsaslı islahatların bu 
mərhələdə əsas məqamlarını, regional inkişafda bərabərsizliyin aradan qaldırılması, qeyri-neft sekto-
runun yenidən qurulması istiqamətlərində sistemli tədbirlərin aparılması, milli iqtisadi təsərrüfatçılıq 
dövriyyəsinin kəskin genişləndirilməsi, təsərrüfat mexanizmində ciddi təkmilləşdirmələr aparılmaqla 
sistemliliyin gücləndirilməsi, qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyada balanslı və çoxazimutlu inkişaf 
vektorunun seçilməsi, iqtisadi inkişafda dayanıqlıq və inklyüzivliyin, sosial yönümlülüyün 
gücləndirilməsi, milli iqtisadi və sosial infrastrukturun yenidən formalaşdırılması və s. təşkil etmişdir.  

İqtisadi siyasətin yeni idarəetmə çərçivəsi işqaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadiyyatın 
reinteqrasiyası və  postpandemiya dövründə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsini 
və milli iqtisadiyyatın müasirləşdirilməsini hədəfləyən strategiyanın formalaşdırılmasını, xüsusilə 
onun vacib hissəsi olan iqtisadi islahatlar proqramının hazırlanmasını və uğurla həyata keçirilmə-
sini təmin etməlidir.  
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occupation. It is noted that the country's economy has been developing steadily since the moment 
of gaining independence, especially on the basis of a reasonable and far-sighted economic policy 
pursued by the President of the country.        
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MÜƏSSİSƏLƏRDƏ RİSKLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ 
 

Müəssisələrdə risk: təhlükəli hadisənin baş verməsinin mümkünlüyü və ciddiyyətidir. Riskin 
qiymətləndirilməsi isə: fəaliyyətlə bağlı olan təhlükələrin aradan qaldırılması üçün nəzarət tədbir-
lərinin müəyyən olunması və ya riskləri minimallaşdırmaq üçün onlara nəzarət prosesidir. 

Riskləri qiymətləndirən zamanı iki anlayışdan istifadə olunur: Ehtimal və zərərin ciddiyyəti. 
Ehtimal hadisənin başvermə mümkünlüyüdür. Ehtimalı qiymətləndirmək üçün aşağıdakı dərə-
cələrdən istifadə oluna bilər: 

1. olduqca çox azdır; 
2. mümkündür – gələcəkdə baş verə bilər; 
3. başvermə ehtimalı daha çoxdur – baş verməsi üçün yaxşı şans var. 
Zərərin ciddiyyətindən danışan zaman təkcə şəxsi xəsarət deyil, həm də əmlaka və ətraf mü-

hitə dəyən zərərlər nəzərə alınmalıdır. Ciddiyyəti aşağıdakı kimi qiymətləndirə bilərik: 
 kiçik zədələr – ilk yardım tədbirləri yetərlidir; 
 ciddi zədələr – müvəqqəti işin itirilməsi, lakin ölümcül deyil; 
 ölümcül zədələr.       
Risk, şübhəsiz, ehtimal kateqoriyasıdır və elmi mövqedən onu müəyyən səviyyədə itkinin 

yaranması ehtimalı kimi səciyyələndirmək və ölçmək daha düzgündür. Ehtimal əyrisinin (və ya 
cədvəlinin) qurulması riskin qiymətləndirilməsinin ilkin mərhələsidir. Lakin sahibkarlığa tətbiq 
ediləndə bu çox vaxt olduqca çətin məsələ olur. Buna görə də təcrübədə mütəxəssislər bir qədər 
sadə yanaşmalarla məhdudlaşır, riski onun məqbulluğu haqqında mülahizə yürütmək üçün vacib 
olan ümumiləşdirilmiş xüsusiyyətlərdən ibarət bir və ya bir neçə göstərici üzrə qiymətləndirirlər. 
Bu məqsədlə itkilərin həcmindən asılı olaraq müəyyən risk sahələri və ya zonaları müəyyənləş-
dirilir. 

İtki gözlənilməyən sahələr risksiz zona adlanır, onlara sıfır və ya mənfi (mənfəət artımı) 
itkilər müvafiqdir. 

Yol verilən risk zonası deyildikdə hüdudlarında həmin sahibkarlıq fəaliyyətinin öz iqtisadi 
məqsədəuyğunluğunu saxladığı sahə başa düşülür, yəni bu sahədə itkilər labüddür, lakin onlar 
gözlənilən mənfəətdən azdır.  

Daha təhlükəli sahə kritik risk zonası adlanır. Bu sahə gözlənilən mənfəətin həcminə sahib-
karlıqdan gələn və məsrəf ilə mənfəətin məbləğindən ibarət hesablanmış satış pulunun tam qə-
dərini üstələyən itkilərin mümkünlüyü ilə səciyyələnir. Başqa sözlə, kritik risk zonası gözlənilən 
mənfəəti öncədən üstələyən və maksimumda sahibkarın işə qoyduğu bütün vəsaitlərin əvəzlənmə-
dən itirilməsinə səbəb ola biləcək itkilər təhlükəsi ilə səciyyələnir. 

Kritik zonadan başqa fəlakətli risk zonası da fərqləndirilir. Bu itki sahəsi öz həcminə görə 
kritik risk səviyyəsindən artıq olur və maksimumda sahibkarın əmlak vəziyyətinə bərabər ola bilir. 
Fəlakətli risk iflasa, müəssisənin müflisləşməsinə, bağlanmasına və əmlakının satılmasına gətirib 
çıxara bilər. 

Əmlak və ya pul itkilərindən asılı olmayaraq fəlakət risklərinə insanların həyatı üçün təhlukə 
yaradan və ya ekoloji fəlakətlərin baş verməsi ilə bağlı risklər aid edilməlidir. 

Riskin mümkünlüyü və məqsədəuyğunluğu barədə qərar qəbul etdikdə sahibkar üçün müəy- 
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yən səviyyədə itkilərin ehtimal olunduğunu bilməkdən daha vacib bu itkilərin hər hansı bir 
səviyyədən yüksək olmayacağını bilməkdir. Məntiqlə riskin əsas göstəricisi məhz budur. 

İtkilərin müəyyən səviyyədən yüksək olmayacağı ehtimalı etibarlılığın, inamlılığın göstəri-
cisidir. Aydındır ki, sahibkarlıq işinin risk və etibarlılıq göstəriciləri bir-biri ilə sıx əlaqədardır. 

Fərz edək ki, biznesmen müəyyənləşdirib ki, 10000 manat itirmək ehtimalı 0,1%-ə bərabər-
dir, yəni nisbətən azdır və o belə riskə hazırdır. Burada əsas odur ki, sahibkar məhz tam 10000 
manat itirməkdən qorxmur. O bundan istənilən qədər az itki ilə barışmağa hazırdır, lakin bundan 
artıq itki ilə barışa bilməz. Bu, risk şəraitində biznesmenin təbii qanunauyğun davranış psixologi-
yasıdır. 

İndi isə itkilərin meydana gəlməsi ehtimalı üçün tətbiq oluna biləcək üsulları nəzərdən keçi-
rək. 

Statistik üsul ondan ibarətdir ki, analoji sahibkarlıq fəaliyyətində rast gəlinən itkilərin statis-
tikası öyrənilir, müəyyən səviyyəli itkilərin təzahür tezliyi müəyyənləşdirilir. Əgər statistik göstə-
ricilər kifayət qədərdirsə, bu səviyyəli itkilərin təzahür tezliyini ilkin yanaşmada onların təzahür 
ehtimalı kimi götürmək və bunun əsasında itki ehtimalı əyrisini qurmaq olar ki, bu da axtarılan 
risk əyrisidir.       

Ekspert üsulu ekspert qiymətləndirməsi metodu kimi məlumdur. Sahibkarlıq riskinə tətbiq 
edildikdə bu, təcrübəli sahibkarlar və ya mütəxəssislərin fikrinin təhlil edilməsi yolu ilə həyata 
keçirilə bilər. 

Hesablama-analitik üsul. İtki ehtimalı bölgüsü əyrisinin bu qurulma üsulu və bunun əsasın-
da sahibkarlıq riski göstəricilərinin qiymətləndirilməsi nəzəri mülahizələrə əsaslanır. Təəssüf ki, 
riskin tətbiqi nəzəriyyəsi yalnız sığorta və oyunlar riskinə nəzərən işlənilmişdir. Prinsip etibarilə 
oyunlar nəzəriyyəsi bütün sahibkarlıq risklərinə tətbiq oluna bilər, lakin oyunlar nəzəriyyəsi əsa-
sında istehsal, kommersiya, maliyyə risklərinin qiymətləndirmə hesablamalarının tətbiqi riyazi 
metodları hələ də yaradılmayıb. 

Riskin idarə edilməsi metodlarından ən səmərəlisi firmanın fəaliyyətində strateji planlaş-
dırmadan istifadədir. Riski əvəz etmək vasitəsi kimi strateji planlaşdırma strategiyasının işlənib 
hazırlanması prosesi firmanın bütün fəaliyyət sahələrini sözün tam mənasında əhatə etdikdə səmə-
rə verir. 

Bu metodun növlərindən biri “xarici iqtisadi şəraitin proqnozlaşdırılması” hesab oluna 
bilər. Bu metodun mahiyyəti həmin müəssisə üçün mütəmadi olaraq inkişaf ssenarisi hazırlamaqda 
və onun təsərrüfat mühitinin gələcək vəziyyəti qiymətləndirməkdə mümkün tərəfdaşların davranı-
şını və ya rəqiblərin hərəkətlərini, müəssisənin satıcı və ya alıcı qismində çıxış etdiyi bazar bölmə-
ləri və seqmentlərində dəyişiklikləri proqnozlaşdırmaqda və nəhayət, regional və ümumiqtisadi 
proqnozlaşdırmadadır. 

Aydındır ki, bu proqnozlar müvafiq proseslər haqqındakı cari informasiya izlənilmədən 
mümkün deyil. Buna görə də daha bir mühüm və səmərəli metodu - “sosial-iqtisadi və normativ-
hüquqi mühitin monitorinqidir”. Burada informatizasiyanın  aktuallaşdırılan normativ-sorğu 
informasiyası kompyuter sistemlərinin alınmasının, kommersiya informasiyası şəbəkələrinə qo-
şulmanın, öz proqnozlaşdırma analitik tədqiqatlarının aparılmasının, müvafiq xidmətin məsləhət 
firmalarına və ayrı-ayrı məsləhətçilərə sifariş verilməsinin böyük köməyi ola bilər. Əldə olunmuş 
nəticələr təsərrüfat subyektlərinin münasibətlərindəki yeni meyilləri hiss etməyə, normativ yeni-
liklərə əvvəlcədən hazırlaşmağa, təsərrüfat fəaliyyətinin aparılması qaydalarındakı dəyişikliklər-
dən irəli gələn itkiləri əvəz etmək üçün zəruri ölçülər götürməyə, işin gedişində taktiki və strateji 
planları dəqiqləşdirməyə imkan verir. 

 “Ehtiyatlar sistemi yaradılması” metodu sığortaya çox yaxındır lakin o, müəssisənin öz 
daxilində cəmlənir. Bu halda müəssisədə xammalın, materialların və komplektləşdiricilərin sığor-
talayıcı ehtiyatları, ehtiyat pul vəsaitləri fondu yaradılır, böhranlı vəziyyətlərdə onların tətbiqinin 
planları hazırlanır, azad istehsal gücləri işə cəlb olunmur, sanki ehtiyat üçün yeni kontaktlar və 
əlaqələr yaradılır. 
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İQTİSADİYYATIN QLOBALLAŞMASI ŞƏRAİTİNDƏ TRANSMİLLİ ŞİRKƏTLƏRİN 

İNNOVASİYA STRATEGİYASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
      
İnnovasiya sahibkarlığın effektiv inkişafının əsası sayılır, artıq kommersiya məhsulu mərhə-

ləsinədək çatdırılmış yeni bilik və texnologiyaların biznesdə istifadəsini nəzərdə tutur. İnnovasiya-
ların bölüşdürülməsinin təkcə ayrı-ayrı müəssisələr arasında deyil, həm də regionlar arasında qar-
şılıqlı əlaqəni inkişaf etdirmək vasitəsilə reallaşması zəruridir. İqtisadi ədəbiyyatda regional inno-
vasiya əlaqələrinə fərdi müəssisələrdən ölkənin bütün iqtisadi sistemi üzrə yayılan innovasiyanın 
stimullaşdırıcısı kimi baxılır.       

“İnnovasiya” anlayışını iqtisadi ədəbiyyata ilk dəfə Avstriya mənşəli amerika iqtisadçısı 
Y.Şumpeter gətirmişdir. O, innovasiyaya iqtisadi böhranın aradan qaldırılmasının mühüm vasitəsi 
kimi baxmışdır. İşgüzar aktivliyin uzun konyunktur dalğa nəzəriyyəsinin məhsulun qiymətinin 
artması ilə deyil, innovasiyanın yaradılması və tətbiqi hesabına təsərrüfat prosesində dəyişiklik-
lərlə əlaqədar böhrandan istehsal sisteminin çıxarılmasının yeni imkanlarını aşkara çıxartmışdır. 
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Y.Şumpeterə görə yeniliklərin köməyilə müəssisə rəqabətin əvvəlki qiymət formasından fərqli 
yeni rəqabət üsullarından istifadə edə bilir. Bu rəqabət üsulunu effektiv rəqabət, rəqabətin qeyri-
qiymət forması sayəsində şirkətin yaranmış müstəsna vəziyyətini isə effektiv inhisar adlandır-
mışdır [3, s. 313]. 

Mövcud durumda  cərəyan edən fərqli  milli iqtisadiyyatlar dairəsində  iqtisadi öhdəliklərin 
təzədən  bölgüsü prosesi iqtisadi asılılıqdan dərinləşməyə öz töhfəsini verir. Qlobal iqtisadiyyat, 
bu əsasda tamamilə azad ticarəti nəzərdə tutur, biznes sahəsində fəaliyyəti gerçəkləşdirən  və milli 
iqtisadiyyatlar daxilində uğurla işləyən eyni şərtləri yaradır. Bu sahədə yaxınlaşma, yəqin ki, 
Avropa İttifaqında gedən inteqrasiya prosesləri ilə ən aydın şəkildə nümayiş etdirilir . 

K.İvanişka qloballaşmanı sosial, iqtisadi və siyasi baxımdan, onun alətləri, təzahürləri və 
nəticələrindən fərqləndirir. [4]. Kenichi Ohmae tərəfindən aydınlıq gətirilən qloballaşmanın apa-
rıcı tərəfdarlarından bəziləri qlobal siyasi iqtisadiyyatın üç istiqamətini göstərmişlər. Birincisi, 
transmilli korporasiyaların təsir dairəsinin yüksəlməsi, ikincisi, milli dövlətin təsirinin azalması və 
üçüncüsü, iqtisadi fəaliyyətlərdən ötrü  yeni məkan kimi regionların yaradılmasıdır . 

Fabuş isə belə iddia  ilə çıxış edir ki, son onilliklərdə qloballaşma proseslərinin inkişafı infor-
masiya və kommunikasiya texnologiyalarında davam edən inqilabla əhəmiyyətli dərəcədə artırılıb. 
Həmçinin, qloballaşmanın sürətli dəyişməsinə bütöv dünyada azad ticarətin təşviqi səylərinin 
intensivləşməsi, azad sahibkarlığın əhatə çevrəsinin genişləndirilməsi səylərilə müşayiət edilən  
əksər dövlətlərdə cərəyan edən  siyasi dəyişiklik və yaxud  ətraf aləmin  qorunması hədəfilə  səy-
lərin birləşdirilməsi zərurəti və s. səbəb olmuşdur [5].  

Qloballaşmanın ən parlaq təzahürlərindən biri beynəlxalq biznes fenomenidir ki, bu məkan-
da qlobal mühitdə beynəlmiləlləşmə proseslərini dəstəkləyən və dərinləşdirən beynəlxalq iqtisa-
diyyatın subyektləri - transmilli şirkətlər önəmli yol oynamaqla diqqəti cəlb edir . Elmi və texnoloji 
inqilabın inkişafı yekununda TMK-lar müasir qlobal iqtisadi aləmin ən önəmli və dominant fe-
nomenlərindən biri hesab edilir. 

Tranmilli şirkətlər nəzəriyyəsinin əsas ideyaları S.Hymer tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. 
İngilis neoklassik alimi hesab olunan Brakmanın fikrincə, transmilli korporasiyaların iki əsas as-
pektini vurğulamaq lazımdır: birincisi, TMK-nı iqtisadiyyatda dominant rola sahib olan və qərar-
ların qəbul edildiyi yer olan böyük inzibati şəbəkə təqdim edən müasir sənaye şirkəti kimi vurğu-
layır. Beynəlxalq səviyyədə transmilli şirkətlər məsələsi konkret ölkədəki iri milli firmaların mə-
sələsilə eynidir. İkinci aspektə gəldikdə ona dəlalət edir ki, bu şirkətlər beynəlxalq fəaliyyətləri 
inkişaf etdirsələr də, öz təbiətlərinə görə milli şirkətdirlər. [6.]. 

Dünyanın ən nüfuzlu transmilli holdinq şirkətlərindən biri “İnterneşil biznes məşinz”, qısaca 
İBM-dir. Bu şirkət illik gəlirinə görə dünyada birinci yerə çıxmışdır. İBM-nin əldə etdiyi yüksək 
müvəffəqiyyətlərin əsas səbəbi menecerlərin əmək kollektivi və müştərilər ilə davranışındakı yük-
sək mədəniyyətdir. İBM-in davranış kodeksləri 1914-cü ildə onun yaradıcısı Ata Tomas Uotson 
tərəfindən hazırlanmışdır. Şirkətin iş prinsipləri bunlardır: hər bir insan hörmətə layiqdir; hər bir 
müştəri kontingenti ona mümkün ola bilən yüksək xidmət hüququna malikdir; bütün sahələrdə 
təkmilləşdirməyə nail olmaq gərəkdir. İBM-in fəaliyyətinin idarə edilməsində bütünlükdə satışa 
istiqamətlənmə və satışdan sonra xidmətin təşkili vacib məsələ kimi qiymətləndirilir. Məhsul 
satışından sonra öz alıcıları ilə əlaqə saxlanılır və bu xidmətə kifayət qədər vəsait yönəldilir.  

“Soni” şirkəti maqnitafon və tranzist radioqəbuledicisi istehsalı üzrə dünyada birinci yeri 
tutur. Hollandiyanın “Filips” firması ilə birlikdə lazer texnologiyası əsasında prinsipcə ən yeni 
səsyazma qurğusu işləyib hazırlamış və istehsala tətbiq etmişlər. Bütün bu müvəffəqiyyətləri güclü 
rəqabət şəraitində qazanmışdır. Hazırda “Soni” şirkətinin dünyanın müxtəlif ölkələrində 30-dan 
çox filialları fəaliyyət göstərir və onlarda 43 min nəfərdən çox işçi kollektivi çalışır. 

“Soni” transmilli şirkəti internasional menecerlər tərəfindən səmərəli idarə olunur. Mene-
cerlər işçilərdə sağlam, səmimi münasibtələrin formalaşmasına, əmək kollektivinin bir-birinə qar-
şılıqlı münasibətlərinin doğma ailə münasibətləri səviyyəsinə çatdırılmasına ciddi diqqət yetirirlər. 
Hər bir işçinin qabiliyyətinə hörmət edilir, fəaliyyətinin nəticəsindən asılı olaraq həvəsləndirilir, 
müvafiq qaydada mükafatlandırılır. İdarəetmənin təşkilində məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilmə-
sinə, yeni texnologiyaların və elmi-texniki yeniliklərin tətbiqinə, rəqabət qabiliyyətinin artırılma- 
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sına vacib məsələlər kimi xüsusi yer ayrılır. Beləliklə, “Soni” transmilli şirkətinin əldə etdiyi bö-
yük uğurların səbəbləri – onun yeniliyə və innovasiya xarakterli işlərə daima can atması, yüksək 
keyfiyyətli, rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalını təşkil etməsi, bazar konyunkturunun dəyişilmə-
sinə uyğun olaraq öz fəaliyyətini çevik şəkildə təkmilləşdirməsi və s. ilə izah edilir. 

Ümumiyyətlə, transmilli şirkətlər beynəlxalq istehsalın beynəlmiləlləşməsinin, beynəlxalq 
ticarətin liberallaşmasının və nəhayət, dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasının hərəkətverici qüv-
vələrindən biri hesab edilir və həmçinin elmi-texniki inqilabın inkişafı ilə bağlı şəklidə  əlaqədar 
olaraq transmilli şırkətlərə uygun tərzdə cari dövrün ən vacib və ən dominant hadisələrindən birinə 
çevrilir.  Transmilli şirkətlər tarixən qlobal müəssisələrin idarə edilməsində müasir  mərhələdir, 
onlar yeni qlobal sistemin “əzələləri və beyni”dirlər ki, burada onların uğurları zəif işçi qüvvəsi və 
milli hökumətlərin alçaldıcı roluyla əvəzləmə aparılır.  

Qloballaşmanın qlobal bazarlarda fəaliyyət göstərən bütün qurumlara eyni dərəcədə təsir 
göstərmədiyinin şahidi ola bilərik. Strateji ittifaqların qiymətləndirilməsi baxımından (yəni əmək-
daşlıq edən şirkətlər) qloballaşma bəzən yalnız bəlli sektorlar və ya ölkələrlə əlaqələndirilir. Digər 
sahələrdə o, yalnız inkişafın ilkin mərhələsində qalır. Öz strukturlarını və strategiyalarını inkişaf 
etdirərək, böyük korporasiyalar qloballaşmanın təsirinə məruz qalmamalı, əksinə, daxili mühit 
tərəfindən formalaşmağa meyillidirlər. Şirkətlər uzunmüddətli formalaşan daxili institusional 
mühitə uyğunlaşır və qloballaşma faktorlarından birbaşa təsirlənmir. Korporativ idarəetmə şir-
kətlərin uzunmüddətli inkişafına təsir edən amillərdən biridir. Lakin qloballaşma strategiyaların 
dəyişdirilməsi üçün təkliflər də gətirir. Bu, avtomatik olaraq vahid bazar yaratmaq demək deyil, 
lakin o, milli bazarlarda olanlarla eyni mürəkkəb rəqabət alətlərini ifadə edən çoxölçülü varlıqdır. 

Beləliklə, müəyyən seqmentlərdə sübut olunsa belə, qloballaşmanın dəyərlərin və ya sosial 
həyatın digər aspektlərinin universallığı olmadığını fikirləşmə qənaətinə gələ bilərik. Bu sahəni 
daha ətraflı təhlil etməyə başlayanda universallığın, hətta homogenləşmənin də olmaması faktı 
təsdiqlənir. Dünyanın müxtəlif yerlərində kapital bazarının tənzimlənməsi modelləri, korporativ 
təşkilat növləri, siyasi iqtisad daxilində iqtisadi ideologiyalar, iqtisadi islahatların gerçəkləşməsinə 
baxışlar və MMC-lərin strategiyaları bu faktı bir daha sübuta yetirır . Dünyada cərəyan edən pro-
sesləri həmçinin də regional əməkdaşlıq, inteqrasiya prosesi və o cümlədən subregional bölmələrin 
yüksələn  təsir dairəsilə  tamamlanır. 

                            

ƏDƏBİYYAT 
1. Abbasov A.B., Abbasov S.A. Biznesin əsasları. Dərslik-Monoqrafiya. Bakı: “Elm və Təhsil” 

nəşriyyatı, 2017.-456 s. 
2. S.A.Abbasov. Holdinq şirkətində mühasibat uçotunun təşkilinin beynəlxalq standartlara 

uyğunlaşdırılması. “Maliyyə və uçot” jurnalı №3, Bakı, 2003, s.17-21. 
3. Abbasov A.B., Abbasov S.A. - “Kiçik və orta sahibkarlığın idarə edilməsi”. Dərslik-monoq-

rafiya. Bakı: 2021, 384 səh. 
4. M.Fabuş, Başlanğıcda investisiya qoyuluşları çox yüksəkdir. Ekonómia a podnikanie, 2011, s. 

147-154. 
5. K.İvanişka, Qlobalistika. Bratislava, Iura nəşri, 2006. 
6. S.Brakman, Qlobal iqtisadiyyatda millətlər və firmalar - beynəlxalq iqtisadiyyat və biznesə 

giriş. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 
 

Фуад Ровшан оглы Валиев 
магистрант 

Бакинский Государственный Университет 
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Резюме 
Транснациональные корпорации являются одним из важнейших субъектов междуна-

родной экономики. Они напрямую влияют на новые тенденции в международном бизнесе, 
глобальную конкурентоспособность на международных рынках, а также на экономику го- 
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сударств и наций. В данной статье проанализировано, как реализуется интернационализа-
ция в повышении конкурентоспособности транснациональных корпораций, какую важную 
роль транснациональные корпорации играют в современных глобальных экономических 
турбулентных процессах для обеспечения устойчивого экономического роста в мировой 
экономике и повышения конкурентоспособности в мировой экономической среде. 
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Summary 
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international markets, as well as the economies of states and nations. This article analyzed how 
internationalization is implemented in increasing the competitiveness of transnational 
corporations, how transnational corporations play an important role in the current global economic 
turbulent processes to ensure sustainable economic growth in the world economy and to increase 
competitiveness in the world economy environment. 
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ÖLKƏNİN İNKİŞAFININ TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN 
STRATEJİ ƏHƏMİYYƏTİ 

 
Müasir dövrdə Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı strateji yanaşmalar daha çox 

prioritetlik təşkil etməkdədir. Belə ki, dövlət tərəfindən iqtisadiyyat sahələrinin inkişafının qlobal 
iqtisadi çağırışlara uyğunlaşdırılması məqsədilə məhsuldar mexanizmlərin işlənib hazırlanması və 
tətbiqinə ciddi önəm verilir. Bütün bunlarla yanaşı, özəl sektorun, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi 
məsələlərinə, biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına isə daha strateji səviyyədə yanaşmalar diqqət 
çəkir. Müstəqilliyimizin bərpasından sonrakı illərdə sahibkarlıq institutunun formalaşdırılması və 
inkişaf etdirilməsi üzrə milli iqtisadi maraqlar nəzərə alınmaqla, dövlət siyasəti mexanizmləri 
hazırlanmış və ardıcıl olaraq həyata keçirilməyə başlanılmışdır. 

Son illərdə, ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafının yeni təşkilati-iqtisadi modellərinin, o cümlə-
dən xüsusi iqtisadi zonaların, sənaye parklarının, sənaye məhəllələrinin və aqroparkların yaradıl-
masına böyük önəm verilməkdədir. Sahibkarlıq subyektlərinə vergi yükünün azaldılması mexa-
nizmlərinin işləkliyi və sahibkarlıq subyektlərinə güzəştli kreditlərin verilməsi ölkədə özəl sek-
torun inkişafını xeyli intensivləşdirmişdir. Bundan əlavə, ölkə Prezidentinin 06 dekabr 2016-cı il 
tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviy-
yəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin reallaşdırılması ilə əlaqədar 
olaraq strateji hədəflərə nail olmaq üçün davamlı tədbirlər görülməkdədir.  

Eyni zamanda, sahibkarların maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının artırılması məqsədilə 
institusional tədbirlər görülmüş, bu sahədə qanunvericilik təkmilləşdirilmiş və institusional mexa-
nizmlər tətbiq olunmuşdur. Özəl sektorda çalışan işçilərin vergi yükünün azaldılması üzrə yeni 
qaydalar və dəyişikliklər qüvvəyə minmiş, sadələşdirilmiş vergi dərəcəsi 4%-dən 2%-ə endirilmiş-
dir. Kiçik sahibkarlıq subyektləri əldə etdikləri gəlirlərin 75%-nin gəlir vergisindən azad olunmuş- 
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lar. Klaster formasında fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri mənfəətin, əmlakın, torpağın 7 
il müddətinə mənfəət, əmlak və torpaq vergisindən azad edilmişdur. Bu cür vergi güzəştləri ha-
zırda fəaliyyət göstərən və yaradılmaqda olan sənaye parkları, texnoparklar və sənaye məhəllə-
lərinə də aiddir. 

Kiçik və orta sahibkarlığın idarəetmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə, ölkə 
Prezidentinin 28 dekabr 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə İqtisadiyyat Nazirliyinin tərkibində publik 
hüquqi şəxs statuslu “Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi” 
(ARKOBİA) yaradılmışdır. Eyni zamanda, ölkə Prezidentinin 06 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak 
mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin reallaşdırılması ilə bağlı olaraq, ölkəmizdə 
kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi istehlak mallarının istehsalı-
nın əhəmiyyətli səviyyədə genişləndirilməsində, milli iqtisadiyyatın şaxələndirilməsində və rəqa-
bətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsində mühüm rola malik olacaqlar.  

Bu strategiyadan irəli gələn məsələlərin həlli istiqamətində strateji yanaşmalar ortaya qoyulmuş-
dur. Belə ki, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafı kimi 
baxılır və yeni iqtisadi artım mənbələrinin formalaşdırılmasında sahibkarlığın inkişafına hərtərəfli 
dəstəyin göstərilməsi, o cümlədən dövlət dəstəyi mexanizmlərinin səmərəliliyinin artırılması, işlək 
dövlət qurumlarının və strukturlarının yaradılması vacib şərtlər kimi xarakterizə olunurlar.  

Bu strategiyanın reallaşdırılması məqsədilə 700 milyon manata yaxın investisiyaların yatırıl-
ması nəzərdə tutulmuşdur və strateji hədəflərin reallaşdırılması nəticəsində 1,26 mlrd. manat əlavə 
dəyərin yaradılması, yeni iqtisadi artım mənbələrinin formalaşdırılması mümkün olacaqdır, həm-
çinin 34,3 minə yaxın yeni iş yerinin yaradılması proqnozlaşdırılır. Strateji Yol Xəritəsi çərçivə-
sində prioritet kimi qəbul olunan hədəflərin reallaşdırılmasından sonra ölkə ÜDM-də kiçik və orta 
sahibkarlıq subyektlərinin payı 15%-ə qədər yüksələcək, məşğulluqda isə bu göstəricinin 20 %-ə 
qədər artması gözlənilir. Eyni zamanda, ölkədə sənaye klasterləri şəbəkəsinin formalaşdırılması 
bir hədəf kimi qarşıya qoyulmuşdur və bu klasterlər daxilində istehsal olunan məhsullarda kiçik 
və orta sahibkarlıq subyektlərinin 40%-ə qədər qaldırılması, həmçinin lizinq əməliyyatlarının 
ÜDM-də payının 2%-ə çatdırılması, qeyri-neft ixracında 5 %-lik artıma nail olunması, 3 innova-
siya yönlü regional klasterin təşkili və s. nəzərdə tutulmuşdur. Bu sahədə uzunmüddətli dövr üçün 
strateji hədəflərin reallaşdırılması nəticəsində ölkəmizin iqtisadi və ixrac potensialı xeyli artacaq 
və sahibkarlıq subyektləri arasında rəqabət mühiti kifayət qədər yüksələcəkdir.  

Nəticədə, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri ölkənin iqtisadi inkişafının aparıcı qüvvəsinə 
çevriləcək və rəqabətədavamlı mal, məhsullar istehsal olunan, xidmətlər göstərən müəssisələr 
sayəsində əsas istehlak malları baxımından ölkənin idxaldan asılılığını minimuma endirəcəkdir. 
2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxış ölkədə ÜDM-in ən azı 60 %-nin kiçik və orta sahib-
karlıq subyektləri hesabına təmin edilməsinə, qlobal dəyər zəncirinə qoşulmuş yerli sahibkarlıq 
subyektlərinin şəbəkəsinin yaradılmasına nail olmaqdır.  

Artıq, bu hədəflərə çatmaq üçün praktiki işlər intensivləşməkdədir və dövlət tərəfindən 
müəyyən tənzimləyici mexanizmlər hazırlanaraq həyata keçirilməkdədir. Sahibkarlıq subyektlə-
rinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi və iqtisadi islahatlar prosesində onların rolunun daha da 
artırılması məqsədilə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması tədbirləri genişlənməkdədir. Xüsusilə, 
iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin reallaşdırılması çərçivəsində qeyri-neft 
sektorunun müxtəlif sahələrinin potensialından istifadə olunmasında kiçik və orta sahibkarlıq 
subyektlərinin fəallığının artırılması təmin olunmuşdur. Özəl sektora uzunmüddətli və əlverişli 
şərtlərlə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi dəstəyi ilə dövlət tərəfindən daim sistemli şəkildə tədbir-
lər görülür, dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi istiqamətində ciddi islahatlar həyata keçirilir, iqtisa-
diyyatın neftdən asılılığının azaldılması istiqamətində sahibkarlıq subyektlərinin rolunun artırıl-
masına önəm verilir və ümumilikdə ölkədə biznes mühtinin yaxşılaşdırılması tədbirləri görülür. 

Sahibkarlıq subyektləri üçün daha münbit biznes mühiti formalaşdırılmış, dövlət orqanları 
tərəfindən onların fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması tədbirləri görülür. Bunlarla bağlı İqtisa-
diyyat Naziri Ş.Mustafayev bildirir ki, qabaqcıl ölkələrin təcrübəsinə görə, kiçik və orta sahibkar-
lıq subyektlərinə göstərilən xidmətlərin vahid məkanda “bir pəncərə” prinsipi üzrə təşkili müsbət 
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nəticələr verməklə, həmin xidmətlərin keyfiyyətinin və əlçatanlığının təmin olunmasında mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Agentliyin və onun tərkibində “Kiçik və Orta Sahibkarlıq evləri”nin fəaliy-
yətə başlaması bu sahədə idarəçilik sisteminin müasir tələblərə uyğunlaşdırılmasına, institusional 
dəstək mexanizmlərinin daha da təkmilləşdirilməsinə, kiçik və orta sahibkarlar üçün zəruri bütün 
xidmətlərə vahid məkanda rahat çıxışın təmin edilməsinə şərait yaradacaqdır.  

Təhlillər göstərir ki, biznesin səmərəli təşkili və davamlı inkişafı bir tərəfdən, sahibkarlığa 
dövlət dəstəyi mexanizmlərinin səmərəliliyi ilə müəyyən edilirsə, digər tərəfdən sahibkarlığın 
biznes mühitində öz fəaliyyətini düzgün təşkili ilə şərtləndirlir. Bu çərçivədə sahibkarlığın bilik və 
bacarıqlarının inkişafına yönəlik bir sıra dəstək xarakterli tədbirlər, o cümlədən təlim, konsaltinq 
və s. xidmətlərin göstərilməsi sisteminin yaradılması prioritetlik təşkil edir.  
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Резюме 
В статье исследована стратегическая важность улучшения бизнес среды развития 

малого и среднего предпринимательства. С этой целью анализирована важность интенсив-
ного развития малого и среднего предпринимательства в стране и обеспечение улучшения 
бизнес среды с учетом современных глобальных вызовов. Рассмотрена эффективность 
организационно-экономических моделей развития предпринимательства. Определены бо-
лее эффективные и продуктивные механизмы по совершенствованию управлением малого 
и среднего предпринимательства. 
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The strategic importance of small and medium-sized businesses in the development of the 
country 

 

Summary 
The article explores the strategic importance of improving the business environment for the 

development of small and medium-sized businesses. To this end, the importance of the intensive 
development of small and medium-sized businesses in the country and ensuring the improvement 
of the business environment, taking into account modern global challenges, is analyzed. The 
effectiveness of organizational and economic models of entrepreneurship development is 
considered. More effective and productive mechanisms for improving the management of small 
and medium-sized businesses have been identified. 
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ƏHALİ GƏLİRLƏRİNİN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN MEXANİZMLƏRİ VƏ 

İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Dövlətin sosial siyasəti cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin sosial-iqtisadi şərtlərinin nizam-
lanmasına yönəldilən iqtisadi strategiyadır. Dövlətin sosial siyasəti müxtəlif istiqamətlərdə 
tədbirlərin həyata keçirilməsinə yönəldilmişdir. 

Mürəkkəb bazar konyunkturası şəraitində gəlirlərin qeyri-bərabərliyinin aradan qaldırılması 
istiqamətində hökumətin sosial siyasəti əhalinin, sosial qrupların, eləcə də ayrı-ayrı şəxslərin 
əmlak sahəsində mövcud olan qeyri-bərabərliyinin mümkün olduğu qədər azaldılmasına xidmət 
edir, eyni zamanda da əhalinin bütün kateqoriyaları üçün eyni başlanğıc şərtlərini yerinə yetirən 
sosial ədalət prinsiplərini həyata keçirir. Cəmiyyətin iqtisadi inkişaf prosesi ilə dövlətin həyata 
keçirmiş olduğu sosial siyasət arasında qarşılıqlı əlaqə mövcuddur.  

Həmin əlaqələr aşağıdakılardan ibarətdir:  
 birincisi, iqtisadi inkişafın əsas məqsədləri dolayısı və yaxud da birbaşa şəkildə sosial 

siyasətdə özünü büruzə verir. Məlumdur ki, iqtisadi fəaliyyətin təmin olunması cəmiyyətin bütün 
təbəqələri və kateqoriyaları üçün əlverişli yaşayış minimumunun yaradılması üçün həyata keçirilir.  

 İkincisi, sosial siyasət istiqamətində bir çox tədbirlərin yerinə yetirilməsi bu sahədə 
dövlətin mövcud siyasətini təmin edə biləcək iqtisadi resurslardan asılıdır.  

 Üçüncüsü, sosial siyasət iqtisadi artımın əhəmiyyətli faktoru rolunu oynayır. Əgər iqtisadi 
inkişaf əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşdırılmasına, eləcə də bu istiqamətin artırılmasına xid-
mət etmirsə, insanların maddi və qeyri-maddi istehsal sahələri ilə məşğul olmasına, eləcə də iş 
qüvvəsinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına maraq zəifləmiş olur. Cəmiyyətdə mövcud olan so-
sial gərginlik yüksəlir. Sosial siyasətin əsas xarakterik xüsusiyyəti dövlətin sosial-iqtisadi proses-
lərin idarə edilməsinə müdaxilə etmək səviyyəsindən də asılıdır. Məhz bu səbəbdən də inkişaf 
etmiş ölkələrin əksəriyyətində dövlətin müasir dövrdə mövcud olan sosial siyasət növlərini iki əsas 
qrupda birləşdirmək olar. Həmin qruplar qalıq prinsiplərinə və institusional sosial siyasətə bölü-
nür. Qalıq prinsiplərinə əsaslanmış sosial siyasət dedikdə, bazarın tələb olunan səviyyədə ümumi-
likdə reallaşdıra bilmədiyi funksiyaların yerinə yetirilməsi prosesi başa düşülür. Haqqında danış-
dığımız sosial siyasət öz əhatə dairəsi və miqyası baxımından məhdud sosial siyasət olub, adətən 
kompensasiyalaşdırıcı və passiv xarakter daşıyır. Nəzəri praqmatik əsasları liberal bazar iqtisadiy-
yatı modelinin fikirləri əsasında formalaşan sözügedən sosial siyasət modelinin tipik variantı ba-
zarın amerikan modeli ola bilər. 

 İnstitusional sosial siyasət dedikdə, dövlətin həyata keçirmiş olduğu sosial siyasətin 
əhalinin sosial xidmətlərlə təmin olunmasına istiqamətlənmiş sosial siyasət modeli başa düşülür. 
Eyni zamanda da, qeyd olunan sosial siyasət institutlar sistemi ilə müqayisədə daha səmərəli metod 
hesab oluna bilər. Bu yenidən bölgü strategiyasıdır. Belə strategiyanın yaranmasında konseptual 
baxımdan sosial-demokratik Qalıq prinsiplərinə əsaslanan sosial siyasət İnstitusional sosial siyasət  
ideologiyasının önəmli dərəcədə təsiri vardır. Buna əyani misal olaraq İsveçin sosial dövlət 
modelini misal göstərmək olar. 

Bazar iqtisadiyyatının hökmranlıq etdiyi bütün dövlətlərdə sosial siyasət sözügedən həmin 
iki qrupda yerləşir. Skandinaviya ölkələrinin həyata keçirdikləri sosial siyasət sosial-demokratik 
model olsa belə, həmin sözügedən kontingentə məxsus ölkələrdə sosial siyasətin liberal element-
lərindən də istifadə edilir. Həmçinin Avropa dövlətərində sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı özün-
də həm sosial-demokratik elementləri, həmçinin də liberal elementləri ehtiva edir.  

Əhalinin sosial müdafiəsi mexanizmi sosial siyasətin mühim elementini təşkil edir. Əhalinin 
sosial müdafiə siyasəti vətəndaşların, əhali qruplarının və eləcə də maddi rifah halı nəzərə çarpacaq 
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qədər aşağı olan təbəqələrin işsizlikdən və inflyasiyadan müdafiəsini təmin edən dövlət strategi-
yasıdır. Hökumət tərəfindən reallaşdırılan tədbirlər kompleksinin əsas xüsusiyyəti əhalinin əmək 
fəaliyyəti və bunun nəticəsində də həyat səviyyəsinin ağırlaşmasının və eləcə də yoxsulluğun və 
işsizliyin qarşısının alınması ilə əlaqədardır. Yuxarıda qeyd etdiklərimizə əsaslanaraq  deyə bilərik 
ki, əhalinin sosial müdafiəsinin əsas problemlərindən biri də yoxsulluqla mübarizənin aparılması-
dır.  

Müasir iqtisadi şəraitdə qiymətlərin sərbəstləşdirilməsi və eləcə də bunun nəticəsində inflya-
siyanın artması əhalinin sosial təbəqələrinin yaşayış səviyyəsinin kəskin şəkildə aşağı düşməsinə 
gətirib çıxarır. Eyni zamanda da bunun məntiqi nəticəsi olaraq, əhalinin bütün təbəqələrinin və sosial 
qruplarının pulsuz təhsil alması və həmçinin də pulsuz səhiyyə xidmətlərindən istifadə etməsində 
müəyyən problemlər yaranmış olur. Beləliklə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində əhalinin yalnız yoxsul 
təbəqələri deyil, eyni zamanda digər təbəqələrinin də zəruri ehtiyacları artmış olur. 

Əhalinin sosial müdafiəsi eyni zamanda özündə aşağıda qeyd olunanları ehtiva edir:  
- İxtisaslı kadrların hazırlanmasını təmin edəcək dövlət tədbirlərinin hazırlanması və həyata 

keçirilməsi, eləcə də bu tədbirlər planının həyata keçirilməsinə nəzarət;  
- Əhalinin bütün yaş kateqoriyalarından olan istənilən təbəqəsinin pulsuz, ümumi və orta 

təhsil alması üçün tələb olunan lazımi şəraitin yaradılması;  
- Vətəndaşların rəqabət əsasında ali təhsil almaları üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlərin reallaş-

dırılması;  
- Dövlət hesabına pulsuz sosial və səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsinin təmin olunması;  
- İşsizliyin aradan qaldırılması və yaxud da məşğulluğun təmin olunması sahəsində əhalinin 

və onun sosial qruplarının əmək fəaliyyətiylə məşğul olması naminə zəruri olan tədbirlərin işlənib 
hazırlanmasının, həyata keçirilməsinin və eləcə də bu sahəyə nəzarət edilməsinin təmin olunması.  

Əhalinin sosial müdafiəsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər müxtəlif fondlar hesabına 
maliyyələşdirilir.  

Əhalinin sosial müdafiəsi sferasında həyata keçirilən əsas tədbirlərdən biri gəlirlərin indek-
sasiya edilməsidir. Gəlirlərin indeksasiyası elə kompensasiya tədbirləri sistemidir ki, bu sistem 
özündə əhali gəlirlərində itkinin qarşısının alınmasını ehtiva edir.  

Gəlirlərin dövlət indeksasiyasının həyata keçirilməsində əsas məqsəd yaşayış dəyərinin və 
eləcə də yaşayış minimumunun artmasının təmin olunmasıdır. Daha da konkretləşdirsək, gəlirlərin 
indeksasiyası dedikdə, mövcud inflyasiya səviyyəsində qiymətlərin artması ilə əlaqədar olaraq bu 
artım tempinə uyğun olaraq əhalinin gəlirlərinin balanslaşdırılması sistemi başa düşülür. Müasir 
iqtisadi şəraitdə gəlirlərin indeksasiyası qiymət artımının mövcud səviyyəsinə uyğun olaraq 
əhalinin maddi rifah halının ən aşağı olduğu təbəqələrinə gəlirlərin diferensiasiyasını həyata 
keçirməklə tətbiq olunmalıdır. 
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Механизмы и направления государственного регулирования доходов населения 
 

Резюме 
В статье рассматриваются актуальные проблемы государственного регулирования 

доходов населения. Определены основные направления увеличения доходов населения, а 
также механизм регулирования социальной защиты населения в постпандемейный период. 
Подчеркивается значение индексации доходов населения в условиях инфляции и повыше-
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Mechanisms and directions of state regulation of incomes of the population 

 
Summary 

The article deals with topical problems of state regulation of incomes of the population. The 
main directions for increasing the income of the population, as well as the mechanism for regulating 
the social protection of the population in the post-pandemic period, are determined. The importance of 
indexation of incomes of the population in the context of inflation and rising prices is emphasized. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİMİZİN BƏRPASI VƏ YENİDƏN 

QURULMASINDA MÜASİR İNNOVATİV YENİLİKLƏRİN TƏTBİQ EDİLMƏSİ 
 
İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə bitdi. Xalqımız öz torpaqlarını erməni 

işğalından azad etdi. Lakin azad edilmiş torpaqlarımız erməni qəsbkarları tərəfindən otuz ilə yaxın bir 
müddət ərzində talan edilmiş, dağıdılmış, demək olar ki, yer üzündən silinmişdir. Bu torpaqlara 
yenidən həyat vermək, qurub-yaratmaq, bərpa etmək elə qələbənin özü qədər çətindir.  Belə ki, 44 
günlük Vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad olunan minlərlə kvadratkilometrdən çox ərazidə 
infrastruktur, nəqliyyat, logistika layihələrinin həyata keçirilməsi, kənd təsərrüfatı, xidmət sektorları 
ilə əhatə olunan işlərin qurulması, iqtisadiyyatın bərpası, keçmiş köçkünlərin doğma torpaqlarına 
qaytarılması və insanların normal həyatının təmin edilməsi sözün əsl mənasında böyük güc, böyük 
potensial tələb edir. İşğaldan azad olunmuş əraziləri qısa müddət ərzində sülh, əməkdaşlıq və 
təhlükəsizlik bölgəsinə çevirmək, rayonları, kəndləri, qəsəbələri, bütün yaşayış yerlərini tezliklə bərpa 
etmək, bir sözlə, Qarabağı yenidən yaratmaq güclü dövlətin, güclü liderin sayəsində mümkündür. 

“Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpasını və yenidən qurul- 
masını strateji vəzifə kimi müəyyən edib və bu prosesdə müasir innovativ yeniliklərin tətbiq edil- 
məsini əsas hədəflərdən biri kimi irəli sürüb. Bu istiqamətdə görülən işlər artıq dünya mediasının-  
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da diqqət mərkəzindədir. [3] 
Azərbaycan hökuməti bərpa işlərinin həyata keçirilməsində ağıllı texnologiyalardan da 

istifadə etməyi planlaşdırır. Bununla bağlı, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə “ağıllı şəhər”, “ağıllı 
kənd” konsepsiyalarını həyata keşirir və keçirəcək. Xatırladaq ki, birinci belə layihə Zəngilan 
rayonunun Üçüncü Ağalı kəndində reallaşdırılıb. 

“Ağıllı kənd”, “Ağıllı şəhər” layihələri azad olunmuş ərazilərdə bərpa işləri istiqamətində 
atılan ilk addımlardan biri və eyni zamanda, Böyük Qayıdışın başlanğıcı oldu. Kənddən şəhərə 
axının qarşısını almaq, əhalinin şəhərdə əldə edə biləcəyi bütün xidmətləri kəndlərdə təşkil etmək, 
eyni zamanda, insanlara kənddə daha çox gəlir əldə etmək və məşğulluq imkanı yaratmaq, kənd 
sakinlərinə  dövlət xidmətlərindən  yararlanmaq şəraitini formalaşdırmaq kimi üstünlüklərə malik 
olan, ən müasir texnologiyalara əsaslanan  “Ağıllı kənd” layihəsi kəndlərimizə qayıdacaq insanla-
rın həyat şəraitinin yaxşılaşmasında, aqrar sahə ilə məşğul olacaq fermerlərimizin “ağıllı kənd tə-
sərrüfatı” sisteminə keçməsində mühüm rol oynayacaq. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tətbiqinə start verilən bu  layihələrin icrasında Türkiyə, Çin, 
İtaliya və İsrail şirkətlərinin mütəxəssisləri də iştirak edirlər. 

Artıq Qarabağda quruculuq işləri sahəsində xarici ölkələrin şirkətləri ilə konkret əməkdaş-
lığa başlanılıb. Belə ki, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində elektroenergetika infra-
strukturunun yaradılması məqsədilə “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə İtaliyanın “Ansaldo 
Energia” şirkəti arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq sahəsində təchizat müqaviləsi imzalanıb. Müqavi-
ləyə əsasən, Ağdam, Füzuli, Kəlbəcər və Qubadlı rayonlarında inşa olunacaq 4 ədəd 110 kilovolt-
luq yarımstansiyanın avadanlıqlarla təchizatını məhz İtaliya şirkəti həyata keçirir [2]. 

Türkiyədə fəaliyyət göstərən, 130 texnologiya şirkətinə dəstək verən “GOSB” (GEBZE 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ)  texnoparkı ilə Azərbaycan İnnovasiyalar Agentliyi arasında 
imzalanmış “Mədəni və Elmi Əməkdaşlıq” memorandumuna əsasən Qarabağda Yüksək Texnolo-
giyalar Parkı yaradılacaq. Parkda ən son “soft” və “hard” elmi araşdırmaların aparılması, eyni 
zamanda yüksək innovasiya yönümlü texnoloji cihazların istehsalı planlaşdırılır. 

Post-konflikt Ərazilərin Bərpası Elmi Mərkəzinin fəaliyyət planı Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030: sosial-
iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”ə uyğun olaraq tərtib edilmiş AMEA İqtisadiyyat İnstitutu-
nun 2022-2025-ci illər üçün elmi-tədqiqat istiqamətinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilmişdir. Mər-
kəzdə 2022-2025-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində 
iqtisadiyyatın bərpası problemi üzrə “Post-konflikt ərazilərdə iqtisadiyyatın bərpasında dövlət-
özəl əməkdaşlığının effektiv formaları” plan işinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur. 

Bu gün Qarabağın dirçəlməsi və Böyük Qayıdış istiqamətində mühüm layihələr həyata keçi-
rilir. Bunun üçün işğaldan azad olunan torpaqlarımızda yeni innovasiya xarakterli inkişaf modeli 
qurulub. Bu model beynəlxalq standartlar çərçivəsində infrastrukturun formalaşmasını özündə əks 
etdirir. Artıq müasir standartlara uyğun beynəlxalq hava limanı, dəmir yolları, nəqliyyat yolları və 
bir sıra digər infrastrukturun formalaşması istiqamətində işlər görülür. Həmçinin Şuşa şəhərinə 
avtomobil yolu çəkilib, elektrik təminatı ilə bağlı müəyyən işlər görülüb  və pilot layihələr icra 
olunur. Şəhidlərimizin qanı ilə yazılan bu yol həm də şanlı tarixin şahididir. Müzəffər Ordumuz 
məhz həmin yolla Şuşa şəhərinə daxil olduğundan bu yolun həm də, rəmzi mənası, mənəvi əhə-
miyyəti var. Elə bu səbəbdən də Prezident İlham Əliyev Şuşaya səfəri zamanı uzunluğu 101.5 km 
olan bu yolu “Qələbə Yolu” adlandırıb. Təbii ki, inşa olunan bu yollar bölgənin inkişafını sürət-
ləndirəcək, eyni zamanda regionun tranzit əhəmiyyətini artıracaq. Sözsüz ki, böyük vəsait tələb 
edən bu layihələrdə tərəfdaş və maraq göstərən ölkələr də Azərbaycanın yanındadır. Türkiyə, Çin, 
İtaliya, İsrail kimi dost ölkələrdən olan şirkətlər bərpa işlərinə cəlb olunaraq, şəhərlərin planlaş-
dırılması, obyektlərin, yolların, elektrik stansiyalarının tikintisində böyük sifarişlər alıblar. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadiyyat quruculuğu və tikinti-bərpa işləri müasir stan-
dartlar, yenilikçi meyillər və unikal istehsal üsullarını əhatə etməlidir. Bu baxımdan da həmin əra-
zilərdə bərpa-quruculuq işləri və iqtisadi inkişafın innovativ xarakter daşıması zəruridir. İşğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə iqtisadiyyat quruculuğunun innovativ meyillər əsasında təşkili ölkə iqtisa- 
diyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsində və dayanıqlı, artan inkişafının təmin edil- 
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məsində müstəsna rol oynayacaqdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadiyyat quruculuğunun 
innovativ əsaslarla təşkili dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla, bu ərazilərə “Böyük qayıdış”a 
da xüsusi təkan verəcəkdir. Qarabağda maddi və qeyri-maddi istehsal sahələrinin innovativ meyil-
lər əsasında təşkili bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafını təmin etməklə, dünya iqtisadiyyatı-
na inteqrasiya prosesini əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirəcəkdir. Onu da xüsusi vurğulamaq la-
zımdır ki, mövcud ərazilərdə yeni iqtisadiyyat quruculuğu ümumi iqtisadi səmərəliliyin əldə olun-
ması ilə yanaşı, məşğulluğun da səviyyəsinin artırılmasında həlledici rol oynayacaqdır. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yeni iqtisadiyyat quruculuğunun formalaşması məsələləri 
“İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamında da öz əksini tapmışdır. Sərəncama əsa-
sən, sahibkarlara əlverişli şəraitin yaradılması, maliyyə mənbələrinə çıxışın təmin edilməsi və ye-
nilikçi ideyalara malik şəxslərin Qarabağda yeni iqtisadiyyat quruculuğuna cəlb edilməsi prioritet 
istiqamətlər kimi müəyyənləşdirilib. 

Hazırda bərpa-quruculuq işləri uğurla davam edir. Təbii ki, bu işləri Azərbaycan öz gücü, öz 
vəsaiti hesabına həyata keçirir. Məqsəd isə işləri mümkün qədər tez başa çatdıraraq, köçkün və-
təndaşlarımızı ləyaqətli şəkildə doğma yurdlarına qaytarmaqdır. İnanırıq ki, Prezidentimizin dön-
məz iradəsi bu prosesi də uğurla başa çatdırmağa imkan verəcək. 
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Резюме 
Вторая карабахская война закончилась победой Азербайджана. Наш народ освободил 
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Summary 
The second Karabakh war ended with the victory of Azerbaijan. Our people freed their lands 

from Armenian occupation. However, our freed lands were looted, destroyed and almost wiped 
off the face of the earth by the Armenian usurpers for about thirty years. It is as difficult as the 
victory itself to give life to these lands again, to build and restore them. 
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İKİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSINDƏ QƏLƏBƏ AZƏRBAYCANIN YENİ HƏRBİ 
STRATEGİYASININ TƏNTƏNƏSİ OLDU 

 
Albert Eynşteyn deyirdi: Mən yalnız sülh üçün edilən müharibəni təqdir edirəm. Napoleon 

isə qələbənin təməlində hərbi qüvvələrin mükəmməlliyi ilə yanaşı, liderlərin qüdrətinin, xalqın 
ruhunun məğlubedilməzliyinin əsas olduğunu bildirirdi. İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın 
yeni hərbi strategiyasının mükəmməlliyi ilə bərabər, xalq-prezident vəhdətinin dönməzliyini, qı-
rılmazlığını sübut etdi. Məlum olduğu kimi, hər bir dövlətin və xalqın həyatında, inkişafında ən 
vacib amillərdən biri ona rəhbərlik edən liderin şəxsi keyfiyyətləridir. Siyasi liderin populyarlığı 
və nüfuzu onun ölkə daxilində, xalq arasında qazandığı nailiyyətlərdən və xalqın ona inam və 
etimadından asılıdır. Həyatını Azərbaycanın müstəqilliyinə, demokratik dövlət quruculuğuna həsr 
edən Ulu Öndər Heydər Əliyev torpaqlarımızın suverenliyinin bərpası uğrunda uzunmüddətli fəa-
liyyətinin əsas məqsədini belə bəyan edirdi: “Bizim əsas problemimiz Ermənistanın Azərbaycana 
təcavüzünü aradan qaldırmaq, işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etmək, respublikanın ərazi bütöv-
lüyünü təmin etməkdir”.  

Dahi şəxsiyyət inanırdı ki, Azərbaycan bu vəzifənin öhdəsindən uğurla gələcək, işğal olun-
muş torpaqlardan erməni silahlılarını qovub çıxaracaqdır. Bu inamın təməlində Azərbaycan sev-
gisinə, böyük şəxsiyyətin milli-vətənpərvərlik idealına söykənən varislik prinsipi dayanırdı. Ulu 
öndərin qətiyyətinin, prinsipiallığının, siyasi siqlətinin işığında formalaşmış Prezident İlham 
Əliyev hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdən sübut etdi ki, o, Ulu öndərin və böyük dövlət xadiminin 
adına layiq varisidir.  

Məlum olduğu kimi, müharibədə qələbə ilk növbədə dövlət başçısı ilə xalqın qarşılıqlı mü-
nasibətindən, inam və etimadından asılıdır. Ümumiyyətlə, dövlətin başında duran şəxsin apardığı 
siyasət uğurla da, uğursuzluqla da nəticələnə bilər. Biz bu iki nümunəni Azərbaycanın və Ermə-
nistanın timsalında görə bilərik: Ermənistanın ayrı-ayrı rəhbərlərinin apardıqları siyasət bu gün 
erməni xalqının dövlətçiliyini sual altına qoyub. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliye-
vin başçılığı ilə aparılan siyasi xətt isə qısa müddətdə ölkəmizi nəinki regionun, hətta dünyanın 
sayılıb-seçilən dövlətlərindən birinə çevirmişdir. Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 
2003-cü ildən bu vaxtadək olan müddət Azərbaycan tarixinə hərtərəfli və sürətli inkişaf dövrü kimi 
daxil olub. Şübhəsiz ki, sosial-siyasi sabitliyin qorunması, mövcud iqtisadi inkişaf, hərtərəfli tə-
rəqqi heç də asan başa gəlməyib. Gənc dövlətin əsaslarının möhkəmliyi və həyata keçirilən stra-
tegiyanın səmərəliliyi məhz Prezident İlham Əliyevin liderlik keyfiyyətləri, zəkası, siyasi iradəsi 
və uzaqgörənliyi sayəsində mümkün olmuşdur. Onun şəxsiyyəti müasir cəmiyyətdə lider obrazı-
nın, əsl dövlət başçısının ən mühüm cəhətlərini özündə birləşdirir.  

Təbii ki, qloballaşma, dünyanın bir ev qismində təzahür etdiyi indiki vaxtda, xüsusilə də, 
ikili standartların mövcud olduğu şəraitdə müharibə elan etmək, Azərbaycanın haqlı olduğunu 
dünyaya sübut etmək olduqca mürəkkəb bir məsələ idi. Lakin Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi 
ilə ölkə diplomatiyası həm ikitərəfli münasibətlər, həm də beynəlxalq təşkilatlar  və birliklər çər-
çivəsində Azərbaycan xalqının haqq səsini dünyaya çatdırmağı bacardı: BMT Təhlükəsizlik Şura-
sının qətnamələrindən sonra İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, Türk  Dövlətləri Birliyinin Azərbay-
canın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsi, 2018-ci ildə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında imza-
lanan ”Tərəfdaşlığın prioritetləri” adlı sənəddə, həmin ilin sonunda NATO-nun Zirvə görüşündə 
qəbul edilmiş Yekun Bəyannamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün öz əksini tapması mövqe-
lərimizin güclənməsi istiqamətində mühüm addım oldu. Azərbaycan liderinin səyləri nəticəsində 
BMT-dən sonra dünyanın ikinci ən böyük təşkilatı sayılan Qoşulmama Hərəkatının 120-dən artıq 
ölkəsinin Bakı sammitində Ermənistanı işğalçı adlandırması Qarabağ yolunda rəsmi Bakının 
apardığı ardıcıl siyasətin uğurlu nəticəsi idi. Bakının apardığı ifşa siyasəti nəticəsində onilliklər 
ərzində formalaşmış “yazıq və məşəqqətlər görmüş erməni” obrazı birdəfəlik darmadağın edildi. 
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Nəhayət, 44 gün davam edən müharibədə düşmən üzərində qələbə tarixi ədalətin bərpası ilə 
nəticələndi.  

İlham Əliyevin Ermənistan üzərində parlaq zəfər əldə etməsi, həm də onun hakimiyyətə gə-
lişindən sonra apardığı davamlı praqmatik, sistemli siyasi kurs, uzaqgörən xarici diplomatiyasının 
bəhrəsi idi. Müharibə zamanı həyata keçirilən taktiki və strateji gedişlər dünya hərb ekspertləri 
üçün xüsusi önəm kəsb edən hadisədir. “Ordumuzun ərazi-relyef baxımından son dərəcə mürəkkəb 
şəraitdə və qısa müddətdə həyata keçirdiyi “Dəmir yumruq” əməliyyatı dünya hərb tarixinə düşə-
rək aparıcı hərbi mərkəzlər və mütəxəssislər tərəfindən öyrənilir” [1]  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti özündə yeni siyasi lider obrazını birləşdirməklə 
bərabər, həm də müharibə dövründə Azərbaycan xalqının tarixi ənənələrinə, hərbi-tarixi təcrübə-
sinə dərindən bələd olan bir şəxsiyyət kimi çıxış etdi. O, yeni hərbi strategiyanın nailiyyətlərini 
tarixi təcrübə ilə, xüsusilə də, ənənəvi sürətli türk hərb taktikası ilə birləşdirməklə dünya döyüş 
tarixinə yeni səhifə yazdı. Bütün zamanlarda müharibələrin taleyini həll etmiş sürətli türk hərb 
taktikasından Qarabağ döyüşlərində ustalıqla istifadə edilməsi erməni ordusu haqqındakı mifə son 
qoydu. Qırx dörd günlük müharibədə Ali Baş Komandan müzəffər ordusunun döyüşlərdəki uğur-
ları ilə eyni vaxtda informasiya siyasətinin də başına keçərək Azərbaycanın haqq səsini dünya 
mediasına və birliyinə çatdırdı, diplomatik sahədə və informasiya müharibəsində uğurlarımız Qa-
rabağın işğaldan azad edilməsi prosesində qələbəmiz üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb etdi.  

Müharibədə qələbəni təmin edən digər faktorlardan biri də iqtisadi inkişafın, makroiqtisadi 
sabitliyin hərbi fəaliyyətə yönəldilməsidir. Həyata keçirilən rasional siyasi islahatlar milli iqtisadi 
inkişafa təkan verən fundamental amil olmaqla dövlətin müasir hərbi-texniki avadanlıqlarla təchi-
zatına imkan yaratdı. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qələbəsini araşdıran Rusiya 
Elmlər Akademiyası Uzaq Şərq İnstitutunun baş elmi işçisi Vasili Kaşin iqtisadi islahatlar nəticə-
sində Azərbaycanın Ermənistana nisbətdə öz hərbi  büdcəsini bir neçə dəfə artıra bildiyini vurğu-
layaraq yazırdı: “XXI əsrdə Azərbaycanın hərbi büdcəsi Ermənistanın hərbi büdcəsini 3-5 dəfə 
üstələyib; bəzi illərdə Azərbaycanın hərbi büdcəsi Ermənistanın bütün dövlət büdcəsindən daha 
çox olub” [2]  

Beləliklə, ötən illər ərzində ölkədə iqtisadi və sosial rifahın gücləndirilməsi, dövlət idarəçili-
yinin səmərəliliyinin artırılması və islahatlar, xalq-dövlət birliyi, xarici siyasətdə seçilən rasional 
istiqamət, ordu quruculuğunda qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunması digər məsələlərlə 
yanaşı, həm də Azərbaycan üçün bir nömrəli problem olan işğal siyasətinə son qoyulmasını təmin 
etdi. Lakin Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoymaq, eyni zamanda Azərbaycana qarşı digər 
dövlətlərdən gələn regional çağırışları dəf etməyi tələb edirdi. Xüsusilə, son illərdə region və re-
gion ətrafında cərəyan edən ciddi geosiyasi savaşları nəzərə almalıyıq: Rusiya-ABŞ münasibətlə-
rinin pik həddədək pisləşməsi, Suriyada davam edən münaqişə, Ukraynada və ümumiyyətlə, bütün 
Avropada gedən proseslərdə Vaşinqton və Moskvanın maraqlarının toqquşması, Çinlə ABŞ ara-
sında soyuq-iqtisadi müharibə, Trampın İranla bağlı sanksiyalara start verməsi, qardaş Türkiyənin 
milli maraqları uğrunda apardığı mübarizə, Qara dənizdə faktiki olaraq Rusiya və NATO hərbçi-
lərinin üz-üzə gəlməsi, Rusiya və ABŞ arasında orta və yaxınmənzilli raketlərlə bağlı müqavilədən 
imtina və başqa amilləri buna misal göstərmək olar. Göründüyü kimi, regionda təhlükəli proses-
lərin getməsinə, beynəlxalq vəziyyətin daha da gərginləşməsinə baxmayaraq, Azərbaycan diplo-
matiyasının çevikliyi, ölkə daxilində prezident-xalq vəhdəti respublikamızın zəfərə gedən yoluna 
işıq saldı. Prezident İlham Əliyev sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. O həm də onu 
sübut etdi ki, Azərbaycan kimi çətin coğrafi mövqedə yerləşən türk-müsəlman dövlətinin taleyi 
onun liderindən və xalqından çox asılıdır. 

Bütün dünyada olduqca intensiv, gərgin, ziddiyyətli və qarışıq proseslərin getdiyi, qlobal 
trendlərdə qeyri-müəyyənliyin hökm sürdüyü bir mərhələdə dövlətin ərazi bütövlüyünü bərpa 
etmək, müharibədə dünyanın böyük dövlətlərinin Azərbaycanla hesablaşmasına nail olmaq və 
nəhayət, işğal altındakı torpaqları geri qaytarmaq, əlbəttə, tarixi hadisədir. Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edən bir lider kimi adını əbədi olaraq tarixə yazmaqla 
Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq salnaməsini yaratdı və 44 günlük Vətən müharibəsinin əsl 
qəhrəmanına çevrildi. O, müharibənin son akkordlarını belə vurdu: “Biz ərazi bütövlüyümüzü bər- 
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pa etmişik. Biz qələbə qazanmışıq. Bizim bu gün gündəlikdə duran hər hansı başqa bir məsələmiz 
yoxdur. Biz öz sərhədlərimizə çıxmışıq, Ermənistan– Azərbaycan sərhədini nəzarətə almışıq. Biz 
artıq quruculuq işlərinə başlamışıq…” [3]  

Təbii ki, Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə çox tezliklə Qarabağ inkişaf etmiş ən 
müasir regiona çevriləcək.   
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Azərbaycanda bazar iqtisadi sisteminin ilk özəyi olan müəssisələrin formalaşması XIX əsrin 
60-70-ci illərinə təsadüf edir. Bu zaman Azərbaycan Çar Rusiyasının müstəmləkəsi idi. Həmin 
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dövrdə adı çəkilən dövlətdə bazar münasibətlərinin daha sürətlə inkişafını təmin etmək üçün bur-
jua islahatları keçirildi. Azərbaycanın neftlə zəngin olması, həm də dünya sənayesinə inteqrasiya-
nın inkişafı ilə əlaqədar olaraq bu məhsula tələbatın artması təşkilatların idarəetməsində diqqətini 
artırmağa məcbur etmişdir. Məhz bunlara görə də Azərbaycanda firmaların formalaşması və fəa-
liyyətində xüsusiyyətlər yaranmışdır. 

“Müəssisələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan Respublikası 
ərazisində fəaliyyət göstərən firmaların təşkilati-hüquqi formalarını, onların yaradılması, idarə 
edilməsi və fəaliyyəti prinsiplərini əhatə edir. Qanun 1994-cü il 1 iyulda Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən təsdiqlənmişdir, 8 fəsil və 42 maddədən ibarətdir [3]. 
Qanunun 3- cü fəsli(13-21-ci maddələr) firmaların yaradılması, ləğvi və yenidən təşkil edilməsinin 
yollarını özündə əks etdirir.Firmalar yaradılarkən ilk olaraq onun təsisçisi müəyyən edilir. 
Firmalar yardılarkən təsisçilər, habelə təsisçi ilə müəssisə arasındakı qarşılıqlı münasibətləri tən-
zimləmək üçün təsis müqaviləsi tərtib olunur. Sonra firmanın nizamnaməsi formalaşdırılır. Maddə 
16-da göstərildiyi kimi, mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq hər bir müəs-
sisə nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərir. Bundan sonra firmalar dövlət qeydiyyatından keçirlər. 
Maddə 18-də göstərilir ki, dövlət qeydiyyatından keçməyən firmanın fəaliyyəti qadağandır. 

Sağlam və rəqabətə davamlı müəssisələrin yaradılması üçün düzgün iş strukturunun qurul-  
ması müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Bunun üçün isə ilk növbədə müəssisənin fəaliyyətinin əsasını 
təşkil edən insan amilinin düzgün idarə olunması üçün iqtisadi təsir metodlarının dərindən öyrə-
nilməsi və praktiki olaraq müəssisənin fəaliyyətinə tətbiq edilməsi əsas şərtdir. Dünya təcrübəsi 
göstərir ki, optimal iş iqliminin qurulması üçün bu təsir vasitələrindən birgə istifadə daima müsbət 
nəticə verir. 

Bazar iqtisadi sistemində istehsalın idarə edilməsində iqtisadi metodlar aparıcıdır. İqtisadi 
qanunları və istehsal amillərini nəzərə almaq və ölkənin milli mənafeyinə uyğun aparılan təsərrü-
fatçılıq metodlarına idarəetmənin iqtisadi metodu deyilir. Lakin iqtisadi metod əsas metod olsa da, 
bütövlükdə idarəetmə isini tam əhatə edə bilmir. Nizamlayıcı, bölüşdürücü, sərəncamverici 
cəhətlər də nəzərə alınmalıdır [2]. 

İdarəetmənin iqtisadi metodlarının tətbiqi müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətini yüksəldir, az 
xərclə yüksək nəticənin əldə edilməsini təmin edir və nəticədə normal iqtisadi münasibətlər for-
malaşır. Demək olar ki, bu vasitələri tətbiq etmədən iqtisadi baxımdan istehsal prosesi baş verə 
bilməz və hətta baş vermiş olsa belə axıra kimi davam etməz. 

Azərbaycanda iqtisadi idarəetmənin prinsipləri aşağıdakılardır:  
1. Obyektivlik prinsipi. Bu prinsip iqtisadi qanunların tələblərini dərindən bilmək, onlara 

istinad etmək və iqtisadiyyatın həqiqi vəziyyətini əsas götürməklə təmin edilir. Obyektiv xarakter 
daşıyan bazar qanunlarını bilmədən səmərəli idarəetmə qeyri-mümkündür. Biznes fəaliyyətində 
bu prinsipə istinad etmədən lazımi səmərə əldə edilə bilməz. Deməli, obyektiv şəraiti, iqtisadi qa-
nunların tələblərini nəzərə almadan iqtisadi idarəetmə mümkün deyil. İdarəetmədə subyektiv fəa-
liyyətin rolu da olduqca böyükdür.  

2. Konkretlik prinsipi. İqtisadi prosesləri dəqiq və elmi cəhətdən işlənmiş informasiya (mə-
lumat), daxili və xarici amilləri tam nəzərə almaq əsasında idarə etmək olar. Bir sözlə, konkret 
şəraitə uyğun addımlar atılmalıdır. Məsələn, mövcud şəraitə uyğun vergi qoymağı tətbiq etmək 
buna misal ola bilər.  

3. Optimallıq - səmərəlilik prinsipi. İqtisadiyyatın optimallığına nail olmaq iqtisadi idarə-
etmənin mühüm məqsədidir. İqtisadi idarəetmədə başlıca cəhət odur ki, əmək, maddi və maliyyə 
ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilsin, yəni az məsrəflərlə daha yüksək nəticələr əldə etmək 
təşkil edilsin.  

4. Özünümaliyyələşdirmə prinsipi. Hər bir təsərrüfat obyekti müəyyən məsrəflər hesabına 
fəaliyyət göstərir. Müəssisələrin, trestlərin və s. iqtisadi idarəetmə sistemi elə təşkil olunmalıdır 
ki, təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsində əldə olunan ümumi gəlirdən xərclər çıxdıqdan sonra xalis 
gəlir götürülsün. Bu gəlirin hesabına öz istehsalını genişləndirmək üçün maddi imkanı olsun, başqa 
sözlə, öz ehtiyaclarını öz vəsaiti hesabına ödəyə bilsin.  

5. Əsas halqanın seçilməsi prinsipi. Sistem halında fəaliyyətdə olan iqtisadiyyatın halqaları  



217 

müxtəlifdir. Lakin bir-biri ilə bağlı vəzifələri yerinə yetirirlər. Öz əhəmiyyətinə görə bu vəzifələr 
eyni olmur. Burada birinci və ikinci dərəcəli vəzifələr, əsas və əsas olmayan vəzifələr vardır. Buna 
görə də konkret şəraitə uyğun olaraq vəzifələr zəncirinin halqalarından əsas halqanı tapıb ayırmaq 
lazımdır. 

6. Stimullaşdırma prinsipi. İdarəetmə eyni zamanda adamların əmək fəaliyyətini təşkil et-
mək deməkdir. Onlar öz fəaliyyətləri ilə həyat-yaşayış tərzlərini qururlar. Nemətlərin istehsalı, 
onun kəmiyyət və keyfiyyəti adamların fəaliyyətlərinin idarə edilməsindən çox asılıdır. İnsanlar 
isə düşünən və canlı məxluqdur və onların mənafeləri, maraqları, tələbatları var, həm də bir-birinə 
bənzəmirlər. Onlar müəyyən təkanverici amillərin təsiri ilə hərəkətə gətirilirlər. Bu təkanverici 
amillər və qüvvələr nəzərə alınmadan adamların fəaliyyətlərini idarə etmək olmaz. Buradan da 
iqtisadi idarəetmə adamların əmək fəallığını stimullaşdırmaq zərurətini doğurur. 

İşğal altında olan torpaqların azad edilməsi ölkəmizdə artıq yeni bir dövrün başlanğıcının  
xəbərçisidir. Yüksək strateji və iqtisadi potensiala malik olan bu ərazilər müxtəlif istiqamətlərdə 
fəaliyyət göstərəcək  bir çox müəssisə və təşkilatların yaradılması üçün real zəmin yaradır. Lakin 
uzunömürlü və rəqabətə davamlı müəssisələrin yaradılması üçün ilkin şərt olaraq optimal iş mü-
hitinin qurulması üçün iqtisadi təsir metodlarından düzgün istifadə edilməlidir.  

İşğaldan azad olunmuş  ərazilərdə işçi heyətinin düzgün idarə olunması üçün aşağıdakı op- 
timal iş mühitinin xarakteristikaları düzgün tətbiq olunmalıdır. Həmin xarakteristikalar bunlardır: 

1. Əməyin təşkilinin çevikliyi. İnzibati və istehsal heyəti arasında dəqiq funksional bölgünün 
olmaması heyət arasında məsafənin azalmasına gətirib çıxarır, lakin sosial fərqləri aradan qaldır-
mır (məsələn, əməyin haqqının ödənilməsində). Kiçik müəssisənin işçiləri vəzifələrinə uyğun 
gəlməyən funksiyaları yerinə yetirməli olurlar, burada məhdud təmayüllü peşəkarlar deyil, univer-
sal işçilər lazımdır.  

2. Çoxsəviyyəli təşkilat strukturunun olmaması işçi heyətini işdə vəzifənin artması deyil, 
funksional vəzifələrin genişləndirilməsi və mürəkkəbləşməsi, peşəkarlığın yüksəlməsi, əmək 
haqqının artması anlamağına gətirib çıxarır.  

3. İşçilərin daha yiiksək informasiyaya (məlumatlılığa) malik olması. Müəssisə rəhbəri üçün 
müştərilərlə və dövlət strukturları ilə iş metodları və münasibətlər haqqında məlumatları işçi 
heyətindən gizlətmək çətindir. İşçilərin məlumatlılığı (xəbərdarlığı) işəgötürəni müəyyən qədər 
asılı vəziyyətə salır və buna görə də onu işçi heyətini qohumlarının, şəxsi tanışlarının arasından, 
yaxud yoxlanılmış adamların tövsiyəsi ilə seçməyə vadar edir.  

4. İşdə burokratçılığın ən aşağı səviyyəsi. Kiçik müəssisələrdə heyətlə işin reqlamentləş-
dirilməsində bir çox qayda və sənədlər yoxdur, lakin qeyri-rəsmi tapşırıqlar (göstərişlər, sərən-
camlar) mövcuddur. Bu da hər bir vəziyyətə və işçiyə qarşı fərdi münasibətə gətirib çıxarır, lakin 
münaqişələrin əmələ gəlməsinə, rəhbərin işçilərə qarşı şəxsi rəğbət və nifrətinə səbəb olur.  

5. Mütəşəkkil təhsilin (təlimin) olmaması. Bu, bir sıra səbəblərlə izah edilir: müəssisə 
rəhbərinin təhsilin zəruriliyini qiymətləndirməməsi ilə, vəsaitlərin çatışmaması ilə, müəssisənin 
perspektivinin qeyri-müəyyənliyi ilə, mövcud kursların aşağı səviyyədə olması ilə.  

6. İşçilərin şəxsi keyfiyyətlərinə qarşı tələblərin yüksəkliyi. Müəssisənin qəbul olunmuş 
normalarına və dəyərlərinə keyfiyyətləri müvafiq olmayan işçilərlə kiçik kollektiv tezliklə üzülüşür. 

 7. İşçilərin geniş seçimi. Mövcud işsizlik rəhbərlərə əməkdaşları az maaşla işə götürməyə 
imkan verir, özü də sosial güzəştlər, təlim, əmək şəraiti və s. əlaqədar xərclərə qənaət etmək üçün 
imkan da yaranır. İşçilərin yüksək ixtisaslı olmaması onların narazılığının səviyyəsinin də aşağı 
düşməsinə səbəb olur. İş yerini itirməkdən ehtiyat edənlərin çoxusu bu kimi məhrumiyyətlərə 
könüllü surətdə dözürlər.  

8. İşçinin peşəkar yararlılığının birbaşa deyil, dolayısı sübutlarına istiqamətlənmə. Hazırda 
kiçik müəssisələrdə tövsiyələrin əhəmiyyəti yalnız işçinin peşəkarlığının təsdiqi baxımından 
qiymətləndirilmir. Faktik surətdə tövsiyələr işçinin hərəkətlərinə görə öz nüfuzu ilə cavab verməyə 
hazır olan tanışların və həmkarların mövcud olmasına dəlalət edir. Başqa sözlə, tövsiyənin yalnız 
məzmunu deyil, həm də onu verən adamın şəxsiyyəti də vacibdir. Bu halda kadr seçiminin prin-
sipləri namizədin peşə mükəmməlliyinin birbaşa deyil, dolayısı dəlillərinə istiqamətlənir.  Müəs- 
sisə şəxsi tanışlıqlar, xidməti təmaslar və qeryi - formal əlaqələr şəklində spesifik kapitala malik  
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olan işçi əldə edir ki, bu da müəssisəyə əlavə sifarişlərin və təkliflərin daxil olmasına səbəb olur. 
Nəticədə dünya təcrübəsinə əsaslanan bu təsir metodları müəssisələrə düzgün tətbiq edilərsə 

Qarabağ ərazisində  qısamüddətdə rəqabətə davamlı, mənfəətli, uzunömürlü, sağlam struktura 
malik müəssisələrin yaradılmasına nail oluna bilər. 
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Резюме 
В статье подчеркивается важность восстановления территорий, освобожденных от ок-

купации во время Второй мировой войны, разминирования их и расселения населения, ана-
лизируются конкретные факты, характеризующие экономический потенциал, сформиро-
вавшийся здесь до армянской оккупации. Основная цель статьи - подчеркнуть важную роль 
методов экономического воздействия в создании конкурентоспособных, долгоживущих, 
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Summary 

The article emphasizes the importance of restoring territories freed from occupation in the 
Second World War, clearing them of mines, and settling the population, and analyzes specific facts 
characterizing the economic potential formed here before the Armenian occupation. The main 
purpose of the article is to emphasize the important role of economic influence methods in the 
creation of competitive, long-lived, high-profit companies in the lands freed from occupation. 
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PROBLEMLƏRİ 

 

27 sentyabr 2020-ci ildən etibarən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 30 ilə qədər bir dövrdə işğal 
altında olan Qarabağ və onun ətrafında olan əraziləri erməni işğalçılarından təmizləməyi bacardı 
və hal-hazırda bu istiqamətdə zəruri tədbirlər, dinc quruculuq işləri davam etdirilir. Məlum olduğu 
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kimi post-komflikt ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşmanın başlıca şərtlərindən biri  ilk növbədə 
ərazilərin minalardan təmizlənməsi və logistika imkanlarının bərpa olunması və eləcə də istehsal 
və sosial infrastrukturların inkişaf etdirilməsinə istiqamətləndirilmiş zəruri tədbirlərin gerçək-
ləşməsi ilə bağlıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı və 
onunla sıx qarşılıqlı əlaqəyə malik olan sahələrin inkişafı istiqamətində zəruri potensial möv-
cuddur. Belə ki, hələ keçmiş sovetlər dövründə adı çəkilən ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafına 
nail olunmuş və xüsusilə də üzümçülük sahəsində həmin ərazilər ölkədə istehsal edilən məhsulun 
nəzərçarpacaq hissəsini təmin edə bilmişdir.  

İlkin perspektiv dövrdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə istehsal biznesinin inkişaf etdiril-
məsi istiqamətində zəruri tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi mümkündür və bütün bunlar mahiyyət 
etibarılə Qarabağ brendi altında istehsal edilən məhsulların həm daxili və həm də xarici bazarlara 
çıxış imkanlarının genişləndirilməsinə, ölkəyə valyuta daxilolmasının həcminin artırılmasına əl-
verişli şərait yarada bilər.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə istehsal biznesinin formalaşdırılması qeyri-neft sektorunun 
genişləndirilməsində önəmli rol oynamaqla yanaşı iqtisadiyyatin diversifikasiyasının təmin 
edilməsinin başlıca istiqamətinin təyin edə bilər. İstehsal biznesi dedikdə ilk növbədə istehsal 
edilən məhsulların reallaşdırılması istiqamətində zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzrədə 
tutulur. İstehsal biznesi bir qayada olaraq daxili və beynəlxalq bazarlara inteqrasiya olunmasını 
özündə əks etdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, daxili bazarda istehsal biznesi ilk növbədə yerli isteh-
sal məhsullarının reallaşdırılmasını və eləcə də tələbatın ödənilməsində yerli istehsalın xüsusi 
çəkisinin artırılmasını özündə ehtiva edir. Beynəlxalq bazarlarda yerli məhsulların reallaşdırılması 
isə bu və ya digər problemlərlə üzləşir. Bu problemin ən başlıcası isə istehsal edilən məhsulun 
rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə nail olunması ilə sıx bağlıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
beynəlxalq bazarlara bir çox ölkələrin eyni adlı məhsulları da çıxardıla bilir ki, bu da mahiyyət 
etibarı ilə qlobal rəqabətin kəskinləşməsinə gətirib çıxara bilir. Belə bir şəraitdə istehsal edilən 
məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilməsi 
məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olunmalı, eləcə də məhsulların standartları çərçi-
vəsində bazarlara ixrac edilməsinə nail olunmaqdan ibarətdir. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə istehsal biznesinin inkişaf etdirilməsinə istiqamətləndiril-
miş tədbirlər ilk növbədə kənd təsərrüfatı və onunla qarşılıqlı əlaqəyə malik olan sahələrin məh-
sullarını özündə ehtiva edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin əksəriyyə-
tində kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində zəruri potensial mövcuddur. Belə ki, xüsusilə 
Qarabağ iqtisadi regionunun Füzuli, Ağdam kimi rayonlarında taxılçılığın inkişafı ilə bağlı 
imkanlar mövcuddur. Bütün bunların hərəkətə gətirilməsi mahiyyət etibarılə ölkədə taxıl məhsul-
larının təlabatının ödənilməsində yerli istehsalın xüsusi çəkisinin yüksəldilməsinə imkan verə 
bilər. Zəngəzur iqtisadi rayonların dağlıq və meşə massivlərindən ibarət olması prinsip etibarilə 
həmin ərazilərdə heyvandarlığın inkişafına istiqamətləndirilmiş tədbirləri reallaşdırmağa imkan 
verir və eləcə də aqroturizmin inkişafı istiqamətində zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi müm-
kündür. Bundan əlavə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında mineral su ehtiyatlarının mövcudluğu, 
xüsusilə Kəlbəcər və Laçın rayonlarında mineral suların zəngin olması mahiyyət etibarilə həmin 
suların qablaşdırılaraq həm yerli bazara və həm də xarici bazarlara çıxışına əlverişli şərait yarada 
bilər. Və bütün bunlar isə ilk növbədə işğaldan azad edilmiş ərazilərin biznes cəlbediciliyinin 
yüksəldilməsini özündə cəmləşdirir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdən olan Şərqi Zəngəzur iqti-
sadi rayonunda dağlıq və meşə massivlərinin mövcudluğu mahiyyət etibarılə həmin ərazilərdə arı-
çılığın inkişah etdirilməsinə istiqamətlənmiş tədbirlərin gerçəkləşməsinə imkan verir. Xüsusilə 
Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı rayonlarının dağlıq massivlərində meşə zolağının mövcudluğu prinsip 
etibarilə kifayət qədər  keyfiyyətli bal istehsalına zəmin yaradır ki, bu da həmin məhsulların daxili 
və xarici bazarlarda reallaşdırılmasına əlverişli şərait yarada bilər. Bunun üçün isə ilk növbədə 
zəruri tədbirlər həyata keçirilməli, biznes cəlbediciliyinin yüksəldilməsi və istehsal biznesinin 
yüksəldilməsi ilə bağlı qarşıya çıxan problemlərin effektiv şəkldə həllinə imkan verən strategiyalar 
formalaşdırılmalıdır.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə istehsal biznesinin formalaşdırılması ilə bağlı müəyyən  
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problemlər mövcuddur ki, ona da aşağıdakıları şamil etmək olar: 
- işğaldan azad edilmiş ərazilərin minalarla “zəngin” olması mahiyyət etibarı ilə həm 

insanların məskunlaşması problemlərini və həm də  məhsul istehsalı təsərrüfat fəaliyyətlərini ilə 
bağlı kifayət qədər problemlərlə üzləşdirir. 

-  işğaldan azad edilmiş ərazilərin digər işğal olunmayan regionlarla inteqrasiyasının təmin 
edilməsi də mühüm problemlərdəndir. Bu baxımdan logistika imkanlarının genişləndirilməsi prinsip 
etibarilə məhsulların daşınması ilə bağlı prosesləri effektiv şəkildə reallaşdırmağa imkan verə bilər. 
Qeyd etmək lazımdır ki, Füzuli və Zəngilan rayonlarında Beynəlxalq aeroport istifadəyə veriləcək 
və bütün bunlar adı çəkilən problemlərin həllində əhəmiyyətli rol oynamaq iqtidarındadır.  

- işğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi səmərəlilik baxımından iri təsərrüfatların yaradıl-
ması bütövlükdə məhsul istehsalının həcminin artırılmasına, məhsuldarlığın səviyyəsinin yüksəl-
dilməsinə və ərazilərin davamlı inkişafının təmin edilməsinə əlverişli şərait yarada bilər. Bu prob-
lemi həll etmək məqsədilə kiçik və orta biznes fəaliyyətinin dəstəklənməsi istiqamətində zəruri 
tədbirlərin gerçəkləşməsinə ehtiyac vardır.  
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QARABAĞ REGİONUNUN NƏQLİYYAT - LOQİSTİKA ƏLAQƏLƏRİ 

 
Bir çox Qərb siyasətçilərinin belə bir fikri ilə tam razılaşmaq olar ki, Azərbaycan İkinci 

Qarabağ müharibəsindəki qələbəsi ilə Qərbə və Şərqə çıxışın qovşağında yerləşən və əzəli torpağı 
olan Qarabağı azad etməklə qonşu ölkələr sırasında özünün geosiyasi və geoiqtisadi kursunu daha 
çox dəqiqləşdirmək imkanı qazandı. Bütün bunlar bütövləşən Azərbaycana nəinki regional və 
hətta daha çox beynəlxalq səviyyədə kifayət qədər iqtisadi, siyasi və hətta sosial-mədəni üstün-
lüklər qazandırmaqla yanaşı, həm də iki böyük Şimal-Cənub və Şərq-Qərb dəhlizlərinin qovşa-
ğında yerləşməsi Azərbaycanın qarşısına nəinki Xəzər-Qara dəniz hövzəsində və Cənubi Qafqaz-
da, habelə Orta Asiya və Yaxın Şərqdə məqsədyönlü geoiqtisadi fəaliyyət göstərmək kimi 
məsuliyyətli tələblər qoydu. 

Hazırda Qarabağ regionu kimi geoiqtsadi dəyərlərə malik olan ərazinin regional və beynəlxalq 
perspektivliyini yüksəldən, yaxın və uzaq xarici ölkələrlə əməkdaşlıq əlaqələrinə müsbət təsir 
göstərən amilləri daha çox regionun təbii mineral ehtiyatları, şimalla-cənub, qərblə-şərq arasındakı 
mövcud nəqliyyat-kommunikasiya və tranzit imkanları ilə bağlıdır. Bu gün Azərbaycanın işğaldan 
azad etdiyi Qarabağ regionunun iqtisadi potensialını və milli təbii resurslarını həqiqi sahibi olan 
Azərbaycan xalqına qaytarmaqla Cənubi Qafqazın çox güclü ölkəsinə çevrilmişdir. Belə ki, hazırda 
Azərbaycan Cənubi Qafqazın insan resurslarının 60%-nə, yanacaq-enerji, dağ-mədən, təbii mineral 
və münbit torpaq resurslarının 90%-nə, iqtisadi potensialın isə 80%-nə malik olmuşdur. 

Bütün bunlar bir daha əsaslandırır ki, Qarabağ regionu da daxil olmaqla bütün Azərbaycanı 
müasir, mütərəqqi sənaye və aqrar istehsalla yanaşı, çox əhəmiyyətli logistika və ticarət qovşağına 
çevirmək imkanları daha da artmışdır. Ölkənin strateji coğrafi mövqeyindən səmərəli istifadə 
etməklə tranzit yüklərin ölkə ərazisindən keçən nəqliyyat dəhlizlərinə cəlb olunması, Qarabağ 
bölgəsində də logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılması ilə bölgənin və bütünlükdə ölkənin 
ictimai həyatının bütün sahələrinin cəlbediciliyini artıracaqdır. 

Daha vacibi odur ki, Qarabağ regionunun nəqliyyat-kommunikasiya sistemini yenidən 
qurmaq üçün hazırlanmaqda olan nəqliyyat logistika layihəsində Naxçıvanı Azərbaycanın əsas 
hissəsi ilə (Mehri dəhlizi ilə) əlaqələndirmək və bununla da Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bir-
başa dəmir və şose yolunun çəkilişi kimi strateji əhəmiyyətli işə başlanılmışdır. Bu yolun strateji 
əhəmiyyəti, ilk növbədə, şimal-cənub və şərq-qərb istiqamətindən dəhlizlər vasitəsilə Azərbay-
cana daxil olan yük axınları Bakı Beynəlxalq Dəniz limanında cəmləşərək buradan Bakı-Tbilisi-
Qars dəmir yolu xətti ilə (bu yolun yeni bir marşrutu Qarabağdan keçməklə Mehri dəhlizi ilə Nax-
çıvana və Türkiyəyə, daha sonra isə Avropaya) Avropa istiqamətini və yaxud gəmilər vasitəsilə 
şərq istiqamətini təmin edən səmərəli logistika zəncirini formalaşdırmaqdan ibarətdir. Birinci 
marşrut üzrə Qarabağ ərazisində bərpa ediləcək və yaxud yenidən qurulacaq nəqliyyat-logistika 
sistemi və bu sistemin çoxcəhətli sxemi diqqəti daha çox cəlb etməlidir. 

Nəzərə almalıyıq ki, dəmir yolu və şose yolunun üstünlük təşkil edəcəyi Qarabağ regionunda 
yolların aşağıdakı üç istiqamətdə bərpa olunması və yenidən qurulması daha səmərəli sayıla bilər: Bakı 
– Yevlax – Bərdə – Ağdam – Xankəndi – Şuşa; Bakı – Yevlax – Ağdam – Füzuli – Cəbrayıl – Zəngilan 
– Mehri – Culfa – Naxçıvan; Bakı – Yevlax – Gəncə – Goranboy – Kəlbəcər – Laçın. Bütün bunlarla 
yanaşı, Qarabağın strateji əhəmiyyətli ayrı-ayrı inzibati-ərazi vahidlikləri arasında ikitərəfli şose və 
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yaxud dəmir yolunun çəkilişi də məqsədəuyğun sayılır. Məsələn, hazırda Füzuli rayonu ilə Şuşa səhəri 
arasında müasir tələblərə cavab verən 4-6 zolaqlı şose yolunun çəkilişi başa çatmaq üzrədir. 

Fikrimizcə, dünyanın bir çox qabaqcıl ölkələrinin yerüstü nəqliyyat çəkilişinə dair təcrübə 
sindən müəyyən nəticə çıxarmalı, şose yolu ilə müqayisədə dəmir yolunun çəkilişində yolun keç-
diyi yaşayış məntəqələrinin coğrafi və strateji əhəmiyyəti daha çox nəzərə alınmalı, daha üstün 
mövqeyə malik məntəqələr nəqliyyat qovşağı və yaxud paylaşdırıcı yol ayırıcıları kimi qurulma-
lıdır. Qarabağ regionunun bütün ərazisini əhatə edəcək dəmir və şose yollarının çəkilişi ilə əla-
qədar yuxarıda göstərilən üç istiqamətdə öz ifadəsini tapan nəqliyyat-dayanacaq məntəqələri sıra-
sında nəqliyyat-qovşaq və yaxud paylaşdırıcı dayanacaq stansiyaları ayrılaraq böyük hərflərlə 
yazılmış yaşayış məntəqələri hesab edilir ki, bunlar: Bakı, Yevlax, Gəncə, Füzuli, Culfa və Nax-
çıvan hesab edilir. Culfa və Naxçıvan qovşaq stansiyaları regiondaxili nəqliyyat yollarının ayırıcısı 
kimi deyil, daha çox beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə yük və sərnişin daşımaları üzrə formalaşan 
qovşaqlar hesab edilir. Naxçıvan dəmir yolu və şose yolu Türkiyəyə, oradan isə Avropaya, Culfa 
qovşağı isə İrana, oradan isə şərqə doğru istiqamət götürəcəkdir. 

Qarabağ regionunun təbii iqlim, sosial-iqtisadi füsunkarlığının cəlbediciliyi bölgənin iqtisa-
di quruculuğu ilə yanaşı, müasir nəqliyyat-logistika infrastrukturunun yaradılması layihəsinə hava 
limanlarının tikintisi də daxil edilmişdir.  

Qarabağ regionundan keçərək Zəngəzur dəhlizi ilə Naxçıvanın Culfa nəqliyyat-logistika qovşağı 
ilə Azərbaycandan İrana, oradan isə şərqə doğru və əksinə, Avropaya doğru hərəkət marşrutu Azər-
baycan üçün ikinci beynəlxalq əhəmiyyətli marşrut Şərq-Qərb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə birlə-
şəcəkdir. İranla əlaqələnən, şərqə doğru və əksinə, Avropaya doğru istiqamətlənən və uzun illərdir ki, 
işləyən birinci beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat logistika marşrutu, Bakı – Astara (Azərbaycan) – As-
tara (İran) – Rəşt – Qəzvin marşrutudur ki, bu yol öz əhəmiyyətini saxlamaqdadır. 

Azərbaycanı Gürcüstan vasitəsilə Türkiyəylə əlaqələndirən, oradan da Avropaya və əksinə isti-
qamətlənən Bakı – Tbilisi – Ceyhan neft, Bakı – Tbilisi – Ərzurum qaz və Bakı – Tbilisi – Qars dəmir 
yolu marşrutları Azərbaycan üçün önəmli olan üçüncü beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat logistika 
marşrutu hesab edilir. Hər üç marşrutun dünyamiqyaslı beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinə qoşulmasının 
bütün obyektiv maddi-texniki və sosial-iqtisadi əsasları yaradılmış və bundan sonra da yaradılacaqdır. 

Şimal – Cənub və Şərq – Qərb kimi iki böyük beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinə Azərbaycan 
ərazisinin çıxış imkanları ərazinin coğrafi mövqeyi və strateji əhəmiyyəti ilə bağlı olsa da, bütün 
hallarda hər iki beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin qədim İpək yoluna əsaslanması öz nəticəsini 
vermiş və bu gün bütün reallığı ilə özünü göstərir. Bütün tarixi reallıqlar çox qiymətlidir, lakin 
daha qiymətlisi iqtisadiyyatla bağlıdır. Dəhlizlərlə yük və sərnişin daşımalarında nəqliyyat-logisti-
ka əlaqələrinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, dəmir yolu, avtomobil yolu, hava yolu nəqliyyat 
xidmətləri ilə beynəlxalq daşımaların həcminin artırılması, vaxtın qısaldılması, tranzit daşımaların 
dəyərinin minimuma endirilməsidir. 
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Резюме 
Географическое положение освобожденного от оккупации Азербайджана Карабахс-
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еще больше усилит активное участие Азербайджана в международных транспортно-комму-
никационных и коридорных проектах. Эта ситуация еще больше усилит экономическое и 
политическое влияние Азербайджана как стратегического и надежного государства Кас-
пийско-Черноморского бассейна и Южного Кавказа. 
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Transport and logistics links of the Karabakh region 

 
Summary 

The geographical position of the Karabakh region liberated from the occupation of 
Azerbaijan and the increase in real opportunities for access from the territory to Europe and Asia 
will further strengthen Azerbaijan's active participation in international transport, communication 
and corridor projects. This situation will further strengthen the economic and political influence 
of Azerbaijan as a strategic and reliable state of the Caspian-Black Sea basin and the South 
Caucasus. 
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MÜƏSSİSƏLƏRDƏ SOSİAL MÜNAQİŞƏLƏRİ YARADAN SƏBƏBLƏR VƏ ONLARIN 

ARADAN QALDIRILMASI YOLLARI 
 

Münaqişələrə verilmiş və çoxlarının məqbul saydığı geniş yayılmış təriflərdən biri L.Koze-
rin verdiyi tərifdir. O yazır: “Münaqişə – dəyərlər, müəyyən sosial status, hakimiyyət və məhdud 
maddi və mənəvi nemətlər iddiası uğrunda aparılan mübarizədir; bu mübarizədə münaqişədə olan 
tərəflərin məqsədi qarşı tərəfi neytrallaşdırmaq, ona zərər vermək və rəqibi məhv etməkdir” [1] 
         Müəssisədəki münaqişələr iki və ya daha çox tərəfin və ya qarşılıqlı subyektlərin mübahisəli 
fikirləri, məqsədləri, maraqları və ya mövqelərinin toqquşmasıdır. Sosial münaqişələr və onların 
həlli yollarının təhlili, müasir müəssisələrdə sosial münaqişələrin araşdırılması və öyrənilməsinin 
müəssisə üçün əhəmiyyəti, onun səmərəli və mənfi cəhətləri, münaqişələrin həllinin müəssisə üçün 
zəruriliyi, onların rolunun dəyərləndirilməsi baxımından çox əhəmiyyət kəsb edir. [2] 

Hər bir sosial münaqişə obyektinə və subyektinə, meydana çıxdığı mühitə, törənmə amillə-
rinin növünə və xüsusiyyətinə, sosial həyatda oynadığı səmərəli və qeyri-səmərəli nəticələrə görə 
digərlərindən müəyyən qədər seçilir.  

Münaqişə, onun yaranma səbəbləri, təzahür forrmaları və nizamlanma vasitələri yalnız 
cəmiyyətin hərtərəfli öyrənilməsi, şəxslər, insanlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin araşdırıl-
ması zamanı mümkün ola bilər. 

İngilis  filosofu və sosioloqu H.Spenserin fikrincə, cəmiyyətdə sosial münaqişələrin olması 
labüddür və bu da sosial inkişafa istiqamət verir. Sosial münaqişələr əksər hallarda mübahisə, psi-
xiki-emosional gərginlik, aqressivlik, hədə-qorxu, düşmənçiliklə müşayiət olunurlar. 

Hazırda idarəetmə ilə məşğul olan mütəxəssislərin ümumi rəyinə görə, münaqişələrin bəzi-
ləri ən səmərəli və fəal olan müəssisədə,qurumda, ən isti münasibətlərin olduğu yerlərdə də ola 
bilər və bunu gözləmək də olar. Problemin qarşısının alınması üçün münaqişələri düzgün idarə 
etmək zərurəti vardır. Məhz XX əsrin ikinci yarısında xüsusi elm sahəsi olan konfliktologiya 
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elminin psixologiyadan ayrılaraq müstəqil elm kimi fəaliyyətə başlamasının əsas səbəbi cəmiyyət-
də münaqişələrin rolunun artması ilə bağlı idi.  

Münaqişə probleminin öyrənilməsinin ən əsas cəhətlərindən biri münaqişələrin səbəblə-
ridir. Sosial və sosial-psixoloji tədqiqatların nəticəsi aşağıdakı əsas səbəbləri meydana çıxarır: 

Sosial-iqtisadi səbəblər – Münaqişələr müasir cəmiyyətdə obyektiv sosial-iqtisadi ziddiyyət-
lərin təzahürü və törəməsi şəklində meydana çıxır. 

Sosial-psixoloji səbələr ayrı-ayrı insanların tələbatları, fəaliyyət məqsədləri, davranışı əsa-
sında formalaşır. 

Sosial-demoqrafik səbəblər– insanların yaşı və cinsindən irəli gələrək məqsədlərində, davra-
nış motivlərində müxtəliflik. 

Cəmiyyət daim inkişafda olur. Bu inkişafın üsullarından biri müəyyən mərhələlərdən ibarət 
olan prosesi əks etdirən münaqişədir. Münaqişə bütün hallarda 3 mərhələdən keçir: 

- başlanğıc; 
- inkişaf; 
- son. 
Deməli münaqişə hallarını sonlaşdırmaq, yəni aradan qaldırmaq üçün münaqişələrin düzgün 

idarə edilməsi əsas şərtdir. 
Təcrübə göstərir ki, münaqişələrin idarə edilməsinin üç istiqaməti (metodu) mövcuddur: 

münaqişədən qaçmaq, münaqişənin yatırılması və münaqişənin özünün idarə edilməsi. Adları 
çəkilən hər bir istiqamət xüsusi metodların köməyi ilə yerinə yetirilir.  

Münaqişələrin idarə edilməsi üçün çox sayda metodlar  mövcuddur. Ümumilikdə onları hər 
birinin öz istifadə sahəsi olan bir neçə qrupa bölmək olar: 

• şəxsiyyətdaxili; 
• stuktur; 
• şəxsiyyətlərarası; 
• danışıqlar; 
• aqressiv cavab hərəkətləri. 
Şəxsiyyətdaxili metodlar ayrı-ayrı şəxsiyyətə təsir edir və öz  şəxsi davranışının düzgün təş-

kil edilməsindən, opponentinin müdafiə olunma reaksiyasına səbəb olmadan öz nöqteyi-nəzərini 
ifadə edə bilməsini bacarmağından  ibarətdir. Çox vaxt digər şəxsə bu və ya digər müəyyən əşyaya 
olan münasibətinizi ittihamlarsız və tələbsiz vermək metodu istifadə edilir, lakin elə olsun ki, digər 
adam əşyaya olan münasibətini dəyişsin (“Mən- fikir” adlanan metod). Bu metod insana opponenti 
rəqibə çevirmədən öz mövqeyini qoruyub saxlamağa imkan verir. 

“Mən-fikir” insan hirsli, narazı olduğu halda daha effektivdir. O, yaranmış vəziyyət haqqın-
da öz fikrinizi deməyə, prinsipial mövqelər ifadə etməyə imkan verir.  Belə metod bir insanın di-
gərinə nəyi isə vermək istədiyi, lakin onun bunu neqativ qəbul edilməsini və hücuma keçməsini 
istəmədiyi halda xüsusilə faydalıdır. 

Struktur metodlar əsasən funksiyaların, hüquqların və cavabdehliyin düz bölünməməsindən, 
əməyin pis təşkil edilməsindən, işçilərin motivasiya və həvəsləndirilməsi sisteminin ədalətsiz ol-
masından və sair səbəbdən ortaya çıxan təşkil olunmuş münaqişələrin iştirakçılarına təsir edir.  Be-
lə metodlara: əməyə olan tələblərin izah edilməsini, əlaqələndirilmə mexanizmlərinin istifadəsini, 
ümumi təşkilati məqsədlərin hazırlanması yaxud dəqiqləşdirilməsini, əsaslandırılmış mükafatlan-
dırma sisteminin yaradılmasını aid edirlər. 

1.  Əməyə olan tələblər münaqişələrin qarşısının alınması və nizamlanması üçün ən effektiv 
vasitələrdən biridir. Hər bir əməkdaş vəzifələrinin, cavabdehliyinin, hüquqlarının nədən ibarət 
olmasını dəqiq təsəvvür etməlidir. Bu  Metod funksiyaların bölüşdürülməsini, hüquqları və ida-
rəetmə səviyyələri üzrə məsuliyyəti  nizamlayan müvafiq vəzifə borcları təlimatlarının və sənəd-
lərin hazırlanması ilə həyata keçirilir. 

2.  Əlaqələndirmə mexanizmlərinin istifadəsi lazım gəldikdə münaqişəyə müdaxilə edə bilən 
və münaqişə tərəfləri arasında mübahisə doğuran məsələləri həll etməyə kömək edə bilən təşkilatın 
struktur bölmələrinin yaxud vəzifəli şəxslərin istifadəsindən ibarətdir.    

3. Ümumi təşkilati məqsədlərin hazırlanması yaxud dəqiqləşdirilməsi təşkilatın bütün əmək-  
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daşlarının qüvvələrini birləşdirməyə, onları irəli sürülmüş məqsədlərə istiqamətləndirməyə imkan 
verir. 

4. Əsaslandırılmış mükafatlandırma sisteminin yaradılması eləcə də münaqişə vəziyyətini 
idarə etməkdə istifadə edilə bilər, çünki  ədalətli mükafatlandırma insanların davranışına pozitiv 
təsir göstərir və destruktiv münaqişələrdən boyun qaçırmağa kömək edir. Mükafatlandırma 
sisteminin ayrı ayrı adamları yaxud qrupları  neqativ davranışa sövq etməsi də önəmlidir. 

Şəxsiyyətdaxili metodlar münaqişə vəziyyətinin yaradılmasında yaxud münaqişənin özünün 
başlanmasında onun iştirakçılarının maraqlarına olan zərəri minimuma endirmək üçün gələcək 
davranışının formasını, qaydasını seçmək lazım olduğunu nəzərdə tutur.   

Danışıqlar münaqişələrin həlli metodu olaraq öz - özlüyündə münaqişə tərəfləri üçün qarşı-
lıqlı qəbul oluna bilən qərarların axtarışına istiqamətlənən taktiki metodlar toplumundan ibarət-
dir. Danışıqların mümkün olması üçün müəyyən şərtlərin yerinə yetirilməsi lazımdır: 

• münaqişə tərəflərinin qarşılıqlı asılılığının mövcud olması; 
• münaqişə iştirakçılarının imkanlarında (səlahiyyətlərdə) əhəmiyyətli fərqin olmaması; 
• münaqişənin inkişaf mərhələsinin danışıqlara uyğun olması; 
• danışıqlarda yaranmış vəziyyətdə qərar qəbul edə biləcək tərəflərin iştirak etməsi. 
Aqressiv cavab hərəkətləri münaqişə vəziyyətlərini aradan qaldırmaq üçün son dərəcə arzu 

edilməyən  metodlardandır.  Bu metodların istifadə edilməsi münaqişə vəziyyətini güc, o cümlə-
dən kobud güc, zorakılıq mövqeyindən həll edilməsinə gətirib çıxarır. Lakin elə vəziyyətlər olur 
ki, münaqişənin həll edilməsi ancaq bu metodlarla mümkündür. 

Təcrübə münaqişələrin üç həlli  istiqamətinin (metodu) olmasını göstərir: 
• münaqişədən qaçmaq; 
• münaqişəni yatırmaq; 
• münaqişənin özünü idarə etmək. 
Adı çəkilən istiqamətlərin hər biri xüsusi metodların köməyi ilə həyata keçirilir. Məsələn 

Münaqişədən qaçmaq metodunun üstünlüyü qərarın bir qayda olaraq operativ qəbul olunmasın-
dan ibarətdir. Bu metod məlum münaqişənin lazım olmadığı, onun təşkilatda yaranmış vəziyyətə 
uyğun gəlmədiyi halda yaxud mümkün olacaq münaqişənin məsrəflərinin çox olduğu halda istifa-
də olunur.  

Münaqişədən qaçmağın müxtəlif  metodlarından biri hərəkətsizlik metodudur. Bu metodda 
vəziyyətlərin inkişafı vaxtın ixtiyarına buraxılır və öz axarı ilə təbii surətdə gedir. Hərəkətsizlik 
hadisələrin inkişafını qabaqcadan görünmədiyi, onların nəticələrinin qabaqcadan bilinmədiyi hal-
da tamamilə qeyri-müəyyən şəraitdə özünü doğruldur. 

Bu metodun digər növü güzəştə getmək və uyğunlaşmadır. Bu halda bir tərəf öz tələblərini 
azaltmaq hesabına güzəştə gedir.  

Münaqişənin həll edilməsi prosesi bir çox hallarda rəhbərin yanaşmasından, onun şəxsi ma-
raqlarından, münaqişənin genişlənməməsi üçün istifadə etdiyi vasitələrdən asılıdır. Bu vasitələrin 
seçimində rəhbər mümkün qədər diqqətli olmalıdır. Onun səlahiyyətlərində münaqişənin qarşısını 
almaq üçün olduqca məhdud  imkan ola bilər. Bütün hallarda iki cəhəti nəzərdən qaçırmamaq la-
zımdır. Birincisi, hər hansı bir münaqişə ilə bağlı həyata keçirilən fəaliyyətin birbaşa münaqişə 
iştirakçılarına və müvəqqəti bitərəflik göstərən insanlara necə təsir edəcəyini aydınlaşdırmaq. İkin-
cisi, əxlaq normaları, konkret təşkilatda mövcud olan adətlər, vərdişlər, bunlar eyni zamanda in-
sanların həm sakit, həm də münaqişəli vəziyyətdə davranışını tənzimləyirlər.  
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Причины социальных конфликтов на предприятиях и способы их устранения 
 

Резюме 
Конфликты на предприятии — это столкновение противоречивых идей, целей, инте-

ресов или позиций двух или более сторон или взаимных субъектов. Анализ социальных 
конфликтов и их решения, важность исследования и изучения социальных конфликтов на 
современных предприятиях для предприятия, его действенные и отрицательные стороны, 
необходимость разрешения конфликтов для предприятия, оценка их роли очень важны. 
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Causes of social conflicts in enterprises and ways to eliminate them 

 

Summary 
Conflicts in an enterprise are the clash of conflicting ideas, goals, interests or positions of 

two or more parties or mutual entities. The analysis of social conflicts and their solutions, the 
importance of investigating and studying social conflicts in modern enterprises for the enterprise, 
its effective and negative aspects, the necessity of conflict resolution for the enterprise, and the 
evaluation of their role are very important. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ BEYNƏLXALQ BİZNES 

MÜNASİBƏTLƏRİNİN İNKİŞAFININ BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ 
 
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatında beynəlxalq biznes münasibətlərinin 

inkişaf etidirilməsi davamlı rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın yaradılmasına istiqamətlənmiş ən 
mühüm prioritetlərdən biri hesab edilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inki-
şafı sahəsində həm kiçik, həm orta və həm də iri təsərrüfat subyektlərinin yaradılmasına və biznes 
şəbəkələrinin qurulmasına diqqət yetirilməlidir. Kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsinə isti-
qamətlənmiş tədbirlər, eləcə də onların beynəlxalq qlobal rəqabət mühitinə effektiv şəkildə inteq-
rasiyası məhz həmin qurumların müflisləşməsinin qarşısının alınmasına yönəldilmiş tədbirlər 
sistemini, mühüm tərkib hissəsini təşkil edir.  

Kənd təsərrüfatında beynəlxalq biznes münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi isə əsas etibarilə 
iri təsərrüfat subyektlərinin formalaşmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. İri təsərrüfat subyekt-
ləri, o cümlədən aqroparkların yaradılması məhz istehsalın intensivləşdirilməsində ən başlıca isti-
qamətlərdən biri hesab edilməlidir. Kənd təsərrüfatında beynəlxalq biznes münasibətlərinin inkişaf 
etidirlməsi məhz intensiv texnologiyaya əsaslanmaqla azad rəqabət və iqtisadi sərbəstlik prinsip-
lərini ön plana çəkməlidir.  
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Bu baxımdan kənd təsərrüfatında istehsal edilən məhsulların rəqabət qabiliyyətinin yüksəl-
dilməsinə istiqamətlənmiş tədbirlər çərçivəsində məhsulun keyfiyyətinin beynəlxalq standartlara 
uyğunlaşdırılması vacib şərtlərdəndir. Odur ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatın-
da beynəlxalq münasibətlərin inkişafının ən mühüm prioritet istiqamətlərindən biri ekoloji təmiz 
məhsul istehsalının həyata keçirilməsi və onun xarici bazarlara çıxarılması ilə bağlıdır. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, ekoloji cəhətdən təmiz məhsul istehsalının həyata keçirilməsi ənənəvi kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə müqayisədə kifayət qədər yüksək maya dəyərini şərtləndirir. 
Eyni zamanda kifayət qədər yeksək maya dəyəri şəraitində istehsal edilən məhsulların beynəlxalq 
bazar qiymətləri də əlavə ənənəvi məhsulla müqayisədə iki dəfəyə qədər yüksək olur. Ümumiy-
yətlə işğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadi potensialı və yaşıl iqtisadiyyatda əhəmiyyətli rol 
oynadığını nəzərə alaraq həmin ərazilərdə ekoloji cəhətdən təmiz məhsul istehsalını qorumaq 
mümkündür. Həmin məhsulların, xüsusilə Qərb ölkələrinin bazarlarına çıxarılması prinsip etiba-
rilə bu sahədən daha çox gəlir əldə edilməsini vəd edə bilər.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatında beynəlxalq biznesin inkişafı ilə bağlı 
iqtisadi mexanizmlər ilk növbədə investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsinə istiqamətlənmiş təd-
birləri özündə əks etdirməlidir. Beynəlxalq investisiyaların cəlb edilməsi iqtisadi mexanizmlərin 
tərkib hissəsini təşkil etməklə, kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının kapital resurslarına olan 
tələbatlarının ödəniləsində əhəmiyyətli rol oynayır. Belə ki, investisiyaların vergidən azad edil-
məsi bütövlükdə xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün hərəkətverici qüvvələr hesab edilir.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatında beynəlxalq biznes münasibətlərinin in-
kişafının ən mühüm şərtlərindən biri də texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı infrastruktur təminatının 
yaxşılaşdırılmasıdır. Belə ki, son zamanlar dünya iqtisadiyyatında müşahidə olunan inqilabi ba-
xımdan texniki dəyişikliklər fonunda ölkələrarası rəqabət də demək olar ki, əhəmiyyətli dərəcədə 
artmışdır. Bütün bunlar isə perspektiv həyatın rəqəmsallaşmasına, yeni texnologiyaların aktiv 
tətbiqinə və insanın iştirakı olmadan müasir sahələrin sürətli inkişafına əlverişli imkanlar açır. 
Məhz bütün bunları nəzərə alaraq süni intellektin imkanları hesabına kənd təsərrüfatında bir sıra 
prosesləri insan iştirakı olmadan həyata keçirmək mümkündür ki, bu da məhsulun maya dəyərinin 
aşağı salınmasına əlverişi şərait yaratmaqla istehsal edilən məhsulun rəqabət qabiliyyətinin 
yüksəldilməsində önəmli rol oynayacaqdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin kənd təsərrüfatında 
beynəlxalq biznes münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi, dayanıqlı məhkunlaşma prosesinin gerçək-
ləşdirilməsinin və onların iqtisadi fəaliyyətinin reinteqrasiyasını özündə əks etdirir. Bu baxımdan 
kənd təsərrüfatında beynəlxalq biznes münasibətlərinin inkişafının sosial mexanizmlərini də yad-
dan çıxarmaq doğru olmazdı. Belə ki, kənd təsərrüfatında beynəlxalq biznes münasibətlərinin inki-
şafında sosial mexanizmlər ön plana çəkilməli, bu baxımdan dayanıqlı məskunlaşma təmin 
edilməli, yeni iş yerlərinin açılmasına istiqamətlənmiş tədbirlər genişləndirilməli, aqroturizmin 
imkanları hesabına kənd təsərrüfatında çalışan işçilərin alternativ formada məşğulluq və gəlir əldə 
etmək imkanları təmin edilməlidir. Sosial məskunlaşma ilk növbədə məşğulluğun səviyyəsinin 
yüksəldilməsini özündə əks etdirməklə əhalinin gəlirlərinin artırılmasının, eləcə də onların alıcılıq 
qabiliyyətinin yüksəldilməsini nəzərdə turur.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatında beynəlxalq biznes münasibətlərinin inkişaf 
etdirilməsinin ən mühüm ekoloji mexanizmləri də mövcud olmalıdır. İlk növbədə perspektiv iqtisadi 
inkişafla bərabər ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, yaşıllıqların sürətli bərpası və artırılması, su 
ehtiyatlarından vəc dayanıqlı enerji mənbələrindən səmərəli istifadə edilməsi təmin edilməlidir. 
Ümumiyyətlə proqnozlaşdırılır ki, 2025-ci ilə qədər bütövlükdə İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
məhsul istehsalının ÜDM-ə təsiri daha da artacaqdır. Lakin, başlıca vəzifə, daha doğrusu qlobal çağırış 
ondan ibarətdir ki, həmin potensialın daha çox qeyri-neft sektorunun hesabına təmin edilməsi ilə nail 
olunsun. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatında beynəlxalq biznes münasibətlərinin 
inkişafı kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və satışı prosesləri ilə məhdudlaşmamalıdır. Belə ki, 
kənd təsərrüfatı ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə olan sahələrdə də biznes cəlbediciliyinin yüksəldilməsinə nail 
olunmalı və onun rəqabət qabiliyyətinin artırılması təmin edilməlidir.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının beynəlxalq biznes münasibətlərinin inki-
şaf etdirilməsi bütövlükdə ölkədən xaricə ixrac edilən məhsulların həcminin artırılmasına əlverişli 
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imkanlar açır. Bu da məhsul satışından daxilolmaların həcminin artırılmasına, dövlət büdcəsinin 
imkanlarının yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxarmaqla yanaşı İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kifayət 
qədər dərin xarakter daşıyan məskunlaşma proseslərinin gerçəkləşməsinə öz töfhəsini verə bilər.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə beynəlxalq biznes münasibətlərinin inkişafının ən mühüm 
sahələrindən biri də aqrar sahə üzrə maliyyə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinin və bu sahədə 
investisiya cəlbediciliyinin artırılmasına nail olmasından ibarətdir.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xarici investisisyaların cəlb edilməsi ilə bağlı bütün institu-
sional strukturlar, problemlər aradan qaldırlmalı və bu problemlərin həlli ilk növbədə effektiv 
şəkildə maliyyə, bank sektoru bazarına daxil olmanı sürətləndirə bilər və istehsalçıların bütövlükdə 
adı çəkilən institusional qurumlara əlçatanlılığını təmin edə bilər.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatında beynəlxalq bazar münasibətlərinin inki-
şafı eyni zamanda iri korporasiyaların formalaşması üzrə kreativ sektorların seçilməsini də özündə 
ehtiva etməlidir. Bu çərçivədə maliyyələşmə tədbirləri ilk növbədə Qarabağ regionunda iri 
müəssisələr iqtisadi cəhətdən səmərəli olan sahibkarlıq üzrə xarici rəqabətin mənfi təsirlərinin 
azaldılmasına istiqamətləndirilməli və dövlət lazımi tədbirlər hazırlmalı və daxili bazarın qorun-
ması üzrə tədbirləri tamamlamalıdır.  
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Некоторые вопросы развития международных деловых отношений на 

освобожденных территориях 
 

Резюме 
Существуют значительные потенциальные возможности, а также значительные угрозы, 

связанные с развитием международных деловых отношений в аграрном секторе освобож-
денных территорий. Прежде всего, если говорить об угрозах, то можно сделать вывод, что 
обеспечение безопасности на освобожденных от оккупации территориях и разминирование 
территорий являются важными условиями. На самом деле создание здоровых экономических 
условий-это практически следующий шаг после процесса устойчивого урегулирования. 

Что касается потенциала развития международных деловых отношений в аграрном 
секторе освобожденных территорий, то важно подчеркнуть важную роль сельского хозяй-
ства в специализации освобожденных территорий. 
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Some issues of the development of international business relations in the liberated 
territories 

 

Summary 
There are considerable potential opportunities, as well as significant threats, related to the  

development of international business relations in the agricultural sector of the liberated territories.  
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First of all, if we talk about the threats, we can conclude that ensuring security in the territories 
freed from occupation and clearing the territories from mines are important conditions. In fact, the 
creation of healthy economic conditions is almost exactly the next step after the sustainable 
settlement process. 

As for the potential of developing international business relations in the agricultural sector 
of the liberated territories, it is important to highlight the important role of agriculture in the 
specialization of the liberated territories. 
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İNSAN KAPİTALININ FORMALAŞMASI VƏ İNKİŞAFINA NƏZƏRİ YANAŞMALAR 
 

Qloballaşan dünyanın müasir inkişaf mərhələsində istehsal proseslərinin informasiyalaşdı-
rılması, iqtisadiyyatın şəxsiyyətə və cəmiyyətin innovativ inkişafa  istiqamətləndirilməsindən iba-
rətdir. Məhz cəmiyyət həyatının yeni insan ölçüsünə keçidi bütün sosial-iqtisadi mexanizmin mər-
kəzinə istehsalçı və istehlakçı kimi insan amilinin  yerləşdirilməsini nəzərdə tutur ki, nəticədə  so-
sial yönümlü bazar iqtisadiyyatının müasir inkişafı və formalaşması şəraitində iqtisadi artımda 
subyektə xüsusi rolun verilməsini nəzərdə tutan yeni insan inkişafı modeli formalaşır. 

Son illər ölkədə baş verən  köklü iqtisadi-siyasi dəyişikliklər insan kapitalının inkişaf etdiril-
məsi və bu kapitaldan səmərəli istifadə edilməsinin vacibliyini zərurətə çevirir. Çünki burada məq-
səd sosial proseslərin inkişafına təsir edən amilləri aşkara çıxarmaq, meydana çıxa bilən və müm-
kün olan bütün sosial nəticələrin dövlət səviyyəsində həll edilməsi vəziyyətini qiymətləndirən pro-
sesin inkişaf meyillərinə fəal təsir göstərməkdən ibarətdir. Başqa sözlə desək, insan kapitalının 
inkişafı və ondan səmərəli istifadə olunması dövlətin siyasətinin əsas  istiqamətlərindən biridir.  

Qloballaşma prosesində insan probleminin öyrənilməsi həm təbiət, həm də humanitar elmlər 
üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu ondan irəli gəlir ki, iqtisadi dirçəliş, yeni texnologiyaların 
istifadəsi, insan-təbiət münasibətlərinin gərginləşməsi, təhsil, səhiyyə, sosial təminat sisteminin 
təkmilləşdirilməsi zərurəti insana aid problemlərin iqtisadi aspektdə işlənib hazırlanmasını tələb 
edir. Bu baxımdan müasir cəmiyyətdə sosial-iqtisadi, hüquqi-mənəvi dəyişikliklərin öyrənilməsi, 
bütünlükdə sivilizasiyanın davamlı inkişafının elmi cəhətdən proqnozlaşdırılması üçün insan ka-
pitalının inkişafının strateji istiqamətlərinin tədqiq edilməsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Müasir şəraitdə insan kapitalının formalaşması və inkişafı aşağıdakı əsas amillərin təsiri 
altında həyata keçirilir:  

• ölkənin siyasi və sosial-iqtisadi inkişafı; 
•  onun demoqrafik potensialı; 
•  qanunun aliliyi; 
• vətəndaşların təhlükəsizliyi; 
• təhsil və səhiyyənin keyfiyyəti. 
Bu gün dövlət sektorunda insan kapitalının idarə edilməsi sisteminin təkamülü insan resurs-

larının idarə edilməsində dövlət qurumlarının və müəssisələrinin mexaniki baxışlarını bu sahədə  
daha aktiv hala gətirən yeni strateji idarəetmə sistemində baş verir. Resurs potensialının inkişafı, 
onun fəaliyyəti, mükafatlandırılması və təcrübənin ötürülməsi kadr sistemindəki texnoloji dəyi-
şikliklərin sürətli tempi ilə gücləndirilmiş, bu da dövlət qurumlarında insan resurslarının inkişafına 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmişdir [2]. 

İnsan kapitalı yalnız insanın malik olduğu bacarıq, bilik və qabiliyyətlərin məcmusu deyil. 
Belə ki, insan kapitalı: 

1. Birincisi, bu, yığılmış bacarıq, bilik və qabiliyyətlər  fondudur. 
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2. İkincisi, sosial təkrar istehsalın müəyyən bir sahəsində insan tərəfindən məqsədəuyğun 
şəkildə istifadə olunan,  əmək məhsuldarlığının və istehsalın artmasına kömək edən bacarıq, bilik 
və qabiliyyətlər  ehtiyatıdır. 

3. Üçüncüsü,bu ehtiyatdan təbii olaraq işçinin qazancının (gəlirinin) artmasına səbəb olan 
yüksək məhsuldar fəaliyyət formasında istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. 

4. Dördüncü, gəlirin artması sağlamlıq, təhsil və s. ilə bağlı ola biləcək investisiyalar vasitə-
silə insanı gələcəkdə yenidən səmərəli istifadə etmək üçün yeni bacarıq, bilik və motivasiya ehtiya-
tını artırmağa, toplamağa stimullaşdırır və həvəsləndirir [3]. 

İnsan kapitalının əsas xüsusiyyətləri:  
• müasir şəraitdə insan kapitalı cəmiyyətin əsas dəyəri və iqtisadi artımın müəyyənedici 

amilidir; 
• insan kapitalının formalaşması insanın özü və bütün cəmiyyət tərəfindən əhəmiyyətli 

xərclər tələb edir; 
• bacarıqlar şəklində insan kapitalı müəyyən bir ehtiyatdır, yəni kumulyativ ola bilər; 
• insan kapitalı fiziki cəhətdən köhnələ, iqtisadi cəhətdən dəyərini dəyişə və dəyərdən düşə 

bilər; 
• insan kapitalı likvidlik dərəcəsinə görə fiziki kapitaldan fərqlənir; 
• insan kapitalı onun daşıyıcısından - canlı insan şəxsiyyətindən ayrılmazdır; 
• formalaşma mənbələrindən asılı olmayaraq dövlət, ailə, şəxsi və s. insan kapitalının və 

birbaşa gəlirin istifadəsinə fərdin özü nəzarət edir. 
Araşdımalardan aydın olur ki, insan kapitalı az istifadə olunarsa, qiymətdən düşmə tendensi-

yasına da malikdir. İnsan kapitalı insanların ömürləri boyu topladığı biliklər, bacarıqlar və sağlam-
lıqdan ibarətdir və onların cəmiyyətin məhsuldar üzvləri kimi potensiallarının reallaşdırılmasını 
təmin edir. Bu gün Azərbaycan dövləti ölkəmizdə insan kapitalının inkişafını stimullaşdırmaq 
məqsədilə bir sıra tədbirlər həyata keçirməkdədir. Real sektorun tələbinə uyğun kadr hazırlığının 
aparılması, təhsil sistemində islahatlar burada mühüm yer tutur.  

Ümumiyyətlə insan kapitalının struktur elementlərinə baxdıqda onun çox mürəkkəb olduğu-
nu görə bilərik. İnsan kapitalının struktur elementlərinə insanın anadangəlmə keyfiyyətləri, sonra-
dan əldə etdiyi bilikləri, dövlətin onun yetişməsinə xərclədiyi vəsaitləri, cəmiyyətdə insan olaraq 
yetişməsi üçün təminatına önəmli olan istehlak xərclərini, gündəlik yaşam üçün vəsaitləri aid et-
mək olar. 

Dövlət insan kapitalının meydana gəlməsi, formalaşması və inkişafında başlıca maraqlı sub-
yekt kimi çıxış edir. Bunun üçün xüsusi dövlət siyasəti reallaşdırılır. Dövlət bu baxımdan həm 
stimulverici, həm də icbari tədbirlər istifadə edir və bu tədbirlər ümumdövlət insan kapitalının 
artırılması məqsədi daşıyır. İnsan kapitalının formalaşmasında və toplanmasında dövlətin rolunun 
üzə çıxarılması və  müvafiq tədbirlərin gətirə biləcəyi uğurlu nəticələr ilk növbədə, ölkənin insan 
potensialının artmasında mühüm rol oynayır. İnsan kapitalına dövlət tərəfindən  investisiyaların 
yatırılması öz  müsbət təsirlərini  aşağıdakı istiqamətlərdə göstərə bilər: 

• demoqrafik, kadr və peşəkar risklərin azaldılması; 
• səhiyyə xərclərinin sabitləşdirilməsi; 
• əhalinin gəlirlərinin artması hesabına vergitutma bazasının artması; 
• qeyri-məhsuldar sosial xərclərin azaldılması (işsizliyə görə müavinətlər və əhalinin 

aztəminatlı kateqoriyaları); 
• cinayət səviyyəsinin aşağı salınması; 
• sağlamlığa münasibətin dəyişməsi, çox halda daha yüksək təhsil və gəlir səviyyəsi ilə 

əlaqələndirilir; 
• vətəndaşların ictimai fəallığı; 
• sosial məsuliyyətli düşüncə və sosial məsuliyyətli istehlak fenomeni, yeni dəyərlər 

sisteminin formalaşması. 
İnsan kapitalının formalaşdırılması və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlmiş dövlətin əsas 

fəaliyyət istiqamətlərinə aşağıdakılar daxildir: 
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• həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və rahat yaşayış mühitinin yaradılması; 
• səmərəli səhiyyə sisteminin formalaşdırılması və bütün vətəndaşların ixtisaslı tibbi yar-

dıma bərabər çıxışının təmin edilməsi; 
• müasir çağırışlara adekvat olan təhsil sisteminin formalaşdırılması, onun bütün səviy-

yələrində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və ona bərabər çıxışın təmin edilməsi; 
• təhlükəsiz və rahat iş şəraitinin formalaşmasına, iqtisadi fəal əhalinin rasional, səmərəli 

məşğulluğuna nail olunmasına kömək etmək. 
Beləliklə, araşdırmadan aydın olur ki, insan kapitalı  ölkə iqtisadiyyatının formalaşma sə-

viyyəsindən, eləcə də istifadə xarakterindən asılıdır.  İnsan kapitalının səviyyəsi dövlətin əldə et-
miş olduğu üstünlükləri möhkəmləndirməyə və inkişaf etdirməyə yönəlmiş sosial və iqtisadi siya-
sətinin seçimini müəyyən edir. Müasir insan kapitalı insanın intellekti, onun peşəkar və yaradıcı 
inkişaf motivasiyası, mentaliteti ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır.O, həyatın müxtəlif sahələrinə inves-
tisiyalar hesabına formalaşır: təhsil, səhiyyə, tərbiyə, özünütəhsil, mədəniyyət və incəsənət, elm, 
biznesin inkişafı, informasiya təminatı, təhlükəsizlik. Peşəkar bilik, bacarıq və qabiliyyətlərin inki-
şafı və təkmilləşdirilməsinə investisiya qoyuluşu hesabına insan kapitalının artırılması digər 
sahələrlə müqayisədə ən səmərəli hesab edilir. 
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LAYİHƏ KOMMUNİKASİYALARININ İDARƏETMƏ TENDENSİYALARI 
 

“Layihə” və “Layihələrin idarəedilməsi” anlayışı uzun müddət əvvəl və davamlı olaraq 
bizim həyatımıza daxil olsa da, bu terminin qəbul edilmiş bir şərhi yoxdur. İdarəetmədə “layihə” 
dedikdə, dəqiq son məqsədlər, resurs və vəzifələrin qarşılıqlı əlaqəsi, layihənin müəyyən edilmiş 
başlama və bitmə tarixinin müddəti, məqsədlərin və şərtlərin reallaşdırılmasının yenilik dərəcəsi, 
layihə daxilində onun ətrafda yaranan mübahisəli vəziyyətinin labüdlüyü kimi bir sıra fərqli əla-
mətlərin, kompleks məsələlərin və fəaliyyətinin məcmusu başa düşülür. Layihələrin həyata keçiril-
məsində səmərəliliyin yüksəldilməsi üçün unikal metod və vasitələrdən istifadə edilir. 

Layihələrin idarəetməsinin metodologiyası layihələrin idarəetməsinin standartlarında özünü 
əks etdirir. 

Kommunikasiyalar - bu, layihə infomasiyalarının formalaşması, yığıımı, yayımı, saxlanması 
və son yerləşdirlirməsi vaxtında və müvafiq təmin edilməsi ilə bağlı bir prosesdir. 

Koordinasiyaların idarəetmə planı – bu aşağıda təsnifləndirilən sualları əks etdirən sənəddir: 
• layihə üçün kommunikasiyalardan gözlənilən tələblər; 
• informasiya mübadiləsi necə və hansı şəkildə baş verməlidir; 
• kommunikasiyalardan nə vaxt və harada istifadə edilməlidir; 
• müxtəlif növ kommunikasiyaların təmin edilməsi məsuliyyəti kimin üzərinə düşür. 
Kommunikasiya tələbləri dedikdə, layihə iştirakçılarının informasiya üzrə ümumi tələbləri 

başa düşülür. 
Qəbul edilən qərar haqqında da ehtiyac var. Əgər rəhbərliyin, sponsorlar və müştərilərinin 

qəbul etdiyi qərarlar birbaşa layihəyə və onların iqtisadi mühitinə aiddirsə, o zaman komanda üzv-
lərinin bu haqqda məlumatları olmalıdır. 

Kommunikasiya tələblərinin təmin edilməsi üçün layihənin təşkilati strukturu əsas kimi çıxış 
edir. Həmçinin, kommunikasiya tələblərinin irəli sürülməsi və idarəedilməsi üçün layihənin 
aşağıdakı aspektləri olduqca vacibdir: 

• layihəyə cəlb edilmiş bölmələr və ixtisaslar; 
• layihəyə cəlb edilmiş insan resurslarının kəmiyyət və yerləşmə logistikası; 
• layihə iştirakçılarının daxili və xarici informasiyaya olan ehtiyacları. 
Kommunikasiyaların idarəetməsi planına, həmçinin layihənin cari vəziyyəti üzrə iclasların 

keçirilməsi prinsipləri, layihə komandasının toplantısı, elektron iclası və elektron poçtunun ünvanı 
daxil edilə bilər. Kommunikasiya vasitələrinə texnologiyaların seçimi aşağıda təsnifləşdirilmiş bir 
neçə suallara cavablar ilə müəyyən edilir: 

1. informasiyanın əldə edilməsinin təcililiyi; 
2. texnologiyaların əlyetərliliyi; 
3. layihəyə cəlb edilmiş heyət; 
4. layihənin davamlılığı; 
5. layihənin əhatəsi. 
Kommunikasiyaların əsas növləri aşağıdakılardır: 
1. Yazılı hesabatlar, məktublar, fakslar, elektron poçtun istifadə edilməsi. 
2. İclas, telekonferensiyalar. İclasların üstünlükləri ondadır ki, onlar az müddət ərzində eyni 

zamanda bir neçə iştirakçılarla informasiya mübadiləsi edilməsinə və ümumi qərarlar qəbul edil-
məsinə şərait yaradır.Kommunikasiya növü olan iclasların müvəffəqiyyəti onların hansı dərəcədə 
diqqətlə hazırlanmasından asılıdır. İştirakçılar iclasın harada və hansı vaxtda keçirilməsi haqqında 
əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməlidirlər. Hər bir iştirakçı gündəlikdə olan məsələ ilə tanış olmalıdır. 
Bundan əlavə, hər bir iştirakçı iclasdan əvvəl bitirilməmiş iş haqqında hesabat verməlidir. 
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İclasın gedişində müzakirə olunan məsələlərin, tapşırıqların və qəbul edilən qərarların tarixi, 
iclasda qəbul edilmiş qərarların yerinə yetirilməsinə məsul olan şəxslərin sənədləşdirilmələri üçün 
protokollar tərtib edilir. Protokolların tərtib edilməsində əsas kimi çıxış edən, iclasın gündəlik mə-
sələlərinin mümkün olan variantlarından biri əlavə verilməlidir. 

İnternet - texnologiyalar layihə kommunikasiyalarının idarəedilməsində internet-texnologi-
yaların istifadə edilməsi daha geniş yayılmışdır. Praktiki olaraq, layihələrin idarədilməsində, hə-
yata keçirilməsində iştirak edən bütün proqram məhsulları hal-hazırda internet əsasında problem-
lərin acıq müzakirəsi üçün vasitələri özündə birləşdirir. Bundan əlavə, məlumatların saxlanılması 
sistemi olan “bulud” texnologiyası da geniş populyarlıq qazanmışdır. Daha məşhur olan Google, 
Docs və Microsoft Office 365 kimi servislər məhz layihə üzərində işlədikdə aktiv istifadə edilir. 
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KADR SİYASƏTİ ANLAYIŞI VƏ İDARƏETMƏ SİSTEMİNDƏ KADR SİYASƏTİNİN 
YERİ 

 
Müasir dövrdə beynəlxalq miqyasda şirkətin fəaliyyətinin uğur amili onun əsas resursu olan 

kadrlar və ya personal olduğu sirr deyil. Belə ki, bacarıqlı olması planlaşdırılan maliyyə və qeyri-
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maliyyə nəticələrinə nail olmağa imkan verir. Təşkilatın kadr siyasəti kadrlarla işləmək üçün vahid 
strategiyadır.  Buna görə də, müasir müəssisə idarəetmə konsepsiyası istehsalın kadr komponenti-
nin-müəssisənin kadrlarının idarə edilməsi ilə əlaqəli idarəetmə fəaliyyətinin çox sayda funksional 
sahələrinin seçilməsini nəzərdə tutur [1]. 

Kadr siyasəti həm daxili (təşkilatdaxili dəyişikliklər), həm də xarici (dəyişən ətraf mühit 
şəraiti) dəyişən amillərə uyğun olaraq daimi uyğunlaşma, yenilənmə tələb edir. Bu amillərə aşağı-
dakılar aiddir: 

• şirkətin maliyyə imkanları; 
• kəmiyyət və keyfiyyətcə işləyən işçilər; 
• əmək qanunvericiliyinin tələbləri; 
• şirkətin ixtisasına, missiyasına, strategiyasına görə tələblər; 
• bazar vəziyyəti; 
• rəqabət aparan şirkətlərin işçi qüvvəsinə olan tələbi [2]. 
Bütün bunlarla yanaşı şirkətin kadr siyasətinə bir sıra amillər təsir edir: 
• makro amillər (dövlət-hüquqi tənzimləmə, sosial-iqtisadi şərait, həmkarlar ittifaqları və s.); 
• mezofaktorlar (təşkilati: məqsəd, müəssisənin vəzifələri, fəaliyyət, idarəetmə tərzi və s.); 
• mikrofaktorlar (işçilərin şəxsi xüsusiyyətləri, əmək kollektivlərinin xüsusiyyətləri və s.). 
Ümumiyyətlə, kadr siyasəti insan resurslarının idarəolunması sistemi kimi aşağıdakı alt 

sistemlərdən ibarətdir:  
1. Əmək ehtiyatlarının idarə olunması;  
2. İnsan resurslarının bölüşdürülməsi proseslərini təmin edən məşğulluğun idarə olunması; 
3. insan resurslarının istifadə olunması proseslərinin təmin edilməsi: 
Kadr siyasətinin əsas məqsədinə  aşağıdakılar aiddir: 
• təşkilatı təcrübəli, yüksək ixtisaslı və motivasiyalı işçilərlə təmin etmək; 
• hər bir işçinin bacarıq və potensialından səmərəli istifadə etmək; 
• işçi heyətinin öz işindən tam razı qalması üçün təşkilatda şərait yaratmaq; 
• hər bir işçinin iş yerində əlverişli iqlimi saxlamaq istəyini stimullaşdırmaq və dəstəklə-

mək; 
• işçilər arasında öz komandasının və bütövlükdə təşkilatın ümumi faydasına nail olmaq 

marağı saxlamaq [3]. 
Kadr siyasətinin prinsiplərinə aşağıdakılar aiddir: 
1. Elmlilik. Bu sahədə bütün müasir inkişaf etmiş elmi işlərdən   istifadə etmək, maksimum 

iqtisadi və sosial effekt verə bilər. 
2. Komplekslilik. Kadr fəaliyyətinin bütün sahələrini və işçilərin bütün kateqoriyalarını 

əhatə edir. 
3. Sistemlilik. Bu işin ayrı-ayrı komponentlərinin qarşılıqlı asılılığının və qarşılıqlı 

əlaqəsinin uçotu; iqtisadi və sosial effekti (həm müsbət, həm də mənfi), konkret hadisənin yekun 
nəticəyə təsirini nəzərə almaq zərurəti. 

4. Səmərəlilik. Bu sahədə fəaliyyət üçün hər hansı xərclər təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri 
hesabına ödənilməlidir. 

5. Metodiklik. Xüsusilə bir-birini istisna edən bir sıra metodların mövcud olduğu hallarda 
seçilmiş həllərin keyfiyyət təhlili [4].  

Qloballaşan  müasir dünyada  kadr siyasətinin əsas prinsipləri və məzmununu əhəmiyyətli 
dərəcədə dəyişdirmişdir. Effektiv kadr siyasəti, təşkilatın menecerlərinin hesablamalar və işçilərə 
təsir etmək üçün müvafiq üsul və vasitələrlə təsdiqlənmiş inkişafı ilə bağlı proqnozlara malik ol-
ması ilə xarakterizə olunur.  Müəssisələrdə kadrların idarə edilməsinin inzibati, iqtisadi və sosial-
psixoloji üsulları tətbiq edilir.  

İnzibati üsullar normativ olaraq müəyyən edilmiş cəza və həvəsləndirmə üsullarından isti-
fadəyə əsaslanır. İnzibati üsullara əmrlərin, göstərişlərin verilməsi, vəzifə təlimatlarının hazırlan-
ması, kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsi daxildir [5]. 

İqtisadi metodlar müsbət və mənfi motivasiya yaradan üsullardan istifadə edir. Onlar bütöv- 
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lükdə təşkilatın işçilərinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə əsaslanır. İqtisadi metodlardan əsa-
sən müəssisənin mühasibi istifadə edir. Bunlara daxildir: qiymət, vergi, texniki və iqtisadi təhlil. 

Sosial-psixoloji metodlar müəssisənin korporativ mədəniyyəti normalarında və cəmiyyətin 
əxlaq normalarında təsbit olunmuş dəyərlər sisteminə əsaslanır. Müəssisənin rəhbəri və bütün işçi-
ləri tərəfindən zəruri hallarda sosial-psixoloji metodlardan istifadə edilir. Bu üsullara kollektivdə 
normal psixoloji ab-havanın yaradılması, işçilər arasında təşəbbüskarlığın inkişafı daxildir. 

Ümumiyyətlə, müəssisənin səmərəli işləməsi müəssisənin kadr idarəetmə sisteminin qurul-
ması üçün bir çox variantdan birinin seçilməsindən, onun fəaliyyət imkanlarının öyrənilməsindən, 
müəyyən bir şirkət üçün ən uyğun texnologiyaların seçilməsindən və insanlarla işləmək üsulların-
dan asılı olacaqdır.  

Müasir dövrdə  müəssisənin kadr siyasəti təşkilatın mövcud və gələcək işçi heyətinin optimal 
və səmərəli istifadəsi üçün müəyyən bir strategiyadır. İnsan resurslarının planlaşdırılmasının ef-
fektivliyi müəssisə rəhbərliyinin bazarın mənfi təsirlərinə adekvat reaksiya verməsindən, habelə 
mənfi nəticələrin aradan qaldırılması üsullarının tapılmasından ibarətdir. Beləliklə, bütün müəssi-
sənin səmərəliliyi birbaşa müəssisənin kadr siyasətinin düzgünlüyündən və işçi heyətinin optimal-
laşdırılmasından asılıdır. Buna görə də müəssisənin kadr siyasətini bacarıqla təşkil etmək vacib 
şərtlərdəndir. 

Kadr siyasətinin formalaşmasına və inkişafına xarici və daxili amillər təsir edir. Xarici amil-
lərə elə amillər daxildir ki, təşkilat özü belə amilləri idarə etmək və dəyişdirmək iqtidarında deyil. 
Bunun üçün də istənilən müəssisə  kadr ehtiyaclarını və bu ehtiyacların ödənilməsinin optimal 
mənbələrini nəzərə almalıdır. Daxili mühit amilləri təşkilat tərəfindən təsirin idarə edilməsi və 
idarə edilməsi prosesinə uyğun olan amillərdir. Kadr siyasətinin istiqamətləri müəyyən bir təşkilat-
da kadr işinin istiqamətləri ilə üst-üstə düşür. Başqa sözlə, konkret təşkilatın kadr siyasətinin 
istiqamətləri bu təşkilatda qüvvədə olan kadr idarəetmə sisteminin funksiyalarına uyğundur. Nəti-
cə etibarilə, kadr siyasəti istənilən müəssisənin fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi işə qəbul və kadr-
ların idarə olunması prosesinə birbaşa təsir göstərə bilir [6]. 

Beləliklə, müasir şəraitdə kadr siyasətinə ümumi tələblər aşağıdakılardır: 
• Kadr siyasəti kifayət qədər çevik olmalıdır. Bu o deməkdir ki, bir tərəfdən sabit olmalıdır, 

çünki işçilərin müəyyən gözləntiləri sabitliklə əlaqələndirilir, digər tərəfdən isə dinamik, yəni, 
müəssisənin taktikasının dəyişməsinə, istehsal və iqtisadi vəziyyətə uyğun olaraq düzəliş edilməlidir. 

• Kadr siyasəti müəssisənin inkişaf strategiyası (və ya sağ qalması) ilə sıx bağlı olmalıdır. 
Bu baxımdan o, bu strategiyanın həyata keçirilməsində kadr hazırlığını təmsil edir. 

• Kadr siyasəti öz işçilərinə fərdi yanaşmanı təmin etməlidir. 
Beləliklə, yeni şəraitdə kadr siyasəti qüvvədə olan qanunvericiliyə, normativ aktlara və hö-

kumət qərarlarına riayət olunmaqla təkcə iqtisadi deyil, həm də sosial səmərənin  əldə edilməsinə 
yönəlmiş kadrlarla belə bir iş sisteminin yaradılmasına yönəlmişdir. 
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Giriş 

İşğaldan azad edilmiş ərazilər geniş və münbit torpaq sahələri əhatə etdiyindən, şübhəsiz ki, 
bu sahələrdə iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri ilə yanaşı inkişaf imkanları daha genişdir və bu 
imkanların reallaşdırılması məqsədilə həmin ərazidə aqrar sahənin davamlı inkişafının təmin edil-
məsinə istiqamətlənmiş tədbirlər gerçəkləşdirilməlidir. Məhz bu tədbirlərin gerçəkləşməsi fonun-
da həmin ərazilərdə yaşayan insanların əksər hissəsini əməyin məşğulluq sahəsi təmin edə bilər. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, məşğulluğun ənənəvi sahələri ilə yanaşı alternativ sahələrin reallaşdırıl-
ması ilə bağlı da regionda kifayət qədər potensial imkanlar mövcuddur. İşğaldan azad edilmiş əra-
zilərdə aqrar inkişaf modelinin formalaşdırılması kreativ məsələ olduğundan bu prioriteti aşağı-
dakı kimi təsnifləşdirmək olar. 

Fikrimizcə, işğaldan azad edilmiş ərazilərin aqrar istehsal üçün yararlı hala salınması və bu 
baxımdan torpaqların mümbitliyinin bərpa edilməsinə istiqamətlənmiş zəruri tədbirlərin gerçək-
ləşdirilməsi vacib şərtlərdən biridir. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrar inkişaf modelinin səciyyəvi cəhətlərindən biri də 
torpaq istifadəçilərinə zəruri köməyin göstərilməsi ilə bağlı iqtisadi və sosial mexanizmlərin iş-
lənib hazırlanmasıdır. Və bu mexanizmlər işlənib hazırlandıqdan sonra növbəti sonuncu mərhələ 
torpaq sahələrinin istifadəçiyə təhvil verilməsi olmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu zaman 
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təsərrüfatçılıq formalarından prioritet əsasda istifadə olunması və onların seçilməsi vacib şərtlər-
dəndir. Belə ki, həmin ərazilərdə rəqabaət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və aqrar məhsulların ixrac 
edilməsilə bağlı iri təsərrüfatların, o cümlədən aqroparkların yaradılmasına istiqamətlənmiş təd-
birlərin reallaşdırılması mühüm strateji əhəmiyyət kəsb edir. Lakin, bununla yanaşı həmin aqro-
parkların inhisarlaşma prosesinin qarşısının alınması məqsədilə azad rəqabətin dəstəklənməsinə 
istiqamətlənmiş tədbirlər də həyata keçirilməlidir.  

Bundan əlavə, kiçik və orta təsərrüfat subyektlərinin maraqlarının da qorunması təmin 
edilməlidir. Ora köçən əhalinin kənd təsərrüfatı istehsalı üzrə fəaliyyət göstərmək təşəbbüsləri 
effektiv qarşılanmalı, kiçik və orta təsərrüfatçılıq subyektlərinin formalaşdırılması ilə bağlı zəruri 
tədbirlər gerçəkləşdirilməli, onların həm inhisarçılıq sistemindən qorunması və həm də bütövlükdə 
öz ailələrini məhsulla təmin etməsini, daxili bazarlara məhsul çıxarılması ilə bağlı səyləri effektiv 
şəkildə qarşılanmalı və iqtisadi vasitələrlə dəstəklənməlidir. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrar sahənin inkişaf etdirilməsilə bağlı kifayaət qədər prob-
lemlərin olduğunu nəzərə alaraq bu sahəyə birbaşa zəruri dövlət tədbdirlərini göstərilməsi vacib-
dir. Belə ki, 30 ilə yaxın işğaldan azad edilmiş ərazilərdə nəinki yaşayış və eyni zamanda bütün 
istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin yenidən yararlı hala salınması üçün zəruri texniki hazırlıqların 
gerçəkləşdirilməsinə ehtiyac vardır. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yararlı hala salınan torpaq sahələri üzrə birbaşa torpaq isla-
hatlarını aparılması, ayrı-ayrı ev təsərrüfatlarına paylanması, tələsik və elmi cəhətdən əsaslandırıl-
mayan addım sayıla bilər. Belə ki, həmin torpaq sahələrinin istifadə forması Azərbaycanın digər 
ərazilərində aparılan islahatlarla bağlı mövcud təcrübədə nəzərə alınmalıdır və həmin təcrübənin 
destruktiv cəhətləri aradan qaldırılmalıdır. Destruktiv proseslərin qarşısının alınması baxımından 
nəzərə almaq lazımdır ki, məhz xırda əmtəə istehsalçılarının, o cümlədən sərəncamında 1.5 ha 
torpaq sahəsi olan əmtəə istehsalçıları növbəli əkin sistemini gerçəkləşdirə bilmir və yüksək məh-
suldarlıq səviyyəsinə nail ola bilməz. Bu baxımdan kollektiv təsərrüfatların yaradılması təcrübə-
sindən də istifadə edilməlidir. Aparılan təcrübələr göstərir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin 
dirçəldilməsi və inkişafı mahiyyəti etibarilə həmin ərazilərdə normal məskunlaşma prosesi gerçək-
ləşdirilməli və formalaşdırılan inkişaf modelindən və eləcə də aqrar sektorun inkişafından əhəmiy-
yətli dərəcədə asılıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrar sahənin 
inkişaf etdirilməsinə istiqamətlənmiş tədbdirlər, o cümlədən ilkin olaraq aqrar islahatların aparıl-
ması digər rayonlarda olduğu kimi inzibati əraziyə aid mövcud torpaq sahələrinin, bu sahədə yaşa-
yan əhali arasında bölüşdürülməsi formasının aparılması təbii görünür və əhalinin gözləntisi də 
məhz bundan ibarətdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, həmin sahələr, xırda əmtəə istehsalçılarına 1.5, 2 və 3 ha torpaq 
sahəsi heçdə həmişə iqtisadi səmərə vermir. Məhz bütün bunları nəzərə alaraq işğaldan azad edil-
miş ərazilərdə kənd təsərrüfatı kooperativlərinin yaradılması zərurət kəsb edir.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə əhalinin məskunlaşması və aqrar sektorun inkişafının əsas 
problemlərindən biri də işçi qüvvəsinin səmərəli istifadəsinə nail olunması, səmərəli istifadəyə nail 
olunması və kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin 
gerçəklşdirilməsidir. Məlum olduğu kimi, inkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatında çalışan bir 
nəfər işçi təxminən 60-80 nəfərə qədər işçinin doyuzdurulmasında iştirak edir. Daha doğrusu, 
məhsuldarlığın səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Belə olan halda regionlardan olan əhalinin 
böyük hissəsi son 28 ildə şəhərlərdə və ya şəhər tipli qəsəbələrdə məskunlaşmış və təbii ki, bütün 
bunlar onların məşğulluğunda da alternativ sahələrdə daha əhəmiyyətli rol oynamasına gətirib 
çıxarmışdır.  

Odur ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə təsərrüfat formala-
rının iqtisadi paritetlik əsasısnda formalaşdırılması, eyni zamanda kiçik və orta təsərrüfat subyekt-
lərinə də dövlət tərəfindən zəruri dəstəyin göstərilməsi mahiyyət etibarilə iqtisadi inkişafın əhə-
miyyətli stimullaşdırıcısı funksiyalarını gerçəkləşdirməyə imkan verə bilər. 

Beləliklə, yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirərək belə qənaətə gəlmək olar ki,  əslində 
aqrar təsərrüfatçılıq formalarının seçilməsi xüsusilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kifayət qədər 
problemli məqsədlərdən biridir və mübahisələndirmə obyektinə çevrilməkdədir. Ümumiyyətlə iş- 
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ğaldan azad edilmiş ərazilərdə təsərrüfat modelinin seçilməsi zamanı həm kiçik və həm də orta 
təsərrüfat subyektlərinin maraqlarının qorunması, eyni zamanda iri parkların yaradılmasına da diq-
qət yetirilməsi vacib hallardandır. Beləliklə, əslində 3 təsərrüfat formaları arasında konkret seçi-
min müəyyənləşdirilməsi, fikrimizdə, problemin düzgün həlli yolu deyildir. Əslində həm iri təsər-
rüfatların yaradılmasına, həm də xırda təsərrüfatların və orta təsərrüfatların formalaşdırılması və 
onların iqtisadi cəhətdən davamlı fəaliyyət göstərilməsisnə istiqamətləndirilmiş tədbirlər gerçək-
ləşdirilməlidir. Bütövlükdə nəzərə alınmalıdır ki, insanlar iri aqroparkların nəzdində səhərə kimi 
işləməkdən əlavə eyni zamanda onların torpaq mülkiyyətçisi olması da vacib şərtlərdən biridir. 
Lakin iri təsərrüfatlara onların “cəlb olunması”, daha doğrusu su, vergi və digər infrastruktur tə-
minatı baxımından iqtisadi cəhətdən təzyiq altında qalaraq bu prosesi seçməsi və eyni zamanda 
torpaqların boş qalması kimi proseslər də ön plana çəkilməlidir.  
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Необходимость формирования моделей земледелия на освобожденных территориях 
 

Резюме 
Фонд возрождения Карабаха был создан Указом Президента Азербайджанской Рес-

публики от 4 января 2021 года с целью поддержки обеспечения современного плана на тер-
риториях, освобожденных от оккупации. Упомянутый фонд носит характер публичного 
юридического лица и предусматривает поддержку деятельности, осуществляемой на ос-
вобожденных от оккупации территориях в целом. В целом все государственные органы 
обеспечивают реализацию необходимых мер в направлении поддержки экономического 
развития и ускорения социально-экономического развития территорий, освобожденных от 
оккупации. В связи с этим одним из важных условий является очистка территорий от мин 
и завершение процесса заселения в целом. Принимая во внимание все это, необходимо 
отметить, что для обеспечения устойчивого развития территорий, освобожденных от окку 
пации, в первую очередь должны быть оперативно обеспечены направления специализации  
этих территорий. 
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Summary 
The Karabakh Revival Fund was established by the Decree of the President of the Republic 

of Azerbaijan dated January 04, 2021 in order to support the provision of a modern plan in the 
territories freed from occupation. The mentioned fund has the character of a public legal entity and 
provides for the support of the activities carried out in the territories freed from occupation as a 
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whole. In general, all state bodies ensure the implementation of necessary measures in the direction 
of supporting economic development and accelerating socio-economic development in territories 
freed from occupation. In this regard, one of the important conditions is to clear the territories from 
mines and complete the settlement process as a whole. Taking into account all this, it is necessary 
to note that ensuring the sustainable development of the territories freed from occupation, first of 
all, the specialization directions of those territories must be quickly ensured. 
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DÖVLƏT QULLUĞUNUN KADR POTENSİALI DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNİN ƏSAS 

AMİLİDİR 
 
Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları dövlət hakimiyyəti orqanlarında dövlət qul-

luğuna girməklə bərabər hüquqi təminatlara malikdir. 
Bildiyimiz kimi, dövlət qulluğu Konstitusiya və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq 

fəaliyyətini dövlət qoyduğu məqsəd və funksiyaların reallaşmasına istiqamətləndirilmiş dövlət 
qulluqçularının öz vəzifə və səlahiyyətləri çərçivəsində yerinə yetirdikləri xidmətlərdir. Deməli, 
şəxs dövlət qulluğuna qəbul edilməklə artıq dövlətin simasında onun məqsədləri naminə fəaliyyət 
göstərmək subyektinə çevrilir. Bunun üçün dövlət ona müvafiq səlahiyyət dairəsi formalaşdırır, 
dövlətin vəzifələrini həvalə edir. 

Dövlət qulluğunun tarixi ölkəmizdə ilk dövlətlərin yarandığı dövrdən başlayır. Millətimizin 
zaman-zaman bu torpaqlarda yaratdığı hər bir dövlətin özünəməxsus dövlət idarəçilik sistemi qu-
rulmuş və dövlət qulluğunda çalışan kadr potensialı formalaşmışdır. Amma, bu dövlətlərdə kadrlar 
sistemli şəkildə hazırlanmırdılar. Dövlət idarəetmə sisteminə qəbul adətən kadrların monarxlara 
yaxınlığı əsasında aparılırdı. 

Kardların sistemli şəkildə hazırlanması və dövlət qulluğuna cəlb olunmasına ilk cəhd Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində oldu. İlk dəfə olaraq dövlət idarəetmə siteminə qəbulda  
önəmli rolu şəxsin sosial statusu deyil, dünyagörüşü, təhsili və dövlət qulluğunda çalışmağa əsas 
verən digər şəxsi keyfiyyətləri oynadı. Təəssüflər olsun ki, 28 aprel 1920-ci ildə Xalq Cümhuriy-
yətinin süqut etməsi bu prosesi dayandırdı. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının qövlət qulluğuna vətəndaşlar adətən,  müsabiqə əsa-
sında qəbul olunurlar. 

Qaydalara əsasən test tapşırıqları iki hissədən ibarət olmalıdır. Birinci hissədə test nümu-
nələri namizədlərin peşə ixtisası biliklərinin səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün təqdim olunur. 
İkinci hissədəki test nümunələrinin təqdimi ilə məqsəd namizədlərin şəxsi keyfiyyətinin qiymət-
ləndirilməsi üçün müvafiq psixodiaqnostik yoxlama keçirməkdən ibarətdir. Bu hissədə verilən test 
tapşırığı namizədin dünyagörüşünü, nizam-intizam, bilik və kollektivdə işləmək qabiliyyəti, 
novatorluq, ünsiyyət mədəniyyəti və s. kimi şəxsi keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsini təmin 
edir. 

Qaydalara görə 16 yaşına çatmış, milliyyətindən, əmlak vəziyyətindən, yaşayış yerindən, 
dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı müsabiqədə iştirak edə bilər. 

Dövlət qulluğu Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və digər qanunvericilik akt-
larına uyğun olaraq dövlətin məqsədlərinin və funksiyalarının həyata keçirilməsi sahəsində qul-
luqçuların öz vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirməsidir. 

Prokurorluq, ədliyyə, milli təhlükəsizlik, müdafiə, fövqəladə hallar, sərhəd xidməti, xüsusi 
dövlət mühafizə xidməti, daxili işlər, gömrük, vergi, xarici işlər və felyeder rabitəsi orqanlarında, 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında dövlət qulluğunda çalışan şəxslərin dövlət qulluğu 
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keçməsi bu Qanunun Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət qulluğuna qəbul edilmək 
hüququna, dövlət qulluğuna qəbulun müsabiqə və şəffaflıq əsasında həyata keçirilməsinə, dövlət 
qulluqçularının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə və Azərbaycan Respublikasının başqa 
qanunları ilə tənzimlənir və bu orqanlarda qulluq dövlət qulluğunun xüsusi növüdür. 

Dövlət qulluğunun əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 
• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və digər qanunvericilik aktları əsasında 

vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi; 
• Dövlət orqanlarının səahiyyəti hüdudlarında qərarların hazırlanması, qəbul edilməsi, 

icrası və icraya nəzarət edilməsi; 
• Dövlət orqanlarının səmərəli fəaliyyətinin və dövlət qulluçuları tərəfindən vəzifə səla-

hiyyətlərinin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi: 
Azərbaycan Respublikasında bu Qanunun tətbiqinə nəzarəti, dövlət qulluğunun normativ-

metodoloji təminatını, Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluqçuları kateqoriyasına aid edilən 
şəxslərin siyahısını müəyyən etmək Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şu-
rası həyata keçirir. Şura 18 nəfər üzvdən ibarətdir. Şuranın altı üzvü Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti tərəfindən, altı üzvü Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri tərəfindən, altı 
üzvü isə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri tərəfindən təyin edilir. Şura-
nın səlahiyyətləri qanunla təsdiq edilən əsasnamə ilə müəyyən edilir. 

Şura dövlət orqanı deyil və onun üzvləri öz səlahiyyətlərini ictimai əsaslarda həyata keçirir-
lər. Şuranın qəbul etidiyi qərarların məcburiliyi müvafiq dövlət qulluqçuları üçün müvafiq olaraq 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri və Azər-
baycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri tərəfindən təmin edilir. 

Dövlət qulluğu haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, 
bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar olduğu beynəlxlq müqavilələr, Azərbaycan 
Respublikasının dövlət qulluğunu hüquqi cəhətdən tənzim edən və dövlət qulluqşularının hüquqi 
vəziyyətinin xüsusiyyətlərini müəyyən edən qanunvericilik aktlarından ibarətdir. 
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İŞƏGÖTÜRƏN İMİCİNDƏ HR BRENDİNİN ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ 

 
Müasir qloballaşan dünyada dəyişən demoqrafik və iqtisadi şərait  ixtisaslı işçilər  üçün rə-

qabətli əmək bazarlarının yaranmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, əmək bazarında rəqabətin və təkli-
fin artması,  hər bir işəgötürən şirkətin imicinin qorunması və işçi qüvvəsinin cəlb edilməsi üçün 
HR brendinin yaradılmasına gətirib çıxartmışdır.  

İşəgötürən brendi şirkətin imicinə birbaşa təsir edən strateji idarəetmə yanaşmasıdır. HR 
markası-bazarda işçilərin və potensial işçilərin gözündə işəgötürənin imicidir. HR-markasını  
şirkətin kadr siyasətinin tamlığı,  şirkətin missiyası və dəyər sistemi, korporativ mədəniyyəti, işçi-
lərə verilən kompensasiya və imtiyazlar sistemi və soaial paket kimi komponentlər əmələ gətirir. 
Ümumiyyətlə, əmək bazarındakı hazırkı transformasiyalar pandemiya ilə əlaqədar sürətlənmiş rə-
qəmsal iqtisadiyyat və rəqəmsallaşmaya aktiv keçid bu gün brendləşməni şirkətlər üçün vacib 
arqumentə çevirmişdir. Brendləşmə, nəinki əməkhaqqının məbləği əsasında hesablana bilən başa- 
düşülən iqtisadi səmərələri təsvir etməyə imkan verir, həm də müasir cəmiyyətdə vacib olan 
işçilərin peşə, psixoloji və sosial ehtiyaclarını nəzərə alır. İşəgötürənin brendi onun “vizit kartı” 
olmalıdır, çünki  bu təkcə onun tanınmağı deyil, həm də məzmununu nümayiş etdirərək, potensial 
işçiyə təklif olunan iş yerinin unikal dəyərini göstərir [1]. 

İşəgötürən brendinin iki ölçüsü var: birincisi yeni işçilər üçün cəlbedicilik, ikincisi isə möv-
cud işçilər üçün uzun müddət ərzində işəgötürəndə qalmaq üçün motivasiya mənbəyidir [2]. 
Nəticədə, həm potensial namizədlər, həm də hazırkı işçilər işəgötürənin brendləşməsinə maraqlı 
tərəflərdir.  

Müasir xarici ədəbiyyatlarda “HR brendi” anlayışı aşağıdakı kimi xarakterizə  olunur:  
• faktiki və potensial işçilərin, eləcə də maraqlı tərəflərin təsəvvürlərini maarifləndirmək 

və idarə etmək üçün firmanın məqsədyönlü və uzunmüddətli strategiyasıdır. Strategiya işçilərin 
işə götürülməsinə, qorunmasına, məhsuldarlığın saxlanması və artırılmasına yönəldilə bilər. HR 
brendinin yaradılması prosesi təşkilatın iş üçün  cəlbediciliyinin  saxlanmasına  yönəlib [3]; 

• müəyyən edilə bilən və unikal işəgötürən şəxsiyyətinin yaradılması prosesi [4]; 
• təşkilatın potensial işəgötürən kimi təşkilatı cəlbedici və digərlərindən fərqləndirən daxili 

və xarici auditoriya ilə ünsiyyəti inkişaf etdirmək səyləri [5]; 
• istedadlı insanların təşkilata cəlb edilməsi, mövcud və potensial işçilərin şirkətlə eyniləş-

dirilməsi, şirkət üçün arzuolunan nəticələrin əldə edilməsi üçün şərait yaradılması [6]. 
Bu gün işəgötürən brendinin vəziyyəti ilə bağlı çox ciddi araşdırmalar həm ölkələr səviy-

yəsində, həm də konkret ərazilər səviyyəsində aparılır, halbuki bu tədqiqatlar bütün dünyada apa- 
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rılmaqla beynəlxalq şirkətlərin və böyük işəgötürənlərin HR konsepsiyalarının əsasına çevril-
mişdir. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələrin şirkətləri  ABŞ/Kanada 19,7%, Asiya 19,4%, Avropa/ Bö-
yük Britaniya 18,4%, Avstraliya 15%, Türkiyə 12,3% və Rusiya 7,6% HR brendinə malikdir. 

Beləliklə, müasir şəraitdə işəgötürən markasının inkişafı təşkilati və institusional səmərə-
liliyin artırılmasını təmin edə bilər.  

Araşdırmalardan aydın olur ki, əmək bazarında şirkətin müsbət imicini və reputasiyasını 
formalaşdırmaqla şirkət, brendin kimə yönəlməsindən asılı olaraq maraqlı, prestijli, perspektivli, 
gəlirli olduğu üçün orada işləməyə həvəsli olan potensial işçilər axınına nail olmaq mümkündür. 
Beləliklə, HR brendi bir şirkətin mövcud və potensial işçilərinə, yəni xarici və daxili auditoriyaya 
təklif etdiyi bir sıra funksional və emosional faydalara əsaslanan vəddir və bir işəgötürən kimi 
şirkəti rəqiblərindən fərqləndirir. 
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Rəhbərlik — nadir idarə etmək keyfiyyətidir. Rəhbər ilk növbədə kadrların seçilməsi və 

hazırlanması qayğısına qalmalıdır, icraçılar nə qədər çox səylə işləsələr, hər hansı iş bir o qədər 
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yaxşı yerinə yetirilə bilər. Buna görə rəhbər daim kadr məsələləri ilə məşğul olmalı, icraçıların 
düzgün seçilməsinə diqqət yetirməli, onlardan ötrü lazım gələn istehsal və məişət şəraitinin yara-
dılması qayğısına qalmalı, onların peşə cəhətdən yüksəlməsinə kömək etməli, zəruri maddi və 
mənəvi həvəsləndirmə sistemini təmin etməlidir. 

Bu baxımdan Rəhbər hər şeydən əvvəl yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik olmalıdır. O, 
kollektiv yaratmağı bacarmalı, işdə zəruri şərait yaratmalı, vəzifələri dəqiq bölüşdürməli və göstəriş-
lərin yerinə yetirilməsinə müntəzəm olaraq nəzarət etməlidir. Rəhbər qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq 
üçün əzmkarlıq göstərməli və zəruri resursları lazımi istiqamətdə cəmləşdirməyi bacarmalıdır. 

Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində kiçik və orta biznes təşkilatlarının fəaliyyətinin effek-
tivliyinin artırılması və qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün düzgün rəhbərlik üslubunun se-
çilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Üslubun obyektiv və subyektiv cəhətlərini bir-birindən fərq-
ləndirmək zəruridir. Rəhbərlik üslubunun obyektiv cəhətləri rəhbərlik fəaliyyətinə sosial və iqtisa-
di tələblərin vəhdətiliyi ilə səciyyələnir. Üslubun subyektiv cəhətləri isə öz növbəsində rəhbərin 
şəxsiyyəti və ilk öncə onun psixologiyasının spesifikası ilə müəyyən edilir. Fərdi üslubun əsas 
tərkib hissələrini unutmaq olmaz,daha doğrusu o, özünəməxsusluğunu, spesifikasını daim saxlayır 
və bütün rəhbərlik konsepsiyasında vahid çərçivədə qəbul edilir. Əgər üslubda onun effektiv 
tərəfinə dəqiq diqqət yetirilməsə onda heç bir, hətta rəhbərin ən gözəl keyfiyyətləri onun rəhbərlik 
etdiyi fəaliyyət sistemini müvəffəqiyyətə aparmır. Rəhbərlik üslubunu müəyyənləşdirən amillər 
aşağıdakılardır: 

a)  peşəkarlığa, təcrübəyə, yaradıcılığa, səriştəliliyə, işgüzarlığa, məsuliyyətliliyə, şəxsi key-
fiyyətlərə, əxlaqiliyə, temperamentliliyə və s. olan tələblər; 

b)  sistemin spesifikliyi-onun məqsədləri və vəzifələri,idarəetmə strukturları və idarəetmə-
nin texnologiyası, rəhbərin fəaliyyətinin funksional məzmunu; 

c)  idarəedilən kollektivin xüsusiyyətləri-onun strukturu və hazırlıq dərəcəsi, daxili xüsusiy-
yətləri, kollektivdə olan formal və qeyri-formal qarşılıqlı münasibətlərin xarakteri, eləcə də onun 
ənənələrinin və dəyərlərinin xarakteri.  

Rəhbərlik üslubu sosial məna kəsb edir: birincisi, rəhbərlik üslubunda rəhbərin dünyagörüşü 
və təsəvvürü öz əksini tapır, ikincisi, rəhbərlik üslubu əksər hallarda sistemin fəaliyyətinin nəti-
cələrini öncədən müəyyənləşdirir. 

Üslub dedikdə yalnız rəhbərin tabeçilikdə olanlarla ünsiyyətdə olması və onun məqsədyönlü 
fəaliyyəti başa düşülməməlidir. Rəhbərlik üslubu rəhbərin fəaliyyətinin forması ilə yanaşı işinin 
məzmununu da müəyyənləşdirir. Rəhbər tərəfindən yürüdülən üslub daim tabeçilikdə olanların 
diqqət mərkəzində olur. 

Hər bir rəhbər obyektiv mövcud olan vəziyyətlərdə və özünün şəxsi keyfiyyətlərinə əsasla-
naraq öz üslubunu yaradır. Üslub rəhbərlər və tabeçilikdə olanlar arasındakı münasibətləri ifadə 
edir. Bu münasibətlərin mürəkkəbliyi və müxtəlifliyi konkret rəhbərlik üslubunun səmərəliliyini 
müəyyənləşdirir ki,bunları da müxtəlif əlamətlərinə görə təsnifləşdirmək olar. Onların fərqləndiril-
məsinin ən geniş yayılmış forması-rəhbər və tabeçilikdə olanların arasındakı münasibətlərin xa-
rakterinə görə fərqləndirilməsidir. Bu baxımdan rəhbərlik üslubunun 3 növünü fərqləndirmək 
lazımdır. Bunlara aiddir:  

1. Direktiv üslub.  Bunu çox vaxtı avtoritar rəhbərlik üslubu da adlandırırlar; 
2. Demokratik üslub; 
3. Liberal (səhlənkar) üslub. 
Avtoritar üslub birinci növbədə inzibati metodlardan geniş  istifadə etməyə əsaslanır. 

Ə.Ə.Əlizadə və H.Ə.Əlizadə  rəhbərlik üslubunun şərhini verərək rəhbərlik üslublarının xarakte-
rini açıqlayırlar. “Avtokratik rəhbərlik üslubu üçün xas olan başlıca xüsusiyyətlər avtoritar rəhbər-
lik üslubu üçün səciyyəvidir. Lakin avtokratik rəhbərlərdən  fərqli olaraq avtoritar rəhbər işçilərlə 
nisbətən həlim rəftar edir, nəticə etibarilə qərarı özü qəbul etsə də, işçilərin rəyini öyrənir, hər 
hansı bir məsələni onlarla birlikdə müzakirə edir. O əmrlərə böyük ümid bəsləyir, bütün hakimiy-
yəti öz əlində toplamağa çalışır.Çox zaman avtokratik metodlara meyil volyuntarizmə (insan ira-
dəsini əsas amil hesab etmək) və bürokratizmə (süründürməçilik), əsassız qərarların qəbul edilmə-
sinə gətirib çıxarır.   
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İdarəetmə sistemində ən əlverişli üslub demokratik üslubdur. Bu üslub kollegiallıqla 
vahid rəhbərliyi düzgün əlaqələndirir, ictimai təşkilatların, bütün rəhbərlərin işdə idarəetmə ilə 
bağlı qərarların qəbul edilməsində fəal iştirakını nəzərdə tutur. 

Demokratik rəhbər isə işdə  işçilərin “böyük yoldaşıdır”. O yoldaş kimi özünə də, işçilərə də 
“işçilərin gözüylə” baxır. Onlarla məhz yoldaş kimi dialoqa girir, idarəetmənin xeyrinə mübahisə 
etməyi xoşlayır”.  

Demokratik üslub aşağıdakıları nəzərdə tutur: 
a)  tabeçilikdə olanlara müstəqilliyin verilməsi; 
b)  onlara ixtisas dərəcəsinə uyğun funksiyaların verilməsi; 
c)  onların məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi; 
d)  işlərin qiymətləndirilməsi; 
e)  qərarların hazırlanması və qəbul edilməsi kimi fəaliyyət növlərinə cəlb edilməsi;  
f)   işlərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri şəraitin yaradılması və onların səylərinin ədalətli 

qiymətləndirilməsi; 
g)  insanlara hörmətlə yanaşma və onların tələbatlarının ödənilməsinə qayğı göstərilməsi. [2] 
Liberal (Səhlənkar) üslub məqsədyönlü və effektli rəhbərlik sisteminin olmaması ilə xa-

rakterizə olunur. Səhlənkar üsluba malik olan rəhbər adətən qəbul etdiyi qərarlar üçün məsuliy-
yətdən qorxur, geniş kollegiallıq pərdəsi arxasında gizlənməyə çalışır. O lazımi prinsipiallıq və 
tələbkarlıq göstərə bilmir, əvvəl qəbul etdiyi qərarlardan çox vaxt imtina edir. Səhlənkar üslublu 
rəhbər işə ciddi zərər vurar və aparatın işini bərbad hala sala bilər. Liberal rəhbərlər öz vəzifələrini 
formal surətdə yerinə yetirir, lakin kollektivin həyatı ilə maraqlanmır, işdə özünü qonaq kimi 
aparır. [16] 

Davranış yanaşmasının yaradıcısı K.Levin sübut etmişdir ki, avtoritar rəhbərlik demokratik 
üslubdan həcmcə daha çox iş yerinə yetirməyə imkan verir. Ancaq bu zaman icraetmənin mo-
tivasiyası, keyfiyyət və orijinallığı enir, davranışın aqressiv forması yaranır, gərginlik əmələ gəlir. 
İdarəetmənin liberal üslubunda, eləcə də işin keyfiyyəti demokratik üslubla müqayisədə zəifləyir. 
İcraçıların özləri də belə rəhbərlik üslubunu xoşlamırlar . 

Müasir biznesdə demokratik idarəetmə üslubu aktualdır, çünki ona aid olan aşağıdakı tapşı-
rıqları yerinə yetirir: ünsiyyət atmosferini yaxşılaşdırır, nizam-intizam və motivasiyanı artırır, 
şirkəti yeni düşüncələrlə zənginləşdirir. Azadlığın anarxiyaya səbəb olması doğru deyil. Nəzarət 
və etimadın zəifləməsi, əksinə, həm menecer, həm də tabeçiliyində olanlar üçün bir çox yeni 
imkanlar aça bilər. 

Demokratik üsluba hakim olan müəssisələr, səlahiyyətlərin yüksək mərkəzsizləşdirilməsi ilə 
xarakterizə olunur. Tabeliyində olanlar qərarların hazırlanmasında fəal iştirak edir, tapşırıqları 
yerinə yetirmək azadlığından zövq alırlar. Görüləcək iş üçün lazımi şərtlər yaradılır, səylərinə əda-
lətli qiymətləndirmə aparılır, tabeçiliyində olanlara və ehtiyaclarına hörmətlə yanaşılır. 

Demokratik üslub tabeçiliyində olan insanların yaradıcı fəaliyyətini (əsasən səlahiyyət nü-
mayəndəliyi vasitəsilə) təşviq edir və qarşılıqlı etimad və əməkdaşlıq atmosferinin yaranmasına 
öz töhfəsini verir. Komandanın qarşısında duran vəzifələrin həllində insanlar öz əhəmiyyətlərini 
və məsuliyyətlərini tam dərk edirlər. Bütün bunların əsasında da intizam özünü tərbiyəyə çevirir. 

Rəhbərlik üslublarının müqayisəli qiymətləndirilməsi zamanı aşağıdakıları müşahidə etmək 
olar. Demokratik üslubla idarə edilən kollektivdə təşkilat və fəaliyyət göstəriciləri rəhbərin xid-
mətdə və ya ezamiyyətdə, məzuniyyətdə və s. olmasından asılı olmayaraq stabildir. Direktiv rəh-
bərlik üslubunda isə rəhbər işdə olmayan zaman fəaliyyət göstəriciləri aşağı düşür,lakin o geri 
qayıtdıqdan sonra normallaşır. Liberal rəhbərlik üslubunda,hələ rəhbər orada olarkən işçilər az 
fəallıq göstərirlər, o ki qala orada olmasın. Yuxarıda göstərilən üç əsas rəhbərlik üslubunun 
təhlilindən görünür ki, bazar mühitinə keçidlə əlaqədar olaraq demokratik üslub daha effektivdir. 
Lakin bu üslubu hər zaman və hər bir konkret şəraitdə tətbiq etmək mümkün deyil. Məsələn, 
intellektual səviyyəsi aşağı olan təşkilatlarda bu üslubun tətbiqi bəzi hallarda lazımi səmərəni 
verməyə bilər,bu halda direktiv üslubdan istifadə etmək daha da səmərəli olur. Bəzən də konkret 
liberal üslubdan istifadə olunur. Göstərilən hər üç üslubun müəyyən müsbət cəhətlərini bir araya 
gətirmək olar. Praktiki olaraq bu çətin olsa da çox səmərəli olardı. 
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Rəhbərlik üslubunun müəyyənləşdirilməsi üçün bir sıra metodlar mövcuddur. Bu metodlar-
dan biri də, müxtəlif sorğular vasitəsi ilə şəxsin hansı rəhbərlik üslubundan daha çox istifadə 
etdiyini müəyyənləşdirməkdir. 

Bəzi mütəxəssislər rəhbərlik üslublarını idarəetmə metodları ilə qarışdırırlar. Onlar bunu əl-
də  rəhbər  tuturlar  ki,idarəetmə metodları ilə rəhbərlik üslublarının funksional təyinatı üst-üstə 
düşür. Rəhbərlik üslubları və idarəetmə metodları sıx qarşılıqlı münasibətdə və təsirdə olsalar da 
onların bir-birindən fərqləndirilməsi üçün tutarlı dəlillər vardır. İdarəetmə metodu dedikdə isə rəh-
bərin işçilərə və kollektivə məqsədyönlü təsir üsulları başa düşülür. Bu üsullar tabeçilikdə olanla-
rın hərəkətlərini əlaqələndirir. Metod tam obyektiv anlayışdır və rəhbərdən asılı olmayaraq möv-
cuddur. İdarəetmə metodundan fərqli olaraq,  rəhbərlik üslubu öz əsasına görə obyektiv olsa da 
rəhbərin şəxsi keyfiyyətləri ilə xarakterizə  olunur. [3] 

Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir edən həm xarici, həm də daxili mühit  amillərini nəzərə 
alaraq belə hesab edilir ki, idarəetmədə çevik rəhbərlik üslubundan istifadə etmək daha məqsədə-
uyğun və səmərəlidir.Bu onunla izah olunur ki, bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq ortaya 
çıxan müxtəlif münasibətlərdə yalnız bir üslubdan istifadə olunması real təşkilati,iqtisadi,sosial 
tələblərə tam cavab vermir.Vəziyyətdən asılı olaraq bir üslubdan digərinə keçilir.Çevik rəhbərlik 
üslubunun vacibliyi həm də münaqişələrin, dəyişkənliklərin və stres vəziyyətlərinin idarə olunma-
sında onun səmərəliliyi ilə də izah olunur. Hətta tam formalaşmış bazar iqtisadiyyatında da 
münaqişə və streslərdən qaçmaq qeyri-mükündür. Bu problemlərin həllini isə “şablon” üslubla həll 
etmək mümkün olmur. Qeyd etmək lazımdır ki,çevik rəhbərlik üslubunun tətbiqi rəhbərdən yük-
sək peşəkarlıq, səriştəlilik, təcrübə, bilik, qabiliyyət, istedad və s. kimi keyfiyyətlərin olmasını 
tələb edir. Sadalanan keyfiyyətlərin qazanılması və çevik üslubdan istifadənin tətbiqi  həm də 
rəhbərin liderlik nüfuzunu yüksəldir. Çevik rəhbərlik üslubu əsasən aşağıdakıları nəzərdə tutur: 
operativlik, hadisələri əvvəlcədən görmək bacarığı, böhranlı vəziyyətlərdə müxtəlif rəhbərlik 
üslublarından və idarəetmə metodlarından qarşılıqlı əlaqələndirilmiş şəkildə istifadə olunması, 
idarəetməyə, ümumiyyətlə, işgüzar fəaliyyətə təsir edən bütün amillərin (siyasi, iqtisadi, sosial, 
psixoloji və s.) təhlil edilməsi,çevik qərarların rəbul ediməsi və s. 

Çevik rəhbərlik üslubuna dəqiq tərif vermək mümkün olmasa da, onu aşağıdakı  kimi  xa-
rakterizə etmək olar: çevik üslub-xarici və daxili mühit amillərinin təsiri nəticəsində işgüzar 
fəaliyyətin vəziyyətinin dəyişməsi zamanı bütün üslublardan qarşılıqlı vəhdət halında istifadə 
olunması ilə  şərtlənir. Çevik rəhbərlərin qərarları intellektual işçilər tərəfindən böyük səylə yerinə 
yetirilir, çünki bu qərarların həyata keçirilməsi onların aşağı və yüksək tələbatına cavab verir. 
İdarəetmənin müasir innovasion mərhələsində çevik rəhbərlik üslubu işgüzar fəaliyyət üçün lazımi 
olan bütün tələbləri ödəyir. 
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Резюме 
В условиях современной рыночной экономики выбор правильного стиля управления 

имеет особое значение для повышения эффективности деятельности организаций малого и 
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среднего бизнеса и достижения поставленных целей. Необходимо различать объективную 
и субъективную стороны стиля. Объективные аспекты стиля управления характеризуются 
единством социальных и экономических требований к управленческой деятельности. 
Субъективные аспекты стиля, в свою очередь, определяются личностью руководителя и, 
прежде всего, особенностями его психологии. 
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Leadership styles and the main directions of their research 

 
Summary 

In the conditions of the modern market economy, choosing the right management style is of 
particular importance for increasing the effectiveness of the activities of small and medium-sized 
business organizations and achieving the set goals. It is necessary to distinguish objective and 
subjective aspects of style. The objective aspects of management style are characterized by the 
unity of social and economic requirements for management activity. The subjective aspects of the 
style, in turn, are determined by the leader's personality and, first of all, the specifics of his 
psychology. 
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KORPORATİV İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ VƏ HƏLLİ İSTİQAMƏTLƏRİ 
 
Korporativ idarəetmə şirkətlərin istiqamətləndirilməsi və nəzarəti işində struktur və proses-

ləri əhatə edən münasibətlər sistemidir. Bu struktur və proseslər rəhbərlik, direktolar şurası, nəzarət 
paketi və azlıq təşkil edən səhm sahibləri, digər maraqlı tərəflər arasında münasibətləri tənzimlə-
yir. Korporativ idarəetmənin yaxşı təşkili rəqabət qabiliyyətini artırır, kapital bazarlarına korpora-
tiv çıxışı asanlaşdırır və beləliklə, maliyyə bazarlarının inkişafına kömək edir və iqtisadi inkişafa 
təkan verir. Korporativ idarəetmənin təşkili metodlarının təkmilləşdirilməsi şirkətin idarəetmə 
strukturu daxilində qərarların qəbulu prosesini yaxşılaşdıra bilər, bu isə maliyyə və biznes əmə-
liyyatlarının effektivliyini artırmalıdır. Yaxşı təşkil edlimiş korprativ idarəetmə hesabat sisteminin 
təkmilləşdirilməsinə və nəticədə şirkətin məsul işiləri tərəfindən aldatma və ya qanuna riayət et-
məmə halları ilə bağlı risklərin azaldılmasına da kömək edir. Effektiv idarəetmə sistemi tətbiq 
edilən qanun və müddəaların yerinə yetirilməsinin təminatına kömək etməlidir. 

Korporativ idarəetmə problemləri 
Müasir dövrdə korporativ münasibətlər haqqında vahid bir fikir yoxdur. Bu barədə bir çox 

fikirlər mövcuddur. Bəziləri elə hesab edirlər ki, korporativ  münasibətlər – təşkilati münasibətlər-
dir. Digər iqtisadçıların fikrincə isə, korporativ münasibətlər – mülkiyyət münasibətləridir. Eyni 
zamanda mülkiyyət münasibətləri korporativ münasibətlərin “tərəfi” kimi təşkilati münasibətlər 
olmadan həyata keçirilə bilməz. Ona görə də korporativ münasibətləri kompleks – mülkiyyət və 
onunla bağlı təşkilati münasibətlər kimi başa düşmək lazımdır. 

Korporativ münasibətlərin məzmununu aydınlaşdırmaq üçün ilk növbədə korporasiyanın 
təşəkkül prosesini izləmək lazımdır. Korporasiya – subyektlərin ümumi məqsədə çatmaq üçün ya- 
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ratdığı birlikdir. Korporasiyanın subyektləri arasında informasiya mübadiləsini həyata keçirmək 
üçün korporasiya daxilində başa düşülən, razılaşdırılmış və mühafizə olunan əlaqə yaradırlar. Kor-
porativ idarəetmə biznesin təşkilati-hüquqi formasının idarə olunması, təşkilati strukturların opti-
mallaşdırılması, qəbul olunmuş məqsədlərə müvafiq olaraq kompaniyanın firmalararası və firma-
daxili münasibətlərinin qurulmasıdır. Korporativ idarəetməni xüsusi tip kimi ayırsaq başlıca xü-
susiyyətləri korporasiyanın spesifikliyi ilə şərtlənən idarəetmə obyekti olaraq onu müəyyənləş-
dirir: “Səhmdarların prioritet maraqları və onların korporasiyanın inkişafındakı rolu üzərində quru-
lan idarəetmə, səhmdarların qarşılıqlı təsirini nəzərdə tutan mülkiyyət hüquqlarının  reallaşdırıl-
masını hesaba alan idaretmə və sonda, korporativ mədəniyyəti doğuran idarəetmə, başqa sözlə, 
ümumi ənənələr kompleksi, nizamnamələr, davranışlar prinsipi kimi başa düşülür”. 

Korporativ idarəetmə sistemi özü-özlüyündə, şirkətin öz investorlarının maraqlarını təmsil 
və müdafiə etməsi üçün təşkilati modeldir. Direktorlar Şurasından tumuş icra qurumunun əmək 
haqqının ödənilməsi sistemi və müflisləşmənin bəyan edilməsi mexanizmlərinə qədər bir çox şey 
bu sistemə daxildir.O, müasir korporasiyaya sahiblik və onun idarə edilməsi yollarını özündə əks 
etdirir. 

Korporasiya ayrı-ayrı şəxslərin təşkilatıdır. Bu təşkilat müstəqil iqtisadi subyekt kimi, 
korporasiyanın ayrı-ayrılıqda hər bir üzvünə məxsus olan hüquq, imtiyaz və öhdəliklərdən fərqli 
olan müəyyən hüquqlar, imtiyazlara və öhdəliklərə malikdir. Səhmdarların hər birinin korporasi-
yanın inzibati heyətinin fəaliyyətinə nəzarət etməli olduğu halda, onlar bu iş üzrə səyləri digər-
lərinin öhdəsinə qoymağa meyillidirlər (“minib ödənişsiz getmək”). Digər tərəfdən, əgər heç kim 
“arabanı çəkməyəcəksə”, onda arabada heç kim də getməyəcəkdir. Buna görə, səhmdarların idarə-
etməyə belə münasibəti nəticəsində şirkətin fəaliyyəti nəzarət altından çıxa bilər. Səhmdar kapi-
talın “xırdalanması” səbəbindən idarəetmə və sahibkarlıq funksiyalarının məlum ziddiyyətlərinin 
yarandığı şəraitdə inzibati heyətin fəaliyyətinə nəzarət məsələlərinin həlli, elə korporativ idarəet-
mə probleminin özünü təşkil edir. Korporativ idarəetmə problemini aşağıdakı kimi  ümumiləşdiril-
mişdir. 

- səlahiyyətlərin dəqiq müəyyən edilməsi; 
- yeni texnologiyaya uygunlaşmanın həyata keçirilməməsi; 
- korporotiv idarəetmə qanunvericiliyinin qeyri-səmərəliliyi; 
- maraqların toqquşması; 
- yüksək  ixtisaslı mütəxəssislərin çatızmamazlığı; 
- mərkəzləşmənin olmaması; 
- nəzarət mexanizminin düzgün qurulmaması.                                                   
Korporativ idarəetmə problemlərinin həlli istiqamətləri. 
Respublikada korporativ idarəetmə ən çox bank sektorunda həyata keçirilir. Bu ilk növbədə 

bank sektorunun özünün daha qabaqcıl olmasından irəli gəlir. Digər səbəb Azərbaycan Respubli-
kası Mərkəzi Bankının proqressiv addımları olmuşdur: qanunvericiliyi təkmilləşdirmiş və banklar-
da korporativ idarəetmənin yaxşılaşdırılmasını prioritet elan etmişdir. Təəssüf ki, qeyri-bank 
sektorunda belə bir lider hələ ki mövcud deyil. Qeyri-bank sektorunda korporativ idarəetmənin 
yaxşılaşdırılması üçün Mülki Məcəllənin müvafiq müddəaları təkmilləşməlidir. Lakin, dəyişdiril-
miş qanunvericilik və onun tətbiq edilməsi Azərbaycanda korporativ idarəetmənin yaxşılaşdırıl-
masına kifayət etmir. Azərbaycan şirkətləri korporativ idarəetmə prinsiplərinin icra olunmasına 
cavabdeh olan orqan və ya korporativ katib kimi vəzifə yaratmalıdır. Şirkətin rəhbərliyi (məsələn, 
müşahidə şurası) işçilər və menecment üçün korporativ idarəetmənin vacibliyini vurğulamalı-
dırlar. Azərbaycanda Korporativ İdarəetmənin təkmilləşdirilməsinə dair və mövcud problemlərin 
həlli üçün aşagıdakı  təklifləri irəli sürməyi məqsədəuygun sayırıq: 

- Dövlətin şirkətlərə dair Mülki Məcəllənin müvafiq müddəalarını təkmilləşdirməsi və ya 
ayrıca şirkətlər haqqında qanun qəbul etməsi; 

- Qiymətli Kağızlar Komitəsinin korporativ idarəetməyə aid qaydalarının təkmilləşdirilməsi, 
Bakı Fond Birjasında korporativ idarəetməyə və açıqlamalara dair daha sərt tələblər qoyan listinq 
üçün yeni qaydalar hazırlanmalı; 

- Dövlət və qeyri-dövlət təşkilatları korporativ idarəetməyə aid qanunvericilik aktları arasın- 
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da uyğunluq edilməsi üçün daha çox səy göstərməli; 
- Bank və qeyri-bank sektoru ASC-ləri korporativ idarəetmənin yaxşılaşdırılmasını prioritet 

elan etməli; 
- Bütün rəhbər işçilərinin funksiyaları dəqiqləşdirilməlidir; 
- Səhmdarların hüquqları qorunmalıdır və idarəetmə hesabatları şəffaf olmalıdır; 
- Şirkətin Müşahidə Şurasının tərkibi mütəxəssislərdən və müstəqil direktorlardan ibarət 

olmalıdır; 
- Səhmdarların şəxsiyyətinin açıqlanması ilə əlaqədar tələblərin şəffaflığını tənzimləyən 

normalar mövcud olmalıdır. (bu, dünya təcrübəsində tətbiq olunur). 
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Проблемы корпоративного управления и пути решения 
 

Резюме 
В последние годы возрастающая роль акционерных обществ в экономическом разви-

тии страны и проблемы, возникающие в деятельности этой сферы, требуют решения, и одна 
из этих проблем связана с уровнем организации отношений в корпоративном управлении. 
С этой точки зрения изучение сущности корпоративного управления, выявление сущес-
твующих проблем в области корпоративного управления в акционерных обществах отрасли 
и определение путей решения этих проблем являются одними из важных предстоящих 
задач. 
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Corporate management problems and solution directions 

 
Summary 

In recent years, the increasing role of joint-stock companies in the economic development 
of the country and the problems arising in the activity of this field require solving, and one of these 
problems is related to the level of organization of relations in corporate management. From this 
point of view, studying the nature of corporate management, identifying existing problems in the 
field of corporate management in joint-stock companies in the industry and determining ways to 
solve these problems are among the important issues ahead. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ BİZNES CƏLBEDİCİLİYİNİN 

YÜKSƏLDİLMƏSİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ 
 

 
İşğaldan azad edilmiş ərazilər bütövlükdə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün 

qorunub saxlanılmasında və ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, milli təhlükəsiz-
liyinin şərtlərinin effektiv şəkildə reallaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. İşğaldan azad edil-
miş ərazilər geniş iqtisadi potensiala malik olmaqla ölkənin iqtisadiyyatına və onun davamlı inki-
şafına əlavə stimul verə bilər. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin davamlı inkişafına nail olunması, 
əhalinin davamlı şəkildə mıskunlaşması prosesinin reallaşdırılması məhz həmin regionun biznes 
cəlbediciliyinin yüksəldilməsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Biznes cəlbediciliyi dedikdə ilk 
növbədə həyata keçirilən məhsul istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı fəaliyyətin səmərəli 
təşkili və eləcə də bu sahədə mövcud iqtisadi münasibətlərin iqtisadi cəhətdən səmərəli xarakter 
daşıması və ən nəhayət istehsal edilən məhsulun, göstərilən xidmətin rəqabət qabiliyyətinin dəs-
təklənməsi nəzərdə tutulur.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes cəlbediciliyinin yüksəldilməsinə təsir göstərən ən 
mühüm amillərdən biri investisiyaların cəlb edilməsidir. Məlum olduğu kimi investisiyalar daxili 
və xarici olmaqla iki formada fərqləndirilir. Daxili investisiyalar ölkə sərhədlərində mövcud olan 
investisiyaları xarici investisiyalar isə xarici ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların vəsaitlərini 
nəzərdə tutur. Xarici investisiyaların cəlb edilməsi bütövlükdə istehsal edilən məhsulun rəqabaət 
qabiliyyətinin yüksəldilməsinə, müasir istehsal texnologiyalarının, eləcə də informasiya-kommu-
nikasiya sistemlərinin imkanlarından səmərəli istifadə edilməsinə və ən başlıcası rəqabət qa-
biliyyətli məhsul istehsalı hesabına bütövlükdə həmin məhsulların xarici bazarda effektiv şəkildə 
reallaşdırılmasına imkan verə bilir ki, bu da prinsip etibarilə məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yük-
səldilməsinə və eləcə də məhsul satışından daxil olan vəsaitin davamlı şəkildə ölkə iqtisadiyyatına 
daxil olmasına gətirib çıxara bilir. 

Bundan əlavə işğaldan azad edilmiş ərazilərin biznes cəlbediciliyinin yüksəldilməsində iqti-
sadiyyatın diversifikasiya imkanlarının təmin edilməsi də ön plana çəkilməlidir. Məlum olduğu 
kimi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı ilə yanaşı eləcə də digər sahələrin inkişaf 
etdirilməsi ilə bağlı da potensial imkanlar movcuddur. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə, xüsusilə dağlıq massivlərində mineral su ehtiyatları kifayət 
qədər yüksək həcmdədir. Odur ki, həmin mineral suların qablaşdırılması və daxili, xarici bazarlara 
yönləndirilməsi mahiyyət etibarilə iqtisadiyyatın biznes cəlbediciliyinin yüksəldilməsində əhə-
miyyətli faktor sayıla bilər.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin zəngin mineral su ehtiyatlarına malik olması ilə yanaşı eyni 
zamanda onların turizm potensialı da kifayət qədər yüksəkdir. Belə ki, hələ keçmiş sovetlər döv-
ründə Kəlbəcərdə mövcud olan İstisu sanatoriya kompleksi, eləcə də Şuşanın elektriksiz xüsusiy-
yətlərə malik olması prinsip etibarı ilə adı çəkilən bölgələrin turistik imkanlarından daha səmərəli 
istifadə edilməsinə əlverişli şərait yaradıla bilər. Xüsusilə həm yerli, həm də xarici turistlərin əra-
ziyə cəlb edilməsi üçün bütün potensial imkanlarından səmərəli istifadə edilməlidir. Ümumiyyətlə 
turzim sosial-iqtisadi mahiyyət kəsb etməklə yanaşı, eyni zamanda həmin ərazinin, yəni turistik 
potensiala malik olan bölgənin beynəlxalq münasibətlər sisteminə effektiv şəkildə inteqrasiyasını 
da özündə əks etdirir. Bu baxımdan işğaldan azad edilmiş ərazilərin biznes cəlbediciliyinin yüksəl-
dilməsində müasir standartlara uyğun sanitar - turizm komplekslərinin yaradılması mühüm əhə-
miyyət kəsb edir. Xüsusilə Şuşanın, Laçının və Kəlbəcərin bu sahədəki mövcud potensial imkanla-
rından səmərəli istifadə edilməsi hesabına kifayət qədər yüksək irəliləyişlərə nail olmaq 
mümkündür. Bütövlükdə həmin ərazizlərdə turizm komplekslərinin yaradılması turistlərin bu 
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ərazilərdə vəsait xərcləməsindən əlavə onların əlavə xərclərini də yaratmış olar. Belə ki, xalq 
sənətkarlıq nümunələrinin, Qarabağ mətbəxinin və eləcə də digər məhsulların turistlərə satışı bü-
tövlükdə əlavə vəsait xərcləməsinə gətirib çıxarır və bu vəsaitlər də yerli əhalinin gəlirlərinin 
artırılmasında önəmli rol oynayır və əhali məşğulluğunun təmin edilməsinə geniş imkanlar açır.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes cəlbediciliyinin yüksəldilməsinin özünəməxsus so-
sial-iqtisadi xüsusiyyətləri movcuddur. Belə ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin biznes cəlbedici-
liyi yüksək olduğu halda əhalinin sosial rifah halının artırımasına nail olmaq mümkündür. Bütün 
bunlar isə ilk növbədə məşğulluğun təmin edilməsinə, işsizliyin səviyyəsinin aşağı salınmasına və 
əhalinin gərirlərinin artırlmasına əlverişli şərait yarada bilər. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes cəlbediciliyinin yüksəldilməsinin iqtisadi xüsusiy-
yətləri isə ilk növbədə onunla bağlıdır ki, iqtisadi cəhətdən səmərəli məhsul istehsalı həyata keçi-
rilir, onun rəqabət qabiliyyəti yüksəldilir, məhsulların daxili və xarici bazara davamlı şəkildə yeri-
dilməsi baş verir və bütün bunlar isə dövlət büdcəsinə sonradan əlavə vəsait daxil olmasını sürət-
ləndirir. Bütün bunlar isə mahiyyət etibarilə büdcə imkanlarının artırılmasına gətirib çıxarır.  

Ümumiyyətlə postkonflikt ərazilərdə sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi dövlət üçün 
əlavə stimul və əlavə inkişaf mənbəyinə çevrilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, neftin tükənməsi və 
qeyri-neft sektorunun inkişafı bütövlükdə dünyada aktual problemlərdən biridir. O cümlədən 
dünyanın əksər ölkələri yaşıl enerji mənbələrinə keçidə başlayırlar. Bu proseslərə məhz həmin ikili 
təzahürlər baxımından yanaşıldıqda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes cəlbediciliyinin yük-
səldilməsi mahiyyət etibarılə həm neftdən sonrakı dövrdə dövlət büdcəsinin imkanlarının yaxşı-
laşdırılmasına, həm də bütövlükdə yaşıl enerji baxımından həmin ərazilərin imkanlarından istifadə 
etməyə əlverişli şərait yarada bilər.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes cəlbediciliyinin yüksəldilməsi istiqamətində zəruri 
tədbirlərin həyata keçirilməsi prinsip etibarilə dövlət büdcəsinin imkanlarının artırlmasında əhə-
miyyətli rol oynamaqla əhalinin məskunlaşmasında və eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilərin 
daha yüksək miqyasda inkişaf etməsinə imkanlar aça bilər. 
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Актуальные проблемы повышения деловой привлекательности бизнеса на 
освобожденных территориях 

 

Резюме 
Освобожденные от оккупации территории создают дополнительные стимулы для ус-

корения экономического развития страны на фоне глобальных вызовов в целом. Превраще-
ние этих стимулов в реальность отражает реализацию необходимых мер в направлении по-
вышения деловой привлекательности территорий, освобожденных от оккупации. Тот факт, 
что освобожденные от оккупации территории имеют особенно горные и лесные массивы, 
что эти территории богаты минеральными водами и имеют достаточно широкий потенциал 
для осуществления лечебно-репрессивных процессов, может позволить осуществить необ-
ходимые меры, направленные на ускорение социально-экономического развития  в  буду- 
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щем на этих территориях в целом. Реализация этих процессов, по сути, может привести к  
тому, что эти территории станут более привлекательными с точки зрения ведения бизнеса, 
и в то же время может оказать существенное положительное влияние на процесс интегра-
ции в регионы и эффективность процесс интеграции в систему международных отношений. 
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Actual problems of increasing the business attractiveness of business in the liberated 
territories 

 

Summary 
The territories liberated from occupation create additional incentives for accelerating the 

country's economic development against the backdrop of global challenges in general. The 
transformation of these incentives into reality reflects the implementation of the necessary 
measures to increase the business attractiveness of the territories liberated from occupation. The 
fact that the territories liberated from occupation are especially mountainous and forested, that 
these territories are rich in mineral waters and have a fairly wide potential for the implementation 
of medical and repressive processes, can make it possible to carry out the necessary measures 
aimed at accelerating socio-economic development in the future in these areas. territories in 
general. The implementation of these processes, in fact, can lead to the fact that these territories 
will become more attractive in terms of doing business, and at the same time can have a significant 
positive impact on the process of integration into the regions and the effectiveness of the process 
of integration into the system of international relations. 
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DÖVLƏT İDARƏETMƏSİNİN TƏŞKİLİNDƏ DÖVLƏT QULLUĞUNUN ROLU 
 
Müasir qloballaşma proseslərinin sürətləndiyi şəraitdə dövlət idarəçiliyi sahəsində yaranan 

problemlər strateji baxımdan yeni təzhür formaları yaratmağa başlamışdır. Bu gün artan tələbat və 
məhdud resurslar çərçivəsində dövlət idarəetməsinin səmərəliliyi və dövlət siyasətinin həyata ke-
çirilməsi dünya dövlətlərinin qarşısında duran əsas problemlərdən biridir.  

Araşdırmalardan aydın olur ki, dövlət idarəçiliyi dövlət və özəl sektorda bir çox inzibati və 
idarəetmə fəaliyyəti üçün unikal termindir. Daha geniş anlamda dövlət idarəçiliyi dövlət hakimiy-
yətinin ictimai münasibətləri nizama salmaq üzrə fəaliyyəti kimi başa düşülür. Dövlətin tarixi 
inkişafının müəyyən mərhələlərində dövlətin iqtisadi, siyasi və sosial xüsusiyyətlərini nəzərə 
almaqla, ictimai həyatın müxtəlif sahələrinin inkişafına dövlət orqanlarının məqsədyönlü təşkilati 
təsiri ilə həyata keçirilir [2]. Başqa sözlə dövlət  idarəçiliyi bütün dövlət orqanlarının məqsədyönlü, 
səlahiyyətli, təşkilati və inzibati fəaliyyətidir [3].  

Dövlət idarəetməsi qanunvericilik, icraedicilik və ədalət kimi fəaliyyət növləri ilə hayata 
keçirilir. Bütün bu fəaliyyət növləri dövlətin ümumi vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsinə 
yönəlsə də, dövlət orqanları arasında əmək bölgüsünə görə onların hər biri müəyyən xüsusiyyətlərə 
malikdir. 

Dövlət idarəçiliyi sözün dar mənasında isə icra hakimiyyəti orqanlarının onlara həvalə edil- 
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miş vəzifələri və funksiyaları yerinə yetirmək məqsədi ilə qanunlar əsasında və onlara əməl et-
məklə həyata keçirilən icra və inzibati fəaliyyət olub aşağıdakı kimi  xarakterizə olunur: 

- icra və inzibati xarakter daşıyır; 
- dövlət-hakimiyyət fəaliyyətidir; 
- xüsusi səlahiyyətli idarəetmə subyektləri tərəfindən həyata keçirilir; 
- Azərbaycan Respulikasının Konstitutsiyası və Azərbaycan Respulikasının  təsis qurumları-

nın qanunları əsasında və onlara əməl etməklə həyata keçirilərək,  hüquqi xarakter daşıyır. 
Dövlət idarəçiliyi praktiki olaraq öz funksiyaları vasitəsilə həyata keçirilir. Bunlara kadrların 

seçilməsi və yerləşdirilməsi, proqnozlaşdırılması, idarəetmənin müəyyən bir sahəsinin (sferasının) 
inkişafı üçün məqsədli proqramların hazırlanması, informasiya ilə iş, koordinasiya, nəzarət, uçot 
və statistika, istehsal  və s. daxildir.  

Bu gün  dövlət idarəçiliyinin səmərəli təşkil olunması çox vacib şərtlərdən biri sayılır. Belə 
ki, araşdırmalardan aydın olur ki, dövlət sektoru tez-tez reaktiv rejimdə olub - sürətlə inkişaf edən 
beynəlxalq, iqtisadi, sosial, texnoloji və mədəni mühitə uyğunlaşmaq üçün daim işlək vəziyyətdə-
dir. Respublikamız müasir dünyada qəbul edilmiş dövlət idarəetmə sistemlərinə uyğun olaraq,  
milli dövlət quruculuğu istiqamətində daim  islahatlar apararaq dövlət idarəetmə sistemində ilklərə 
imza atmaqda davam edir. Bu islahatlarda məqsəd çevik dövlət idarəçilik sisteminin formalaşdırıl-
ması, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının yüksək dövlət təminatına nail olunması, bütöv-
lükdə Azərbaycanın beynəlxalq aləmə inteqrasiyası prosesinin sürətləndirilməsindən ibarətdir. 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, dövlət idarəçiliyinin əsas komponentlərindən biri sayılan  dövlət 
qulluğunun konkret prinsiplərə əsaslanaraq daha səmərəli inkişaf etməsi,  Azərbycan dövlətinin 
hüquqi dövlət olmağının bariz nümunəsidir.  

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən görünür ki, bu dövlətlərin  qanunvericiliyi  və hüquqi 
ədəbiyyatlarında dövlət qulluğu anlayışına konkret tərif verilməyərək,  dövlət qulluğuna geniş an-
lamda  baxılmışdır. Belə ki, burada dövlət qulluğuna dövlət orqanlarında, təşkilat, idarə və müəs-
sisələrində çalışanlar daxil edilir. Odur ki, inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət qulluğu anlayışını 
xarakterizə edən  aşağıdakı əsas əlamətləri göstərmək olar:  

• qulluq əksər halda dövlət büdcəsindən maliyyə vəsaiti alan ictimai əhəmiyyətli fəaliyyət 
növü hesab edilir; bu həm dövlət orqanlarının funksiyasını göstərməsi kimi, həm də dövlət 
müəssisələrinin, təşkilatlarının və idarələrin işi ola bilər;  

• çağdaş, demokratik, hüquqi və sosial dövlətin mürəkkəbliyi göstərir ki, onun strukturu 
çox müxtəlif funksiyaları - səhiyyədən, təhsildən tutmuş, müdafiə və cinayətkarlıqla mübarizəyə 
qədər yerinə yetirməli olur və onların fəaliyyətində vətəndaşlara və onların qurumlarına xidmət 
göstərmək də böyük yer tutur; 

• çox ölkədə dövlət aparatının quruluşunun spesifikasını əks etdirən ierarxik xarakterlə 
fərqlənir: “aşağıda” muzdlu əmək şəraitində yerinə yetirilən çoxlu fəaliyyət növləri; “ortada” və 
“yuxarıda” dövlət vəzifələrinin böyük həcmli peşəkar fəaliyyəti ilə məşğul olan məmurluğun 
avtoritar təbəqəsi möhkəmlənir və fəaliyyət göstərir; 

• bütün ölkələrdə dövlətin və cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin möhkəmlənməsinə, dövlət 
aparatının təkmilləşməsinə, idarəetmə personalının hazırlığının və fəaliyyətinin effektivliyini 
yaxşılaşdırmaq üçün fasiləsiz inzibati islahatlar gedir, bu məqsədlərlə istifadə olunan innovasiya-
lardan biri menecerizmdir, özəl sahibkarlığın, bazar münasibətlərinin prinsip və meyarlarının təc-
rübəsi və texnologiyasının dövlət fəaliyyətində tətbiqidir [4]. 

Dövlət qulluğu bütövlükdə cəmiyyətin dövlət barədə təəssüratı ilə sıx əlaqədar olub, dövlət 
hakimiyyətinin mövcud sistemi ilə müəyyən olunur və dövlətin inzibati fəaliyyətinin mahiyyə-
tindən və rolundan asılı olur. Dövlət qulluğuna siyasi strukturun elementi, hakimiyyətin institutu 
kimi yanaşsaq, onu dövlət orqanlarının hakimiyyət səlahiyyətlərinin icra mexanizmi kimi də səciy-
yələndirmək olar [5]. 

Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu qədim köklərə malikdir. Əsrlərboyu torpaqları-
mızda müxtəlif dövlətlər, hər bir dövlətin isə öz idarəçilik ənənələri olub. İlk dəfə kadrlar sistemli 
şəkildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində hazırlanıb. Milli qanunvericilikdə “dövlət qulluğu” 
termini ilk dəfə 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi ilə qəbul edilmiş  Konstitusiyada  hüquqi  cə- 
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hətdən təsbit olunmuşdur [6]. 
“Dövlət qulluğu haqqında” AR Qanununda dövlət qulluğu Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyası və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq, dövlətin məqsədlərini və funksiyalarını 
həyata keçirmək sahəsində dövlət qulluqçularının öz vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirməsi kimi 
baxılır [1].  

Dövlət qulluğunun məqsəd və funksiyalarının həyata keçirilməsi dövlət qulluqçularının və-
zifələrini və dövlət orqanlarının səlahiyyətlərini əməli olaraq icra etməsi ilə birbaşa əlaqədardır. 
Dövlətin və dövlət qulluğunun funksiyaları ölkədə sosial rifahı təmin edən, insanın və vətəndaşın 
hüquq və azadlıqlarının qorunmasına, dövlətin və cəmiyyətin sabit və səmərəli şəkildə idarə edil-
məsinə təminat yaradan başlıca cəhətlər kimi çıxış edirlər. Dövlət qulluğu birbaşa dövlətlə vətən-
daş arasında yaranan münasibətləri qaydaya salan bir hüquq sahəsidir. Bu əlamət özü dövlət qullu-
ğunun əlamətləri sırasında öz əksini tapmışdır.  

Ümumiyyətlə, dövlət qulluğu çoxtərəfli olmaqla yanaşı dövlət hakimiyyətinin idarəetmə tə-
sirini göstərən və dövlət idarəetməsinin daxili mahiyyətini açan geniş anlayışlardan biridir. Müasir 
dövrdə dövlət qulluğu dövlət siyasətinin, onun məqsəd və funksiyalarının reallaşmasında, onun 
suverenlik və müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasında, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsində, hü-
quqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda əsas mexanizm kimi çıxış edir. 

Yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirərk, dövlət qulluğu anlayışını aşağıdakı kimi şərh et-
mək olar:  

• Dövlət qulluğu - dövlətin vəzifə və funksiyalarının dövlətin aparatı, habelə onun müəs-
sisələrinin işçilərinin həyata keçirdiyi və işlər qarşılığında dövlət müavinəti əldə edilən əmək 
fəaliyyətinin növüdür. 

• Dövlət qulluğu - sistemdə işləyən dövlət qulluqçularının sahib olduğu hüquqi statusu və 
vəziyyəti, işə qəbul olmaq şərtlərini və qaydaları təyin edən, vəzifədən doğan məsuliyyəti əks etdi-
rən hüquqi normaların məcmusudur. Bu səbəbdən dövlət qulluğu özünü ölkənin hüquqi institutu 
olaraq büruzə verir [7]. 
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AQRAR-SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ MARKETİNQİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Müasir dövrdə iqtisadiyyatda malların və xidmətlərin istehsalı və satışı arasında əsas əlaqə 
marketinqdir, onun düzgün tətbiqi yalnız alıcılar üçün zəruri olan mal və xidmətlərin məhsuldar 
istehsalını deyil, həmçinin istehsalçıların da rəqiblərdən üstünlüyünü təmin edir.Bazar tədqiqatları 
üzrə dünya ictimaiyyətinin statistikası göstərir ki, istehsal olunan malların dəyərinin payı onun 
reallaşdırılması dəyərinin təxminən 40-50 faizinə bərabərdir. Azərbaycanın nümunəsində marke-
tinqin ciddi planlaşdırma qurğusundan çox tez bir zamanda keçməsini, istehsalçılar və istehlakçılar 
arasında məhsuldar əlaqələr yaradılmasını necə təmin etdiyini görürük. Ticarət platformaları yarat-
maq sahəsində bazar tədqiqatının aparıcı qurumlarda yaradılan direktiv planları üzrə məhsuldar 
olduğu ortaya çıxmışdır. Həmin plana görə istehsalçı öz ehtiyaclarını nəzərə almaqla istehsal 
həcmini artırmaq üçün məhsulun istehsal xərclərini aşağı salmalı və keyfiyyətini yüksəltməlidir. 
İqtisadi ədəbiyyatda “marketinq” anlayışının fərqli şərhləri mövcuddur, bəzi hallarda “bazar” an-
layışının “marketinq” anlayışı ilə əvəzlənməsi və s. müşahidə edilir. Çünki həm nəzəri, həm də 
praktiki baxımdan “marketinq” anlayışını aydınlaşdırmaq vacibdir. Marketinqin əvvəlki şərhlə-
rində malların istehsal və təchizatının rolu şişirdilir və satış kanallarına və birbaşa istehlak tələbinə 
kifayət qədər diqqət yetirilmirdi. 
         Aqrar-sənaye müəssisələrində  marketinq konsepsiyası və onun inkişafı mərhələləri 

Marketinq dedikdə, əmtəə bazarında təsərrüfat subyektlərinin təşkilati və iqtisadi fəaliyyətini, 
alıcılıq qabiliyyətli tələbin öyrənilməsini və maksimum ödənilməsini, istehsalın inkişafı və mənfəə-
tin alınması üçün şəraitin yaradılmasını başa düşürük. Bu tərif həm bazarın hərtərəfli öyrənilməsini, 
həm də tələb və istehlakçı üstünlüklərinin formalaşmasına təsiri nəzərdə tutur.Xarici və yerli alimlər 
tərəfindən verilən “marketinq” anlayışının klassik və müasir tərifləri onu bir çox çətin proqnozlaş-
dırıla bilən amillərdən təsirlənən çoxtərəfli bir kompleks sistem kimi şərh etməyə imkan verir. Məhz  
bu baxımdan məhsulların istehsal və satış sistemi kimi son müştərilərin ehtiyaclarını qarşılayarkən 
sahibkarlıq subyektlərinin rentabelliyinin artırılmasına imkan verən əsas biznes proseslərini (təchi-
zat, istehsal, keyfiyyət idarəetmə, məhsul satışı, təşviqi) əhatə etdiyinə görə marketinqin tərifi maraq 
doğurur. Məhsulun çeşidinin sürətlə genişlənməsi və artması səbəbindən məhsulların istehsal və sa-
tışı üsullarının mürəkkəbləşməsi, istehsal imkanlarının sürətlə yenilənməsi, bazar tələbinin xarakteri 
və strukturunda tez-tez dəyişikliklər, onun konyunktur dəyişikliyi, rəqabət mübarizəsinin kəskinləş-
məsi baş verir.Hazırda marketinq aşağıdakı kimi izah edilə bilər: 

1. İstehlak tələbinin ödənilməsinə yönəldilmiş idarəetmə qərarlarına əsaslanan müəssisənin 
təsərrüfat fəaliyyətinin üsulu kimi (marketinq müəssisənin idarə edilməsi üsulu kimi); 
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2. Xüsusi bazar tədbirləri kompleksinin köməyi ilə rəqiblərə nisbətən istehlakçılardan 
üstünlük əldə etmək səyləri kimi (marketinq vasitəsi kimi); 

3. Sahibkarlıq qərarlarının sistemli axtarışı kimi, müasir alətlərdən istifadə olunur.  (üsul 
kimi marketinq). 
         Yerli aqrar-ərzaq sektorunda marketinq fəaliyyətinin formaları və metodlarının sistemli bir 
yanaşma əsasında öyrənilməsi göstərir ki, hazırda onun inkişafında 4 mərhələni ayırmaq olar. 
1991-ci ilə qədər. Digər ölkələrdə bazar araşdırmaları sürətlə inkişaf edir. Bununla yanaşı, 
Azərbaycanda bu özəl mülkiyyət kimi təhlil edilir, faktiki olaraq, yalnız xarici iqtisadi fəaliyyətdə 
istifadə olunur. Fikirlərimizi bir qədər istinalarla ifadə etsək, deyə bilərik ki, qeyd olunan dövrdə 
respublikamızda marketinq barədə təsəvvürlər yox səviyyəsində idi. Bu zaman marketinqin əsas 
prinsiplərinin əksinə olaraq, sovet iqtisadi idarəetmə üsulundan irəli gələn “nə istehsal etmisənsə 
onu satmağa çalış” (əslində”nə satılırsa onu istehsal etməyə çalış” uğurlu prinsipdir) prinsipi öz 
təsir gücündə qalırdı. 

1991-1995-ci illər. Ölkəmizdə xarici ticarətin liberallaşdırılması ilə əlaqədar bazar araşdır-
malarının əsaları formalaşmağa başlamış, prioritet olaraq,milli iqtisadiyyatın sərhədləri daxilində, 
o cümlədən aqro-sənaye sahəsində marketinq fəaliyyətinin nəzəriyyəsinin öyrənilməsi və tətbiqi 
kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında (əsasən emal sahəsində) marketinqin bəzi funksiyalarından 
istifadə formasında reallaşmışdır. 

1996-2000-ci illər. Ölkəmizdə aqrar islahatların sürətlənməsi, aparılan özəlləşdirmə müstə-
visində xüsusi mülkiyyətin genişlənməsi və özəl təsərrüfat subyektlərinin sayının durmadan art-
ması nəticəsində marketinq ticarət əməliyyatlarının mühüm elementinə çevrilmişdir. Bu mərhələ-
də nəzəriyyədə iqtisadi fəaliyyət sistemi kimi marketinqin tətbiqi xüsusiyyətləri və imkanlarının 
geniş şəkildə araşdırılmasına, eləcə də qabaqcıl müəssisə və təşkilatlarda bazar araşdırmaları böl-
mələrinin yaradılmasına başlanılmışdır. 

2001-ci ildən hazırkı vaxta qədər. Toplanılmış təcrübə birmənalı olaraq sübut edir ki, mar-
ketinq iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin, menecmentin və ticarətin əsasını təşkil edir. Təsərrüfat-
maliyyə fəaliyyətinin uğurlu nəticələrinin bilavasitə istehsal, tədarük, emal və satış müəssisələri-
nin, həmçinin alıcıların ehtiyacları barədə dolğun informasiyaya əsalanması danılmazdır. Biznes, 
marketinq sayəsində, idarəetmənin bütün mərhələlərində uğur qazanılır, dəyər zənciri göstəricilə-
rinə ehtiyac olduğu və məlumatların kompleks təhlilinin aktuallığının artdığı məlum olur. İsteh-
salçıların istehsalının yönləndildiyi marketinqin əsas iştirakçıları bölmələrin və ya bütövlükdə iqti-
sadiyyatın ehtiyac və prioritetləri deyil, əsasən alıcılardır. 

Ölkədə aqrar-sənaye müəssisələrində  idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə təcili təd-
birlərin qəbulu və rəqabət əlaqələrini stimullaşdırmaqla milli aqrobiznes sistemində müəssisələrin 
təşkilati-iqtisadi davamlılığının yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması tə-
ləb olunur. Aqrar-ərzaq sektorunun müəssisələrinin şaquli və üfüqi tərəfdaşlıq əlaqələrinin geniş-
ləndirilməsi bu sahənın sabitliyini möhkəmləndirən güclü bir amil kimi çıxış edir, aqrar-ərzaq 
sektorunun müəssisələrinin milli sistemindəki korporativ strukturların potensialı milli iqtisadiyya-
tın ümumi potensialının vacib tərkib hissəsidir və bu da vahid birlik iştirakçılarının imkanları ilə 
və korporasiyaların fəaliyyət göstərdiyi bölgənin resurs bazası ilə müəyyən edilir. Aqrar-ərzaq 
sektoru ölkənin sosial-iqtisadi potensialının formalaşmasına əhəmiyyətli töhfəni təmin edir. Eyni 
zamanda qida və emal sahələrinin iri və davamlı müəssisələri əsasında yaradılmış inteqrasiya edil-
miş birliklər əsasən ərazinin resurs potensialının istifadəsinə yönəldilmişdir . 
Aqra-sənaye müəssisələrində  marketinqin effektiv inkişafı üçün aşağıdakıların təmin edilməsini  
zəruri hesab etmək olar: 

- aqrar-sənaye müəssisələrində istehlak və bazar tələbinin düzgün müəyyənləşdirilməsi üzrə 
sistemli tədqiqatların təşkili; 

- aqrar-sənaye müəssisələrinin maddi-texniki bazasının düzgün təşkili; 
- aqrar-sənaye müəssisələrinin xammal və istehlak rayonlarına yaxın yerləşdirilməsi; 
- aqrar-sənaye kompleksində bazar infrastrukturu sisteminin təkmilləşdirilməsi; 
- müasir aqrar bazarların, aqromarketlərin və yarmarkaların fəaliyyətinin mütəmadi təşkili; 
- aqrar-sənaye kompleksində sahələrarası kooperasiya və inetqrasiya əlaqələrinin təşkili; 
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- aqrar-sənaye kompleksində qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi və nəzarətinin gücləndiril-
məsi. 

Qeyri- neft sektorunun prioritet istiqamətlərindən biri olan aqrar sahənin, həmçinin aqrar-
sanaye kompleksinin inkişafını effektiv marketinq sistemi olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. 
Aqrar-sənaye müəssisələrində qarşıya qoyulan strateji hədəflərə nail olmaqla yanaşı, mövcud sa-
hənin iqtisadi sistemin bütün səviyyələrində inkişafı məhz marketinqin düzgün təşkili və təkmil-
ləşdirilməsindən asılıdır. 
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Направления совершенствования маркетинга в агропромышленных предприятиях 

 
Резюме 

В статье рассматривается необходимость использования концепции маркетинга на 
агропромышленных предприятиях, роль маркетинга в формировании прогрессивно-аграр-
ной экономики, направления совершенствования. В этой области объясняется влияние про-
ведения маркировочных исследований и результатов на развитие области. 
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Directions for improving marketing in agro-industrial enterprises 
 

Summary 
The article discusses the need to use the concept of marketing in agro-industrial enterprises, 

the role of marketing in the formation of a progressive agrarian economy, the direction of 
improvement. This area explains the impact of conducting labeling studies and results on the 
development of the area. 
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DÖVLƏTİN FİSKAL SİYASƏTİ ONUN DAYANIQLI İNKİŞAFININ 

TƏRKİB HİSSƏSİDİR 
  

Tarixən formalaşmış elmi nəzəriyyələr göstərir ki, praktikada qazanılmış uğurlu nəticələrin 
izahı inkişafın sabit və dayanıqlı olması baxımından son dərəcə vacibdir. Azərbaycan xalqının 
Ümummilli lideri Heydər Əliyevin dövlət və xalq naminə qəbul etdiyi qərarların strateji əhəmiy-
yətini bu ğün də gündəlik həyatımızda aydın hiss edirik. Bu inkişaf strategiyası hazırda  onun  la- 
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yiqli siyasi davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən dövrün reallıqlarına uyğun yeni çalarlarla 
zənginləşdirilərək uğurla davam etdirilir. Ölkə başçısının həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasətin 
strateji məqsədi sosialyönümlü, diversifikasiya olunmuş, özünüinkişaf qabiliyyətli milli iqtisadiy-
yatın qurulmasıdır. 

Dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında resursların səmərəli istifadəsi yolu ilə gələcək nəsil-
lərə çatdırılmasının həyata keçirilməsi və iqtisadi inkişaf zamanı sosial və ekoloji məsələlərin də 
nəzərə alınaraq balansın qorunması başa düşülür. Dayanıqlı inkişafın təmin edilməsinin əsas yol-
larından biri də dövlətin makroiqtisadi siyasətidir. Makroiqtisadi siyasət adətən iki istiqamətdə 
tətbiq edilir: monetar və fiskal. 

Monetar siyasət zamanı iqtisadiyyat pul və onun alətləri vasitəsilə idarə edilərək tənzimlənir. 
Bu siyasət faiz dərəcəsinin iqtisadiyyata təsirinə əsaslanır və borc götürülən pulun qiymətini və 
ümumilikdə pulun təklifini dəyişir. Monetar siyasət bunları idarə etmək üçün müxtəlif alətlərdən 
istifadə edir ki, bu da iqtisadi artıma, inflyasiyaya, işsizliyə və məzənnəyə təsir göstərir. Belə ki, 
əgər valyutanın buraxılışı bir mərkəzdən həyata keçirilirsə və ya iqtisadi subyektlər üçün pulu 
təmin edən bankların mərkəzi banka tabe olduğu nizamlama sistemi mövcuddursa, monetar siyasət 
pul təklifini və faiz dərəcəsini idarə edir. 

Fiskal siyasət hökumətin dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərindən istifadə edərək iqtisadiyya-
ta təsir etməsidir. Bu zaman istifadə edilən iqtisadi alətlərə xərclər, vergilər, borc misal ola bilər. 
Məsələn, istehsal potensial səviyyəsindən aşağı olduğu halda dövlət xərcləri dayanmış  resursların 
istifadəsinə yönəldilir. Dövlət xərcləri istehsaldakı bütün boşluğu doldurmamalıdır. Çünki multip-
likativ effekt hesabına dövlət xərcləri iqtisadiyyata xərcləndiyindən daha çox təsir göstərir. 

Belə ki, əgər dövlət yol və tikintisinə vəsait ayırırsa, bu istehsalı yalnız körpünün  dəyəri 
qədər artırmır, həm də tikintidə çalışan işçilər öz istehlaklarını (və ya investisiyalarını) çoxaldır və 
istehlakdakı boşlugu doldurur. 

Bir qayda olaraq monetar siyasəti fiskal siyasətdən üstün tuturlar. Burada əsas iki səbəb var: 
- Monetar siyasətin müstəqil banklar tərəfindən həyata keçirilməsi; 
- Mərkəzi Bankların iqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklərə fiskal siyasətə nisbətən daha 

çevik reaksiya verməsi. 
Fiskal siyasət monetar siyasətdən bəzi xüsusiyyətlərinə gürə fərqlənir. Belə ki, fiskal siyasət 

qanunvericilik aktı ilə tənzimlənən dövlət gəlirləri və xərclərindəki dəyişiklik vasitəsi ilə iqtisa-
diyyata da təsir göstərə bilir. Monetar siyasət isə Mərkəzi  Bank tərəfindən pul təklifinə, faiz dərə-
cəsinə və məcburi ehtiyat normasına təsir etməklə bunu həyata keçirir. 

Dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında pul – kredit sisteminin tənzimlənməsi xüsusi əhə-
miyyət kəsb edir. Belə ki, pul təklifinə nəzarət, faiz dərəcəsinə nəzarət bank kredit həcmlərinin 
səmərəliləşdirilməsi istiqamətlərində həyata keçirilir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə aparılan bank sisteminin islahatlarına uyğun olaraq daha 
yüksək uzunmüddətli faiz dərəcələrindən başqa hökumət daha hansı yolla bankları kreditləşmə 
həcmlərini artırmaqdan və müvafiq olaraq daha aşağı likvidlik əmsalını yerinə ytirməkdən saxlaya 
bilər. Bunun üçün pula uzunmüddətli tələbin qarşısı alınmalıdır. Ona görə ki, tələb adətətn uzun 
müddətli faiz dərəcələrinin yüksək səviyyədə saxlanmasına səbəb olur. Lakin bu tədbir də öz 
növbəsində valyuta məzənnəsini yuxarı qaldırmaqla firmaların ixrac fəallığını çətinləşdirər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bankların etibarlı və sağlam fəaliyyətinin təmin  edilməsinə nail 
olmaq üçün onların zəruri həcmdə resurslara malik olması son dərəcəsə vacibdir. Etibarlı bank 
sisteminin formalaşması zəruriliyi isə manatın sabitliyinin təmin olunması, rəsmi qızıl-valyuta eh-
tiyatlarının azalmasına imkan verməməsi, bank əmanətçilərinin maraqlarının müdafiə olunması, 
eləcə də etibarlı hesablaşma sisteminin və kassa xidmətinin təşkili ilə şərtlənir. 

Ölkədə tədavül mexanizmini formalaşdırarkən əsas məsələ iqtisadi artımın təmin edilməsi 
üçün ölkə iqtisadiyyatına nə qədər və hansı pulların lazım olmasını müəyyən etməkdən ibarətdir. 
Bu zaman pul kütləsinin artımının tənzimlənməsinin və maliyyə-pul sisteminin fəaliyyətinin məq-
sədli istiqamətlərinin seçilməsi əsas xətt kimi götürülməlidir. 

Beləliklə, ölkədə iqtisadi artım sürətinin dayanıqlı olmasını təmin etməyin əsası ÜDM-in pul 
kütləsinin həcminə uyğunluğunun tənzimlənməsindən ibarətdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
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dövriyyədəki pul kütləsi həcminin dəyişməsinə ani müddətdə reaksiya verən qiymətlərin nəzarət-
siz yüksəlişi şəraitində pulun dövretmə sürətinin nizamlanması tədbirləri yalnız qısamüddətli sə-
mərə verə bilər. Yaddan çıxartmaq olmaz ki, iqtisadi artım yalnız tədiyyəqabiliyyətli tələbin sə-
viyyəsinin əmtəə təklifinə uyğunluğu şəraitində mümkündür. Əgər tələb davamlı olaraq təklifdən 
geri qalarsa, onda bizim son vaxtlar şahidi olduğumuz əmtəə təklifi də ixtisar olunacaqdır. 

Odur ki, ölkədə pul kütləsinin tənzimlənməsi və Dövlətin maliyyə-pul sisteminin təhlükə-
sizliyinin mühkəmləndirilməsi üçün pul tədavülünün normalaşdırılması, ölkədaxili qarşılıqlı ödə-
məmələrin aradan qaldırılması, mərkəzdə və yerlərdə səmərəli və dayanıqlı fəaliyyət göstərən kre-
dit-hesablaşma bazasının yaradılması və iqtisadiyyatın monetizasiyası sahəsində tədbirlərin həyata 
keçirilməsi zəruridir. 
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Фискальная политика государства является чястью его устойчивого развития 
 

Резюме 
Одним  из основных направлений обеспечения устойчивого развития является макро-

экономическая политика государства. Существует два направления макроэкономической 
политики: Монетарная и фискальная. В обеспечении устойчивого развития особое значение 
приобретает регулирование денежно-кредитной системы.   
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Fiscal policy is part of the state sustainable development 
 

Summary 
One of the main ways to sustainable improvement is macroeconomic policy of the Republic. 

There are two directions of the macroeconomic policy: monetary and fiscal. Regulation of the 
credit systems is also important for the provision of the sustainable improvement. 
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BİZNES QURUMLARINA MALİYYƏ RESURSLARININ CƏLB EDİLMƏSİ VƏ 
RİSKDƏN QORUNMANIN ƏSAS PRİNSİPLƏRİ 

   

Təşkilatın növündən və formasından asılı olmayaraq müəssisə və təşkilatların normal fəa-
liyyət göstərə bilməsi üçün ən önəmli faktor kifayət qədər yetərli həcmdə maliyyə resurslarının 
olmasıdır. Bunun üçün də sahibkarlar müəssisələrinə maliyyə resursu yaratmaq üçün investorları  
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öz bizneslərinə cəlb etməlidirlər. 
Maliyyə resursları nədir? Maliyyə, müvafiq olaraq, istehsal prosesinə daxil olan resursların 

bir növüdür. Maliyyə resursları iqtisadi baxımdan təşkilatın aktivlərinin (əmlakının) bir hissəsidir. 
Maliyyə resursları təşkilatın fəaliyyətini və investisiyalarını   maliyyələşdirən  vəsaitlər  və  

aktivlərdir. Sadə dillə desək, maliyyə resursları biznesin fəaliyyətini davam etdirən pullardır və 
biznesin maliyyə resurslarını artırıb istifadə etməsinin bir neçə yolu var [2]. 

Maliyyə resurslarının iki növü vardır: Daxili maliyyə resursları və xarici maliyyə resursları.  
Daxili maliyyə resursları dedikdə müəssisə daxilindən gələn vəsaitlər nəzərdə tutulur. Nümunələrə 
biznes tərəfindən əldə edilən mənfəət, bölüşdürülməmiş mənfəət, kapitalın maliyyələşdirilməsi və 
likvid aktivlər daxildir. Likvid aktivlər asanlıqla nağd pula çevrilə bilən biznes aktivləridir.Daxili 
maliyyə resursları təşkilat daxilindən yaradıldığı üçün onlar faizsizdir. Bu, adətən biznes baxımın-
dan daha qənaətcil hesab olunur, çünki bu, təşkilatın faiz ödəməli olmadığı anlamına gəlir. 

Xarici maliyyə resursları biznesdən kənardan gələn vəsaitlərdir. Nümunələrə banklar kimi 
xarici mənbələrdən alınan kreditlər daxildir. Xarici maliyyə mənbələri əsasən yeni bizneslər, bö-
yümək və genişlənmək istəyən təşkilatlar və təşkilat daxilində maliyyə və hətta rəhbərlik və təc-
rübə təmin etmək üçün yeni investorlar axtaran müəssisələr üçün olduqca faydalıdır. Bununla belə, 
qeyd etmək lazımdır ki, bu maliyyə resursları biznes daxilində mülkiyyət hüququnun qismən iti-
rilməsi, həmçinin faiz ödənişlərinin əlavə dəyəri ola bilər. Maliyyə resurslarının bəzi nümunələrinə 
aşağıdakıları misal göstərmək olar:  

Maliyyə institutları, kapital bazarları,vençur kapitalı, ticarət krediti və hökumət subsidiyaları. 
İnvestorlar biznesə cəlb etmək üçün 5 strategiya mövcuddur: 
1. möhtəşəm usp-yə sahib olmaq; 
2. həmin usp-ni satmaq; 
3. ulduz komanda yaratmaq; 
4. təqdirəlayiq korporativ sosial məsuliyyət nümayiş etdirmək; 
5. biznesinizdə cəlbedici pay təklif etmək. 
Müəssisələrdə risk anlayışı və təsnifatı 
Maliyyə resurslarının idarə edilməsində başlıca məqsəd risklə əlaqəli olan itkiləri minimuma 

endirməkdir. Risk həm insanların həyatının, həm də müəssisələrin fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsi-
dir. Bu mərhələdə fəaliyyətlər zamanı riskləri gözardı etmək olmaz. Risksiz müəssisə (biznes) 
yoxdur. Əgər müəssisə risklər və neqativ hallardan çıxış yolunun ən əhəmiyyətli və düzgün stra-
tegiyasını seçə bilsə, gələcək üçün uğurlu inkişafa yol açma şansını əldə edəcəkdir. 

Risk anlayışı iqtisadiyyatda yeni kateqoriya deyil. Riskin baş verdiyi təqdirdə müəssisə əlve-
rişsiz bir vəziyyət və ya uğursuz nəticə ilə qarşılaşa bilər. Buna misal itirilmiş mənfəət,  itki (müəs-
sisənin öz vəsaitlərini itirməsi), nəticə olmaması (nə mənfəət, nə də zərər), gəlir və mənfəət itkisi, 
gələcəkdə gəlir itkisi və ya itki ilə nəticələnə biləcək hadisə [1. s.57]. 

Müxtəlif biznes sahələrində əksər risklər idarə olunur. Maliyyə riski biznesin klassik risklə-
rinə aiddir. Maliyyə risklərinin kateqoriyalarını belə təsnifləşdirmək olar: Bazar riski, kredit riski, 
likvidlik riski, əməliyyat riski, hüquqi və tənzimləmə riski, biznes riski, strateji risk, reputasiya 
riski. Qeyd etmək lazımdır ki, maliyyə riski həmişə iqtisadi xarakter daşıyır [3. s.26]. 

Riskin idarə edilməsi və neytrallaşdırılması üsulları 
Riskin qiymətləndirilməsi texnikasının seçimi layihənin tərifindən, miqyasından və mərhə-

ləsindən asılıdır. Maliyyə idarəetməsində risklərin idarə edilməsinin bir çox üsulları vardır. Böyük 
müəssisələr adətən riskləri idarə etmək üçün sığorta üsulundan istifadə edirlər. Belə ki, eyni risk 
növü ilə tez-tez qarşılaşan müəssisə əvvəlcədən büdcədən vəsait ayırır və nəticədə itkilər sığorta 
şirkəti tərəfindən qarşılanır. Bir sözlə, sığortanın mahiyyətini belə izah edə bilərik ki, müəssisə 
sahibi və ya investor riskdən qaçmaq üçün gəlirin bir hissəsindən imtina etməyi qəbul edir və riski 
sıfra endirmək məqsədi ilə ödəniş etməyə hazırdır. 

Riskin neytrallaşdırılması üçün iki əsas strategiya növü var: 
1. Aktiv - müəssisənin biznes, maliyyə və digər fəaliyyətləri üçün mümkün mənfi nəticələ-

rin qarşısını almaqla hər cür riskləri saxlamaq məqsədi daşıyır. 
2. Passiv - risklərin qarşısının alınması əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün. Başqa söz- 
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lə desək, biznes risklər məcmusu nəticəsində onun maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə mənfi təsirlərin 
qarşısını almaq üçün. 
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Основные принципы привлечениe финансовых ресурсов в хозяйственные 

организации и защита от рисков 
 

Резюме 
Следует отметить, что многие предприниматели недооценивают важность риска. Ру-

ководство рассматривает это как ненужные расходы, но выявленные проблемы рассматри-
ваются как ошибки сотрудников или руководства. Из-за такого мышления многие крупные 
и мелкие компании теряют значительные возможности. Даже эта ситуация может привести 
к банкротству. Управление рисками часто рассматривается как проблема соответствия, ко-
торую можно решить, создав набор правил и убедившись, что все сотрудники следуют этим 
правилам. Многие из этих типов правил рассматриваются как логичные методы и снижают 
некоторые риски, которые могут нанести серьезный ущерб компании. Правила и соответ-
ствие  могут снизить некоторые критические риски, но не могут иметь одинакового эффек-
та для всех. 
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Main principles of attracting financial resources to business entities and risk protection 

 

Summary 
It should be mentioned that many entrepreneurs underestimate the importance of risk which 

is at the proper level. The management sees it as an unnecessary expense, however, identified 
problems are treated as mistakes of employees or management. According to this opinion, a 
plethora of companies that are both micro and macro, miss out on significant opportunities. Even 
this situation can lead to bankruptcy. A lot of risk management by making many rules in most 
cases and being sure that all employees fulfill these rules are considered as a solved problem. Many 
of these types of rules are considered a logical methods and reduce some of the risks that damage 
signifancely to the company. Regulation and compliance can mitigate some critical risks, but they 
cannot have the same effect on all of them. 
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QEYRİ-ƏRZAQ MALLARININ EKSPERTİZASI FƏALİYYƏTİNİN 
TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində gömrük ekspertizasının aparılması qüvvədə olan 

gömrük  cinayət - prosessual və inzibati hüquq pozmalar haqqında qanunvericiliyin tələblərinə 
uyğun olaraq həyata keçirilir. Gömrük ekspertizası gömrük orqanları tərəfindən gömrük nəzarəti 
və ya gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı təyin olunur. Müəllif məqalədə qeyri-ərzaq mallarının eks-
pertizasının təşkili və bununla əlaqədar problemləri araşdırır və çıxardığı bəzi nəticələri tövsiyə 
edir. 

Qloballaşma dövründə dünyada  ölkələrarası inteqrasiya prosesləri gündəlik həyatın ayrıl-
maz tərkib hissəsinə çevrilib. Artıq xarici bazarlara çıxış dünya bazarında rəqabətqabiliyyətli 
əmtəələrlə iştirak,milli məhsulların xarici bazarlarda satışı dövlətlərin dinamik və davamlı tərəq-
qisinin zəruri şərti kimi qəbul edilir. 

Sərbəst ticarət prosesləri ixtisaslaşma və istehsal amillərinin fərqli bölgüsünün formalaşdır-
dığı imkanlardan daha səmərəli istifadəyə şərait yaradır. 

Coğrafi sərhədlərin iqtisadi baxımdan formallaşdığı əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq hərə-
kətinin geniş miqyas aldığı müasir dövrdə gömrük ekspertizası milli iqtisadi təhlükəsizliyin zəruri 
şərtinə çevrilib. 

Bu baxımdan da,milli sənayenin qorunmasi,yerli məhsullarin xarici bazarlara çıxarılması və 
bütün bunların kontekstində ölkələrin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasi baxımından göm-
rük fəaliyyəti, gömrük və gömrük ekspertizası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan Respublikasında gömrük ekspertizası fəaliyyətinin təskili işinin mahiyyəti və 
sturukturunun izahı problemi yalnız nəzəri konsepsual  deyil,eyni zamanda praktiki əhəmiyyətə 
malikdir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasında Gömrük Məcəlləsinin birinci maddəsinə 
görə Azərbaycan Respublikasında gömrük işini malların və nəqiliyyat vasitələrinin Azərbaycan Res-
publikasının gömrük sərhəddindən keçirilməsinin qaydaları və şərtləri, gömrük ödənişlərinin alın-
ması, gömrük rəsmiləşdirilməsi,gömrük nəzarəti və gömrük siyasətinin həyata keçirilməsinin digər 
vasitələri təşkil edir.Gömrük nəzarəti sistemində gömrük ekspertizası fəaliyyət sahələrindən biridir. 

Qeyd etmək lazımdır ki,ilk baxışda gömrük ekspertizası fəaliyyəti mahiyyət etibarı ilə sadə 
görünsə də,mürəkkəb və kompleks xarakterli,həm də onun elementlərinin həmcins olmaması ilə 
diqqəti cəlb edir. 

Bu gömrük işinin müxtəlif yönümlü və müxtəlif məqsədli məsələlərinin həlli yolları ilə əla-
qədardır.Gömrük ekspertizasının özünəməxsusluğu da məhz burada özünü büruzə verir.Belə ki, 

1) gömrük nəzarəti obyektinin təyinatı,vəziyyəti və növünün müəyyənləşdirilməsi; 
2) Xarici İqtisadi Fəaliyyət Əmtəə Nomenklaturasına uyğun malların təsnifatı; 
3) malların keyfiyyət gösdəriciləri(markası, cinsi, növü, məlumatın təbii olması və s.), xarak-

teri (lisenziyalığı, aksizliyi, ikiqat təyinatlığı), mənşə ölkəsi, hazır məhsulun çıxışı norması və onda 
olan xammalın identifikasiyası əsasında, onların gömrük dəyərini və bazar qiymətini (dəyərini) 
təyin etmək; 

4) narkotik və psixotrop maddələrin identifikasiyası; 
5) qiymətli daşların,əntiq malların,muzey eksponatlarının və sairin diaqnostikası. 
Bundan əlavə,qaçaqmalçılığa və gömrük hüquq pozuntularına qarşı mübarizə prosesində 

operativ işlər tərəfindən irəli sürülən bəzi məsələlərə də gömrük ekspertlərinin apardığı xüsusi 
sinif ekspertizalarla-kirminalistik, iqtisadi, əmtəəşünaslıq, hemmoloji və s həll edilir. 

Azərbaycan Respublikasının gömrük sistemində qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasına ayrı-
lan rol bu gün istehlak mallarının qiymət artımı indeksini tənzimləməyi,əhalinin real gəlirləri ilə 



262 

qarşılıqlı asılılığını araşdırmağı,bu sahadə görülən işlərin beynəlxalq standartlara tam uyğun apa-
rılmasını və bütövlükdə gömrük sisteminin ölkənin sosial-iqtisadi inkşafındakı rolunun daha da 
artırılmasını zəruri edir. 

Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizası fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinin təmin edilməsi üçün 
aşağıdakı əsas istiqamətlərdə tədbirlərin görülməsini məqsədəuyğun hesab etmək olar: 

- qanunvericilik bazasının və gömrük tənzimləməsinin təkmilləşdirilməsi; 
- gömrük nəzarəti metodlarının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması və gömrük prose-

durlarının avtomatlaşdırılması; 
- gömrük infrasturukturunun inkşaf etdirilməsi; 
- kadr hazırlığı və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi.    
Ölkəmizdə qeyri- ərzaq mallarının ekspertizası fəaliyyətinin təşkilinin mövcud vəziyyətinin 

təhlili aşağıdakı nəticələri çıxarmaqa və təkliflər verməyə imkan vermişdir: 
1. Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizası fəaliyyətinin təşkilinin hüquqi təminatı olaraq müxtə-

lif səviyyəli qanunvericilik aktları (qanunlar, fərmanlar, sərəncam və qərarlar, əmrlər və s.) qəbul 
edilmişdir; 

2. Azərbaycan Respublikasında qeyri-ərzaq mallarının ekspertizası fəaliyyətinin təşkilinin 
hüquqi bazası bu cür fəaliyyətin lazımı səviyyədə həyəta keçirilməsinə imkan verir; 

3. Son illər ölkədə həyata keçirilən uğurlu iqtisadi islahatlar nəticəsində rezident və qeyri-
rezidentlər tərəfindən həyata keçirilən idxal-ixrac əməliyyatlarının həcminin bir neçə dəfə artması, 
eyni zamanda,gömrük ekspertizası fəaliyyətinin də yüksək səviyyədə təşkilini tələb edir; 

4. 2006-2011 -ci illərdə Azərbaycn Respublikasında idxalın əmtəə sturukturuna nəzər sal-
dıqda məlum olur ki, ölkə idxalının böyük bir hissəsi qeyri-ərzaq mallarının payına düşür. Bu 
baxımdan ölkə istehlakçılarının iqtisadi mənafeynin qorunması məqsədilə qeyri-ərzaq mallarının 
gömrük ekspertizası fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təşkill zəruri məsələlərdəndir; 

5. Gömrük işi və standartlar sahəsində beynəlxalq konversiyalara qoşulma üzrə işin inkşaf 
etdirilməsi; 

6. Ümumilikdə gömrük işi və qeyri-ərzaq mallarının ekspertizası fəaliyyətinin təşkili sahə-
sində qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi; 

7. Gömrük rəsmiləşdirilməsi və nəzarətinin  avtomatlaşdırılmış sisteminin təkmilləşdirilməsi. 
8. Risklərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin yaradılması və tətbiqi işinin genişlən-

dirilməsi; 
9. Gömrük orqanlarının əməliyyat-axtarış bölmələrinin maddi-texniki bazasının təkmilləş-

dirilməsi; 
10. Gömrük terminallarının,gömrük anbarlarının və müvəqqəti saxlanma anbarlarının təsis 

edilməsi işinin genişləndirilməsi; 
11. Gömrük laboratoriyaları şəbəkəsinin yaradılması işinin həyata keçirilməsi; 
12. Gömrük sərhəd-keçid məntəqələrinin beynəlxalq standartlara uyğun qurulması və müasir 

avadanlıqlarla təchiz edilməsi; 
13. Gömrük infrastrukturunun yaradılmasına yardım göstərilməsi işində beynəlxalq təşkilat-

larla əməkdaşliğın genişləndirilməsi; 
14. Naxcıvan, Sumqayıt, Gəncə, Biləsuvar gömrük idarələrinin fəaliyyət zonalarında göm-

rük laboratoriyalarının yaradılması; 
15. İnkşaf etmiş ölkələrin gömrük orqanları ilə təcrübə mübadiləsinin ,əməkdaşların qeyri-

ərzaq mallarının ekspertizası fəaliyyətinin təşkilinə həsr olunan ixdisasartırma kurslarında və digər 
tədbirlərdə təlim keçmələrinin təmin edilməsi; 

16. Əməkdaşların peşə və ixtisas səviyyələrinin artırılması üçün gömrük işinə dair metodik 
və əyani dərs vasaitlərinin hazırlanması; 

17. Yerli və xarici mütəxəssisləri cəlb etməklə ixrac nəzarəti və digər gömrük işi ilə bağlı 
mövzulara həsr olunmuş seminarların təşkil edilməsi; 

18. Azərbaycan Respublikasının gömrük xidmətinin beynəlxalq təşkilatlarla və xarici ölkə-
lərin gömrük xidmətləri ilə qeyri-ərzaq mallarının ekspertizası fəaliyyətinin təşkili istiqamətində 
əlaqələrin genişləndirilməsi. 
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Резюме 
На территории Азербайджанской Республики таможенная   контроль проводиться на 

основании требований существующих правил. Правонарушения таможенно-уголовного-
процессуального административного кодексов таможенная экспертиза назначается тамо-
женными органами во время таможенного осмотра и контроля. Автор статьи раскрывает 
вопросы организации экспертизы и их значение, а также предлагает некоторые практичес-
кие предложения по данной проблеме. 
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Improving the activities of the examination of non-food products 

 

Summary 
Conducting customs expertise in the territory of the Republic of Azerbaijan is carried out in 

accordance with the requirements of the legislation on violations of criminal-procedural, customs 
and administrative law in force. 

Customs expertise is appointed by customs authorities during customs control or customs 
clearance. 

In the article, the author examines the organization of expertise of non-food products and 
related problems and recommends some conclusions. 
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KİÇİK VƏ ORTA BİZNESDƏ MARKETİNQİN ROLU 
 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, kiçik biznes bazar iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır, iqtisadi 
artım tempini müəyyən edir, habelə maddi, maliyyə və kadr resurslarının daha səmərəli bölgüsünü 
təmin edir. Digər tərəfdən iqtisadiyyatda bu tip məsələlərdən biri iş yerlərinin yaradılmasıdır və 
bu baxımdan, iri müəssisələrlə müqayisədə kiçik biznesdə yeni iş yerlərinin yaradılması daha az 
xərc tələb edir. Ölkəmizdə kiçik və orta biznesin inkişafının marketinqlə olan əlaqəsini və siste-
matik qruluşunu ölçmək üçün yetəri qədər məlumat və araşdırma aparılmamışdır. Halbuki marke-
tinqin hər hansı bir müəssisə üçün olan əhəmiyyətini gözardı etmək yolverilməzdir. Müasir dövrdə 
iqtisadiyyatın inkişafına dəstək üçün yaradılmış strateji yol xəritəsində də göstərildiyi kimi kiçik 
və orta sahibkarlığın inkişafına xüsusi önəm verilir. Bu tip müəssisələrin inkişafında marketinq 
xüsusi yer tutur və buna görə də bu mövzu aktualdır. Kiçik və orta biznesdə marketinqin rolu 
məsələsi ilə bağlı olaraq müxtəlif ölkələrdə təqqiqat və araşdırma aparılmışdır. Həmçinin prob-
lemin müxtəlif mütəxəssislər tərəfindən öyrənilməsinə baxmayaraq bu mövzu müstəqil tədqiqat 
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predmeti olmamışdır. Kiçik və orta müəssisələr arasında marketinq konsepsiyasının çox yayılma-
sının səbəblərindən biri marketinq tədbirləri kompleksinə edilən məsrəflərin çoxluğu ilə bağlıdır. 
Məşhur marketoloqlar işgüzar cəmiyyətin ən yüksək maaşlı kateqoriyalarına daxildirlər,marketinq 
üzrə ixtisaslaşan məşhur şirkətlərin büdcəsindən xərclərin əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edə bilər. 
Əlbəttə, kiçik və orta biznes üçün bu kimi firmaların xidmətləri onların maliyyə imkanlarının hü-
dudlarından kənardadır. 

Kəskin rəqabət mübarizəsindən sağlam vəziyyətdə çıxmaq üçün KOB-lar dərk etməlidirlər 
ki, marketinq mənimsənilməsi vacib olan elmdir. 

1. KOB-da marketinqin rolunun nəzəri əsasları. Müasir şəraitdə müəssisə və təşkilatlar 
mövcud və potensial satış bazarlarının öyrənilməsi,istehlakçı tələbatının və rəqiblərin vəziyyətinin 
qiymətləndirilməsi lüzumunu daha tez-tez hiss edirlər ki,elə bu da “marketinq” məfhumuna 
daxildir. Milli iqtisadiyyatda oynadığı roldan irəli gələrək,kiçik və orta biznes müəssisələri 
marketinq tədqiqatları və tədbirləri sisteminə də ehtiyac duyurlar. 

Marketinq istehlakçının tələbatının ödənilməsi dərəcəsindən asılı olan təşkilatın fəaliyyəti-
nin səmərəsinə əsaslanan prinsiplər,dəyərlər və etiqadların məcmusudur. Kiçik və orta müəssisələr 
üçün seçilmiş seqmentdə alıcılıq qabiliyyətinə malik istehlakçının tələbatının qiymətləndirilməsi 
xüsusilə vacibdir, çünki bundan birbaşa təkcə mənfəətin məbləği deyil, həm də kiçik müəssisənin 
öz mövcudiyyəti asılıdır. 

Məhsulun marketinq fəlsəfəsi bir qayda olaraq, innovasiya və elmi-texniki fəaliyyət sahəsin-
də ixtisaslaşan kiçik müəssisələri seçirlər. Kiçik və orta biznesdə maliyyə ehtiyatlarının çatışmaz-
lığı  malın kiçik təcrübi dəstlərinin istehsalının imkanları hesabına kompensasiya edilir. Mal bazara 
çıxarılır və əgər ona tələbat əmələ gəlirsə, həmin malın kütləvi istehsalı başlanılır. Əgər tələbat 
əmələ gəlmirsə, malın istehsalı dayandırılır, istehlakçının tələbatını nəzərə almaq şərti ilə təkmil-
ləşməyə, yaxud modifikasiyaya göndərilir. 

Kiçik və orta müəssisələrin marketinq fəaliyyəti rəqabət üstünlüklərini və çatışmazlıqlarını 
əks etdirən amillər toplusu ilə müəyyənləşdirilir. Həmin amillər istehsal planlarının qurulması və 
öz məhsulunun bazara yeridilməsi, marketinq strategiyasının və marketinq tədbirləri toplusunun 
işlənib hazırlanması prinsiplərinin əsasını təşkil edir. 

2. Azərbaycan biznes mühitinin təhlili. Ölkədə məşğulluğun təmin edilməsi, qeyri-neft 
ixracının artırılması, biznes mühitinin inkişafı kimi strateji məsələlərdə sahibkarların rolunun yük-
səldilməsinə, cəmiyyətdə sahibkarlığa dəstək əhval-ruhiyyəsinin artırılmasına təkan vermək məq-
sədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 21 aprel tarixli 1988 nömrəli Sərəncamı 
ilə aprel ayının 25-i Azərbaycanda “Sahibkarlar Günü” kimi təsis edilmişdir. 

Azərbaycanda biznes mühiti daha da yaxşılaşdırılmış və ölkə Dünya Bankının “Doing 
Business 2017” hesabatında bəzi göstəricilər üzrə (məsələn, biznesə başlama, 9 əmlakın qeydiy-
yatı) yüksək nəticə əldə etmişdir. Beynəlxalq təcrübəyə uyğun elektron hökumət portalının yara-
dılması ilə dövlət xidmətləri daha da genişləndirilmişdir. KOB üçün innovasiya çərçivəsi həm 
infrastruktur (məsələn, sənaye parkları, texnologiya parkları və biznes inkubatorları), həm də ma-
liyyə dəstəyi (informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sektoru üçün xüsusi fondun 
yaradılması) vasitəsilə yaxşılaşdırılmışdır. 

Azərbaycanda  KOB-un və bütövlükdə, ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi üçün güclü 
potensial və geniş imkanlar mövcuddur. Bunun üçün ümumi biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, 
maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının daha sərfəli və effektiv təşkil edilməsi, kiçik və orta 
sahibkarlıq subyektlərinin yerli və xarici bazarlara çıxışının təmin edilməsi, bacarıqlı və ixtisaslı 
kadr təminatının yaradılması atılmalı olan vacib addımlardandır. 

Kiçik və orta müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyəti həmçinin cəmiyyətin sosial problemlərinin 
həll edilməsinə kömək edir və kiçik biznes, həmçinin, regional iqtisadiyyatın inkişafına müsbət 
təsir göstərir, yeni iş yerləri yaradır, ölkədə məşğulluğu və rəqabət mühitinin yaradılmasını təmin 
edir. [6] Kiçik sahibkarlığın rolu ucuz məhsulun istehsalı və gəlirin artırılması nəticəsində bitmir. 
Bu gün sürətlə inkişaf edən dünya iqtisadiyyatı sferasında kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 
rolu danılmazdır. Təsadüfi deyildir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərbi Avropa kimi aparıcı 
ölkələrdə kiçik və orta sahibkarlıq bizneslərinə xüsusi qayğı və dövlət yardımları göstərilir. [4] 
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Biznes sektorunu ölkə iqtisadiyyatının bünövrəsi də adlandırmaq olar. İstənilən iqtisadi məsələlər, 
ölkədaxili və ya ölkəxarici əməliyyatlar biznes danışıqları və ya biznes ideyaları ilə başlayır.  

Ölkədə biznes infrastrukturunun inkişafı üçün əvvəlcə bütün detallar araşdırılmalı və kapita-
list münasibətlərə zidd olan məsələlər müasir formada həllini tapmalıdır.[5] Müəssisənin yaradıl-
ması mürəkkəb və məsuliyyətli prosesdir. 

Regionda və dünyada iqtisadi sahədə gedən proseslər KOB subyektlərinin sahibkarlıq sub-
yektləri ilə kooperasiyasının dərinləşdirilməsini və dövlət dəstəyinin artırılmasını bir daha önə çə-
kir. Belə ki, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi məqsədilə KOB subyektlərinin potensialının tam 
gerçəkləşdirilməsi üçün bu sahədə bir sıra dəyişikliklərin edilməsi zərurəti vardır. Qanunvericilik 
bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində müəyyən qədər irəliləyişlər olsa da, hələ də bəzi təkmil 
ləşdirmələr edilməlidir. Belə ki, özəl kredit bürosu, daşınar əmlakın yüklülüyü reyestri və təminatlı  
əqdlərin tənzimlənməsi kimi məsələlər üzrə qanunvericilik bazası təkmilləşdirilməlidir. 

Sahibkarlıq, o cümlədən KOB siyasətinə dair vahid yanaşmanın, innovasiyaların, beynəlxalq 
standartların daha geniş tətbiqi, ixrac bazarlarının araşdırılmasında dövlət dəstəyinin artırılması, 
maliyyə, konsaltinq və digər dəstək mexanizmlərinin daha da genişləndirilməsi, dövlətin dəstək 
alətləri üçün monitorinq və qiymətləndirmə mexanizmlərinin yaradılması üçün prioritetlər müəy-
yənləşdirilməli və ölkədə sahibkarlığın inkişafı ciddi dəstəklənməlidir. 

İnnovasiya və beynəlmiləlləşdirməyə dəstək tədbirləri həyata keçirilsə də, bu sahədə fəaliy-
yət daha da dərinləşdirilməli, aydın strategiya və ya koordinasiya mexanizmləri yaradılmalıdır. 
Hazırda innovasiya ilə bağlı dövlət siyasəti telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları 
sektoruna yönəldilmiş diqqəti daha da genişləndirməkdədir. Bundan əlavə, beynəlmiləlləşdirməyə 
yönəlmiş dəstək tədbirləri ixrac üçün maliyyə xidmətlərinin genişləndirilməsi, eləcə də qlobal 
dəyər zəncirindən KOB-un daha çox fayda əldə etməsi imkanının yaradılması məqsədilə daha da 
genişləndirilməlidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda KOB-un inkişafı kifayət qədər ciddi məsələdir. Bu-
nun üçün makroiqtisadi siyasətdən başlayaraq, Azərbaycan vətəndaşlarının, xüsusilə də sahibkar-
ların və əlaqəli dövlət məmurlarının məsələyə baxış tərzinə qədər bir çox işləri özündə ehtiva edən 
və aydın hədəflərə istiqamətlənmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi tələb olunur. Buna görə də KOB-
un inkişafına dəstək verən institusional dəyişikliklərin həyata keçirilməsi və onların inkişafı üçün 
əlverişli şəraitin yaradılması strateji əhəmiyyət kəsb edir. 

3. KOB-da marketinqin tətbiqinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi metodikasının 
seçilməsi. Tədqiqatın nəzəri-metodoloji əsaslarını iqtisadçılarn, çoxsaylı alimlərin, marketoloqla-
rın nəzəri-metodoloji tədqiqatları və bu sahəyə aid normativ-hüquqi aktlar və sahibkarlığın inkişa-
fına dair dövlət proqramları, Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları və Azərbay-
canda fəaliyyət göstərən kiçik və orta biznes müəssisələrinin müxtəlif statistik və operativ hesabat, 
sənədləri həmin müəssisələrdə metod kimi seçilən SWOT analiz, anket-sorğu tətbiq etməklə SPSS 
proqramı təşkil edir. 

İlk öncə bu sahədə təşəkkül tapmış kiçik və orta biznesə sahib müəssisələr arasında müqa-
yisəli təhlilə üstünlük veriləcək. Bu metod üzrə irəliləyərək müxtəlif müəssisələrin marketinq stra-
tegiyalarını müəyyənləşdirib onların arasında olan fərqlilikləri, eyni zamanda hər birilərinə aid 
olan müsbət və mənfi cəhətləri aşkarlanacaq. Beləliklə də hansi strategiyanın nəyə görə müvəffə-
qiyyət qazandığı, ya da nəyə görə qazana bilmədiyi, görüləcək. 

Spesifik olaraq seçilən müəssisələrdə SWOT analiz aparmaq məqsədi güdülür.Həmin müəs-
sisələrdə güclü və zəif tərəfləri müəyyənləşdirmək, təhlükələrin və imkanların aşkarlanması  
müəssisənin təhlilində çox böyük kömək edəcək. Eyni zamanda şirkətin böyüməsində, inkişafında, 
zəifliklərinin aradan qaldırılmasında da müəyyən fikirlər irəli sürə bilərik. 

Sahibkarların marketinqə münasibətini müəyyənləşdirmək üçün müşahidə və sorğu metod-
larından istifadə ediləcək. Bunun üçün anket hazırlayıb müəyyən suallarla cəmiyyətin münasibəti 
aşkarlanacaq və SPSS proqramı vasitəsilə bir nəticə əldə ediləcək. Cəmiyyətin məmnunluq səviy-
yəsini ölçüb daha yaxşı marketinq strategiyası əldə edilə bilinəcək. 

Araşdırma göstərir ki, Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta biznes özündə potensial 
formalaşdırmışdır. Başqa sözlə desək, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının müasir səviyyəsi 
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bazar tipli iqtisadiyyatın formalaşmasının ilkin mərhələsinə uyğundur və hələ ki, öz potensial 
imkanlarının tam reallaşdırılmasından uzaqdır. Bununla yanaşı onun sahəvi quruluşunun səmərəli 
olmamasına baxmayaraq ölkədə iqtisadi islahatların həyata keçirildiyi dövr ərzində kiçik və orta 
sahibkarlığın inkişaf prosesinə müsbət meyil xas olmuşdur. Ancaq bunlara baxmayaraq, kiçik və 
orta müəssisələrdə marketinq fəaliyyəti yetəri qədər inkişaf edə bilməmişdir. Müəssisələrin mar-
ketinq fəaliyyəti müəyyən dərəcəyə çatmışdır. Ancaq aparılan araşdırmalara əsasən qurulan stra-
tegiyada səhvliklər vardır və nəticə etibarı ilə, bu ölkədə biznesin inkişaf etməsində müəyyən 
çətinliklər yaradır, irəliləmə isə ləngiyir. Tədqiqat obyekti olaraq seçilən Universal Pro MMC-də 
aparılan SWOT analiz, müqayisəli təhlil, anket-sorğu metodları ilə müəyyən nəticələr və problem- 
lər ortaya çıxmışdır. SWOT analiz və anket-sorğu nəticəsində şirkətin reklam strategiyasının zəif  
olduğu aşkarlanmışdır. Keçirilən sorğuda respondentlərdən əksəriyyəti şirkəti inşaat və sənaye  
sektorunda tanıdığını qeyd etmişdir. 

Bu problemin aradan qaldırılması üçün isə bunları təklif etmək olar: 
Məhsulların qiymətlərində endirim etmək, məhsul çeşidini artırıb, daha çox müştəri cəlb et-

mək, mağazanın yerini dəyişdirib, daha artıq müştərilər ilə daha yaxından əlaqə qurmaq, mağaza-
nın xarici və daxili görünüşünü dəyişdirmək, kreditli satış imkanı yaratmaqla müştəriləri cəlb 
etmək, şirkətin brend adının tanınması məqsədilə sərgilərdə daha aktiv iştirak etmək, Sosial me-
diada daha çox izləyiciyə sahib olmaq üçün Youtube kanalı açmaq olar. Başqa şirkətlər ilə partn-
yorluq əlaqələrini gücləndirmək, sponsor olmaq olar. Televiziya və radio reklamlarından istifadə 
etmək olar. 

Bu yuxarıda sadaladığım təklif və tövsiyələr nəticəsində brend tanınmasındakı zəifliyi asan-
lıqla aradan qaldırmaq olar və həmçinin şirkətin marketinq şöbəsinin böyüdülməsi də mütləqdir. 
Aparılan bir digər araşdırmaya görə isə müştərilərin servis xidmətinə olan münasibətində 40% 
razı, 20 % tam razı, 15 % kafi, 30 % isə servis xidmətindən istifadə etməmişdir. Buradan o nəticəyə 
gəlinir ki, servis xidməti, təəssüf ki, zəifdir və bu problemin aradan qaldırılması üçün heç bir tədbir 
görülməmişdir. Servis xidmətinin inkişaf etdirilməsi üçün bunları tövsiyə  etmək olar: 

1. Bu xidmət növünün satış mütəxəssisləri tərəfindən müştərilərə çatdırılması; 
2. Online servis xidmətinin gücləndirilməsi. 
Digər araşdırmaya görə isə şirkətin proqram təminatının zəif olduğu aşkarlanmışdır. Bunun 

üçün yeni bir proqram təminatçısı ilə əlaqə yaradılaraq şirkətin bütün verilənlər bazasının yenidən 
yığılması və işlərin daha tez başa atması üçün yeni bir proqram tərtib olunmalıdır. Yuxarıda göstər-
miş olduğum təkliflər və övsiyələr nəticəsində Universal Pro şirkətinin marketinq fəaliyyətinin 
gücləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi üçün müəyyən addımlar atıla bilinər. 
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Роль маркетинга в малом и среднем бизнесе 

 
Резюме 

Азербайджанская Республика также провела экономические реформы и перешла на 
современную систему рыночной экономики. В связи с этим была проделана и проводится 
достаточная работа в направлении либерализации экономики, приватизации собственнос-
ти, развития малого и среднего бизнеса, формирования рыночной инфраструктуры, под-
держки и развития конкуренции, развития товарного производства. соответствие спросу 
внутреннего и внешнего рынков, построение структуры экономики. Создание успешной на-
циональной экономики в Азербайджанской Республике требует развития предпринима-
тельства в стране. Этот сектор обеспечивает внутренний рынок качественными товарами и 
услугами, повышает экспортный потенциал республики, повышает уровень занятости насе-
ления, занимает очень важное место в формировании государственного бюджета, повышает 
эффективность национальной экономики за счет усиление конкуренции. Одним из основ-
ных направлений рыночной экономики является развитие малого и среднего бизнеса. Как 
показано в стратегической дорожной карте, созданной для поддержки развития экономики 
в современное время, особое значение придается развитию малых и средних предприятий. 
Особое место в развитии этого типа предприятий принадлежит маркетингу, в разных 
странах проводились исследования и исследования роли маркетинга в малом и среднем 
бизнесе. Также, несмотря на то, что проблема изучена различными экспертами, эта тема 
актуальна для азербайджанского рынка. В статье рассмотрена роль маркетинга в развитии 
бизнеса и одновременно задачи маркетинга в малом бизнесе, а также способы продвижения. 
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The role of marketing in small and medium business 
 

Summary 
The Republic of Azerbaijan also implemented economic reforms and switched to a modern 

market economy system. In this regard, sufficient work has been done and is being done in the 
direction of liberalization of the economy, privatization of property, development of small and 
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medium-sized businesses, formation of market infrastructure, support and development of 
competition, development of product production corresponding to the demand of the domestic and 
foreign markets, and construction of the structure of the economy. The creation of a successful 
national economy in the Republic of Azerbaijan requires the development of entrepreneurship in 
the country. This sector provides the domestic market with quality goods and services, increases 
the export potential of the republic, increases the employment level of the population, takes a very 
important place in the formation of the state budget, and boosts the efficiency of the national 
economy by strengthening competition. One of the main directions of the market economy is the 
development of small and medium businesses. As shown in the strategic road map created to 
support the development of the economy in modern times, special importance is given to the 
development of small and medium enterprises. Marketing has a special place in the development 
of this type of enterprises. Studies and research have been conducted in different countries 
regarding the role of marketing in small and medium-sized businesses. Also, despite the fact that 
the problem has been studied by various experts, this topic is relevant for the Azerbaijani market. 
In the article, the role of marketing in business development and at the same time the tasks of 
marketing in small business as well as ways of promotion were considered. 
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SIĞOTRA VASİTƏÇİLİYİ FƏALİYYƏTİNİN İNKİŞAFININ MÜASİR 

MƏRHƏLƏSİNİN PROBLEMLƏRİ VƏ ZİDDİYYƏTLƏRİ 
 
Bazar iqtisadiyyatının təsərrüfatçılıq baxımından müstəqil subyektləri, istehsal-təsərrüfat 

fəaliyyətinin fasiləsizliyinə təminat yaratmaqdan ötrü iqtisadi münasibətlər sistemində ixtisaslaş-
mış yenidənbölgü münasibətlərini xarakterizə edən sığorta müdafiəsinə həmişə ehtiyac duyurlar. 

Sığorta işi - iqtisadi fəaliyyətin xüsusi növü olub, ixtisaslaşmış təşkilatlar tərəfindən (sığorta-
çı) sığorta iştirakçılarının (sığorta etdirən və olunanlar) iqtisadi maraqlarına dəyə biləcək zərərlər 
üzrə risklərin yenidən bölgüsünü xarakterizə edir. Bu zaman sığorta olunanlar arasında risklərin 
bölgüsü dedikdə, faktiki olaraq, sığorta fondunun yaradılması yolu ilə dəymiş zərərlərin ödənil-
məsində həmrəy (birgə) iştirak başa düşülməlidir. Bu bölgüdə həlledici şərt kimi sığortaçıya sığor-
ta etdirən tərəfindən vaxtlı-vaxtında sığorta haqlarının köçürülməsi çıxış etməlidir. Bunsuz yeni-
dənbölgü prosesini təşkil etmək qeyri-mümkün olardı [2]. 

Lakin bu heç də sığorta tədiyyələrinin kifayət etmədiyi halda, sığorta təşkilatını dəymiş 
zərərlərin ödənilməsi məsuliyyətindən azad etmir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusi bir növü olan 
sığorta fəaliyyəti, sığortaçının həm sığorta fondu, həm də xüsusi mənbələri hesabına dəymiş 
zərərlərin mütləq ödənilməsini və kompensasiya etməsini özündə əks etdirir. Sığorta işi bir iqtisadi 
fəaliyyət sahəsi olmaqla əmlak maraqları daşıyıcılarının - sığorta olunanların- onların fəaliyyəti 
ilə bağlı olan sığorta risklərinin bölüşdürülməsi yolu ilə sığorta müdafiəsinin təşkilatçısı vəzifəsini 
yеrinə yеtirir. Bu cür bölüşdürmə ancaq təsadüfi hadisələr хаrakteri daşıyan risklərə şamil еdilə 
bilər. Bеlə risklər həm təsadüfi, həm də ehtimallı hadisələri əhatə еtməlidir. 

Sığorta hadisəsinin təsadüflə bağlı olması tələb еdir ki, sığortaya qəbul еdilən risklər məc-
musundan baş vеrilməsi real və mütləq olan hadisələri sərf-nəzər еtsin. Eyni zamanda, potеnsial 
risk, kеçmiş təcrübənin faktiki məlumatlarına əsaslanan bəzi еhtimal xarakterinə də malik 
olmalıdır. Bеlə хaraktеrik məlumatların olmaması, gələcəkdə hadisənin başvеrmə ehtimalının 
dəqiqləşdirilməsini mümkünsüz еdə və bununla da onun törədəcəyi maliyyə nəticələrinin ölçülmə-
sində, sığorta olunanlara dəymiş zərərin bölüşdürülməsində çətinlik yarada bilər. 

Təsərrüfat subyеktinin əmlak maraqlarına zərər vurulması, onun əmlakının məhv olmasında, 
və ya qismən zədələnməsində, gözlənilməyən maliyyə öhdəçiliklərinin yaranmasında və ya gəlirin 
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(mənfəətin) itirilməsində öz konkret əksini tapır. Təsərrüfat subyеktlərinin əmlak maraqlarına 
zərər dəyməsi müхtəlif səbəblərdən ola bilər: əmlak sahibinin öz səhlənkarlığından tutmuş ta 
həqiqi gözlənilməz hadisələrədək. Bu cür gözlənilməz hallar sahibinin əmlak maraqlarına zərər 
yеtirə biləcək risklər adlandırılır. 

Kapitalın yеni istеhsala invеstisiyası ilə bağlı olan və mənfəət əldə еdilməsi (və ya еdilmə-
məsi) ilə əlaqədar sahibkarlıq risklərini, ticarət, maliyyə və s. əməliyyatların aparılması zamanı 
tərəfdaşlar arasında yaranan təsərrüfat fəaliyyətilə bağlı riskləri və nəhayət, təsərrüfat subyеkt-
lərinin iradəsindən asılı olmayan bədbəхt hadisə xarakteri daşıyan hallarla bağlı olan sığorta 
risklərini bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Аydındır ki, hər bir təsərrüfat subyеkti, ona dəymiş 
zərərin kompеnsasiya mənbəyində maraqlıdır. Bu isə öz növbəsində xüsusi sığorta marağının 
apriori olmasını şərtləndirir. Bеlə subyеkt əksər hallarda qеyri-əlverişli hallarda ona dəymiş 
zərərlərə qarşı sığorta müdafiəsində həmişə maraqlıdır. 

Sığorta, sadə şəkildə dеmiş olsaq, dəymiş zərərlərin kompеnsasiya еdilməsi ilə bağlı olub 
sığorta olunanların əmlak maraqlarının qorunması vasitəsidir. Sığorta işinin aparılması praktikası 
bеlə münasibətlərin çoх optimal bir formasını yaratmışdır: ixtisaslaşmış təşkilat (sığortaçı) sığorta 
olunanların pay haqları hesabına sığorta fondu yaradır və onlara dəymiş zərərləri sığorta ödənişləri 
ilə təmin edir. 

Sığorta, maliyyə kateqoriyası ilə qarşılıqlı şəkildə əlaqədə olan iqtisadi kateqoriyadır. Maliy-
yə sahəsində olduğu kimi, sığorta da pul vəsaitlərinin dövriyyəsinə və eləcə də pul vəsaitinin 
bölüşdürülməsi prosesində iştirak edən müvafiq məqsədli fondların vəsaitlərinin formalaşdırılması 
və istifadəsi üçün zəruri olan məbləğə əsaslanır. Eyni zamanda sığorta sahəsi üçün maddi və diğər 
itkilərin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan gəlir və toplanmış pul vəsaitinin bölüşdürülməsi ilə 
əlaqədar olan iqtisadi münasibətlər də хarakterikdir. Məhz buna görə də sığorta, pul formasında 
olan dəyərin ehtimal olunan dövriyyəsi ilə bağlıdır [3]. 

Sığorta iqtisadi kateqoriyasını хarakterizə edən aşağıdakı əlamətləri də qeyd etmək lazımdır: 
1. Sığorta prosesi zamanı, sığorta hadisəsinin baş verməsi nəticəsində maddi və ya diğər itkilərin 

aradan qaldırılmasına yönəldilən pul vəsaitlərinin bölüşdürülməsi üzrə münasibətlər meydana çıxır. 
Bu хüsusiyyətinə görə sığorta, ictimai istehsalın sığorta müdafiəsi kateqoriyasına yaxındır. 

2. Bir və ya bir neçə təsərrüfatda olan zərər məbləğinin müştərək şəkildə paylaşdırılması ilə 
əlaqədar olan iştirakçılar arasındakı qapalı bölüşdürücü münasibətlər də sığorta prosesi üçün səciy-
yəvidir. Zərərin bu cür qapalı şəkildə paylaşdırılması, zərərçəkən təsərrüfatların, bir qayda olaraq, 
sığorta iştirakçılarının sayından az olmasına əsaslanır. 

Zərərin qapalı şəkildə paylaşdırılması üçün sığorta iştirakçılarının təsbit edilmiş sığorta haq-
larının hesabına formalaşan məqsədli təyinatlı maliyyə-sığorta fondları yaradılır. Bu fondun və-
saitləri yalnız onu yaradan iştirakçılar tərəfindən istifadə olunduğu üçün, sığorta haqqının ölçüsü, 
onların hər biri üçün paylaşdırılan zərər payını ifadə edir. Buna görə də, sığorta iştirakçılarının 
əhatə dairəsi nə qədər geniş olarsa, sığorta haqlarının ölçüsü də bir o qədər az, sığorta isə daha 
əlverişli və keyfiyyətli olar. Sığortada milyona qədər sığorta etdirən şəxs iştirak etdikdə və yüz 
milyonlarla obyekt sığorta olunduqda, minimal sığorta haqlarının vasitəsilə maksimal itkini ödə-
mək mümkün olur. 

Zərərin qapalı şəkildə paylaşdırılması xüsusiyyəti sığortanı digər maliyyə kateqoriyaların-
dan əsaslı şəkildə fərqləndirir. Məsələn, dövlət büdcəsinin gəlirləri müəssisə və vətəndaşların ödə-
mələri hesabına formalaşır, lakin səfərbər olunmuş pul vəsaitlərinin istifadəsi, bu haqları ödəyən 
tədiyyəçilərin fəaliyyətindən kənara çıxır. 

3. Sığorta prosesində itkinin nəinki ərazi vahidləri üzrə, həm də müəyyən zaman kəsiyində 
bölüşdürülməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Sığorta olunmuş təsərrüfatlar arasında sığorta fondunun il ərzində ərazi cəhətdən səmərəli 
şəkildə bölüşdürülməsi üçün kifayət qədər böyük ərazi və sığorta olunan obyektlərin əhəmiyyətli 
dərəcədə çox olması tələb olunur. Yalnız bu şərtlərə əməl etməklə, böyük əraziləri əhatə edən təbii 
fəlakətlərin baş verməsi nəticəsində dəyən zərəri paylaşdırmaq mümkündür. 

Fövqəladə hadisələrin baş verməsinin təsadüfi əlamətləri ilə əlaqədar olaraq, itkinin zaman 
üzrə paylaşdırılması bir təsərrüfat ilinin çərçivəsindən kənara çıxır. Fövqəladə hadisələr bir neçə 
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il baş verməyə bilər və onların baş verməsi müddəti məlum deyil. Bu səbəbdən ehtiyat fondlarının 
yaradılması məqsədilə daxil olan sığorta ödənişlərinin bir hissəsinin əlverişli il ərzində ehtiyatda 
saxlanılmasına zəruriyyət yaranır. 

4. Sığortanın xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də sığorta fonduna səfərbər olunmuş 
vəsaitin sığorta ödənişləri formasında qaytarılması ilə əlaqədardır. Sığorta ödənişləri 2 hissədən- 
mümkün zərərin ödənilməsi üçün təyin olunan netto - ödənişlərdən və sığortanı həyata keçirən 
sığorta təşkilatının saxlanılması üçün nəzərdə tutulan əlavə xərclərdən ibarət olan sığorta tariflə-
rinə əsasən təyin edilir. Netto ödəmələrin ölçüsü, müəyyən ərazi miqyasında həyata keçirilən hesa-
bat dövrü (5 ildən 10 ilədək) üzrə olan mümkün zərərə əsasən müəyyən olunur. Buna görə də netto 
ödənişlərin məbləği, müəyyən zaman dövrü ərzində zərərin ödəniş forması kimi elə həmin əraziyə 
qaytarılır. Vəsaitlərin qaytarılması əlaməti sığortanı kredit kateqoriyasına yaxınlaşdırır. Bununla 
da sığorta yalnız maliyyə deyil, həm də kredit kateqoriyası kimi də fəaliyyət göstərir.  

Sığorta prosesi zamanı yaranan bölüşdürücü münasibətlərin yuxarıda sadalanan xüsusiyyət-
ləri, ona aşağıdakı tərifin verilməsinə şərait yaradır. 

Sığorta, müəssisə və təşkilatlara dəyən fövqəladə və diğər zərərin ödənilməsi və ya vətəndaş-
lara pul yardımının təqdim olunması üçün nəzərdə tutulmuş məqsədli sığorta fondlarının pul 
vəsaitlərinin formalaşması prosesində iştirak edənlər arasındakı qapalı bölüşdürücü münasibətlərin 
xüsusi məcmusu kimi çıxış edir. 

Sığorta kateqoriyasının iqtisadi mahiyyətini onun iqtisadi məzmunundan ayırmaq lazımdır. 
Məlum olduqu kimi mahiyyət daimidir, məzmun isə dəyişkən olaraq, ictimai-iqtisadi formasiyanın 
hər birində özünün əlamətinə malik olur və sığortanın ictimai-tarixi növlərini müəyyən edir. Sığor-
taya verilmiş tərif onun iqtisadi mahiyyətini və müasir cəmiyyətdə olan məzmununu хarakterizə edir. 
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market relations. The property interests of economic entities mean, first of all, property interests 
in the field of owning, managing and using property, as well as civil liability related to them, and 
various sources of income. 
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ÖLKƏNİN İQTİSADİ İNKİŞAF STRATEGİYASININ ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 
 
Ölkənin stabil inkişafı ilk növbədə, mövcud resurslardan səmərəli istifadədən çox asılıdır. 

Bu strategiya xarici kapitalın və təcrübənin cəlb edilməsi, çoxvariantlı nəqliyyat sisteminin yara-
dılması, gəlirlərin toplanması və səmərəli idarə edilməsi kimi üç əsas hissədən ibarət idi. İlkin 
olaraq ölkənin karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi üçün böyük təcrübəyə və geniş maliyyə im-
kanlarına malik olan beynəlxalq neft şirkətlərinin, xarici kapitalın Azərbaycana cəlb olunması 
lazım idi.1994-cü ildə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” 
yataqlarının birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında əsrin sazişi bağlandı. “Əsrin mü-
qaviləsi”ndən sonra inkişaf etmiş dünya dövlətlərinin Azərbaycana marağı artdı, iqtisadiyyata, 
xüsusilə də neft sektoruna xarici investisiyaların axını başlandı.Neft strategiyasının həyata 
keçirilməsinin ilk illərində Bakı-Novorossiysk və Bakı-Supsa boru kəmərləri yenidən quruldu, 
daha sonra neftin və qazın etibarlı və irimiqyaslı ixracını təmin etmək məqsədilə Bakı-Tbilisi-
Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz ixrac boru kəmərləri tikilərək istismara verildi.Dünya 
iqtisadiyyatına uğurlu inteqrasiya neft gəlirlərinin idarə edilməsi sahəsində ən yaxşı təcrübələrin 
ölkəmizdə tətbiqinə imkan verdi. Qeyd olunmalıdır ki, ilkin olaraq 271 milyon ABŞ dollarına 
bərabər olan Neft Fondunun aktivlərinin həcmi artaraq on il sonra 15 milyard ABŞ dollarını 
keçmişdir.  

2004-cü ildə qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 
üzrə Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” bölgələrin inkişafına, o cümlədən, infrastruktur sahə-
lərin genişlənməsinə, sosial obyektlərin və yeni iş yerlərinin yaradılmasına, əhalinin həyat səviy-
yəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına təkan verdi. Proqramın icrası dövründə 27 mindən artıq yeni 
müəssisə yaradılmış, 71,5 faizi daimi olmaqla 766 min yeni iş yeri açılmışdır. Yeni müəssisələrin 
40 faizə qədəri, yeni iş yerlərinin 80 faizi regionlarda yaradıldı. 

2006-cı ildə Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradıldı və şirkətin 
ilkin nizamnamə kapitalı Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına formalaşdırıldı. Qeyd etmək 
lazımdır ki, şirkətin investisiya fəaliyyətinin məqsədini əsasən ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft 
sahələrində fəaliyyət göstərən səhmdar cəmiyyətlərin və digər kommersiya təşkilatlarının nizam-
namə kapitalındakı iştirak payını, o cümlədən, səhmlərini almaqla müddətli investisiya qoyulu-
şunun həyata keçirilməsi təşkil edir. 

Növbəti onillikdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair beş Milli Prioritetin reallaşdırılması 
nəzərdə tutulmuşdur. Bura dayanıqlı artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat, dinamik, inklüziv və 
sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət, rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı, iş-
ğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış, təmiz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsi daxildir. 
Vurğulamaq lazımdır ki, iqtisadi artımın davamlı olması, milli iqtisadiyyatın dərin şaxələnməsi, 
ixrac potensialının tam reallaşdırılması üçün qeyri-neft sektorunun iqtisadiyyatın inkişaf mərkə-
zinə çevrilməsi ölkənin sosial-iqtisadi problemlərinin həllində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə 
ki, ölkənin milli maraqlarının qorunması baxımından iqtisadiyyata birbaşa xarici investisiyaların, 
o cümlədən, infrastruktur sahələrinə strateji investorların cəlb olunmasının təmin edilməsinə xü-
susi diqqət verilməlidir. 

Ölkənin artan maliyyə potensialı sayəsində iqtisadiyyata kredit qoyuluşlarının həcmi əhə- 
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miyyətli dərəcədə genişlənmişdir. Dövlət investisiyaları ilə bərabər qeyri-neft sektoruna sərmayə 
qoyuluşlarının həyata keçirilməsində bank kreditlərinin rolu da ildən-ilə artır.Əhalinin pul gəlir-
lərinin artması, eyni zamanda makroiqtisadi sabitliyin dayanıqlığı, bank sektorunda aparılan isla-
hatlar, əmanətlərin sığortalanması fondunun həcminin ildən-ilə çoxalması əhalinin banklara olan 
etimadının artmasına şərait yaratmışdır.Qeyri-neft sahələrinin inkişafı ilk növbədə ölkədə makro-
iqtisadi sabitliyin qorunmasını tələb edir. Ölkədə son illər ərzində yaradılmış inkişaf bazası, o 
cümlədən strateji valyuta ehtiyatları və bu resurslardan səmərəli istifadə olunması siyasəti dün-
yanı əhatəsinə almış qlobal böhrana qarşı aparılan tədbirlərin uğurla nəticələnməsinə və eyni 
zamanda qarşıya çıxan iqtisadi problemlərin tez bir zamanda aradan qaldırılmasına şərait yaradır. 

Əlbəttə, ölkənin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası istehsal sahələrinin rəqabət qabiliyyəti-
nin artırılmasını tələb edir. Bu baxımdan, ölkənin neft sektorunda olduğu kimi, qeyri-neft sekto-
runa xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün ölkədə əlverişli və dinamik tənzimlənən biznes 
mühitinin formalaşdırılması mühüm şərtdir. Eyni zamanda xarici investorların iştirakı ilə müasir 
istehsalyönümlü birgə layihələrin həyata keçirilməsi respublikamızda qeyri-neft sektorunun inki-
şafına, ixracyönümlü məhsul istehsalının artımına şərait yaradacaqdır. Azərbaycan İnvestisiya 
Şirkətinin və Azərbaycanda İnvestisiya və İxracın Təşviqi Fondunun bu istiqamətdəki fəaliyyəti 
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədar belə bir məsələyə xüsusi 
diqqət verilməlidir ki, əməktutumlu sahələrin, xüsusilə sənaye müəssisələrinin inkişafına, bu 
məqsədlə  bu sahəyə investisiya qoyuluşu üçün şəraitin yaradılması respublikada məşğulluğun və 
eyni zamanda qeyri-neft sektorundan vergi daxilolmalarının artırılmasına da xidmət edəcəkdir. 

Son illərdə respublikada infrastruktur layihələrinin və regional inkişaf proqramlarının uğur-
la həyata keçirilməsi ölkənin iqtisadi inkişafı üçün güclü baza yaratmışdır. Hazırda respublikanın 
müxtəlif bölgəsində yeni, müasir tələblərə cavab verən infrastruktur yaradılır, elektrik stansiyaları 
tikilir, qaz və su kəmərləri çəkilir, yollar salınır. İnfrastrukturun yeniləşdirilməsi və inkişaf 
etdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər eyni zamanda insanların rahatlığı, 
firavan yaşayışı üçün həyata keçirilən sosialyönümlü tədbirlərin mühüm tərkib hissəsidir. 

Belə bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, münbit biznes mühitinin yaradılması və inki-
şafı mükəmməl təhsil almış və xarici təcrübəni ölkədə tətbiq etməyə qadir olan ixtisaslı kadrların 
hazırlanmasını tələb edir.Bu məqsədlə “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkə-
lərdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi insan kapitalının inkişafına və ölkəmiz-
də müasir tələblərə cavab verən kadr potensialının formalaşmasına istiqamətlənmişdir. Bu siya-
sətin məqsədi xaricdə təhsil almış gənclərimizin təcrübəsindən təkcə dövlət sektorunda deyil, eləcə 
də, özəl sektorda istifadə etməklə respublikamızda müasir biznes mühitinin formalaşmasına və 
idarəetmə üsullarının geniş tətbiqinə şərait yaratmaqdır. 

Hazırda ölkəmizdə iqisadiyyatın liberallaşdırılmasının, struktur islahatlarının yeni mərhə-
ləsi başlamışdır. Bu mərhələdə əsas vəzifə, sağlam iqtisadi bazada səmərəli iqtisadiyyatın yara-
dılması, təsirli sosial siyasətin həyata keçirilməsidir. Bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmiş ölkələr 
dövlət proteksionizmi, ucuz enerji resursları hesabına özünün rəqabət qabiliyyətini təmin edə bil-
məz. Bu baxımdan strukturun yenidən qurulması, texnoloji yenilənmə vasitəsi ilə milli iqtisadiy-
yatın rəqabət qabiliyyətini təmin etmək mümkündür. 

Davamlı və yüksək iqtisadi artım dinamik inkişaf edən cəmiyyətin formalaşmasına xidmət 
etməlidir. Son dövrlərdə dünya iqtisadiyyatında baş verən inqilabi texnoloji dəyişikliklər şəraitində 
yüksək və ədalətli sosial təminata, kompetensiya, sosial vərdişlər və bacarıqların uzlaşması ilə 
inkişafa əsaslanan insan kapitalına, yaradıcı və innovativ cəmiyyətin yaradılmasına xüsusi önəm 
verilməlidir. Perspektivdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətləri dövlət proqramlarında, 
xüsusi ilə strateji yol xəritələrində öz əksini tapmışdır. Belə ki, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı 
sahəsində əldə edilən uğurların stabilliyini təmin etmək məqsədi ilə “Azərbaycan 2020: Gələcəyə 
baxış” İnkişaf Konsepsiyası qəbul olunmuşdur. Həmin Konsepsiyada qeyri-neft sektorunun inkişafı, 
nəqliyyat, tranzit və loqistik infrastrukturların təkmilləşdirilməsi, informasiya cəmiyyətinə keçid, 
insan kapitalının inkişafı və səmərəli sosial müdafiə və digər mühüm məsələlər öz əksinni tapmışdır. 
2003-2017-ci illərdə ümumdaxili məhsulun nominal ifadədə 9,8 dəfə, reallıqda 3,2 dəfə artması 
sözügedən proqramların yerinə yetirilməsinin nəticələri kimi qeyd edilməlidir. 
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İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa-quruculuq işlərinin aparılmasına, həmin ərazilərdə 
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin yaradılması, dağ-mədən sənayesinin 
qurulması, turizmin yaradılması və inkişafı üçün xeyli investisiya cəlb edilmişdir. 2022-ci ildə 
Nazirlər Kabinetinin 2021-ci ildə fəaliyyətinə dair hesabatda vurğulanmışdır ki, ölkəmizin ən 
gözəl və bərəkətli regionlarından biri Qarabağ bölgəsinin zəngin, füsunkar təbiəti və tarixi-mədəni 
abidələri Azərbaycanı əsas turizm zonalarından birinə çevirəcəkdir və bu məqsədlə 2021-ci ildə 
dövlət büdcəsindən ayrılmış 2,2 milyard manat vəsait sərf edilmiş və cari ilin dövlət büdcəsində 
bu məqsədlər üçün 2,2 milyard manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur Bütün bunlar ümumdaxili 
məhsulun həcmini 10%-ə qədər artırmağa imkan verəcəkdir. 

Respublikada sahibkarlığın inkişafı iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri kimi 
götürülmüşdür. İdarəetmənin və dövlət nəzarətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində biznesin təşkili 
prosedurunun sadələşdirilməsini, lisenziya və razılıqların sayının minumuma endirilməsini, on-
ların verilməsi prosedurlarının, sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatının “bir pəncərə” sisteminə 
keçirilməsini qeyd etmək olar. Deyilənlərə rəğmən, son dövrlərdə qəbul edilmiş noirmativ-hüquqi 
baza, qanun, sərəncam və qaydalar məhz bazar iqtisadiyyatının və sahibkarlığın inkişafına istiqa-
mətlənmişdir. “Azərbaycan 2030: soaial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” (AR Prezidentinin 
2 fevral 2021-ci il Sərəncamı) bu istiqamətdə görüləcək zəruri tədbirləri və onların həyata keçiril-
məsi müxanizmlərini özündə ehtiva etmişdir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, ölkənin iqtisadiyyatı 
ildən-ilə güclənir, sürətlə inkişaf edir. Aparılan iqtisadi siyasət sayəsində Azərbaycanın makroiq-
tisadi inkişafında dayanıqlıq təmin edilmiş və bir çox dövlətlərin uzun müddət ərzində əldə edə 
bilmədiyi yüksəliş tempinə nail olunmuşdur. Bu gün iqtisadiyyatda əldə edilmiş sıçrayışlı inkişafın 
və çoxsaylı nailiyyətlərin nəticəsi olaraq Azərbaycan keyfiyyətcə yeni pilləyə - modernləşmə mər-
hələsinə qədəm qoymuşdur.  
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Основные направления стратегии экономического развития страны 
 

Резюме 
Долгосрочная перспектива развития любой страны зависит от  создания ее на надеж-

ной основе. Основой превращения нашей страны в главную экономическую державу ре-
гиона стали стратегические шаги, предпринятые в области государственного строительства 
и проведения экономических реформ.  

В целом добиться коренных изменений в социально-экономической жизни страны не-
возможно без определения среднесрочных и долгосрочных целей и задач и подготовки 
программы действий в различных областях. Несмотря на сказанное, невозможно сформи-
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ровать экономическую трансформацию и национальную экономику, не имея конкретной 
стратегии. Таким образом, стратегия определяет основные приоритеты социально-эконо-
мического развития. Опыт стран мира показывает, что страны, демонстрирующие сильную 
политическую волю и решительную позицию, могут проводить успешные экономические 
реформы. 
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Main directions of the country's economic development strategy 

 
Summary 

The long-term development of any country depends on building it on a sound basis. The 
basis for the transformation of our country into the main economic power of the region was the 
strategic steps taken in the field of state building and economic reforms. 

In general, it is impossible to achieve fundamental changes in the socio-economic life of the 
country without defining medium-term and long-term goals and objectives and preparing a 
program of action in various fields. Despite the foregoing, it is impossible to shape economic 
transformation and a national economy without a concrete strategy.  Thus, the strategy determines 
the main priorities of socio-economic development. The experience of the countries of the world 
shows that countries that demonstrate strong political will and decisive position can carry out 
successful economic reforms, investments. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI SAHƏSİNİN 
BƏRPASI İSTİQAMƏTLƏRİNDƏ GÖRÜLƏN TƏDBİRLƏR 

 
İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizə “Böyük qayıdışın” təmin edilməsi üçün Azərbaycan 

dövləti tərəfindən kompleks fəaliyyət planlarının hazırlanması ilə bərabər artıq bu istiqamətdə ol-
duqca əhəmiyyətli praktiki fəaliyyətlərə də başlanılıb. 

Belə ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə sosial-iqtisadi, humanitar, təşkilati və digər təxirə-
salınmaz məsələlərin həlli, eləcə də bu sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məqsədilə səlahiyyətli 
dövlət orqanlarının rəhbər şəxslərindən ibarət Əlaqələndirmə Qərargahı formalaşdırılmışdır [1]. 

Həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşma üçün müasir və layiqli 
həyatın təmin edilməsi, bütün sahələrdə quruculuq-bərpa və abadlıq işlərinin aparılması, habelə 
təhlükəsiz yaşayışın, səmərəli fəaliyyətin və rifahın davamlı artmasının dəstəklənməsi məqsədilə 
“Qarabağ Dirçəliş Fondu” publik hüquqi şəxs yaradılmışdır [2]. 

2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş videoformatda keçirilən müşavirədə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyev demişdir [3]: “Bizim planlarımız böyükdür. Müharibə cəmi 
iki aya yaxındır ki, başa çatıb. Amma görün, nə qədər böyük işlər görülüb. Bərpa işləri artıq baş-
lanıb və bu, onu göstərir ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur. Biz demişdik 
ki, torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra bu torpaqları tezliklə bərpa edəcəyik”. 

Bir sözlə, artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə inzibati idarəetmə orqanlarının bərpası və 
nəqliyyat, enerji və kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması istiqamətində zəruri işlər görü-
lür. Bütün bu tədbirlər işğaldan azad olunmuş ərazilərdə məskunlaşma, bərpa və inkişaf fəaliyyət-
lərinin tam sürətlə icra olunmasına imkan verəcəkdir. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının bərpası və inkişafı ilə də bağlı dövlət 
başçısı tərəfindən hökumətə tapşırıqlar verilmişdir [3]: “Azad edilmiş torpaqlarda kənd təsərrüfa-
tının inkişafı sistemli xarakter almalıdır və hökumət, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Na-
zirliyi bəri başdan prioritetlər seçməlidir. İlk növbədə, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün 
hansı məhsullar əkilməlidir? Azad edilmiş torpaqların həm bitkiçilik, həm də heyvandarlıq sahə-
sində çox böyük potensialı var”. 

İşğaldan azad olunan ərazilərdə kənd təsərrüfatı sahəsinin bərpası məsələləri 
Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində kənd təsərrüfatının bərpası və inkişafı 

istiqamətlərinin müəyyən olunması məsələləri, mövcud dünya təcrübəsi ilə yanaşı, bir sıra spesifik 
məqamların da nəzərə alınmasını tələb edir. 

Əvvəla, Ermənistan Respublikası tərəfindən ərazilərimizin işğala məruz qalması ilə nəticə-
lənən təcavüzkar müharibə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə sığmayan, demək olar ki, 
terror aktı xarakteri daşıyırdı. Belə ki, işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan bütün əhali bu ərazilərdən 
son nəfərinədək qovulmuşdur. Həm də işğal olunmuş ərazilərdəki bütün mülki infrastruktur, o 
cümlədən də kənd təsərrüfatı infrastrukturu (fermalar, anbarlar, emal müəssisələri, irriqasiya sis-
temləri və s.) döyüşlər nəticəsində deyil, məqsədyönlü şəkildə tamamilə dağıdılmışdır. İşğaldan 
sonrakı dövrlərdə isə bu ərazilərdə kənd təsərrüfatı torpaqlarından istismar xarakterli istifadə olun-
muşdur (Ermənistanın və digər ölkələrin işğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz olaraq məskunlaşdırı-
lan erməni əsilli vətəndaşları tərəfindən, habelə buradakı separatçı-kriminal qruplar tərəfindən 
əkinlərin aparılması və kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemlənməsi məqsədləri üçün istifadə olun-
ması formasında). 

Digər tərəfdən isə, 1996-cı ildə qəbul edilmiş qərarla Azərbaycanda əkin təyinatlı kənd təsər-
rüfatı torpaqlarının əvəzsiz olaraq kənd yerlərində yaşayan əhalinin şəxsi mülkiyyətinə verilməsi 
ilə nəticələnən və uğurla həyata keçirilən torpaq islahatları, məlum səbəbdən işğal olunmuş 
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əraziləri əhatə etməmişdir. Yəni azad olunmuş ərazilərdə torpaq islahatının aparılması və aqrar 
sahədə tam olaraq özəl sektorun fəaliyyətinə əsaslanan təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin qurulması 
vəzifəsi də qarşıda durur. 

Beləliklə, postkonflikt zonalarda kənd təsərrüfatının bərpası ilə bağlı dünya təcrübəsini və 
hər hansı bir regionda kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı ümumi ehtiyacları nəzərə 
almaqla, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində kənd təsərrüfatı sahəsinin bərpası mə-
sələlərini aşağıdakı istiqamətlər üzrə qruplaşdırmaq olar:  

 torpaq və su resurslarının səmərəli istifadəsi üzrə planlamanın aparılması;  
 bərpa tədbirlərinin görülməsi; 
 torpaq islahatının aparılması. 
Torpaq balansı məlumatlarına əsasən işğaldan azad olunan ərazilərdə kənd təsərrüfatının 

bərpasından sonra 200 min hektardan çox torpaq sahəsinin əkin üçün istifadə ediləcəyi proqnoz-
laşdırılır ki, bunun da təqribən 9 min ha həyətyanı sahələrdir. 

Lakin bu ərazilərdə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrinin inventarlaşdırılması, xəritə-
ləndirilməsi və elektron məlumat bazası mövcud deyil, torpaq sahələrinin kənd təsərrüfatı üzrə 
dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyət bölgüsü yoxdur. Buna görə də işğaldan azad olunmuş ərazi-
lərdə daşınmaz əmlakın vahid kadastr uçotu işləri həyata keçirilməli (yaşayış məntəqələri daxil 
olmaqla), torpaqların dəqiq uçotu (kəmiyyət və keyfiyyət, kateqoriya və sahələr üzrə) aparılmalı 
və torpaq kadastrı yaradılmalı, regionun rəqəmsal topoqrafik xəritəsi hazırlanmalıdır. Bunun 
hesabına potensial əkin sahələrinin, örüş-otlaqların və biçənəklərin ölçüləri barədə dəqiq informa-
siya müəyyən olunacaq ki, bu da həm regionda aqrar sahə üzrə istehsalın səmərəli şəkildə planlaş-
dırılması və dəqiq proqnoz göstəricilərinin əldə olunması, həm də torpaq islahatının aparılması 
üçün zəruri informasiya bazası kimi çıxış edəcək. 

Torpaqların kəmiyyət ölçüləri ilə bərabər aqrokimyəvi tədqiqatlar əsasında keyfiyyət göstə-
riciləri barədə də məlumatların əldə olunması azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişaf 
etdirilməsi, prioritet sahələrin müəyyən olunması baxımından əhəmiyyətli məsələdir. 

Həmçinin bu ərazilərdə suvarma sistemlərinin yaradılması, ümumiyyətlə suvarma imkanları 
ilə bağlı potensialın da dəqiq qiymətləndirilməsi zəruridir. Ona görə ki, bu ərazilərdə su ehtiyatla-
rının kifayət qədər olmasına baxmayaraq, 1988-ci ildə “DQMV iqtisadiyyatı: problemlər və 
perspektivlər” mövzusunda Nazirlər Soveti yanında Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunda ke-
çirilən görüşdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu-
nun əməkdaşı bunları qeyd edib: “... kənd təsərrüfatı başlıca olaraq dəmyə əkinçiliyə əsaslanır, 
kənd təsərrüfatı üçün yararlı sahələrin ümumi miqdarının 1/10 hissəsindən bir qədər çoxu 
suvarılan sahədir” [4, səh. 62]. 

Başqa sözlə, hazırkı ictimai müzakirələrdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə su ehtiyatla-
rının digər regionlarla müqayisədə çox olması qeyd olunsa da, tarixi faktlar bu ərazilərdə daha çox 
dəmyə əkinçiliyinin üstünlük təşkil etdiyini göstərir. 

Torpaq və su ehtiyatları ilə bağlı qiymətləndirmə aparıldıqdan və uçot sistemi qurulduqdan 
sonra əsas vəzifə, şübhəsiz ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə torpaq islahatının aparılması ilə 
bağlıdır. Bu baxımdan, azad olunmuş ərazilərdə torpaq islahatının aparılması baxımından bir sıra 
müsbət məqamlar mövcuddur. 

Torpaqlar bərpa edilib təsərrüfatların istifadəsinə verildikdən sonra növbəti mərhələdə hey-
vandarlıq fermalarının qurulması və təsərrüfatlarının heyvanlarla təmin olunması istiqamətində 
tədbirlər görülməlidir. Heyvandarlığın intensiv amillər hesabına inkişafı imkanları nəzərə alın-
maqla fermaların qurulması və təsərrüfatların məhsuldar heyvanlarla təmin olunması məsələsi ak-
tuallıq kəsb edir. Heyvandarlıq fermalarının qurulması tədbirləri həm də iqtisadi səmərəliyinin 
artırılması baxımdan fermaların optimal ölçüsü nəzərə alınmaqla təşkil edilməsini əhatə edir. 

İşğaldan azad edilmiş rayonlarda kənd təsərrüfatının inkişaf perspektivləri baxımından apa-
rılmış təhlil və qiymətləndirmələrə əsasən, bu torpaqlarda kənd təsərrüfatının bərpası istiqamətləri 
müəyyən edilmiş, regionun kənd  təsərrüfatı sahəsi üzrə potensial istehsal həcmi proqnozlaşdırıl- 
mışdır. Belə ki, bölgədə Ağdam və Füzulinin işğala məruz qalmayan sahələri də nəzərə alınmaqla 
azad olunmuş ərazilərdə təqribən 232,8 min hektar sahədə birillik və çoxillik əkinlərin aparılacağı, 



278 

həmçinin 430 min baş iribuynuzlu, 1,6 milyon baş xırdabuynuzlu heyvanlardan ibarət fermaların 
qurulacağı gözlənilir. Regionun tarixən heyvandarlıq sahəsi üzrə mövcud olan potensialı və təbii-
relyef xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla gələcək dövrdə də heyvandarlıq ağırlıqlı kənd təsərrüfatı 
istehsalı üstünlük təşkil edəcək. Regionda heyvandarlığın yem təminatı baxımından mövcud olan 
otlaq və biçənəklərin mövcudluğu ilə yanaşı, taxıl və yem bitkiləri əkinlərinin də genişləndirilməsi 
hesabına heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi üçün böyük potensial mövcuddur. Ət və süd məhsulları 
istehsalının proqnozlaşdırılan həcmi xüsusilə idxal əvəzetməsi baxımından böyük önəm kəsb edir. 

Həmçinin regionda tarixən mövcud olan üzümçülük, tütünçülük, baramaçılıq və arıçılıq 
sahələrinin bərpası və genişləndirilməsi həyata keçiriləcək. Bundan əlavə, regionda yeni trend 
olaraq intensiv meyvəçilik sahəsinin inkişafı da geniş vüsət alacaq. 

Aparılmış qiymətləndirmələrə görə, regionda kənd təsərrüfatı istehsalının bərpası hesabına 
ölkə üzrə ümumi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı həcminin 8%-dən çox artacağı gözlənilir. 

Təbii ki, nəzərdə tutulan bərpa tədbirlərinin həyata keçirilməsi və istehsalın təşkili üçün 
spesifik dəstək mexanizmlərinin həyata keçirilməsinə də ehtiyac var. Belə ki, hazırda ölkədə 
həyata keçirilən aqrar siyasət bu sahənin inkişafı məqsədlərinə xidmət edirsə, azad olunmuş 
ərazilərdə həm də kənd təsərrüfatı sahəsinin bərpası ilə bağlı müvafiq mexanizmlərin yaradılması 
ehtiyacları nəzərə alınmalıdır. 
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Резюме 

Восстановление и развитие сельского хозяйства на наших землях, освобожденных от 
оккупации, является одной из главных задач, стоящих перед нами в данный момент. В дан-
ной статье представлен обзор мирового опыта ущерба сельскому хозяйству, нанесенного 
конфликтами/войнами, и восстановления сельского хозяйства в постконфликтных зонах. 
На основании этого были определены направления восстановления сельского хозяйства на 
территориях, освобожденных от оккупации Азербайджана, а также прогнозированы произ-
водственные показатели, ожидаемые в результате восстановления сельского хозяйства на 
этих территориях. 
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Measures for the restoration of agriculture in the territories limited from the occupation 
 

Summary 
The restoration and development of agriculture on our lands liberated from occupation is 

one of the main tasks facing us now. This article provides an overview of the world's experience 
in the damage to agriculture caused by conflicts/wars and the restoration of agriculture in post-
conflict zones. Based on this, the directions for the restoration of agriculture in the territories 
liberated from the occupation of Azerbaijan were determined, as well as the production indicators 
expected as a result of the restoration of agriculture in these territories were predicted. 
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AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ MODERNLƏŞDİRİLMƏSİNİN ƏSAS 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ PROBLEMLƏRİ 
 

Azərbaycan iqtisadiyyatı qarşısında qlobal tendensiyalar fonunda yeni çağırışlar var. Bunlar 
regional və qlobal səviyyədə Azərbaycanın geoiqtisadi rolunun gücləndirilməsindən, daxili iqtisa-
di inkişaf vektorlarının dünya tendensiyalarına uyğunlaşdırılmasından, makroiqtisadi sabitliyin 
qorunub saxlanılmaqla davamlı və uzunmüddətli inkişafın təmin edilməsindən, ölkə iqtisadiyyatı-
nın şaxələndirilməsindən və modernləşdirilməsindən ibarətdir. 

Səmərəli kənd təsərrüfatı sektoru resurslardan minimum istifadə etməklə daha çox kənd tə-
sərrüfatı məhsullarının istehsalına nail olmağı nəzərdə tutur. Beynəlxalq təcrübədə bu mənada oxşar 
ölkələrdə kənd təsərrüfatı məhsuldarlığında fərqlər bu ölkələrdə kənd təsərrüfatı sektorunun nə qədər 
modernləşdiyini göstərir. FAO-nun hesablamalarına görə, 2030-cu ilə qədər əhali gündə 3050 kilo-
kalori qida istehlak edəcək ki, bu da hazırkı istehlakdan 9% çoxdur. Bu yanaşmanı Azərbaycana 
tətbiq etsək, o zaman 2030-cu ildə ərzağa daxili tələbat 26,5% artacaq. Hesab olunur ki, məhdud 
kənd təsərrüfatı resursları ilə artan ərzaq ehtiyacları yalnız modernləşdirmə yolu ilə ödənilə bilər. 
Modernləşmə istehsal amillərinin məhsuldarlığını yüksəldəcək və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini 
təmin etməklə yanaşı, həm də ərzaq məhsullarının ixracını genişləndirəcəkdir (Qasımlı, 2014: 20). 

Odur ki, qlobal iqtisadi böhranın davam etdiyi şəraitdə bütövlükdə iqtisadiyyatın, o cümlə-
dən aqrar sektorun modernləşdirilməsinə daha da böyük ehtiyac yarandığı bir vaxtda modernləş-
mənin nəzəri və metodoloji əsaslarının yenidən nəzərdən keçirilməsi və yeni konseptual konsepsi-
yanın formalaşdırılmasına yanaşma çox vacibdir. 

Modernləşmənin əsas nəzəriyyələri əsasən sənayenin şaxələndirilməsi və rasionallaşdırıl-
masına əsaslanır. 

Müasirləşmə məsələlərinə Azərbaycan alimi və iqtisadçısı Z.Səmədzadənin əsərlərində ba-
xılmışdır. O, Çinin kənd təsərrüfatının inkişafını kənd təsərrüfatı sektorunun modernləşdirilməsi 
ilə əlaqələndirərək qeyd edirdi: “Aqrar sektorda xərclər bu sahədə elm və texnikanın nailiyyətlə-
rinin genişləndirilməsinə yönəldilib” (Quseynova, 2012: 85). 

Azərbaycanlı iqtisadçı alim kənd təsərrüfatının modernləşdirilməsi zamanı infrastrukturun 
təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirmiş və bu yolla yerli kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabət  
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qabiliyyətini yüksəltməyin mümkün olduğunu bildirmişdir (Salahov, 2012: 9). 
Vüsal Qasımlı “İqtisadi modernləşdirmə” kitabında qeyd edir ki, modernləşmə köhnəlmiş 

əsas fondların yenilənməsini və yeni infrastrukturun yaradılmasını əhatə edir, bununla da iqtisa-
diyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, insanların sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət 
edir. (Qasımlı, 2014: 86). 

İqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi, ərzaq təhlükəsizliyinin artırılması, 
regionların inkişafı və neft ixracının artırılması aqrar sektorun müasirləşdirilməsini zəruri edir. 

Neft gəlirləri hesabına mövqelərini möhkəmləndirən Azərbaycan iqtisadiyyatı keyfiyyətcə 
yeni transformasiyalar ərəfəsindədir. 2009-2021-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının ÜDM-i 
2,6 dəfədən çox artıb (2009-cu ildəki 35 601,5 milyon manatdan 2021-ci ildə 92857, milyon 
manatadək). 2021-ci ildə 2020-ci illə müqayisədə Azərbaycanda ÜDM 27,9%, o cümlədən kənd 
təsərrüfatının ümumi məhsulu 8,4%, yeyinti sənayesi 12,6% artmışdır (stat.gov.az.). 

Müasir siyasi, elmi və gündəlik həyatda “modernləşmə” termini geniş istifadə olunur. Hərfi 
mənada “modernləşmə” anlayışı müasir tələblərə cavab verən təkmilləşmə, transformasiya demək-
dir. İqtisadi modernləşmə, ilk növbədə, ölkənin iqtisadi və texnoloji cəhətdən qabaqcıl beynəlxalq 
təcrübədən geri qalmasının qarşısını almaq deməkdir. Ədəbiyyatda media siyasi, sosial, dini, iqti-
sadi, inzibati, texnoloji və digər modernləşmə növlərini fərqləndirir. Müasirləşmənin əsas məqsədi 
isə müasir cəmiyyət qurmaqdır. İqtisadi modernləşmə əmək bölgüsünün dərinləşdirilməsi, maddi-
texniki bazanın yeniləşdirilməsi, elmi-texniki tərəqqinin məhsuldar qüvvəyə çevrilməsi əsasında 
təkrar istehsal prosesinin intensivləşdirilməsini nəzərdə tutur. 

Modernləşdirmə obyektin inkişafını sürətləndirmək üçün onun yeni tələb və normalara, tex-
niki şərtlərə və keyfiyyət göstəricilərinə uyğun olaraq dəyişdirilməsi prosesidir. Bu yazıda kənd 
təsərrüfatı sektorunun modernləşdirilməsi məsələlərini nəzərdən keçirdik. Aqrar sahəyə gəldikdə 
isə deyə bilərik ki, modernləşmə aqrar sahənin inkişafını sürətləndirmək üçün onun müasir sosial, 
iqtisadi tələblərə və normalara uyğun transformasiyası prosesidir. 

Modernləşmənin əsas nəzəriyyələri əsasən sənayenin şaxələndirilməsi və rasionallaşdırıl-
masına əsaslanır. 

Aqrar sahənin inkişafında modernləşmə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Modernləşdirmə əsasən 
yeni kənd təsərrüfatı texnologiyalarının, kənd təsərrüfatı bitkilərinin və heyvan cinslərinin yüksək 
məhsuldar sortlarının tətbiqini, mineral gübrələrin və pestisidlərin istifadəsini, kənd təsərrüfatı 
texnologiyasının təkmilləşdirilməsini əhatə edir. Amerikalı alim T.V. Şults kənd təsərrüfatında 
modernləşməni ənənəvi istehsaldan texnoloji istehsala keçmək imkanı kimi xarakterizə edirdi. 60-
cı illərdə “Yaşıl İnqilab” da modernləşmə sayəsində mümkün oldu (Qasımlı, 2014: 86). 

Aqrar sektorda modernləşmə bir proses kimi genişləndirilmiş təkrar istehsalın həm eksten-
siv, həm də intensiv şəkildə inkişafını əhatə edir. Əgər kənd təsərrüfatında inkişaf əsas fondların 
(bina, tikili, avadanlıq və s.) istifadəsini artırmaqla əldə edilirsə, bu, ekstensiv yoldur, əgər məh-
suldarlığı artırmaqla, onda belə artım intensiv yolla əldə edilmiş hesab olunur. Modernləşmə kənd 
təsərrüfatının inkişafını intensivləşdirir, daha müasir texnikaya və daha ixtisaslı işçi qüvvəsinə 
sərmayələri daim artırır, kənd təsərrüfatı istehsalının davamlı artmasına səbəb olur. 

Modernləşdirmə siyasəti kompleksliyə, alternativliyə və mümkün risklərdən sığortaya əsas-
lanır və bu, kənd təsərrüfatı istehsalının səmərəliliyinin artırılmasına xidmət edir. 

Azərbaycan kimi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə elmi-tədqiqat və inkişaf üçün lazım olan 
resursların (kapital, işçi qüvvəsi, infrastruktur və s.) olmaması səbəbindən bu sahədə istək qal-
maqdadır. 

Modernləşməni sürətləndirməyə qadir olan əsas istiqamət innovativ inkişafdır. Bazarın təh-
lili nəticəsində kənd təsərrüfatı sənayesində uğurlu innovasiyanın dörd komponenti müəyyən edi-
lib: istehlakçılar, rəqiblər, uzunmüddətli rəqabət üstünlükləri və daxili imkanlar. Yeniliklərin uğur 
qazanması üçün onların unikallığı və uzunömürlülüyü, eləcə də təqlid imkanlarının məhdudluğu 
əsas şərtlərdəndir. İnnovasiyaların belə yüksək tələblərə cavab verməsi üçün onların yaradılması 
üçün böyük resursların olması lazımdır. 

Buna görə də innovasiyaların unikallığı və faydalılığı ilə onların yaradılması üçün resursların 
dəyəri arasında qızıl ortanı tapa bilmək çox vacibdir. Resurslarda innovasiyaya belə yüksək tələbat 
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ona gətirib çıxarır ki, innovasiyalar əsasən inkişaf etmiş ölkələrdə yaradılır. İnkişaf etməkdə olan 
ölkələr üçün isə bu yeniliklərin idxalı və tətbiqi, yəni modernləşmə daha xarakterikdir. 

Kənd təsərrüfatı sektorunun modernləşdirilməsini sürətləndirə biləcək innovativ sahibkarlıq 
bir proses olaraq dörd əsas mərhələyə bölünə bilər: 

- yeni ideyaların axtarışı və onların inkişafı; 
- hazırlanmış ideyalar üçün müfəssəl planın tərtib edilməsi; 
- zəruri resursların axtarışı; 
- idarəetmə və nəzarət proseslərinin həyata keçirilməsi (Eminov, 2012: 110). 
Yerli innovasiya sisteminin gücləndirilməsi və səmərəli klasterlərin inkişafı emal məhsulla-

rına əlavə dəyər gətirəcək və qida istehsalı, saxlanması, qablaşdırılması, qida təhlükəsizliyi, payla-
ma şəbəkəsi və ixrac potensialı üçün dəyər zəncirini inkişaf etdirə bilər. 

Aqrar modernləşmə davamlı inkişaf çərçivəsini aşmalı və sosial və iqtisadi inkişafda 
davamlılığa nail olmalıdır. 

Qazax alimi E.A. Şulenbayeva “innovativ modernləşmə” ideyasını irəli sürüb və tarazlığı 
pozmadan modernləşmə yolu ilə iqtisadi inkişafa nail olmaq imkanlarını təhlil edib. Şulenbayeva 
kənd təsərrüfatı sənayesinin modernləşdirilməsi üçün aşağıdakı əsas prinsipləri irəli sürdü: 
rasionallıq, iqtisadi planlaşdırma, dövlət qurumlarında və insanların düşüncəsində bərabərlik və 
transformasiya (Şulenbayeva, 2010: 5). 

Kənd təsərrüfatı istehsalının müasirləşdirilməsi və innovasiyaların tətbiqi prosesi dörd 
mərhələdə müəyyən edilir: elm - texnologiya - istehsal - istehlak. 

Modernləşməyə kənd təsərrüfatı istehsalının regional, sahəvi, funksional, texnoloji və təşki-
lati xüsusiyyətləri təsir edir.  

Kənd təsərrüfatının modernləşdirilməsinə təsir edən amillərin dairəsini iki qrupa bölmək 
olar: 

1. Mənfi olanlar kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbatın azalması, dövlətin xüsusilə modern-
ləşdirmə sahəsində həyata keçirdiyi dəstək siyasətinin məhdud olması, innovasiya infrastrukturu-
nun zəifliyi, maliyyə resurslarının əlçatanlığının azalması, innovativ məhsulların olmamasıdır.  

2. Müsbət amillər dövlətin vergi, kredit, qiymət siyasəti vasitəsilə modernləşməyə dəstək, 
xarici investisiya axınının artması, innovativ idarəetmənin inkişafı və s. 

Aqrar sektorda modernləşmənin sürətini şərtləndirən amillər isə aşağıdakılardır: 
1. İnnovasiyaların intellektual, təşkilati, maddi-texniki, əmək və informasiya resurs 

potensialı. 
2. Aqrobiznes mühitinin innovasiyaları qavramaq qabiliyyəti. 
3. İnteqrasiya səviyyəsi, yəni innovativ infrastrukturun, innovativ müəssisələrin mövcudlu-

ğu və onların əlaqəsi. 
Modernləşdirmə həm də logistika infrastrukturunu əhatə edir. Logistika sistemləri kənd tə-

sərrüfatı sənayesinin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, informasiya axınlarının rasional idarə 
olunmasına kömək edir. Qida sənayesində logistika sisteminin inkişafı rəqabət qabiliyyətinin art-
ması ilə bağlıdır və məlumat axınlarının rasional idarə edilməsi üçün effektiv metod və vasitələrin 
tətbiqini nəzərdə tutur. Ekoloji marketinq və logistika arasında birbaşa əlaqələrin xarakterini 
nəzərə alaraq, insanın, cəmiyyətin və təbiətin maraqlarını uzlaşdırmaq və yaranan problemləri 
hərtərəfli həll etmək üçün logistika sistemlərinin inkişafı tələb olunur (Quliyev, 2013: 210). 

Aqrar modernləşmənin əsas xüsusiyyətlərindən biri onun klaster xarakteridir. Tədqiqatlar 
göstərir ki, bir-biri ilə əlaqəli iqtisadi fəaliyyətlərin coğrafi yaxınlığı məhsuldarlığı və innovativ 
inkişafı təmin edir. Klasterlər son istifadəçilər, təchizatçılar, xidmət təminatçıları, elmi-tədqiqat 
laboratoriyaları, təhsil müəssisələri və iqtisadiyyatın müəyyən bir sahəsində regional inkişafın əsas 
hərəkətverici qüvvəsi olan digər qurumlardır. 

Modernləşmə dəyər zəncirini uzatmağa və hər mərhələdə daha da yüksək əlavə dəyər əldə 
etməyə, xammal və yarımfabrikatların ixracından hazır məhsulların ixracına keçməyə imkan 
verəcək. Modernləşdirmə Azərbaycanda istehsal olunan məhsullarla xarici bazarlara çıxmağa 
imkan verən sertifikatların alınmasına kömək edəcək. 

Kənd təsərrüfatı sənayesinin modernləşdirilməsi sistemli əsasda, innovasiyalara əsaslanaraq  
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sənayenin rəqabət qabiliyyətinin, ixrac potensialının artırılmasına, kənd təsərrüfatı sənayesinin 
infrastrukturunun inkişafına yönəldilməlidir. 

Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək belə qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycanda kənd 
təsərrüfatı sektorunun modernləşdirilməsi aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: 

- modernləşmə nəticəsində aqrar sektorda kapitalın məhsuldarlığı yüksəlir; 
- modernləşmə daha yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinə ehtiyac yaradır; 
- kənd təsərrüfatı sektorunda modernləşmə istehsalın rəqabət qabiliyyətini artırır; 
- modernləşmə aqrar sahədə yeni təşkilati və idarəetmə mexanizmlərinin yaradılmasına 

təkan verir; 
- Azərbaycanda modernləşmə elmin müxtəlif sahələrində praktiki ehtiyac yaradır və elmin 

kommersiyalaşmasına kömək edir və s. 
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the agrarian sector and in determining the main features of the modernization of the agrarian sector 
in Azerbaijan. The article defines the main directions of modernization of the agricultural sector 
in Azerbaijan. 
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MÜASİR DÖVRDƏ BAZAR İNFRASTRUKTURUNUN AQRAR SAHƏDƏ İNKİŞAF 
MEXANİZMİ 

 
Müasir dövrdə aqrobiznesin inkişafına dəstək kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal sahələ-

rinə və əsas ticarət marşrutlarına yaxın yerləşən, genişmiqyaslı və ixracyönümlü aqroparkların, 
aqrobiznes inkubatorlarının yaradılmasına əsaslanır. Azərbaycanda aqroparklar yaratmaqla fiziki 
və sosial infrastruktura dövlət tərəfindən ayrılan investisiyaların səmərəliliyini artırmaq, ölkənin 
logistika qovşağında rəqabətədavamlılığını gücləndirmək, qida sənayesi və kənd təsərrüfatı məh-
sullarının istehsalı sektorlarına investorları cəlb etmək və s. bu kimi müxtəlif məqsədlərə nail ol-
maq mümkündü. 

Bu zaman bazar infrastrukturları daha mühüm rol oynamaqla kiçik və bir qayda olaraq inno-
vasiyayönümlü müəssisənin yaradılması və inkişafına kömək edirlər. Bu funksiya getdikcə daha 
vacib əhəmiyyət kəsb edir, çünki vaxt keçdikcə yeni müəssisənin bazara çıxışı tədricən artmaqda 
olan rəqabət üzündən mürəkkəb xarakter alacaqdır. Bildiyimiz kimi bazar infrastrukturunun əsas 
vəzifəsi maraqlı biznes ideyanı aşkara çıxarmaq, onun biznes layihəsinə çevrilməsinə kömək et-
mək, məhsul və xidmətlərin buraxılışına yardım göstərmək və onlarla bazara çıxışı təmin etmək-
dən ibarətdir. Lakin bütün bu vəzifələr, xüsusilə də bazara çıxışa yardım göstərmək kifayət qədər 
mürəkkəbdir. Buna yalnız ölkə daxilində düzgün biznes siyasəti aparmaqla, biznes infrastruktu-
runun işlək mexanizmlərini hərəkətə gətirməklə nail olmaq mümkündür. Azərbaycanda və onun 
ayrı-ayrı regionlarında bazar infrastrukturunun bu funksiyası yerli müəssisələrin köhnə və yeni 
bazarlara çıxışı zamanı daxili və xarici rəqabətin güclənməsi səbəbindən mürəkkəb vəziyyətin 
yaranması ilə əlaqədar daha vacib əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda bazar infrastrukturuna təka-
mül xarakterli spesifik xüsusiyyətlər xasdır. Həm nəzəri-metodoloji sahədə, həm də təcrübədə ba-
zar infrastrukturu konsepsiyasının reallaşdırılması zamanı bir sıra problemlər meydana çıxır. Belə 
problemlərə bazar infrastrukturunun təşkilati formalarının düzgün müəyyən edilməsi, infrastruk-
turun yaradılmasında beynəlxalq təcrübəni öyrənib ümumiləşdirməklə Azərbaycanda onun səmə-
rəli tətbiq variantlarının tapılması, bu infrastrukturun formalaşması problemlərini aşkara çıxarıb, 
onların aradan qaldırılması yollarına dair təklif və tövsiyələrin verilməsi və s.-dən ibarətdir.  

Müasir şəraitdə inkişaf etmiş bazar infrastrukturunun mövcudluğu aqrar istehsalın genişlən-
dirilməsi, habelə kənd təsərrüfatı istehsalının və ərzaq bazarının dövlət tənzimlənməsi tədbirlərinin 
səmərəli təşkili baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Aqrar sahədə bazar infrastrukturu həm 
kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafının maddi bazasının formalaşdırılması məsələlərinin həllinə 
bilavasitə təsir edən amil, həm də istehsal olunmuş kənd təsərrüfatı məhsullarının istehlakçılara 
əlverişli qaydada çatdırılmasının təminatçısı kimi çıxış edir. Bununla əlaqədar, bazar infrastruktu-
runun formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi bütövlükdə aqrar-sənaye sisteminin inkişaf etdiril-
məsinin əsas məsələləri sırasında dayanır. Dövlət müstəqilliyi şəraitində Azərbaycan Respublikası 
iqtisadiyyatının aqrar sektorunda bazar infrastrukturunun yeni sisteminin formalaşdırılmasına 
ehtiyac yaranmışdır. Ölkəmizdə əsaslı islahatların uğurla həyata keçirilməsi bu istiqamətdə irəli-
ləyişlərə yol açmışdır. Belə ki, bazar infrastrukturunun dirçəldilməsinin təmin edilməsi, bu sahədə 
yeni obyektlərin şəbəkələrinin təşəkkül tapmasına başlanılmışdır. 

Kənd təsərrüfatının istehsal vasitələri ilə təminatında yaranmış problemin həlli məqsədilə  
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dövlət kənd təsərrüfatı texnikasının, mineral gübrələrin, ziyanvericilərə qarşı mübarizə vasitələ-
rinin alınması üçün büdcədən vəsait ayırmaqla yanaşı, həm də onların aqrar istehsalçılara çatdırıl-
masına xidmət edən infrastrukturun formalaşdırılması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirmişdir. Eyni 
zamanda, dövlət tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının reallaşdırılmasına xidmət edən infra-
struktur obyektləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi və modernləşdirilməsi tədbirlərinin güzəştli 
şərtlərlə maliyyələşdirilməsinə böyük həcmli vəsaitlər ayrılmışdır. Aqrar sahədə bazar infrastruk-
turunun inkişafı üzrə həyata keçirilən tədbirlər kənd təsərrüfatının texniki təminatının yaxşılaşdı-
rılmasına, habelə aqrar sahədə istehsal edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının itkilərinin azaldılması 
və keyfiyyəti saxlanılmaqla istehlakçılara çatdırılmasına şərait yaradır. Bununla yanaşı, nəzərə 
almaq lazımdır ki, hələlik bazar infrastrukturunun səmərəli fəaliyyət göstərən sistem kimi tam 
formalaşdırılması təmin edilməmişdir. İnfrastruktur sferasında modern texnologiyaların tətbiqi 
miqyasları və xidmətlərin keyfiyyəti zəruri tələblər səviyyəsində deyildir. Bazar infrastrukturu 
sferasında mövcud olan struktur problemlərinin həllinə ehtiyac vardır. Eyni zamanda bazar in-
frastrukturunun formalaşdırılması və fəaliyyətinin iqtisadi, təşkilati və institusional mexanizmlə-
rinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlərin həlli xüsusi maraq kəsb edir. 

Aqrobiznes sahəsində bazar infrastrukturunun inkişafının əsas istiqamətləri aşağıdakılardan 
ibarətdir:  

- hər bir rayonun təbii və iqlim şəraiti nəzərə alınmaqla kənd təsərrüfatı məhsullarının is-
tehsalının ixtisaslaşması üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi;  

- aqrar sahədə rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsul istehsalının artırılmasının stimul-
laşdırılması, xammal istehsalı və emalı sahələrinin əlaqəli inkişafı, əsas ərzaq məhsulları ilə özünü 
təminetmə ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi; 

 - kənd təsərrüfatında ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyaların tətbiqi və bu sahədə təsərrüfat 
subyektlərinin fəaliyyətinin stimullaşdırılması;  

- regionlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, tədarükü, saxlanması və satışı məqsədi 
ilə istixana, soyuducu və taxıl anbarı komplekslərinin (logistika mərkəzlərinin) yaradılmasının və 
inkişafının davam etdirilməsi;  

- şəhərlərdə və regionlarda ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının 
formalaşması; 

 - ölkədə aqrar sahənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və bazar prinsipləri 
əsasında fəaliyyət göstərəcək yeni strukturların yaradılması. 

Hazırda Azərbaycanda istehsal olunan meyvə-tərəvəz məhsulları Rusiya Federasiyası ixrac 
bazarlarında kifayət qədər rəqabətqabiliyyətlidir. Buna görə də bu məhsullar üzrə ixrac potensia-
lının artırılması üçün yerli istehsalçılar tərəfindən böyük sahələrdə yeni meyvə bağları salınır və 
istixanalar yaradılır. İstehsal həcminin artırılması ilə yanaşı, ixrac infrastrukturunun da inkişaf et-
dirilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan dövlət dəstəyi ilə logistik mərkəzlərin qurul-
masına başlanılıb. Bildiyimiz kimi, aqrar sahədə bazar infrastrukturları olmasa tərəqqidən, normal 
həyat fəaliyyətindən söhbət gedə bilməz. Aqrar istehsala nəqliyyat xidməti inkişaf etdirilməli, lo-
gistik mərkəzlərin qurulması davam etdirilməlidir, istehsal olunan məhsulların istehlakçılara avto-
mobil, hava, su, dəmir yolları ilə müxtəlif yerlərə vaxtında çatdırılması təmin olunmalıdır. Bu in-
frastruktur olmadan istehsal istehlakı və şəxsi istehlak prosesi pozular. 
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Резюме 
В статье описаны характеристики рыночной инфраструктуры, а также требования к 
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туры в современную эпоху является одним из важных факторов расширения сельскохоз-
яйственного производства, а также безубыточной доставки продукции потребителям. 
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Summary 
The article describes the characteristics of the market infrastructure, as well as the 

requirements for the formation of the infrastructure related to the development of the agricultural 
sector. The article also examines the main directions of market infrastructure development and 
conducts relevant evaluations. The article shows that the presence of a developed market 
infrastructure in the modern era is one of the important factors for the expansion of agricultural 
production, as well as the loss-free delivery of products to consumers. 
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AQRAR SAHƏNİN İNNOVATİV İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Elmi-texniki tərəqqi və qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi ilə birlikdə təşkilati və iqtisadi təd-
birlərin tətbiqi ölkəmizdə kənd təsərrüfatının daha da inkişaf etməsinə zəmin yaradır. Hazırda dün-
ya iqtisadiyyatının inkişafı üçün yeniliklərdən istifadə əsasında yeni bir paradiqma formalaşır. 
Azərbaycan dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya şəraitində bu prosesləri gözardı edə bilməz və milli 
iqtisadiyyatın bütün sahələrində, o cümlədən kənd təsərrüfatında innovativ proseslərin intensiv-
ləşməsini təmin etməlidir. İqtisadiyyatın strateji əhəmiyyətli sektoru olan aqrar sahəni müasir ten-
densiyalara cavab verən keyfiyyətcə yeni texniki və texnoloji əsasda qurmaq tələb olunur. 

Müasir şəraitdə innovativ fəaliyyət kənd təsərrüfatının inkişafında başlıca amildir, ölkəmiz-
də bundan maksimum istifadə aqrar sahənin dayanıqlı inkişafını təmin edəcəkdir. İnnovativ inkişaf 
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innovativ məhsulun yaradılmasını nəzərdə tutur, onun daşıyıcısı innovativ aqrosənaye müəssisə-
sidir. Dünya təcrübəsində innovativ müəssisələrə hesabat dövrü ərzində ümumi məhsul istehsalı-
nın 70% -dən çoxunun innovativ məhsul istehsalı ilə formalaşan müəssisələr daxil edilir. Bu meyar 
yerli müəssisələrə şamil edilsə, ölkəmizdə hazırda çox az yenilikçi müəssisənin olduğu məlum 
olacaqdır. İnnovativ inkişaf problemlərindən biri də kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları ara-
sında innovasiyanın inkişafına zəif motivasiya və maraqdır. 

İnnovasiya dedikdə, yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsul (məhsul, xidmət) və ya texnologiya 
şəklində reallaşdırılmış elmi-texniki fəaliyyətin nəticəsi başa düşülür. Yeniliyin əsas xüsusiyyəti 
onun tətbiq olunmasıdır. Yeni və ya təkmilləşdirilmiş bir məhsul yalnız bazara çıxdıqdan sonra 
innovasiyalı məhsul hesab olunur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 dekabr 2018-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq 
aqrar sahənin texnikalarla təminatı liberallaşdırılmışdır. Texnikalar müxtəlif şirkətlər tərəfindən 
gətirilərək müəyyən güzəştlərlə (40%) fermerlərə lizinq yolu ilə verilir. 

Bundan əlavə, istifadəsiz torpaqlar dövriyyəyə cəlb edilir, yeni aqroparklar, kollektiv tə-
sərrüfatlar yaradılır, həmçinin yeni texniki vasitələrin, elektron kənd təsərrüfatı informasiya siste-
minin, innovativ enerji və resursqoruyucu texnologiyaların, “Pivot” avtomatik suvarma sisteminin 
tətbiqinə böyük üstünlük verilir. 

Dəqiq əkinçilik müasir dövrün ən aktual texnologiyalarından biri sayılır. Dəqiq əkinçilik - 
kompüter və peyk texnologiyalarının tətbiqi ilə əkinlərin məhsuldar idarə olunmasına kompleks 
yanaşma sistemidir. Buraya daxildir: çoxfunksiyalı izləmə sistemi GPS (hansı ki, onun vasitəsilə 
texnikanın marşrut üzrə hərəkətinə, iş prosesinə, istənilən vaxt anında yerinə yetirdiyi işin həc-
minə, aqreqatın getdiyi yola, hərəkət sürətinə, yanacaq sərfinə və s. göstəricilərə nəzarət etmək və 
elektron qeydiyyat aparmaq mümkündür), məhsuldarlığın təyini sistemi - YMT, coğrafi məlumat 
sistemi - GİS, sahənin distansion (məsafədən) tədqiqetmə sistemi- DZZ, dəyişkən normalaşdırma 
sistemi - VRT. 

Kənd təsərrüfatının əvvəlki tarixi boyunca yerinə yetirilən “gözəyarı” şumlama, səpin və 
gübrə vermə bu sistemdə dəqiqliklə yerinə yetirilir, əlavə itkiyə yol verilmir. Peyk və laboratoriya 
məlumatları əsasında sahənin hər bir hissəsi üçün səciyyəvi göstəricilərin xəritəsi tərtib olunaraq 
resursların ən rasional şəkildə paylanmaq imkanı yaranır. 

Müasir şəraitdə kənd təsərrüfatının innovativ inkişafının qarşılıqlı və bir-birindən asılı isti-
qamətə malik üç yolu vardır: 

• İnsan kapitalına investisiya – aqrar təhsilin, fundamental və tətbiqi tədqiqat təşkilatlarının 
prioritet inkişafı, innovasiyalara dair məlumat bankının yaradılması, habelə kənd təsərrüfatı 
istehsalçılarına xidmət göstərən məlumat və məsləhət sisteminin yaradılması; 

• Bioloji resurslara investisiya – innovativ metodların tətbiqi ilə torpağın münbitliyinin və 
kənd təsərrüfatı istehsalının məhsuldarlığının artırılması; 

• Yeni texnologiyaya investisiya - enerji və ehtiyata qənaət edən avadanlıq və yüksək tex-
nologiyalardan istifadə etməklə kənd təsərrüfatının texniki və texnoloji potensialının yaxşılaşdırıl-
masını təmin edən, əmək məhsuldarlığını və kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin səmərəliliyini kəskin 
artıra bilən texnologiyaların inkişafına qoyulan investisiyalar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yeni texnologiyaya əsaslanan sənayenin texnoloji modernləşdiril-
məsi yolu ilə kənd təsərrüfatı istehsalında bir çox mənfi amilləri aradan qaldırmaq mümkündür. 

2020-ci il üçün Dünya Bankının açıqlamasına əsasən, “İnsan Kapitalı İndeksi” hesabatında 
Azərbaycan 174 ölkə arasında 83-cü yerdə qərarlaşıb. MDB dövlətləri üzrə isə ən aşağı göstərici 
Tacikistan (0.50), ən yüksək Belarus (0.70) üzrədir. Azərbaycanın indeks göstəricisi 0.58 təşkil 
edib. Bu göstəricinin yüksəldilməsinin yolu insan kapitalının artırılmasıdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə Strateji Yol Xəritəsi”nin prio-
ritet istiqamətlərindən biri olan “Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsini təmin etmək üçün insan 
kapitalının inkişafının stimullaşdırılması” bəndində də qeyd edilir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının 
rəqabətqabiliyyətli, inklüziv və dayanıqlı inkişafı istiqamətində qarşıya qoyulan əsas tələb, insan 
kapitalının inkişafına və əmək məhsuldarlığının inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə çatdırılmasına 
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nail olmaqdır. Eyni zamanda qeyd edilir ki, innovasiya fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün ölkədə 
elmi araşdırma və təkmilləşdirmələrə müxtəlif dəstəklər göstərilməlidir. Azərbaycanda tədqiqat 
və təhsil müəssisələri, təcrübə mərkəzlərinin iş növü üzrə maliyyələşdirilməsinə əsasən tədqiqat 
xərclərinin formalaşmasına nəzər saldıqda görmək olur ki, elm sahəsi üzrə xərclər əsasən funda-
mental tədqiqatların aparılmasına çəkilir. 2019-cu ildə tətbiqi tədqiqatlara ayrılan vəsait 2015-ci 
illə müqayisədə 64.5%, 2018-ci ildə isə 50.0% artmasına baxmayaraq, 2015-2019-cu illər ərzində 
tətbiqi tədqiqatlara sərf edilən vəsait cəmi xərclərin təxminən 20%-ni təşkil etmişdir. Bu da elm 
sahəsindəki yeniliklərin nəticələrinin praktiki cəhətdən tətbiqində çətinliklər yaradır. Hesab edirik 
ki, bu sahəyə diqqətin daha da artırılması çox önəm daşıyır.  İşlərin növlərinə görə tədqiqat və 
işləmələrə çəkilən daxili cari xərclər Cədvəl 1-də verilmişdir. 

 
Cədvəl 1. 

İşlərin növlərinə görə tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili cari xərclər 
 

İllər Cəmi xərclər, min man 
Fundamental 
tədqiqatlar 

Tətbiqi 
tədqiqatlar 

İşləmələr 

2015 118643.3 61025.6 23585.9 34031.8 
2016 120782.3 67130.7 21227.8 32423.8 
2017 127997.0 68841.9 24157.0 34998.1 
2018 144997.9 80537.0 25876.3 38584.6 
2019 161299.9 86620.9 38804.3 35874.7 

 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 
 
2019-cu ildə kənd təsərrüfatı üzrə tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili cari xərclər 2015-ci 

ilə nisbətən 2.2 dəfə, 2018-ci ilə nisbətən isə 42.9 faiz artaraq 15.1 milyon manat təşkil etməsinə 
baxmayaraq bu məbləğ cəmi xərclərin 9.4 faizini təşkil edir. 

Aqrar sahədə innovativ fəaliyyətin genişləndirilməsi məqsədi ilə investisiya fəaliyyətinin 
stimullaşdırılmasına böyük ehtiyac vardır. 2015-2019-cu illərdə kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı 
və balıqçılıq sahəsinə ayrılmış investisiyanın məbləğində artım müşahidə edilir. Əsas kapitala 
yönəldilmiş investisiyanın dinamikası Cədvəl 2-də verilmişdir. 

 
Cədvəl 2. 

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın dinamikası, milyon manat 
 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

2019/2015, 
%-lə 

2019/2018, 
%-lə 

İqtisadiyyatın 
sahələri üzrə 
əsas kapitala 
yönəldilmiş 
investisiya, cəmi 

15957.0 16772.8 17430.3 17244.9 18539.5 +16.2 +7.5 

Ondan: kənd 
təsərrüfatı, meşə 
təsərrüfatı və 
balıqçılıq 

355.4 325.1 617.8 764.4 769.5 +2.2dəfə +0.7 

Aqrar sahəyə 
yönəldilmiş in-
vestisiyanın payı 

2.2 2.1 3.5 4.4 4.2 - - 

 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 
 
Cədvəldən göründüyü kimi 2015-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə aqrar sahəyə ayrılan in-

vestisiyanın məbləği 2.2 dəfə artaraq 769.5 milyon manat təşkil etmişdir ki, bu da iqtisadiyyatın 
sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş cəmi investisiyanın 4.2 faizini təşkil edir. 

Aqrar sahədə tətbiq edilən hər bir innovasiya məhsuldarlığı, gəlirləri artırır və nəticə etibarı  
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ilə bu sahənin daha sürətli inkişafını təmin edir. Son illər ərzində Azərbaycanın kənd təsərrüfatında 
bir sıra innovativ metod və üsullardan istifadə olunmağa başlanmışdır. Kənd təsərrüfatında dron-
lardan istifadə, ağıllı bağ, müasir əkin metodları, zərərvericilərə qarşı müasir bioloji mübarizənin 
təşkili, biotexnologiya laboratoriyalarında virussuz toxum və ting yetişdirilməsi, əkin sahələrinin 
koordinatlarının və sahədə hansı məhsulun əkilməsinin satellitlər vasitəsilə müəyyənləşməsi və s. 
buna aid edilə bilər. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən tətbiq edilən 
Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində fermerlərin həyata keçirdikləri biznes fəaliy-
yətlərinin və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının ilkin mərhələsindən son mərhələsinə qədər 
bütün proseslər öz əksini tapacaqdır. Həmçinin bu sistem bir çox hədəflərə nail olmağa imkan 
yaradacaq. Bura aqrar sektorun dövlət tərəfindən dəstəklənməsində şəffaflığın və operativliyin ar-
tırılması, bütün istiqamətlər üzrə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinə innovativ dəstək, kənd 
təsərrüfatına yararlı torpaqların və digər təbii resursların idarə edilməsi və səmərəli istifadə edil-
məsinin təmin edilməsi, informasiya və məsləhət xidmətlərinin effektivliyinin yüksəldilməsi və s. 
aiddir. Aqrar sahə üzrə vahid məlumat bazasının yaradılması bu sahənin gələcək inkişafında və 
idarə olunmasında olduqca önəmli faktordur. 
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formation of expenditures on research based on the financing of research and educational 
institutions, experience centers by type of work in Azerbaijan, as well as on the distribution of 
total capital investments in the economy and agriculture. 
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ƏT VƏ ƏT MƏHSULLARININ KEYFİYYƏTİNƏ DÖVLƏT BAYTARLIQ NƏZARƏTİ 
 

İnsan qidalanmasında ət və ət məhsulları xüsusi yer tutur. Yeməyin enerji və bioloji dəyəri 
ilk növbədə heyvan mənşəli məhsulların, xüsusilə ət və ət məhsullarının miqdarından asılıdır. Ət 
məhsulları üçün əsas xammal mal-qara, qoyun, donuz və quşçuluqdur. Ərzaqda ət və ət məhsulla-
rının nisbətinin artması onun bioloji dəyərinin artmasına səbəb olur. Axı ətin tərkibi insan orqa-
nizminin böyüməsi, inkişafı və normal fəaliyyəti üçün lazım olan bütün maddələrlə (zülallar, 
yağlar, vitaminlər, minerallar və s.) zəngindir. Ona görə də əhalinin kifayət qədər miqdarda ət və 
ət məhsulları ilə təmin edilməsi dövrümüzün ən vacib məsələlərindən biridir. Bununla belə, key-
fiyyətin yüksəldilməsini, məhsulun keyfiyyətinin dünya standartlarının tələblərinə uyğunluğunu 
nəzərə almaq lazımdır [2]. 

Ətin keyfiyyəti saxlanma müddətindən və şəraitindən çox asılıdır. Ona görə də onların yaxşı 
dincəlməsi və saxlanması üçün şərait yaradılmalıdır. Daşınma zamanı heyvanlar stresə məruz qa-
lır, nəticədə onların bağırsaqlarının müdafiə funksiyası zəifləyir. Mikroorqanizmlərin, o cümlədən 
xəstəliktörədən mikroorqanizmlərin qan damarlarına keçməsinə şərait yaranır, heyvanın orqan və 
hüceyrələrinə yayılaraq, ətin keyfiyyətini aşağı salır, ət tez xarab olur. Həmçinin, heyvanın 
kəsimdən qabaq saxlanması ətin pH-na da təsir edir. 

Kəsimdən əvvəl heyvanlar daima baytar-sanitar nəzarəti altında olmalı və temperatur ölçül-
məlidir. Saxlanma ərzində heyvanların təmizlənməsi ən vacib və lazımlı tədbirlərdəndir. 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti 
öz fəaliyyətində təsdiq edilmiş “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu (Mil-
li Məclis və Respublika Prezidenti tərəfindən 31 may 2005-ci il tarixdə təsdiq edilmişdir) rəhbər 
tutur [1]. Hazırda milli baytarlıq qanunvericiliyinin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması prosesi 
həyata keçirilir. 

Azərbaycan Dövlət Baytarlıq Xidmətinin səlahiyyətlərinə nəzarət funksiyalarının həyata 
keçirilməsi daxildir ki, Nizamnamə və baytarlıq qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Azərbaycan Döv-
lət Baytarlıq Xidmətinin rəhbəri bilavasitə kənd təsərrüfatı nazirinə hesabat verir. Azərbaycan 
Dövlət Baytarlıq Xidməti nəzarət funksiyalarını həyata keçirən digər rəsmi və özəl qurumlarla sıx 
əməkdaşlıq edir. Baytarlıq qanunvericiliyinin icrasına nəzarət ölkənin baytarlıq qanunvericiliyində 
və Baytarlıq Xidmətinin Nizamnaməsində müəyyən edilir [1]. 

Azərbaycan Dövlət Baytarlıq Xidmətinin nümayəndələrindən alınan məlumata görə, respub-
likada heyvanların identifikasiyası ilə bağlı Respublika Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilən 
normativ Qaydalar mövcuddur. Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilən layihə çərçivə-
sində heyvanların və təsərrüfatların eyniləşdirilməsi və qeydiyyatı Konsepsiyası formalaşdırılıb, 
zəruri qanunvericilik bazası hazırlanıb.  

Ət və ət məhsullarının keyfiyyəti aşağıdakı meyarlarla müəyyən edilir [9]: 
• dadlılıq (tipik tekstura və tutarlılıq, şirəlilik, yaxşı dad); 
• yağsız ətin yağa nisbəti; 
• məhsulların təzəliyi və adekvat konservativliyi; 
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• zərərli mikroorqanizmlərin və ya maddələrin olmaması və s. 
Fərqli meyarlar keyfiyyətə nəzarətin müxtəlif üsullarına ehtiyac duyur, məsələn [9]: 
• orqanoleptik qiymətləndirmə; 
• fiziki test üsulları; 
• kimyəvi analiz; 
• mikrobioloji müayinə. 
Tələb olunan dəqiqliyə görə, tətbiq edilən nəzarət üsulu sadə və ya daha mürəkkəb ola bilər 

və müxtəlif köməkçi texniki vasitələrdən istifadə edilməlidir. 
İstehlakçıları ət və ət məhsullarının keyfiyyəti haqqında məlumatlandırmaq üçün bir çox 

hallarda sadə və sürətli nəzarət üsullarından istifadə edirlər, baxmayaraq ki, qalıqlar, toksinlər və 
xüsusi qida komponentləri haqqında dəqiq təfərrüatlar yalnız ixtisaslaşmış laboratoriyalar vasitə-
silə əldə edilə bilər [4]. 

Digər testlərdən fərqli olaraq, kimyəvi və mikrobioloji testlər daha mürəkkəbdir. Bu üsullar 
yalnız standart avadanlıq deyil, həm də testlərin aparılması və nəticələrin şərh edilməsi üçün təcrü-
bəli kadrlar tələb edir. 

Aşağıdakılar əsasən ətin işlənməsi və emalı ilə əlaqədar istifadə olunan keyfiyyətə nəzarətin 
əsas üsullarına aiddir. Bu nəzarət üsulları sadə ət konservləşdirmə üsulları ilə işlənmiş ət məhsul-
ları üçün asanlıqla tətbiq oluna bilər. 

Orqanoleptik qiymətləndirmə qidanın, bu xüsusi halda ət və ət məhsullarının hiss orqanları 
tərəfindən qəbul edilə bilən xüsusiyyətlərini təsvir etməkdən ibarətdir. Qiymətləndiriləcək atribut-
lar görünüş, rəng, tekstura və tutarlılıq, qoxu və daddır [7]. 

Ətin ya karkas, ya da sümüksüz ət kəsimi kimi görünüşü onun obyektiv və ya subyektiv 
qiymətləndirilməsinə mühüm təsir göstərir. Qiymətləndirmə bu kontekstdə obyektiv qiymətləndir-
mə üsuludur [3]. Kəsimdən sonra cəmdəklərin təsnifləşdirilməsinin ənənəvi üsulları mal əti və ya 
quş əti cəmdəklərini və s. aspektləri əhatə edir. İstehlakçıların və ya emalçıların ətin görünüşünü 
yoxlaması subyektivdir. Bundan əlavə, çirkli ət səthləri, səthlər çox yaş və ya çox quru və ya əzələ 
toxumasına cəlbedici olmayan qan sıçramaları kimi əlverişsiz təsirlər aşkar edilə bilər. 

Normal şəraitdə ətin rəngi qırmızı diapazondadır və tünd qırmızı, parlaq qırmızıdan bir qədər 
qırmızıya qədər fərqlənə bilər; həm də çəhrayı, boz və qəhvəyi rənglər də yarana bilər. Bir çox 
hallarda rəng ətin məruz qaldığı müalicənin növünü və mərhələsini, həmçinin təzəlik mərhələsini 
göstərir. Bundan əlavə, mal əti və quş ətini müqayisə edərkən asanlıqla göründüyü kimi, müxtəlif 
heyvan növlərindən alınan ətlər olduqca fərqli rənglərə malik ola bilər. 

İstehlakçı üçün hazırlanan ət yumşaq və şirəli olmalıdır. Ətin incəliyi və mənşəyi heyvan 
növündən asılıdır. Quzu, quş əti kəsildikdən sonra kifayət qədər yumşaq olur, lakin optimal yemək 
keyfiyyətinə nail olmaq üçün mal əti müəyyən bir yetişmə müddəti tələb edir. Təzə ətin qoxusu 
laktik turşu kimi turşuların əmələ gəlməsi səbəbindən yetişmə müddətinə nisbətdə artan bir az turş 
olmalıdır. 

Fiziki sınaq metodları ya ət və ət məhsullarının faktiki vəziyyətinə, ya da məhsulun ətrafın-
dakı şəraitə, məsələn, saxlama otaqlarında, bağlamalarda və s.-yə diqqət yetirir. Bütün bu sınaqlar 
üçün asanlıqla tətbiq oluna bilən və istifadəyə davamlı olan avadanlıq tələb olunacaq [8].  

Ət və ət məhsullarının saxlanması mikroorqanizmlərin inkişafının ləngiməsi (-1 ilə +4°C 
arasında soyudulması) və ya maneə törədilməsi (-18 ilə -30°C aralığında dondurulması) üçün aşağı 
temperatur tələb edir. 

Ətin bişirilməsi yüksək temperatur tələb edir (denaturasiya üçün lazım olan təxminən 55°C 
temperaturdan başlayaraq, lakin ümumiyyətlə 100°C-ə qədər daha yüksək temperaturlar tətbiq 
edilir). 

Ətin emalı və saxlanmasının bəzi xüsusi sahələrində havanın rütubəti vacibdir. Kəsmə 
otaqlarında havanın rütubəti sümükdən ayrılan və kəsilən ətin səthlərində buxar kondensasiyasına 
səbəb olacaq səviyyədən aşağı olmalıdır. Buxar kondensasiyası bakteriyaların böyüməsini artıra 
bilər [5]. 

Rütubətə nəzarət üçün daha dəqiq bir üsul psixometrik sistemdir. Bu alətlər ətraf mühitin 
temperaturunu təyin etmək üçün quru və yaş sensordan istifadə edir. Yaş sensorun göstərdiyi 
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temperatur, bu halda, buxarlayıcı soyutma səbəbindən həmişə aşağı olacaq. Hava nə qədər quru-
dursa, buxarlandırıcı soyutma bir o qədər intensiv olacaq. Hər iki temperatur qiymətindən (quru 
və yaş temperatur) istifadə edərək, nisbi rütubətin dəyəri asan hesablama üçün cədvəldən istifadə 
edərək praktik işdə müəyyən edilir. 

Mikrobioloji müayinə nəzarət üsulları laboratoriya avadanlığı olmadan həyata keçirilə bil-
məz, çünki onlar steril şəraitdə nümunənin hazırlanmasını, nümunələrin sabit temperaturda inku-
basiya edilməsini və nəticələrin təfsirinə cəlb olunan personaldan kifayət qədər mikrobioloji bilik 
tələb edir. Lakin mikrobioloji üsulların tətbiqi yerlərin, avadanlıqların və qidaların gigiyenik və-
ziyyəti haqqında məlumat əldə etməyin yeganə yoludur [6].  

Beləliklə, ət emalı müəssisələrində mikrobioloji nəzarət emal üçün tədarük olunan xamma-
lın, yarımfabrikatların və hazır məhsulların sanitar keyfiyyətinin müəyyən edilməsindən, həmçinin 
texnoloji proses zamanı məhsulların mikroorqanizmlərlə çirklənməsinin mənbələrinin və ya sə-
bəblərinin vaxtında aşkar edilməsindən və aradan qaldırılmasından ibarətdir. 
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Государственный ветеринарный контроль за качеством мяса и мясных продуктов 

 
Резюме 

В статье анализируется государственный ветеринарный контроль за качеством мяса и 
мясных продуктов. Согласно ветеринарному законодательству страны, все хозяйства (в том 
числе арендованные) находятся в непосредственном ведении Государственной ветеринар-
ной службы. Контроль за выполнением ветеринарного законодательства в фермерских 
хозяйствах осуществляют городские и районные ветеринарные врачи в соответствии с 
обязанностями, определенными Уставом и ветеринарным законодательством. Контроль 
мяса и мясных продуктов состоит из санитарно-гигиенического контроля условий произ-
водства и контроля технологических процессов и готовой продукции. 
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State veterinary control of the quality of meat and meat products 
 

Summary  
The article analyzes the state veterinary control of the quality of meat and meat products. 

According to the country's veterinary legislation, all farms (including leased ones) are directly 
under the State Veterinary Service. City and district veterinarians monitor the implementation of 
veterinary legislation in farms in accordance with the duties defined in the Charter and veterinary 
legislation. Control of meat and meat products consists of sanitary-hygienic control of production 
conditions and control of technological processes and finished products. 
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STERİLİZƏ ƏMƏLİYYATININ ƏT KONSERVİNİN KEYFİYYƏTİNƏ  TƏSİRİ 
 
Konserv istehsalında sterilizasiya əməliyyatı ən əhəmiyyətli əməliyyatdır. Bankaları su və 

ya buxarla avtoklavlarda, habelə sterilizatorda 100⁰S-dən yüksək temperaturda nəzərdə tutulan 
müddətdə sterilizasiya edirlər. Konservlərin sterilizasiyası dedikdə sözün tam mənasında bütün 
mikroorqanizmlərin və onların sporalarını məhv etmək, məhsulu yemək üçün hazır vəziyyətə 
gətirmək və uzun müddət saxlanmasını təmin etmək nəzərdə tutulur. Konservlərin sterilizasiya 
rejimi, yəni sterilizasiya temperaturu və muddəti bir çox amillərdən – məhsulda olan mikroor-
qanizmlərin növündən, təbiətindən və vahid həcmindəki miqdarından (konsentrasiyasından), mü-
hitin xüsusiyyətindən, məhsulun növündən, fiziki-kimyəvi göstəricilərindən, taranın materialın-
dan, formasından, tutumundan və sairdən asılıdır. Ət konservləri yuxarı hərarətdə sterilizə edildiyi 
üçün konservdə ətin komponentlərinin sürətli hidrolizi başlayır. Xüsusilə ətin zülalı, o cümlədən 
aminturşuları. Hidroliz prosesi sterilizasiya zamanı hərarət yüksəldikcə və sterilizasiya davam 
etdikcə hidroliz sürətlənir. Sterilizasiya zamanı dərin zülalın destruksiyası baş verir. Hətta ətin 
bişməsi zamanı belə dərin struktur dəyişkənliyi baş vermir. Konservdə olan məhsuldakı amin-
turşuları parçalanır. O cümlədən əvəzolunmayan aminturşuları da parçalanır. Konservin qızdırıl-
masının davam etməsi konservin orqanoleptiki göstəricilərini, konservin xarici görünüşünü, həm-
çinin arzu olunmayan zülal dəyişikliyi, ekstraktlı maddələrin və vitaminlərin miqdarı dəyişir. Ste-
rilizə zamanı konservin keyfiyyətinin pisləşməsi birinci növbədə konservdə olan məhsulun iyinin, 
tamının, konsistensiyasının, məhsulun rənginin, həmçinin bəzi qida maddələrinin itməsi ilə əlaqə-
dardır. Konservin tamının və rənginin dəyişməsi məhsulla banka arasında əlaqənin olması ilə izah 
edilir. Konserv istehsalı zamanı sterilizənin konservdə tamı əmələ gəlir ki, bu da konservdə olan 
uçucu maddələrin toplanması ilə izah edilir. Müəyyən edilmişdir ki, konservləşdirilmiş ətdə olan 
uçucu maddələr bişməmiş ətdə olan uçucu maddələrdən fərqlidir. Sterilizə prosesi zamanı 
konservdə olan məhsulun ətrinin dəyişməsi baş verir ki, bu da “avtoklav ətri” adlanır. 

Konservin sterilizasiyası zamanı hərarət yüksəlməsi, konservdə olan məhsulda kimyəvi də-
yişmə baş verir. Sterilizə əməliyyatı zamanı bir tərəfdən ekstraktlı maddələrin miqdarı artır, yük-
sək molekulalı birləşmələrin parçalanması baş verir, digər tərəfdən onların hərarətin təsirindən 
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miqdarı azalır. Sterilizasiya zamanı təkcə zülallı və ekstraktlı maddələrin miqdarı dəyişmir, həm-
çinin məhsulun qidalılıq və bioloji dəyəri aşağı düşür. Konserv bankası 112⁰C-də 24saat müddə-
tində qızdırıldıqda ətin tərkibində olan sistin və digər aminturşuları azalır. Ət konservləri 180⁰C- 
yə kimi qızdırıldıqda termiki polimerizasiya və yağın termiki oksidləşməsi baş verir. Bu zaman 
uzun rabitəli karbonit birləşməsi əmələ gəlir ki, bu da toksiki xassəyə malikdir. Məlumdur ki, yağın 
qızdırılması zamanı yağın tərkibində olan “E” vitamininin miqdarı azalır. Tədqiqat nəticəsində 
müəyyən edilmişdir ki, konserv bankasının sterilizasiyası nəticəsində məhsulun həcmi kiçilir, 
əzələ toxumasında liflər kobudlaşır, məhsulun su tutma qabiliyyəti azalır. Bununla yanaşı məh-
sulda olan kollagenin yüksək temperaturda qlütünə və laktoza parçalanması ətin bərkliyini azaldır. 
Kollagenin parçalanma məhsulları ət suyuna keçir ki, bu da kollagenə nisbətdə orqanizmdə asan 
həzm olunur. Kollagenin tam parçalanması toxumanı lif şəklinə çevirir ki, bu da ət suyunun 
həlməşik formasına keçməsinə səbəb olur. Aydındır ki, sterilizasiya əməliyyatına qədər konserv-
lərin tərkibində külli miqdarda mikroorqanizmlər olur ki, bunların arasında sporsuz və spor əmələ 
gətirən bakteriyalar, kif göbələkləri və maya göbələkləri 60-80⁰C hərarətdə tez məhv olurlar, 
bəziləri isə, məsələn, spor əmələ gətirən bakteriyalar 130⁰C də tam məhv olmurlar. 
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Summary 
For the first time, the nutritional value of canned meat produced in the “Azer Sun beef 

canned” production area, the importance of canned meat as a food product, the chemical 
composition, protein fraction, and lipid fraction of canned meat were studied. 
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AZƏRBAYCANDA ETİL SPİRTİNİN İSTEHSALINDA TAXIL XAMMALINDAN 
İSTİFADƏ OLUNMASININ ƏSAS PROBLEMLƏRİ 

 
Ölkəmizdə bir çox dənli bitkilər taxıl buğda, arpa, qarğıdalı kartof, şəkər çuğunduru və s. 

mövcuddur. Bu bitkilərin və tərəvəzlərin yetişdirilməsi son illər dövlətimizin qarşısında duran əsas 
məsələdir.  

Dövlət tərəfindən taxıl və tərəvəzlərin istehsalının artırılması və təkmilləşdirilməsi spirt 
sənayesinin qarşısında mühüm məsələlər qoymuşdur. Son zamanlar bu sahədə böyük işlər görül-
müşdür. Bölgələrdə bir çox müəssisələrdə mühüm işlər aparılır [1].  

Ölkəmizdə son illər etil spirtinin istehsalının inkişafı üçün mütərəqqi texnologiyalar hazır-
lanmışdır. Həm su-istilik emalı zamanı temperaturun aşağı salınması hesabına istilik və enerji ehti-
yatlarına qənaət etmək, həm də emal mühitinin qatılığının artırılması hesabına texnoloji avadanlıq-
ların məhsuldarlığının artırılması mühəndislər və alimlər qarşısında məqsəd qoyulmuşdur.  

Buğda – spirt istehsalında ən çox emal olunan dənli bitkidir, ona görə onun deformasiya 
olunması xüsusi diqqət cəlb edir. Buğdanın deformasiyası nəticəsində nişasta molekulunun quru-
luşunda dəyişikliklər əmələ gəlir. Bu da nişastanın əsas xüsusiyyəti olan yapışqanlıq temperatu-
runa təsir edir və deformasiya olunmuş, üyüdülmüş buğda qarışığının su-istilik emalının tempera-
tur rejimini təyin edir[2].   

Mühitin emalı zamanı qatılığın artırılması, nişastanın yapışqanlılığı mərhələsində buğda 
qarışığının özlülüyü artır, bu da alınan hidrolizatların keyfiyyət göstəricilərinə təsir edir.  

Bir çox alimlərin tədqiqatlarında buğda qarışığının özlülüyünün azaldılması üçün tərkibində 
α - amilaza, sellüloza, ksilanaz və β -qlükonaz olan ferment preparatlar kompleksindən istifadənin 
effektivliyi göstərilmişdir. Kompleks təsirli ferment preparatlarının deformasiya olunmuş xam-
malın – buğdanın emalında effektiv olması mümkündür.  

Alkoqol sənayesinin inkişafının ən vacib sahələrindən biri bu gün etil alkol texnologiyasının 
təkmilləşdirilməsidir. İstilik və enerji ehtiyatlarının istismarının azalması, su-istilik emalının tem-
peraturunun azaldılması və işlənmiş kütlələrin konsentrasiyasını artırmaq hesabına texnoloji 
proses avadanlıqlarının məhsuldarlığının artırılmasıdır [3].  

Partiyaların suyun istilik müalicəsinin temperatur parametrləri taxıl xammalının mexaniki 
məhv dərəcəsindən asılıdır. Taxıl strukturunu dəyişdirmək üçün effektiv bir üsul, xammal bioloji 
polimerlərin məhv edilməsini təmin edən mexaniki təzyiq, istilik və nəmin eyni zamanda təsiri 
nəticəsində istehsal metodunun mikrobioloji təmizliyini və emal taxılının problemini həll edəcək.  

Buğda spirt sənayesində ən çox istifadə olunan xammaldır və bu səbəbdən ekstruziya emalı-
nın bu məhsula təsirinin böyük bir hissəsi var. Xammalın ekstruzyon prosesi nişasta molekulları-
nın molekulyar disorqanizasiyasına gətirib çıxarır ki, bu da sonradan qarışıqların su-istilik müali-
cəsinin temperatur rejimlərini təyin edən jelatinizasiya temperaturu kimi əhəmiyyətli xüsusiyyət-
lərinə təsir  göstərir. Nişasta jel yapıştırma mərhələsində yüksək konsentrasiyanı işləyərkən, taxılın 
özlülüyü əhəmiyyətli dərəcədə artır, bu da nəticədə meydana çıxan hidrolizatların keyfiyyət gös-
təricilərinə təsir göstərir [4].  

Arpa, buğda və çovdar qarışıqlarının azaldılmasını təmin etmək üçün N.V.Barakova, L.N. 
Krikunova, L.V.Rimareva α-amilaz, selülaz, ksilanaz və β-glükanaz olan bir ferment preparatla-
rının kompleksinin istifadəsinin effektivliyini göstərmişdir. Kompleks ferment preparatlarının 
istifadəsi prosesində təsirli ola bilər. Spirt texnologiyasını gücləndirmək üçün əhəmiyyətli bir üsul, 
qatılığın yüksək tərkib hissəsi ilə işlənməsinə keçiddir.  

Maya hüceyrəsi ilə fermentasiya prosesində qida maddəsi arasında baş verən kütləvi ötürmə 
prosesləri əsasən qida maddəsinin konsentrasiyası ilə müəyyən edilir. Yüksək osmotik təzyiq 
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mayanın həyati fəaliyyətinə maneətörədici təsir göstərdiyini nəzərə alaraq, artan konsentrasiyanı 
kütləvi fermentasiya edən zaman fermentasiya vasitəsinin tərkibinə və maya üçün yüksək tələblər 
mövcuddur ki, bu da osmoz, alkoqola davamlı olmalıdır[5].  

Emal mühitinin qatılığının artırılması həm qarışığın özlülüyünə, həm də mayaların hüceyrə-
lərinin metabolizminə təsir edir. Bunu quru mayaların reaktivləşdirmə rejimini hazırlayanda nəzə-
rə almaq lazımdır.  

Yüksək qatılıqlı şirənin qıcqırma prosesində mayaların yüksək qıcqırma aktivliyini saxla-
maq üçün mühitdə azot qidanı lazımi miqdarda təmin etmək lazımdır. Bir çox alimlərin tədqiqat-
larında dənlərin emalı zamanı aminturşuları ilə qida mühitinin zənginləşməsinin effektivliyi göstə-
rilmişdir. Bu effektivliyi proteolitik ferment preparatlarının dənli bitkilərin, xüsusilə buğdanın 
emalında tətbiqi daha geniş yayılmışdır. Ona görə deformasiya olunmuş buğdadan etil spirtinin 
emalında proteolitik ferment preparatlarının təsirinin öyrənilməsi elmi və praktiki maraq kəsb edir.  

Spirt istehsalında deformasiya olunmuş xammalın emalı zamanı, proteolitik təsirli ferment 
preparatlarının tətbiqi yüksək qatılıqlı mühitin emalında tullantıların çıxımını azaldır və buğdanın 
keyfiyyət göstəricilərinə təsir edir. Çünki spirt istehsalında təkrar emal həmişə aktual problem ya-
radır. 
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AZƏRBAYCANDA AQRAR-SƏNAYE KOMPLEKSİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ 
PROBLEMLƏRİ  

 
Müasir dünyada kənd təsərrüfatı aqrar-sənaye kompleksinin (AİK) aparıcı sahələrindən 

biridir ki, bu da təkcə öz tərkibinə görə deyil, həm də iqtisadiyyatın digər sahələrinin tərkibinə 
görə digərlərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Müasir şəraitdə istehlak mallarının, demək olar 
ki, 75 faizini kənd təsərrüfatında istehsal olunan məhsullar təşkil edir. Eyni zamanda qeyd etmək 
lazımdır ki, müasir ailə büdcəsinin az qala yarısı yeməyə gedir. Kənd təsərrüfatı sahəsində aparılan 
təhlillərin nəticələrinə görə, aqrar-sənaye kompleksində istehsalın məhsuldarlığının, eləcə də kənd 
təsərrüfatı məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin əsas amili mütləq yüksək peşəkarlığa və böyük 
potensiala malik olan məsuliyyətli, öz vəzifələrini yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirməyi bacaran 
səmərəli kollektivlərin formalaşdırılmasıdır. 

Monitorinqlər nəticəsində məsələnin tədqiqatçıları belə qənaətə gəliblər ki, yüksək inkişaf 
etmiş ölkələrdə bir çox sənaye sahələri kimi xidmət sektorunun inkişafının əsas mühərriki innova-
siyalar və texnoloji tərəqqidir ki, bu da öz növbəsində, yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə xidmət sek-
torunun inkişafının əsas mühərrikidir. Aqrar-sənaye kompleksini modernləşdirmək üçün aşağıdakı 
istiqamətlərdə məqsədyönlü şəkildə işləmək lazımdır: idarəetmə sistemi, kadrlarla iş, eləcə də tex-
nologiyaların inkişafı. Məhz buna görə də kənd təsərrüfatı sahəsində kadrlarla iş dövlətin strateji 
əsas vəzifələrindən biri sayıla bilər (Muraya, 1995: 38; Kolotov, 1996: 78; Klimenko, 1996: 89). 

Azərbaycanın aqrar-sənaye kompleksini təhlil etdikdən sonra onun bəzi problemlərini vur-
ğulamaq lazımdır: 

- təsərrüfatların maliyyə ilə kifayət qədər təmin olunmaması; 
- aşağı keyfiyyətli peşə hazırlığı; 
- kadrların gerontoloji problemi - işin nüfuzuna görə kənd təsərrüfatından gənc mütəxəssis-

lərin axını olduqda; 
- aqrar-sənaye kompleksinin təhsil ehtiyaclarının təhlilində istifadə olunan qeyri-kamil me-

todlar (İvanova, 2009: 127). 
Təcrübə artıq göstərdiyi kimi, ali məktəblərdə hazırlanmış kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin 

sayının sadə mexaniki şəkildə artırılması istənilən nəticəni vermir və kənd təsərrüfatı müəssisə 
lərinin lazımi kadrlarla təchiz edilməsi problemini əsaslı şəkildə həll etmir. Yaşı 50-dən aşağı olan  
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əmək qabiliyyətli kəndlilər, hələ gənclər, daha yüksək maaş almaq üçün şəhərə köçməyə çalışırlar. 
Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatında kadr dəyişikliyi kifayət qədər yüksək olaraq qalır. Belə ki, 

Azərbaycanın regionlarında aparılan sosioloji sorğulara əsasən, kənd təsərrüfatı müəssisələrində 
işləmək üçün ixtisaslaşdırılmış ali məktəbləri bitirənlərin yalnız 20%-i qalır. Bu vəziyyətdə böyük 
qüsur ondan ibarətdir ki, aqrar-sənaye kompleksinin idarəetmə orqanları nə məzun-mütəxəssislə-
rin işə götürülməsində, nə də işlə təmin olunmasında heç bir iştirak etmirlər. Ona görə də biz ali 
məktəblərin hesabatlarında ixtisası üzrə işə göndərilənlərin 50-55 faizini göstərən ifadələrlə aqro-
biznes müəssisələrinin həqiqətən işə gələnlərin 23-25% rəqəmini göstərən ifadələri arasında ciddi 
uyğunsuzluqlar müşahidə edirik. 

Üstəlik, qeyd etmək lazımdır ki, ekspertlərin fikrincə, kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin sa-
yının azalması tendensiyası baş verəcək, üstəlik, artan sürətlə. Bu məsələdə həyəcanverici əlamət 
kimi bir neçə ildən sonra əmək qabiliyyətinə qədəm qoyan 11-15 yaşlı kənd gənclərinin sayının 
azalmasını qeyd etmək olar. 

Yetərincə inkişaf etməmiş sosial infrastruktur kənd təsərrüfatına gənc mütəxəssislər axınının 
artmasına heç bir töhfə vermir. Keyfiyyətsiz yaşayış şəraiti, uşaq bağçalarının sayının olmaması 
və ya azalması, sosial-mədəni problemlər, artıq istehsalata buraxılmış həmin müəssisələrin xidmət 
keyfiyyətinin qeyri-kafi olması - bütün bunlar işləmək və qazanmaq  istəyən gənc fermerlər üçün 
keçilməz maneə yaradır. Belə problemlər ölkənin cənub rayonlarında xüsusilə nəzərə çarpır. 

Bu və digər problemlərin uğurla aradan qaldırılması üçün təsərrüfat müəssisəsini lazımi say-
da gənc ixtisaslı kadrlarla təmin etmək üçün artıq öz həyat və peşə məqsədləri barədə qərar vermiş 
gələcək mütəxəssisləri cəlb edə biləcək xüsusi təlim proqramı yaratmaq lazımdır. Əsas diqqəti 
həqiqətən kənddə yaşamaq və işləmək istəyən, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün məsuliyyətlə və 
səmərəli işləməyi bacaran, yaxşı yaşayış və iş şəraiti yaratmaqla kəndi dəyişmək, təchiz etmək 
istəyən gənclərə yönəltmək lazımdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün kənddə məktəblilər arasında 
peşəyönümü işinə diqqət yetirilməlidir. Beləliklə, orta təhsil müəssisələrində tədris prosesinin təş-
kilinə diqqəti artırmaq lazımdır. Bu prosesdə müəyyən dəyişikliklər etmək üçün kənd təsərrüfatı 
üzrə təhsil müəssisələrinin xüsusiyyətlərinə görə əlavə maliyyə vəsaitləri cəlb oluna bilər. Nümunə 
olaraq, sonuncular təcrübə sahələrində və ya sənaye sahələrində yetişdirilən kənd təsərrüfatı 
məhsullarını məktəblərə və digər təhsil müəssisələrinə göndərə bilər. 

Peşə təhsili, o cümlədən orta, ali və aspiranturanın daxil olduğu mərkəzləşdirilmiş təhsil 
komplekslərinin yaradılması müasir həyat şəraitində zəruri mütəxəssislərin hazırlanmasını opti-
mallaşdırmağa imkan verəcəkdir. Belə komplekslər sayəsində gələcək mütəxəssisləri mərhələ-
mərhələ, hazırlamaq imkanı verən unikal davamlı təhsil sistemi yaradılacaq. Və belə bir mərkəz-
ləşdirilmiş təhsil birliyinin əsas və mübahisəsiz üstünlüyü kurikulumların davamlılığı, resursların 
əlaqələndirilməsi və konsentrasiyası, ən əsası isə yeni kurikulumların kənd təsərrüfatı bazarının 
hazırkı şəraiti və ehtiyacları ilə nəhəng əlaqələndirilməsi olacaqdır. 

Kənd təsərrüfatı üçün yeni kadrların hazırlanmasını təkmilləşdirməyin, sadəcə olaraq, həyata 
keçirilməli olan başqa bir yolu ümumtəhsil məktəbi divarları daxilində aqrosiniflərin formalaşdı-
rılmasıdır. 

Belə məşğələlərdə kənd təsərrüfatı ali məktəblərində əlavə təhsilə yönəlmiş, gələcəkdə 
aqrar-sənaye kompleksində işləməyi planlaşdıran uşaqları seçmək lazımdır. Hazırda universitetlər 
çoxməqsədli müqavilələr bağlamaq üçün kənd təsərrüfatı müəssisələri ilə güclü əlaqələr 
yaratmalıdırlar ki, bu müqavilələrdə tələbələrin aqrar-sənaye kompleksi müəssisələrində təcrübə 
keçməsi, onlara potensial işəgötürənin hesabına təqaüd verilməsi nəzərdə tutulmalıdır. Bu işin 
nəticəsi olaraq müəssisələr gələcək mütəxəssislər üçün konkret şərtlər və tələblər qoymalıdırlar. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda da ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində mütə-
madi olaraq mühüm işlər aparılır. Son 40 il ərzində ölkədə üç dəfə ərzaq təhlükəsizliyi proqramları 
qəbul edilib və həyata keçirilib. Onlar ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayıblar. 

Dövlət Proqramının əsas məqsədi hər bir ölkə vətəndaşının sağlam və səmərəli yaşaması 
üçün ərzaq məhsulları ilə təmin etməkdir. Bu məqsədlə aşağıdakı vəzifələr nəzərdə tutulmuş və 
həyata keçirilmişdir: 

- ölkədə ərzaq məhsulları istehsalının artırılması; 
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- əhalinin yüksək keyfiyyətli və təhlükəsiz ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi; 
- ərzaq təchizatı sahəsində risklərin idarə edilməsinin təmin edilməsi; 
- ərzaq təhlükəsizliyinin inkişafının uğurla həyata keçirilməsi və sahibkarlıq fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi. 
Ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək, kənd təsərrüfatını və bütün aqrar-sənaye kompleksini 

modernləşdirmək üçün Prezident aqroparkların yaradılması konsepsiyasını təklif etdi 
(www.president.az/files/future). 

Aqrar-sənaye kompleksində aqroparkların yaradılması konsepsiyası təkcə postsovet respub-
likaları üçün deyil, həm də Avropa ölkələri üçün yeni mexanizm idi. Əvvəlki idarəetmə formala-
rının ərzaq təhlükəsizliyi problemlərinin həlli imkanları olmadığından dövlət başçısının irəli sür-
düyü bu konsepsiya Azərbaycanda həyata keçirildikdən sonra digər dövlətlər üçün də nümunəyə 
çevrilib. 

Aqroparkların yaradılmasında əsas məqsəd rəqabətqabiliyyətli aqroparkın və innovativ tex-
nologiyalara əsaslanan aqrar-sənaye istehsalının inkişafına şərait yaratmaq, bu sahədə sahibkarlığı 
dəstəkləmək, qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafını təmin etmək və istehsal sektorunda məş-
ğulluğun artırılmasıdır (Hüseynov, 2018: 35). 

Azərbaycanda aqroparkların yaradılması kənd təsərrüfatı sahəsində biliklərin kommersiya-
laşdırılmasına, aqrar sektorun modernləşdirilməsinə, səmərəliliyin artırılmasına, bütövlükdə iqti-
sadiyyatın şaxələndirilməsinə töhfə verə bilər. Şəmkirdə ilk aqroparkın açılışı olub. Aqroparkların 
kadrlara ehtiyacı nəzərə alınaraq sənaye və təhsil tandemləri yaradılır. Kadrlar olmadığı halda 
aqroparkların yaradılmasına ehtiyac yoxdur. Ona görə də aqroparkların yaradılmasında məqsəd 
elmi bilikləri fermerlərə, kolxozçulara ötürmək, onları yeni texnologiyalardan istifadə etməklə 
maarifləndirməkdir. Beləliklə, aqroparklar bilavasitə elmə aid olan təşkilatlardır. Hazırda Gəncə 
və Lənkəran şəhərlərində aqroparkların yaradılması daha məqsədəuyğun hesab edilir, çünki 
burada aqroparkların yaradılmasının əsas səbəblərindən biri Gəncə və Lənkəran dövlət univer-
sitetlərində kənd təsərrüfatı kadrlarının hazırlanmasıdır. Respublikanın cənub bölgəsinin torpaq-
iqlim şəraiti, burada yaşayan əhalinin mövcud adət-ənənələri və təcrübəsi, vərdiş və bacarıqları bu 
ərazilərdə tərəvəzçiliyin və bostançılığın geniş yayılmasına şərait yaratmışdır. Bunu nəzərə alsaq, 
Lənkəran iqtisadi rayonunda ixtisaslaşmış aqroparkların yaradılması, fikrimizcə, çox faydalı olardı 
və rayonun davamlı inkişafının təmin edilməsinə əlverişli zəmin yaradardı. 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda bostançılıq üzrə ixtisaslaşmış aqroparkların, Gəncə-Qazax 
iqtisadi rayonunda üzümçülük üzrə ixtisaslaşmış aqroparkların yaradılmasını da nəzərdən keçir-
mək olar. Bu gün Xızı rayonunda aqroparkların yaradılması üçün baş plan hazırlanır. Bərdə və 
Xaçmazda da aqrar-sənaye kompleksləri yaradılır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kənd təsərrüfatının və ərzaq kompleksinin rəqabət üstünlüklərinin 
reallaşdırılması üçün əlverişli şərait yarada bilən yeniliklərdir. Təbii ki, bu halda intensiv inkişaf 
amili həlledici rol oynayır. Aqrar-ərzaq sektorunda rəqabətin davamlılığında intensivləşmənin 
əvəzsiz rolunu, ərzaq bazarında istehsalçıların dəyişməsini, müasir texnologiyalardan istifadəni, 
artan əmtəəlik məhsulların həyata keçirilməsini nəzərə alaraq çevik fəaliyyət tələb edir. 

Müasir şəraitdə aqrar sektorun innovativ inkişafı öz əhəmiyyətinə və divident gətirməsinə 
görə hətta zəngin təbii sərvətləri də üstələyir. Hesablamalara görə, 1 kq elm tutumlu məhsulun 
maya dəyəri 70 ton neftin maya dəyərinə bərabərdir. Bu gün elmi və informativ biliklər inkişafın 
mühüm katalizatoruna, innovativ innovasiyaların əsas təminatçısına çevrilmişdir. Elm tutumlu 
innovativ texnologiyaların yaradılması, onların əldə edilməsi və tətbiqi sosial-iqtisadi inkişafın, 
qlobal rəqabətin mühüm amilidir. Bu baxımdan son illərdə milli gəlirin artması ilə respublikada 
aqrar elminə və bu sahədə innovativ siyasətin həyata keçirilməsinə ayrılan xərclər də artmışdır. 
Əminliklə demək olar ki, insan potensialının formalaşmasına xidmət edən bu səmərəli siyasət aqrar 
elmin qarşısında duran problemlərin aradan qaldırılmasına, keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə 
keçidə öz töhfəsini verəcək və ölkənin etibarlı ərzaq təhlükəsizliyinin təminatçısına çevriləcəkdir.  
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Проблемы управления АПК в Азербайджане 

 
Резюме 

В статье рассматриваются современные проблемы управления АПК в Азербайджане. 
Автор считает важным уделить особое внимание вопросам создания централизованных об-
разовательных комплексов в сфере агроинноваций, решения социально-культурных задач, 
повышения качества обслуживания сельскохозяйственных предприятий, рассматривает 
роль инноваций. В статье также обосновывается роль эффективного использования иннов-
ационного потенциала сельскохозяйственных предприятий, развития инновационной дея-
тельности в регионах, роль автопарков в обеспечении продовольственной безопасности в 
Азербайджане. 
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Problems of AIC management in Azerbaıjan 

 
Summary 

The article deals with modern problems of agro-industrial complex management in 
Azerbaijan. The author considers it important to pay special attention to the creation of centralized 
educational complexes in the field of agro-innovation, solving social and cultural problems, 
improving the quality of service for agricultural enterprises, considers the role of innovation. The 
article also substantiates the role of the effective use of the innovative potential of agricultural 
enterprises, the development of innovative activities in the regions, the role of vehicle fleets in 
ensuring food security in Azerbaijan. 
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MİKROORQANİZMLƏRİN ƏTRİYYAT-KOSMETİKA MALLARININ 
KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİRİ 

 
Kosmetika mallarının və ümumi qulluq vasitələrinin əksəriyyəti zərərli olmasa da, son vaxt-

lar məhsulun keyfiyyəti və bu cür məhsulların marketinqi ilə bağlı çoxsaylı narahatlıqlar yaranır. 
Kosmetika mallarının ümumilikdə istehsalı, satışı ciddi monitorinq, tənzimləmədən keçməlidir və 
onların istifadəsini daha təhlükəsiz etmək üçün onların yaratdığı hər hansı mənfi təsirlərlə bağlı 
məlumatlar toplanmalı və qiymətləndirilməlidir. Kosmetika mallarının keyfiyyəti və  təhlükəsiz-
liyi ilə bağlı narahatlıqlar  ondan ibarətdir ki, məhsul mikroorqanizmlərlə çirklənərək xarab ola 
bilər ki, bu da istifadəçilər üçün fəsadlar törədə bilər. Kosmetik vasitələrin tənzimləyici qəbulunun 
olmaması fonunda, kosmetik vasitələrin effektivliyini yoxlamaq üçün effektivliyin qiymətləndiril-
məsinə ehtiyac var. 

Effektiv, təhlükəsiz və keyfiyyətli şəkildə xalqa çatdırılmalı olan kosmetik məhsullar isteh-
salçı tərəfindən nəzərdə tutula bilən şərtlərdə və ya müəyyən edilmiş şərtlərə uyğun olaraq tətbiq 
edildikdə insan sağlamlığına zərər verməyəcək xarakterdə olmalıdır [1]. 

Ətriyyat-kosmetika malları qeyri-steril əczaçılıq məhsulları qrupuna daxildir. Bu məhsulla-
rın strukturlarındakı karbon və azot mənbələri, minerallar, çoxalma faktorları, uyğun asidik mühit 
və rütubət mikrobların inkişafı üçün uyğun mühit təmin edir. Parfümeriya və kosmetik məhsulların 
mikrobioloji baxımdan keyfiyyətini itirməsinin qarşısını almaq həm istehlakçı sağlamlığı baxı-
mından riskin qarşısını almaq, həm də məhsulda baş verə biləcək dəyişikliklər (qoxu və qaz əmələ 
gəlməsi, rəng və özlülüyün dəyişməsi və s.) nəticəsində iqtisadi itkiyə səbəb olmasını önləmək 
baxımından əhəmiyyətlidir. Kosmetik məhsulların mikrobioloji baxımdan keyfiyyətini itirməsi 
istehsal, doldurma, saxlama və ya istehlakçı tərəfindən istifadə zamanı baş verə bilər. İstehsal mər-
hələsində bu hal xammal, su və ya digər köməkçi vasitələrlə baş verə bilər. Bundan əlavə, uyğun 
olmayan istehsal mühiti və şərtləri, cihazlar, avadanlıq və personal da keyfiyyət itkisinə səbəb ola 
bilər. Keyfiyyətsiz məhsul qablaşdırma, daşınma və saxlama proseslərində, həmçinin eyni məh-
sulun birdən çox istehlakçı tərəfindən istifadəsi zamanı baş verə bilər. Kosmetik məhsulların tərki-
bindəki su əsaslı qarışıqlar, zülalla zəngin maddələr, bitki və ya heyvani xammallar mikrobların 
inkişafı üçün çox əlverişlidir [3]. 

Kosmetika malları istifadə zamanı istehlakçı üçün onun nə dərəcədə  təhlükəsizliyini təmin 
etmək və yararlılıq müddəti bitənə qədər keyfiyyətini və xassələrini qorumaq lazımdır. Mikrobio-
loji cəhətdən keyfiyyətini itirmənin qarşısını almaq və məhsulun keyfiyyətinin davam etdirilməsini 
təmin etmək üçün aşağı mikrobioloji riskli, birdəfəlik istifadə olunan və ya açılmayan məhsullar-
dan başqa məhsulun tərkibinə konservantlar əlavə edilməlidir. Konservant kosmetik məhsulda 
bakteriya və göbələk artımının qarşısını almaq üçün istifadə edilən təbii, sintetik mənşəli inqredi-
yentlərin tərkib hissəsi və ya qarışığıdır. Konservant tərəfindən nümayiş etdirilən antimikrobial 
fəaliyyət məhsulun son istifadə müddətinə bərabər olmalıdır. Bundan əlavə, məhsulda istifadə 
olunacaq konservantlar resepturanın tərkibindəki digər maddələrlə uyğun olmalı, istehlakçıya 
allergik, zəhərli və qıcıqlandırıcı təsir göstərməməli, mikroorqanizmin qoruyucu sistemə uyğun-
laşmasının qarşısını alacaq keyfiyyətdə olmalıdır [2]. 

Kosmetik məhsulların mikrobioloji keyfiyyəti, qoruyucu sistemin effektivliyinin yoxlanıl-
ması, normal şəraitdə saxlanılan kosmetik məhsulun müəyyən edilmiş minimum saxlama müddə-
tinin və açıldıqdan sonra hazır məhsulun istifadə müddətinin yoxlanılması məhsulun təhlükəsizliyi 
üçün vacibdir. Ətriyyat-kosmetika mallarının mikrobioloji keyfiyyət testlərinin və qoruyucu effek-
tivlik testlərinin nəticələrinin hesabata daxil edilməsi məcburidir. 

Kosmetik məhsullar mikrobioloji həssaslığına görə üç qrupa bölünür. 
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 Mikrobioloji riski az olan məhsullar: Bu qrupa daxil olan məhsullar üçün hazır məhsulda 
skrininqi sınaq testi (qoruyucu effektivlik testi, sınaq testi) və ya mikrobioloji keyfiyyət testlərinin 
aparılması lazım deyil. Elmi yoxlama kifayətdir. Bu qrupa daxil olan məhsullara misal olaraq 
tərkibində spirti >20% olan məhsullar, üzvi məhlullara əsaslanan məhsullar və yüksək/aşağı pH 
dəyərləri olan məhsullar göstərilə bilər.  

 Birdəfəlik istifadə olunan məhsullar və açılmayan məhsullar: Bu qrupdakı məhsullar üçün 
hazır məhsulda yalnız mikrobioloji keyfiyyət testi tələb olunur.  

 Digər məhsullar: Hazır məhsulda həm skrininq-deformasiya sınağı, həm də mikrobioloji 
keyfiyyət sınağı tələb olunan bütün digər məhsullar bu qrupa daxildir [4]. 

Kosmetik məhsulların keyfiyyətinə mikrobioloji nəzarət aparılarkən, sınaqların etibarlılığı 
üçün hazır məhsulun tərkibindəki konservantların antimikrobial təsiri müvafiq zərərsizləşdirici 
vasitələrdən istifadə edilməklə zərərsizləşdirilməlidir. Seçiləcək neytrallaşdırıcı məhsulun tərki-
bindəki bütün konservantları təsirsiz hala gətirə bilməli və sınaqda istifadə olunan bütün mik-
roorqanizmlər üçün zərərli olmamalıdır.  

Avropa Farmakopeyası 2.6.12-yə uyğun olaraq aşağıdakılar neytrallaşdırıcı maddələr kimi 
istifadə edilə bilər. 

 glütaraldehid və civə birləşmələri üçün natrium bisulfit;  
 sorbatlar və aldehidlər üçün seyrəltmə;  
 dördüncü ammonium birləşmələri, parabenlər və yodlar üçün saponin, lesitin, polisorbat 80; 
 civə üçün tioqlikolat; 
 Halogenlər üçün tiosulfat [5]. 
Bu gün qeyri-üzvi kimyəvi tərkibli məhsullara deyil, üzvi tərkibli təbii məhsullara meyil var. 

Mikroorqanizmlərin bitki və heyvan tərkibli bu üzvi mühitlərdə asanlıqla çoxalma ehtimalı 
ətriyyat-kosmetika mallarının keyfiyyətinin itməsinə səbəb olur. 

Kosmetik məhsulların mikroorqanizmlərlə yararsız hala gəlməsi ilk dəfə 1946-cı ildə Yeni 
Zelandiyada, körpələrdə Clostridium tetani ilə çirklənmiş talk pudrasının istifadəsi nəticəsində 
ölüm halları ilə müşahidə edilmişdir. Sonrakı illərdə aparılan bir çox araşdırmalar göstərdi ki, 
kosmetika malları  müxtəlif mənbələrdən müxtəlif mikroorqanizmlərlə çirklənə bilər. 

Fərdi kosmetika bol miqdarda su və qida maddələrindən ibarətdir və bununla da müxtəlif 
mikroorqanizmlərin yaşaması üçün yaxşı substratlar təmin edir. Kosmetikanın mikroblarla çirk-
lənməsi və mikroorqanizmlərin inkişafı kosmetikanın keyfiyyətini pisləşdirir və insan sağlamlı-
ğına ciddi təsir göstərir [1]. 

Çirklənmiş kosmetika nəticəsində yaranan təhlükəsizlik problemləri hal-hazırda nadir olsa 
da, məhsulların mikrob çirklənməsi səbəbindən məhsulun geri qaytarılması hələ də bütün dünyada 
baş verir. Kosmetikanın steril olması tələb olunmur, lakin istehlakçılara satıldıqdan sonra məhsul-
ların təhlükəsizliyi də təmin edilməlidir. Kosmetikada bakterial çirklənmə və böyümə ilə mübarizə 
aparmaq üçün kommersiya kosmetikasının mikrobioloji dayanıqlığı və davamlılığı satışa çıxarıl-
mazdan əvvəl sınaqdan keçirilməlidir.  

Müvafiq olaraq, ətriyyat-kosmetika malları istehsal prosesi zamanı mikrob çirklənməsinə 
həssas ola bilər. Beləliklə, bu yeni kosmetik vasitələrin mikroblarla çirklənməsi və onların tənzim-
lənməsi ictimaiyyəti, istehsalçıları və istehlakçıları narahat edir. İstehsal olunmuş fərdi kosmetika 
ümumi kommersiya kosmetikası kimi qəbul edildiyi üçün son məhsullar mikrob keyfiyyətinə və 
ağır metal məhdudiyyətlərinə uyğun olmalıdır [3]. 

Körpəyə qulluq üçün istifadə edilən məhsulların (bədən losyonu, şampun, uşaq yağı, bədən 
şampunu və sabunu) mikrobioloji keyfiyyətini araşdırarkən  çirklənməyə səbəb olan  bir çox bakte-
riyalar olduğu müəyyən edilmişdir. Məhsulların istehsal prosesi zamanı və ya düzgün olmayan 
saxlanma şəraiti səbəbindən keyfiyyəti aşağı düşə bilər. Ticarətdən alınmış və istifadə olunmamış 
nəmləndirici losyonlarla aparılan araşdırmada BB kremləri çirkləndirici mikroorqanizmlər kimi 
müəyyən edilmişdir. Araşdırmalar göstərir ki, kosmetik məhsullar daha çox istehlakçı tərəfindən 
istifadə zamanı yararsız vəziyyətə düşür. Məhsul etiketdə göstərilən yararlılıq müddətindən artıq 
istifadə edildikdə, birdən çox şəxs tərəfindən istifadə edildikdə, içərisinə barmaqlar və ya çirklənmiş 
əşyalar salındıqda, hava ilə təmasda olarsa, məhsulların qoruyucu effektivliyinin dəyişməsi şampun  
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və su ilə duş geli kimi paketdən paketə transfer istifadə zamanı keyfiyyətinin itməsinə səbəb ola 
bilər.  

Ətriyyat-kosmetika mallarında mikrobioloji çirklənmənin qarşısını almaq üçün xammaldan 
başlayaraq lazımi mikrobioloji nəzarətlər aparılmalıdır, Qanunvericiliyə uyğun seçilmiş, geniş 
təsir spektrinə malik, istehlakçıya allergik, zərərli və qıcıqlandırıcı təsir göstərməyən konservantlar 
keyfiyyətin itmə riski olan məhsullara əlavə edilməlidir. İstehsaldan sonra məhsulun saxlama 
müddəti və açıldıqdan sonra saxlama müddəti stabillik testləri ilə müəyyən edilməli, məhsulun 
mikrobioloji həssaslıq sinfinə uyğun olaraq mikrobioloji keyfiyyət testləri və qoruyucu effektivlik 
testləri aparılmalı və meyarlara uyğunluğu təmin edilməlidir.  

Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, ilkin sorğu nəticəsində ətraf mühitin, qab-qacaq və 
xüsusi kosmetik mağazalarda işləyənlərin sanitar vəziyyətinin yaxşı olduğu müəyyən edilsə də, 
fərdi ətriyyat-kosmetika istehsalında mikroorqanizmlərin olması  onların yararsız hala düşməsinə 
səbəb olur.[5]. 
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Влияние микроорганизмов на качество парфюмерно-косметической продукции 
 

Резюме 
Группа парфюмерно-косметической продукции используется физическими лицами 

практически всех возрастных групп общества и должна быть доставлена потребителям 
эффективным, безопасным и качественным способом. Парфюмерно-косметическая продук-
ция входит в группу нестерильной фармацевтической продукции. Смеси на водной основе, 
богатые белком вещества, растительное или животное сырье в парфюмерно-косметической 
продукции очень благоприятны для роста микробов. В данном исследовании были оценены 
микробиологические характеристики парфюмерно-косметической продукции в нашей 
стране и микробиологическое действие косметической продукции и рассмотрено, что 
необходимо сделать для предотвращения негативного влияния на ее качество. 

В статье рассматривается влияние микроорганизмов на качество парфюмерно-косме-
тической продукции. Решения для этого эффекта также обсуждаются. 
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The effect of microorganisms on the quality of perfumery and cosmetic products 
 

Summary 
Perfumery and cosmetic products are used by everyone, big and small. The safety of these 

products is one of the most important conditions. Special attention should be paid to the quality of 
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these products. Perfumery and cosmetic products contain protein-rich substances that attract 
microbes and animal raw materials, which have a direct impact on human life and create a great 
risk. In our country, many studies have been conducted in this direction and there have been 
discussions about what should be done. 

The article discusses the effect of microorganisms on the quality of perfumery and cosmetic 
products. Solutions to this effect are also discussed. 
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ÇƏKİ VƏ ÇAPAQ BALIQLARININ EKOLOJİ ÇİRKLƏNMƏ MƏNBƏLƏRİ 
 

Çəki və çapaq balıqlarının ekoloji çirklənməsini araşdırarkən ilk növbədə bu balıqların qida-
landığı çayların və dənizlərin ümumi vəziyyəti araşdırılmalıdır. Məlumdur ki, çəki və çapaq 
balığının qidalandığı Kür və Araz çayları, Xəzər dənizidir. XX əsrdə M.Salmanov tərəfindən aparı-
lan tədqiqatlarda müəyyən edilmişdir ki, Kür və Araz çayları, bu çayların qolları Respublikadan 
kənarda Gürcüstan və Ermənistan ərazisində çirklənir. Belə ki, Ermənistanın 100%, Gürcüstanın 
30% ərazisi, Türkiyənin 31 min, İranın 40 min və Azərbaycanın 37 min kvadrat sahəsi Kür-Araz 
hövzələrinə aiddir. Yəni Kür çayına 188 min kvadrat metr, Araza isə 103 min kvadrat metr ərazi-
dən sənaye, kənd təsərrüfatı və məişət çirkabı və müxtəlif tullantılar atılır.  Kür çayına əvvəlcə 
Gürcüstanın Borjomi, Axalbaba, Xaşuri, Qori, Kakelli, Kaspi şəhərlərinin və çayın sahilində yerlə-
şən başqa yaşayış məntəqələrinin sənaye müəssisələri və kommunal məişət tullantları hesabına 
gün ərzində 3 mln kvadrat metrə qədər çirkab suları buraxılır. Daha sonra   40 km məsafədə Tiflis 
şəhərini kəsib keçən Kür çayı daha kəskin çirklənməyə məruz qalır. 

Gürcüstan  Respublikası su müfəttişliyinin məlumatına əsasən Tiflis şəhəri daxilində çay       
suyunda olan zərərli üzvi maddələrin miqdarı qəbul olunmuş son həddən (QSH) 20 dəfə, fenol 30 
dəfə, neft məhsulları 330 dəfə, xrom 600 dəfə, mis və kalium 10 dəfə, sink 13 dəfə, azot 3 dəfə, 
mədə-bağırsaq basilləri 238 dəfə, sapratit bakteriyaları 30 dəfə artıqdır. Bu məlumatlar S.Xəlilov 
tərəfindən verilmişdir.  

Tiflis şəhəri daxilində gün ərzində daha 1 milyon kvadrat metr çirkab suları qəbul edən Kür 
çayı 20 km məsafədən sonra Rustavi şəhərində yenidən ciddi çirklənməyə məruz qalır. Nəticədə 
Kürə il ərzində orta hesabla 700 min ton üzvi maddələr, 30 min ton azot, fosfor duzları axıdılır.  
Nəticədə Kür çayı respublikamıza son dərəcə çirklənmiş, insan və su orqanizmləri üçün təhlükəli 
çay kimi daxil olur. İki respublikanın sərhədi boyu axan Kürün sağ qolu olan Xram çayı Kürə 
çoxlu çirkab sular gətirir. Gürcüstan ərazisində Xram çayına Ermənistanın ən çirkli çayı, Debed 
çay qovuşur. Ermənistanın əlvan mestallurgiya, kimya və yüngül sənaye mərkəzləri olan Kirova-
kan, Alaverdi və Stepavan şəhərləri bu çayın hövzəsində yerləşir. Ermənistanın əlvan metallurgi-
ya, kimya və yüngül sənaye mərkəzi olan Kirovakan, Alaverdi və Steranavan sənayesi təmizlən-
mədən çaya axıdılır. Kirovakan kimya, Alavedri metallurgiya kombinatlarından və Axtala filiz-
saflaşdırma fabrikindən çirkab suların axıdıldığı  Debedi çayı çirklənməsinə görə üçüncü çayı sa-
yılır.  

Araz çayında yaranan gərgin vəziyyət Kür çayına daha təhlükəlidir. Araz çayı Gümrüdən 
başlayaraq Naxçıvan MR ilə sərhəd əraziyə axın boyu 10-dan çox sənaye sahələrinin məişət və 
sənaye çirkabını qəbul edir. Bununla yanaşı düşmən ərazisindən Araza qovuşan Gedərçay, Voto-
tan, Axılyan çayları son dərəcə zəhərlənmişdir. Onların sularında oksigen olmur, turşuluq göstəri-
cisi PH 2,4-ə enir, mikroflora 180-200 dəfə azalır. Çayda çəki və çapaq balıqları məhv olur.  Araz 
çayının sol qolu Razdan suyun çirklənməsinə görə birinci yer tutur. Razdan , Gürensavan, Abav-
yan, Yerevan şəhərlərinin sənaye müəssisələrinin çirkab suları və çayın sahilində yerləşən  başqa 
yaşayış məntəqələrinin məişət tullantıları bu çaya axıdılır. 
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Yay aylarında Arazda suyun səviyyəsi aşağı düşərkən Razdan çayının çirkab sularının sərfi 
azalmır. Nəticədə Araz su qovşağı su anbarında çox təhlükəli vəziyyət yaranır. Suyun çirklənməsi 
balıqların, o cümlədən çəki və çapaq balıqlarının qırılmasına səbəb olur. Arazı ən çox çirkləndirən 
çaylardan biri də Oxçu çayıdır. Meqri, Qaçaran, Qafan və Dəvtəgert dağ-mədən kombinatlarının 
yüz min tonlarla qatı turş suları, ağır metal duzları və başqa tullantıları Oxçu çayını həddsiz dərə-
cədə çirkləndirir. 
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Резюме 
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Summary 
The Kura, Araz rivers, and the Caspian Sea, where they feed, can be considered as sources 

of environmental pollution of cheki and bream fish. At the same time, the tributaries of the Kura 
and Araz rivers are very polluted because they pass through the territory of Georgia and Armenia. 
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DONDURULMUŞ BALIQLARIN KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİR EDƏN AMİLLƏRİN 
TƏDQİQİ 

 
Balıq və balıq məhsulları yüksək qidalılıq və bioloji dəyərliliyə malik olmaqla insanların  

qida rasionunda mühüm yer tutur. Çünki balıq  ətinin tərkibi  orqanizmin normal inkişaf və həyat 
fəaliyyəti üçün zəruri olan kompleks maddələrlə (zülallar, yağlar, vitaminlər, mineral maddələr  
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və s.) kifayət qədər zəngindir. 
Məlumdur ki, balıq və balıq məhsulları tez xarab olan məhsullar qrupuna aiddir. Bu məhsul- 

ların  xarab olmağına və yararsız hala düşməsinə digər amillərlə bərabər onların çeşidi, tərkibi, 
ovlandığı su mənbələrinin bakterioloji xüsusiyyətləri, yaşayış məntəqələrindən və çirklənmə zo-
nalarından hansı məsafədə yerləşməsi, emal müəssisələrində tətbiq olunan texniki və texnoloji şə-
rait və s. bu kimi amillər təsir göstərir. Əhalinin bu qiymətli qida məhsuluna olan tələbatının fa-
siləsizliyinin təmin olunması və bu istiqamətdə ovlandıqdan sonra balıq ətinin xarab olmasının 
qarşısını  almaq və saxlama müddətini artırmaq üçün onları müxtəlif üsullarla konservləşdirirlər. 
Müasir dövrdə balıqların xarab olmasının qarşısının alınması və saxlanma müddətinin  artırılması 
məqsədilə soyutma, dondurulma, duzlanma, qurutma, hisə verilmə və s. kimi  konservləşdirilmə 
metodlarından istifadə edilir. 

Dondurulma metodu balıq ətinin qidalılıq dəyərinin və təzəliliyinin  qorunmasında tətbiq 
edilən ən təsirli və geniş yayılmış metodlardandır. Bütün canlı orqanizmlərdə olduğu kimi, balıq-
larda da həyat fəaliyyəti dayandıqdan  dərhal sonra yavaş başlamaqla getdikcə sürətlənən mü-
rəkkəb proseslər baş verir. Bu proseslərin istiqaməti, sürəti və dərinliyi əsasən, mikroorqanizm və 
fermentlərin fəaliyyətindən və gedən biokimyəvi, mikrobioloji, fiziki, kimyəvi və s. dəyişiklik-
lərdən asılıdır. Əgər sadalanan proseslərə vaxtında müdaxilə olunmazsa  qısa müddət  ərzində balıq 
əti keyfiyyətini itirər və qida  üçün yararsız hala düşə bilər. 

Dondurulma zamanı məhsulun sulu fazasında tam kristallaşma baş verir ki, bu zaman mikro-
orqanizmlərin çoxu məhv olur və  fermentlərin fəaliyyəti kəskin şəkildə zəifləyir. Ancaq dondur-
ma bütün mikroorqanizmləri (kif və maya göbələklərini) məhv edə bilmir və fermentləri tam ak-
tivsizləşdirmir. Dondurulmuş balıqların keyfiyyəti həm də dondurulma üsullarından asılıdır. Belə 
ki, tez dondurulmuş balıqlarda vitaminlər yaxşı qalır. Dondurulmanın müddəti isə məhsulun  nö-
vündən, qablaşdırılmadan, temperaturdan, nisbi nəmlikdən və kamerada havanın cərəyan etmə 
sürətindən asılıdır. Tədqiqatlar göstərir ki, ovlanan balığın müəyyən dövr ərzində keyfiyyətini sax-
lamaq üçün istifadə olunan digər konservləşdirmə üsulları ilə müqayisədə  dondurma üsulu baha 
başa gəlir, lakin bu üsulun müəyyən üstünlükləri vardır. Belə ki, balığın zahiri görkəmi  dəyişilmir  
və keyfiyyəti nisbətən yaxşı qorunub  saxlanır, tez başa gəlir və  itkilər minimumlaşdırılır. Bu gün 
də dondurulmanın yeni, ən səmərəli və sərfəli üsullarının yaradılması istiqamətində ixtisaslaşmış 
elmi-tədqiqat müəssisələrində geniş tədqiqat işləri aparılır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dondurulmuş balığın ilkin emalından tutmuş, istehlakçıya çatdırıl-
masına qədər keçdiyi mərhələlərdən ən vacib və tamamlayıcısı saxlama prosesidir. Çünki, dondu-
rulmuş balığın saxlanılması zamanı buraxılan səhv nəticə etibarilə onun keyfiyyətinin pisləşmə-
sinə, hətta xarab olmasına səbəb ola bilər. Ona görə də dondurulmuş balıq dondurulmuş məhsul-
ların saxlanması üçün nəzərdə tutulan xüsusi kameralarda saxlanılmalıdır. Kameranın havasının 
parametri, saxlanma şəraiti, qaydası və müddəti dondurulmuş balığın əmtəə keyfiyyətinə təsir edən 
əsas amillərdəndir. 

TŞ-yə görə dondurulmuş balıq saxlanılan kameranın  nisbi rütubəti 95%, temperaturu mənfi 
12°C-dən  yüksək olmamalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, balığın əzələ toxumasında baş verən 
dəyişikliyin səviyyəsi ən çox saxlama kamerasının  temperaturundan asılıdır. Balıq nə qədər aşağı 
temperaturda saxlanarsa buz kristalcıqları daha da kiçilərək onun  saxlanma  müddətinin uzanma-
sına səbəb olur. Çürüdücü mikroorqanizmlər və fermentlərin təsiri ilə saxlanma dövründə balığın 
tərkibində turşuducu, hidrolitik və digər mürəkkəb biokimyəvi dəyişikliklər də gedir. Bu proses-
lərdə sürəti azaltmaq üçün qeyd etdiyimiz kimi, dondurulmuş balıq mümkün qədər aşağı tempera-
turda (-25°C dən  -30°C-dək) saxlanılmalıdır. 

Cədvəldən göründüyü kimi, temperatur aşağı düşdükcə balıqların keyfiyyətli saxlanma müd-
dəti uzanır. Lakin saxlanma temperaturunu müəyyən həddədək aşağı salmaq olar. Əgər balığın 
saxlanma müddətini artırmaq üçün saxlanma kamerasının temperaturu həddən artıq aşağı salınarsa 
bu  zaman zülalların parçalanması sürətlənər, nəticədə balığın əti quru və bərk olar ki, bu da onun 
əmtəə görünüşünü pisləşdirər. 

Dondurulmuş balıq saxlama kameralarında döşəmə üzərində olan  taxta mal altlıqları üzərin-
də qalaq formasında yığılır. Bu zaman qalağa yalnız bir adda balıq yığılmalıdır. Çalışmaq lazımdır 
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ki, qalaq mümkun qədər sıx, kip, möhkəm və düzgün formada olsun. Qaydalara görə döşəmənin 
1m2 sahəsinə yığılan balığın miqdarı 300-400 kq-dan artıq olmamalıdır.  

Cədvəl 1 
Dondurulmuş balıqların müxtəlif temperaturda saxlanma müddəti, ay 

 

Balıqların adı 
Saxlanma müddəti, ay 

-10°C -dən - 12°C ə kimi -18°C -25°C 

Nərəkimilər 4 7 10 
Qızılbalıq 3 6 9 
Atlantika siyənəyi 1 2 4 
Xəzər siyənəyi 4 8 12 
Stavrida 2 4 6 
Salaka 1 2 3 
Pulcuqsuz balıqlar 1 2 4 
Pulcuqlu balıqlar 1,5 1 2,5 
Treska o cümlədən gümüşü xek və putas 3 6 9 

 
Araşdırmalarımızı ümumiləşdirərək  belə qənaətə gələ bilərik ki, insanların balanslaşdırılmış 

qida normalarına uyğun olaraq qidalanmasında tərkibi çoxlu doymamış yağ turşuları, mineral 
maddələr və vitaminlərlə zəngin olan balıq əti önəmli yer tutur. 

Balıq və balıq məhsullarının balıqların ovlanma şəraitindən asılı olmayaraq sərbəst şəkildə 
hər bir bölgədə hər bir kəs tərəfindən istehlak oluna bilməsi üçün keyfiyyət göstəricilərinin pisləş-
məsi  minimuma endirilərək saxlanılmalı və istehlakçıya çatdırılmalıdır. Xarab olmağa tez məruz 
qalan və həssas olan balıq əti  tərkibində zərif əzələ birləşdirici toxumasının olması, yüksək aktiv-
liyə malik olan fermentlərin mövcudluğu, PH dəyəri və su tərkibi baxımından zərif əzələ qurulu-
şuna malik olduğundan ovlandıqdan dərhal sonra sürətli üsulla düzgün şərtlər altında dondurul-
ması həyata keçirilməlidir. 
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В статье проанализированы факторы, влияющие на качество замороженной рыбы. В 
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Study of factors affectıng the quality of frozen fısh 
 

Summary 
The article analyzes the factors affecting the quality of frozen fish. In the course of the study, 

the ways of freezing fish are specified, the optimal mode of storage is revealed, and proposals are 
put forward to eliminate the processes that occur during the storage of frozen fish. 
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KƏMŞİRİN DESERT ŞƏRABLARININ İSTEHSAL TEXNOLOGİYASI 
 

Kəmşirin desert şərabları şərablar təsnifatında xüsusi yer tutmaqla bu qrup şərablar tərki-
bindəki spirtin və şəkərin miqdarına görə bir-birindən fərqlənirlər. Desert kəmşirin şərabların 
istehsal texnologiyası kəmşirin süfrə şərablarının istehsal texnologiyasından fərqlənməklə sadəliyi 
ilə və eləcə də özünün kondisiya göstəricilərinə bioloji davamlılığına görə fərqlənir.  

Kəmşirin desert şərabları istehsalında fərqli xüsusiyyət onun istehsalında spirtləşdirilmə 
əməliyyatının aparılmasıdır.  

Olduqca yüksək keyfiyyətli kəmşirin desert şərabları Fransada istehsal olunur. Qeyd etmək 
istəyirik ki, Fransanın Sotern rayonunda Semilyon və Sovinyon üzüm sortlarından hazırlanmaqla 
dünya ilə məşhur olan “Şato-İkem”, “Barzak”, “Farqyu” və digərləri özlərinin yüksək keyfiyyəti 
və orijinallığı ilə fərqlənirlər [1]. Şərabların hazırlanması üçün Semilyon və Sovinyon 1:1 nisbə-
tində götürülməklə üzümün yığımı onun tam yetişkən dövründə aparılmaqla mütləq üzümün 
“Botritis Sinerea” kif göbələyi ilə yoluxdurulması tövsiyə olunur. Bu kif göbələyi ilə üzümün yo-
luxdurulmasında məqsəd üzüm gilələrinin kimyəvi tərkibinə təsir göstərməklə gilədə  qlyukon 
turşularının, dekstrinlərin və qliserinin toplanmasına, eləcə də turşuların tərkibində və üzümdə efir 
yağlarının da tərkib dəyişməsinə səbəb olur. Nəticə etibarilə hazırlanan kəmşirin desert şərabların 
ətir və dadı yaxşılaşmaqla özünəməxsus spesifik xüsusiyyətlər əmələ gəlmiş olur [3].  

Hazırlanmış şərablar incə ahəngdar dada, kəhrəba rəngli olmaqla, “Sotern” şərabları adı 
altında buraxılmaqla qeyd etmək lazımdır ki, başqa şərabların istehsalından fərqli olaraq Şato-
İkem şərabı istehsalında istifadə edilən üzüm salxımlarının gilələri 3-4 dəfə Botritis Sinerea “xoş” 
kif göbələyi ilə mütləq yoluxdurulmalıdır. Salxımdan ancaq Botritis Sinerea kif göbələyinə yolux-
muş üzüm gilələri ayrılaraq kəmşirin desert şərab materialı istehsalına göndərilir. Emala göndə-
rilən üzümün şəkərliliyi 35%-ə çatır və bəzi hallarda üzüm kütləsində şəkərlilik bu göstəricidən də 
yüksək olur. Üzümün xırdalanması daraqlar ayrılmadan aparılır, alınmış əzinti hidravlik preslərdə 
ən azı iki dəfə preslənir. Qəbul olunmuş texnoloji sxemə əsasən preslənmə nəticəsində alınmış 
şirəni eralizasiya əməliyyatına məruz edirlər. Eralizasiya texnoloji əməliyyatı – eyni sort və eyni 
tip şərab materiallarının qarışdırılması əməliyyatı sayılmaqla nəticə etibarı ilə şərab materiallarının 
tərkibi yaxşılaşdırılmaqla bir çox göstəriciləri tarazlaşdırılmış olur. Bu tərkib göstəriciləri kimi 
spirtlik, turşuluq, ekstraktivlik, rəng göstəriciləri və s. göstərmək olar.  

Kəmşirin desert şərabların istehsal texnologiyasında sonrakı texnoloji əməliyyatda şirə 
eqalizasiya olunduqdan sonra kükürdləşdirilmə aparılmadan çəlləklərə doldurulur.  

Bundan sonra şirə çəlləklərdə uzun müddət ərzində qıcqırdılır və qıcqırmanı dayandırmaq  
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üçün sonda tərkibini 350 mq\dm3  hesabı ilə sulfitləşdirirlər. Alınmış cavan şərab materialının hər 
3 aydan bir köçürülməsi aparılır. “Sotern” kəmşirin desert şərabları üçün alınmış şirənin qıcqırması 
növbəti ilin yaz aylarına qədər tədricən gedir və qıcqırma prosesini dayandırmaq üçün tərkibinə 
300-350 mq\dm3 hesabı ilə kükürd turşusunun anhidridi (SO2) daxil edilir. Alınmış şərab palıd 
çəlləklərdə saxlanılmaqla hər 3 aydan bir onun köçürülmələri aparılır. Fransada bu qrup şərablar 
çəlləklərdə 3 il saxlanılmaqla texnoloji təlimata uyğun olaraq həftədə bir dəfə başı doldurulur. 
Şərablar butulkalara süzülmədən əvvəl bentonit və albuminlə yapışqanlaşdırılmaqla tərkibi 
şəffaflaşdırılır. Sotern tipli kəmşirin şərabların tərkibində 10-14% etil spirti və 5-15% şəkərlilik 
olur. Bu tip şərablar Avropa ölkələrindən olan Almaniyada da özünəməxsus texnologiya əsasında 
hazırlanır [4].   

Almaniyada şərablar üçün qəbul olunmuş təsnifata uyğun ən keyfiyyətli şərablar qrupuna 
daxil olmaqla ən yaxşı şərablar Reyn və Mozel rayonlarında hazırlanır. Bu şərablar Şpetleze, Aus-
leze, Beerenausleze və s. adda istehsal olunmaqdadır.  Kəmşirin desert şərabların istehsalında bio-
loji surətdə qıcqırmaqla şirənin tərkibində azotun miqdarının aşağı salınması, eləcə də fiziki stabil-
ləşdirilmə üsulu, şərabların bioloji stabilləşdirilməsinin kimyəvi üsulları əsas yer tutur.  

Şərablarda azotun bioloji surətdə aşağı salınması ən keyfiyyətli şərabların istehsalında əsas 
tərkib elementi kimi istifadə olunmaqla bu əməliyyat 3-5 dəfə aparılır hər bir əməliyyatda qıcqırma 
zamanı 100 ml şirə üçün 2-5 qr şəkər 100 mq\dm3 azotlu maddələr sərf olunur. Bundan sonra 
qıcqırmaqda olan şirə ultrasoyuducularla 1-3°C temperatura qədər soyudulmaqla şərabın müvəqqəti 
olaraq bioloji stabilliyini təmin etmək olur. Lakin qeyd etməliyik ki, bu üsul olduqca mürəkkəb və 
iqtisadi nöqteyi-nəzərdən sərfəsiz olduğu üçün istehsalatda bir o qədər də istifadə edilmir.    

Bu üsuldan fərqli olaraq kəmşirin desert şərablarının tərkibini stabilləşdirmək üçün əsasən 
istiliklə emal, soyuqla emal, şərabın sentrifuqa ilə işlənilməsi, infraqırmızı və ultrasəslə emalı da 
mövcuddur. Kəmşirin desert şərablar istehsalında kimyəvi, bioloji sabitləşdirilmə üsullarından da 
geniş istifadə olunur. Bu məqsədlə müxtəlif konservləşdirici maddələrdən istifadə olunur. Bu cür 
konservantlardan sorbin turşusu 5-NFA (nitrofurilakril turşusunu) və universal antiseptik sayılan 
kükürd turşusunun anhidridini göstərə bilərik. Bu göstərdiyimiz konservantların bu və ya digər 
müsbət və mənfi xüsusiyyətləri də mövcuddur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın ən keyfiyyətli kəmşirin desert şərabları sayılan “Sotern” 
şərablarının istehsalında qısamüddətli termiki emal üsulunu daha effektli hesab edirlər [1].    

Şərabların istehsalında texnoloji prosesləri sürətləndirmək məqsədilə əzintinin şirəsinin 
saxlanması prosesinin yerinə əzintinin 1 saat 40°C istiliklə işlənilməsi rejimi də şərabçı-alimlər 
tərəfindən təklif olunmuşdur [2]. Nəticədə göstərilir ki, şərabların ətir və ahəngdarlıq xüsu-
siyyətləri xeyli dərəcədə artmışdır.   

Bir qayda olaraq, aparıcı şərab mütəxəssisləri kəmşirin desert şərabları istehsalında üzümün 
emala göndərilməsi zamanı ilkin şəkərliyinin ən azı 18% olmasını tövsiyə edirlər. Bu zaman üzü-
mün emalı mərkəzdənqaçma əzici-daraq ayırıcı maşınlarda aparılaraq alınmış ağ əzintinin tərki-
bində dəbbaq maddələrinin və eləcə də ətirli maddələrin ayrılması məqsədilə şirənin əzintidə 10-
24 saat adi temperatur şəraitində saxlanılaraq tərkibinə 75-100 mq\dm3 miqdarında sulfit anhidri-
dinin daxil edilməsi məsləhət görülür. Bu cür emal rejimini prof. Valuyko Q.Q. təklif etmişdir [3].   

Eyni ilə prof. Valuyko Q.Q. qırmızı kəmşirin desert şərabların istehsalında alınmış əzintinin 
PPND-10 və ya VPM-20 tipli əzinti qızdırıcılarda 55-60°C qızdırılmasını təklif edir. Müəllifin 
fikrincə, sonra əzinti 30°C temperatura qədər soyudularaq preslənir və alınmış şirənin tərkibində 
ən azı 2%-ə qədər şəkər qıcqırdıldıqdan sonra kəmşirin desert şərabın tərkib göstəricilərinə uyğun 
etil spirti ilə tündləşdirilməlidir[4].  

Bu texnologiya ilə yanaşı prof. Valuyko Q.Q. şərabın əzintidə VEKD-5 tipli ekstraktorlarda 
saxlamaqla azacıq qıcqırdılması rejimini də təklif etmişdir.  

Ədəbiyyat mənbələrini nəzərdən keçirərkən görürük ki, kəmşirin desert şərabların isteh- 
salında bir çox üsullar mövcuddur və demək olar ki, onların əksəri şərab istehsalının təkmilləşdi-
rilməsinə və alınacaq məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmişdir.  

Ədəbiyyat mənbələrindən məlum olur ki, çəhrayı və qırmızı kəmşirin desert şərablarının is-
tehsalında tündləşdirilmiş şirə ilə quru tündləşdirilmiş şirə ilə quru tündləşdirilmiş şərab materia- 
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lının kupajı üsulundan da istifadə olunur [5].  
Bu zaman şərabların rəng intensivliyini tənzimləmək üçün şirənin əzinti ilə saxlanması ya 

da əzintinin termiki emal müddəti artırıla və yaxud qısaldıla bilər.  
Qeyd etmək lazımdır ki, prof. Q.Q.Valuykonun fikrincə, şərabların istehsalında, eləcə də 

zəif rəngli üzüm sortlarından və yaxud ağ və qırmızı üzüm sortlarının qatışığından da istifadə oluna 
bilər. Müəllif qeyd edir ki, şərabların istehsalında ağ və qırmızı şərab materialları qarışdırılaraq 
kupaj əməliyyatına da yol verilir [4].  

Kəmşirin desert şərabları Macarıstan, Moldova və Ukraynada da istehsal olunur. Qeyd 
etmək istəyirik ki, əksər ədəbiyyat mənbələrini təhlil edərkən görürük ki, bütün kəmşirin desert 
şərabların stabilliyini təmin etmək üçün şərabların tərkibinə konservantlar daxil edilir, yaxud 
şərablar pasterizə olunur. Bu məqsədlər üçün şərabın tərkibinə SO2 daxil edilməklə ümumi miqdarı 
300 mq\dm3 və yaxud şərabın tərkibinə 250 mq\dm3 sorbin turşusu daxil edilir.  
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Технология производства десертных полусладких вин 
 

Резюме 
В результате проведенных исследований в диссертационной работе предлагается усо-

вершенствованная технология производства полусладких десертных вин на основе исполь-
зования ферментных препаратов нового поколения, которая сможет обеспечить высокое 
качества продукта и его длительную биологическую стабильность.  

Показано, что на накопление в белых десертных полусладких винах соединений, от-
ветственных за их полноту и гармоничность важную роль играют использование фермент-
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KOLBASA HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT 

 
Kolbasa sözünün mənşəyi barədə müxtəlif mülahizələr mövcuddur. Lakin əsas versiyaya 

görə, bu məfhum türk dillərindən götürülmüşdür və “kol” (qol, əl) ilə “basmaq” sözlərinin birləş-
məsindən yaranmışdır. Çox güman ki, ruslara da bu söz türklərdən keçmişdir. 

Müasir “kolbasa” (sausage) sözü “salsus” latın sözündən əmələ gəlib, duzlu deməkdir. Çox 
güman ki, keçmiş vaxtlarda bu terminin daha geniş mənası olub və bizim təsəvvürümüzdə olduğu 
kimi yalnız sosiska və kolbasanı deyil, bütün duzlu və ya sadəcə konservləşdirilmiş əti bildirirdi. 
O vaxtlarda əti soyuqda saxlamaq mümkün deyildi və kolbasa istehsalı (bişmiş və hisə verilmiş) 
onu saxlamaq üçün yaxşı üsul idi. 

Kolbasa haqqında ilk yazılı məlumatlara təxminən e. ə. V əsrdə Çin, Babil və yunan mənbə-
lərində rast gəlmək mümkündür. Daha sonra kolbasanın təsvirinə digər mənbələrdə də, məsələn, 
Homerin “Odisseya”sında rast gəlmək olar. Epixarm hətta “Kolbasa” adlı komediya da qələmə 
alıb. Hərçənd, bu heç də o demək deyildir ki, kolbasanı qədim yunanlar ixtira ediblər. Bir çox 
kulinar ixtiralar yalnız ona görə yunanların adına çıxılır ki, onların hazırlanma reseptlərini ilk dəfə 
olaraq məhz yunanlar yazıya alıblar. 

Vaxt keçdikcə bu və ya digər şəhərdə yaşayan insanlar öz reseptlərini icad etməyə və hazır 
məhsula gözəl səslənən və yadda qalan adlar verməyə başladılar. Beləliklə də Vyana, İtaliya, İngi-
lis, kamberlend kolbasaları meydana gəldi. Və yalnız Bavariyanın Qasseldorf adlanan ərazisində 
sakinlər öz həmyerliləri Yoxan Qeorq Lanera abidə qoyublar. Hesab olunur ki, sosiskanı məhz o 
icad edib. İki metrə yaxın hündürlüyü olan abidə Lanerin 225 illiyi münasibətilə Qasseldorfun 500 
sakininin vəsaiti hesabına ucaldılıb. Monumentə sosiskanın tarixi təsvir olunmuş bürünc lövhə 
vurulub. 1804-cü ildə Yoxan Qeorq Laner qəssab sənətini öyrəndiyi Frankfurtdan Vyanaya köçüb 
və orada dükan açıb. Bir il sonra Laner özünün ixtirasını – sosiskanı alıcılara təqdim edib. Onu 
“Frankfurt” və ya “Vyana” sosiskası adlandırdılar. 

Çox güman ki, kolbasanın resepti Yunanıstandan Romaya keçib. Orada da yeyib-içməyi sev-
sələr də, isti iqlim şəraiti ət və ət məhsullarını uzun müddət saxlamağa imkan vermirdi. Ətin korlan-
masının qarşısını almaq məqsədilə təmizlənmiş heyvan bağırsaqlarını xırda-xırda doğranmış ət 
tikələri ilə doldurur, daha sonra isə ədviyyat və duz əlavə edərək ucların bağlayıb qurutmaq (qaxac 
halına salmaq) üçün kölgədə asırdılar. Əti bu formada uzun müddət saxlamaq mümkün olurdu. 

Tüstünün üzərində asılmış kolbasa daha tez quruyur və yandırılan alma və qızılağac budaq-
larının ətrini canına çəkirdi. Tüstü həmçinin milçək və digər həşaratları qaçırırdı. Romalılar kol-
basa hazırlamaq üçün qoyun, mal və donuz ətindən başqa, hətta delfin ətindən də istifadə edirdilər. 

Orta əsrlərdə Avropada kolbasa istehsalı iki istiqamətdə getmişdir. Soyuq iqlimə malik şimal 
ölkələrində əsasən tüstüdə qurudulmuş çiy kolbasalar hazırlanmışdır. Cənub regionlarda isə günəş 
altında qaxac etmək üsulundan istifadə olunmuşdur. Buna misal olaraq sucuq və basdırmanı gös-
tərmək olar. Avstriyanın paytaxtı Vyana ilə Almaniyanın Frankfurt-Mayn şəhərləri bu günədək 
sosislərin vətəni adlanmaq uğrunda mübarizə aparırlar. 

Kolbasa məmulatı yüksək qidalılıq dəyəri ilə səciyyələnən geniş yayılmış ət məhsulların 
dandır. Kolbasa istehsalında mal, donuz, qoyun və digər heyvanların ətindən, piyindən, ət məhsul 
larından, yumurta və süd məhsullarından, fibrindən, təmizlənmiş qandan, xörək duzu, ədviyyat, 
sarımsaq və başqa yardımcı xammallardan istifadə etməklə ət qiyməsi hazırlanır. Ət qiyməsi təbii 
bağırsaqlara, süni örtücü pərdələrə, yaxud qəliblərə doldurulub termiki emaldan və ya fermenta-
siya əməliyyatından keçirməklə, istifadə üçün hazır vəziyyətə gətirilir. Kolbasa qiyməsinə ədviy- 
yat və müxtəlif tamlı qatmalar vurulur ki, bunlar da kolbasa məmulatına xoşagələn tam, iy və rəng  
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verir, bu da öz növbəsində onun həzmini və mənimsənilməsini yaxşılaşdırır.  
Kolbasa möhkəm olmalıdır. Boş tərkib və ya qəlib istehsal zamanı edilən pozuntuları gös-

tərir. Qabıq quru olmalıdır, qiymə isə mümkün qədər sıx olmalıdır. Kolbasa aromasında ədviyyat-
lar, sarımsaq və ya konyak notlarının olmasına icazə verilir. 
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Общие сведения о колбасах 
 

Резюме 
В статье приведены общие сведения об истории слова колбаса. Рассказывают о том, 

как со временем формировалась колбаса, как ее готовили и в каких городах распространяли. 
Рассказывают о том, как каждая страна готовит по своему рецепту, какие процессы 
проходят и как делают колбасу. Приведены общие сведения о характере процессов. 
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General information about sausage 
 

Summary 
The article provides general information about the history of the word sausage. They talk 

about how the sausage was formed over time, how it was prepared, and in which cities it was 
distributed. It is talked about how each country prepares its own recipe, what processes go through  
and how the sausage is made. General information about the nature of the processes is provided. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINA İDXAL OLUNAN ÇERKİZOV HİSLƏNMİŞ 
KOLBASASININ KEYFİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ EKSPERTİZASI 

 

Lipidlər Çerkizov hislənmiş kolbasaların tərkibində ikinci əsas üzvi  maddələrdir. Məlumdur 
ki, lipidlər kimyəvi tərkibcə çoxatomlu spirt və yüksəkmolekul yağ turşularının mürəkkəb 
efirləridir. 

Çerkizov hislənmiş kolbasalarının qidalılıq dəyərində çox mühüm rol oynayan lipidlərin 
tədqiqinin elmi və təcrübi əhəmiyyəti böyükdür.Məlumdur ki, kolbasaların tərkibində olan zülallar 
və lipidlər onların tamının formalaşmasında çox mühüm rol oynayır.Eyni zamanda kolbasa mə-
mulatlarının tərkibində olan lipidlər kolbasanın sfesifik ətrinin formalaşmasında mühüm rol 
oynayır. Digər tərəfdən, bu kolbasalarda olan lipidlər yüksək enerji dəyərinə malikdir.Məhz buna 
görə də kolbasanın hər üç çeşidində lipid fraksiyalarının öyrənilməsi yüksək maraq doğurur. Buna 
görə də kolbasanın tərkibində lipid fraksiyası tədqiqat edilmiş və tədqiqatın nəticəsi aşağıdakı cəd-
vəldə verilmişdir. 
                                   Çerkizov hislənmiş kolbasalarının lipid fraksiyaları 

 

Lipid fraksiyaları Moskva Servelat Həvəskar 
Lipidlərin miqdarı 41,5 38,4 47,8 

Karbohidrogen, mum ətri 3,11 3,61 3,52 
Trigliseridlər 41,13 41,4 40,60 

Sərbəst yağ  turşuları 7,12 8,16 7,67 
Digliseridlər 6,17 6,89 5,82 
Xolosferinlər 4,15 4,43 4,03 

Monoqliseridlər 12,1 10,9 10,69 
fosto lipidlər + qlika lipidlər 26,22 24,58 27,67 

 
Cədvəlin rəqəmlərindən aydın görünür ki, hər üç kolbasa çeşidində yeddi lipid fraksiyası 

müəyyənləşdirilmişdir. Bu lipid fraksiyaları kolbasa çeşidlərində kəmiyyətcə dəyişmir, lakin miq-
darca dəyişir. Belə ki, Həvəskar kolbasalarında lipidin miqdarı nisbətən yüksəkdir. Həvəskar kol-
basasının tərkibindəki lipidin miqdarını Servelat kolbasasının tərkibindəki lipidlə müqayisə etsək 
19,7% çoxdur. Bu kolbasanın tərkibindəki lipidin miqdarı Moskva kolbasasının tərkibindəki 
lipidin miqdarından 13,2% çoxdur. Moskva kolbasasının tərkibindəki karbohidrogen, mum və 
srearin ilə müqayisədə Servalat kolbasasında karbohidrogen,mum və stearin 13,9% çoxdur. 
Həvəskar kolbasa ilə müqayisədə Servalat kolbasasında karbohidrogen,mum və stearinin 3,5% 
çox olduğu müşahidə edildi. Triqliseridlər miqdarca ən çox rast gələn lipid fraksiyasıdır. Servelat 
kolbasasında olan trigliseridin miqdarı Moskva kolbasasında olan triqliseridlə müqayisədə 0,7% 
çox olduğu müşahidə edildi. Servelat kolbasasının tərkibindəki triqliseridi həvəskar kolbasasının 
tərkibindəki triqliseridlə müqayisə etdikdə 2,0% çox olduğu müşahidə edildi. Sərbəst yağ 
turşularının miqdarı Servelat kolbasasında artıq olduğu müşahidə edilir. Belə ki, Servelat kolba-
sasında olan sərbəst yağ turşularının miqdarını Moskva kolbasalarının tərkibindəki sərbəst yağ 
turşuları ilə müqayisə etsək Servelat kolbasasında sərbəst yağ turşularının miqdarının 12,8% çox 
olduğu görünür. Eyni zamanda Həvəskar kolbasasının tərkibindəki sərbəst yağ  turşuları ilə müqa-
yisə etsək Servelat kolbasasında sərbəst yağ turşularının miqdarının 6,1% artıq olduğu müəyyən 
edildi. Diqliseridlərin miqdarı digər çeşidlərə nisbətən Servalat kolbasasında bir qədər yüksəkdir. 
Servalat kolbasasının tərkibindəki diqliseridi Moskva kolbasasındakı diqliseridlə müqayisə 
etdikdə 10,5% artıq olduğu görünür. Servalat kolbasasının tərkibindəki diqliseridlə Həvəskar 
kolbasasındakı diqliseridi müqayisə etdikdə 15,6 % çox olduğu müşahidə edildi. Xolesterin ən çox 
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Servelat kolbasasında rast gəlinir. Belə ki, Servelat kolbasasının tərkibindəki xolesterinin miq-
darını Moskva kolbasasında olan xolesterinlə müqayisə etdikdə aydın olur ki, Servelat kolbasa-
sında xolesterinin miqdarı 6,6% çoxdur. Həvəskar kolbasasının tərkibindəki xolesterinlə müqayisə 
etdikdə Servelat kolbasasında xolesterinin miqdarı 9,1% çoxdur. Monoqliseridin miqdarı Moskva 
kolbasasında az da olsa üstünlük təşkil edir. Həvəskar kolbasasının tərkibində olan monoqliseridin 
miqdarı Servelat kolbasasının tərkibində olan monoqliserid müqayisə edildikdə Moskva kolbasa-
sında tərkibindəki monoqliserinin miqdarı 11% çox olduğu müşahidə edilir. Moskva kolbasasının 
diqliseridi həvəskar kolbasanın tərkibindəki  diqliseridlə müqayisə etdikdə Həvəskar kolbasada 
11,7% çox olduğu aydınlaşdırıldı. Fostolipid + qlikolipid fraksiyasının miqdarına görə Həvəskar 
kolbasa çoxluq təşkil edir. Həvəskar kolbasanın tərkibindəki fosfolipid + qlikolipidin miqdarını 
Moskva kolbasasının tərkibində olan fosfolipid+qlikolipidlə müqayisə etdikdə Həvəskar 
kolbasada 5,3% çoxdur. Eləcə də Həvəskar kolbasasının tərkibində olan fosfolipid+qlikolipid 
miqdarı Servelat kolbasasının tərkibindəki fosfolipid+qlikolipid fraksiyasından 11,2% artıqdır. 
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Оценка и экспертиза качества черкизовской колбасы, импортируемой в 
Азербайджанскую Республику 

 

Резюме 
Впервые изучены химический состав, белковая и липидная фракции черкизовских 

колбас. Качество черкизовских сырокопченых колбас - московских, сервелатов и люби-
тельских колбас оценивали органолептическими и физико-химическими методами. 
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Evaluation and expertise of the quality of cherkizov sausage imported to the Republic of 
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Summary 
Chemical composition, protein and lipid fractions of Cherkiz sausages are studied for the 

first time. The quality of Cherkisov raw-smoked sausages - Moscow, cervelat and amateur 
sausages was estimated by organoleptic and physical-chemical methods. 
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MƏHSULUN KEYFİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİNDƏ 
SERTİFİKATLAŞDIRMANIN ROLU 

 

Tekstil və yüngül sənaye məmulatları  vacib məhsullar qrupuna aid edilir ki, ixtiyari vaxtda 
və ixtiyari cəmiyyətdə insanın ona tələbatını ödəyir. Bu məmulatların keyfiyyəti və istismar xas-
sələri əhəmiyyətli dərəcədə həm məişət, həm də insanın həyatda emosional vəziyyətini təyin edir.  

Hal-hazırda isə tekstil materiallarına, onların ənənəvi təyinatına yeni tələblər əlavə edilir. 
Buna tekstil materiallarından istifadə olunması zamanı insana konfort vəziyyəti yaratmasını gös-
tərmək olar [1].  

Son iyirmi ildə tekstil sənayesinə bir neçə yeni prinsipial texnoloji həllərin tətbiqi ilə 
rastlaşmaq çətin deyildir. Buna baxmayaraq tədqiqatçı alimlər və texnoloqlar hal-hazırda da köhnə 
texnologiyaların təkmilləşdirilməsi və yenisinin yaradılması üzərində çalışırlar.  

Tekstil sənayesində yüksək keyfiyyətli malların çeşidlərinin artırılması (genişləndirilməsi) 
nəzərdən keçirilir. Hər şeydən əvvəl müxtəlif növ təbii mənşəli parçaların istehsalından başlanması 
nəzərdə tutulmuşdur. Bunlardan daha çox tələb olunan yun, pambıq və ipək parçaları göstərmək 
olar [2]. Daha əhəmiyyətlisi onların keyfiyyətinə və mal görünüşünə diqqət artırılır. Bu məqsədlə 
yeni ekoloji texnoloji proseslərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.  

Parçaların tamamlama əməliyyatının bəzi hissələrində istifadə olunan qida məhsullarının di-
gər məhsullarla əvəz olunması üzrə böyük işlər görülür. Bu zaman daha çox təbiətdəki resurslardan 
istifadə olunması üçün yeni-yeni texnologiyalar işlənib hazırlanır.  

Hal-hazırda yüksək keyfiyyət göstəriciləri olan parçaların istehsal olunmasına böyük diqqət 
verilir. Bu məqsədlə qənaətcil və ekoloji texnologiyalar işlənir. Bundan başqa, baha əmələ gələn 
yeyinti məhsullarından istifadənin, çox tapılan və nisbətən ucuz təbii məhsullarla əvəz olunması 
bu günün qarşıda duran əsas məsələlərindən biridir [3].  

Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının tekstil və yüngül sənaye müəssisələrində istehsal 
olunan parçaların keyfiyyətinə, xüsusilə də boyaq-bəzək əməliyyatlarının standart tələblərə uy-
ğunluğuna və qiymətləndirilməsinə istiqamətləndirilmiş tədqiqat işi xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Müasir şəraitdə məhsulun keyfiyyətinin əsaslı şəkildə yüksəldilməsi ən önəmli iqtisadi və 
siyasi məsələlərdən biridir. Məhz buna görə də bu məsələnin həllinə standartlaşdırma, keyfiyyətə 
dövlət nəzarəti, məhsulun emalı və istehsala qoyulma sisteminin təkmilləşdirilməsi, məhsulun hər-
tərəfli sınaqlarının təşkili və nəhayət, onun sertifikatlaşdırılması durur. Məhsulun sertifikatlaşdırıl-
ması ayrı-ayrı əmtəə istehsalçıları arasındakı rəqabət mübarizəsində ticarət mövqelərini təmin et-
mək üçün mühüm amildir [4]. Sertifikatlaşdırmada təkcə istehsalçı (öz məhsullarının rəqabət qabi-
liyyətini yüksəltmək məqsədilə) və istehlakçı (istehsalçının tələblərinə əsasən məmulatın müəyyən 
xüsusiyyətlərinin uyğunluq zəmanətinin alınması məqsədilə), həm də ictimai və şəxsi istehsalatlar, 
və elmi – texniki təşkilatlar, bir çox ölkə hökumətləri və hətta hökumətlərarası təşkilatlar maraq-
lıdırlar. Sertifikatlaşdırma əsasən beynəlxalq – iqtisadi ticarət münasibətlərində bir sıra üstünlük-
lərə malikdir. Sertifikatlaşdırma [5]:  

- məmulatın keyfiyyətindən inamın qazanılmasına;  
- məhsulun keyfiyyətində tələb olunan səviyyəyə uyğun olmayan məhsulların ölkəyə gətiril-

məsinin;  
- analoji məhsulların ixrac edilməsinin qarşısını alır;  
- istehlakçı tərəfindən məhsul seçimini sadələşdirir;  
- istehsalçını sertifikatlı məhsulları təqdim edən tədarükçülərlə rəqabətdən müdafiə edir və 

onu satış bazarı və reklamla təmin edir;  
- standartların “keyfiyyətini”, onlarda köhnəlmiş əsasnamə və nizamnamələrin yenidən işlə-

nib hazırlanmasını yaxşılaşdırır.  



315 

                                                           ƏDƏBİYYAT 
1. AZS ISО 9000-2000 Keyfiyyətin idarəetmə sistemi. Tələblər. – Bakı: Azərdövlətstandart, 2006.  
2. Məmmədоv N.R., Məmmədоv B.M. Məhsulların və хidmətlərin sertifikatlaşdırılması. // Sahib-

karlıq, № 3, 2006.  
3. Məmmədоv N. R., Məmmədоv B. M. Sertifikatlaşdırma üzrə aparılan işlərin dəyərinin 

ödənilməsi prinsipləri haqqında // Sahibkarlıq, № 4, 2006.  
4. Aslanov Z.Y., Nuriyev M.N., Əfəndiyеv Е.М. Yüngül sənaye məhsulunun standartlaşdırılması 

və sertifikatlaşdırılması. Dərslik. Bakı: АDİU, 2014, 343 с.  
5. Hüseynov V.N., Nuriyev M.N. Toxuculuq materiallarının texnologiyası. Dərslik. Bakı: “İqtisad 

Universiteti” Nəşriyyatı , 2016.-212 s. 
                                                       

Игбал Аббас оглы Аббасов 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

Хокума Шахин кызы Шукурли 
mагистрант, АУК 

 

Роль сертификации в повышении качества продукции 
 

Резюме 
Работа посвящена исследованию соответствии стандартам процессы отдельки тканей 

производимой на сумгаитском текстильном парке.  
В работе дано подробная информация порядок проведения сертификации в Азербайд-

жанском Республике, история развития и области внедрения сертификации, о системы сер-
тификации и организационные структуры ее, принципы сертификации.  

В работе уделено внимание вопросом как документации системы сертификации, мето-
ды проведение документации, регистрации системы сертификации и оплата стоимости ра-
бот при проведение сертификации. 
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The role of certification in improving product quality 
 

Summary 
The thesis is devoted to the study of the compliance with the standards of the processes of 

fabric separation produced at the Sumgait textile park.   
 The thesis, detailed information is given on the procedure for certification in the Republic 

of Azerbaijan, the history of development and the field of certification implementation, on the 
certification system and its organizational structures, and on the principles of certification.  

The thesis, attention is paid to the question of how the documentation of the certification 
system, documentation methods, registration of the certification system and payment for the costs 
of certification work are carried out.  
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MÜƏSSİSƏLƏRDƏ MƏHSULUN KEYFİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ YOLLARI VƏ 

RƏQABƏT QABİLİYYƏTİ ARASINDA ƏLAQƏ 
 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsalçılar arasında rəqabət güclənir. Alıcının ehtiyaclarını 
təmin etmək kimi bir cəhətə mühüm rol verilir və məhsulun istehlak xüsusiyyətləri əsasən onun 
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qiymətini müəyyənləşdirir. Alıcılar məhsul keyfiyyətinə daha tələbkar olurlar. Buna görə məhsul-
ların rəqabət qabiliyyətini müəyyən edən ən yüksək keyfiyyətə və etibarlı məhsulların yaradılma-
sına yönəlmiş bir tendensiya var.  

Məhsulun rəqabət qabiliyyəti:  
1) “malların müəyyən bir bazarda və vaxt dövründə bu məhsulların alınması və istismarı 

üçün keyfiyyət və istehlak xərcləri baxımından müəyyən bir istehlakçının tələblərinə cavabvermə 
qabiliyyəti”;  

2) “alıcının xüsusi ehtiyaclarını təmin edən malların keyfiyyət və dəyər xüsusiyyətlərinin 
məcmusu.”  

Buna görə də, bazarda müştərilərin tələblərinə cavab verən keyfiyyət səviyyəsinin təmin edil-
məsi məhsul istehsalçılarının rəqabət qabiliyyətinin vacib və əvəzedilməz şərtlərindən biridir [1].  

Yüksək keyfiyyətli məhsullara marağın artmasına təsir edən əsas şərtlərə aşağıdakılar daxildir:  
• məhsul təhlükəsizliyinə tələblərin artırılması;  
• inkişaf etmiş ölkələrdə insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, bunun nəticəsində 

ehtiyaclarının artması;  
• elmi və texnoloji tərəqqi;  
• enerji böhranı ehtimalı.  
Bazar iqtisadiyyatı ən vacib xüsusiyyətlərdən biri kimi bazar subyektləri və obyektləri ara-

sındakı rəqabəti əhatə edir. Rəqabət hər hansı bir sahədə eyni məqsədə çatmaqda maraqlı olan 
şəxslər və ya müəssisə bölmələri arasında rəqabət kimi başa düşülür.  

Rəqabət anlayışı rəqabət qabiliyyəti ilə sıx bağlıdır. Rəqabət qabiliyyəti - rəqabətə tab gətir-
mək, müqavimət göstərmək qabiliyyətidir. Eyni zamanda rəqabət qabiliyyəti anlayışı həm mallara 
(xidmətlərə), həm də müəssisələrə, firmalara və digər təşkilatlara tətbiq olunur. Məhsulun rəqabət 
qabiliyyəti, birincisi, eyni ictimai ehtiyacın uyğunluq dərəcəsinə görə, ikincisi, bu ehtiyacı ödəmək 
xərcləri ilə müəyyən bir məhsul və rəqibin məhsulu arasındakı fərqi əks etdirən nisbi xarakteristi-
kasıdır. Xərclər malın alınması ilə əlaqədar alıcının xərcləri və onun istehlakı və ya istifadəsi ilə 
əlaqədar olan bütün xərcləri özündə cəmləşdirən istehlak qiyməti kimi başa düşülür [2].  

Məhsulun rəqabət qabiliyyəti aşağıdakı göstəricilərlə xarakterizə olunur:  
- faydalılıq (keyfiyyət, istifadənin təsiri və s.);  
- istehlakçının bu məhsul vasitəsilə ehtiyaclarını ödəmək üçün müəyyənləşdirdiyi xərclər 

(əldə edilməsi, istifadəsi, saxlanması, təmiri, utilizasiya və s. xərclər);  
- təklifin rəqabət qabiliyyəti (məhsulların bazara tanıdılması yolu, çatdırılma və ödəmə şərt-

ləri, satış kanalları, satış sonrası xidmət və s.).  
Keyfiyyət və artan rəqabət problemi müəssisələr üçün əsas məsələyə çevrilir, strateji biznes 

məsələlərinə və keyfiyyət probleminə, habelə müxtəlif formalarda ifadə olunan yanaşma və me-
todlara marağın açıq şəkildə artmasına töhfə verir:  

- müxtəlif şirkətlərin xüsusiyyətlərinə görə rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalını qurmaq 
səylərinin cəmləşməsi;  

- parametrlərindən üstün yerli məhsullarını dünya bazarlarına təqdim edən şirkətlərin öz 
müəssisələrində mümkün istifadə məqsədi ilə təcrübəsinin öyrənilməsi;  

- beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verən məhsul keyfiyyətinin idarə edilməsi sis-
teminin inkişafı və tətbiqi üzrə fəaliyyətlərin intensivləşdirilməsi (iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş 
ölkələrdə bu sistemlər yalnız rəqabət üstünlüyü mənbəyi deyil, eyni zamanda sürətlə dərinləşən iş 
bölgüsündə şirkətlər arasında səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət üçün məcburi infrastruktur bazasıdır);  

- menecerlər tərəfindən yeni keyfiyyət fəlsəfəsini mənimsəmək və bunun əsasında şirkətlər-
də yerli təcrübə üçün tamamilə yeni təşkilati mədəniyyət formalaşdırmaq ehtiyacının tədricən real-
laşdırılması.  

Məhsulların keyfiyyəti və onların rəqabət qabiliyyəti materialların və komponentlərin təda-
rükünün keyfiyyətindən və rejimindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır, buna görə şirkətin tədarük-
çüləri ilə qarşılıqlı əlaqəli bir strategiya lazımdır [3].  

Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması və keyfiyyətsiz məhsulların (xidmətlərin) istehsalının səbəb- 
lərinin aradan qaldırılması üçün tədbirlərin planlaşdırılması, təkmilləşdirmələrin həyata keçirilmə- 
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si üçün vəsait və insanlar ayrılması, keyfiyyətlə əlaqəli xərclərin təhlili və qiymətləndirilməsi və 
düzəlişlərin təsiri zəruridir, buna görə şəffaf mühasibat və idarəetmə uçotu sistemi şirkətin strate-
giyasının tərkib hissəsidir.   

Şirkət strategiyasını formalaşdırarkən əsas səriştənin müəyyənləşdirilməsinə və inkişafına 
xüsusi diqqət yetirilməlidir, yəni, strateji rəqabət qabiliyyətini təmin edən, bazarda rəqiblər üzərində 
dayanıqlı rəqabət üstünlüklərinə nail olan qarşılıqlı əlaqəli mənbələr və şirkətin daxili imkanlarıdır.  

Keyfiyyət strategiyası (KS) ən vacib funksional strategiyalardan biri kimi qəbul edilməli və 
şirkətin ümumi strategiyasının ayrılmaz hissəsi kimi inkişaf etdirilməlidir, buna görə də şirkətin 
rəhbərliyi, KS-nin inkişafı və tətbiqi barədə qərar qəbul edərək, strateji komponentlərin bütün 
kompleksinin formalaşması barədə düşünməlidir.  

Yerli şirkətlərdə məhsul keyfiyyətinin idarə edilməsi sistemini yaratmaq məqsədi ilə yalnız 
ISO 9000 seriyasına uyğun olaraq sertifikatlaşdırılma aparılsa, onda nəticəsi müvəffəqiyyətsiz ol-
masa da olduqca məhdud olacaqdır. İSO 9000 seriyalı standartların formal tətbiqi, nəzərəçarpacaq 
dərəcədə bir qazanc vermədən keyfiyyət menecmentində və onun nəticələrində real inkişaf imkan-
larını poza bilər. Sertifikatlaşdırma prosesinin əsas məzmunu ən vacib prosedurların sənədlərini 
və faktiki istifadəsini yoxlamaqdır.  

Bununla birlikdə, şirkətin fəaliyyətinin keyfiyyət sistemi sənədlərinin tələblərinə uyğunluğu, 
məhsulun yüksək keyfiyyətini təmin etmir, yalnız bəzi standartlara və ya müqaviləyə cavab verən 
məhsul istehsal etmək və ya xidmətlər göstərmək qabiliyyətini təsdiqləyir [4].  

Milli səviyyədə keyfiyyət idarəetmə problemini həll edərkən aşağıdakı sahələr perspektivlidir:  
- peşəkar keyfiyyət menecmentinin konsepsiyasının inkişafı, istehsalı və tətbiqi;  
- xarici təcrübəni mənimsəmək. keyfiyyət üzrə ixtisaslaşmış xarici şirkətlərlə qarşılıqlı əlaqə;  
- ümumi keyfiyyət idarəetmə proqramının həyata keçirilməsi üçün mexanizm və vasitələrin 

yaradılması. Mühəndislik şəbəkəsinin regional mərkəzlərinin funksiyalarının inkişafı və təkmilləş-
dirilməsi (keyfiyyət məsələsində); 

- ISO 9000 tətbiqi üzərində işləmək;  
- Keyfiyyətin idarə edilməsi sahəsində təlim;  
- keyfiyyət sahəsində metodoloji əsasların işlənməsi;  
- Keyfiyyət məsələlərinə dair informasiya dəstəyinin inkişafı.  
Azərbaycan iqtisadiyyatında keyfiyyətin inkişafı getdikcə rəqabət yolu ilə müəyyən edilir. 

Müasir ideyalara, təchizatçı və istehlakçılarla qarşılıqlı əlaqəni də daxil olmaqla, müəssisənin 
bütün sahələrində keyfiyyət sistemlərinin yaradılması daxildir.  

Müəssisədəki keyfiyyət menecmenti sistemləri rəhbər sənədlərin, tədbirlər və onların həyata 
keçirilmə qaydalarının siyahısını ehtiva etməlidir [5]:  

a) idarəetmə vəzifələri (keyfiyyət siyasəti, onun həyata keçirilməsi üçün işin təşkili);  
b) sənədləşmə və planlaşdırma sistemi;  
c) plan və proqramların hazırlanması zamanı keyfiyyət (tərtibçilərin səriştəsi, hazırlanacaq 

sənədlərin səviyyəsi, uyğunluğun yoxlanılması, nəticələrin vaxtında qiymətləndirilməsi, lazımi  
dəyişikliklərin edilməsi);  

d) satınalma zamanı keyfiyyət (sənədləşmənin hüquqi səviyyəsi və satınalma prosesinə 
nəzarət);  

e) istehsal mərhələsindəki keyfiyyət (planlaşdırma, təlimat, ixtisas, nəzarət);  
f) keyfiyyətə nəzarət (giriş yoxlamaları, əməliyyat nəzarəti, yekun nəzarət, sınaq sənədləri);  
g) sınaq cihazlarına nəzarət;  
h) qüsurlu məhsulların hərtərəfli öyrənilməsi, qüsurların səbəblərinin ətraflı izahı, düzəliş 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi;  
i) saxlama, daşınma, qablaşdırma, göndərmə zamanı keyfiyyət;  
j) sənədlərin keyfiyyəti, lazımi sənədlərin icrası;  
k) keyfiyyət təhlili və müvafiq tədbirlər;  
l) keyfiyyət sisteminə daxili nəzarət;  
m) kadr hazırlığı. 
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Резюме 
Проведение контроля качества продукции не полностью решает проблему по сниже-

нию производства “бракованных изделий”. Обосновано, что применение комплексного ме-
тода оценки качества продукции позволяет в совокупности оценить все важнейшие пока-
затели качества на всех стадиях жизненного цикла продукции.  

Главная особенность и сложность вопроса комплексной оценки качества потребитель-
ских товаров состоит из этого. Основой планирования качества являются результаты 
комплексной оценки качества.  

Для обеспечения комплексного оценивания качества продукции на предприятиях 
необходимо проведение ряда мероприятий по организации и разработке алгоритма про-
цесса оценки, определению ответственных исполнителей, классификации показателей, соз-
данию экспертных групп и т. д. 
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The relationship between ways to improve product quality at enterprises and competitiveness 
 

Summary 
Conducting product quality control does not completely solve the problem of reducing the 

production of “defective products”. It is proved that the use of a comprehensive method for 
assessing product quality allows us to collectively evaluate all the most important quality 
indicators at all stages of the product life cycle.  

The main feature and complexity of the issue of a comprehensive assessment of the quality 
of consumer goods consists of this. Quality planning is based on the results of a comprehensive 
quality assessment.  

To ensure a comprehensive assessment of product quality at enterprises, it is necessary to 
carry out a number of measures to organize and develop an algorithm for the assessment process, 
identify responsible executors, classify indicators, create expert groups, etc. 
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KEYFİYYƏT SİSTEMLƏRİNDƏ MƏQSƏDLƏRİN VƏ FƏALİYYƏTİN QARŞILIQLI 
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İstehlakçıların daim artan tələbatının dolğun ödənməsi üçün keyfiyyətin idarə olunmasını 

elmi cəhətdən əsaslandırılmış prinsiplər bazasında reallaşdırmaq lazımdır. Həmin prinsipləri хü-
susi prinsiplərə və ümumsistem prinsiplərinə ayırmaq оlar. Bəzi xarici ölkələrin təcrübəsində key-
fiyyəti idarəetmənin prinsiplərinin birliyi demək оlar ki, təmin edilməyib. Onların hamısı, bir qay-
da оlaraq, metоdоlоji deyil, praqmatik хarakter daşıyır. Həmin prinsiplər, ilk növbədə, menecer-
lərin məqsədlərə çatmaq sahəsində fəaliyyətinin fоrmalaşmasına xidmət edən pоstulatlar və ya 
qaydalardır. Qeyd edilənlərə nümunə kimi keyfiyyət məsələləri sahəsində nüfuzlu Amerika mütə-
хəssisi E.Deminqin irəli sürdüyü pоstulatlar göstərilə bilər. “Keyfiyyət, məhsuldarlıq, rəqabət 
qabiliyyəti” əsərində menecerlərin davranışı kоnsepsiyasını, onlara tələbləri on dörd pоstulatda 
şərh etdirmişdir. Onların məzmunu belədir [5]:  

1. Məhsulların, хidmətlərin keyfiyyətinin yaхşılaşdırılması fəaliyyətdə daimi məqsəd оlma-
lıdır;  

2. Tədarük edilən məhsulun növlərinin keyfiyyətinə tədarükçülərdən məlum statistik üsullar-
dan istifadə olunaraq zəmanət tələb etmək; 

3. Keyfiyyətlə bağlı prоblemləri istehsalçı aşkar etməli və həll etməlidir;  
4. İdarəetmənin yeni üsullarından istifadə edilməlidir;  
5. Müəssisədə bölmələrin fəaliyyətində maneələrə yol verməmək;  
6. Personalın fəaliyyətini miqdar nоrmaları vasitəsilə qiymətləndirməmək;  
7. Personalın öyrənməyə, təhsilin artırılmasına, ixtisasın yüksəldilməsinə cəhdləri mükafat-

landırılmalıdır;  
8. Heç bir fəaliyyət sahəsində heç bir qüsura yоl verilməməlidir;  
9. Aşağı qiymətlərin sərfəli olması mövqeyindən çıxış edərək məhsulun tədarükünə 

müqavilələr bağlamamaq;  
10. Müəssisədə bütün personalın təhsili və öyrədilməsi həyata keçirilməlidir;  
11. Səhvlərə görə qоrхu üzərində qurulan məsuliyyətə yol verilməməlidir;  
12. Real fəaliyyətlə əsaslanmayan çağırış və şüarlardan işlərin təşkilində istifadə etməmək;  
13. Personalın öz iхtisaslaşma səviyyəsinə görə fəxr etməsinə, peşəsinə hörmətə qarşı bütün 

səbəblər aradan qaldırılmalıdır;  
14. Yuxarı səviyyəyə mənsub rəhbərlər keyfiyyət sahəsində özlərinin üzərinə düşən öhdəlik-

ləri dəqiq müəyyənləşdirməlidirlər.  
E.Deminqin bütün kоnsepsiyasının məzmununu üçbucaq şəklində göstərmək оlar. 8-9 pоs-

tulatları (bir kоmanda), 1-6, 12-14 pоstulatları (keyfiyyətə mübtəlalıq), 7-10-11 pоstulatları 
(keyfiyyətli idarəetməyə elmi yanaşma) belə üçbucağın təpə nöqtələrini təşkil edəcəkdir.  

E.Deminq müəssisələrdə bəzi amerikalı menecerlərə məхsus оlan və keyfiyyəti təminetmə 
sahəsində uğursuzluqlara səbəb оla bilən beş “öldürücü” çatışmazlıqları qeyd etmişdir [1]:  

• qısa müddət ərzində mənfəət götürməyə meyil etmək;  
• hər il personalın iş keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi;  
• məlum, aşkar kəmiyyət göstəricilərinə rəhbərliyin meyil etməsi;   
• yüksək idarəçilik səviyyəsinə aid rəhbər işçilərin sürətli kadr aхıcılığı;  
• daimi məqsədlərin qarşıya qoyulmaması.  
Böyük Britaniyada isə keyfiyyəti idarəetmənin əsas baza prinsiplərinə, bir qayda оlaraq, aşa-

ğıdakılar aid edilir:  



320 

• müəssisədə istehsal olunan məhsulun yüksək keyfiyyətini əldə etmək üçün böyük əhatə 
dairəsinə malik metоdlardan və qaydalardan istifadə etmək;  

• keyfiyyəti idarəetmədə kоmpleks tədqiqatlardan istifadə etmək;  
• keyfiyyəti idarəetmədə müəssisənin hər bir personalının iştirak etməsi;  
• müəssisənin hər bir personalının fəaliyyətini, ilk növbədə, keyfiyyət sahəsində yaranan 

prоblemlərin həllinə istiqamətləndirmək.  
Keyfiyyəti idarəetmənin ümumsistem prinsiplərini araşdırmaq üçün nəzərə almaq lazımdır 

ki, baza kimi, əsas kimi birinci baş ümumi prinsip оdur ki, keyfiyyəti sistemli idarəetmə müəssi-
sənin bütün sistemli idarə edilməsinin üzvi struktur hissəsi оlmalıdır və ya buna nail olmaq üçün 
cəhd edilməlidir. İdarəetmə elmindən məlumdur ki, keyfiyyəti idarəetmə sistemi müəssisənin 
başqa idarəetmə sistemləri ilə qarşılıqlı təsir, düz və əks istiqamətdə qarşılıqlı əlaqə yaradılmadan 
müstəqil fəaliyyət göstərə bilməz. Bu səbəbdən də ilk növbədə keyfiyyəti idarəetmədə istehsal 
prosesinin idarə olunmasının оbyektiv ümumi prinsipləri tətbiq edilə bilər, məsələn, mənəvi və 
maddi stimullaşdırma, tərəflərin maraqlarını tarazlaşdırmaqla demоkratik mərkəzləşdirmə, işçilə-
rin idarəetmədə iştirakçı olmağa motivasiya və onların yaradıcı iştirakını təminetmə, təkbaşına 
rəhbərliklə kollektiv (qrup) idarəetmənin funksional birləşdirilməsi, idarəçilik ənənələrinin qoru-
nub saxlanması və s. kimi prinsiplər istifadə edilə bilər [2].  

Keyfiyyəti idarəetmə prosesində idarəetmənin əsas ümumsistem prinsiplərindən geniş isti-
fadə də görülən işlərin səmərəliliyinin artırılmasında səmərəli vasitə ola bilər. Belə prinsiplərə 
aşağıdakılar daxildir:  

• komplekslilik prinsipi-bu prinsip idarəetməyə daxil olan bütün altsistemlərin, struktur 
elementlərinin, ierarxiya səviyyələrinin, keyfiyyəti idarəetmədə tətbiq edilən bütün elmi-teхniki, 
iqtisadi, istehsal, təşkilati, sоsial və digər tədbirlər kоmpleksinin qarşılıqlı uzlaşdırılması, əlaqə-
ləndirilməsi ilə həyata keçirilir;  

• struktur nöqteyi-nəzərindən bölünə bilmək-bu, qurulan sistemin altsistemlərə və struktur 
elementlərinə dekоmpоzisiyası ilə həyata keçirilir;  

• keyfiyyəti idarəetmə prоsesinin qapalılığı (idarəetmə sisteminin ümumi funksiyalarının 
qapalılığı) bu prinsip sistemdə, altsistemdə, sistemin elementlərində tam ümum funksiyaları əhatə 
edən оnal tsiklin (dövrün) yerinə yetirilməsi ilə, planlaşdırma və prоqnоzlaşdırma, işin təşkil 
olunması, işlərin əlaqələndirilməsi və s. də daхil edilməklə həyata keçirilir;  

• mövcud ənənələrin qorunub saxlanması-bu, həm keyfiyyəti idarəetmə sisteminin yaradıl-
masında, fəaliyyətində, həm də təkmilləşdirilməsində özünü göstərməlidir. О, ilk növbədə keyfiy-
yəti idarəetmə sahəsində ölkə daxilində və хarici ölkələrdə tоplanmış qabaqcıl iş təcrübəsindən 
maksimum istifadədə əks olunmalıdır;  

• məqsədyönlülük-bu prinsip qarşıya qоyulan məqsədlərə nail olmaq üçün müvafiq təyi-
natlı altsistemlərin yaradılması vasitəsilə reallaşdırılır;  

• məntiqi tabeçilik-bu, idarəetmə sistemində çохsəviyyəli struktur fоrmalaşdırılmaqla və 
struktur üzrə ayrı-ayrı idarəetmə səviyyəsinə müvafiq səlahiyyətlər verməklə reallaşdırılır;  

• qarşılıqlı fəaliyyətin təmin olunması prinsipi-bu, yaradılan keyfiyyəti idarəetmə sistemi-
nin müəssisənin ümumi idarəetmə sisteminin digər altsistemləri ilə qarşılıqlı əlaqələndirilməsinin 
vasitəsilə (müəyyən məqsədlər qrupunun digərlərinə nisbətən üstünlüyünü təyin etməklə və ya bir 
neçə sistem üçün nəzərdə tutulan bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli məqsədləri müəyyənləşdirməklə,  
həmin məqsədlərə nail olmaq üçün qarşılıqlı əlaqəli prоseslərlə) reallaşdırılır;  

• sistematiklik prinsipi-keyfiyyəti idarəetmə üzrə bütün işlərin uzunmüddətli оlmasını, 
daim yerinə yetirilməsini, оnların təsirinin də uzunmüddətli оlmasını nəzərdə tutur.  

Sadə və asan olmaq prinsipləri də əsas ümumsistem prinsiplərinə əlavə edilə bilər.  
Keyfiyyəti idarəetmənin ümumi sistem prinsiplərinin məcmusundan idarəetməyə mənsub 

ümumi funksiyaların reallaşması xüsusi əhəmiyyətli məsələdir. Belə ümumi funksiyaların tər-
kibinə aşağıdakı funksiyaları aid etmək olar:  

• planlaşdırma - bu, keyfiyyət və rəqabətqabiliyyətlilik sahəsində müəssisənin məqsədlə-
rinə nail olmaq üçün kollektivin səylərinin həyata keçirilməsi sahəsində menecerlərin müvafiq 
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qərarlar işləməsi kimi xüsusi prosesi əks etdirir. Məlumdur ki, bazardakı vəziyyət, müəssisənin 
fəaliyyətinə təsir edən daxili və xarici amillərin, müəssisənin potensialının dəyişməsi ilə məqsəd-
lərin istiqamətinin dəyişməsi səbəbindən planlaşdırma fasiləsiz olaraq həyata keçirilən bir proses 
olmalıdır.  

• təşkilati işlər-bu, məqsədlərə nail olmaq üçün və keyfiyyət, rəqabətqabiliyyətlilik üzrə 
nəzərdə tutulan planların reallaşdırılması üçün bütün təşkilati xarakterli işlərin sistemləşdirilməsi, 
üfüqi və şaquli istiqamətlərdə strukturlaşdırılması ilə həyata keçirilir;  

• motivasiya-bu, personal arasında paylanmış planlara, funksiyalara, tələblərə müvafiq 
olaraq bütün fəaliyyət növlərinin yüksək keyfiyyətlə (qüsursuz) yerinə yetirilməsi üzrə mövqeyi-
nin fəallaşmasını təmin edir. Motivasiyaya bir çox hallarda maddi və mənəvi motivasiya (xarici 
həvəsləndirmə) və fəaliyyətdə maraqlı olmaq üçün, personalın yaradıcı iş fəallığına tələbat yarat-
maq üçün, onun əmək fəaliyyətindən məmnunluq duyması üçün mühitin yaradılmasını nəzərdə 
tutan psixoloji motivasiya (həvəsləndirmə) daxil edilir. Motivasiya müəssisənin keyfiyyət və 
raqabətqabiliyyətliliyə nail olmaga xidmət edən ən vacib menecer funksiyalarından biridir;  

• aşağıdakıları əks etdirən nəzarət:  
- müəyyən zaman müddətlərində bu sahədə yerinə yetirilən işlərin analizi və qiymətləndiril-

məsi;  
- planlı tədbirlərindən, göstəricilərindən kənaraçıxmalar müşahidə olunduqda düzəldici, 

“yumşaq” tədbirlərin görülməsi. Nəzarət aləti ilə əks-əlaqə təmin olunur. Bu kimi nəzarət keyfiy-
yətin yaxşılaşdırılması prosesinə menecerlərin fəal, səmərəli müdaxiləsi üçün obyektiv əsas ol-
malıdır;  

- rəqabətqabiliyyətliliyin və keyfiyyətin yaxşılaşdırılması, təmin edilməsi üçün nəzərdə tutu-
lan işlərin fasiləsiz izlənməsi;  

- planlaşdırılanlarla (nəzərdə tutulanlarla) nailiyyətlərin müqayisəsi.  
Nümunə olaraq keyfiyyətin yüksəldilməsi və təmin edilməsi vaxtı həyata keçirilən qapalı 

idarəetmə zəncirinin funksiyalarının bir variantı kimi keyfiyyəti idarəetmə təcrübəsində Deminq 
tsikli adlandırılan PDCA (“Plan-Do-Check-Act”) tsiklini göstərmək olar: P – fəaliyyətin planlaş-
dırılması; D – plan üzrə işlərin görülməsi; C – əldə edilən nəticələrin planlaşdırılan göstəricilərə 
uyğunluğunun yoxlanması; A – faktiki, əldə edilən nəticələr gözlənilən və ya nəzərdə tutulan nəti-
cələrdən fərqli olduqda müvafiq tədbirlərin görülməsi.  

Yaponiyanın bir çox müəssisələrində məhsulun keyfiyyəti idarəetmənin ümumi funksiyaları 
belə strukturla istifadə edilir: planlaşdırma, icra, yoxlama və tənzimləmə (tədbirlərin görülməsi) [3].  

Keyfiyyəti sistemli idarəetmənin Rusiyada funksiyalarına isə planlaşdırma, fəaliyyətin təş-
kili, əlaqələndirmə və tənzimləmə, aktivləşdirmə və stimullaşdırma, qeydetmə, nəzarət və analiz 
daxildir, onlar da müəyyən cəhətlərinə görə yuxarıda göstərilən misallardakı funksiyalara uyğun 
gəlir.  

Keyfiyyəti idarəetməyə nəzərən keyfiyyətin idarə edilməsinin ümumi funksiyalarını, bu 
sahədə müxtəlif ölkələrin təcrübələrini toplayaraq və sistemləşdirilmişdir.   

İdarəetmə tsikli yerinə yetirilərkən keyfiyyətin yüksəldilməsi, rəqabətqabiliyyətli məhsul 
istehsalının təmin edilməsi proseslərində təşkilati işlər, düz və əks istiqamətdə əlaqələndirmələr, 
tənzimləmə işləri birinci dərəcəli işlərdən hesab edilir. Tənzimləyici əlaqələndirici təsirlərin əks 
əlaqə əsasında işlənməsi və istifadəsi real göstəricilər planlaşdırılanlardan kənara çıxdıqda prosesə 
operativ müdaxiləyə və düzəldici tədbirlərin görülməsinə şərait yaradır.  

Ümumi keyfiyyəti idarəetməni nəzərdən keçirərkən qeyd olunmalıdır ki, istehsal prosesinin 
gedişatında (istehsalat sistemində) tərkibinə aşağıdakılar daxil edilən istehsalat üzrə aşağıdakı 
ümumi funksiyalar həyata keçirilir: istehsalata hazırlığın təşkili, məhsulların və ya işlərin, xidmət-
lərin göstərilməsi, texnoloji proseslərin gedişatı, nəqletmə, nəzarət və sınaq, nəticə.  

Bütün hallarda keyfiyyətin sistemli idarə edilməsinin həm baza (baş), həm ümumi, həm də 
ümumi sistem prinsipləri keyfiyyətin idarə edilməsinin məqsədli sisteminin yaradılmasını və hə-
min sistemdə müvafiq altsistemlər və onların təşkilediciləri dəstinin olmasını nəzərdə tutur. Bunlar 
aşağıdakılardır: 1 - giriş elementləri, 2 - idarə olunan altsistem (sistemin obyekti) və idarə edən 
yarımsistemi (subyektini). Giriş təşkilediciləri olaraq məqsədlər, məmulatın rəqabətqabiliyyətlili- 
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yi, onun keyfiyyəti sahəsində öhdəliklər və siyasət, o cümlədən sistemə təsir göstərən xarici mühit 
ola bilər [4].  

Yüksək səviyyə idarəçilik menecerlərinin müəyyənləşdirdiyi məqsədlər sistemli keyfiyyətin 
idarə olunmasında yekun (son) nəticənin alınmasına yönəldilir. Məqsədlər həm kəmiyyət, həm də 
keyfiyyətcə ifadə edilməlidir. Kəmiyyət şəklində ifadəyə daha üstünlük verilməlidir, çünki belə 
göstəricilər məqsədə nail olmanın meyarlarını (yekunlaşdırılma, müxtəlif ehtiyat növləri, nəzərdə 
tutulan vaxt) daha dəqiq müəyyən edir.  

Keyfiyyət sahəsində öhdəliklər və siyasət istehsalçı-təşkilat (tədarükçü) tərəfindən müəyyən 
dövr üçün qarşıya qoyulan məqsədlərə uyğun olaraq formalaşdırılır. Keyfiyyət üzrə bütün məqsəd-
lər özlərinin arasında və digər sistemlərə məxsus olan məqsədlərlə qarşılıqlı əlaqələndirilməlidir. 
Məsələn, konkret məhsul növünü dünya satış bazarına çıxarmaq məqsədi, xarici bazarlarda nüfuz-
lu mövqe tutmaq üçün müəssisənin iqtisadi vəziyyətini formalaşdırmaq və stabilləşdirmək məqsə-
di ilə qarşılıqlı əlaqədə müəyyənləşdirilə bilər.  

Keyfiyyət üzrə siyasət, məqsədlər və öhdəliklər rəsmiləşdirilməlidir, keyfiyyət üzrə bütün 
operativ, strateji, taktiki məqsədlər və öhdəliklər yazılı şəkildə sənədləşdirilməlidir. Keyfiyyət 
üzrə məqsədlər və keyfiyyət sahəsində siyasət fərqli sənədlərdə, yaxud, misal üçün, keyfiyyət 
sisteminin əsasverici sənədində şərh oluna bilər. Müəssisənin keyfiyyət üzrə öhdəlikləri, bir çox 
hallarda məhsulun tədarük edilməsinə aid sazişlərdə göstərilə bilər [5].  

Keyfiyyət sistemləri struktur və mahiyyət etibarı ilə elə tərtib edilməlidir ki, o, menecerlər 
tərəfindən məqsədlərin, onlara nail olmağın yollarının, iş metodlarının və onların reallaşmasının, 
həmçinin məhsulun keyfiyyəti və rəqabətqabiliyyətliliyin təmin edilməsi sahəsində icra üçün 
qəbul edilən öhdəliklərin müsbət qəbul olunması məqsədəuyğundur və xeyli əhəmiyyətlidir.  

Bazar iqtisadi münasibətləri dövründə keyfiyyət sistemlərinin idarə olunan və idarə edən 
altsistemlərində məqsədlər, məmulatın keyfiyyəti üzrə siyasət və öhdəliklər, o cümlədən ehtiyat-
ların sistemin girişində keyfiyyəti, keyfiyyətə təsir göstərən xarici mühit və faktorlarla bərabər 
nəticə (məmulatın, öhdəliyin, işin keyfiyyəti, keyfiyyətin idarə olunması sahəsində qəbul edilən 
qərarlar və s.), müxtəlif növ ehtiyatlar, fəaliyyət-təşkilati element qrupları fərqləndirilməlidir.   
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данных стандартов является гарантией качества изделий. Актуальность вышеуказанных 
факторов требует исследования теоретических положений, практических вопросов, воз-
можностей системного управления качества продукции на предприятиях текстильной про-
мышленности. 

 
Tarana Safar Agayeva 

PhD biology, 
İlaha Valeh Qarayusifli 

master 
Azerbaijan University of Cooperation 

 
Interrelationship of goals and activities in quality systems 

 

Summary 
The production of competitive, consumer-friendly textiles requires the systematic 

management of their quality. The benefits of quality systems built on the basis of the ISO 9000 
series of standards are now recognized internationally. The functioning of a quality system in an 
enterprise that meets the requirements of these standards is a guarantee of product quality. The 
relevance of the above factors requires the study of theoretical positions, practical issues, 
possibilities of system management of product quality in the enterprises of the textile industry. 

 
 

Təranə Səfər qızı AĞAYEVA 
biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 

Lalə Cənnətəli qızı QƏHRƏMANOVA 
magistrant 

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 
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Yüngül sənaye məhsulları üçün üstünlüklərin bölüşdürülməsi prinsipinə görə nəzarət qay-

dalarına, həmçinin statistik nəzarət qaydalarına sübuta yetirmə üsulları kimi baxılır: istehsalçı 
istehlakçıya sübut etməlidir ki, məhsul keyfiyyətlidir, ictehlakçı isə nəzarətin keçirilməsini zəruri 
hesab edirsə, istehsalçıya sübut etməlidir ki, məhsul keyfiyyətsizdir. Bu prinsip prioritetin pay-
lanması kimi də adlandırılır.  

Qeyd edilən prinsipin tətbiqi zamanı nəzarəti keçirən hər iki tərəf nəzarət planının seçil-
məsində sərbəstdir.  

Qəbul edilən qərarın sübuta yetirilməsi istehsalçı və istehlakçıların riskinə tələblərlə və 
yaxud müvafiq etimad səviyyəsi ilə təmin olunur.  

Prioritetin paylanma prinsipinə əsaslanan yanaşmalar tamamilə yeni imkanlara malik 
idarəetmə mexanizmləri qurmağa şərait yaradır [1]. Bunlar aşağıdakılardır:  

• konkret şəraitdə optimallaşdırmağa imkan verən nəzarətin əlverişli qaydaları;  
• statistik metodlarla standartların işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, konkret nəzarət 

planlarının seçilməsində yersiz bürokratizmdən uzaq olmaq;  
• qəbul edilmiş qərarların doğruluğunu təmin etmək;  
• istehsalçı tərəfindən nəzarətdən keçmiş məhsulun keyfiyyətinin zəmanətli olması.  
Prioritetin paylanma prinsipi keyfiyyətə nəzarətin məzmununa yeni cəhətlər daxil edir. 

Nəzarət bu zaman istehsalçı və istehlakçı kimi tərəflər arasında formalaşan informasiya prosesinin 
bir struktur elementinə çevrilir. Burada isə istehsal prosesinin gedişatı barədə, o cümlədən keyfiy-
yətin təmin edilməsi sisteminin vəziyyəti və effektivliyi, dəstləşdirici məmulatların keyfiyyəti, işçi 
heyətin ixtisaslaşma dərəcələri və s. haqqında göstəricilər hesaba alınır.  
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Əgər, bir qayda olaraq, nəzarətin nəticələrinə görə qəbul edilən qərar mövcud informa-
siyadan zəif asılı olursa, prioritetin paylanma prinsipi çərçivəsində istehlakçının riskinin qiymətini 
seçməklə nəzarətin başlanğıcında olan informasiyanı aktiv nəzərə almaq mümkündür [2].  

Mahiyyət etibarı ilə prioritetin paylanma prinsipi istehsal münasibətlərinə və istehsal 
texnologiyasına “sübuta yetirmənin ağırlığı”, “təqsirkar olmamanın sübuta yetirilməsi” humanitar 
anlayışlar gətirir.  

Prioritetin paylanma prinsipinə aidiyyəti olan müəyyən anlayışları nəzərdən keçirək.   
Nəzarətin nəticələrinin qeyri-müəyyənliyi - bu, qeyri-dəqiqlik, xəta, orta kvadratik meyil-

lənmə və s. kimi anlayışların ümumiləşdirilməsi kimi tətbiq edilir. Nəzarətin nəticələrinin qeyri-
müəyyənliyi texniki təcrübələr, ölçmələr, təhlil, sınaqlar əsasında aparılan keyfiyyətə nəzarət me-
todları üçün xarakterikdir. O, ölçü cihazlarının dəqiqliyindən, nəzarət şəraitlərinin dəyişməsindən, 
nəzarəti həyata keçirən heyətin xüsusiyyətlərindən və s. kimi amillərdən asılıdır [3].  

Nəzarət metodikası buraxılan məhsulun keyfiyyəti üçün nəzərdə tutulan müəyyən tələblərə 
cavab verib-verməməsini müəyyənləşdirmək üçün istifadə edilən nəzarət vasitə, metod və plan-
larının məcmusunu müəyyən edir. Nəzarət metodikaları əldə edilən göstəricilərin düzgünlüyünü, 
etibarlılığını və dəqiqliyini, yəni müəyyən tələb edilən xarakterisikalarını təmin etməlidir.  

Nəzarəti təşkil edən tərəf. Prioritetin paylanma prinsipinin təsir dairəsi digər hüquqi şəxsə 
ötürülən (geri qaytarılan) məhsulun keyfiyyətinə nəzarətlə məhdudlaşır. Belə məhsulun keyfiy-
yətinə nəzarət bir növ bir müəssisədən digərinə, bir sahədən digərinə keçiddə “sərhəd” qaydala-
rıdır. Buna uyğun olaraq nəzarət prosesində iştirak edən və onun nəticələrində maraqlı olan tərəflər 
iki hissəyə bölünür. Nəzarətin yerinə yetirilməsində tərəflərin iki hissəyə bölünməsi funksional 
xarakter daşıyır. Bu, heç də o demək deyildir ki, tərəflərin hər ikisi nəzarət prosesində iştirak edir. 
Məsələn, istehsalçının keçirdiyi nəzarətdə istehlakçı iştirak etməyə də bilər. Əhəmiyyətli cəhət 
odur ki, zəruri hallarda o, nəzarətin nəticələri ilə tanış olmaq, onların doğruluğunu yoxlamaq, öz 
imkanları hesabına, yaxud ixtisaslaşmış müəssisələrə sifarişlə müraciət edərək qəbul etdiyi 
məhsulun keyfiyyətinə nəzarət etmək hüququna malikdir.  

Müfəttiş nəzarəti orqanları məhsulu yoxladıqda tərəflərdən biri rolunda göstərilən orqanların 
nümayəndələri iştirak edir.  

Nəzarəti təşkil edən tərəfin müəyyənləşdirilməsi prioritetin vahid paylanma prinsipinin 
qurulmasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir.  

Yuxarıda göstərilən tərəflərdən başqa, mərkəz elementi də təhlilə daxil edilməlidir. Mərkə-
zin vəzifəsi tərəflər arasında münasibətləri tənzimləməkdir. İstehsalçılar və istehlakçılar müstəqil 
təşkilatlar olduqda standartlaşdırma, metrologiya və mübahisəli məsələlərin həlli üzrə dövlət or-
qanları, istehsalçı və istehlakçılar müəssisənin ayrı-ayrı bölmələri (sex, sahə və s.) olduqda müəs-
sisənin müvafiq mərkəz orqan və xidmətləri mərkəz rolu oynayır. Beynəlxalq münasibətlərdə 
beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemləri mərkəz rolu oynaya bilər [4].  

İstehsalçı-mərkəz-istehlakçı struktur formasını nəzərdən keçirək.  
Prioritetin paylanma prinsipinə görə yüngül sənaye məhsullarının keyfiyyətinə və etibar- 

lılığına nəzarət (qəbul, giriş nəzarəti, istismar sınaqları və s.) zamanı nəzarətin nəticələrində ma-
raqlı tərəflərin - tədarükçülərin (istehsalçıların), dövlət orqanlarının qarşılıqlı münasibətləri vahid 
prinsip əsasında qurulmuşdur. Nəzarəti təşkil edən tərəf nəzarət metodlarını, vasitələrini, planlarını 
(nəzarət metodikasını) seçməklə əlavə hüquq (prioritet) əldə edir.  

Nəzarətin nəticələrində qeyri-müəyyənlik (qeyri-dəqiqlik, xətaların olması və s.) ikinci 
tərəfin xeyrinə müəyyənləşdirilir.  

Yuxarıda göstərilən müddəaların reqlamentləşdirilməsi, qeyri-müəyyənliyin kəmiyyətcə 
müəyyənləşdirilməsi, qərarların qəbuledilmə qaydaları, nəzarət metodikalarının attestasiyası da 
daxil edilməklə xüsusi mərkəzi orqanlar tərəfindən həyata keçirilir. Nəzarətin nəticələrinə görə 
fikir ayrılığı olduqda mübahisəli məsələlərin həlli də bu orqanlar tərəfindən yerinə yetirilir.  

Prioritetin paylanma prinsipi firmadaxili və müəssisədaxili səviyyədə istifadə edildikdə 
keyfiyyətin idarə edilməsi həvalə edilən xidməti struktur elementləri, keyfiyyətə nəzarət orqanları 
və c. mərkəzi orqan kimi iştirak edir.  

Belə qurulma prinsipi nəzarəti hansı tərəfin təşkil etməsindən asılı olaraq (istehsalçı, yaxud  
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istehlakçı) dəqiqləşdirilir.  
Qəbul nəzarəti prosesində nəzarətin metodikasının seçilməsində prioriteti istehsalçı qazanır, 

nəzarətin nəticəsində qeyri-dəqiqlik isə istehlakçının (sifarişçinin) xeyrinə müəyyənləşdirilir. Giriş 
nəzarətində isə prioritetin yeri dəyişir: nəzarət metodikasının seçilməsini ikinci tərəf edir, qeyri-
dəqiqlik isə müvafiq olaraq tədarükçünün (istehsalçının) xeyrinə müəyyənləşdirir.  

İstehsalçı öz istehsaldaxili problemlərini həll etmək məqsədi ilə keyfiyyətə nəzarəti təşkil 
etdikdə göstərilən tələblər çıxarılır və nəzarət ancaq öz maraqlarına uyğun təşkil edilir.  

Mahiyyət etibarı ilə prooritetin paylanması prinsipi məhsulun keyfiyyətinə nəzarət zamanı 
tərəflərin hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirir: nəzarəti təşkil edən tərəf attestasiya olunmuş 
nəzarət metodikalarından sərbəst seçim hüququnu saxlayır, digər tərəfdən o, qarşı tərəfin maraq-
larına toxunan qərarların doğruluğunu sübut etməlidir.  

Nəzarət qaydalarının sübuta yetirmə məsələləri üzərində bir qədər geniş dayanmaq lazımdır. 
Əvvəlcə dəqiq müəyyənləşdirilməlidir ki, məhsulun tələblərə uyğunluğu kimə sübut olunur. Yün-
gül sənaye məhsullarının keyfiyyətinə qəbul nəzarətində istehlakçıların, standartlaşdırma üzrə 
dövlət orqanlarının, müxtəlif müfəttişliklərin nümayəndələrinə məhsulun normativ-texniki sənəd-
lərin tələblərinə tamamilə uyğun olması sübut edilir.  

Öz növbəsində istehlakçının təşkil etdiyi nəzarət istehsalçıların, standartlaşdırma üzrə dövlət 
orqanlarının, müxtəlif müfəttişliklərin nümayəndələrinə məhsulun keyfiyyətinə qoyulan tələblərə 
uyğun olmaması faktını sübut etmək məqsədi daşıyır.  

Belə proseslərdə sübutetməni hərfi mənada qəbul etmək düzgün deyildir (prosesdə hər iki 
tərəf iştirak edir və bir tərəf digərinə keyfiyyətin tələblərə uyğun olmaması faktını sübut edir).  

Nəzarət qaydalarında sübuta yetirmə aşağıdakı iki tələblə təmin olunur [5].  
1. Nəzarət zamanı attestasiya olunmuş nəzarət metodikalarından istifadə olunmalıdır, yəni 

qeyri-müəyyənlik (qeyri-dəqiqlik, xəta) kəmiyyətcə təyin edilməli və maraqlı tərəflərin hər ikisinə 
məlum olmalıdır.  

2. Nəzarətin nəticələrinə görə qərarların qəbul edilməsi qaydaları prioritetlərin paylanma 
prinsipinə əsaslanmalıdır.  

Mahiyyət etibarı ilə yoxlayan tərəf rolunda çıxış edən müəssisə, təşkilat nəzarəti təşkil edən 
tərəfin əldə etdiyi nəticələrin doğruluğuna əmin olmaq üçün bu iki tələbin ödənməsini və icraçı 
heyət tərəfindən nəzarət metodikalarına riayət edilməsi faktını yoxlamalıdır. Tərəflər arasında belə 
qarşılıqlı münasibətlərin təşkili prinsipi nəzarətin sübuta yetirmə xassələrini təmin edir, nəzarətin 
nəticələrinə görə qəbul edilmiş qərarların doğruluğuna zəmanət verir. 
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соответствующих статистических методов обеспечивает сокращение расходов предприя-
тий-производителей, повышает экономическую эффективности, обеспечивает уверенность 
потребителей в стабильности качества товаров. С этой точки зрения применение статисти-
ческих методов приобретает актуальность. 
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Summary 
The mass and serial production of light industry products requires the use of statistical 

methods in the management of the quality of them. The application of the appropriate statistical 
methods ensures a reduction in the costs of manufacturing enterprises, increases economic 
efficiency, and assures consumers of the stability of the quality of goods. From this point of view, 
the use of statistical methods in quality management becomes relevant. 
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MƏHSULUN KEYFİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ VƏ EKOLOJİ 

TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏMİN EDİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Böyük olmayan müəssisələrdə (təşkilatlarda) əməkdaşlarla bir neçə vəzifənin üst-üstə 
salınması zamanı əməkdaşın olmadığı dövrdə (məzuniyyət,ezamiyyət və s.) KMS-nin bütövlü-
yünü təmin etmək üçün vəzifə təlimatlarında işdə mövcud olmayan vəzifəli şəxsin dəyişdirilməsi 
imkanı təyin edilməlidir.  

İSO 9000 standartlarının tələblərinə əsasən müəssisə (təşkilat) keyfiyyət barədə bütün sənəd-
lərlə və qeydə alınan verilənlərilə idarəetmə prosedurunu müəyyən etməli və işçi vəziyyətdə sax-
lamalıdır. Bu prosesin olması barədə ən çox tam təqdimat idarəetməyə funksional yanaşma 
əsasında alına bilər. Məlumdur ki, istənilən idarəetmədə aşağıdakı ümumi funksiyalar yerinə 
yetirilir: planlaşdırma, təşkil etmə, nəzarət, tənzimləmə, qeydə alma, təhlil [2,3]. 

Verilmiş planlaşdırma növü keyfiyyət xidmətilə İSO 9000 seriyalı standartların tətbiqinin 
ümumi planı əsasında həyata keçirilir.  

İlbəil tərtib edilən sənədləşdirmənin işlənməsinin (və yenidən baxılmasının) planları-
qrafikləri şöbənin bütün maraqlanan rəhbərləri ilə razılaşdırılır. Planlaşdırma zamanı bütün 
göstərilmiş işlərin yerinə yetirilməsinə hər bir ayrı sənəd üzrə məsuliyyət daşıyan şöbələr (vəzifəli 
şəxslər) təyin edilirlər.  

Verilmiş işi məsuliyyətin matritsası şəklində yerinə yetirmək məqsədəuyğundur.  
Prosedurlar.  
Keyfiyyət menecmenti sistemi lazım olan bütün prosedurları “sənədləşdirilmiş prosedur” 

çərçivəsində özünə daxil edir və İSO 9001 tələblərinə uyğun gələn istehsal üsulları kimi təyin 
edirlər.Misal üçün:  

• sənədləşdirmə ilə idarəetmə;  
• yazılarla idarəetmə;  
• daxili audit;  
• uyğun gəlməyən məhsul;  
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• korrektləşdirici təsirlər;  
• xəbərdaredici təsirlər;  
• prosedurlar (müəssisə standartları).  
Bölmələrlə yerinə yetirilən prosedurların keyfiyyət sistemi sənədlərinin ikinci səviyyəsini 

tərtib edirlər. Hər bir prosedur özü ilə ümumi prosedurları şərh edən sənədi təqdim edir (yəni, 
icraçıların adsız sadalanmasını) təqdim edir. Belə sənəd özünə bölmənin struktur sxemini 
funksional vəzifələrinin bölüşdürülməsilə daxil edə bilər [1].  

Sənəd aşağıdakı sualları daxil etməlidir:  
• Nə? (bölmənin funksiyaları);  
• Kim? (təşkiletmə strukturu, vəzifələr, məsuliyyət, hər birinin funksiyaları və rolu);  
• Necə? (təlimata istinad, harada izah edilir, əməliyyatlar məhz necə yerinə yetirilir);  
• Kimlə? (kim bölmənin çatdırıcısıdır və sifarişçisidir).  
İşçi təlimatlar.  
Özü ilə keyfiyyət sistemi sənədlərinin üçüncü (aşağı) səviyyəsini təqdim edirlər. Verilmiş 

təlimatlar addımbaddım şərh edirlər ki, istehsalın konkret sadə əməliyyatı, yığma, avadanlığın 
qurulması, onun işçi vəziyyətdə saxlanması və s. necə yerinə yetirilə bilər.  

Müəyyən edirlər ki, məhsulun keyfiyyəti necə nəzarət edilə bilər, hansı vasitələr istifadə 
edilə bilər, hansı ölçmə avadanlığı tətbiq edilə bilər və s.  

Proseslərin sənədləşdirilməsi özünə hər bir mərhələdə idarəetmənin və istehsalın bütün 
prosesləri üçün istehsal məhsulunun ardıcıllığını və qarşılıqlı təsirini təyin edən sxemləri daxil 
edir.  

Sxemlərin nömrələnməsinə və nəşrin nömrəsinə nəzarət həm də keyfiyyət sisteminin qalan 
prosedurlarına münasibəti üzrə olduğu kimi həyata keçirilməlidir.  

KMS-nin əsası verilənlərin yığılmasına xidmət edir.  
Formaların (blankların) nömrələnməsinə və buraxılmasına nəzarət keyfiyyət sisteminin 

qalan sənədlərinə olduğu kimi həyata keçirilməlidir.  
Sənədlərin işlənməsinin və işə salınmasının təşkili.  
Adətən hər bir sənədin işlənməsi üç ardıcıl yerinə yetirilən mərhələlərdə aparılır:  
• birinci mərhələ - layihənin sənədinin işlənməsi (birinci redaksiyanın) və onun rəyə uyğun 

şöbələrə göndərilməsi;  
• ikinci mərhələ - rəylərin işlənməsi, sənədin yekun redaksiyasının işlənməsi, onun maraq-

lanan şöbələrlə razılaşdırılması və səlahiyyətli vəzifəli şəxslə təsdiqi.  
• üçüncü mərhələ - qeydə alınma, nəşr etmə və istifadəçilərin təmin edilməsi.  
İşlənmiş sənədə müəyyən kod (şifr) verilir ki, bu da keyfiyyət sistemi sənədləşdirilməsinə 

onun struktur məxsusluğunu müəyyən edir, ən çox yayılmış kodlaşdırma variantında sənədin kodu 
özünə daxildir: sənədin şərti idarəetməsi (indeksi), sənədin növünün rəqəm kodu, keyfiyyət sistemi 
elementinin kodu, sənədin sıra nömrəsi və onun təsdiq olunma ili [4].  

Keyfiyyət sistemi sənədlərinin hüquqi müdafiəsinin məqsədi müəssisənin intellektual mül-
kiyyətinin saxlanmasından ibarətdir, çünki keyfiyyət sisteminin bütün sənədləri, rəhbərliyinki 
istisna olmaqla daxili istifadənin sənədləridir, onlar səlahiyyətli vəzifəli şəxsin uyğun icazəsi 
olmadan kənar təşkilatlara və şəxslərə təqdim edilməməlidir.  

Təsdiq olunmuş sənədin işə salınması şöbə-işləyicilə həyata keçirilir. Hər bir işə salınan 
sənəd xüsusi vərəqlə müşayiət olunur ki, bunda da şöbələrin rəhbərləri göstərilirlər, hansılarda bu 
sənədlə müəyyən vəzifələr verilir. Sənədin işə salınması uyğun qaydanın göstərici sənədin əsa-
sında həyata keçirilir.  

İstifadəçilərin sənədin surətlərilə təmin edilməsini işləyici şöbə həyata keçirir. Bu zaman 
verilmiş sürətlərin ciddi qeydiyyatı aparılır.  

Sənədin öz vaxtında və tam aparılması, həm də işçilərin onun məzmunu ilə tanış edilməsinə 
məsuliyyəti sənədin təsiri yayılan bölmələrin rəhbərləri daşıyırlar.  

Sənədlərin nəzarəti  
Sənədlərin şərhinin və tərtib edilməsinin düzgünlüyünə nəzarəti keyfiyyət xidməti həyata  
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keçirir. Daimi (cari) sənədin tələblərinin yerinə yetirilməsinin yoxlanmasını şöbələr aparırlar, 
hansılarda sənəd istifadə edilir, fasiləli yoxlamanı keyfiyyət sistemi auditlərinin aparılması zamanı 
həyata keçirirlər.  

Sənədlərin tənzimlənməsi  
Bu fəaliyyətin məqsədi qüvvəsini itirmiş yaxud köhnəlmiş sənədlərin istifadəsinin aradan 

qaldırılmasıdır. Bununla əlaqədar olaraq xüsusi diqqət sənədlərin öz vaxtında təzələnməsinə, yəni 
onlarda dəyişikliklərin və əlavələrin edilməsinə yönəldilir.  

Sənəddə dəyişikliklərin və əlavələrin aparılmasının zəruriliyini təyin edən əsas amillər ola 
bilərlər [5]:  

• keyfiyyət sahəsində təşkilatın siyasətində dəyişikliklər;  
• sənədlə reqlamentləşdirilən işin yerinə yetirilmə şəraitlərinin dəyişdirilmələri;  
• işin yerinə yetirilməsinə tələblərin dəyişiklikləri;  
• işin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olan bir neçə sənədlərin, yaxud şöbənin təsir 

müddətinin bitməsi;  
• keyfiyyət sisteminin daxili, yaxud xarici auditlərinin nəticələri;  
• müəssisə (təşkilat) rəhbərinin qərarı;  
• şöbələrin, mütəxəssislərin və icraçıların əsaslandırılmış təklifləri.  
Sənəddə dəyişiklikləri və əlavələri sənədi işləyən edir. Dəyişiklik yaxud əlavə edilmiş sənə-

din bir yolla, məsələn, müəyyən rəng, yaxud hərif işarələrinin köməyi ilə ayrılması məqsəd-
yönlüdür. Fərz edək ki, sənədin üzərinə qırmızı etiket yapışdırılır, həmin etiket şahidlik edir ki, bu 
dəyişiklik edilmiş sənəddir və beləliklə, onun hər istifadəçisi onunla tanış olmağa borcludur. 
Sənədlə onun bütün istifadəçiləri tanış olduqdan sonra etiket istifadəçinin imzası ilə çıxarılır və o 
etiketin geri qaytarılmasına nəzarət edən xidmətə göndərilir. Dəyişikliklərin və əlavələrin qeydə 
alınma vərəqi hər bir sənədin tərkibinə daxil edilir.  

Keyfiyyət sistemi sənədlərinin məzmununun aktuallığını təmin etmək üçün və onlarda 
uyğun dəyişikliklərin edilməsi zərurətinin təyini üçün hər il onların redaksiya edilməsi aparılır ki, 
bu da hər nəzərə alınan sənəd nümunəsinin titul vərəqindəki işarə ilə təsdiqlənir.  

Redaksiya edilməyə məsuliyyəti işlənməyə və sənədin aktuallaşdırılmasına cavab verən 
şöbə daşıyır.  

Sənədə əhəmiyyətli, prinsipial xarakterli dəyişikliklərin edilməsinin zəruriliyi zamanı onun 
yenidən baxılmasını yerinə yetirir, onun da nəticəsi sənədin tam yeniləşməsidir və onun yeni 
nəşridir.  

Yenidən baxılma üçün əsas daxili auditin nəticələri üzrə iradlar müəssisənin (təşkilatın) 
şöbələrinin təklifləri ola bilər. Yenidən baxılma zamanı işləyən sənəd ləğv edilir, yenisində isə 
sənədə edilən dəyişikliklər göstərilir. Yeni sənədə təsdiq edilmə ilinin sonuncu iki şifrini dəyiş-
dirməklə köhnə kod verilir. Sənədin yenidən baxılmasına məsuliyyəti onun işlənməsinə və təzələn-
məsinə cavab verən şöbə daşıyır.  

Sənədlərin işçi vəziyyətdə saxlanması üçün xüsusi yoxlama aparılır ki, bunun da nəticələrinə 
əsasən yararsızlıq və lazımi miqdarda lazım olan nüsxələrin olmaması səbəblərini göstərməklə 
onun dəyişdirilməsinə sifariş tərtib edilir.  

Bütün işləyən sənədləşdirmələr “Nəzərə alınmış nümunə” qrifinə malikdir. Müddəti keçmiş 
sənədlərin istifadəsinə yol verilmir. Yararlılığını itirmiş sənədlər: zibillənənlər, cırılmışlar, ayrı-
ayrı vərəqləri itirildiyindən tam olmayanlar artıq yararsız kimi qəbul olunurlar, istifadədən çıxa-
rılırlar və məhv edilirlər. Sənədlərin işçi vəziyyətdə saxlanmasına məsuliyyəti onun istifadəçiləri 
daşıyırlar.  

Sənədlərin ləğv edilməsi  
Sənədlərin ləğv edilməsi yerinə yetirilir [2,3]:  
• sənədlərin yenidən baxılması zamanı;  
• bir neçə işləyən sənədlərin birində birləşdirilməsinin zəruriliyi aşkar ediləndə yaxud 

müəyyən edilmiş sənədlərin daha çox tam detallaşdırlması məqsədilə bir sənədi bir 
neçəsinə bölən zaman;  

• təşkilati strukturun, istehsalın texnologiyasının həddən ziyadə dəyişdirilməsi zamanı;  
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• sənədin görünüşünün (növünün) dəyişdirilməsi zamanı (məsələn,təlimatın müəssisənin 
standartına yaxud əksinə keçirilməsi);  

• digər əsaslandırılmış hallarda.  
Ləğv edilmiş sənəd istifadədən çıxarılır və nəzərə alınmış nümunələrin üzərində sənədin 

vəziyyətinin yerinə yetirilməsinin nəzarətinə məsuliyyət daşıyan şəxsin imzası ilə “Ləğv edilmiş-
dir” ştampı qoyulur. Sənədin ləğv edilməsi barədə qərarı yaxud onun işləmə müddətinin dəyişdiril-
məsi barədə sənədi təsdiqləmiş şəxs qəbul edir.  

Sənədlərin nəzərə alınması  
Keyfiyyət sisteminin hər bir sənədinə onun təsdiq olunmasından sonra nəzərəalma kartı 

qoyulur. İstifadəçilərə verilən yaxud göndərilən sənədlərin qeydə alınması xüsusi jurnalda aparılır 
ki, burda da kod və sənədlərin adları, onun istifadəçiyə təqdim edilmə forması, istifadəçinin imzası, 
həm də sənədin ləğvi barədə qeydlər edilir. Bir sıra hallarda istifadəçinin yazılı sifarişi üzrə ona 
sənədin nəzərə alınmış bir neçə nüsxəsi təqdim edilir, onlardan birinin üzərində “Nəzarət olan”, 
digərlərində isə “İşçi olan” qrifi qoyulur.  

Keyfiyyət sistemi sənədlərinin kənar təşkilatlara təqdim edilməsi zamanı onların üzərində 
“İnformasiya üçün” ştampı qoyulur, yaxud əlnən imzalanır. Sənədlərin kənar təşkilatlara təqdim 
olunması barədə qərarı keyfiyyət xidmətinin rəhbəri yaxud digər təşkilatın rəhbərilə səlahiyyət 
verilən şəxs qəbul edir.  

Sənədlərin əsilləri inventar jurnalında nəzərə alınır (sənədlərin növləri üzrə ayrılıqda). Hər 
bir sənədin cildində boş sahədə onun inventar nömrəsi göstərilir. Sənədlərin bütün əsilləri keyfiy-
yət xidmətində, surətləri isə uyğun bölmələrdə saxlanılır. Şöbələrdə sənədlərin nəzərə alınan və 
nəzərə alınmayan, yəni məhv etməyə və ya köhnə sənədlərin təsadüfi istifadəsi imkanına malik 
olan surətləri ayrıca saxlanılırlar. Müəssisənin (təşkilatın) hər bir şöbəsində onda saxlanılan 
sənədlərin siyahıya alınması aparılır. 
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Резюме 
В сфере материального производства, в том числе в промышленности потребность в 

создании систем менеджмента качества заключается в том, чтобы обеспечить проверку, с 
перерывами системы менеджмента качества  

ISO 9000 системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов 
качества сертифицированных , подтверждает его возможности по обеспечению.  

Менеджмент качества, существующих в области современных стандартов ISO серии  
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aooropriate to provide free ciculition of Azerbaijan products and to jake measures about 
simplitying import-aport operations. Then measures range from forming legal base to 
correspomding of national stantart to international Europe standarts. In industry the creation of 
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DÜNYANIN ƏRZAQ BAZARININ İNKİSAF İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
Müasir dövrdə əhalinin ərzaqla təminatı bəsəriyyətin ən qlobal problemlərindən biridir. 

Problemin həllində taxılçılıq təsərrüfatı əsas yerlərdən birini tutur. Bu təsərrüfat aqrar-sənaye 
kompleksinin digər sektorları üçün sistem yaradan, əlaqələndirici rolunu oynayır. 

Taxıl istehsalının vəziyyəti və taxıl bazarında mövqeyi dünya təcrübəsində beynəlxalq 
miqyasda ayrı - ayrı ölkələrin ərzaq təhlükəsizliyinin əsas göstəricisi kimi qəbul edilir. 

Taxıl istehsalının ölkə üçün sosial - iqtisadi əhəmiyyəti nöqteyi-nəzərindən, əhalinin çörək 
və çörək məmulatı ilə etibarlı təminatı, gündəlik istehlak məhsulunda əvəzolunmayan məhsul kimi 
əhəmiyyət kəsb etməsi, ərzaq məhsulu olan taxılı bir daha ön plana çəkir. Taxıl və onun emal 
məhsulları mənşə etibarı ilə insanın həyat fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. 

Taxıl istehsalı bütün dövrlərdə diqqət mərkəzində olmuş və dövlətlərin iqtisadi siyasətinin 
ana xəttini təşkil etmişdir. 

Bununla yanaşı, bitkiçilik məhsulları olan tərəvəzin, meyvənin, kartof və bostan bitkilərinin, 
heyvandarlıq məhsullarından - ət, süd və ət - süd məhsullarının rolu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və 
insanların yaşayış kalorisinin formalaşdırılmasında iştirak edir, onların həyat fəaliyyətini təmin edir. 

İnsanların ərzaq məhsullarına olan tələbatı onların yaşı, peşəsi, əmək şəraiti, milli xüsusiy-
yətləri, yaşadıgı məkan və digər şərtləndirici amillər nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilir. 

İnsanların varlıgını kənd təsərrüfatı, onun ayrılmaz sahəsi olan bitkiçilik, heyvandarlıq və 
emal məhsulları olmadan təsəvvür etmək mümkün deyildir. Hər üç sahə ərzaq təhlükəsizliyinin 
özülü, məhək daşıdır. Bu sahələr insanları aclıq və səfalətdən qoruyur, ölümdən xilas edir. 

Təkmilləşdirilmiş metodika və rəqəmlər bazası üzərində iki onillik araşdırmalar nəticəsində  
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aclıqdan xroniki əziyyət çəkən insanların sayı BMT-nin ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının 
(FAO), Kənd Təsərrüfatının inkişafı üzrə Beynəlxalq Fond (İFAD) və Beynəlxalq ərzaq Proqramı 
(BƏP) tərəfindən dəqiqləşdirilərək müəyyən edilmişdir ki, hazırda dünyada bu insanların sayı 
təxminən 870 milyondur. 

Aclıqdan xroniki əziyyət çəkən insanların əksəriyyəti, yəni 852 milyon nəfəri, orta hesabla 
bu ölkələrdə yaşayan insanların 15 faizi əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrin, 18 milyon nəfəri 
isə inkişaf etmiş ölkələrin payına düşür. [1] 

1990 - 2012-ci illər ərzində aclıqdan əziyyət çəkən insanların sayı 132 milyon nəfər, eyni 
zamanda dünya əhalisinin 18,6 faizindən 12,5 faizinədək, inkişafda olan ölkələrdə isə 23,2 faizdən 
14,9 faiz miqdarında azalmışdır ki, bu da əgər effektiv tədbir görülərsə Minilliyin inkisaf məqsəd-
lərinə çatmaga imkan verər. [1] 

1990 - 2007 -ci illər ərzində aclıqdan əziyyət çəkən insanların sayının azalma ehtimalı gözlə-
nildiyindən daha asagı olmusdur. Lakin 2007 - 2008 - ci illərdə aclığın azalmama prosesinin tempi 
aşagı düşmüşdür. [1] 

Müasir dünyanın texniki və iqtisadi göstəriciləri deməyə əsas verir ki, 100 milyondan artıq 
5 yaşına qədər uşaqların çəkisinin qeyri-normal olması və bununla öz insani və iqtisadi potensialını 
yerinə yetirmək iqtidarında olmaması və bu xroniki aclıgın nəticəsi olaraq ildə 2,5 milyon uşagın 
həyatını dəyişməsi yol verilməzdir. 

Bir az əvvəlki dünya maliyyə böhranının aradan qaldırılmasına imkan verə biləcək dünya 
iqtisadiyyatının tarazlıgı qeyri-stabildir. İnsanların əsas hüququ olan layiqli qidalanma hüququnun 
həyata keçirilməsi üçün əlavə tədbirlər həyata keçiriməlidir. Dünyada aclıq və doymamazlıq kimi 
fəsadların aradan qaldırılması üçün kifayət qədər bilik, təcrübə və vəsait mövcuddur. Kənd 
təsərrüfatı da daxil olmaqla, sosial müdafıə sistemini tətbiq etməklə ümumi iqtisadi artıma əsasla-
nan “ikili yanaşma” vacibdir. Yeni qiymətləndirməyə əsasən 2007-ci ildən 2010 - cu ilədək aclıgın 
artması nəzərdə tutuldugundan bir qədər az olmusdur. 2008 – 2009-cu illərin iqtisadi böhranı əksər 
inkişaf etmiş ölkələrdə, əvvəlcədən proqnozlaşdırılmasına baxmayaraq iqtisadiyyatın sürətlə aşagı 
düşməsinə səbəb olmamısdır. Lakin daxili bazarda ərzaq məhsullarının qiymətlərinə bir qədər təsir 
göstərmiş, bu isə əksər ölkələrin hökumətləri tərəfindən əhalinin qiymət artımından əziyyət 
çəkməməsi üçün iqtisadi təsir minimuma endirilmiş və müvafiq tədbirlər görülmüşdür [2]. 

Bu gün aclıqdan əziyyət çəkənlər haqqında məlumatın verilməsinə hələ 1990-cı ildən 
başlanılmışdır. Yeni metodika üzrə hesablamada əhalinin əsaslandırılmış sayı, lazım olan yaşayış 
kalorisinin qəbul edilməsi, təklif edilən ərzaq və s. göstərilmişdir. Yeni hesablamada rasionun 
enerji tutumu nəzərə alınmaqla ərzagın bölüsdürülməsi aparılmışdır. 

ƏKTT tərəfindən qida rasionunun qiymətləndirilməsi və ərzaq təhlükəsizliyinin digər 
aspektləri nəzərə alınmaqla müvafiq hesablamalar aparılmışdır. 

Ümumi nəzəriyyə sistemi müddəaları nöqteyi - nəzərindən ümummilli iqtisadiyyat sistem 
kimi bir sıra alt sistemlərdən ibarətdir. Aqro - ərzaq iqtisadiyyatı bunlardan biridir, bura iki alt 
sistem daxildir: kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı (kənd təsərrüfatı) və emalı (qida və emal 
sənayesi). Öz fəaliyyət sferasında o digər alt sistemlərlə (maliyyə, maşınqayırma, kimya, nəqliy-
yat, energetika) inteqrasiya vasitəsilə onların elementlərinin (məhsullar və xidmətlər) bir hissəsi 
ilə baglıdır. 

Aqro-ərzaq iqtisadiyyatının əsas məqsədi əhalinin, onun keyfiyyətinə və strukturuna görə 
müxtəlif qruplarının tələbatına müvafiq olan təbii ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsidir. İqtisadiy-
yatın izah edilməsilə əlaqədar olaraq bu proses yeni bazar münasibətləri əsasında həyata keçirilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, istehsalın sürətli inkisafından irəli gələn planlı-paylaşdırıcı sistem-
dən fərqli olaraq iqtisadi münasibətlərin tənzimləyicisi kimi bazar istehsalçı-istehlakçı münasi-
bətlərində istehlakçıların maraqları əhəmiyyətli dərəcədə nəzərə alınır. 

Bazar - ümummilli iqtisadiyyatda iqtisadi münasibətlərin formasıdır, onun əsas fərqləndirici 
əlaməti məhsulların alınması və satışı məqsədilə məhsulların (xidmətlərin) alıcıları ilə satıcılar 
arasındakı əlaqədir. 

Ədəbiyyatda məlum bazar anlayışını ümumiləşdirərək, ona aşağıdakı tərifi vermək olar: 
aqro-ərzaq bazarı-aqro-ərzaq iqtisadiyyatında iqtisadi münasib ətlərin formasıdır, bu formalar 
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çərçivəsində tələbat, təklif əmtəə və xidmətlərə qiymətlər formalasdırır. Aqro - ərzaq bazarının 
əsas məhsulu xammal, yem və qida məhsulları kimi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalıdır [3]. 

Bazar münasibətlərinin tənzimləmə mexanizminə aşağıdakı məqamlar təsir göstərir:  
- kənd təsərrüfatı məhsullarının və ərzağın orta qiymətlərinin, vəsait və əmək xərclərinin 

formalaşmasını müəyyənləşdirən dəyər qanunu; 
- bazar subyektləri arasında mübadilənin effektliyini, pul və məhsul axınının nisbətini müəy-

yənləşdirən tələbat və təklif qanunu; 
- konyunktura - tələbat və təklifin, qiymətlərin səviyyəsi, əmtəə ehtiyatları və s. nisbətilə 

səciyyələnən bazarda iqtisadi vəziyyət; 
- rəqabət - ayrı-ayrı məhsul istehsalçıları və ya əmtəələrin (xidmətlərin) təchizatçıları arasın-

da satışın, kapitalın daha gəlirli bazar seqmentlərinə axını vasitəsilə istehsal proseslərinin təbii 
nizamlanması mexanizmi. Daha əlverişli şərait uğrunda iqtisadi rəqabət, nəticədə borcunu ödəyə 
bilməyən müəssisələri müflisləşdirir və bankrota düçar edirlər. 

Bazar münasibətlərinin tənzimlənməsinin effektliyinə asağıdakı amillər neqativ təsir göstərə 
bilər: 

• inhisar (monopoliya) - bir və ya bir sıra müəssisələr tərəfindən nəzarət edilən bazar forma-
sıdır; adətən, iri firmalar, şirkətlər və onların birlikləri öz əllərində məhsulun satışını və istehsalını 
cəmləşdirirlər, bu da onlara inhisar qiymətlərini müəyyənləsdirməyə və daha çox gəlir əldə etməyə 
imkan verir; 

• kölgə iqtisadiyyatı - dövlət tərəfindən tənzimlənməyən məhsulların (kənd təsərrüfatı məh-
sullarının, ərzagın, maddi-texniki ehtiyatların və s.) istehsalı, paylaşdırılması və istehlakı. 

İngilis iqtisadçısı A. Smit hesab edirdi ki, bazar iqtisadiyyatı bir sistem kimi obyektiv inkişaf 
qanunlarına tabedir və təsərrüfatçılıq subyektlərinin müxtəlif maraqlarının yüksək dərəcəli özünü-
tənzimləmə və özününizamlanmaya qadirdir (“görünməyən əl” prinsipi). Bir çox iqtisadçılar bu 
konsepsiyanın tərəfdarıdır və o, XX əsrin 30 - cu illərinədək üstünlük təşkil etmişdir. 20 - ci illərin 
sonlarından 30 -cu illərin əvvəllərinədək dünya iqtisadiyyatını bürümüş tənəzzül iqtisadiyyatın 
özününizamlama nəzəriyyəsini məhv etmişdir. Bu nəzəriyyəyə zidd olaraq bazar iqtisadiyyatı 
təkcə “özünü tənzimləmirdi”, əksinə, məhvedici meyilləri daha da gücləndirirdi [4]. 

XX əsrin 30-cu illərində C.M.Keynsin bazar mexanizminə dövlətin müdaxilə etməsinin zəru-
riliyini və tələbatın tənzimlənməsində, investisiya proseslərində, kredit siyasətinin həyata keçirilmə-
sində və əhalinin məşğulluğunda əhəmiyyətini əsaslandıran nəzəriyyəsi yaranmışdır. Bu nəzəriyyə-
nin praktiki olaraq həyata keçirilməsi prosesində müxtəlif ölkələrdə iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən 
tənzimlənməsinin iki üsulu (mərkəzləşdirilmiş (qanunverici) - hamı üçün mütləq və mərkəzləşdiril-
məmiş (vasitəli) - qiymətlərə, ticarət qaydalarına, gəlirlərin, vergilərin və s. təsiri) yaranmışdır. 

Bazar iqtisadiyyatının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi üsulları sabitdir, lakin bazarda yara-
nan vəziyyətdən asılı olaraq dəyişə bilər. Bununla yanaşı, həyata keçirilən tədbirlər aqro - ərzaq 
iqtisadiyyatının optimal inkişafını təmin etməlidir. 

Real şəraitdə aqro-ərzaq iqtisadiyyatının optimallaşdırılması üzrə qərarlar qəbul edən şəxslər 
bazar subyektləri arasında mövcud olan bütün əlaqələri izləyib və həyata keçirmək iqtidarında 
deyillər. Buna görə də idarə edənlərin sayını artırmaq lazımdır, bu da rasional deyil, ya da 
subyektlər arasında idarəedilən əlaqələrin sayını azaltmaq mümkündür, bu da nəticədə idarəedilən 
sistemi xaosa gətirib çıxaracaq (sırf liberal iqtisadiyyat). Ona görə də optimallaşdırma prosesində 
bir tərəfdən bazar qanunlarının daha effektiv təsiri təmin edilməli, digər tərəfdən onun inkişafına 
neqativ faktorların təsirini minimuma endirə biləcək əlaqələr seçilib tənzimlənməlidir[5]. 

Aqro - ərzaq iqtisadiyyatının əsas dayağı kənd təsərrüfatıdır. Keçən əsrin 90-cı illəri ərzində 
ÜDM - də onun payının aşağı düsməsinə, qida və emal sənayesi sahələrində daha sürətli templərlə 
azalmasına baxmayaraq o, ölkə iqtisadiyyatının ən iri sahəsi olaraq qalmışdır. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının (xammalın) və ərzaq məhsullarının istehsalı çox mürəkkəb 
sistemdir, onun vəziyyəti və inkişafı bir çox xarici və daxili xarakterli faktorların kompleks təsirin-
dən asılıdır. Hal-hazırda o, ölkə əhalisinin yetərincə tam dəyərli qida məhsulları ilə təmin edilməsi 
kimi öz əsas funksiyalarını istənilən səviyyədə yerinə yetirmir. Bu məqsədə nail olunması birbaşa 
dövlətin aqrar siyasətinin əsasını təşkil edir. 
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Kaqor tipli şərablara ölkəmizdə və qonşu ölkələrdə yüksək tələbat vardır. Bu şərablar isteh-
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spirtlənməklə əldə edilən Kaqor tipli şərablar, şərab içkiləri kateqoriyasına keçir. Bu tələblər 
Kaqor tipli likör şərablarının texnologiyasında QOST tərəfindən tələb olunan üzüm mənşəli spirtli 
içkilərin istifadəsi, yerli istehsal üçün yenidir. Buna görə də, spirt komponentinin təbiətinin Kaqor 
tipli şərabların və içkilərin fiziki-kimyəvi xassələrinə təsiri praktiki olaraq öyrənilməmişdir.  

Abşeron ərazisi iqlim xüsusiyyətlərinə görə rayonlaşdırılmış sortlardan istifadə etmək şərti 
ilə təkcə meyvə [1] deyil, həm də ənənəvi üzüm şərabçılığı üçün əsl xammal bazasına çevrilə bilər. 

Abşeron rayonu şəraitində yetişdirilən yerli üzüm sortlarından təkmilləşdirilmiş texnologiya 
əsasında kaqor tipli şərabların hazırlanmasının elmi əsaslandırılması və işlənib hazırlanması üzrə 
tədqiqatlar regional səviyyədə böyük iqtisadi və sosial əhəmiyyət kəsb edən təxirəsalınmaz vəzifədir.  

Likör şərablarında bioloji aktiv və aromatik maddələrin tərkibinə əzintinin vibrasiya emalı-
nın təsiri öyrənilməmişdir. Buna görə də, Abşeron rayonunun perspektivli üzüm sortlarından Ka-
qor kimi şərab içkiləri və likör şərablarının istehsalı texnologiyasının təkmilləşdirilməsi aktualdır. 

Abşeron rayonu şəraitində yerli və rayonlaşdırılan üzüm sortlarından Kaqor kimi şərab 
içkilərinin elmi əsaslandırılması və təkmilləşdirilmiş texnologiyasının işlənməsidir.  

Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələrin ardıcıl həlli tələb olunur: 
-Abşeron rayonunda yerli və rayonlaşdırılan bəzi qırmızı üzüm sortlarının texnoloji 

qiymətləndirilməsi ilə uvoloji tədqiqat aparmaq və vahid yanaşmanı hazırlamaq; 
- qırmızı üzüm sortlarından termovinikasiya və sürətləndirilmiş saxlamadan istifadə etməklə 

Kaqor şərab materiallarının istehsal üsulunu əsaslandırmaq; 
- yüksək keyfiyyətli və dayanıqlı şərab içkiləri əldə etməyə imkan verən Kaqor kimi şərab 

içkilərinin istehsalı üçün müasir texnologiyanın işlənib hazırlanması; 
- Abşeron rayonunda yetişdirilən təcrübi üzüm nümunələrindən hazırlanan Kaqor kimi şərab 

içkilərinin fiziki-kimyəvi və orqanoleptik xüsusiyyətlərini araşdırmaq; 
- təklif olunan texnologiyaya uyğun olaraq rayonlaşdırılmış qırmızı üzüm sortlarından Kaqor 

kimi şərab içkilərinin istehsalının əsas göstəricilərini hesablamaq. 
Azərbaycanda üzümçülüyün və şərabçılığın hazırkı vəziyyəti: Müasir dövrdə üzüm istehsalı  

üçün yararlı torpaq şəraitinə malik olan bölgələrin mövcudluğu, üzümün digər bitkiçilik məhsullarına 
nisbətən yüksək iqtisadi səmərəliliyi, yerli üzüm sortlarının zəngin genofondu, mövcud işçi qüvvəsi, 
üzüm emalı sənaye müəssisələrinin yerli xammala tələbatının dolğun ödənilməsi, həmçinin dünya 
bazarlarına yüksək keyfiyyətli ekoloji təmiz süfrə üzümü və müxtəlif şərab məhsullarının çıxarılması 
imkanları ölkəmizdə üzümçülüyün daha da inkişaf etdirilməsini aktuallaşdırmışdır. 

Məhz buna görə Azərbaycanda bu məsələ prioritet vəzifə kimi qarşıya qoyulmuş, müvafiq 
dövlət proqramları qəbul edilmişdir. 

“2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında şərabçılığın inkişafına dair Dövlət Proq-
ramı” aqrar-sənaye kompleksinin rentabelli və ən qədim sahələrindən olan şərabçılığın innovativ 
texnologiya əsasında inkişafına yönəlmişdir. Hazırda ölkədə şərabçılığın yeni inkişaf mərhələsinə 
keçirilməsi qarşıda duran əsas hədəflərdən biridir. Sözügedən dövlət proqramının məqsədi də 
2025-ci ilə qədər ölkədə şərab və şərabçılıq məhsullarına tələbatın ortamüddətli perspektivdə yerli 
ehtiyac və ixracat imkanları nəzərə alınmaqla ödənilməsi, şərab istehsalı müəssisələrinin fəaliy-
yətinin genişləndirilməsi və müasir texnologiyalar əsasında qurulması, xammal təminatının yaxşı-
laşdırılması, şərabçılıq məhsullarının ixracının artırılması üçün ölkədə üzümçülüyün inkişafını 
stimullaşdırmaqdan ibarətdir. 

Qırmızı şərab istehsalının müasir texnoloji  xüsusiyyətləri: Azərbaycanda  üzüm şərabla-
rının və şərab içkilərinin istehsalı QOST 32030-2013 “Süfrə şərabları və süfrə şərabı materialları” 
tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir: “Ümumi texniki şərtlər” (tətbiq tarixi 01.07.2014), QOST 
32715-2014 “Likör şərabları, qorunan coğrafi göstəricilərə malik likör şərabları, qorunan mənşə 
adları verilən likör şərabları”. 

Şərabçılığın əsas tədqiqat vəzifələri bunlardır: keyfiyyətli şərabların və şərab içkilərinin 
istehsalı, yerli xammaldan istifadə etmək şərti ilə şərabçılıqda yeni texnologiyaların yaradılması-
nın elmi konsepsiyasının işlənib hazırlanması [2].  

Yüksək keyfiyyətli qırmızı şərabların istehsalında əsas texnoloji vəzifə üzüm giləsindən 
aromatik və rəngləndirici maddələrin çıxarılması, habelə şərabın əmələ gəlməsi və yetişməsinin 
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ayrı-ayrı mərhələlərində onların qorunması üçün əlverişli şəraitin təmin edilməsidir. Aromatik və 
rəngləndirici maddələrin çıxarılması bir çox amillərdən asılıdır: bu birləşmələri ehtiva edən hü-
ceyrələrin mexaniki və ya fermentativ məhv dərəcəsi, temperatur və s. [3]. 

Üzümün qırmızı üsulla emalı, ilkin şərabçılığın ən enerjili və əmək tutumlu prosesidir, mahiyyəti 
üzümün qabığından və ona bitişik sellüloz təbəqələrindən fenol maddələrinin çıxarılması üçün böyük 
kütləni qarışdırmaq tələbindən ibarətdir. Hal – hazırda bu işlər əsasən avtomatlaşdırılmışdır. 

Əzintidə qıcqırmadan istifadə edərək şərab materiallarının alınması 
Abşeronda yetişdirilən və orta titrləşə bilən turşuluğu, şəkərin kifayət qədər yığılmasını və 

salxımların qənaətbəxş yetişməsini özündə birləşdirən üzümün xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, 
tədqiqatları davam etdirərkən, bu kimi zənginləşdirilmiş şərab içkilərinin texnologiyasının işlənib 
hazırlanmasına diqqət yetirmək qərara alınıb. Etil spirtindən istifadə edərək rektifikasiya edilmiş 
etil spirti götürülmüşdür. Abşeron üzümlərindən Kaqor kimi şərab içkilərinin istehsalının texnoloji 
rejimlərini aydınlaşdırmaq və əsaslandırmaq üçün şərab materiallarının istehsalı aşağıdakı 
üsullarla həyata keçirilmişdir. 

Qısa müddət ərzində şərabın mayalanmasından ibarət texnoloji metodun istifadəsi, şərbətdə 
rəngləyici, ekstraktiv və aromatik maddələrin tərkibini artırmağa və bununla da hazır içkinin key-
fiyyətini yaxşılaşdırmağa imkan verən bir texnika kimi təsvir edilmişdir. . 

Təcrübə 2021-2022-ci illərin Mətrəsə, Xindoqnı, Kaberne, Qaragöz kimi yerli üzüm sortla-
rından istifadə edilərək aparılmışdır. Üzüm məhsulu yoxlamaya təqdim edilmiş, bu müddət ərzində 
yarpaqlar, budaqlar, zədələnmiş və çürümüş, eləcə də çox çirklənmiş giləmeyvə çıxarılmışdır. Sonra 
üzüm salxımları pulpa əldə etmək üçün çarxlı qırıcı-gövdələmə maşınına verilirdi. Hazır pulpa istilik 
qabına göndərildi, burada pulpanın istilik müalicəsi 1 saat ərzində 66 ± 10 С-də aparıldı. Əzintinin 
ilkin sulfasiyası aparılmadı. 

İstiliklə işlənmiş əzinti, üzən qapaq ilə əzinti fermentasiyasını təmin edən fermentasiya tank-
larına yükləndi. Fermentasiya tankına şərab mayası əlavə edildi və vaxtaşırı qarışdırmaqla, əzinti  
1, 2 və 4 gün fermentasiya edildi. 

Seçilmiş üzüm sortlarının sellülozunun 1, 2 və 4 gün ərzində fermentasiyasının nəticələrini qiy-
mətləndirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu texnikanın müsbət rolu var, çünki fermentasiyanın 
dördüncü günündə fenol maddələrin tərkibi Xindoqnı üzümləri üçün 9,77- artır. 16,23%; Mədrəsə 
üzümü 7,16-13,88%; Kaberne üzümləri üçün 5,51-7,45%; Qaragöz üzümü üçün 4,81-9,93%. 

Üzüm əzintisinin pektolitik fermentlərlə qısamüddətli emalından ibarət texnoloji metodun 
istifadəsi xüsusi ədəbiyyatda şirədə rəngləndirici, ekstraktiv və aromatik maddələrin tərkibini artır-
maq, habelə şirniyyatda şirniyyatın miqdarını azaltmaq imkanı verən üsul kimi təsvir edilmişdir. 
Ayrılan sortun özlülüyü, bu da əzintinin sıxılması prosesinin asanlaşdırılmasına və sortun ümumi 
miqdarının məhsuldarlığının artmasına səbəb olur. 

Əvvəlki təcrübənin nəticələrindən göründüyü kimi, fenol təbiətli maddələrin yığılması baxı- 
mından ən perspektivli üzüm növləri Mətrəsə, Xindoqnı üzüm sortlarıdır, ona görə də eksperiment 
ferment preparatının istifadəsi yalnız bu üzüm sortları ilə həyata keçirilməyə qərar verildi. 

Üzüm məhsulu yoxlamaya təqdim edilmiş, bu müddət ərzində yarpaqlar, budaqlar, zədələn-
miş və çürümüş, eləcə də çox çirklənmiş giləmeyvə çıxarılmışdır. Sonra üzüm salxımları əzinti 
əldə etmək üçün çarxlı əzici-daraqayıran maşınına verilirdi. Hazır əzinti  cənə göndərildi. 

Mayaların köməyi ilə qıcqırma 10, 20 və 30 ml/t xammal dozasında 30-35°C-də (ferment 
preparatının optimal temperatur nöqtəsinə ən yaxın temperaturda) 4 saat ərzində aparılmışdır. 
İstifadədən əvvəl ferment preparatı 1:10 nisbətində  su ilə duruldulurdu. 

Əzintinin ilkin sulfasiyası aparılmadır. Əzintinin fermentativ emalının sonunda fenolik mad-
dələrin ümumi tərkibinə, həmçinin antosiyanın təbiətli maddələrin tərkibinə nəzarət edilmişdir. 

Əzintinin qıcqırdılması və qısamüddətli fermentasiya üsullarını müqayisə edərkən, Rapidase 
CR ferment preparatının istifadəsinin kifayət qədər effektiv olmadığı qənaətinə gəlmək olar. Be-
ləliklə, Xindoqnı üzümünün fermentativ qıcqırdılması zamanı fenol maddələrinin texnoloji ehti-
yatının faiz artımı Kaberne nümunə üzümləri üçün 3,73-6,67% arasında dəyişdi. 

2021–2022-ci illərdə yığılmış Xindoqnı, Mədrəsə, Kaberne, üzüm sortlarına münasibətdə 
termovinifikasiya aparılmışdır. Termovinifikasiya temperaturu 65±10 С, prosesin müddəti 8 saat 
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olmuşdur. Alınmış eksperimental məlumatlar əsasında belə qənaətə gəlmək olar ki, termovinika-
siya texnikasından istifadə üzümün fenol maddələrindən daha çox istifadə etməyə imkan verir. 
Eyni zamanda, Xindoqnı üzümləri üçün giləmeyvə sellülozundan fenol maddələrin texnoloji ehti-
yatından çıxarılması faizi 12,35-22,72%, Mədrəsə üzümləri üçün - 15,16-20,05%, Kaberne üzüm-
ləri üçün - 12,17% artır. -18,32%, Qaragöz üzümləri üçün isə 17,97-18,25% təşkil edir. 
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Современные подходы к приготовлению вин типа кагор 
 

Резюме 
В последнее время, в соответствии с Законом и принятыми решениями о перспективах 

развития виноделия, вина типа кагор, полученные путем спиртования спиртом этиловым 
ректификованным, переводятся в категорию винных напитков. Эти требования являются 
новыми для местного производства, требуемого ГОСТом использования виноградных спи-
ртов в технологии ликерных вин типа Кагор. 

Апшеронский район может стать реальной сырьевой базой не только фруктового [1], 
но и традиционного виноградного виноделия при условии использования районированных 
сортов по климатическим особенностям. 
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Modern approaches to preparation of cagor-type wines 
 

Summary 
Recently, in accordance with the Law and the decisions made on the prospects for the 

development of winemaking, Cahors-type wines obtained by fortification with rectified ethyl alcohol 
are transferred to the category of wine drinks. These requirements are new for local production 
required by GOST for the use of grape spirits in the technology of liqueur wines of the Cahors type. 

The Absheron region can become a real raw material base not only for fruit [1], but also for 
traditional grape winemaking, provided that varieties are zoned according to climatic features. 
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SİYƏNƏKKİMİLƏR FƏSİLƏSİNDƏN OLAN BALIQLARDA RAST GƏLİNƏN 
PARAZİTLƏR VƏ ONLARA QARŞI GÖRÜLƏN MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ 

 

Giriş 
Balıqlar insan həyatında əvəzedilməz qida kimi mühüm rol oynayır. Balıq və balıqdan hazır-

lanan məhsullar bir çox xalqların həyatında hal-hazırda da əsas zülal mənbəyi kimi qalmaqdadır. 
Balıq ətində olan zülalların və mineral maddələrin miqdarı quruda yaşayan heyvanların ətində 
olandan qat-qat üstündür. Balıq əti dadlı və şirəli olmaqla yanaşı həm də insan orqanizmində tez 
və asan həzm olunur. Təsadüfi deyil ki, balıq əti ilə müntəzəm qidalanan insanlarda ürək- damar 
xəstəliyinə az təsadüf edilir, hətta belə insanlar uzunömürlü olurlar. 

Balıqçılıq sənayesi-qida sənayesinin ən vacib sahələrindən biri olmaqla,buraya balığın 
ovlanması,çoxaldılması və emal edilməsi kimi çox vacib sayılan funksiyalar daxildir. 

Balıq xammalının əti tam dəyərli zülallar və insan orqanizmi tərəfindən asanlıqla mənimsə-
nilməsi, yağlarla zəngin olmaqla yanaşı, həm də orqanizm üçün çox vacib olan yod,fosfor, dəmir, 
manqan və başqa mineral maddələrin miqdarı ilə üstünlük təşkil edir.  Balıqlar arasında rast 
gəlinən xəstəlikləri 2 qrupa bölürlər: infeksion xəstəliklərə və invazion xəstəliklərə. 

İnfeksion xəstəlikləri ibtidai birhüceyrəli orqanizmlər- viruslar, bakteriyalar, göbələklər, xır-
da yosunlar törədir. İnvazion xəstəlikləri isə müxtəlif parazitlər törədir. 

Siyənəkkimilərdə, eləcə də digər şirin su balıqlarında ixtioftirioza adlanan xəstəliyə təsadüf 
edilir. Bu xəstəliyin törədicisi balıqların dərisində və qəlsəmələrində parazitlik edən “ixtioftirius 
multifilis” adlı kiçik infuzordur. Bu parazitlər konus şəkilli bədənlərinin bir tərəfilə balığın dəri-
sinə, üzgəclərinə və yaxud da qəlsəmələrinə yapışaraq tez bir zamanda balığın epitel toxumasına 
daxıl olur və burada sürətlə böyüməyə başlayır. Nəticədə dərisində və qəlsəmələrində iltihab əmələ 
gəlir. Xəstəlik kəskinləşdikdə onda balıqlar kütləvi şəkildə qırılmağa başlayır. Parazit müəyyən 
inkişaf mərhələsinə çatdıqda balığın bədənindən çıxaraq suya düşür, tədricən suyun dibinə enərək 
sistalaşır və sistanın daxilində dəfələrlə bölünmə gedir. Nəticədə hər sistadan yüz və minlərlə kiçik 
infuzor əmələ gəlir, sonra sistanın xarici təbəqəsi partlayır, infuzorlar suya tökülür və proses 
yenidən başlayır. 

Bu xəstəliyə qarşı profilaktiki tədbir görmək məqsədilə balıqartırma təsərrüfatlarında isti-
fadə edilən bütün alətlər və avadanlıqlar 5%-li xörək duzu məhlulunda dezinfeksiya edilməli, xəstə 
balıqlar qışlama gölündən böyütmə gölünə buraxılmamışdan qabaq 5 dəqiqə ərzində xörək duzu 
məhlulunda saxlanılmalıdır. Balıqlar tamamilə ovlandıqdan və göldə olan su yay müddətində bo-
şaldıqdan sonra gölün dibi sönməmiş əhənglə dezinfeksiya edilməlidir. 

Siyənəkkimilərdə Liqulyoza xəstəliyinə rast gəlinir. Bu xəstəliyin törədicisi lentşəkilli qurd-
lardan olan liquladır. Bu parazit balığın qarın boşluğunda yerləşərək daxili üzvlərə dolanmış vəziy-
yətdə yaşayır. Çox zaman bu parazit balığın qaraciyərinin, dalağının, cinsi orqanlarının normal 
fəaliyyətini pozur, nəticədə balıqlar tədricən atrofiyalaşır, məhv olurlar. 

Liqulanın birinci aralıq sahibi “diaptomus sarsi” xərçəngi, ikinci aralıq sahibi balıqlar, üçün-
cü aralıq sahibi isə balıqyeyən quşlardır. Bu xəstəliyə qarşı mübarizə tədbirlərindən biri balıq ye-
tişdirən göllərin ətrafında balıqyeyən quşların yuvalamasına yol verilməməsidir. Əgər xəstəlik 
bütün təsərrüfata yayılıbsa onda gölün suyu boşaldılaraq oradakı balıqlar tutulmalı, göl qurudul-
malı, şumlanmalı və dezinfeksiya olunmalıdır. 

Diplostomoz (göz kataraktı) xəstəliyinə başqa balıqlar kimi siyənəklər də yoluxa bilir. Belə 
ki, katarakt balıqların gözündə parazitlik edən trematod adlanan yumru qurdların metaserkariləri 
tərəfindən törədilir. Yetkin qurd balıqyeyən quşların bağırsağında məskən salır. Quş peyini ilə 
bərabər parazitin yumurtası da suya düşür. Suda həmin yumurtalardan kirpikli sürfələr əmələ gəlir 
və sürfələr kirpiklərin köməyilə suda üzür. Sonra sürfələr birinci aralıq sahibi olan “Limnea” və 
“Radinks” cinsindən olan ilbizlərin bədəninə daxil olurlar. Sürfələr ilbizin bədənində kirpiklərini 
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itirir və onun müxtəlif orqanlarında, xüsusilə də qaraciyərində “sporosistaya” çevrilir. Sporosista-
nın daxilində yerləşən rüşeym hüceyrələri çoxalır və cavan hüceyrələr əmələ gətirir. Bu parazitlər 
suya düşərək sərbəst üzür və  rast gəldiyi balığın dərisinə və  yaxud da qəlsəməsinə  yapışır. 

Parazitin yapışdığı yerdə qan sızması başlayır, bundan isə əksər balıq körpələri tələf olur. 
Dəri altına daxil olmuş parazitlər əsasən balığın göz büllurunda toplanırlar. Onlar balığın gözündə 
4 ilə qədər yaşaya bilir. Beləliklə də balığın göz bülluru tədricən bulanaraq ağarır, gözün həcmi 
getdikcə böyüyür, göz almacığı partlayır və balıq kor olur. Balıqyeyən quşlar belə xəstə balıqlarla 
qidalandıqda quşun bağırsağında parazit yetkin qurda çevrilir. Deməli, parazitin birinci aralıq 
sahibi ilbizlər, ikinci aralıq sahibi balıqlar, axırıncı sahibi isə quşlardır. 

Bu xəstəlik siyənəklərdən başqa digər balıqlar arasında da geniş yayılmışdır. Xəstəliyə qarşı 
əsas mübarizə tədbiri parazitin inkişaf zəncirini qırmaqdan ibarətdir. Bunun üçün ən sadə üsul süni 
balıq yetişdirən göllərdə ilbizləri məhv etmək lazımdır. Bu məqsədlə gölün suyu boşaldılmalı, 
qurudulmalı, şumlanmalı və sönmüş əhənglə dezinfeksiya edilməlidir. 
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Паразиты, встречающиеся у рыб из отряда сельдеобразных и способы борбы с ними 

 

Резюме 
Как и другие животные, рыбы могут быть заражены различными заболеваниями. У 

зараженных рыб, обитающих в пресноводных водоемах, последствия болезней остро не 
ощущаются. Этот эффект резко проявляется при искусственном рыбоводстве и озерном ры-
боловстве. Зараженные болезнью рыбы перестают расти, нарушается функция половых ор-
ганов, ухудшается качество мяса, рыба приходит в негодность. В некоторых случаях такую 
рыбу забивают массово. В связи с этим озерное рыболовство одним из важнейших вопросов 
для эффективной организации и развития является знание признаков распространения бо-
лезней среди рыб, их причин и биологических особенностей возбудителей болезней. Исхо-
дя из этого, должны быть реализованы эффективные меры борьбы с болезнями. 

 
Adil Hasi Gulaliyev 

PhD in economics, associate professor, 
Shalala Jeyhun Jabbarli 

master 
Azerbaijan Cooperation University 

 

Parasites found in fish from the order herring and methods to fight them 
 

Summary 
Like other animals, fish can be infected with various diseases. In infected fish living in 

freshwater reservoirs, the consequences of diseases are not acutely felt. This effect is sharply 
manifested in artificial fish farming and lake fishing. Fish infected with the disease stop growing, 
the function of the genital organs is disrupted, the quality of meat deteriorates, and the fish becomes 
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unusable. In some cases, such fish are slaughtered en masse. In this regard, one of the most 
important issues for effective organization and development of lake fisheries is knowledge of the 
signs of the spread of diseases among fish, their causes and biological characteristics of pathogens. 
Based on this, effective disease control measures must be implemented. 
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ALKOQOLLU İÇKİLƏRİN KEYFİYYƏTİNİ FORMALAŞDIRAN AMİLLƏRİN 
TƏHLİLİ 

 

Ümumiyyətlə alkoqullu içkilər qrupuna şərablar, vodka, likor, viski, pivə (zəif alkoqollu iç-
ki) və s. Bir sözlə etonol tərkibli içkilər aiddir (latınca spirtus vini-şərabın ruhu, alkoqol- ərəb sözü 
olub əl – kühl  beyni dumanlandıran). 

Alkoqollu içkilərin istehsalında hazır məhsulun keyfiyyətinin formalaşmasını şərtləndirən 
bir çox amillər vardır. Bunlara misal olaraq, xammalın saxlanılması, onun istehsal texnologiyası, 
texnoloji proseslərin ardıcıllığı və müddətini həmçinin hazır məhsulun saxlanılması, onların isteh-
saldan sonra qablaşdırılaraq saxlanılmasını, və s. aid etmək olar. Misal olaraq, üzüm şərablarında 
xammalın növü, yığım dövrü, istehsal texnologiyası və s. Vodka istehsalında isə əsas xammal olan 
etil spirti geniş tətbiq olunur. İstehsal edilən məhsulun xarakteristikası və istifadəsi ilk növbədə 
spirtin keyfiyyətindən asılıdır. Spirtin miqdarı ilə hər hansı bir alkoqollu içkinin təyinatı müəyyən 
edilir. Spirt xammalı kimi tut, üzüm və üzüm cecəsini göstərmək olar. Onu qeyd edək ki, 1912-ci 
ildə Gəncə Quberniyasında 241.1 min vedrə (1 vedrə 12.3 litr) spirt çəkilmişdir ki, bunun da 
21.5%-i tutdan, 49.5%-i üzümdən və 30%-i üzüm cecəsindən alınmışdır. Bununla göstərə bilərik 
ki, Azərbaycanda  üzümçülüyün inkişafı ölkə iqtisadiyyatı üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli və səmə-
rəlidir. Bunun bizim xammal ixracımıza, həmçinin hazır istehsal olunmuş alkoqollu içkilərin ixra-
cına böyük təsiri vardır. 

Üzüm şərablarının istehsalı üçün texniki üzüm növlərindən istifadə olunur. Şərabın keyfiy-
yət və xüsusiyyətləri üzümün kimyəvi tərkibindən asılıdır. Üzümdən başqa, şərabların istehsalında 
həmçinin qatılaşdırılmış üzüm şirəsi, rektifikasiya olunmuş etil spirti, mədəni mayalar, limon 
turşusu, balıq yapışqanı, tanin və digər xammallardan istifadə olunur. Təbii şərabları müəyyən 
şəkərliyə mailk şirənin tam (qupquru olanadək) qıcqırdılması, kəmturş və kəmşirin şərabları isə 
üzüm şirəsindəki şəkərin natamam qıcqırdılması və ya təbii seçim hesabına quru şərab 
materiallarına əlavə vakuum-suslanın qatılması (spirt əlavə olunmur) yolu ilə hazırlayırlar. 

Gəlin təbii ağ turş şərabların hazırlanma üsuluna baxaq. Təbii ağ şərablar üçün üzüm yığımı 
şirədə optimal miqdarda, yəni 18-20% şəkər toplandıqda və turşuluq 7-9 q/l olduqda aparılır. 

Təbii ağ şərabları hazırlamaq üçün öz axını ilə və birinci təzyiqlə alınmış şirədən istifadə 
olunur. Bu şərabların texnologiyasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən əməliyyatlardan biri şirə və 
şərabları oksidləşmədən qorumaqdır. Şirə sakit saxlanaraq duruldulur və sonra çöküntüdən ayrı-
laraq qıcqırmaya verilir. Qıcqırma fasiləli və fasiləsiz üsullarla aparılır. Fasiləli qıcqırma 3 mər-
hələdə gedir: qıcqırmanın başlanılması, şiddətli qıcqırma, sakit qıcqırma (şəkil 1). 

Fasiləli üsullarla şirənin qıcqırdılması, kiçik qablarda (çəlləklərdə) və tutumu 2000-3000 dal 
(1dal=0.01m3) olan rezervuarlarda, adi və yaxud əlavə təzyiq altında aparılır. Bu üsulla qıcqırma 
zamanı şirə qıcqırmaya eyni vaxtda və yaxud mərhələlər ilə verilə bilər. Son halda bütün tip 
rezervuarlarda üzüm şirəsinin qıcqırdılması qabın başı doldurulmaqla həyata keçirilir. Şirənin 
klassik qaydada qıcqırdılmasından alınan şərab yüksək keyfiyyəti ilə seçilir. Lakin bu üsul olduqca  
ağır zəhmət tələb edir. Qıcqırmaya nəzarət olunmaqla, temperaturun çox yüksəlməsinə yol verilmir. 
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Şəkil 1. Ağ süfrə şərab materialı istehsalının aparat-texnoloji sxemi. 
 

1 – konteyner, 2-qəbuledici-qidalandırıcı bunker, 3-əzici daraqayıran, 4-əzinti nasosu, 5-su (titrləşdirici), 
6-sızdırıcı, 7-sıxıcı, 8-şirə toplayıcılar, 9-nasos, 10-bentonit dozalaşdırıcıları, 11-çökdürücü rezervuarlar, 

12-qurutma aparatının son rezervuarları, 13-sonadək qıcqırtmaq üçün tutum, 14-qıcqırtma aparatının 
baş rezervuarları, 15-spirt dozalaşdıran. 

 
Faziləsiz üsulla axında şirənin qıcqırdılmasının, fasiləli üsula nisbətən bir çox üstünlükləri 

vardır. Belə ki, bu üsulla qıcqırmanın dayanması və qalıq şəkərin sona qədər sakit qıcqırması kimi 
aşağı salan və uzun müddət tələb edən proseslər aradan qalxır. Nəticədə məhsuldarlıq fasiləli üsula 
nisbətən 30-40% artmış olur. 

 

 
 

Şəkil 2. Şirənin fasiləsiz qıcqırdılması üçün batareyanın sxemi 
 

1-təzyiq qabı, 2-şirə paylayıcı, 3-qıcqırtma rezervuarları, 4-CO2 kənar etmək üçün boru, 5-spirt tutucu, 6-
şərab materialının tutucusu, 7-çöküntünün götürülməsi üçün boru. 

 
Axında qıcqırma təmiz maya məhlullarının inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. Çünki bu 

üsulda semişon prinsipinə riayət olunmaqla təzə şirəyə 4% h –dən yuxarı spirtliyi olan qıcqıran 
şirə vurulduğundan vəhşi mayalar təsir altına alınır. Fasiləsiz qıcqırma zamanı mühitdə oksigenin 
azalması və spirtin toplanması gedir. Belə şəraitdə mayalar zəif çoxalmaqla, fasiləli üsula nisbətən 
az toplanır. Lakin buna baxmayaraq, mühitin hərəkəti və dəyişməsi maya hüceyrələrində yüksəl-
məsini və qıcqırtma proseslərində mayaların uzun müddət istifadəsini təmin edir. Bu isə öz növ-
bəsində fasiləsiz qıcqırtmanın yüksək sürətlə getməsinə səbəb olur. 
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Keyfiyyət və saxlanma müddətindən asılı olaraq ordinar, saxlanılmamış, saxlanılmış, mar-
kalı və kolleksiya şərabları fərqləndirilir: 

- Ordinar şərablara ümumi qəbul olunmuş texnologiya ilə hazırlanan təbii süfrə şərabları 
aid olub məhsuldan sonrakı ilin yanvar ayının 1-dək realizasiya olunur. 

- Saxlanılmamış şərablar ümumi qəbul edilmiş texnologiya əsasında hazırlanır və məhsul-
dan sonrakı ilin yanvar ayının 1-dən realizasiya olunur. 

- Saxlanılmış şərablar keyfiyyəti yüksəldilmiş şərab olub, xüsusi texnologiya ilə hazır-
lanaraq butulkaya doldurulmazdan öncə 6 aydan az olmayaraq saxlanılır. 

- Markalı şərablar yüksək keyfiyyətli şərab olub, müəyyən edilmiş rayonda yetişən müəy-
yən sort üzümdən və ya xüsusi yığılmış üzüm sortu qarışığından xüsusi texnologiya ilə alınır. Zəif 
dada və aromata malik olmaqla yanaşı butulkalara qablaşdırılmadan öncə boçka və ya rezervuar-
larda 1.5 ildən az olmayaraq saxlanılır. 

- Kolleksiya şərabları markalı şərablardan butulkada əlavə olaraq 3 ildən az olmamaqla 
saxlanılması ilə fərqlənir. 

Bunlardan əlavə onu da qeyd edə bilərik ki, istehsalatda yeni texnologiyaların tətbiqi isteh-
salatın insan faktoru amilindən asılı olmasını (əl əməyinin azaldılması) minimum səviyyəyə sal-
maqla həm iqtisadi tərəfdən xərclərin azaldılmasına, həmçinin istehsal gücünün artırılmasına nail 
olmaq olar. Bunu daha da aydın ifadə etdikdə, avtomatlaşdırılmış texnologiyaların tətbiqi ilə məh-
sul itkisinin qarşısının alınmasını, temperaturlara daimi nəzarətin saxlanılmasını və digər texnoloji 
proseslərə kompleks avtomatlaşdırılmış nəzarət edilməklə istədiyimiz nəticəni əldə etmiş olarıq. 
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Анализ факторов формирующих качества алкогольных напитков 
 

Резюме 
 

Мы узнали, что формирование качества продукции при производстве алкогольный 
продукции зависит от сырья и технологии производства. в то же время с внедрением новых 
технологий мы покажем, что за счет снижения человеческого фактора мы повысим произ-
водительность производства, а также его экономическую эффективность. 
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Analysis of factors shaping the quality of alcoholic beverages 

 
Summary 

We learned that the formation of product quality in the production of alcoholic beverages 
depends on raw materials and production technology. at the same time, with the introduction of 
new technologies, we will show that by reducing the human factor, we will increase the 
productivity of production, as well as its economic efficiency. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN TURİZM İMKANLARI 

 
Məlum olduğu kimi turizm müasir şəraitdə sosial-iqtisadi və xarici əlaqələr baxımından mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edir. Turizmin inkişaf etdirilməsi sahəsində beynəlxalq təcrübə göstərir ki, 
bu sahənin inkişafı dövlət büdcəsinə əlavə gəlirlər vəd edir. Bu baxımdan Fransa, İtaliya və 
İspaniya kimi ölkələrdə turizm kifayət qədər geniş şəkildə inkişaf etmişdir. Turizm prosesi 
bütövlükdə sosial-iqtisadi və siyasi qeyri-sabitlikdən və eləcə də beynəlxalq münasibətlər 
sistemində baş verən  proseslərdən əhəmiyyətli dərəcədə təsirlər yarada bilir. Təsadüfi deyildir ki, 
koronavirus pandemiyası turizm fəaliyyətinə də əhəmiyyətli dərəcədə zərər vurmuşdur. Belə ki, 
pandemiya başlayana qədər, yəni 2018-ci ildə bütövlükdə turizmin qlobal ÜDM-də xüsusi çəkisi 
8-10% səviyyəsində dəyişirdi. Lakin, 2019-cu ildən etibarən beynəlxaql aləmdə pandemiya 
proseslərinin genişlənməsi mahiyyət etibarilə turizm fəaliyyətinin də ciddi bir iqtisadi düşük 
yaşamasına gətirib çıxardı. Bu prosesi səciyyələndirən ən mühüm cəhətlərdən biri də “evdə qal”  
kampaniyasının mövcudluğu, eləcə də ölkələr arasında nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələrinin 
kəsilməsi ilə xarakterik olmuşdur. Məlum olduğu kimi turizmin hərəkətliliyi özündə büruzə verir, 
insanların bir ölkədən digər ölkələrə keçidini nəzərdə tutur. Əslində bütün bunlar beynəlxalq 
turizmin ən mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. Beləliklə, pandemiya prosesləri xarici əlaqələr 
iqtisadi cəhətdən zəifləməsinə gətirib çıxarmış, turizm obyektlərinin boş dayanmasını bərabərində 
gətirmiş və bütün bunlar isə turizmin inkişafından daxilolmaların səviyyəsinin azalmasına, bu 
sektorda çalışan işçilərin gəlirlərinin əhəmiyyətli şəkildə aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Eyni 
zamanda turizm obyektlərinin fəaliyyətinin zərərlə başa çatdırılması qaçılmaz xarakter daşımışdır.  

İşğaldan azad edilmiş ərazlərin turizm potensialı kifayət qədər genişdir. Belə ki, Laçın, Kəl-
bəcər və Qubadlı rayonlarının zəngin və əsrarəngiz landşafta malik olması, dağ, meşə və çayların 
bu ərazilərdə bərabər kəsişməsi mahiyyət etibarilə turizm üçün həmin regionu daha çox cəlbedici 
hala gətirir.  

Proseslər göstərir ki, 30 ilə qədər bir müddət ərzində erməni işğalı bütövlükdə həmin ərazi-
lərdə turizm potensialına və eləcə də rekrasiya potensialına əhəmiyyətlə dərəcədə zərər vurmuşdur. 
Belə ki, hazırda işğaldan azad edilmiş ərazlərdə 30-dan çox muzey, 125 mindən çox eksponat işğal 
altında qalaraq məhv edilmiş, 67 məsciddən 65-i dağıdılmışdır. Bu muzeylərdən 10-u Şuşa şəhə-
rində yerləşmişdir ki, bu da ilk növbədə Şuşanın özünü elə açıq səma altında turistlər üçün ən gözəl 
muzeyi etmişdir. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə çoxsaylı mineral suların olması mahiyyət etibarilə həmin 
ərazilərdə müalicə məqsədilə turizmin inkişaf etdirilməsini obyektiv zərurətə çevirir. Belə ki, turiz-
min ən mühüm sahələrindən olan əhalinin istirahəti və müalicəsinin təşkil edilməsi bütövlükdə 
yerli və xarici turistlər üçün cəlbedici xarakter daşıyır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hələ işğaldan əvvəlki dövrlərdə Qarabağın kifayət qədər beynəlxalq 
turist marşrutları mövcud olmuşdur ki, bu da turizmin inkişafı sahəsində həmin ərazinin daha 
yüksək perspektiv olduğunu özündə büruzə verir. 30 il ərzində erməni işğalına xidmət etmiş olsa 
da artıq hal-hazırda həmin ərazilərdən Azərbaycanda turizmin inkişafı naminə istifadə etmək 
imkanları kifayət qədər yüksəkdir. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə turizm resurslarının mövcudluğu, xüsusilə dağlıq ərazilərdə 
özünü daha çox büruzə verir. Bu baxımdan Kəlbəcər rayonunun çoxsaylı termal sularının, o cüm-
lədən müalicəvi sulara malik olduğu, mineral su ehtiyatlarına malik olduğunu gözardı etmək müm-
kün deyildir. Etiraf etmək lazımdır ki, hələ sovetlər dövründə Kəlbəcərdə İstisu sanatoriya-kurort 
müəssisəsi mövcud olmuşdur ki, bu əraziyə keçmiş sovetlər birliyindən çoxsaylı turistlər gəlirdi 
və eləcə də müalicə məqsədilə bu ərazilərdə istirahət edirdi. Kəlbəcər rayonunda yerləşən İstisu 
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kurort kompleksi dəniz səviyyəsindən 2225 metr yüksəklikdə yerləşir. İstisu mineral bulağı 
mineral suları ilə zəngindir, həm xarici və həm də daxili xəstəliklərin müalicəsində əhəmiyyətli 
rol oynayır. İstisu mineral bulağı əslində 1138-ci ildə Azərbaycanda baş verən güclü zəlzələ 
nəticəsində yaranmışdır. Ümumiyyətlə İstisu terminal bulağı bir çox xəstəliklərin müalicəsində 
əhəmiyyətli rol oynayır. Bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, hələ sovetlər dövründə adı çəkilən 
bulağın üzərində iri sanatoriya və iki mineral zavod tikilib istifadəyə verilmişdir ki, bu da həmin 
zavodda sutkada 800 min litr su istehsalına imkan verirdi. 

Təsadüfi deyildir ki, Kəlbəcərin İstisu müalicə və turizm kompleksinə il ərzində 50 mindən 
çox insan istirahətə gəlirdi. İşğal dövründə bütün ərazilərdə olduğu kimi Kəlbəcər rayonunun İstisu 
müalicəvi istirahət kompleksindən də ermənilər kifayət qədər istifadə etmiş və həmin mineral 
bulaqdan çıxan su Avropa və ABŞ-a göndərilir və hər 0.5 litri 10 ABŞ dollarına reallaşdırılırdı. 
Təsadüfi deyildir ki, işğaldan azad edilmiş ərazlərin yalnız dağlıq hissəsində deyil, eləcə də aran 
ərazilərində də geniş potensial turizm obyektləri çoxdur. Belə ki, tarixin başlanğıcı sayılan Azıx 
mağarası məhz Qarabağın Xocavənd rayonunun Azıx və Salakətin kəndləri arasında və Füzuli 
rayonundan 14 km qərbdə yerləşir. Statistika göstərir ki, Azıx mağarasının sahəsi 800 kv.mdir və 
onun uzunluğu 600 metrə qədər uzanan 8 dəhlizdən ibarətdir.  

Bu baxımdan həmin ərazidə turizm kompleksinin formalaşdırılması, insanların istirahəti, 
gecələmələri üçün pansionatların yaradılması və həmin ərazilərin ictimai-iaşə obyektləri vasitəsilə 
dəstəklənməsi də mühüm strateji əhəmiyyət kəsb edir və ölkənin turizm potensialının genişlən-
dirilməsi, ölkəyə xarici turistlərin cəlb edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu 
baxımdan Türkiyə təcrübəsindən də kifayət qədər geniş istifadə etmək mümkündür. Belə ki, 
Antalya və Alaniya kimi turistik bölgələrdə mövcud olan bir sıra turist eksponatlarına, o cümlədən 
tarixi abidələrə xarici turistlərin turlar təşkil etməsi həyata keçirilir ki, bu da mahiyyət etibarilə 
həmin ərazidə fəaliyyət göstərən turizm obyektlərinin gəlir əldə etməsinə və həm də əhalinin 
məşğulluğunun təmin edilməsinə əlverişli şərait yaradır. 

İşğaldan azad edilmiş ərazlər içərisində Qubadlı rayonunun da geniş turizm imkanları mövcud 
olmuşdur. Bu turizm imkanları ilk növbədə həmin ərazinin tarixi-mədəni irsi ilə sıx bağlıdır. Belə 
ki, həmin ərazilərdə mövcud olan mineral bulaqların və hətta abidələrin, mədəni irsin təxminən 6-7-
ci əsrlərə aid olması əcnəbi turistlər üçün kifayət qədər cəlbedici xarakter daşıyır. Həmin ərazilərdən 
turistik obyekt kimi istifadə edilməsi və bu sahəyə investisiyaların qoyulması hesabına kifayət qədər 
iri vəsait əldə etmək olar ki, bu vəsait də birdəfəlik deyil, daha çox davamlı xarakter daşıyan və  artıq 
gəlir potensialını nəzərdə turur. Etiraf etmək lazımdır ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin turizm 
potensialı demək olar ki, əhəmiyyətli şəkildə tamamilə dağıdılmışdır.  

İşğaldan azad edilmiş ərazlərin turizm potensialından istifadə edilməsi bütövlükdə ölkənin 
iqtisadi gəlirlərinin artırılmasında və iqtisadi qüdrətinin yüksəldilməsində əhəmiyyətli rol oyna-
maq iqtidarındadır. Nəzərə almaq lazımdır ki, postneft dövründə turizm potensialından səmərəli 
istifadə edilməsi dövlət büdcəsinə alternativ mənbələrdən valyuta daxilolmalarını şərtləndirə bilər. 
Bu baxımdan ölkəmizin turizm imkanlarından səmərəli istifadə edilməsi üçün zəruri tədbirlərin 
həyata keçirilməsi, xarici turistlərin cəlbedici xarakterə malik olan ərazilərdə rekreasiya obyektlə-
rinin qurulması, eləcə də müalicə sularının istifadəsi hesabına xarici ölkə vətəndaşlarının həmin 
əraziyə müalicə məqsədli gəlişinin təmin edilməsi, Kəlbəcər və Şuşanın keçmiş şöhrətinin qayta-
rılması istiqamətində zəruri tədbirlər gerçəkləşdirilməlidir və bu da ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin 
yüksəldilməsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər.  
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Туристические возможности освобожденных территорий 
 

Резюме 
Проведенное исследование свидетельствует о том, что важную роль сыграло наличие 

достаточно большого экономического потенциала освобожденных территорий, помимо 
сельскохозяйственного и промышленного потенциала, наличие горных и лесных массивов 
на освобожденных территориях, а также туристические возможности, при этом развитие 
туризма на этих территориях выдвигает связанный с этим потенциал на передний план. 
Эффективное использование туристического потенциала на освобожденных от оккупации 
территориях, привлечение в эту местность местных и иностранных туристов окажет сущес-
твенное положительное влияние на расширение возможностей государственного бюджета 
в целом, увеличение доходов местного населения и повышение уровня занятости. 
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Tourism opportunities of liberated territories 

 
Summary 

The conducted research suggests that the existence of a sufficiently large economic potential 
of the liberated territories, in addition to agricultural and industrial potential, the existence of 
mountainous and forest massifs in the liberated territories, as well as tourism opportunities, played 
an important role, with the development of tourism in those territories. brings the related potential 
to the fore. The effective use of the tourism potential in the territories freed from occupation, the 
attraction of local and foreign tourists to that area will have a significant positive effect on 
expanding the possibilities of the state budget as a whole, increasing the income of the local 
population and raising the level of employment. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ TURİZM SEKTORUNUN BƏRPASININ  
ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ  

 
Vətən müharibəsinin Azərbaycanın möhtəşəm zəfər qələbəsi ilə başa çatması perspektivdə 

Qarabağ iqtisadiyyatının inkişafı, onun tarixi-mədəni irsinin bərpası və  tərəqqisi üzrə layihə, proq-
ram və konsepsiyaların işlənilməsi tələblərini gündəmə gətirdi. Əslində, Cənubi Qafqaz iqtisadiy-
yatının yarısından çoxuna sahib olan Azərbaycanın  Qarabağda hansı iqtisadi yeniliklərə və uğur-
lara imza atacağı bütün dünyanın maraq dairəsindədir. 
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Postkonflikt dövründə Azərbaycanda, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə baş ve-
rən hadisələr yaxın və uzaq, dost və qeyri-dövlətlər tərəfindən maraqla izlənilir.Ona görə ki, azad 
olunmuş  ərazilərdə həyata keçirilən və ya keçirilməsi nəzərdə tutulan  layihələrin yalnız işğal 
dövründə məruz qalınan zərər və itkilərin aradan qaldırılmasına deyil, həmçinin işğalsonrası dövr-
də regionda davamlı inkişafa zəmin yaradacağı proqnozlaşdırılır. Həmin layihələr aşağıdakı amil-
lərə görə maraq doğurur və müzakirələrə səbəb olur: 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası və Azərbaycanın digər əraziləri arasında birbaşa  gediş-
gəliş yollarının açılması; 

 Frankfurt-İstanbul-Şanxay ticarət dəhlizində Qarabağın əhəmiyyətli mövqeyə sahib ol-
ması; 

 qeyri-neft sektorunun inkişafı və ixrac marşrutları üzrə ölkəmiz üçün  yeni  perspektiv 
imkanların yaranması.  

Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində vacib dövlət idarəetmə orqanlarının 
fəaliyyətə başlaması, Suqovuşanda olan su ehtiyatlarının təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olunması, 
ərazilərdə davamlı şəkildə yol infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi,hava limanlarının ti-
kintisi, Xudafərin su anbarından meliorasiya və hidroenerji  məqsədləri üçün ustifadə edilməsi qısa 
müddətdə böyük qayıdışın əsasını qoydu.Müharibənin başa çatmasından birabaşa sonra belə 
irimiqyaslı layihələrin sistemli maliyyələşdirilməsi  Azərbaycanın iqtisadi gücündən və potensia-
lından, məqsədyönlü iqtisadi siyasətindən xəbər verir. Əminliklə deyə bilərik ki, işğaldan azad 
edilən ərazilərdə davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi  yaxın perspektivdə Qarabağın əvvəlki 
şöhrətini özünə qaytaracaq və bu region yenidən Cənubi Qafqazın inkişaf etmiş mədəniyyət və 
turizm mərkəzinə çevriləcəkdir. 

İşğaldan əvvəlki dövrdə Dağlıq Qarabağ özünün təbii sərvətləri, inkişaf etmiş sənayesi və 
kənd təsərrüfatı ilə yüksək iqtisadi nəticələr əldə etmişdir ki, bu da bilavasitə regionda məskunla-
şan əhalinin məşğulluğunda və rifah səviyyəsində özünü göstərmişdir. Həmin dövrü səciyyələndi-
rən rəsmi statistika bu regionda  bəzi məhsulların istehsalı üzrə respublika əhəmiyyətli nəticələrin 
əldə olunmasını təsdiq edir. Bundan əlavə, emal sənayesində, sənətkarlıqda və xüsusən də xal-
çaçılıqda Qarabağ adı hələ sovet dönəmində brendləşmiş və dünya markası  səviyyəsinə qalxmışdı. 
Qeyd edilənlərlə bərabər, Qarabağ bölgəsi həmişə özünün  bənzərsiz təbiəti və turizm potensialı, 
işğaldan əvvəlki dövr üçün müasir sanatoriya-kurort müəssisələri və mühafizə olunan təbii rekre-
asiya məkanları ilə düqqət mərkəzində olmuşdur. 

Tarixi mənbələrdən məlum olduğu kimi, XIX əsrin ikinci yarısından etibarən  neft hasilatı 
məqsədilə Azərbaycana gələn xarici investorlar ölkəmizin ən füsunkar, cəlbedici regionlarına, o 
cümlədən Şuşaya və Kəlbəcərə davamlı səfərlər ediblər. Bunlardan əlavə, Xankəndi şəhərində, 
Ağdam rayonlarının ərazilərində olan rekreasiya məkanları, regionun turizm potensialı onun 
beynəlxalq səviyyədə tanınmasına səbəb olmuşdur. Məhz onun nəticəsidir ki, həmin dövrdə 
Azərbaycana gələn turistlərin böyük hissəsi Qarabağın payına düşürdü. Ötən əsrin 70-ci illərindən 
başlayaraq, hər il burada yaradılan və fəaliyyət göstərən  turizm müəssisələrinin xidmətlərindən  
minlərlə turistlər istifadə etmişdir. Lakin 1988-ci ildən başlayaraq,  ermənilər tərəfindən törədilə 
terror əməlləri və işğalçılıq siyasəti nəticəsində öz yurdlarını məcburən tərk edən minlərlə insanın 
yalnız həmsərhəd rayonların deyil, ölkəmizin əksər sanatoriya-kurort müəssisələrində yerləşdiril-
məsi  Azərbaycanda daxili turizmin inkişafına çox böyük zərər vurmuş, mövcud turizm ehtiyatları, 
xalqımıza məxsus olan zəngin tarixi-mədəni ehtiyatlar talanmaqla  müvafiq infrastruktur məhv 
edilmiş və regionda ekoloji böhran baş vermişdir.  

Qarabağ iqtisadi rayonunun iqtisadi inkişafında turizmin yeri və rolu ona məxsus olan təbii 
resurslar və onun coğrafi yerləşməsindən irəli gələn potensial nəqliyyat imkanları ilə əlaqələndirilə 
bilər. Bu baxımdan işğaldan azad olunmuş ərazilərin zəngir təbii ehtiyatlarından səmərəli istifadə 
və xalqımızın milli mədəni irsinin turizm dövriyyəsinə cəlb edilməsi qarşıdakı dövr üçün prioritet 
sayılır. İşğaldan azad edilmiş tarixi Azərbaycan ərazilərində  turizmin hansı növünün və ya 
növlərinin inkişaf etdirilməsi məsələsinə gəldikdə qeyd etməliyik ki, turizm baxımından Şuşanın 
işğaldan azad edildiyi tarixi günün, yəni “8 noyabr”ın xüsusi rolunun və əhəmiyyətinin olacağını 
düşünmək olar. Həmin gün turlara qatılan insanlar Azərbaycan əsgərinin şərəflə keçdiyi zəfər 
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yoluna səyahət etmiş olacaqlar. Tanışlıq turlarının marşrutları  ermənilərin tapdağından ilk azad 
edilmiş Cəbrayıl rayonundan Kəlbəcərə qədər, Suqovuşandan Xankəndinə qədər geniş bir ərazini 
əhatə etməli və zəngin informasiya bazasına malik olmalıdır.  

İşğaldan əvvəlki dövrdə Qarabağın əsas turizm potensialı demək olar ki, Şuşa və Ağdamda 
cəmləşmişdir, lakin regionun bütün rayonları müalicə və istirahət üçün əlverişli olmuşdur.  

Postkonflikt dövründə Qarabağda  turizmin inkişaf etdirilməsi ilk növbədə  regionun iqtisadi 
tərəqqisinin təmin edilməsi, işğal müddətində ölkəmizin digər ərazilərində məskunlaşmış yerli 
sakinlərin öz yurdlarına qayıtması üçün təsirli amillərdən biri olmalıdır.Turizmə xas olan sosial 
funksiyalar bunun reallaşdırılmasına imkan verir. Bunu ilk növbədə təklif olunan turizm xid-
mətlərinə çəkilən xərclərin ödəmə müddətinin iqtisadiyyatın digər sahələri ilə müqayisədə daha az 
olması ilə əlaqədar bölgəyə işçi qüvvəsi axınının güclənməsi ilə izah etmək olar.Qarabağ və 
həmsərhəd ərazilərdə ekoturizmin və müalicə turizminin inkişafı üçün geniş imkan və potensialın 
olması turistlərə təklif edilən təkliflər paketinin məzmununun və çeşidlərinin fərqliliyini şərtlən-
dirməlidir. Laçın və Kəlbəcər rayonlarının nadir relyefi və coğrafi landşaftı yay və qış turizminin 
inkişafı perspektivlərini yüksəldir. Dünyada məşhur olan səhləb bitkisinin–Xarı Bübülün canlı 
şəkildə Şuşada izlənilməsi turizm marağı baxımından bütövlükdə Qarabağın turizm cəlbediciliyini 
artırır. Qarabağ bölgəsi təbiəti etibarilə  yay və qış mövsümlərinin mülayim keçdiyi, zəngin 
yaşıllıqları olan bir ərazidir.Ərazinin belə iqlimə və təbiətə malik olması orada aqroturizmin və 
kənd turizminin inkişafına real zəmin yaradır. Düşünürük ki, işğalsonrası dövrdə  burada kənd 
infrastrukturunun  sürətlə yenidən qurulması, normal yaşayış üçün zəruri şəraitin yaradılması, 
kəndlərin şəhərli turistlərin sevimli istirahət məkanına çevriləcəyi məsələləri reallaşacaqdır 
(Cabbarov, Abbasova və Tanrıverdi / IJTEBS, 4 (2): 33-44, 2020, www. ijtebs.org 40). 

Qarabağ turizminin perspektiv inkişafı milli və regional iqtisadiyyata miltiplikativ təsirlə 
yanaşı mühüm siyasi əhəmiyyət də daşıyır.Hazırda Şuşa şəhərinin və Xudafərin körpüsünün 
mədəni irs obyektləri kimi UNESCO-nun  siyahısına salınması üzrə işlərin aparılması onilliklər 
ərzində bu bölgənin yaxın regionlar üçün deyil, həm də bütövlükdə Cənubi Qafqaz üçün ermənilər 
tərəfindən yaradılan  təhlükəli və riskli bölgə imicinin aradan qaldırılması deməkdir. 

Bir həqiqəti də etiraf etmək lazımdır ki, Qarabağ ərazilərinini işğal olunması   ölkənin bütün 
regionlarında gəlmə və getmə turizminə ciddi zərər gətirdi.Bunin üçün əsas arqument ondan iba-
rətdir ki, işğal altında olmuş Azərbaycan ərazilərinin  talana və soyğunçuluğa  məruz qalmış qiy-
mətli metal və meşə resursları, tikinti materialları ilə yanaşı dəyərli turizm potensialı da olmuşdur. 
Bu baxımdan qısa müddətdə Qarabağ turizminin inkişafından Azərbaycanın əldə edəcəyi sosial-
iqtisadi effekt ölkəmizin turizm potensialına vurulan zərərin, ondan istifadə olunmasından uzun-
müddətli məhrumiyyətlərlə bağlı itkilərə görə Ermənistanın ödəməli olduğu təzminatın və kom-
pensasiyanın kəmiyyətinin obyektiv qiymətləndirilməsinin əsaslarını formalaşdıracaqdır. 2019-cu 
ildə Azərbaycana gələn 2,5 mln. nəfərə yaxın xarici turistlərin ölkəmizə üç milyard ABŞ dolları 
məbləğində gəlir gətirdiyini nəzərə alaraq, işğal ilə əlaqədar Qarabağ turizminin itkiləri barədə 
düşünmək, onun miqyasını təsəvvür etmək olar(https://www.e-unwto.org). 

Uzun müddət ərzində hər an terror və təhlükə altında olan, hazırda öz azadlığına qovuşan 
ərazilərimizdə turizmin inkişafının cəmiyyətin sosial-iqtisadi və mədəni tərəqqisinə, həmçinin 
beynəlxalq münasibətlərin genişlənməsunə pozitiv təsirlərinin olacağı məlumdur. Gözlənilən tə-
sirləri ümumiləşdirərək, aşağıdakı kimi təqdim etmək olar:  

• Qarabağda turizm sənayesinin davamlı inkişafına nail olunması Cənubi Qafqazda  sülhün 
uzunmüddətli təminatı amilinə çevrilə bilər; 

• Turizm infrastrukturunun bərpası və müasir tələblərə uyğun olaraq, yenidən qurulması 
Qarabağ iqtisadiyyatının inkişafına multiplikativ təsir göstərə bilər; 

• Qarabağda turizmin inkişafı burada dağıdılmış maddi-mədəni mirasın bərpası üçün əsas 
vasitələrdən biri olacaq;  

• Qarabağda turizmin davamlı inkişafının təmin edilməsi ölkədə qeyri-neft iqtisadiyyatının 
inkişafına təkan verə bilər; 

• Turizmin inkişafı Qarabağda yeni nəqliyyat və kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi zə-
rurəti yaradacaqdır ki, bu da nəticə etibarilə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbay-



349 

canın digər regionlarının, xüsusən iri şəhərlərin birbaşa əlaqələndirilməsi müstəvisində 
əlavə turizm marşrutlarının təşkili imkanlarını yaradacaqdır; 

• Qarabağda və həmsərhəd ərazilərdə turizmin inkişafı bu bölgənin Cənubi Qafqazda 
səyahət etmək üçün təhlükəli və riskili bölgə olması barədə ermənilərin yaratdığı  
“status”un aradan qaldırılmasına öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. 
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Резюме 
Одной из наиболее пострадавших сфер освобожденных территорий является туристи-
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The main directions of the restoration of the tourism sector in the territories liberated from 
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Summary 
One of the most damaged areas of the liberated territories is the tourism industry. The damage 

to this sector was accompanied by ecological losses, material losses of the country and the population 
for a known reason. Therefore, it is considered necessary to analyze the current situation first. After 
that, in accordance with the established priorities, the main directions of tourism restoration in those 
areas should be justified from a scientific and experimental point of view. 
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MİLLİ PRİORİTETLƏRDƏ BÖYÜK QAYIDIŞ MƏSƏLƏSİ 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altın-

da ordumuzun 44 günlük müharibədə qazandığı qətiyyətli qələbə nəticəsində 30 ildən artıq bir 
müddətdə düşmən tapdağı altında qalmış torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi qarşıya bir sıra 
yeni və təxirəsalınmaz vəzifələr qoymuşdur: dağıdılmış yaşayış məskənlərinin, infrastrukturun 
bərpası, sənaye-təsərrüfat sahələrinin yenidən qurulması, böyük qayıdışın işğaldan əvvəlki səviy-
yəyə çatdırılması. Məlumdur ki, maddi-mədəniyyət abidələrindən kənar erməni işğalı nəticəsində 
Azərbaycana dəyən ziyanın məbləği 285 milyard dollar çərçivəsində qiymətləndirilməkdədir. 
Həm də “bu, sadəcə olaraq altı əsas sahə - faydalı qazıntı yataqlarının talanı, biomüxtəlifliyin, 
meşələrin məhv edilməsi, torpaqların sıradan çıxardılması, istifadədən məhrum olunması, su, su 
anbarları və ətraf mühitin çirkləndirilməsi üzrə ekoloji zərərlər, o cümlədən əhaliyə dəymiş mə-
nəvi-ekoloji zərərlərin qiymətləndirilməsi – aparılmış hesabatın nəticəsidir” [1].  

Qeyd etdiyimiz hesabat Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin İşçi Qrupunun 2014-cü 
ilin əvvəlindən başladığı fəaliyyətin nəticəsi olaraq meydana çıxmışdır. Bundan əlavə, təcavüz 
nəticəsində yüz minlərlə vətəndaş doğma yurdundan didərgin düşərək öz hüquq və azadlıqlarından 
məhrum edilmiş, məcburi köçkün halına düşmüş, ölkədə fövqəladə humanitar vəziyyət yaranmış, 
minlərlə azərbaycanlı indiyədək hələ də itkin düşmüş hesab edilir [2].  

Təbii ki, müharibədən sonra işğaldan azad olunmuş torpaqlara insanların birdəb-birə köçü-
rülməsi faciəvi nəticələrə gətirib çıxara bilərdi. Buna görə də qarşıda  ilk növbədə beynəlxalq təc-
rübədən istifadə edərək postkonflikt zonalarda çoxistiqamətli bərpa layihələri hazırlamaq, onları 
investisiyalaşdırmaq, kompleks fəaliyyət planlarının reallaşdırılması sahəsində praktiki işlərə baş-
lamaq vəzifəsi dururdu. Bu isə alim və mütəxəssislərdən uzunmüddətli səmərəli fəaliyyət tələb 
edir, milli spesifikanı nəzərə almaqla beynəlxalq təcrübənin tətbiqini zəruri edirdi.  

Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə “işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə sosial-iqtisadi, humanitar, təşkilati və digər təxirəsalınmaz məsələlərin həl-
li, eləcə də bu sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi ilə bağlı səlahiyyətli dövlət orqanlarının rəhbər 
şəxslərindən ibarət Əlaqələndirmə Qərargahı formalaşdırıldı” [3]   

Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ilə 2021-ci ildə “Qarabağ 
Dirçəliş Fondu” adlı publik hüquqi şəxs yaradıldı və onun qarşısında işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşma üçün müasir və layiqli həyatın təmin edilməsi, bütün sahələrdə 
quruculuq-bərpa və abadlıq işlərinin aparılması, habelə təhlükəsiz yaşayışın, səmərəli fəaliyyətin 
və rifahın davamlı artmasının dəstəklənməsi  vəzifəsi dururdu [4]  

Bütün bunlar çox keçmədən öz bəhrəsini verdi. Müharibədən cəmi iki ay keçəndən sonra 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş 
müşavirədə işğaldan azad olunmuş zonalarda bərpa-quruculuq işləri ilə bağlı artıq xeyli işlər görül-
düyünü qürurla bildirdi. Qısa müddətdə görülmüş işləri yüksək dəyərləndirən dövlət başçısı tor-
paqların tezliklə tam bərpa olunacağını bir daha vurğuladı: “Görün biz nə qədər böyük işlər gör-
müşük. Bərpa işləri artıq başlanıb və bu göstərir ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir 
fərq yoxdur. Biz demişdik ki, torpaqlar işğaldan azad olunandan az sonra bu torpaqları tezliklə 
bərpa  edəcəyik və edirik”(5). Ölkə başçısı həmin dövr üçün ən yaxın vəzifələri vurğulamaqla 
bərabər, həm də tezliklə milli prioritetlərlə uzunmüddətli strateji planın hazırlanacağını vurğula-
mışdı. Beləliklə, çox keçmədən  Azərbaycan Respublikasının 2030-cu ilə qədərki sosial-iqtisadi 
inkişafına dair milli prioritetləri müəyyənləşdirən möhtəşəm sənəd hazırlandı. Həmin sənəddə əsas 
istiqamətlərdən birinin işğaldan azad olumuş ərazilərə böyük qayıdışın həyata keçirilməsi olduğu 
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qeyd edilirdi. Sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün xalqımızın çoxəsrlik tarixində möhtəşəm 
yer tutduğu, dövlət sərhədlərini bərpa etməklə son bir əsrdə hərbi və diplomatik sahədə ən böyük 
zəfərə nail olunduğu xüsusi qeyd edilməklə bərabər, qələbənin əbədiləşdirilməsi üçün öz doğma 
torpaqlarından köçkün düşmüş insanların qayıdışının vacib olduğu və bu qayıdışın vətəndaşları-
mızın işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı  məskunlaşmasında və bu ərazilərin ölkənin 
iqtisadi fəaliyyətinə qoşulmasında bir körpü olacağı bildirilirdi. Bu prioritetin uğurla həyata ke-
çirilməsi üçün dayanıqlı inkişafın və iqtisadi fəaliyyətə inteqrasiyanın əsas şərtlər olduğu bir daha 
nəzərə çatdırılırdı.  

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın tarixi ərazi suverenliyinin bərpası əhalinin öz doğma tor-
paqlarına qayıdaraq yaşaması üçün yeni mərhələ yaratmışdı. İşğaldan azad olunmuş bölgələrdə 
yalnız əhalinin dayanıqlı məskunlaşması yolu ilə həmin torpaqların vətənə çevrilməsinin müm-
künlüyü vurğulanırdı.  Milli prioritetlərdə bu məqsədlə həmin ərazilərin cəmiyyətin ən sağlam, 
müasir və abad yaşayış mühitinə çevrilməsinin, dayanıqlı məskunlaşma üçün müasir prinsiplərə 
əsaslanan komfortlu yaşayış mühitinin yaradılmasının mühüm əhəmiyyət daşıdığı dönə-dönə vur-
ğulanırdı. Bundan əlavə, əbədi məskunlaşmanın həm də hərtərəfli təhlükəsiz və əlverişli həyat 
şəraitinin yaradılmasından keçdiyi diqqətə çatdırılırdı. Ölkə başçısının sərəncamında bu məqsədlə 
yeni ərazilərdə layiqli yaşayışın təmin edilməsinin, müasir infrastrukturun qurulmasının,  rahat 
həyat tərzinin və müasir xidmətlərin əlçatan olmasının zəruriliyi önə çəkilirdi. Bu zaman strateji 
hədəflər də müəyyən edilir və regionun iqtisadi potensialından istifadə olunmaqla əhalinin məs-
kunlaşma səviyyəsinin işğaldan əvvəlki səviyyəyə çatdırılmasının önəmli olduğu bildirilirdi [6] 

Bütün bunlarla bərabər, həmin dövrdə artıq azad olunmuş ərazilərdə əsas inzibati idarəetmə 
orqanları, nəqliyyat, enerji, kommunikasiya infrastrukturları və s. sürətlə bərpa edilir, işğaldan 
azad olmuş ərazilərdə  kənd təsərrüfatının bərpası istiqamətində layihələrin həyata keçirilməsinə 
başlanmışdı. Ölkə başçısı hökumətə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə, İqtisadiyyat Nazirliyinə priori-
tetlər barədə konkret göstərişlər verərək ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün addımlar atıl-
masının zəruriliyini bildirdi.  

Ölkə başçısının birbaşa nəzarəti altında həyata keçirilən bu tədbirlər nəticəsində 2022-ci ildə 
Zəngilan rayonunda “ağıllı kənd” konsepsiyası əsasında yenidən salınmış Ağalı kəndinə əhalinin 
köçürülməsinin birinci mərhələsinə start verildi. İyulun 19-da yola salınan ilk köçün ardınca 4 
mərhələdə həmin kəndə 41 ailənin, təxminən 200 nəfərin köçürüləcəyi bildirildi. Layihəyə uyğun 
olaraq Ağalı sakinləri yüksəkkeyfiyyətli, ağıllı texnologiya ilə təchiz edilmiş evlərlə təmin olun-
muş, kənddə əhalinin məşğulluq, təhsil, tibbi problemləri həll edilmişdi.  Ölkə başçısı öz doğma 
torpaqlarına qayıdacaq bütün insanların həyat şəraitinin yüksək səviyyədə təmin ediləcəyini  bir 
daha vurğulamışdı.  

Məlumdur ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərə insanların qayıdışı həmin ərazilərin iqtisadi 
fəaliyyətə reinteqrasiyası olmadan reallaşa bilməz. Bunun üçün işğaldan azad edilmiş ərazilərin 
ölkənin iqtisadi və sosial simasında tarixi mövqeyi bərpa edilməlidir. Yeni bölgə iqtisadi fəaliyyə-
tin aparıcı həlqələrindən birinə çevrilməli və ölkənin digər regionlarına uyğun inkişaf səviyyəsinə 
malik olmalıdır. Burada bir məqamı xüsusi qeyd etməliyik: regionun dayanıqlı inkişafı burada 
iqtisadiyyatın ehtiyaclarının doğru resurslarla təmin edilməsindən və iqtisadiyyatın dirçəldilməsi 
üçün lazım olan vəsaitin əldə edilməsindən asılıdır. Təbii resurs bolluğu və qazanılan tarixi imic 
bu ərazilərə sərmayə cəlbinə imkan verir. Bu isə tam təhlükəsizliyin təmin edildiyi halda müm-
kündür. Hal-hazırda müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun ye-
nilməzliyi regiona investisiya yatırmaq istəyən kompaniyalara bu təminatı verir.  İqtisadiyyat Na-
zirliyi tərəfindən hazırlanan “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinin 2021-
2025-ci illər üzrə bərpası və dayanıqlı inkişafı” Dövlət Proqramında investisiya cəlbediciliyinin 
artırılması üçün investisiya təşviqi mexanizmi nəzərdə tutulmuşdur. İqtisadiyyat Nazirliyi bu 
günlərdə İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədilə 
fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən 409 müraciət daxil olduğunu bildirib. Bu müraciətlərin 104-ü 
(25%) ticarət və xidmət, 93-ü (23%) sənaye, 69-u (17%) kənd təsərrüfatı, 70-i (17%) tikinti, 34-ü 
(8%) turizm, 5-i (1,2%) təhsil, 1-i (0,2%) nəqliyyat və logistika, 33-ü (8,5%) isə digər sahələri 
əhatə edir. Həmin müraciətlərdən 53-ü 12 xarici ölkəni (əsasən Türkiyə, Rusiya, Pakistan, Maca- 
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rıstan, Qazaxıstandan olmaqla) təmsil edən şirkətlər tərəfindən təqdim edilib. 
Onu da qeyd edək ki, azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən və göstərəcək şirkətlər  

işlərini “Yaşıl zona” prinsipinə uyğun həyata keçirməlidir. Yəni regionun ekoloji göstəriciləri 
mütləq nəzərə alınmalı və qorunmalıdır. Bir sözlə, regionun bərpasında bütün zəruri şərtlər tam 
ciddi nəzarət altında saxlanılmışdır. Möhkəm təməl üzərində qurulan yaşayışı təmin etməklə böl-
gənin ölkə üzrə iqtisadi fəaliyyətdə payını işğaldan öncəki vəziyyətə çatdırmaq əsas vəzifədir. Bu 
prosesdə zəruri stimullara əsaslanan özəl təşəbbüslərin hərtərəfli təşviqi, eləcə də dövlət-özəl 
tərəfdaşlığının inkişafı vacibdir. Adıçəkilən regionda kənd təsərrüfatı sahəsinin bərpası və istehsal 
göstəricilərinin proqnozlaşdırılması sahəsində də xeyli işlər görülmüş və konkret layihələr təqdim 
edilmişdir. Bu layihələrdə qeyd edilir ki, 1996-cı ildə qəbul edilmiş qərarla Azərbaycan Respubli-
kasında əkin təyinatlı kənd təsərrüfatı torpaqlarının əvəzsiz olaraq kənd yerlərində yaşayan əhali-
nin şəxsi mülkiyyətinə verilməsi ilə nəticələnən və uğurla həyata keçirilən torpaq islahatları, mə-
lum səbəbdən işğal olunmuş əraziləri əhatə etməmişdir. Yəni azad olunmuş ərazilərdə torpaq isla-
hatının aparılması və aqrar sahədə tam olaraq özəl sektorun fəaliyyətinə əsaslanan təsərrüfatçılıq 
fəaliyyətinin qurulması qarşıda duran vəzifələrdən biri hesab edilir. Mütəxəssislər işğaldan azad 
olmuş zonalarda torpaq islahatının aparılması üçün aşağıdakı variantları təklif edirlər: 1. Mövcud 
torpaq islahatı təcrübəsinin tətbiqi; 2. İcma əsaslı ailə-kənd təsərrüfatının yaradılması; 3. Koope-
rativlərin yaradılması; 4.  Bələdiyyələrin iştirakı ilə təsərrüfatların yaradılması  və s.  

Təbii ki, bu variantların hansısa birini əsas götürüb, digərlərini kənara qoymaq olmaz. Layi-
hələr konkret hər bir bölgənin xüsusiyyətinə uyğun olaraq seçilsə daha düzgün olar.  

İşğaldan azad edilən rayonlarda ənənəvi sahələrlə yanaşı perspektiv dövrdə meyvə və tərə-
vəzçiliyin, həmçinin heyvandarlığın yem təminatı baxımından yem bitkiləri sahəsinin inkişafı da 
nəzərdə tutulur. Torpaq-iqlim xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla çoxillik əkmələrin strukturunda nar, 
xurma, alça, gavalı, albalı və gilas, alma, armud bağlarının, baramaçılığın inkişaf perspektivi baxı-
mından çəkil əkmələrinin və ənənəvi sahələrin bərpası məqsədilə üzümlüklərin salınmasına üstün-
lük veriləcəyi gözlənilir. Doğrudur, bütün layihələrdə təsərrüfat fəaliyyətinin işğaldan əvvəlki 
dövrə çatdırılması nəzərdə tutulsa da, bizcə, məqsəd daha yüksək göstəricilərə nail olmaqdan get-
məlidir. Buna həm dövlətimizin, həm də xalqımızın potensialı imkan verir. Təbii ki, böyük qayıdış 
yüksək iqtisadi göstəricilər üzərində qurulduqda daha əbədiyaşar olar.     
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Национальные приоритеты в вопросе великого возвращения 
 

Резюме 
Данная статья посвящена проблемам заселения территорий, освобожденных от окку-

пации после победы в 44-дневной войне, и интеграции этих регионов в общее хозяйство 
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страны. В первую очередь, автор описывает материальный и моральный ущерб, нанесен-
ный оккупированным территориям за 30 лет: разграбление месторождений полезных иско-
паемых, уничтожение природный ресурсов, лесов, уничтожение земель, утрату возможнос-
ти их использования, экологический ущерб водным ресурсам, водоемам и загрязнение 
окружающей среды и др. Кроме того, подчеркивается необходимость подготовки проектов, 
основанных на опыте отдельных государств, понесших ущерб в войне, по восстановлению 
этих территорий. Также в статье затронуты проблемы привлечения инвестиций в оккупи-
рованные зоны и пути их решения. Автор статьи проанализировал принятые государствен-
ные документы, связанные с реконструкцией и строительством в Карабахе, о месте и роли 
заселения и экономической интеграции в документе “Азербайджан 2030: Национальные 
приоритеты социально-экономического развития”. Именно связь теоретических представ-
лений с практической деятельностью делает статью актуальной. 
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The issue of the greatretum in the national priorities 
 

Summary 
The article is devoted to the problems of settling the territories liberated from occupation 

after the victory in the 44-day war, and the integration of these regions into the general economy 
of the country. First of all, the author describes the amount of material and moral damage inflicted 
on the occupied territories over 30 years, the looting of mineral deposits, the destruction of 
biodiversity, forests, the destruction of land, the loss of the possibility of use, environmental 
damage to waters, reservoirs and environmental pollution, etc. Then the need to prepare projects 
based on the experience of individual States that suffered damage in the war regarding the 
restoration of these territories is emphasized. The article also touches upon the problems of 
attracting investments to the occupied zones and ways to solve them. The author of the article 
analyzed the adopted state documents related to reconstruction and construction in Karabakh, 
including the place and role of settlement and economic integration in “Azerbaijan 2030: National 
Priorities of Socio-economic development”. It is the connection of theoretical ideas with practical 
activity that makes the article relevant. 
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AZƏRBAYCANDA TURİZM BİZNESİNİN İNNOVATİV İNKİŞAF YOLLARI 

 
Turizm təkcə iqtisadiyyatın gəlirli sahələrindən biri deyil, o həm də digər fəaliyyət sahələ-

rindən onunla fərqlənir ki, dövriyyə kapitalı tez özünü doğruldur, onun innovativ inkişafı üçün 
yeni zəmin yaradır. Bu baxımdan bu məqalədə Azərbaycanda turizm biznesinin statistik məlumat-
ları təhlil edilməklə yanaşı, onun gələcək inkişaf perspektivləri də dəyərləndirilir. 

Son 12 ildə Azərbaycanda turizm sürətlə inkişaf etməyə başlayıb. Bu, Avropa Olimpiya 
Oyunları, Formula 1, gimnastika və şahmat yarışları və s. daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq idman 
yarışlarından sonra xüsusilə nəzərə çarpdı. 

2010-2020-cı illər üçün turizm agentliklərinin sayı təxminən 2,4 dəfə artıbsa, turizm sahəsin- 
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də çalışanların sayı cəmi 46 nəfər artıb. Bunlara tərcüməçilər, həm mehmanxanalarda, həm iaşə 
müəssisələrində, həm də nəqliyyat təminatı sahəsində müvəqqəti xidmət göstərən işçilər daxildir 
(www.stat.gov.org). 

Ötən müddətdə turizmdən əldə olunan gəlir təxminən 18,3%, xərclər isə cəmi 14,7% artıb. 
Əcnəbilərin axını ilə əlaqədar onların təkcə paytaxta deyil, ətraf bölgələrə də səfərləri artdı. Bu, 
təkcə Azərbaycanda ekoturizmin və ov turizminin əsasən inkişaf etməsi ilə əlaqədar deyil 
(www.stat.gov.az/source/tourism). 

Kulinariya turizminin inkişafına daha çox diqqət yetirilir. Tarixi və dini turizm də bu səna-
yenin əsas istiqamətlərindən biridir. Son zamanlar turizm agentlikləri müalicə sahəsində getdikcə 
daha çox xidmətlər təklif edirlər - Azərbaycanda sağlamlığı yaxşılaşdırmaq üçün çoxlu təbii gey-
zerlər, palçıq vulkanları, müalicəvi bulaqlar, duz mağaraları var. Burada sovet kurortları yenidən 
qurulmuş, ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz edilmiş müasir xəstəxanalar tikilmişdir. 

Son 5 ildə böyüklər və uşaq sanatoriyalarının sayı azalıb - binanın yararsız olması səbəbin-
dən bağlanıblar. Bu müəssisələrdə çarpayıların azalması da çox nəzərə çarpır - müstəqillik illərində 
bir çox qurumlar binaların saxlanması, vəsaitlərin yenilənməsi üçün kifayət qədər subsidiya alma-
dılar ki, bu da onların dağıdılmasına səbəb oldu (www.stat.gov.az/source/healthcare). 

Qeyd edək ki, son illər turizm agentlikləri təkcə respublika vətəndaşları arasında deyil, xaricdə 
də idmançılarla fəal əməkdaşlıq edirlər. Ərəb dövlətlərindən idmançıların hazırlanması tez-tez baş 
verir - buna təkcə müasir idman qurğuları deyil, həm də ölkənin əlverişli təbii şəraiti kömək edir. 

Xarici turistləri Azərbaycana cəlb etmək üçün yeni növlər və istiqamətlər hazırlayan bir çox 
turizm müəssisələri informasiya texnologiyaları, bank və onlayn xidmətlər sahəsində yeniliklərə 
üz tuturlar. Mahiyyət inkişaf strategiyasının işlənib hazırlanmasından, eləcə də lazımi xidmətlərin 
həm turizm agentliyinin özündə, həm də müəyyən turizm istiqamətləri ətrafında cəmlənməsindən 
ibarətdir. Məsələn, bu, paytaxtdan periferiyaya - Qəbələ şəhərində beynəlxalq hava limanının yara-
dılması, musiqi festivalının, mürəbbə festivalının dəfələrlə keçirilməsi, iri bankların filialları, 
beynəlxalq 5 ulduzlu otellər, bir neçə böyük əyləncə mərkəzləri, kanat yolu, simsiz internet xid-
mətləri və s. (Abbasova və Dadaşova, 2009: 117-126). 

Azərbaycanda turizm xidmətlərinin yayılmasının əsas istiqamətlərini və onların daha da ya-
yılmasını müəyyən etmək məqsədi ilə. SWOT təhlili metodundan istifadə edirik. Bu metodologi-
yanın rekreasiya ehtiyatlarının qiymətləndirilməsinə tətbiqi turizm xidmətlərinin paylanması üçün 
rəqabət strategiyasının zəruriliyi haqqında nəticəni müəyyənləşdirir. 

Turizm ehtiyatlarının təkmilləşdirilməsi və səmərəli istifadəsi respublikanın turizm biznesi-
nin rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə bilavasitə bağlıdır. Turizm xidmətlərinin hər bir kompo-
nenti konkret təkliflər nəzərə alınmaqla hazırlanmalıdır. Əsas strategiyaların müvafiq matrisləri 
ilə portfel təhlili metodu, habelə onların xarici və daxili mühitdəki müxtəlif hadisələrə təsirinin 
öyrənilməsi rəqabət üstünlüklərinin müəyyənedicisini ortaya qoyur. 

Porter rombundan (Aleksandrova, 2002: 218; Porter, 2011: 377) göründüyü kimi, bütün 
komponentlər əsasən maliyyələşdirmə məsələləri ilə bağlıdır. Xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəl-
dilməsi kadrların hazırlanması və yenidən hazırlanması, innovativ düşüncə və strateji davranışın 
öyrədilməsi ilə bağlıdır və bu da öz növbəsində yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin cəlb edilməsi ilə 
bağlıdır ki, onların dəvəti üçün pul xərcləmək lazımdır. Nəqliyyat xidmətləri, öz növbəsində, 
yalnız rahat nəqliyyat vasitələri və ixtisaslı sürücü deyil, həm də yaxşı yollar və innovasiyalar tələb 
edir ki, bu da yalnız maliyyə yardımı ilə mümkündür. Ona görə də bu və bununla bağlı problem-
lərin həlli maliyyə imkanları ilə mümkündür və ya turizm sektoruna investisiya cəlb etməklə həll 
edilə bilər. Çətinliklərə aşağıdakı mənfi amillər də daxildir: 

- qanunvericilik sisteminin, xüsusən də vergi sahəsində təkmil olmaması; 
- bank-kredit sisteminin kifayət qədər inkişaf etməməsi. 
Bu matrisin elementlərinin yerini öyrənərək və əldə edilən məlumatları tətbiq edən müəllif 

belə qənaətə gəlib ki, Azərbaycanda turizmin rəqabətədavamlı inkişafı dəyişən neqativ amillərin, 
innovasiyaların turizmdə fəal tətbiqi əsasında həyata keçiriləcək: kadrların seçilməsi və onların 
hazırlanması, turizm xidmətlərinin göstərilməsi (Abbasova və Dadaşova, 2009: 117-126). 
Xarakterik odur ki, yuxarıda qeyd olunan çıxışlar maliyyələşdirmə və investisiyaların aktiv cəlb 
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edilməsi məsələləri həll edilmədən əldə edilə bilməz. Gələcəkdə isə lazımi qərarların uğurlu icrası 
xalqların sərvətini cəlb edəcək. 

Azərbaycan ərazisində müasir rəqabətqabiliyyətli turizm biznesinin formalaşdırılması res-
publikanın innovativ və strateji inkişafının əsas vəzifəsidir. Turizm, milli iqtisadiyyatın digər sahə-
ləri kimi, ilk növbədə, innovasiyalara, xüsusən turizm xidmətlərinin və reklamın marketinqinin 
təkmilləşdirilməsinə ehtiyac duyur, ikincisi, turizm biznesinin innovativ inkişafını düzgün marke-
tinq və inkişaf strategiyasından ayırmaq olmaz. (Abbasova, 2015: 176). 

Alıcılıq qabiliyyətinin xüsusiyyətləri maddi və qeyri-maddi xidmətlərə bölünür və müvafiq ola-
raq turizm xidmətləri də öz xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir (Abbasova və Dadaşova, 2009: 117-126). 

Bir məhsul növü kimi turizm xidmətlərini aşağıdakılara bölmək olar: - fiziki məhsullarla 
bağlı (mehmanxana, iaşə və s.); - məhsulun istifadəsi ilə bağlı (aktiv gəzinti, açıq havada gecələ-
mək, ocaq yandırmaq və s.); - təmiz xidmətlər (ekskursiyalar, turpaketlərin satışı, aviabiletlərin 
satışı, bronlaşdırma, sığorta və s.). 

Turizm biznesinin səmərəliliyinin artırılmasına nail olmaq üçün vacib addım bütün bu 
qrupların maraqlarının nəzərə alınmasıdır. Məhz istehlak bazarının öyrənilməsi, onların meyil və 
üstünlüklərinin müəyyən edilməsi, daha sonra yeni turizm xidmətlərinin təklif edilməsi zamanla 
ayaqlaşan turizm agentliklərinin vəzifəsidir. 

Milli turizm müəssisələri, bir qayda olaraq, turizm məhsullarının təşviqi zamanı eyni vaxtda 
bir neçə strategiya tətbiq edirlər. Belə görünür ki, turizm məhsullarının çeşidini seçərkən və onları 
formalaşdırarkən bütün üstünlüklər, zəruri bazar şəraiti, təşkilatlanma və idarəetmə tələbləri, 
sabitliyi pozan amillər nəzərə alınır. Ancaq əslində, bir çox turizm agentlikləri eyni səhvləri təkrar-
təkrar edirlər, bunlara daxildir: 

- Turizm müəssisəsinin ölçüsündən asılı olmayaraq, onların hamısı həm xarici səfərlərlə, 
həm də ölkə daxilində turpaketlərlə məşğul olurlar ki, bu da bütün sahələr üzrə ixtisaslaşmağa 
məcbur olduğundan agentliklərin özləri üçün böyük narahatlıq yaradır. Bu da öz növbəsində bir 
daha sübut edir ki, son 28 ildə turizm agentlikləri öz marketinq strategiyasını formalaşdıra bil-
məyiblər və təsadüfi inkişaf edirlər; 

- Agentliklər vaxtaşırı müəyyən edilmiş turpaketlərdən imtina edirlər, çünki zaman keçdikcə 
bu turpaketlər ucuzlaşır və bu, turoperatorlar üçün sərfəli deyil; 

- Agentliklər hər 3-4 ildən bir istiqamətlərini dəyişirlər ki, bu da təcrübəli turistlər üçün 
cəlbedicidir, lakin konservant qruplardan olan istehlakçılar üçün çox baha başa gəlir; 

- Məhsulların geniş çeşidi ilə agentliklər bütün təkliflər (məhsullar) portfelini aktivləşdirir, 
lakin onların hamısı həyata keçirilmir; 

- Agentliklər tez-tez turistlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri ilə üzləşirlər. 
Bunlar turistin özünün və ailə üzvlərinin təhlükəsizliyi, yəni. fiziki təhlükəsizlik, həmçinin valyu-
taların konvertasiyası zamanı təhlükəsizlik, habelə bank kartlarından istifadə zamanı təhlükəsiz-
likdir. Təbii ki, Azərbaycanda səyahətçilərə restoranlarda yerləşmə və yemək haqqını ödəyərkən, 
mal alarkən güzəştlər verən bank kartları yoxdur (Abbasova və Dadaşova, 2009: 123). 

Bu problemlərin həlli uzunmüddətli, hərtərəfli və sistemli iş tələb edir. Məhz eyni iş ra-
yonlardakı respublikanın turizm mərkəzlərinin böyük əksəriyyətinin məişət tullantılarının yığılması 
və utilizasiyası üçün müasir avadanlıq və kanalizasiya sistemləri ilə təmin olunmasını tələb edir. 

Azərbaycanda turizmin inkişafının əsas strateji prioritetləri aşağıdakılara əsaslanır: 
- yeni fəaliyyət istiqamətlərinin inkişafı; 
- turizm məhsullarının yeni növlərinin inkişafı; 
- yeni bazarları fəth etmək. 
Bu baxımdan, Azərbaycan turizm agentlikləri öz fəaliyyətlərini təkmilləşdirmək, innovativ 

inkişaf etdirmək və turizm xidmətlərinin göstərilməsi üzrə dünya bazarlarında mövqelərini  
möhkəmləndirmək üçün bir sıra marketinq strategiyalarına yiyələnməli olurlar. 

Müəllif marketinq strategiyalarını tərtib etmək üçün SWOT matrisindən istifadə etməyi tək-
lif edir. Seçilmiş turizmin inkişafı prioritetlərindən hər hansı biri ərazilərin və turizm müəssisə-
lərinin resurs potensialının təhlilini tələb edir (Turizm resursları dedikdə, turizm məhsulu yaratmaq  
üçün əlverişli təbii və yaradılmış obyektlərin məcmusu başa düşülür). 
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Təhlillərin nəticələrinə görə, Azərbaycanın regionları və turizm obyektləri, məsələn, turist-
ekskursiya xidmətlərinin təşkili üçün şəraitin olması, mövcud turlara daxil edilmək üçün turizm 
müəssisələrinin vəziyyətinə görə və s. alınmış nəticələrə əsasən turizm məhsullarının təşviqinin 
stimullaşdırılmasının əsas vasitə və üsullarını müəyyən etmək olar. Bunun üçün sizə lazımdır: 

- potensial müştərilərin motivlərini və ehtiyaclarını nəzərə almaq; 
- turizm xidmətlərinin istehlakına maneələr; 
- turizm xidmətləri bazarının seqmentləşdirilməsi və yerləşdirilməsi. 
Seqmentləşdirmə nəticələrinə əsasən müəyyən etmək lazımdır: 
- SWOT təhlilinin nəticələri resurs potensialından istifadənin səmərəliliyinin artırılmasının 

zəruriliyini göstərir; 
- turist resursunun yerləşdiyi ərazinin, onun əsas xüsusiyyətlərinin və funksional təyinatının 

yoxlanılması zamanı obyektin vəziyyətinə, ölçüsünə və digər texniki xüsusiyyətlərinə, onun ya-
ranma mənbələrinə əsaslanaraq onun üzərinə düşən maksimum icazə verilən yük mühüm (effektiv 
idarəetmə üçün) mühüm rol oynayır. maliyyələşdirmə, gəlirlilik; 

- Turizm resursları haqqında məlumatların toplanması, emalı və sistemləşdirilməsi turizm 
ehtiyatlarının xüsusi reyestrinin formalaşdırılmasını tələb edir; 

- Turizm xidmətlərinin səmərəliliyi üçün turizm agentliklərinin informasiya təminatının 
yaxşılaşdırılması lazımdır; 

- Turizm resurslarının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə turizm ehtiyatlarından 
istifadəyə nəzarəti gücləndirmək, icazə verilən maksimum yükləri müəyyən etmək lazımdır; 

- Turizm məhsullarının təşviqi üçün perspektivli hədəf bazarları yaratmaq üçün onların 
risklərini, rəqiblərin mövcudluğunu və davranışlarını nəzərə almaq lazımdır. 
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Резюме 
В статье проанализирована деятельность туристического бизнеса в Азербайджане, 

проведен экспертный SWOT-анализ национальных туристических услуг, дана оценка инно-
вационного развития туристического бизнеса страны. На основе полученных автором ре-
зультатов были определены основные средства и методы стимулирования продвижения ту 
ристической продукции и выявлены основные стратегические приоритеты развития  
туризма в Азербайджане. 
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Summary 
The article analyzes the activities of the tourism business in Azerbaijan, conducted an expert 

SWOT analysis of national tourism services, and assessed the innovative development of the 
country's tourism business. Based on the results obtained by the author, the main means and 
methods for stimulating the promotion of tourism products were identified and the main strategic 
priorities for the development of tourism in Azerbaijan were identified. 
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AZƏRBAYCANDA EKOTURİZMİN İNKİŞAFININ ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Qloballaşan dünyada turizm dövlətin iqtisadi inkişafında,eləcə də öz tarixi,adət-ənənələri, 
mətbəxi  və mədəniyyəti ilə  tanınmasında  vacib əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda qeyd oluna 
bilər ki, milli iqtisadiyyatın bu bölməsi hazırda bir neçə istiqamətdə formalaşmış və  inkişaf etmək-
dədir. Belə istiqamətlərin çoxşaxəliliyi ölkənin təbii-iqlim şəraiti, coğrafi landşaftı, həmçinin iqti-
sadi inkişafı və siyasi vəziyyətindən irəli gəlir. Onu da qeyd edək ki, turizmin əsas  bölmələrindən 
olan ekoturizm  hazırda dinamik bir şəkildə inkişaf edir və bunun üçün Azərbaycanda kifayət qədər 
geniş imkanlar və   potensial mövcuddur. 

Azərbaycanda  ekoturizmin aktual əhəmiyyət daşımasına, daxili və xarici turistlər üçün onun 
cəlbediciliyinin yüksəldilməsinə antropogen təsirin, eləcə də bu sahənin inkişafına dövlət dəstəyi-
nin və  habelə  yerli əhalinin təsiri yüksək qiymətləndirilir. Təsadüfi deyildir ki, 2016-cı ilin dekabr 
ayında dövlət başçısı tərəfindən təsdiq olunan strateji yol xəritələrindən biri bilavasitə bu sahənin 
inkişaf  perspektivlərini, qarşıdakı dövr üçün hədəf və prioritetləri müəyyən etmişdir. Burada qar-
şıya qoyulan məqsəd və vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsi  nəticə etibarilə Azərbaycanda ixti-
saslaşmış turizm sənayesinin yaradılmasını təmin etməlidir. Bu məqsədlə istər bütövlükdə milli 
turizm sənayesinin, istərsə də onun ayrı-ayrı bölmələrinin inkişafının cari vəziyyəti qiymətləndiri-
lir, mövcud imkanlar aşkar edilir və bunlardan səmərəli şəkildə istifadə yolları əsaslandırılır. 
Nəzərə alınmalıdır ki, dünyanın turizm mərkəzləri kimi  tanınan  ölkələri hər il bu sahənin müasir 
tələblərə uyğun inkişafı  sayəsində külli miqdarda valyuta gəlirləri əldə edirlər. Məhz buna görə 
də  hər ölkə öz turizm potensialını hərəkətə gətirməklə  beynəlxalq turizm xidmətləri bazarında 
mövqe qazanmaq və onu möhkəmləndirmək istiqamətində tədbirlər planı həyata keçirir.  

Turizmin digər bölmələri kimi  müasir qloballaşma və inteqrasiya şəraitində ekoturizmin 
davamlı şəkildə inkişaf etdirilməsi dövlətlər arasında turizm rəqabəti üçün böyük əhəmiyyət daşı-
yır. Pandemiya dövrünü istisna etməklə demək olar ki, dünya ölkələrindən Azərbaycanın ekotu-
rizm qovşaqlarına istirahət  üçün  çoxlu sayda  turistlər axın edir. Bu sahənin dinamik inkişafının 
təmin olunması ilk növbədə onun  formalaşması və tərəqqisini təmin edən amillərin elmi və təcrübi 
baxımdan əsaslandırılmasından, müvafiq təklif və tövsiyələrin işlənilməsindən asılıdır. Bu baxım-
dan qeyd etməliyik ki, ilk növbədə Azərbaycandakı ekoturizm zonaları, onların cəlbedicilik im-
kanları araşdırılmalı və paralel olaraq beynəlxalq ekoturizm təşkilatlarının təlimat və tövsiyələri 
nəzərə alınmalıdır.Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda ekoturizmin yaranması,onun inkişaf mexanizm- 
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ləri və potensialı da diqqətdən yayınmamalıdır. 
Beləliklə, başlıca məqsəd turizmin ölkə iqtisadiyyatındakı rolunun və əhəmiyyətininin araş-

dırılmasından, Azərbaycanın ekoturizm üçün nə qədər əlverişli region olduğunu üzə çıxarmaqdan 
ibarətdir. Araşdırma zamanı Azərbaycan ekoturizmində çatışmayan cəhətlər və mövcud problemin 
aradan qaldırılmasında yaranan əngəllər aşkar olunmalıdır. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün eko-
turizm sahələrinin tənzimlənməsində davamlı inkişafın rolu, insanla təbiət arasında ekoloji müna-
sibətlər və təbiət qanunları öyrənilməli, eləcə də təbiətin bizə bəxş etmiş olduğu təbii landşaftdan 
doğru istifadə və ekoturizm zonalarının mühafizəsinin beynəlxalq təcrübəsi araşdırılmalıdır.  

Milli turizm sənayesinin inkişafında aşağıdakı dörd əsas hədəf müəyyənləşdirilmişdir; 
 Əcnəbi turistləri cəlb etməklə Bakı şəhərinin turizm potensialının gerçəkləşdirilməsi; 
 Turizm sahəsinin dinamik inkişafına görə ölkə üzrə əlverişli şəraitin formalaşdırılması; 
 Yerli və eləcə də xarici turistlər üçün regional turizm bölmələrinin inkişaf etdirilməsi; 
 Turistlərin məmnunluğunun artırılması məqsədiilə milli turizm sektorunda keyfiyyət 

sisteminin yaradılması[1]. 
Hədəf regional turizm təşəbbüslərini reallaşdırmaqla Azərbaycanda turizm sahələrini inkişaf 

etdirməkdir. Bunun üçün turizm sahələrinə investisiyalar qoyulur və bu sektora ayrılan vəsait öz 
nəticəsini verməkdədir.  

Azərbaycanın ekoloji turizm qüvvəsinin araşdırılması və eləcə də milli parklarda fərqli tu-
rizm fəaliyyətlərinin təşkili tədbirləri nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycanda ekoloji turizm imkanla-
rının tədqiqinin reallaşdırılması və eləcə də bunun təməlində milli parklarda müxtəlif  turizm kam-
paniyalarının təşkili ilə əlaqədar tədbirlər planı hazırlanması, həmçinin Milli parklarda günlük-
həftəlik nəqliyyat əlaqələrinin eskizinin hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur.Nəzərdə tutulan işlərdə 
Milli parklarda alternativ gündəlik-həftəlik gəzinti marşrutlarının yaradılması və eləcə də bu 
marşrutlar üzrə səmərəli fəaliyyət cədvəlinin tərtib olunması işi təşkil ediləcəkdir. Həmin  bu fəa-
liyyətə milli parklarda hazır turizm kampinq yerlərinin müəyyən olunması  və həmçinin işlənib 
hazırlanması üzrə də müxtəlif təkliflərin irəli sürülməsi aiddir (Əsgərov Ə.T., Bilalov B.Ə.,  
Gülalıyev  Ç.G., 2011). 

Dövlət tərəfindən Şamaxı Safari Parkının istifadəyə verilməsi və eləcə də təşviqi istiqamətin-
də planlar hazırlanır. Şamaxının Safari Parkının yaradılması ilə əlaqədar aidiyyəti qurumların iş-
tirak etməsi ilə müvafiq uyğun tədbirlər görüləcək və eləcə də bu parkın gələcək illərdə onlayn 
platformalar və yaxud digər vasitələrlə təşviqi həyata keçiriləcəkdir. Layihədən, ilk öncə, kənd evi 
sahibləri və həmçinin turistlər faydalanacaqlar. Ancaq layihənin reallaşdırılması ilə daha genişşa-
xəli  auditoriya kütləsi, o cümlədən əcnəbi turistlərə bilavasitə xidmət göstərən başqa kənd sakin-
ləri, turistlərin maddi ehtiyaclarını ödəmək üçün məhsullar və eləcə də suvenir hazırlayan xidmət  
sektorları da fayda əldə edəcəkdir. Bununla belə kənd sakinləri arasında mütəşəkkilliyin və o cüm-
lədən sahibkarlıq vərdişlərinin çoxalması ilə onların fəal həyat tərzinə keçməsi və fəaliyyəti nə-
ticəsində kəndlərdə infrastrukturun yaxşılaşdırılmasına, kənd sakinləri üçün mütəmadi iş yerləri-
nin yaradılmasına, məşğulluğun çoxaldılmasına nail olunacaq ki, bununla da öz növbəsində, kənd-
lərdə həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına, biznes davranışlarının formalaşmasına və insanların so-
sial vəziyyətinin yüksəlməsinə kömək olacaqdır. Bununla da, hər bir şəhər və rayon haqqında yerli 
və xarici turistlərdə pozitiv rəy formalaşmış olacaq. Milli parklarda yerli xalqın turizm fəaliyyə-
tindən faydalanması təmin ediləcək, təbii ətraf mühitin mühafizə edilməsinə şərait yaratmış yeni 
turizm məhsulları da yaradılacaqdır. Dağ və eləcə də qış turizm növləri Azərbaycanda üstün sahə-
lərdəndir. Belə ki, ölkəmizin dağlıq ərazilərində də turizmin inkişafı imkanları mövcuddur. Həmin 
ərazilər əsasən ətraf mühiti sevən, quşları və eləcə də vəhşi heyvanları müşahidə etmə-yi və  fiziki 
gərginliyi,  eləcə  də  həyəcanlı idman növlərini sevən şəxslərin daxil olduğu spesifik turist 
qruplarını cəlb edir.  

Azərbaycan zəngin flora və eləcə də faunasıyla böyük bir ekoturizm potensialına malikdir. 
Azərbaycan ərazisi 4000-dən çox müxtəlif bitki çeşidinin vətənidir. Ölkəmizdə biomüxtəliflik  
ətraf mühit tarixinin dərin izlərini özündə daşıyır. Həmçinin respublika ərazisinin 10 faizi əsasən 
vələs, fıstıq, palıd, ağcaqayın və eləcə də göyrüş ağaclarından ibarət olan dağ meşələriylə örtü-
lüdür. Bu  kimi imkanlardan istifadə edərək açıq ətraf mühitə (dağlara, çaylara, dərələrə, meşələrə)  
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turist gəzintiləri və eləcə də ekskursiyalar təşkil oluna bilər.  
Abşeron yarımadasından başlayaraq Şimal (Xızı, Xaçmaz, Siyəzən, Şabran rayonları),  eləcə 

də Cənub zonası (Lənkəran və Astara rayonları) çimərlik turizmi resurslarına malikdir. Bu turizm 
sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün gələcəkdə çimərlik sahələrində xidmət infrastrukturları (ho-
vuzlar, su hövzələri kimi) müvafiq standartlara uyğunlaşdırılmalı və əlavə xidmətlərin təklifi ar-
tırılmalıdır. Bundan əlavə “Azərbaycanda ekoturizm” albomunun tərtib edilməsi və nəşr olunması, 
həmçinin onlayn platformalarda yerləşdirilməsi və eyni zamanda ekoturizm üzrə internet saytının 
yaradılması məsələləri də diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.  
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Основные направления развития экотуризма в Aзербайджане 
 

Резюме 
В Азербайджане имеются большие потенциальные возможности для развития многих 

видов туризма. Использование этих возможностей и их реализация требуют некоторого 
времени и инвестиций. Принимая во внимание, что экотуризм требует наименьших затрат, 
можно сказать, что ему необходимо всегда уделять повышенное внимание, С этой точки -
зрения следует исследовать уровень и потенциал развития экотуризма в разных регионах 
страны, и должны быть даны соответствующие предложения и рекомендации. 
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Basic directions of ecotourism development in Azerbaijan 

 

Summary 
There are great potential opportunities for the development of many types of tourism in 

Azerbaijan. Using these opportunities and realizing them requires some time and investment. 
Taking into account that ecotourism requires the least cost, it can be said that it is necessary to 
always pay high attention to it. From this point of view, the level and potential of ecotourism 
development in different regions of the country should be investigated, and appropriate 
suggestions and recommendations should be given. 
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MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ MEXANİZMİ VƏ ONUN FORMALAŞDIRILMASININ 
MÜASİR XÜSUSİYYƏTLƏRİ  

 
Maliyyə mexanizmi dedikdə, müəssisənin maliyyəsinin idarə edilməsi sistemi nəzərdə tu-

tulur ki, оnun da əsas hədəfi istehsalın (işlərin, xidmətlərin) sоn nəticələrinə müsbət təsir edərək 
maliyyə münasibətlərini daim təkmilləşdirmək və zəruri оlan pul vəsaitləri fоndlarını yaratmaqdır. 

Maliyyə mexanizmi - maliyyə münasibətlərinin təşkili üsullarının məcmudur. O, həmçinin 
maliyyənin idarə olunmasının forma və metodlarının məcmusu kimi də çıxış edir. Maliyyə mü-
nasibətlərinin sfera və həlqələrinə uyğun olaraq maliyyə mexanizminin formalaşdırılmasının tər-
kib elementlərinə müəssisələrin maliyyə mexanizmi, dövlət maliyyəsi mexanizmi və sığorta me-
xanizmi aid edilir. Maliyyə mexanizminin hər bir sferası isə özü müvafiq həlqələr üzrə formalaşır. 
Məsələn, dövlət maliyyəsi mexanizminə büdcə mexanizmi, büdcədənkənar fondların fəaliyyəti 
mexanizmi və dövlət krediti mexanizmi aid edilir. 

Maliyyə mexanizmi - müəssisənin maliyyə resurslarının formalaşdırılması, istifadəsi və nə-
zarəti proseslərinin həyata keçirilməsi məqsədilə istifadə olunan idarəetmə forma və metodlarının 
məcmusudur. 

Ümumi maliyyə mexanizmi sistemində müəssisənin maliyyə mexanizmi xüsusi yer tutur. 
Bu, maddi nemətlər istehsalı sferasının maliyyəsinin aparıcı rоlu ilə izah оlunur və оna оlan yüksək 
tələb də məhz elə buradan irəli gəlir. Müəssisələrin maliyyə mexanizmi bu təşkilatlarda və оnların 
pul fоndlarının fоrmalaşması zamanı meydana çıxan maliyyə münasibətlərinin tənzimlənməsinə 
və idarə оlunmasına bilavasitə xidmət edir. 

Müəssisənin maliyyə mexanizmi vasitəsilə təsərrüfat subyektinin maliyyəsi idarə olunur. 
Müəssisənin maliyyə mexanizmi - maliyyə metodlarının köməyi və maliyyə alətlərinin iştirakı ilə 
maliyyə münasibətlərinin idarə olunması sistemi kimi də səciyyələndirilir. Müəssisə maliyyəsinin 
idarə olunması sisteminin tərkib elementlərinə maliyyə metodları, maliyyə alətləri, hüquqi təminat 
və informasiya-metodiki təminat daxildir. Göründüyü kimi, müəssisənin maliyyə mexanizmi 
vasitəsilə onun maliyyəsi idarə olunur. 

Maliyyə mexanizmi hər bir iqtisadi kateqоriya kimi təkcə iqtisadi münasibətləri xarakterizə 
etmir, həmçinin pul fоndları fоrmasında maddi məzmuna da malikdir. Maliyyə mexanizminin kö-
məyi ilə maliyyə resurslarının hərəkəti, оnların səfərbərliyə alınması və istifadəsi həyata keçirilir. 

Müəssisələrin maliyyə mexanizmi öz funksiyalarının və оnların qarşılıqlı əlaqəsinin daha 
əhatəli, daha səmərəli reallaşmasına zəmin yaratmalıdır. Hər şeydən əvvəl müəssisələrin idarə edil-
məsinin maliyyə mexanizmi vasitəsilə оnların zəruri pul vəsaitləri ilə təmin оlunmasına nail оlunur. 

Hər bir idarəetmə sistemi əsas etibarilə iki elementdən - idarəetmənin subyekti və idarəet-
mənin obyektindən ibarət olmaqla formalaşdırılır. İdarəetmə subyekti idarəetmə obyektinə idarəet-
mənin ümumi funksiyaları vasitəsilə təsir göstərir ki, həmin funksiyalara planlaşma, mühasibat 
uçotu, təhlil, nəzarət və tənzimləmə aid edilir. Müəssisədə idarəetmə subyekti sistemini formalaş-
dıran elementlərə isə texniki şöbə, kommersiya şöbəsi, istehsalat şöbəsi, maliyyə şöbəsi, mühasi-
bat şöbəsi və digər struktur bölmələri daxildir. 

Maliyyə menecmenti aspektindən yanaşıldıqda idarəetmənin obyektini maliyyə resursla-
rı təşkil edir, başqa sözlər desək, təsərrüfat subyektinin pul dövriyyəsi kimi maliyyə resursları nə- 
zərdə tutulur. Müəssisədə pul dövriyyəsinə isə müntəzəm olaraq pul axınının daxil olması və ödə-
mələr aid edilir. Müəssisədə pul vəsaitlərinin istifadə olunmasının xərclənməsinin hər bir istiqa-
məti üzrə müvafiq mənbələr mövcuddur. Məsələn, xüsusi kapital və ehtiyatlar bu sırada göstərilə 
bilər. Müvafiq vəsaitlər investisiya qoyuluşları şəklində istehsala yönəldilir və son nəticədə müəs-
sisənin aktivlərinə çevrilirlər. 
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Maliyyə menecmenti müəssisənin pul dövriyyəsinin, maliyyə ehtiyatlarının fоrmalaşması-
nın və istifadəsinin idarə оlunması prоsesidir ki, оnun vasitəsilə təsərrüfat subyekti strateji, taktiki 
və cari məqsədlərinə daha tez nail оlur. 

Maliyyənin idarə olunmasının subyekti qismində isə maliyyə xidməti çıxış edir. Maliyyə 
xidməti müəssisədə maliyyə menecmentinin strategiyasının işlənib-hazırlanmasını və müvafiq 
taktikanın seçilməsini və onların həyata keçirilməsini təmin edir. Müvafiq strategiya və taktikanın 
işlənib-hazırlaması və tətbiqində başlıca məqsəd müəssisənin gəlirlərinin formalaşdırılması və on-
ların artırlmasına nail olmaqdan ibarətdir. Müəssisənin maliyyə xidmətinin struktur quruluşu onun 
fəaliyyət növündən, qarşısına qoyduğu məqsəd və vəzifələrdən, həyata keçirdiyi içlərin miqyasın-
dan və digər şərtləndirici amillərdən bilavasitə asılı olmaqla müəyyənləşir. 

Maliyyənin mexanizminin subyektləri sırasında yer alan menecerlər maliyyə planlaşdırıl-
ması, investisiyanın maliyyələşdirilməsi, pul vəsaitinin idarə olunması, kredit siyasəti və vergilə-
rin idarə olunması kimi mühüm funksiyaları yerinə yetirməlidirlər. 

Kommersiya yönümlü qurumların maliyyə fəaliyyətinin idarə olunmasında maliyyə mene-
ceri olduqca mühüm rola malik olmaqla, onun yerinə yetirməli olduğu vəzifələr sırasına müəssisə-
nin dövriyyə kapitalının idarə olunması, debitor və kreditor borclarının idarə olunması, təsərrüfat 
fəaliyyətinin təşkili, maliyyə nəzarəti, valyuta siyasətinin aparılması, kredit siyasətinin aparılması, 
təsərrüfat subyektində maliyyə işinin təşkili, operativ maliyyə işinin təşkili və maliyyə sənədləş-
məsinin təşkili daxildir. 

İqtisadi mexanizmdə maliyyə əlaqələndirici rоl оynayır və başqa iqtisadi kateqоriyalar ma-
liyyə mexanizmi оlmadan xalq təsərrüfatında geniş təkrar istehsalın quruluşunu və prоpоrsiyala-
rını müəyyən edə bilməzlər. Xalq təsərrüfatının оptimal planlaşdırılmasına və fоrmalaşdırılması-
na, istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə və ümumiyyətlə, iqtisadi münasibətlərin inkişafına 
maliyyə mexanizminin fəal təsiri haqqında da danışmaq оlar. Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə 
maliyyə mexanizminin rоlu haqqında dənişarkən qeyd etmək lazımdır ki, maliyyə mexanizmi 
müxtəlif mülkiyyətdən оlan müəssisə, təşkilat, birlik və bütünlükdə xalq təsərrüfatı həcmində ma-
liyyə münasibətlərinin və maliyyə planlaşdırılmasının təkmilləşdirilməsini, eləcə də milli gəlirin 
və ümumi məhsulun maliyyə ilə qarşılıqlı əlaqəsini də müəyyən edir. 
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Резюме 
В тезисе были интерпретированы характерные особенности формирования финансо-

вого механизма предприятия, а также представлено его объяснение в различных аспектах. 
Раскрывается содержание финансового механизма как экономической категории и объя- 
сняются его функциональные аспекты. Обосновано место и роль финансового менеджмента 
в системе управления предприятием. 
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Financial mechanism of the enterprise and modern characteristics of its formation 
 

Summary 
In the thesis, the characteristic features of the formation of the financial mechanism of the 

enterprise were interpreted, and its explanation in various aspects was presented. The content of 
the financial mechanism as an economic category is revealed and its functional aspects are 
explained. The place and role of financial management in the management system of the enterprise 
is substantiated. 
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AZƏRBAYCANDA AİLƏ TURİZMİ BİZNESİ VƏ ONUN İDARƏ EDİLMƏSİ 
                                                                                                       
Turizm bir istirahət növü kimi insanın gücünü və əmək qabiliyyətini, müvafiq olaraq cəmiy-

yətin psixofizioloji ehtiyatlarını bərpa etməyə kömək edir. O, insanın asudə vaxtından səmərəli 
istifadə etməyə kömək edir, ölkələrin, dövlətlərin və xalqların sosial-iqtisadi infrastrukturunu, re-
gionlararası əməkdaşlığını zənginləşdirir. 

Turizm daimi yaşayış yerindən kənara məcburi gecələmə ilə və pul qazanmaq və daimi ya-
şayış yerini dəyişməkdən başqa hər hansı bir məqsədlə, habelə sosial ehtiyacların (istirahət, iş-
güzar, siyasi, təhsil və s.) ödənilməsi ilə insan kütlələrinin kosmosda hərəkət etməsi ehtiyacı ilə 
əlaqəli səyahətdir (Medvedev, 2022: 49). 

Ailə turizmi mühüm sosial və tərbiyəvi rol oynayan istirahət təşkilatının son zamanlar ya-
ranmış və fəal inkişaf edən formasıdır. Bu, ilk növbədə, təhsil, sağlamlıq, əxlaqi vəzifələrin, uşaq-
ları sistemli turizm, bədən tərbiyəsi və idmanla tanış etməklə ahəngdar şəkildə uzlaşdırılması ilə 
xarakterizə olunur. 

Ədəbiyyatda ailə turizmi daha çox valideynlərin 11 yaşınadək uşaqları ilə olan səyahətləri 
kimi başa düşülür, lakin müəlliflər bununla bağlı tutarlı arqumentlər gətirmirlər. Buna görə də bu 
yazıda ailə turizminin 18 yaşından kiçik uşaqları olan valideynlərin səyahəti olduğunu fərz 
edəcəyik. 

Ailə turizmi anlayışındakı qeyri-müəyyənlik onun geniş və dar mənada nəzərdən keçirilmə-
sini tələb edir. 

Geniş mənada ailə turizmi hər hansı tərkibdə ailə səyahəti kimi başa düşülür, yəni uşaqsız 
(məsələn, bal ayı səyahəti). Bu mənada ailə turizminin xarakterik əlaməti səyahət zamanı bütün 
ailə üzvlərinin qarşılıqlı əlaqəsidir. Məhz bu xüsusiyyət bu səfərin ailə olub-olmadığını müəyyən 
etməyə imkan verir. 

Lakin real turizm praktikasında ailə turizmi daha dar mənada valideynlərin uşaqları ilə səya-
həti kimi başa düşülür, çünki bu turizm növünə müəyyən səciyyəvi xüsusiyyətlər təqdim edən və 
onun xüsusiyyətlərini müəyyən edən uşaqların olmasıdır. Uşaqları olmayan böyüklər (məsələn, ər 
və arvad) hər hansı bir tura gedə bilər və uşaqları varsa, əlavə tələblər var. 

Bu yazıda ailə turizmi dar mənada başa düşüləcəkdir. 
Ailə turizmi ailə tərəfindən həyata keçirildiyi üçün “ailə” anlayışı üzərində dayanmaq lazımdır. 
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Ailə kiçik bir qrupdur, şəxsi həyatın təşkilinin ən vacib forması, nikah birliyinə və ailə bağ-
larına əsaslanan, yəni ər-arvad, valideynlər və uşaqlar, qardaş və bacılar, digər qohumlar arasında 
vahid ailə büdcəsi əsasında birgə yaşayan və ümumi təsərrüfat aparan qohumlar arasında münasi-
bətlərdir. Ailə həyatı maddi və mənəvi proseslərlə xarakterizə olunur. Ailə vasitəsilə insanlar nəsil-
ləri dəyişir, orada insan doğulur, yarış onun vasitəsilə davam edir. Ailə, onun forma və funksiyaları 
bütövlükdə sosial münasibətlərdən, eləcə də cəmiyyətin mədəni inkişaf səviyyəsindən birbaşa 
asılıdır. Təbii ki, cəmiyyətin mədəniyyəti nə qədər yüksəkdirsə, deməli, ailə mədəniyyəti də bir o 
qədər yüksəkdir (Batişşeva, 2015: 158) 

Ailə turizmi mühüm sosial funksiyaları yerinə yetirir. Ən vacib funksiyaları vurğulayırıq və 
onları aşağıdakı kimi sistemləşdiririk: 

a) tərbiyəvi-pedaqoji funksiya şəxsiyyətin formalaşması və inkişafı ilə bağlıdır, müstəqillik, 
mütəşəkkillik tərbiyə olunur, iradə inkişaf edir. Uşaqlarda dünyagörüşü formalaşır, bilik və 
praktiki bacarıqların səviyyəsi yüksəlir və bu da öz növbəsində elmin, mədəniyyətin, incəsənətin 
inkişafına xidmət edir və sosial inkişafın ən mühüm amilidir; 

b) əsasən ailə qarşılıqlı əlaqəsi və mədəni qarşılıqlı zənginləşmə prosesində həyata keçirilən 
sosial-mədəni funksiyalar vətəndaşların mədəni səviyyəsini yüksəltməyə imkan verir; 

c) idrak funksiyası-bu funksiyanın əsasını müxtəlif sahələrdə biliklərin genişləndirilməsi eh-
tiyacı təşkil edir. İstirahəti digər xalqların həyatı, tarixi, mədəniyyəti haqqında biliklərlə birləşdir-
mək idrak funksiyasının həyata keçirdiyi bir vəzifədir; 

d) sosial-kommunikativ funksiya - ailə üzvlərinin ünsiyyətə olan ehtiyaclarını ödəmək üçün 
pulsuz ailə vaxtının təşkilinin optimallaşdırılmasına yönəldilmişdir. Birgə istirahət və səyahət vali-
deynləri və uşaqları, həyat yoldaşlarını bir araya gətirir, onların ünsiyyətini daha emosional edir; 

e) bədən tərbiyəsi və sağlamlaşdırıcı funksiya- Ailə tətili təbii amillərin orqanizmə kompleks 
təsiri nəticəsində əldə edilən misilsiz sağlamlıq effekti verir: günəş, hava, su və müxtəlif fiziki 
fəaliyyət. İnsanın fiziki və mənəvi gücünün bərpası ailənin mümkün qədər tam istirahətinə kömək 
edir, ailəyə müsbət emosional əhval-ruhiyyə bəxş edir; 

ə) əyləncə funksiyası- yığılmış yorğunluqdan qurtulmağa və əyləncədən həzz almağa imkan 
verir. 

Ailə turizmi aşağıdakı vəzifələri həll edir: 
- ailə birliyinə və emosional təmasların, qarşılıqlı anlaşmanın, valideynlər və uşaqlar arasın-

da əməkdaşlığın qurulmasına, uşaq-valideyn münasibətlərinin korreksiyasına, ailə dəyərlərinin hə-
yata keçirilməsinə kömək edir; 

- istirahətə və fiziki fəaliyyətə ehtiyac olduğunu dərk edir. Bu xüsusilə ailə turizminin idman 
növlərinə aiddir; 

- sağlam, aktiv həyat tərzinə və sağlamlığa qənaət edən texnologiyaların inkişafına diqqət 
yetirir; 

- uşaqların aktiv sosiallaşmasına kömək edir, ailə turizminin bir çox növləri komanda tu-
rizmidir; birgə iş, əməkdaşlıq, komanda işi uşaqlarda sosial təcrübənin mənimsənilməsi üçün təbii 
şərait yaradır. 

Ailə turizmini təsnif etmək çətindir, ailələr kimi, çoxşaxəli, rəngarəngdir. 
Ailə turizminin müxtəlif növləri arasında təşkilatlanma səviyyəsinə görə iki böyük qrupu 

ayırmaq olar: 
1. Turoperatorlar tərəfindən hazırlanmış ailə turları, yəni, mütəşəkkil ailə turizmi - bu növ 

marşrut seçərkən ailənin minimum yaradıcılıq fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Turizm biznesində ailə 
oriyentasiyası prioritetdir, a priori hesab olunur ki, ailə turistləri yaxşı gəlir gətirir, bu, xüsusi uşaq 
əyləncə və istehlak sənayesinin qurulmasına kömək edir. Təəssüf ki, praktikada məlum olur ki, 
söhbət həmişə ailə üzvlərinin qarşılıqlı münasibətindən getmir. Buna baxmayaraq, turoperatorlar  
ailə auditoriyasının əsas xüsusiyyətlərinə diqqət yetirərək, mümkün qədər turu seçməyə çalışırlar.  
Uşaqların rahat yaşayışı, qidalanması, əyləncəsinin təşkili, nəqliyyatın rahatlığı, əlavə xidmətlərin 
(məsələn, hündür stul, uşaq arabası, beşik, uşaq monitoru və s.) göstərilməsi, uşaqların istirahətini 
təmin edən ekskursiya marşrutlarının hazırlanması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Bunlar 
uşaqlar üçün maraqlı və əlçatandır. 
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2. Müstəqil səyahət. Bu zaman ailə müstəqil şəkildə marşrutu planlaşdırır, daşınma üsulunu 
(qatar, təyyarə, avtobus, avtomobil, yürüyüş, velosiped, su turizmi) müəyyən edir. Bundan əlavə, 
müstəqil bir təşkilat həm də hazırlıq və davranışın bütün mərhələlərində ailə üzvləri arasında daha 
çox qarşılıqlı əlaqəni nəzərdə tutur, çünki bir çox suallara birgə cavab verməlisiniz. 

Ailə turizmi ailənin asudə vaxtının formalarından biridir və ailə insanın həyatına böyük təsir 
göstərir, çünki o, fiziki və zehni gücün bərpasına yönəldilir, insanın ünsiyyət, əyləncə, aktiv və 
açıq istirahət ehtiyaclarını ödəyir. 

Bu, valideynlərin və uşaqların birgə səfərlərini nəzərdə tutur, buna görə də onu təkcə istirahət 
forması deyil, həm də təhsil vasitəsi hesab etmək olar. 

Xidmətin əsas funksiyası belə bir bayram yaratmaqdır ki, burada istirahət edənlərin ailələri 
özlərini rahat, sakit hiss edə, eyni zamanda istirahətini maraqlı keçirə bilsinlər. 

Səyahət agentlikləri ailəvi tur təklif edərkən istirahət edənlərin xüsusiyyətləri ilə əlaqədar 
yarana biləcək bütün problemləri nəzərə almalıdırlar: 

- uşağın orqanizminin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq - ekskursiyaların mülayim cədvəli, uşaq 
mövzularının olması, günortadan sonra istirahətinin mümkünlüyü, gündə 4 dəfə yemək, uşaq 
paltarlarının dəyişdirilməsinin mümkünlüyü və s.; 

- valideynlərin maraqlarını nəzərə alaraq uşaqların istirahətinin təşkili - valideynlər öz 
əyləncələri, uşaqlar, böyüklər üçün əyləncə fəaliyyəti və birgə təbiətlə məşğul olduqda, uşaq 
baxımı xidmətləri ilə uşaq otaqlarının olması və s. 

Bu problemlərlə yanaşı, ailə turizminin inkişafına mane olan digərləri də var: 
1. Yerləşdirmə vasitələri problemi. Çox vaxt ailələr orta və ya ekonom sinif mehmanxana-

ların olmaması ilə üzləşirlər. Həmçinin, bir çox otellərdə uşaqlarla tətil təmin edilmir: xüsusi uşaq 
otaqları, uşaq menyusu, uşaq həkimləri və s. 

2. Nəqliyyat problemi. İstirahət üçün bir çox yerlərin inkişaf etmiş infrastrukturu və nəq-
liyyat qovşağı yoxdur, bu halda məsafələri piyada qət etmək lazımdır. 

3. Ölkədaxili hava nəqliyyatının yüksək qiymətləri. Biz bilirik ki, əhalinin əksəriyyəti Azər-
baycanın mərkəzi hissəsində yaşayır və hava nəqliyyatının yüksək qiyməti daxili axın üçün əsas 
problemlərdən biridir. Nəqliyyat xidmətlərinin (hava və dəmir yolu nəqliyyatı) yüksək qiyməti, o 
cümlədən avtomobillə səyahət edən turistlər üçün infrastrukturun zəif olması, yolun keyfiyyətsiz-
liyi, yol kənarındakı kafelərin, otellərin, dayanacaqların, məlumat lövhələrinin kifayət qədər olma-
ması, xidmət səviyyəsinin aşağı olması və qiymətlərin yüksək olması, avtoturistlərə göstərilən xid-
mətlərə görə - bu amillər daxili turizmin inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə mane olur. 

4. “İstirahət mədəniyyəti”nin aşağı səviyyəsi. Müasir Azərbaycanda “istirahət mədəniyyəti” 
hələ körpəlik mərhələsindədir. “İstirahət mədəniyyəti” turistlərin ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəyə 
hazır olması və onun adekvat qavranılması, habelə əhaliyə və turistin ziyarət etdiyi obyektlərə 
tolerantlıq və hörmətin təzahürüdür. 

Bu aspekt yerli əhalinin tətilə gələn turistləri qəbul etməyə, qarşılamağa və ya sadəcə olaraq 
onlara kömək etməyə hazır olmasına aiddir. Azərbaycanın heç də bütün bölgələrində yerli əhali 
istirahət edənlərin gəlişinə adekvat reaksiya vermir, bəzi hallarda öz narazılıqlarını açıq şəkildə 
bildirir. 

5. “Mövsümdənkənar” dövrlərdə turist təkliflərinin verilməsi üçün ailə proqramının olma-
ması.  

6. Xidmətin aşağı səviyyəsi. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, xidmətin aşağı səviyyədə 
olması problemi həm də ixtisaslı kadr çatışmazlığı ilə bağlıdır. 

Bu problemin bir neçə səbəbini sadalayaq: 
- daxili turizm sahəsində kadrların digər sahələrə axınına səbəb olan aşağı əməkhaqqı; 
- təhsil müəssisələrində mütəxəssislərin əldə etdikləri bacarıqların işəgötürənlərin tələblərinə 

uyğun gəlməməsi; 
- xidmət işçilərinin ixtisasartırma müəssisələrinin təmin edilməməsi. 
7. Ailə turizmi ilə məşğul olan turizm şirkətlərinə dəstək proqramının olmaması. 
8. Turizm məhsulunun ölkə daxilində zəif təbliği. Müasir texnologiyalardan kifayət qədər 

istifadə olunmaması (Kuskov, 2015: 394). 
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Hazırda azərbaycanlılar hələ də ölkə daxilində istirahəti prestijli olmayan kimi qəbul edirlər, 
bir çox hallarda bu fikir Azərbaycanda istirahət imkanları, daxili bazarda mövcud təkliflər 
haqqında məlumatın olmaması ilə əlaqədardır. 

Əsas səbəb turizm məhsulunun zəif və qeyri-mütəşəkkil təbliğatıdır. Tur məhsulunun güclü 
tərəflərini qeyd etmədən reklama çox az pul ayrılır. 

Hazırda bütün dünyada ailə turizmi populyarlıq qazanır. Bu istirahət növü hər hansı bir şey 
ola bilər: idman və istirahət, bir yerdə istirahət və ya yürüyüş. Buna görə də, bu cür istirahət proq-
ramları bir-birindən çox fərqlidir. Onların dəsti seçilmiş turun mövzusu ilə müəyyən edilir. Bu-
nunla belə, istirahət edənlər arasında kiçik uşaqların olması həmişə belə turların təşkili üçün xüsusi 
tələblərin olması deməkdir. 
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MÜASİR ŞƏRAİTDƏ ƏMƏK MƏHSULDARLIĞININ ARTIRILMASI EHTİYATLARI 
VƏ AMİLLƏRİ 

 

İqtisadiyyatın sahələrində insanın məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsi, səmərəsi onun müəy-
yən vaxt ərzində yaratdığı maddi nemətlərin kəmiyyətli ilə xarakterizə olunur. Başqa sözlə, əməyin 
səmərəlilik səviyyəsi onun məhsuldarlığı ilə müəyyən olunur. Əməyin məhsuldarlığı konkret 
əmək növünün vaxt vahidi ərzində az və ya çox məhsul istehsal etmək qabiliyyəti ilə səciyyələnir. 
Onun səviyyəsinin yüksəldilməsi vaxt vahidi ərzində istehsal edilən məhsulun kəmiyyətcə ço-
xaldılması və yaxud məhsul vahidinin istehsalına sərf olunmuş vaxtın miqdarının azaldılması ilə 
mümkündür. Əmək məhsuldarlığının artmasının əhəmiyyəti hər şeydən əvvəl onda təzahür edir 
ki. O, istehsalı genişləndirməyin, ictimai sərvəti artırmağın başlıca şərti kimi çıxış edir. Məlumdur 
ki, istehsalın həcmi ya işləyənlərin sayını çoxaltmaq yolu ilə, ya da mövcud işçilərin əmək məhsul-
darlığını yüksəltmək yolu ilə artırıla bilər. 

Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi milli gəlir kütləsinin artırılması və əhalinin maddi 
rifah halının yaxşılaşdırılmasının başlıca və həlledici amillərindən biri hesab edilir.            

Müəssisə iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyəti və rolu baxımından əmək məhsuldarlığının yüksəl-
dilməsi, onun məhsul dəyərin ucuzlaşdırır və keyfiyyət göstəricilərini yüksəldir.              

Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə işləri ön plana 
çəkir, iş gününüə qısaldılmasına əsas yaradır. İş şəraitinin yaxşılaşdırılmasının həm sosial və həm də 
iqtisadi əhəmiyyəti var, çünki bu, bir tərəfdən işçilərin təkrar istehsalına və sağlamlığının qorunma-
sına təminat verirsə, digər tərəfdən isə onların əmək məhsuldarlığını daha da yüksəltmək üçün 
səylərini artırmalarına ciddi surətdə təsir göstərir. Əmək məhsuldarlığının artım tempi orta əmək 
haqqının artım tempinə nisbətən daha yüksək olmalıdır. Bu, geniş təkrar istehsal prosesinin zəruri 
şərtidir. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi nəticəsində əməkhaqqı məsrəflərinə qənaət olunması, 
istehsal həcminin artırılması və istehsal gücündən istifadənin yaxşılaşdırılması hesabına məhsul 
vahidinə düşən şərti sabit xərclərin azaldılması ilə məhsulun maya dəyərini aşağı salmağa imkan 
verir. Mütərəqqi texnikanın tətbiqi nəticəsində əmək məsrəflərinin azalması adətən maddi ehtiyatlara 
qənaətlə müşayiət olunur ki, bu da bütün xərc maddələri üzrə məhsulun maya dəyərinin aşağı düş-
məsi ilə nəticələnir. Fəhlənin iş vaxtından səmərəli istifadə, nəticə etibarilə, istehsalın səmərəliliyini, 
xüsusilə əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsini təmin edən güclü amil kimi çıxış edir. İstehsalın 
həcmi genişləndikcə iş vaxtına qənaətin əhəmiyyəti daha da artır, çünki eyni vaxt vahidi ərzində 
daha çox məhsul istehsal etmək mümkün olur. Əmək məhsuldarlığının öyrənilməsində əməyin 
nəticəsini xarakterizə edən natural, şərti-natural, əmək və dəyər göstəricilərindən istifadə edilir. 

Natural ifadədə məhsul buraxılışı həcmi (məsələn, litr, metr, ton və s.) istehsal fəaliyyətinin 
nəticəsini daha dəqiq səciyyənləndirir, lakin bu göstərici ilə əmək məhsuldarlığı müəyyən edil-
dikdə bəzi qeyri-dəqiqliyə yol verilir. Natural göstəricilər həmcins məhsul buraxan (məsələn, kö-
mür hasilatı, poladəritmə, kərpic istehsalı və s.) müəssisələrdə tətbiq oluna bilər. Lakin bir çox 
hallarda müəssisələr müxtəlif növ məhsullar istehsal edirlər. Buna görə də istehsal fəaliyyətinin 
ümumi həcmini və əmək məhsuldarlığını müəyyən etmək üçün natural göstəricilərin tətbiqolunma 
dairəsi nisbətən məhdudlaşır. 

İstehsal edilən məhsulun həcmi, həmçinin şərti-natural göstəricilər ilə də ölçülür. Şərti-natural 
göstərici kimi, adətən eyni iqtisadi təyinat alan məhsul növlərindən biri, bir qayda olaraq digərlərini 
təmsil edən məhsul kimi seçilir. Bu metodda müəyyən məhsul növü – fiziki ölçüsündən asılı olma-
yaraq – vahid kimi qəbul edilir və başqa məmulatlar onların istehlak xassələrinə və ya əmək tutumuna 
görə həmin şərti ölçü vahidinə adekvat kimi qəbul edilir (şərti yanacaq, şərti banka və s.). 

İstehsal fəaliyyətinin nəticəsinin natural, şərti-natural və əmək tutumuna görə ölçülməsi – 
mötəbər məlumata malik olmaq nöqteyi-nəzərindən çox faydalıdır. Bununla belə, qeyd edilən  
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göstəricilərdən istifadə imkanları məhduddur. Bu göstəricilər sahə üzrə istehsal fəaliyyətinin nəti-
cələrini ümumiləşdirmək işini çətinləşdirir və həm də müxtəlif müəssisələrin istehsal nəticələrini 
müqayisə etməyə imkan vermir. 

Qeyd edilən qüsurları dəyər göstəricisindən istifadə etməklə aradan qaldırmaq mümkündür. 
Əməyin nəticəsinin dəyər ölçüsündə öyrənilməsində ümumi, əmtəəlik, emalın normativ dəyəri, 
şərti xalis məhsulun həcmi göstəricilərindən istifadə edilir. Dəyər göstəricisindən istifadə müəssi-
sələrin fəaliyyət göstəricilərini sahə üzrə ümumiləşdirməyə imkan verir. Məhsul buraxılışının də-
yər ifadəsində müəyyən olunmasının əsas üstünlüyü həm onun asanlığında, həm müxtəlif növ 
məhsul buraxan müəssisələrin və həm də ümumən müəssisələr qrupu üzrə istehsal həcminin dina-
mikasının müəyyən etmək imkanı verməsindədir. Bu zaman planlaşdırma və təhlil imkanı geniş-
lənir, müxtəlif dövrlərdə hər bir tədqiq olunan qrup müəssisələr üzrə göstəricilərin müqayisəsinə 
imkan yaranır. Artıq qeyd olunduğu kimi, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi vaxt vahidi ərzin-
də istehsal olunan məhsulun həcminin artırılması və yaxud məhsul vahidi istehsalına sərf olunan 
vaxtın, başqa sözlə, məhsulun əmək tutumunun azaldılması yolu ilə mümkün olur. Müəssisələrdə 
əmək məhsuldarlığının planlaşdırılması və uçotu mütəmadi olaraq həyata keçirilir. Əmək məhsul-
darlığının səviyyəsi istehsal olunmuş məhsulun miqdarını onun istehsalına sərf edilən vaxta böl-
mək yolu ilə hesablanır. Məhsulun istehsalına sərf edilən vaxt istehsal işçilərinin orta siyahı sayı 
ilə hesaba alınır. Onun tərkibinə əsas və köməkçi fəhlələr, mühəndis-texnik işçilər, qulluqçular, 
kiçik xidmətedici heyət, şagirdlər, mühafizə işçiləri daxil edilir. Buna görə də, bu metodla he-
sablanmış əmək məhsuldarlığını “ümumi əmək məhsuldarlığı”, “istehsal heyətinin əmək məhsul-
darlığı” adlandırmaq olar. Belə bir “ümumilik” həmin göstəriciyə konkretlik deyil, mücərrədlik 
mahiyyəti verir. Bundan əlavə, əmək məhsuldarlığının səviyyəsi fəhlənin məhsul istehsalına sərf 
etdiyi adam-günlərin və habelə adam-saatların miqdarına görə də hesablanır; bu fəhlənin əmək 
məhsuldarlığı göstəricisi hesab edilir. 

Əmək məhsuldarlığının göstəriciləri və ölçülmə metodları ayrı-ayrı istehsal sahələrinin xü-
susiyyətini nəzərə almalıdır. Məlumdur ki, məhsulun dəyər uçotu həm maddiləşmiş, həm də canlı 
əmək məsrəflərinin məcmusunu səciyyələndirir. Lakin bu ümumi məsrəflər əmək məhsuldarlığı-
nın səviyyəsini müəyyən edən zaman yalnız istifadə olunmuş canlı əmək məsrəfləri ilə müqayisə 
olunur. Müxtəlif müəssisələrdə əmək məsrəflərinin xüsusi çekisi müxtəlifdir. Buna görə də əm-
təəlik (ümumi) məhsul üzrə dəyər ifadəsi ilə hesablanmış əmək məhsuldarlığı göstəriciləri səna-
yənin müxtəlif müəssisələrində müqayisəyə gəlmir. Bu onunla əlaqədardır ki, əmtəəlik (ümumi) 
məhsul göstəricisi müəssisələrin strukturunun dəyişilməsindən və ya müxtəlifliyindən, istehlak 
olunan xammalın dəyərindən, buraxılan məhsulun çeşidindən, ümumi istehsal həcmində koopera-
tivləşmə yolu ilə alınmış dəstləşdirici məmulatların xüsusi çəkisindən asılı olaraq dəyişkən olur. 
Əmək məhsuldarlığını hesablamaq üçün məhsulun həcmi kimi xalis məhsul göstəricisindən də 
istifadə edilə bilər. Xalis məhsul (maddi məsrəflərdən təmizlənmiş ümumi məhsul) göstəricisinin 
tətbiqi əmək məhsuldarlığının səviyyəsini təhrif etmir, çünki bu halda təkrar uçot, eyni bir mə-
mulatın hazırlanması zamanı işlədilən materialların dəyərinin, kooperativləşmə yolu ilə alınmış 
məhsulların müxtəlif xüsusi çəkilərinin təsiri aradan qalxmış olur. Bununla yanaşı, bu göstərici də 
müxtəlif sahələrə məxsus müəssisələrdə əmək məhsuldarlığının səviyyələrini müqayisə oluna 
bilən ölçüyə gətirə bilmir. Qeyd edilən göstəricilərdən istifadə təhlilin konkret məqsədindən asılı 
olur. Müəssisədə əmək məhsuldarlığı hesablanarkən iş vaxtı vahidi olaraq saat, gün, ay, il götürülə 
bilər və buna uyğun olaraq əmək məhsuldarlığının səviyyəsi orta hesabla bir adam-saat, adam-gün 
və adam-il ərzində istehsal olunmuş məhsulun miqdarı ilə ifadə edilir. Əmək  məhsuldarlığının 
bütün bu göstəriciləri müəssisələrdə bir nəfər orta siyahı işçi üçün hesablanır. İstehsal heyətinin 
bir işçisinə görə yalnız orta aylıq, orta rüblük və orta illik əmək məhsuldarlığı müəyyən edilir. 

Müəssisədə əmək məhsuldarlığının düzgün planlaşdırılmasında və əməyə qənaətin ehtiyat 
mənbələrinin tam aşkar edilib reallaşdırılmasında əmək məhsuldarlığına təsir edən amillərin elmi 
əsaslarla təsnifləşdirilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi bü-
tün istehsal ehtiyatlarının səfərbərliyə alındığı təqdirdə müvəffəqiyyətlə həll edilə bilər.Bunun 
üçün elmi-texniki tərəqqinin tətbiqi ilə yanaşı, maddi, əmək və maliyyə ehtiyatlarından daha qə-
naətlə və səmərəli istifadə etmək, artıq xərclərə yol verməmək və itkiləri ləğv etmək lazımdır. 
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İstehsaldaxili ehtiyatlardan səmərəli və bacarıqla istifadə uğrunda mübarizə “mövsümi” xa-
rakter daşımamalı, mütəmadi olaraq əmək kollektivinin, xüsusilə mühəndis-texniki işçilərin diqqət 
mərkəzində olmalıdır. Müəssisədə əmək məhsuldarlığının artırılması ehtiyatları dedikdə, orta is-
tehsal normasını artırmaq və ya məhsulun əmək tutumunu azaltmaq üçün mövcud və gerçəkləş-
məsi mümkün olan imkanlar nəzərdə tutulur. Müəssisədə əmək məhsuldarlığının artırılması ehti-
yatları elmi-texniki tərəqqi, müəssisənin düzgün yerləşdirilməsi, müəssisədə yeni texnika və tex-
nologiyanın tətbiqi, mövcud avadanlıqların modernləşdirilməsi, istehsalın təmərküzləşdirilməsi və 
ixtisaslaşdırılması, rəqabətqabiliyyətli müvafiq sahələrin inkişaf etməsi və s. ilə əlaqədardır. 

Müəssisədə əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün istehsalsaxili ehtiyatlarının aşkar 
edilməsi resurslardan səmərəli istifadə olunmasından birbaşa asılı olur. Bu ehtiyatlara: məhsulun 
əmək tutumunun aşağı salınması, iş vaxtından istifadənin yaxşılaşdırılması, istehsal heyətinin 
strukturunun təkmilləşdirilməsi, xammal və materiallara qənaət, istehsal əsas fondlarından istifa-
dənin yaxşılaşdırılması və fondtutumunun yüksəldilməsi ehtiyatlarını: intensiv ehtiyatlar-iş vaxtı-
nın artırılması üzrə ehtiyatlara bölmək olar. Əmək məhsuldarlığının ehtiyatları onun konkret amil-
lərinin təsiri ilə əlaqədardır. Bu amillərə aşağıdakılar daxildir. 

1. Əmək məhsuldarlığını yüksəltməyin maddi-texniki amillərinə: elmi-texniki tərəqqinin 
əsasında istehsalın mexanikləşdirilməsi, avtomatlaşdırılması, robotlaşdırılması, yeni texnikanın 
tətbiqi və mövcud avadanlıqların modernləşdirilməsi, hissənin, konstruksiyanın və digər parametr-
lərin dəyişdirilməsi, yeni texnoloji proseslərin işlənməsi və tətbiqi, məhsulun keyfiyyətinin yük-
səldilməsi aiddir. 

2. Təşkilati amillərə isə istehsalın təmərküzləşmə və ixtisaslaşma səviyyəsi, onun fasiləsiz-
lik, ahəngdarlıq və proporsionallıq dərəcəsi, istehsalın idarə edilməsinin təmilləşdirilməsi, iş yerlə-
rinin səmərəli təşkili, istehsal sahəsində məşğul olan ayrı-ayrı kateqoriya işçilərin say nisbəti, sağ-
lam, təhlükəsiz və estetik cəhətdən əlverişli əmək şəraitinin yaradılması daxildir. 

3. İqtisadi amillərə kollektivin və ayrı-ayrılıqda hər bir işçinin əmək məhsuldarlığını 
yüksəltmək üçün ən əlverişli maliyyə və digər iqtisadi stimulların yaradılması aiddir. 

4. Sosial amillərə gəlincə, bunlara kadrların mədəni-texniki və mənəvi səviyyəsi, ixtisası, 
əmək məhsuldarlığnın artımının mənəvi cəhətdən stimullaşdırılması dərəcəsi və formaları aid edilir. 

Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin ehtiyatları tükənməzdir, bu və ya  digər formada və 
kəmiyyətdə təkrar olunur. Bu, elmi-texniki tərəqqinin fasiləsizliyi ilə bağlıdır. Elə buna görə də elmi-
texniki tərəqqi istehsalın inkişafı və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin həlledici amili hesab 
olunur. Yeni maşın və mexanizmlərin tətbiqi, mütərəqqi material növlərinin istifadəyə verilməsi, 
istehsalın kompleks mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması, yeni texnoloji istehsal üsullarının 
tətbiq olunması – büyün bunlar istehsalın inkişafı üçün əsasdır. Sadalanan tədbirlərin səmərəliliyi 
isə kadrların ixtisasını artırmadan mümkün deyildir. Çünki yeni texnikadan istifadə və yeni texnoloji 
proseslərin idarə olunması yalnız yüksək ixtisaslı kadrlar tərəfindən həyata keçirilə bilər. 

Lakin texnikanın inkişafı da, insanın əməyi də o zaman səmərəli ola bilər ki, onlar istehsalın 
düzgün təşkili şəraitində fəaliyyət göstərmiş olsunlar. Elmi-texniki tərəqqi istehsalın təşkilini yax-
şılaşdırmağın mühüm şərti olsa da, o, istehsalın təşkilinin yeni metodlarını tətbiq etmədən fayda 
gətirə bilməz. İstehsalın texniki səviyyəsi dəyişməz qaldıqda və ya müəyyən qədər inkişaf etdi-
rildikdə-istehsalın təşkilini təkmilləşdirmək hesabına – nisbətən az məsrəflərlə böyük iqtisadi sə-
mərə əldə etmək olur. Texnikanın müasir inkişaf səviyyəsində əməyin elmi təşkilinin rolu xüsusilə 
artır. Müəssisənin optimal ölçüsü, ixtisaslaşmanın, kooperativləşmənin və kombinələşmənin opti-
mal səviyyəsi, müəssisənin səmərəli yerləşdirilməsi – bütün bunlar əmək məhsuldarlığının yük-
səldilməsi – üçün böyük ehtiyatlardır. Artıq qeyd olunduğu kimi, istehsalın inkişafına iqtisadi təsir 
metodlarının gücləndirilməsi, idarəetmənin təşkilinin və planlaşdırmanın təkmilləşdirilməsi, 
istehsalın inkişaf etdirilməsində işçilərin maddi marağının gücləndirilməsi əmək məhsuldarlığının 
yüksəldilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərirlər. Sənayenin bir sıra sahələrində, xüsusilə 
hasiledici sənayedə əmək məhsuldarlığına təbii-coğrafi mühit də təsir göstərir. Hasilat sahələrində 
əmək məhsuldarlığı, maşın və avadanlıqların özü, tətbiq edilən texnologiyanın xarakteri, əməyin 
təşkili xeyli dərəcədə təbii-geoloji şəraitdən asılı olur. Əmək məhsuldarlığına təsir edən amilləri 
araşdıraraq onun  yüksəldilməsi ehtiyat- 
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larını aşkara çıxarmaq üçün iş vaxtından istifadə səviyyəsinin təhlilinin böyük əhəmiyyətli vardır. 
Əmək məhsuldarlığının artırılmasının müəssisədaxili mühüm ehtiyat mənbələrindən biri iş vaxtı 
itkilərinin azaldılmasıdır. İş vaxtı itkiləri iki növə - bütün günü və növbədaxili iş vaxtı itkilərinə 
ayrılır. Bütün günü iş vaxtı itkilərinə aşağıdakılar aiddir: xəstəlik üzündən; müdiriyyətin icazəsinə 
görə; bütün günü boşdayanma; üzürsüz səbəbdən işdən yayınma. 

Növbədaxili iş vaxtı itkiləri isə istehsalın təşkilati-texniki şəraitindən və işçinin özündən asılı 
olan itkilərə ayrılır. Növbədaxili iş vaxtı itkilərinin təşkilati-texniki səbəbləri əsasən aşağıdakılar-
dan ibarət olur: texnoloqun; ustanın, iş naryadının, tapşırığın, iş alətlərinin, qaldırıcı-nəqliyyat va-
sitələrinin gözlənilməsinə gedən vaxt; materialların, alətlərin, yanacagın, enerjinin olmaması, cari 
təmir və yaxud avadanlığın saz halda olmaması; işin müvəqqəti olaraq olmaması. Növbədaxili iş 
vaxtı itkilərinin işçidən asılı olan səbəbləri: növbənin başlancığında və nahar fasiləsindən sonra 
işə gec başlamaq; nahar fasiləsindən qabaq və növbənin axırında işi tez qurtarmaq, iş yerində kənar 
danışıqlara aludəçilik və s. 
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Резюме 
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Summary 
The article discusses and studies the essence, the value of labor productivity, shows the 

methods of its calculation. In addition, the factors affecting labor productivity are analyzed. The 
reserves for increasing labor productivity are substantiated, studied and shown. The growth rates  
of labor productivity at enterprises are considered and analyzed. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KƏND TURİZMİ VƏ ONUN İNKİŞAF 
PERSPEKTİVLƏRİ 

 
Turizm milli iqtisadiyyatın ən səmərəli və perspektivli sahələrindən biridir. Azərbaycanda 

turizm fəaliyyəti islahat və inkişaf mərhələsindədir. Azərbaycanda turizmin inkişafının stimullaş-
dırılmasının, turizm fəaliyyətindən valyuta daxilolmalarının artırılmasının, bazar infrastrukturu-
nun yaxşılaşdırılmasının perspektivli istiqamətlərindən biri də, turizm-rekreasiya tipli xüsusi iq-
tisadi zonaların yaradılmasıdır. Belə zonaların fəaliyyət göstərməsi üçün mühüm vəzifə bazar me-
xanizminin ən səmərəli elementlərinin zonalardan ətraf rayonların iqtisadiyyatına və ölkə iqtisa-
diyyatına tədricən yayılması üçün ilkin şərtlərin təmin edilməsi olmalıdır (Hashimov, 2020:5). 

Ölkəmizin turistlər arasında artan populyarlığı yerli qonaqpərvərlik sahəsində yeni bir isti-
qamətin -  kənd turizminin yaranmasına səbəb olmuşdur. Son illər Azərbaycanın bölgələri çoxlu 
xarici səyahətçilərin diqqətini cəlb edib. Həm də Azərbaycan kəndlərinə təkcə xaricdən qonaqlar 
gəlmir. Şəhərlərimizin sakinləri də bu cür istirahətə üstünlük verirlər və sənaye mütəxəssisləri bu-
nun böyük gələcəyini proqnozlaşdırmaqdan yorulmurlar (Рагимов, 2015). 

Kənd turizmi bu gün sürətlə, lakin yenə də kortəbii şəkildə inkişaf edir. Bizdə sənayenin 
inkişafı üçün hər cür şərait var, yəni zəngin təbiət, dərin qonaqpərvərlik ənənələri və regionlara 
xarici qonaqları cəlb edən orijinal mədəniyyət. Vətəndaşlarımız arasında kəndlərdə istirahətin po-
pulyarlığı getdikcə artır və bunun fonunda hər il yay aylarında minlərlə fərdi yaşayış evi yerli və 
xarici səyahətçilərin üzünə öz qapılarını açır.Hazırda qlobal turizm sənayesində kənd turizmi (yaşıl 
turizm) mühüm yer tutur. Ölkəmizdə kənd turizminin inkişafını təmin etmək üçün Nazirlik “Kənd 
Yaşıl Turizminin İnkişafına Dəstək” İctimai Birliyinin yaradılmasına dəstək verib. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkənin iqtisadi inkişafının müasir mərhələsində icra 
hakimiyyətləri qarşısında qoyduğu vəzifələrdən biri də respublikanın bütün bölgələrində kənd 
turizminin inkişafı üçün infrastrukturun yaradılmasıdır. Bu istiqamət təkcə kənddə iş yerlərinin 
yaradılması yolu kimi qəbul edilmir. Qərb ölkələrinin və qonşu Gürcüstanın statistikası bu turiz-
min daxili və xarici sərmayələri cəlb etmək vasitəsi kimi səmərəliliyini qeyd edir. “Kənd turizmi” 
və ya Qərb ölkələrində “yaşıl turizm” adlandırılan bu gün regional otelləri qiymətləri aşağı sal-
mağa məcbur etməyin ən təsirli forması kimi tanınır. Bu fenomen ölkəmizdə yeni olmasa da, Pre-
zident İlham Əliyevin kənd təsərrüfatının inkişafı, kənd sakinlərinin işlə təmin olunması, kiçik və 
orta sahibkarlığa dəstək proqramının həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında göstərişindən 
sonra fəal inkişaf etməyə başlayıb. 

“Yaşıl turizm” kənd yerlərində iqtisadiyyatın və mədəniyyətin, xüsusən də sanitariya mə-
dəniyyətinin sürətli yüksəlişi, ətraf mühitə diqqət və qayğını artırmışdır. Bu, təbii ki, regionların 
inkişafında mühüm komponentdir. Kənd sakinləri getdikcə daha çox dərk edirlər ki, məhz turizm 
sayəsində meşə onlar üçün gəlir mənbəyinə çevrilir, mənzərələr, təbiətin gözəlliyi və təmiz 
ekologiya şəhərlilərin ucqar guşələrə getməyə hazır olduqları əsas amillərdir. 

Turizm sənayesi Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun inkişafının prioritet istiqa-
mətlərindən biri kimi “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyatının perspektivləri üzrə Strateji 
Yol Xəritəsi”ndə mühüm yer tutur (Рзаев, Джаббаров, 2011:26).”Azərbaycanda ixtisaslaşmış 
turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” əsasında yerli və xarici vətəndaşlar üçün 
sağlamlıq turizmi üzrə təkliflərin yeni formalaşdırılması, qış turizminin inkişafına dəstək, mədəni 
turizm marşrutlarının yaradılması, dayanıqlı turizmin gücləndirilməsi potensialı (kənd turizmi, 
ekoturizm), həmçinin işgüzar turizmin inkişafı üzrə müvafiq işlərin aparılması nəzərdə tutulur. 

Kənd turizminin inkişafı üçün geniş potensiala malik regionlar arasında Gəncə, Şamaxı, 
İsmayıllı, Şəki, Qəbələ, Zaqatala, Lənkəran, Lerik, Quba, Xaçmaz, Naftalanın adları çəkilə bilər. 
Son illər sağlamlıq turizmi yerlərinin, o cümlədən müalicə sanatoriyalarının yenilənməsi istiqa-
mətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Azərbaycanda kənd turizminin inkişafı üçün bütün 
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amillər vardır. Buna regionun zəngin təbiətini, dərin qonaqpərvərlik ənənələrini misal göstərə bilə-
rik. Günümüzdə vətəndaşlarımız arasında kənd yerlərində istirahətin populyarlığı artır və bunun 
fonunda minlərlə fərdi yaşayış evi yerli və xarici turistlərin üzünə öz qapılarını açır. Bu turizm 
növü İspaniya və Fransada yaxşı inkişaf etmişdir.  

Hazırda İspaniyada kənd turizmi sürətlə inkişaf edir. İstər xarici turistlər, istərsə də ölkə 
sakinləri tərəfindən bu istirahət növünə tələbat ildən-ilə artır. İspaniyada kənd turizmində şəksiz 
lider Castilla y Leondur. Bu muxtar region həm böyüklüyünə, həm də coğrafi mövqeyinə görə 
xidmətlərə tələbat və təklif baxımından liderdir. Ondan sonra Kataloniya, Kantabriya və Asturiya 
gəlir (https://www.unwto.org/rural-tourism). Fransada da həmçinin kənd turizmi sürətlə inkişaf 
etməkdədir. Fransada kənd turizmini inkişaf etdirmək üçün assosiasiyalar yaradılmışdır. Kənd 
təsərrüfatlarının və kənd birliklərinin əsas məqsədləri animasiyanı, kənd və kənd həyatını inkişaf 
etdirmək, şəhər və kənd arasında təcrübə mübadiləsini, kənd sakinlərinin təcrübə mübadiləsini və 
əməkdaşlığını təşviq etməkdir. Assosiasiyaların fəaliyyət dairəsi çox müxtəlifdir. İncəsənət, hə-
vəskar teatr, oxuma, musiqi, rəqs, təsviri incəsənət, hekayələr, musiqi festivalı, yaradıcılıq və s. 
kimi mədəni tədbirlər keçirilir. Bütün bunlar fərdi inkişafa, məlumat mübadiləsinə, kənddə mədə-
niyyətin inkişafına və nəticədə, çox vaxt kənd yerlərində mədəni təklif çatışmazlığını aradan qal-
dırmaqla yerli səviyyədə inkişafa kömək edir (https://tourlib.net/statti_tourism/nuriahmetova2. htm).  

Turizm sənayesi Azərbaycanın sosial inkişafında və mədəni yüksəlişində, Azərbaycanın qlo-
ballaşma və humanitarlaşma proseslərinə harmonik inteqrasiyasında mühüm amildir. Ölkəmizdə 
də belə birliklərin inkişaf etdirilməsi kənd turizminin inkişafına müsbət təsir göstərəcəkdir. 
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Резюме 
Туризм становится все более важным в структуре экономики большинства стран 

мира. Сельский туризм уже играет важную роль в развитии туристической индустрии во 
многих странах. Кроме того, данная сфера положительно влияет на развитие села и сельс-
кого хозяйства, создание зон социально-культурного обслуживания и повышение уровня 
предоставляемых ими услуг, обеспечение занятости и повышение доходов населения. В 
статье анализируются возможности развития и основные направления сельского туризма в 
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of the tourism industry in many countries. In addition, this area has a positive effect on the 
development of rural areas and agriculture, the creation of social and cultural service zones and 
the improvement of the level of services they provide, employment and income growth. The article 
analyzes the development opportunities and the main directions of rural tourism in Azerbaijan. 
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TÜRKİYƏ VƏ AZƏRBAYCANIN TURİZM KOMPLEKSİ: MÖVCUD VƏZİYYƏT VƏ 
PERSPEKTİVLƏR 

 
XXI əsrdə dünyanın bir sıra ölkələrində iqtisadiyyatın ən gəlirli və inkişaf edən sahələrindən 

biri beynəlxalq turizmdir. Ümumdünya Turizm Təşkilatının (ÜTT) məlumatına görə, XXI əsrin 
əvvəllərində beynəlxalq turizm ümumi dünya ixracının 8%-ni və dünya xidmət ixracının 30-35%-
ni təşkil edirdi. 

Türkiyə Respublikasında turizm sektoru iqtisadiyyatın ən inkişaf edən sahələrindən biridir 
və bu, bir sıra əlverişli amillərlə bağlıdır. Təbii şərait (isti mülayim iqlim, Aralıq dənizinin, Egey 
və Qara dənizlərin geniş uzunluğu) çimərlik tətillərinin inkişafına imkan verir. Yaşıl meşələr, qarlı 
dağlar gəzintiləri, yüksək yayla turizmi (Trabzon, Giresun, Rizə, Bolu, Abant),  ölkənin şərqində 
dağlıq bölgələrdə (Ararat şəhəri və digər zirvələrdə) dağ çaylarında raftinglə məşğul olan alpinizm 
Qolf meydançaları, 40-a yaxın marina və yaxtalar və yelkənli qayıqlar üçün yanalmalar inkişaf 
etmişdir. 

Avropa ilə Asiyanın sərhəddində yerləşən ölkədə çoxsaylı tarix və mədəniyyət abidələri 
böyük maraq doğurur. Bu, Türkiyəni bu gün turizm üçün ən cəlbedici ölkələrdən birinə çevirir. 

Ziyarətçiləri müsəlman və xristian dünyası tarixinin ən qədim abidələri cəlb edir. Türkiyənin 
tarixi görməli yerləri arasında 9 obyekt Dünya Mədəni və Təbiət İrsinin mülkiyyətidir. Bunlara 
İstanbulun tarixi rayonları, Safranbolu və Hettumaş şəhərləri, Nemrut dağı, Divriginin böyük 
məscidi və xəstəxanası, Troya şəhəri, Pamukkale-Hierapolis, Kapadokyadakı Göreme Milli Parkı 
daxildir. 

Yelkənli qolf, sağlamlıq termal turizmi, müxtəlif qış idman növləri, idman balıqçılığı, 
mağaraları gəzmək kimi turizm növləri də inkişaf edir. 

Türkiyə Respublikasında turizm sektoru iqtisadiyyatın ən inkişaf edən sahələrindən biridir 
ki, bu da təbiəti, tarixi, mədəniyyəti və mehmanxana xidmətlərinin təşkili ilə bağlı bir sıra əlverişli 
səbəblərlə bağlıdır. 

XX əsrin sonundan bəri Türkiyə hökuməti ölkənin inkişafı üçün beşillik planlar hazırlayırdı 
ki, bu da beynəlxalq turizmin əhatə dairəsinin genişləndirilməsinin zəruriliyinə diqqət çəkirdi. 
Ölkənin İzmir, Kuşadası, Bodrum, Marmaris və s. kimi bölgələrində tədricən müxtəlif səviyyəli 
mehmanxana və mehmanxanaların, çimərliklərin tikildiyi, maliyyə vəsaitlərinin planlaşdırıldığı 
və cəlb edildiyi regionlar göstərildi. 

Türkiyə turizm biznesi tətilə gələn insanların maraq və ehtiyacları nəzərə alınmaqla qurulur. 
Ölkənin iqlim şəraiti ilin çox hissəsini istirahət etməyə imkan verir. Turistlər üçün əlverişli olan 
hava limanında da sürətli vizadır. 

Türkiyəyə ən çox turist axını Avropa ölkələrindən, ilk növbədə Almaniya və İngiltərədən, həm-
çinin Rusiyadan (ildə 1 milyon nəfərə qədər) gəlir. Bu, əsasən çimərlik tətilidir. Son onilliklərdə 
Türkiyədə müasir infrastruktur yaradılıb - magistral yollar çəkilib, rahat mehmanxanalar şəbəkəsi, 
yaxta klubları və su idmanı üçün digər obyektlər yaradılıb. İkinci Dünya müharibəsindən sonra 
Boğaziçi üzərindən tikilmiş iki körpü, eləcə də Boğaziçinin altından bu yaxınlarda istifadəyə verilmiş, 
avtomobil yolu və dəmir yolunun çəkildiyi tunel turistlərin Türkiyəyə geniş çıxışını təmin edir. 
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2010-cu ildə Türk Hava Yolları “Dünyanın Ən Yaxşı Ekonomik Uçuş Xidməti” (Skytrax 
World Airline Awards) mükafatına layiq görülüb. İstanbul hava limanı Cənubi Avropanın ən yax-
şısı seçilib. Türkiyə Turizm Nazirliyinin planına əsasən, 2023-cü ilə qədər gələn turistlərin sayına 
və sənaye gəlirlərinə görə ilk beş dünya liderinə daxil olmaq planlaşdırılır. Qeyd edək ki, turizm 
ölkə iqtisadiyyatında ən uğurlu sahəyə çevrilib. 

Türkiyənin Turizm Nazirliyi 23 milli turizm bürosuna arxalanaraq dünyanın 40 ölkəsində 
geniş reklam siyasəti aparır. 

Son zamanlar ölkədə baş verən ayrı-ayrı terror aktlarına, qonşu Suriyada hərbi əməliyyatla-
rın yaxınlığına baxmayaraq, bütövlükdə ölkədəki siyasi vəziyyət sabitliklə xarakterizə olunur. Ru-
siya-Türkiyə iqtisadi əlaqələri kifayət qədər güclüdür və uğurla inkişaf etməkdə davam edir. Tür-
kiyədən bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükünə qoyulan qadağa aradan qaldırılıb. Bütün 
bunlar öz növbəsində Türkiyədə turizm sektorunun vəziyyətinə müsbət təsir edir, onun imkanlarını 
genişləndirir. Əvvəlki illərdə Türkiyə tərəfinin məlumatına görə, ölkəyə gələn xarici turistlərdə 
azalma tendensiyası və daxili turizmdə artım müşahidə olunurdu (2016-2017). Türkiyəli mütəxəs-
sislərin hesablamalarına görə, 2017-ci ildə ölkədə yerli turizm 15-20% artıb (Anadolu Agency: 
2021). 2016-cı illə müqayisədə əvvəllər bron edilmiş turların sayı azalmayıb və Türkiyə sakinləri 
həm xaricdə, həm də ölkələrinin kurortlarında istirahətlərini davam etdirirlər. 2018-ci ildə Türkiyə 
30 milyard dollar turizm gəliri əldə edib (International investment: 2021). 

Bütün Türkiyə və xüsusilə İstanbul şəhəri dünyanın ən çox ziyarət edilən yerlərindən biri 
olaraq qalır. Turizm ölkəyə ÜDM-in 10%-ni verir (Turkey’s GDP: 2021). Sənayedə yüz minlərlə 
insan çalışır. Turizm fəaliyyətini uğurla planlaşdırarkən, müxtəlif səviyyəli mehmanxanaların 
tikintisinə, yolların çəkilməsinə, mehmanxana işçilərinin geniş hazırlanmasına da diqqət yetirilir. 
Türkiyənin hazırda dünyanın ən yaxşı 100 otelindən 11-i var. Türkiyənin turizm sektoru iqtisadiy-
yatın ən uğurlu sahələrindən biri olsa da, inkişaf qeyri-bərabər olmuşdur. 2015-ci ildə turizm 
xidmətlərinin ÜDM-də payı kəskin şəkildə azalıb - turist axını siyasi gərginlik səbəbindən rusiyalı 
turistlərə səyahət qadağası səbəbindən azalıb. İtkilər 5 milyard dollar təşkil edib. 

Hələ 1961-ci ildə Türkiyədə ilk otel biznesi məktəbi olan Anhora Otelciti Oruf açılıb, burada 
üçillik təlim proqramına restoran xidməti, ev işləri, kombinezonlar, menecment və mətbəx 
daxildir. 2017-ci ilə qədər məktəbdə 700 şagird var idi və məktəb məzunlarına həmişə tələbat var. 
Türkiyədə 109 dövlət biznes və qonaqpərvərlik məktəbi, 10 özəl məktəb və 2 kulinariya akade-
miyası var. Türkiyə dövləti turizm sənayesinin inkişafında maraqlıdır və buna uyğun olaraq bu 
sektorun işini yaxşılaşdırmaq üçün siyasət qurur. (The history of tourism business in Turkey: 
2021). 

Türkiyədə tətillərin xarici qonaqlar arasında populyarlığı təkcə inkişaf etmiş infrastruktur və 
əlverişli təbii şəraitlə deyil, həm də balanslaşdırılmış dövlət turizm siyasəti ilə izah olunur. Turizm 
bazarında tələbin müxtəlifliyini nəzərə alaraq, Türkiyə hökuməti və müəssisələri tez bir zamanda 
rekreasiya xidmətlərinin əhatə dairəsini genişləndirir. 

2016-cı ildə ölkədə 498 yeni turizm agentliyi yaradılıb, reklam işləri genişləndirilib. Ölkəyə 
gələnlərin sayının artmasının səbəblərindən biri də Qərb valyutalarının möhkəmlənməsi olub. Val-
yutaların türk lirəsinə nisbətdə artması xarici, ilk növbədə avropalı turistlərin Türkiyə istiqamətlə-
rinə olan tələbatına müsbət təsir göstərə bilər (Tourism and its impact on the Turkish economy: 
2021). 

Ərazi baxımından Türkiyəyə yaxın olan Orta Asiya ölkələrinin geniş bölgəsi də ən zəngin 
və ən müxtəlif rekreasiya resurslarına malikdir. Bununla belə, region ölkələrində turizm qeyri-
bərabər və qeyri-kafi inkişaf edir. Milli iqtisadiyyatın bir hissəsi kimi turizm sektorunun inkişafına 
geniş çeşidli təbii sərvətlər, zəngin tarixi-mədəni irs, ekzotikliyin və həyatın orijinallığının unikal 
vəhdəti və texniki nailiyyətlərlə vəhdət təşkil etmək bacarığı, digər ölkələrdə turizm təcrübəsi, o 
cümlədən dövlətin diqqəti, kommersiya və biznes strukturlarının iştirakı kömək edir. 

Son dövlərdə dünya ölkələrinin sürətli inkişafı ölkələrarası rəqabətə səbəb olmuş və bəzi 
ölkələr iqtisadi inkişafı sırf olaraq təbii resursların çıxarılmasında, həmin resursların xammal for-
masında ixracında və ya həmin resurslardan əmtəələr istehsal edərək daha baha qiymətə xarici 
ölkələrə satmaqda görür. Lakin bununla yanaşı, inkişaf etmiş ölkələrin mövcud olan praktikası onu 
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deməyə imkan yaradır ki, sabit iqtisadi-inkişafı əldə etmək üçün heç də təbii resurs amillərindən 
istifadə həmişə gözlənilən nəticəni verməyə bilir.  

Araşdırma zamanı bir sıra nəticələrə gəldik ki, bunlar da əsas etibarı ilə ölkədə turizmin 
inkişafı üçün lazım olan imkanların yaradılmasına mane olan faktorlardan meydana gəlmişdir. 
Ümumi olaraq məsələnin problemlərini və onların həllərini aşağıdakı kimi görürük. Ən başlıca 
problem rəqabət qabiliyyətinin olmamasıdır. Bu problem nəinki turizm sektorunda ümumiyyətlə 
iqtisadiyyatda inkişafı tətikləyən ən başlıca prosesdir. Turizm destinasiyalarında bu rəqabət 
mühitini yaratmaq, bəzi hallarda turizm destinasiyalarını özəlləşdirmək, yerli və xarici investorlara 
mükəmməl imkanlar yaratmaq vacib məsələdir. Məsələn, bir turizm destinasiyasında fərqli 
sahibkarların olması orada rəqabətin formalaşması və bu rəqabət nəticəsində keyfiyyət və qiymət 
problemlərinin həll olması və bununla yanaşı ölkəyə gələn turistin seçim etmək imkanının 
yaranması baş verir ki, bu kimi hallar turizmin inkişafına birbaşa təsir göstərir. 

Yerli və xarici investorların marağını turizm sahəsinə çəkdik və rəqabət formalaşmağa baş-
ladı. Amma yetərincə turist olmadıqda bir sıra çətinliklər ortaya çıxır ki, bu da növbəti problemi 
yaradır. Demək ki, bütün işlər rəqabət mühitini yaratmaqla bitmir. Paralel olaraq turizm destina-
siyalarının tanıdılması da mütləqdir. Tanıtım işi 3 istiqamətdə aparılmalıdır. Birinci istiqamət döv-
lət, yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən Azərbaycanın möhtəşəm və bənzərsiz turistik 
ölkə olduğunu tanıtmaqdır. 

Ərazilərinin əsasən ölkə xaricinə tanıdılması mütləqdir. Dünyamızın rəqəmsallaşdığını nəzə-
rə alsaq bu tanıtım üçün külli miqdarda maliyyə vəsaitləri tələb olunmur. İnternetin bizə verdiyi 
imkanlar sayəsində bu gün istənilən kontenti hər hansı ölkəyə, şəhərə, yaş-cins qrupuna, maraq 
dairəsi müəyyən olan bir kütləyə çatdırmaq əvvəlki kimi heç də çətin deyil.  

Sıradakı isə turizm agentliklərinin üzərinə düşən tanıtım növləridir ki, bu da ölkə xaricində 
olan turizm agentliklərimiz tərəfindən həyata keçirilməlidir. Bundan başqa xarici turizm agent-
likləri ilə tərəfdaşlığa gedib ölkəmizin turistik ərazilərinin tur paketlərinə daxil edilməsi də turist-
lərin seçiminə təsir göstərə bilir. 

Üçüncü tanıtım isə turizm obyektlərinin özlərinin üzərinə düşür ki, onlar da öz obyektlərini, 
müəyyən olunmuş məşhur turizm saytlarında mövcud olan yerini daha irəliyə çəkməlidir. Bu isə 
heç bir xərc tələb etmir. Sahibkarın üzərində düşən yeganə məsələ xidmət, keyfiyyət və qiymət 
amillərinin yaxşılaşdırılmasıdır ki, bu da o obyektə gələn turistin müsbət fikirlərlə ayrılmasına və 
müəyyən olunmuş saytlarda müsbət geri dönüşlər edərək turizm obyektinin reytinqini qaldırma-
sına və sonrakı turistlərin seçiminə birbaşa təsir göstərir.  

Türkiyənin turizm destinasiyalarının təhlili zamanı bəzi ərazilərdə turizmin yalnız mövsümi 
deyil, bütün il boyu fəaliyyət göstərməsinin şahidi olduq ki, bu da turizm gəlirlərinin artmasına 
gətirib çıxarır. Ölkə ərazisində də pilot layihə olaraq bir sıra turizm ərazilərini, yalnız mövsümi 
deyil, illik fəaliyyət göstərməsi üçün infrastrukturlar qurulmalıdır. Otellər də öz növbəsində gələn 
turistin gecələmə sayının artması yönündə bir sıra addımlar atmalıdır.  

Türkiyədə yerləşən 400-dən artıq çimərliyin “mavi bayraq” alması sevindirici bir hal olsa 
da, Azərbaycanda yerləşən çimərliklərin heç birinin bu bayrağa layiq görülməməsi üzücü bir hal-
dır. Buna səbəb isə çimərlik ərazilərinin çirklənməyə məruz qalmasıdır. Məsələnin həlli, çimərlik 
turizminin inkişafı kimi onu qeyd edə bilərik ki, birbaşa dövlət tərəfindən çimərlik üçün yararlı 
ərazilərin nəzarətə götürülməsi və həmçinin bu ərazilərdə yerləşən neft buruqlarının istifadəsinin 
məhdudlaşdırılması və ya ekoloji standartlara uyğun həyata keçirilməsi, çirklənmə göstəricilərinin 
daim nəzarətdə saxlanılması mütləqdir.  

Fikirləri ümumiləşdirərək onu qeyd edə bilərik ki, adət-ənənələrimizin, mədəniyyətimizin 
digər ölkələrlə nisbətdə Türkiyə ilə daha yaxın olması və Türkiyənin turizm sektorunun ilk 10-
luqda yer alması, bu ölkənin təcrübələrindən ən üst səviyyədə istifadəsi, bu təcrübələrin bütün 
amillər nəzərə alınaraq Azərbaycanda uyğun olan səhələrdə tətbiq olunması mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. 
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AZƏRBAYCANDA TURİZM FƏALİYYƏTİNİN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN 
ƏSAS  İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
Son vaxtlar dövlət turizm fəaliyyətini Azərbaycan iqtisadiyyatının prioritet istiqamətlərin-

dən biri kimi elan edərək, turizmin cəlbediciliyinin yüksəldilməsi və Azərbaycanın turizm üçün 
əlverişli ölkə olması imicinin formalaşdırılması məqsədilə daxili turizmin inkişafı üçün aktiv 
siyasət həyata keçirir. Respublikamızda turizm fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin əsas məq-
sədləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

 səyahət zamanı vətəndaşların səyahət sərbəstliyinin və  hüquqlarının təminatı;  
 təbii mühitin qorunması; 
 turistlərin sağlamlığına  istiqamətlənmiş fəaliyyət üçün şəraitin yaradılması; 
 turizm sənayesinin inkişafı və  yeni iş yerlərinin yaradılması; 
 dövlətin və əhalinin gəlirlərinin artırılması; 
 təbii və mədəni abidələrin, turistlər  üçün maraqlı olan obyektlərin saxlanması və onlardan 

səmərəli istifadə.  
Müasir şəraitdə turizm sferasında dövlətin başlıca vəzifəsi səmərəli  və rəqabətə davamlı 

müasir turizm kompleksinin formalaşdırılmasından, yerli və xarici istehlakçıları müxtəlif turizm 
xidmətləri ilə təmin etməkdən, turizm sənayesinin inkişafı strategiyasının işlənilməsindən, turizm 
sənayesi müəssisələrinin inkişafını dəstəkləməkdən, xarici ölkələrlə qarşılıqlı iqtisadi münasibət-
lərin yüksək səviyyədə qurulması məqsədilə müqavilələr bağlamaqdan ibarətdir.(Hüseynov İlqar, 
Əfəndiyeva Nigar, 2007).Bunu nəzərə alaraq, dövlət turizm sektorunu milli  iqtisadiyyatın prioritet 
sahələrindən biri  kimi qəbul edir və onun inkişafı məqsədilə aşağıdakı tədbirləri həyata keçirir: 

• ölkədə  turizm fəaliyyətinin davamlı  inkişafı  üçün əlverişli şərait yaradır;  
• turizm fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərini müəyyən edir və dəstəkləyir; 
• dünyada Azərbaycan Respublikasının turizm üçün əlverişli ölkə olması imici formalaşdırır;  
• Azərbaycan turistlərinin, turoperatorların, turagentlərin və onların birliklərinin müdafiə-

sini həyata keçirir və dəstəkləyir.  
Dünya ölkələrində turist kontingentlərinin xarakteristikasını, onun turizm motivini qiymət-

ləndirərək respublikada real turizm mühiti yaratmaq vəzifələri həyata keçirilir. Yerli turistlər rəqa-
bət mühiti şəraitində Azərbaycanda şəraiti qiymətləndirərək qərar qəbul edirlər. Belə ki, turizm 
xidmətləri tarifləri, turist obyektlərinin şəraiti, onların konkret tələbata uyğun müalicə, istirahət və 
digər xidmət növləri ilə kompleksliliyi əsas rol oynayır. Sanatoriya-kurort müəssisələrində aparı-
lan müalicənin yüksək tibbi effektivliyi bununla nümayiş etdirilir ki, sanatoriyadan qayıdarkən, 
xəstələrin 95%-nin səhhəti yaxşılaşır, xroniki xəstəliklərin sonradan kəskinləşməsi halları 2-6 dəfə 
azalır, əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə xəstələnmələrin sayı orta hesabla 30% aşağı düşür. 
Hazırda sanatoriyalar, pansionatlar,  mehmanxanalar, turist bazaları  səhmdar cəmiyyətləri, məh-
dud məsuliyyətli cəmiyyətlər, özəl şirkətlərlə təmsil olunurlar. Onlardan bir çoxu assosiasiyalar 
şəklində konsorsiumlara inteqrasiya olunur.  

Turizm müəssisəsinin imici, məhsul markası və reputasiyası da onun rəqabətqabiliyyətlili-
yinin təmin olunmasına birbaşa təsir göstərən amillərdəndir. Ona görə də hər bir turizm müəssisəsi 
rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsi və onun daha da yüksəldilməsi üçün bu istiqamətdə zəru-
ri təhlillər aparmalı və onun nəticələrini öz fəaliyyətində istifadə etməlidir. Belə ki, istənilən sahib-
karlıq strukturunun rəqabət qabiliyyəti onun rəqibləri ilə müqayisədə aşkarlanır. Belə müqayisələr 
nəticəsində turizm müəssisəsinin rəqabətliliyinin yüksəldilməsi üzrə səmərəli strategiyalar işləyib 
hazırlamaq və reallaşdırmaq olar. 2025-ci ilə qədər ölkəmizdə əsasən istehsal, turizm sektorlarında 
150 minə yaxın yeni iş yerlərinin açılması nəzərdə tutulur. Hesab edirik ki, hazırkı dövrdə ixrac- 
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yönümlü və dünya bazarında rəqabətə davamlı məhsulların istehsalı ilə məşğul olan sahələrdə yeni 
iş yerlərinin açılması daha vacibdir. Hər şeydən əvvəl sağlam rəqabətin formalaşdırılması  üçün 
iqtisadiyyatın diversifikasiyasına  nail olmaq lazımdır.  

Turizm fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin prioritet istiqamətləri sırasına əsasən daxili, 
xarici, sosial və özfəaliyyət turizminin inkişafı və dəstəklənməsi tədbirlərini aid etmək olar. Kon-
kret olaraq, Azərbaycanda turizm fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi üsullarını aşağıdakı kimi 
qruplaşdırmaq olar: 

 turizmin inkişafının prioritet istiqamətlərinin  müəyyənləşdirilməsi və  turizm fəaliyyəti-
nin normativ-hüquqi əsaslarla  tənzimlənməsi;  

 dövlət, regional və sahə miqyasında turizmin inkişafı proqramlarının  işlənib hazırlanması 
və həyata keçirilməsi; 

 daxili və dünya turizm bazarında turist məhsulunu hərəkətə gətirir; 
 turistlərin hüquq və maraqlarının qorunmas, onların təhlükəsizliyinin  təmin edilməsi;  
 turizm müəssisələrinin hazırlıqlı  kadrlarla təmin edilməsi;  
 turizm sferasında elmi araşdırmaların aparılması və turizm sənayesi obyektlərinin stan-

dartlaşdırılması;  
 turoperatorların vahid dövlət reyestirinin formalaşdırılması;  
 turizmin informasiya təminatı bazasının  yaradılması;  
 turizm sferasında xarici ölkələrlə və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqələrin qurulması. 
Sadlanan tədbirlərin ardıcıl və sistemli şəkildə həyata keçirilməsi milli turizm sənayesinin 

rəqabət qabiliyyətinin tədricən yüksəlməsinə və davamlı inkişafına təkan verə bilər. Onu da yadda 
saxlamaq lazımdır ki, işğaldan azad olunan ərazilərimiz  turizm üçün əıverişli və əsrarəngiz təbiətə, 
milli-mədəni və təbiət abidələrinə, müalicəvi su mənbələrinə və s. malikdir. Bu potensialdan səmə-
rəli istifadə  istiqamətləri də milli turizm sənayesinin inkişafının dövlət tənzimlənməsi mexaniz-
minin tərkib hissəsi olmalıdır. 
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Резюме 
Сектор туризма является одной из сфер национальной экономики с широким потен-

циалом развития. Эффективное использование данного потенциала страны всегда актуаль- 
но. Государственное регулирование развития туризма должно обеспечить успешное реше-
ние этого вопроса. Поэтому с учетом потенциала страны и разных регионов должна быть 
разработана и реализована стратегия регулирования развития соответствующей отрасли. 
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Main directions of state regulation of tourism activity in Azerbaijan 
 

Summary 
The tourism sector is one of the areas of the national economy with wide development po-

tential. Effective use of this potential is always relevant. State regulation of tourism development 
should provide a successful solution to this issue. Therefore, taking into account the potential of 
the country and different regions, the strategy of regulation of the relevant sector should be deve-
loped and implemented. 
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AZƏRBAYCANDA ELEKTRON TİCARƏTİN İNKİŞAF  PERSPEKTİVLƏRİ  

 
İnternetin, informasiya texnologiyalarının inkişafı və sürətlə yayılması nəticəsində bir sıra 

biznes sahələrində, o cümlədən elektron ticarət sahəsində aparılan əməliyyatların səmərəliliyi yük-
səlmişdir. Belə ki, internet sahəsində baş verən dəyişikliklər firmalar, müştərilər və kredit təşkilat-
lar arasında texnoloji əsaslı ticarət yaratdı. “Elektron ticarət” anlayışı ötən əsrin 80-ci illərində 
meydana gəlsə də ilk alqı-satqı əməliyyatı 1995-ci ildə aparılmışdır. Dünyada ticarət  əməliyyat-
larını internet üzərindən aparan, sırf elektron ticarətlə məşğul olan şirkətlərin sayı getdikcə artmaq-
dadır. Avropanın demək olar, əksər ölkələrində marketlər müştərilərinə elektron alış-veriş etmək 
imkanı yaratmışdır. Qarşıdakı dövrdə qlobal e-ticarət dövriyyəsinin 2/3-nin inkişaf etməkdə olan 
ölkələr tərəfindən yaradılması gözlənilir.  

Elektron ticarət biznes sahələri, qurumları və şəxslər arasında ticarət əməliyyatlarını digital 
olaraq həyata keçirən əməliyyatdır. Alıcılar evdən çıxmadan, alacaqları məhsul haqqında məlu-
matları əldə edib sifariş vermək istəyirlərsə, onların köməyinə elektron ticarət çatır. Elektron tica-
rət texnologiya və internet istifadəçiləri üçün aşağıdakı amillər baxımından səmərəlidir: 

• eyni anda hər yerdə olmaq; 
• sərhədləri nəzərə almadan, insanları və əməliyyatları dünyanın fərqli yerlərinə çatdırmaq; 
• beynəlxalq standartları ortaya qoymaq; 
• informasiya bolluğu yaratmaq;  
• texnoloji vasitələri artırmaq; 
• texnologiyanın fərdiləşdirilməsini və yeniləşdirilməsini təmin etmək. 
Elektron ticarət ilk vaxtlarda elektron məlumat mübadiləsi texnikasından istifadə əsasında 

qapalı şəbəkələrdə yüksək xərclərlə pərakəndə və paylayıcı sektorda tətbiq olunurdu. 1970-ci il-
lərin axırlarından etibarən telefon, televiziya və analoji vasitələrin köməyi ilə kataloqlardan edilən 
satışlar da elektron ticarətə daxil edilməyə başlamışdır. Geniş auditoriyaya çıxış imkanı olan inter-
net ilk dəfə hərbi məqsədlər üçün istifadə edilsə də daha sonra ictimai xidmətlər və akademik 
fəaliyyətlər yönəldilmiş, ən sonda isə e-ticarətdə özünəməxsus yeri tapmışdır. Elektron ticarətin 
aşağıdakı növləri vardır: 

B2C (Business- to Consumer- biznes- müştəri) elektron kommersiya sistemində satıcı rolun-
da şirkət, alıcı rolunda isə fiziki şəxs, yəni müştəri çıxış edir. Mal və xidmətlərin reallaşdırılması 
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elektron vitrindən, vacib interfeys elementlərindən istifadə etməklə istehlakçının özü ilə həyata 
keçirilir.  

C2C (Consumer to consumer) sistemindən bir istehlakçı başqa istehlakçılara məhsul satdığı 
zaman istifadə edilir. İstehlakçılar arasındakı anlaşma 3- cü şəxsin- provayderin köməyi ilə həyata 
keçirilir. 

С2В (consumer-to business) – istehlakçı – biznes. E- ticarətin bu növünə məhsul və ya xid-
mətləri təşkilatlara satan, həmçinin onlarla qarşılıqlı əlaqə quran satıcıları axtaran fərdi istehlak-
çının aid olduğu elektron ticarət növüdür.  

G2G (government to government) - hökumətin hökumətlə, hökumətin dövlət qulluqçuları 
ilə qarşılıqlı əlaqədə olaraq məqsədin kommersiya mənfəəti əldə edilməsi deyil, məsrəflərin 
azaldılmasından ibarət bir E- ticarət növüdür.  

B2G (business to government) - İqtisadçılar biznes hökumət elektron kommersiya sisteminin 
inkişafının qlobal miqyasda isşgüzar təcrübənin konseptual dəyişməsinə imkan yaradacağına daha 
çox inanırlar. Biznes hökumət e- ticarət sistemi şəxslərlə hökumət arasında baş tutur. 

 C2G (consumer to government) istehlakçı ilə hökumət arasında baş verir. Bu növ e-ticarət 
fiziki şəxslər və sosial təminat kimi dövlət orqanları arasında baş tutur.  

E-ticarət fiziki müşahidə və nəzarətdən kənarda baş verdiyinə görə qarşılıqlı təhlükəsizliyə 
əsaslanır. Buna görə e-ticarət şirkətləri informasiya texnologiyasının inkişafını strateji resurs və 
təşkilatın missiyasını araşdırmağa imkan verən fakt kimi görürlər. E-ticarətdə informasiyanın 
qorunması üçün əsas həll effektiv təhlükəsizlik sistemlərinin həyata keçirilməsidir. E-ticarət ölkə-
lər arasındakı sərhədləri aradan qaldıraraq ticarəti qlobal səviyyəyə qaldırmaqla, ticarət dövriyyə-
sinin artmasına səbəb olur. Ona görə də e-ticarət müəssisələri müştərilərlə əlaqələrdə təhlükəsiz-
likə bağlı addımlar atmalı, təhlükəsizlik hücumlarının qarşısını almalıdırlar. Elektron ticarətin in-
kişafı baxımından aşağıdakı tənzimləmə tədbirləri görülməlidir:  

• Texniki infrastrukturun yaxşılaşdırılması. Sürətli və etibarlı hamının istifadə edəcəyi açıq 
şəbəkə infrastrukturu olmadan e-ticarətdən faydalanmaq mümkün deyil. Bu baxımdan istifadəçi-
lərin girəcəyi şəbəkə saytlarının adlarının (domain names) təsis edilməsi vacibdir; 

• İstehlakçını və şəxsi məlumatları mühafizə tədbirlərinin görülməsi: İstifadəçilərin e- tica-
rət sisteminə etibar etməsini təmin etmək vacibdir və istehlakçı hüquqlarının qorunması üçün əlavə 
hüquqi, inzibati tənzimləmələrə ehtiyac vardır; 

• Elektron imzanın olması Elektron imzanın hüquqi qüvvəsini təmin etmədən, elektron 
mühitdə biznes müqaviləsi bağlamaq mümkün deyil; 

• Vergiqoyma, ödəmə və çatdırılma üsullarının yaradılması. Beynəlxalq e-ticarətdə ödəmə 
vasitələrinin yaradılması, gömrük prosedurasının sadələşdirilməsi və e-ticarətə uyğunlaşdırılması 
lazımdır; 

• İntellektual mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi üzrə tədbirlərin görülməsi. E-ticarətdə, 
açıq şəbəkələrdə xüsusilə kompüter proqramlarının, şeir, roman, hekayə, rəsm kimi sənət əsərləri-
nin oğurlanması və s. hallarda intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması vacibdir.  

Elektron ticarətlə bağlı mövcud olan problemlərdən biri vergilərlə bağlı olan   problemlərdir. 
Adətən e-ticarət əməliyyatlarında alıcılar tərəfindən əldə olunan mallara və ya xidmətlərə görə 
dolayı vergilərin müxtəlif vergi yurisdiksiyalarında fəaliyyət göstərən satıcılara ödənilmir. Bu da 
öz növbəsində e-ticarət vasitəsilə fəaliyyət göstərməyən satıcılara əlverişsiz şərait yaratmaqla ver-
gi gəlirlərini azaldır. Bir çox dövlətlər satıcılar tərəfindən toplanmış vergilərin doğruluğuna şübhə 
ilə yanaşır. Beynəlxalq vergitutmanın mövcud prinsipləri e-ticarətlə bağlı vergilərin hansı dövlətdə 
tutulmasını müəyyən etməsinə baxmayaraq, e-satıcılardan hər hansı dövlətdə sahibkarlıq yerinə 
malik olmaları tələb edilmir. E-ticarətdə satıcıların istehlak bazarına yaxın olmaları vacib deyil, e-
satıcılar asanlıqla sahibkarlıq yerlərini aşağı vergi dərəcələri olan ölkələrə keçirə bilirlər. Aşağı 
vergi dərəcələri olan dövlətlər e-satıcıları cəlb edərək digər dövlətlərin vergi gəlirləri üçün təhlükə 
yarada bilərlər. Nəticə etibarilə e-ticarət kiçik və orta sahibkarlara dünya bazarına çıxmaq imkanı 
yaradır. Keçmişdə bu imkanlardan yalnız transmilli  şirkətlər faydalanırdılar. Bu imkanlar beynəl-
xalq ticarət ilə məşğul olan şirkətlərin sayını kifayət qədər artırmışdır.  
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E-ticarətin ölkə iqtisadiyyatına təsiri əsasən sürətlə inkişaf edən informasiya-kommunikasi-
ya texnologiyalarının səbəb olduğu nəticədir. Bu təsirləri də istehlakçılar baxımından nəzərdən 
keçirmək olar. Firmalar internet vasitəsilə öz müştərilərinə dünyanın hər yerində 7 gün 24 saat 
xidmət edə bilirlər. Daha sürətli məhsul istehsalı, test edilməsi və müştəri tələblərinin müəyyən 
edilməsi mümkün olduğundan müştərilərin tələbləri daha tez təmin olunur. Səmərəli məhsul 
tanıtma, məhdudiyyətsiz əlaqə imkanları sayəsində firmalar yüksək satış həyata keçirə bilirlər. 
İstehlakçı isə  evindən, iş yerindən və ya hər hansı bir yerdən internetə qoşularaq zaman və məkan 
fərqi olmadan, hər zaman hər yerdən alqı-satqı həyata keçirə bilər. İstehlakçı internet vasitəsilə 
təqdim olunan məhsul növləri və çeşidlərindən özünə ən uyğun olanı müqayisə əsasında seçir və 
sürətli satınalma əməliyyatını həyata keçirir. Ümumiyyətlə e-ticarətin sosial-iqtisadi həyata aşa-
ğıdakı təsirləri qeyd oluna bilər: 

 Açıq şəbəkədə e-ticarət əməliyyatları iqtisadi rabitəni çoxaldır. Kiçik və orta sahibkarlar 
və fərdi müştərilər digər marketinq üsullarından daha asan və ucuz xərclə ticarət əməliyyatları 
həyata keçirə biləcəklər;  

 E-ticarətin getdikcə genişlənməsi. Bu, insanların istifadəsinə açıq, heç bir təşkilata və ya 
şəxsə aid olmayan internetdən istifadə etmələri ilə bağlıdır;  

 E-ticarət vasitəsilə satıcı və alıcının şəffaf və ədalətli rəqabətə yaxın bir şəraitdə bir yerə 
gəlməsinə imkan verilir və resursların daha səmərəli istifadə təmin edilir;  

 E-ticarətin məşğulluğa təsiri qaçılmazdır. O,savadlı və kompüterdən istifadə edə bilən 
əmək qüvvəsinin formalaşmasına təsir edir; 

 İnkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə olan ölkələrə yeni texnologiya ixracı öz növ-
bəsində mədəniyyətlərin də qovuşmasına zəmin yaradır.  

Milli iqtisadiyyatın diversifikasiyası, sahibkarlığın və qeyri-neft sektorunun inkişafı Azər-
baycanda həyata keçirilən iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindəndir. Ölkədə vergi ödəyicilə-
rinin və onların xarici biznes tərəfdaşları arasında sənədlərin, o cümlədən müqavilələrin elektron 
formada tərtibinə və imzalanmasına, habelə real vaxt rejimində transsərhəd elektron xidmətlərin 
həyata keçirilməsinə imkan verən “Azərbaycan Rəqəmsal Ticarət Qovşağı” yaradılmışdır.  BMT-
nin Ticarət və İnkişaf Konfransının B2C elektron ticarət indeksində Azərbaycan 144 ölkə arasında 
orta sıralardadır. Geostrateji mövqeyi baxımından beynəlxalq elektron ticarət məhsullarının poçt 
vasitəsilə daşınma və çatdırılması baxımından Azərbaycan poçtu ölkələrarası elektron ticarətin 
həyata keçirilməsi üçün regional tranzit poçt mərkəzi (HUB) kimi fəaliyyət göstərir. Elektron 
ticarət - elektron platforma, elektron ödəniş sistemləri və logistika kimi üç meyar əsasında inkişaf 
edir. Bu da əsasən elektron ödəniş sistemləri ilə bağlıdır. Son illərdə bu istiqamətdə böyük işlər 
görülməkdədir. 2018–2020-ci illərdə Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə 
Dövlət Proqramının təsdiq olunması buna əyani sübutdur. Virtual aləmdə biznesin inkişaf etməsi, 
sahibkarların ölkə daxilində və xaricdə öz məhsullarını satışa çıxarması, rəqabət qabiliyyətinin 
yüksəldilməsi, resurslara qənaət və bazarın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, elektron ticarətin 
inkişaf etdirilməsi baxımından hökumət tərəfindən bir sıra hüquqi və iqtisadi islahatlar aparılma-
lıdır. 
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Перспективы развития электронной коммерции в Aзербайджане 
 

Резюме 
Расширение международной торговли требует внедрения более эффективных и быст-

рых организационных механизмов. Одним из таких инструментов или систем является 
электронная коммерция. Электронной коммерции имеет особые преимущества для эконо-
мики страны, предпринимателей и клиентов.С этой точки зрения должны быть разработаны 
и реализованы правовые и социально-экономические механизмы развития электронной 
коммерции в Азербайджане. 
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Development perspectives of electronic commerce in Azerbaijan 

 

Summary 
The expansion of international trade necessitates the introduction of more efficient and fast 

organization mechanisms. One of such tools or systems is electronic commerce. The electronic 
commerce has special benefits for economy of country entrepreneurs and customers. From this 
point of view, legal and socio-economic mechanisms for the development of e-commerce in 
Azerbaijan should be worked out and implemented. 
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ANBAR TƏSƏRRÜFATI VƏ MADDİ İSTEHSALIN XİDMƏTDƏ  YERİ VƏ ROLU 
 

Giriş 
Anbar təsərrüfatının strukturu iqtisadiyyatın bu və ya digər sahəsinə-sənayeyə, tikintiyə, 

kənd təsərrüfatına, ticarətə və s. məxsus olması ilə, yerləşdiyi əraziyə, təkrar istehsal prosesindəki 
yerinə görə müəyyən olunur. 

Deməli, sənaye müəssisələrinin lazımi miqdarda, nomenklaturada, çeşiddə və keyfiyyətdə 
material resursları ilə mütəmadi təmin olunmasında anbar təsərrüfatı mühüm rol oynayır. Çünki 
müəssisələrin kənardan aldıqları material resursları birbaşa istehsala verilmir. Onlar ilk növbədə 
müəssisənin anbarına daxil olur və orada istehsal istehlakına hazırlandıqdan sonra sexlərə, istehsal 
sahələrinə və ayrı-ayrı iş yerlərinə verilir. 

Anbar təsərrüfatı işçiləri ilk növbədə material ehtiyatlarının vaxtında həm kəmiyyət, həm də 
keyfiyyətcə qəbul olunmasını təmin etməlidirlər. İşin bu mərhələsində yüklərin qəbul olunması 
üzrə müəyyən edilmiş şərtlərə dürüst əməl etmək xüsusi ilə vacibdir, çünki yalnız bu şərtlə mate-
rialı alan müəssisə məhsulu göndərən müəssisəyə materialların çatışmaması, yaxud yüklərin key 
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fiyyətinin qüsurlu olması haqqında iddia təqdim edə bilər. 
Bundan başqa, anbar təsərrüfatı işçiləri material resurslarının qorunub saxlanılmasını təmin 

etməli, onların itkisinə və xarab olmasına, habelə onların oğurlanmasına və əskik gəlməsinə yol 
verilməməlidir. 

Müəssisə miqyasında sexlərin, istehsal sahələrinin və ayrı-ayrı iş yerlərinin material resurs-
ları ilə bir qaydada və mütəşəkkil “qidalandırılması” işində anbar təsərrüfatı mühüm rol oynayır. 
Bu məqsədlə bir çox sənaye müəssisələri material resurslarının ehtiyatları üzrə “maksimum-mini-
mum” nəzarət üsulu tətbiq edirlər. Bu üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, istehsal ehtiyatlarının 
müəyyən edilmiş normalarına əsasən material resurslarının hər bir növü, profili və tipi üzrə 
anbarda saxlanıla bilən qalığın maksimum və minimum hədləri müəyyən edilir. 

Bu zaman maksimum qalığın qədəri aşağıdakı kəmiyyətə bərabər olur: sığorta ehtiyatı ilə 
maksimum cari ehtiyat və hazırlıq ehtiyatların cəminə. Material ehtiyatlarının minimum həddi isə, 
sığorta ehtiyatları ilə hazırlıq ehtiyatlarının cəminə bərabər qəbul edilir. 

Materialların sexlərə, istehsal sahələrinə və ayrı-ayrı iş yerlərinə çatdırılması iki üsulla: pas-
siv və fəal üsullarla həyata keçirilir. Passiv üsul (bəzən buna adi üsul da deyilir)-istehsal olunan 
nomenklaturu və buna müvafiq olaraq həmin məhsulun hazırlanmsı üçün sərf edilən materialların 
növləri tez-tez dəyişilən müəssisələrdə daha geniş tətbiq edilir. Belə bir üsulun tətbiq edildiyi 
yerlərdə sex və istehsal sahələri materialları anbarlardan lazım olduqca, birdəfəlik tələbnamələr 
üzrə, yaxud limit kartalarına görə alırlar. 

Materilların sex, istehsal sahəsi və ayrı-ayrı iş yerlərinə gətirilməsinin fəal üsulu isə sərf 
edilən mateialın nomenklaturu nisbətən sabit olan müəssisələrdə, yəni kütləvi və iri seriyalı isteh-
sal şəraitində təbiq edilir. Bu üsulun mahiyyəti aşağıdakı kimidir: sex və istehsal sahələrinin rəh-
bərləri, həmçini ayrı-ayrı fəhlələr qabaqcadan onlar üçün müəyyən edilmiş limitə əsasən, hələ plan 
ayı başlamamışdan əvvəl, maddi-texniki təchizat şöbəsinə nə kimi, nə qədər və məhz hansı müd-
dətdə material almaq istədiyini bildirir.  

Bundan sonra , anbar təsərrüfatının işçiləri aldığı tələbnamələrə müvafiq olaraq materialları 
sexlərə, istehsal sahələrinə və ayrı-ayrı iş yerlərinə çatdırır. 

Müəssislərdə adətən uzun müddət saxlama və tarnzit anbarlarından istifadə edilir. Uzun müd-
dət saxlama anbarlarında istehsal-texniki təyinatlı məhsullar orta və ya uzun müddət ərzində yerləş-
dirilir; tranzit anbarları isə - həmin xarakterli məhsulları müxtəlif istehsalçı müəssislərdən və müx-
təlif mal göndərənlərdən alır və mümkün qədər tez vaxt ərzində onları təyinat yerlərinə yollayırlar. 

Sənaye müəssislərində istehsalın xarakterindən və həcmindən asılı olaraq, qeyd etdiyimiz 
kimi, müxtəlif tipdə, ölçüdə və konstruksiyada anbarlardan istifadə edilir. Belə bir hal onların işi-
nin təşkilini və planlaşdırılmasını müəyyən qədər çətinləşdirir. Odur ki, bəzi əlamətlərə görə an-
barların təsnifləşdirilməsi zərurəti yaranır. 

Konstruksiyalarına görə - müəssisə anbarları dörd qrupa ayrılır: bağlı anbarlar (burada tez 
korlanan, hava şəraitindən qorxan istehsal-texniki təyinatlı məhsullar saxlanır); açıq anbarlar (belə 
anbarlarda hava şəraitindən qorxmayan, yağış və rütubətdən korlanmayan materiallar, ); yarım-
açıq anbarlar (belə anbarların ya üstü örtülü, yanları açıq və ya yanları bağlı, üstü açıq olur); xüsusi 
anbarlar (belə anbarlarda qiymətli materiallar və həyat üçün təhlükə törədə bilən materiallar 
saxlanılır). 

Təyinatına görə müəssisə anbarları iki qrupa ayrılırlar: I. ümummüəssisə anbarları- burada 
müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyəti üçün əhəmiyyət kəsb edən istehsal-texniki təyinatlı məh-
sullar saxlanılır; II. sex (istehsal sahəsi) anbarları - burada konkret sex üçün əhəmiyyət kəsb edən 
istehsal-texniki təyinatlı məhsullar saxlanılır. 

İstehsal-texniki təyinatlı məhsulların növlərinə görə - avadanlıq, alətlər, materiallar, ehtiyat 
hissələri, yarımfabrikatlar, hazır məhsullar, təsərrüfat inventarları və istehsal tullantıları saxlanıl-
ması üçün yaradılan anbarları fərqləndirirlər. 

Sənaye müəssisələrində funksiyalarına görə-təchizat, istehsal və satış anbarlaırı vardır. İxti-
saslaşdırılması dərəcəsinə görə isə anbarlar ixtisaslaşdırılmış, universal və qarışıq formada olurlar. 

İstehsal prosesinin opertiv tənzimlənməsi maddi istehsal sahələrinin mütəşəkkil qaydada 
fəlaiyyət göstərməsinin mühüm şərtlərindən biridir. Burada əsas məqsəd texnoloji proseslərin 
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müəyyən edilmiş normativlərdən və üsullardan kənarlaşma hallarının aradan qaldırılması üçün 
zəruri texniki-təşkilati tədbirlərin işlənib hazırlanmsından ibarətdir. 

İstehsal prosesinin gedişatına operativ nəzarət və tənzimləmə metodları istehsalın təşkilati 
tipindən asılı olaraq tətbiq edilir. İstehsal prosesinin operativ tənzimlənməsi texnoloji intizama 
riayət olunmasının mühüm şərtidir. Texnoloji intizam dedikdə, istehsal prosesində məhsul hazır-
lanmasının texnologiyasının tələblərinə ciddi və dəqiq əməl olunması başa düşülür. 

İstehsal prosesinin operativ tənzimlənməsinin əsas prinsiplərinə aşağıdakılar aiddir: a) ope-
rativ tənzimləmə planlı xarakter daşımalıdır, yəni istehsal prosesinə fasiləsiz olaraq nəzarət isteh-
sal-dispetçer, yaxud istehsalat şöbəsi tərəfindən həyata keçirilməlidir; b)operativ tənzimləmə kom-
pleks xarakter daşımalıdır, yəni maddi istehsal sahələrində həyata keçirilən bütün texnoloji proses-
lərə operativ nəzarət edilməlidir; c) operativ tənzimləmə qənaətcil olmalıdır, yəni operativ tənzim-
ləyicilər optimal sayda və əmək sərfi minimal olmalıdır. Lakin bu, istehsal prosesinin operativ 
tənzimlənməsini təmin etməlidir. 
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XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

İşçilərə münasibət birbaşa şirkətin uğuruna təsir edir. Onların şirkətdə işləməyə marağı və 
münasibəti qeyri-istehsal sahəsində inanılmaz dərəcədə yüksək dəyərdir. Bir çox işəgötürən səhvə 
yol verir ki, işçilərin əməyinin minimum maliyyə kompensasiyası şirkətin mənafeyini hər şeydən 
üstün tutmaq üçün kifayətdir. Reallıqda bütün səviyyələrdə bütün işçilərin tam cəlb edilməsi tələb 
olunur və bu, əziyyətli və vacib işdir. 

Şirkət işçilərinin sədaqətinə nə təsir edir və hansı amillər iştirak və marağı stimullaşdırır? 
Hələ 1950-ci illərdə Frederik Herzberq insanların işçi qüvvəsinə baxış tərzini dəyişdirən iki fak-
torlu motivasiya nəzəriyyəsini təsvir etmişdir. (Braun, 2014: 32) Bu nəzəriyyəyə görə, iki miqyas 
var - biri işçilərin məmnunluğunu, digəri narazılığını ölçür. Nəzərə almaq çox vacibdir ki, Herz-
berqin nəzəriyyəsinə görə, onlar eyni miqyasda qiymətləndirilmir. Bu o deməkdir ki, işçilərin 
məmnunluğu və narazılığı bir-birindən asılı olan iki əks anlayış deyil, əksinə, tamamilə fərqli şey-
lərdir. Bu nəzəriyyədə iki əsas amil motivasiya və gigiyena faktorlarıdır. 

Bu iki kateqoriyadan fərqli amillərin istifadəsindən asılı olaraq, işçi məmnun ola bilər, lakin 
şirkətə sadiq deyil. Əgər iş yerinin şərtləri əsas gigiyena ehtiyaclarına məhəl qoymursa, motiva-
torlar işçini tam təmin edə bilməyəcək. 

İnsan resursları məsələsində bu, aşağıdakı kimi izah olunur. Motivasiyanın bütün məlum 
növlərindən istifadə etmək lazımdır - maliyyə, təşkilatın mənfəətinin faizinin bölüşdürülməsi, 
mənfəətin bölüşdürülməsi. (Kuts və Odarenko, 2017: 25) Sonuncu, bütün dünyada istifadə edilən 
yaxşı qurulmuş bir texnikadır. Qazancın bir hissəsinin bütün iştirakçı işçilər arasında 
bölüşdürülməsini nəzərdə tutan bu üsul uzun illərdir ki, bütün dünyada otel şirkətləri tərəfindən 
istifadə olunur. Bu üsul işçiləri işdə şüurlu şəkildə iştirak etməyə sövq edir, çünki öz tərəflərində 
daha yaxşı işləmək sonda daha çox qazanc əldə edəcəyini dərk edir ki, bu da onlar üçün faydalıdır. 

Xidmət müəssisələri üçün işçilərə qeyri-maddi minnətdarlığın müxtəlif yolları var. (Jarkova, 
2014:87) İşəgötürəndən xərc tələb edən variantlara korporativ müəssisələr, markalı suvenirlər, 
əhəmiyyətli mükafat və ya mükafatlı müsabiqələr, hədiyyə sertifikatları, biznes biletləri, bayram 
təbrikləri daxildir. Xərclərin tələb olunmadığı üsullar da var - şifahi və ya yazılı təşəkkür, müştə-
rilərdən ictimai minnətdarlıq, işçinin “Ən yaxşı işçi” adına namizədliyi, xidmətlərə endirim, şirkət 
resurslarından şəxsi məqsədlər üçün istifadə etmək imkanı. 

Hazırda Azərbaycanda xidmət sektoru bir çox digər ölkələrlə müqayisədə nəzərəçarpacaq 
dərəcədə zəif inkişaf etmişdir. Bunun səbəblərindən biri kadrların idarə edilməsinin köhnəlmiş 
modelləridir. Bu günə kimi bir çox təşkilatların istifadə etdiyi sovet modeli yaradılarkən ölkənin 
və partiyanın maraqları birinci yerə qoyulmuş, işçilərin öz işlərini görməkdə maddi marağı, demək 
olar ki, nəzərə alınmırdı. Bazar münasibətlərinin yaranması ilə bir çoxları bu modeli xarici idarə-
etmə metodlarına dəyişdirdilər ki, bu da idarəetmənin və xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşmasına 
kömək etdi. Amma bu üsullar artıq aktual deyil, çünki digər vacib amilləri nəzərə almadan işçinin 
maddi faydasını birinci yerə qoyur. Müasir post-sənaye cəmiyyətində iqtisadiyyatın inkişafı xid-
mət sektorunun yüksəlişinə səbəb olur. (Moskviçev, 2017: 86) Ona görə də bu sahədə həm 
menecer, həm də işçi daim dəyişən bazar şəraitinə, daimi peşəkarlıq və ixtisas testlərinə və artan  
rəqabətə daim uyğunlaşa bilməlidir. 

Xidmət sektorunda rəhbərlik bir neçə faktora diqqət yetirməlidir. 
1. Xidmət keyfiyyətinin idarə edilməsi. 
Keyfiyyətin əsas göstəriciləri peşəkar xidmətlər və estetik amillərdir. Peşəkar xidmətin key-

fiyyəti ixtisas və hazırlıq səviyyəsi, biznes etikasına uyğunluq səviyyəsi və rəhbərlik qabiliyyəti 
ilə müəyyən edilir. Estetik amillər xidmət edən xarakterin görünüşü, nəzakət, nəzakət, bacarıqlı  
nitq, müştərini cəlb etmək bacarığıdır. 
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2. Performansın idarə edilməsi. 
Xidmət sənayesində bu, fəaliyyətin həcmini və effektivliyini artırmaq üçün üsullardan isti-

fadə etmək deməkdir. Hər bir işçi müştərini mümkün qədər maraqlandırmağa çalışırsa, bu, məh-
suldarlığı və nəticədə şirkətin mənfəətini artırır. 

3. İşçilərin motivasiyası 
Maddi motivasiya müştərilərin sayına deyil, xidmətin keyfiyyətinə əsaslanmalıdır ki, işçi 

müştəriləri konveyerə qoymasın. Xidmət sürəti əsas məqsəd olmamalıdır. 
Müasir şəraitdə uğurlu şirkətlərin idarəetməyə baxışları dəyişir. (Bityakov, 2017: 24) İndi 

rəhbərlik yalnız tabeliyində olanları sərəncam vermək və icraya nəzarət etmək deyil, bunun əvəzi-
nə əsas ideya müəssisənin və işçilərin ehtiyaclarının bir-birinə zidd olmaması fikridir. Hər ikisinin 
məmnunluğuna nail ola bilərsiniz, hər ikisinin istək və ehtiyaclarını nəzərə alın. İndi, xidmət 
sektorunda artan rəqabəti nəzərə alaraq, kadrların səriştəli seçilməsi, qiymətləndirilməsi, inkişafı 
və fəaliyyətinin təşkili xüsusilə zəruri hala çevrilmişdir. (Moskviçev, 2017: 86) Və bu əsasda aydın 
olur ki, xidmət şirkətlərin eyni vaxtda müxtəlif məqsədlərin yerinə yetirilməsinə kömək edəcək, 
sifarişlərin və müştəri gözləntilərinin yerinə yetirilməsinə töhfə verəcək belə işçilərə ehtiyacı var. 
(Sleptsova və Safronova, 2017: 115) Yəni texnologiyaya deyil, işçilərin istehlakçı uğrunda mü-
barizəyə marağını artırmağa diqqət yetirməyə dəyər. Menecerlərin şirkətin rəqabətədavamlı olma-
sına kömək edən məqsədləri var, işçilərə isə layiqli maaş və iş məmnuniyyəti lazımdır. Yaxşı me-
necerlər işçiləri daha böyük bir sistemdə dişli çarxlar deyil, fərdlər kimi görür və insanların inkişaf 
etdirilməli olan resurs olduğunu başa düşürlər. İnsan resurslarının idarə edilməsi birdən çox şöbə 
tələb edir, lakin iş mühitinin inkişafı üçün bütün xətt menecerlərinin kompleks əlaqəsi, bütün 
komandalar səmərəli işlədikdə, müsbət iş mühiti işçilərin qavrayışına və fəaliyyətinə yaxşı təsir 
göstərir. İşçilərə güvən isə onlara böyümək üçün lazım olan inamı verir ki, bu da onlara təşkilata 
daha effektiv töhfələr verməyə imkan verir. 

Xidmət sektorunda idarəetmə müəssisənin məqsədlərinə çatmağa yönəlmiş kadrların idarə 
edilməsinin prinsipləri, formaları, metodları, texnikası və vasitələrinin məcmusuna əsaslanan mü-
rəkkəb prosesdir.( Sleptsova və Safronova, 2017: 115) Bu halda əsas məqsəd müəssisənin səmərəli 
fəaliyyətini təmin etməkdir.  

Bu mövzunun daha da öyrənilməsi üçün xidmət sektorunda kadrların idarə edilməsinin əsas 
sahələrini vurğulamaq lazımdır, məsələn: 

- Məqsədlərin müəyyən edilməsi və onlara nail olmaq üçün planın yaradılması; 
- Ümumi məqsədlərə nail olmaq üçün işçilərin birliyi; 
- Xidmətin inkişafı və çatdırılması prosesi; 
- Xidmət keyfiyyətinin yüksək səviyyəsinə nail olmaq; 
- Kadrların daimi təlimi və təhsili; 
- İşçilərlə müştəri arasında effektiv ünsiyyətin təmin edilməsi; 
- İşçilərin və şirkətin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və monitorinqi üçün müxtəlif üsulların 

işlənib hazırlanması; 
- Ənənələrin yaradılması və həyata keçirilməsi. 
Müəssisənin uğurunda insan resurslarının rolu qavrayışının dəyişməsi ilə motivasiya üçün 

istifadə olunan ehtiyacların və stimulların nisbəti də dəyişdi. Kadrların idarə edilməsində əsas şey 
təşkilati, iqtisadi, sosial-məişət, və s. menecerlə tabeliyində olan işçi arasında psixoloji və hüquqi 
münasibətlərdir. Savadlı şifahi və yazılı nitqə, eləcə də təşkilatı bütövlükdə qav-ramaq kimi 
konseptual bacarıqlara sahib olmaq, onun bütün tərkib hissələrini və onların əlaqəsini aydın şəkildə 
vurğulamaq ehtiyacı artmışdır. İşçinin özü tərəfindən prosesə nəzarət etmək ehtiyacı, göründüyü 
kimi, hələ onlara yetişməmiş işçilərə vəzifələrin bölüşdürülməsi yolu ilə artdı. 

“Kadrların idarə edilməsi strategiyası” (Sayenko və Andreyeva, 2019: 58 ) məqaləsində 
kadrların idarə edilməsi strategiyalarının aşağıdakı komponentləri sadalanır: 

- işçilər üçün təhlükəsizlik təlimi; 
- əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsinin forma və üsulları; 
- istehsal konfliktlərinin və şəxsi münaqişələrin həlli yolları; 
- biznes etikası kodeksinin hazırlanması; 
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- kadrların artırılması və ondan maksimum istifadənin təmin edilməsi tədbirləri; 
- kadrların motivasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi; 
- təşkilatın sosial inkişafı üçün yeni tədbirlərin yaradılması və ya mövcud tədbirlərin təkmil-

ləşdirilməsi; 
- əməkhaqqının yeni formalarının inkişafı. 
Və aşağıdakı HR strategiya növləri: 
- Sahibkarlıq strategiyası. Uzunmüddətli əməkdaşlığa yönəlmiş, inkişafa can atan və mə-

suliyyətdən qorxmayan işçilər axtarın. 
- Dinamik artım strategiyası. Dəyişən şərtlərə uyğunlaşa bilən ünsiyyətcil işçiləri axtarın. 
- Mənfəət strategiyası. İşçilərin sayına və tapşırıqları yerinə yetirmək üçün onlara lazım olan 

vaxta diqqət yetirin. 
- Ləğvetmə strategiyası. Qısa müddətə işçi axtarıram. 
- Dövr strategiyası. Böyük məqsədlərə və perspektivlərə yönəlmiş işçilər axtarın. 
Müəssisə üçün ən effektiv idarəetmə strategiyasının seçilməsi işə qəbul edən menecerin 

bacarıqlarından asılıdır. (Karamanenko, 2016: 78) Bu menecerin vəzifəsi şirkətin məqsədlərinə ən 
uyğun işçiləri tapmaq, seçmək və işə götürmək, işin artırılması üçün iqtisadi əsaslandırmaları tapa 
bilməkdir. Əməkhaqqı, maddi həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq etmək, işçinin tutduğu vəzifəyə uy-
ğunluğunu təhlil etmək, onlara öz bacarıqlarını artırmaqda kömək etmək və ətraflı vəzifə təlimat-
larını tərtib etmək. Bütün idarəetmə proseslərinə planlaşdırma addımı, təhlil mərhələsi və seçilmiş 
strategiyanın həyata keçirilməsi mərhələsi daxildir və strateji idarəetmə də istisna deyil. 

Araşdırmalar göstərdi ki, bir çox təşkilatlar idarəetmə qərarlarını işçi heyəti ilə müzakirə 
etmədən və onların rəyini nəzərə almadan qəbul edirlər. Həmçinin, idarəetmə üsulları haqqında 
yazanların çoxu işçilərin idarə edilməsindən işçilərin özlərindən tamamilə ayrı bir proses kimi 
danışırlar. Bu arada, getdikcə daha çox şirkət şəxsi xidmətin keyfiyyətinin müştəri məmnuniyyə-
tində böyük rol oynadığını və güclü rəqabət üstünlüyü olduğunu qəbul edir. 

Müştəri və işçilərin yüksək səviyyədə əlaqəsini tələb edən xidmət sənayesində işçi-müştəri 
münasibətləri heyətin işə götürülməsi və idarə olunmasında ən mühüm amil olmalıdır. Menecer 
müştərilərə və onların ehtiyaclarına hörmətin inkişafı üçün əlverişli mühit yaratmalıdır. İnsanların 
emosional və rasional tərəfi var, müştərilərlə işləyərkən bunu yadda saxlamaq vacibdir, çünki 
özünü mehriban, isti atmosferdə tapan müştəri ona göstərilən xidmətdən daha çox razı qalacaq. 
Əgər o, dərhal gülümsədi, nəzakətlə qarşıladı, bir fincan çay təklif etdi və bir neçə neytral sual 
verdisə, bu, müştəridə yaxşı əhval-ruhiyyə və təəssürat yaradacaq, həm də işçiyə müştəri ilə necə 
işləməyi ən yaxşı şəkildə müəyyənləşdirməyə kömək edəcəkdir. İşçinin yüksək ixtisas və peşəkar 
biliyi müştəriyə ona göstərilən xidmət haqqında düzgün məlumat vermək, bunun üçün bu şirkətə 
qayıtmağın nə üçün lazım olduğunu, ən yaxşı keyfiyyəti orada əldə edəcəklərini göstərmək 
bacarığı verəcəkdir. Müştərinin ona göstərilən xidmətin unikallığı, keyfiyyəti, əlçatanlığı və gəlir-
liliyi ideyasına müstəqil gəliri cəlbediciliyin ən güclü üsuludur. 
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Summary 
In the article, the factors that influence the loyalty of the employees of the enterprise and 

stimulate the interest are investigated, the need to use all known types of motivation of human 
resources is justified. The article also examines the reasons for the poor development of the service 
sector in Azerbaijan, specifies the main areas of personnel management in the service sector and 
the components of personnel management strategies. In the service industry, employee-customer 
relationships have been rated as the most important factor in staff recruitment and management. 
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MÜASİR ŞƏRAİTDƏ AZƏRBAYCANIN TURİZM SEKTORUNUN İDARƏ EDİLMƏSİ 

PROBLEMLƏRİ 
 

Müasir inkişaf mərhələsində hər bir ölkənin iqtisadiyyatı dövlət büdcəsinin dolğunluq mən-
bələrinin, habelə xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsində gəlirlərin diferensiallaşdırılmasının səmərəli 
sisteminə ehtiyac duyur. Uzun müddət Azərbaycan iqtisadiyyatı xammal ixracına yönəlmişdi ki, 
bu da ərazi daxilində əhəmiyyətli enerji ehtiyatlarının olması ilə şərtlənirdi.  

Bununla belə, dünya enerji bazarında vəziyyətin inkişafını, eləcə də mövcud enerji resursla-
rının potensial məhdudiyyətlərini nəzərə alaraq, bu gün milli iqtisadiyyatın qeyri-neft-qaz sektor-
larının inkişafı hesabına Azərbaycan iqtisadiyyatında iqtisadi islahatların aparılmasına təcili ehti-
yac var. 

Əlbəttə, qeyd etmək lazımdır ki, neft-qaz sənayesinin inkişafı prioritet olaraq qalmalıdır, 
lakin bununla yanaşı, ÜDM-in struktur səbətini digər sahələrin inkişafının xeyrinə yenidən bölüş-
dürmək lazımdır. Bu, bir tərəfdən milli məhsulun həcminin və artım tempinin artmasına, yeni iş 
yerlərinin açılmasına və milli gəlirin həcminin artmasına, digər tərəfdən isə dövlətin iqtisadi və 
maliyyə təminatının ümumi səviyyəsinin yüksəldilməsinə şərait yaradacaq. 
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Milli iqtisadiyyatın inkişafı üçün prioritet sahələrdən biri də Azərbaycanın turizm sektoru-
dur. Bu, həm bu sektorun cüzi inkişafı, həm də bu istiqamətdə mühüm perspektivlərin olması ilə 
bağlıdır. Azərbaycan coğrafi, mədəni, təbii və iqlim şəraiti ilə əlverişli olan geniş çeşidli turizm 
resurslarına malikdir. 

Bu sosial-iqtisadi münasibətlər kompleksinin inkişafı bu tədqiqatın mühüm aktuallığını 
müəyyən edən fəaliyyətin nəzəri və metodoloji əsaslarının sistematik analitik tədqiqinə ehtiyac 
duyur (Desyatniçenko, 2016: 70). 

İndiki bazar münasibətləri şəraitində Azərbaycan iqtisadi sektorun gücünü xeyli artırmışdır. 
Enerji resurslarının qiymətlərinin mütərəqqi artımı dövlətə xarici ticarətin həcmini artırmağa və 
ölkənin milli iqtisadiyyatında ciddi infrastruktur dəyişiklikləri etməyə imkan verdi. Bununla belə, 
2014-cü ilin enerji böhranı xarici ticarət gəlirlərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldıb və ölkə iqtisadiy-
yatı qarşısında yeni vəzifələr qoyub. Bu günün reallıqları tələb edir ki, karbohidrogen ticarəti sahə-
sində iqtisadi inkişafın dar istiqaməti digər perspektivli sahələrin inkişafına başlasın. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının əsrin əvvəllərində enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artımının 
tərkib hissəsi kimi başlayan mütərəqqi inkişafı milli iqtisadiyyatın əlaqəli sahələrinin gələcək in-
kişafı üçün mühüm hərəkətverici qüvvə kimi çıxış etmişdir. İstər xammal satışından, istərsə də 
birbaşa xarici investisiyalar şəklində respublikaya maliyyə vəsaitlərinin daxil olması iqtisadiyyatın 
ümumi keyfiyyətcə inkişafı üçün real stimul rolunu oynadı (İmrani, 2015: 75). 

Bu məsələdə dövlətin turizm sektoru da istisna deyildi. Bu sənayenin yüksək resurs potensia-
lını (dünyanın on bir iqlim qurşağından doqquzu Azərbaycan ərazisində təmsil olunur) nəzərə ala-
raq dövlət rəhbərliyi yerli istirahət və turizm xidmətləri sənayesində islahatların aparılması üçün 
köklü tədbirlər həyata keçirmişdir. Turizm sahəsində qanunvericilik bazasında mühüm islahatlar 
aparılıb, Azərbaycanda turizm sənayesinin uzunmüddətli inkişafı üçün proqramlar hazırlanıb 
(Həsənov, 2013: 15). 

Azərbaycan Respublikasında rekreasiya və turizm fəaliyyəti sahəsində hüquqi tənzimləmənin 
əsas elementlərini təhlil edək. Bunu etmək üçün biz aşağıdakı vizuallaşdırmadan - bu normativ sənəd-
ləri aydın şəkildə əks etdirən сədvəldən, həmçinin bu qaydaların qısa təsvirindən istifadə edəcəyik. 

Yuxarıda göstərilən hüquqi aktlar çərçivəsində Azərbaycanda turizm və rekreasiya fəaliy-
yətinin idarə edilməsi və tənzimlənməsi dövlət iqtisadiyyatının müasir inkişaf mərhələsində həyata 
keçirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının turizm sektorunun idarə edilməsi mexaniz-
minin təkmilləşdirilməsi sahəsində mövcud hüquqi aktların mütəmadi olaraq yenilənməsi və həm 
regional, həm də dövlət tabeliyində olan yeni proqramların yaradılması həyata keçirilir. 

Qeyd edək ki, 2018-ci ilin yazında Azərbaycanın turizm sektorunu daha səmərəli idarə 
etmək məqsədi ilə Respublika Prezidenti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin ayrılaraq iki ixtisas-
laşmış müstəqil nazirliyə çevrilməsi barədə qərar qəbul edib. Belə ki, bu islahat çərçivəsində Azər-
baycan Respublikasının Turizm üzrə Dövlət Agentliyi yaradılıb, onun fəaliyyəti dövlətin turizm-
rekreasiya kompleksinin mövcud sisteminin təkmilləşdirilməsi şəraitində formalaşıb.  

Dövlətin turizm və rekreasiya potensialının idarə edilməsi üzrə dövlət siyasəti sahəsində bu 
addım onu başa düşməyə imkan verir ki, iqtisadi inkişafın hazırkı mərhələsində Azərbaycan Respub-
likasının turizm sektorunun tənzimlənməsinin dövlət mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi gedir. 
Yuxarıdakı materialı nəzərə alaraq, turizm sektorunun tənzimlənməsinin hüquqi bazası ilə bağlı 
dövlət iqtisadiyyatının müasir inkişafı mərhələsində Azərbaycan Respublikasının rekreasiya və 
turizm fəaliyyəti sahəsində idarəetmə sisteminin əsas elementlərini təhlil etməyə ehtiyac vardır. 
Bunun üçün Azərbaycan Respublikasının rekreasiya və turizm sənayesinin idarə edilməsi 
mexanizminin əsas elementlərini müəyyən edək: 

1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti; 
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası; 
3. Azərbaycan Respublikası Hökuməti; 
4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi; 
5. Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin ərazi idarəetmə orqanları. 
Azərbaycan Respublikasında turizm sektorunun idarə edilməsinin mövcud mexanizmini 

Azərbaycan Respublikasının turizm-rekreasiya kompleksinin inkişafı üzrə  mövcud  hədəf  proq- 
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ramı çərçivəsində konkret məqsədlərə nail olmağa yönəlmiş vahid sistem kimi şərh etmək olar 
(Qəndilova, 2020: 46). 

  
Cədvəl 

Azərbaycan Respublikasının turizm və rekreasiya sahəsində əsas normativ-hüquqi aktlar 
 

Sıra 
№ si 

Normativ-hüquqi akt Xarakterik cəhətləri 

1 “Turizm haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu 

Bu sahədə əsas sənəd əsas fəaliyyət normalarının 
təyin olunduğu ştatda turizm biznesini idarə edir və 
tənzimləyir, eyni zamanda bütün sənaye sahələrinin 
daha da inkişafına istiqamət verirdi. 

2 “Tarix və mədəniyyət abidələrinin 
mühafizəsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu 

dövlət ərazisində, o cümlədən Azərbaycan 
Respublikasının turizm xidmətləri bazarının inkişafı 
çərçivəsində tarix və mədəniyyət abidələrinin 
mühafizəsinin optimallaşdırılmış prosesinin dövlət 
normativ tənzimlənməsi. 

3 “Turizm və rekreasiya zonaları 
haqqında Nümunəvi Əsasnamənin 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

Azərbaycan Respublikasının rekreasiya sənayesi və 
turizm kompleksi sahəsində əsas sistemləri müəyyən 
edən standart. 

4 Azərbaycanda Dövlət Turizm 
Agentlikləri haqqında Əsasnamə 

Azərbaycanda turizm və rekreasiya fəaliyyəti 
sahəsində əsas tənzimləyici orqanın fəaliyyətini 
tənzimləyən normativ sənəd 

5 Azərbaycan Respublikasında turizmin 
inkişafına dair Dövlət Proqramı 

Azərbaycan Respublikasının turizm sənayesinin 
bütün elementlərinin səmərəli və sistemli inkişafı 
məqsədi ilə 2010-cu ildə hazırlanmış hərtərəfli sənəd 

 
Azərbaycan ərazisi həm bu sistemdə innovasiyalar sahəsində, həm də turizmin inkişafının 

səmərəliliyinə nəzarət sahəsində məhdud sayda mütəxəssislərdən istifadə etməklə Azərbaycanda 
turizm və rekreasiya sektorunun səmərəli tənzimlənməsi və idarə edilməsi sistemini formalaşdır-
mağa imkan verir. Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycanın keyfiyyətcə yeni iqtisadi yüksəlişinə bax-
mayaraq, xüsusilə regionlarda turizm sektoru və turizm ilkin inkişaf mərhələsindədir. Lakin höku-
mətin bu sahənin inkişafına marağı sənayenin potensialını xeyli stimullaşdırır və mühüm pers-
pektivlər yaradır. 

Azərbaycanda turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi aşağıdakı vasitələrlə həyata keçirilməlidir 
(Əliyeva 2017: 8-9): 

- turizm sənayesində münasibətlərin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş normativ-hüquqi aktla-
rın yaradılması; 

- turizm məhsulunun daxili və qlobal turizm bazarlarında təşviqinə yardım; 
- turistlərin hüquq və mənafelərinin qorunması, onların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; 
- turizm sənayesində lisenziyalaşdırma, standartlaşdırma, turizm məhsulunun sertifikatlaş-

dırılması; 
- turizmin inkişafı üzrə dövlət məqsədli proqramlarının işlənib hazırlanması və həyata keçi-

rilməsi üçün büdcədən birbaşa vəsait ayırmaq; 
- turizm sənayesinə investisiyalar üçün əlverişli şəraitin yaradılması; 
- vergi və gömrük tənzimlənməsi; 
- turizm fəaliyyətinin kadr təminatının təşviqi; 
- turizm sənayesində elmi tədqiqatların inkişafı; 
- azərbaycanlı turistlərin, turoperatorların, turagentlərin və onların assosiasiyalarının beynəl-

xalq turizm proqramlarında iştirakının asanlaşdırılması; kartoqrafiya məhsulları ilə təmin etmək; 
- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada tətbiq edilən 

digər üsullarla. 
Yuxarıdakı araşdırmalar nəticəsində bu mövzu ilə bağlı aşağıdakı nəticələri çıxarmaq olar: 
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1) Azərbaycanın turizm sənayesi ölkə iqtisadiyyatında ÜDM səbətinin diferensiallaşdırılma-
sı prosesinin inkişafında əsas sahələrdən biridir. 2) Azərbaycanda turizm sektorunun idarə edilməsi 
bu sahəyə dövlət tərəfindən tənzimlənmə və dövlət dəstəyi çərçivəsində həyata keçirilir. 3) Turizm 
sektorunun idarə edilməsi üçün normativ-hüquqi bazanın əsas elementi “Turizm haqqında” Azər-
baycan Respublikasının Qanunudur və bu prosesdə əsas orqan Azərbaycan Respublikasının Tu-
rizm üzrə Dövlət Agentliyidir. Respublika, turizm və rekreasiya sənayesində islahatlar aparan mər-
kəzi orqan isə müvafiq nazirlik və onun regional idarələridir. 5) Büdcə gəlirlərinin neft və qaz 
gəlirlərindən asılılığının azaldılması çərçivəsində turizm sektorunun inkişaf etdirilməsi zərurəti 
iqtisadçı alimlərin əsərlərində bu məsələnin daha da öyrənilməsinə və açıqlanmasına səbəb olur. 
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Проблемы управления туристическим сектором Aзербайджана в современных условиях 
 

Резюме 
В статье разъяснено нормативно-правовое обеспечение управления в сфере туризма 

Азербайджанской Республики, исследован механизм управления в сфере туризма Азер-
байджанской Республики на этапе современного развития экономики государства, а также 
проанализированы основные элементы системы управления в сфере рекреационной и ту-
ристической деятельности Азербайджанской Республики на этапе современного развития. 
Кроме того, были сделаны соответствующие предложения и рекомендации по совер-
шенствованию механизма управления индустрией отдыха и туризма Азербайджанской Рес-
публики. 
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Summary 
In the article, the normative-legal guarantee of management in the tourism sector of the 

Republic of Azerbaijan was explained, the management mechanism of the tourism sector of the 
Republic of Azerbaijan was investigated at the stage of modern development of the state economy, 
and the main elements of the management system in the field of recreation and tourism activities 
of the Republic of Azerbaijan at the stage of modern development were analyzed. In addition, 
relevant proposals and recommendations were made regarding the improvement of the 
management mechanism of the recreation and tourism industry of the Republic of Azerbaijan. 
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MÜXTƏLİF TƏRKİBLİ ƏRİŞ VƏ ARĞAC SAPLARININ PARÇALARIN XƏTTİ 
ÖLÇÜ DƏYİŞMƏSİNƏ TƏSİRINİN TƏDQİQİ 

 
Müasir geyim bazarının təhlili göstərir ki, hazırda toxuculuq məmulatlarının yarısından çoxu 

poliuretan tərkibli sapları olan parçalardan hazırlanır. Hal-hazırda toxuculuq məmulatlarının tikil-
məsi üçün tikiş sənayesində tərkibində poliuretan sapları olan nazik elastik və bielastik toxuculuq 
parçaları geniş tətbiq tapmışdır. Elastik parçalardan hazırlanan məmulatlar istismarda çox rahat-
dırlar və  istehlakçılar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.  

Poliuretan saplar qoyulmuş parçalar ənənəvi parçalara xas olmayan bir sıra spesifik xassələrə 
malikdirlər. Elastik parçaların əsas fərqi onların xətti ölçülərinin dəyişməsi qabiliyyətinə malik 
olmasından ibarətdir: yüksək dartılma (çox vaxt trikotaj polotnolarının dartılması ilə müqayisə 
olunan) və istilik oturması. Poliuretan saplar qoyulmuş parçaların xətti ölçülərinin dəyişmələrinin 
həddi müxtəlifdir və geniş intervalda dəyişir. 

Bununla əlaqədar olaraq, elastik parçalardan toxuculuq məmulatlarının hazırlanması ənənəvi 
materiallar üçün xarakterik olmayan bir sıra problemlərə səbəb olur. Geyimin hazırlanması üçün 
istifadə olunan parçanın layihələndirilməsi mərhələsində onun dartılma qabiliyyəti kəmiyyətcə 
qiymətləndirilmir, həmçinin geyimin insan bədəninə sərbəst oturması üçün edilən əlavələr kons-
truksiyanı işləyənin şəxsi təcrübəsi əsasında, yaxud tamamilə intuitiv olaraq müəyyən edilir. 

Xüsusi mənbələrin təhlili nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, elastik parçaların tədqiq 
olunması sahəsində çox az işlər görülmüşdür. Bu isə belə materiallar haqqında geniş informasiya 
almağa çətinlik törədir. Qiymətləndirmə metodunun olmaması, az öyrənilməsi və poliuretan saplar 
qoyulmuş parçaların xətti ölçülərinin dəyişmələrinə dair sistemli tədqiqatların çatışmazlığı, əksər 
hallarda, onların xassələrindən optimal və rasional istifadə etməyi mümkünsüz edir. Bunlar elastik 
parçaların xətti ölçülərinin dəyişmələrinin (XÖD) tədqiqi və qiymətləndirmə metodlarının işlən-
məsinin aktuallığını müəyyən edir. 

İşin məqsədi elastik parçaların dəyişmələrinin qiymətləndirilməsi və təyini metodlarının 
işlənməsindən, poliuretan sapların elastik parçaların XÖD təsir dərəcəsinin qiymətləndirilməsin- 
dən və onlardan tikiş məmulatlarının layihələndirilməsi və hazırlanmasına dair tövsiyələr işlənmə- 
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sindən ibarətdir. 
Xətti ölçülərin təyini metodları. Hazırda toxuculuq materiallarının xətti ölçülərinin təyini-

nin bir çox metodları mövcuddur: dartılma, relaksasiya xarakteristikaları, oturma, temperatur sahə-
sində xətti ölçülərin dəyişmələri və s. Materialların dartılması zamanı xarakteristikalarını təyin 
edərkən aşağıdakı metodlar istifadə olunur: 

• dövrün birinci yarısında (yüklənmə) axıcılıq rejiminin, ikincisi isə yüksək elastik defor-
masiyanın yox olması hesabına deformasiyanın azalma rejiminə uyğun gəlir, giriş həyəcanlandırı-
cısı kimi yük istifadə olunur; 

• dövrün birinci yarısında qüvvənin relaksasiyası, ikincisi qüvvənin azalmasına uyğun gə-
lir. Giriş həyəcanlandırıcısı kimi  geniş impuls şəklində deformasiyanın dəyişməsi, giriş funksiyası 
kimi isə vaxta görə nümunədə daxili qüvvənin dəyişməsi istifadə olunur;  

• dövrün birinci yarısında qüvvənin relaksasiya rejiminə, ikincisi – yüksək elastik deforma-
siyanın yox olması hesabına deformasiyanın azalması rejiminə uyğun gəlir. Dövrün birinci yarısında 
giriş funksiyası kimi qüvvənin dəyişməsi, ikincidə – deformasiyanın dəyişməsi istifadə olunur; 

• sınaq rejimi üç hissədən ibarət olur: axıcılıq, qüvvələrin relaksasiyası, yüksək elastik de-
formasiyanın yox olması hesabına deformasiyanın azalması. 

Bir dövrlü sınaqlara göstərilən dörd metoddan başqa daha bir metod da aid olunur: nümunə 
müntəzəm olaraq deformasiya edilir, sonra isə müntəzəm olaraq yükdən azad edilir. Bu metod nis-
bətən qısa müddət ərzində dartma maşınlarında həyata keçirilir [1]. Relaksasiya proseslərinin öy-
rənilməsinin model metodları məlumdur, bunlar əsasən polimer materialların mexaniki xassələrinin 
öyrənilməsində istifadə olunur. Bu metodlardan gərginlik, onun təsir müddəti və deformasiyalar ara-
sında asılılıqlar, deformasiyanın diferensial tənliklərini tərtib etmək üçün istifadə olunur.  

Son vaxtlar mexaniki modellərdə sapların relaksasiyasını izah etmək üçün T.N.Kukin, 
A.N.Solovyeva, V.Q.Tiranov, trikotaj polotnoları üçün  A.N.Koblyakov, parçalar üçünsə B.A.Bu-
zov [2-4] tərəfindən tətbiq olunmuşdur. Model metodlar üzrə relaksasiya proseslərinin öyrənilmə-
sinin nəticələri müxtəlif istismar şəraitlərində materialların davranışını proqnoz etməyə imkan 
verir [1,4]. Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, modellərin parametrlərinin və relaksasiya prosesinin 
özünün hesablanması kifayət qədər əməktutumludur. Bu isə təcrübədə bu metodların tətbiqini əhə-
miyyətli dərəcədə mürəkkəbləşdirir. 

Sınaq edilən material dairəvi kontur üzrə sıxılır və identorun ucluğu olan yüngül çubuqla 
nümunənin mərkəzi yüklənir və həmçinin bu çubuq şauquli istiqamətdə sərbəst yerdəyişmə edə 
bilir. Bu zaman material simmetrik ikioxlu yükləməyə uğradılır və konusu əmələgətirən bütün 
tərəflər üzrə bərabər deformasiya alır. Fiziki-mexaniki xassələrin aydın ifadə olunan (görünən) 
anizatropluğu səbəbindən bu istiqamətlər üzrə gərginliklər müxtəlif olacaqdır. İdentorda yük bütün 
istiqamətlər üzrə yüklərdən inteqral asılı olacaqdır, deməli cihaza nəzərən materialın yönəlməsi 
asılı olmayacaqdır. 

Beləliklə, dairəvi kontur üzrə sıxılmış nümunənin təzyiq altında sınağı zamanı anizotrop ma-
terialın orientasiyasından asılı olmayan orta xarakteristikalı alınacaqdır. İdentorun yerdəyişmələri 
elektrik siqnalına çevrilir, bu isə analoq – rəqəmli çevirici vasitəsilə real vaxt miqyasında kompü-
terə ötürülür. Daha sonra xüsusi proqram təminatı üzrə materialın əsas özülü – elastik xarakteris-
tikaları hesablanır.  

Poliuretan sapların yüksək relaksasiya qabiliyyəti nəticəsində toxucu dəzgahından çıxarıl-
dıqdan sonra parça stabil ölçülər alanadək elastik hissəsinin sıxılması baş verir, bunlar relaksasi-
yadan sonra parçanın eni kimi xarakterizə oluna bilər. E.Q. Andreyeva [4] elastik toxunmuş par-
çasının sıxılmasını elastomer sapların eni boyu qiymətləndirməyi təklif edir. Parçanın sıxılmasının 
həddi sıxılma əmsalı K ilə ifadə olunur, bu əmsal parçanın ölçülərini səciyyələndirməklə aşağıdakı 
kimi təyin olunur 

121 /)( SSSK −=  
burada S1 – parçanın ilkin eni; S2 – relaksasiyadan sonra parçanın enidir. 
Trikotaj polotnoların SÇD-1 qurğusunda qalıq deformasiyasının təyinetmə metodikası da 

mövcuddur. Bu metod fəza dartılması zamanı yük altında materialların zərbə özlülüyünü ölçmək 
üçün nəzərdə tutulub. Bu qurğunun tətbiqi trikotaj polotnoların forma dayanıqlığını xarakterizə 



393 

edən göstəriciləri ölçməyə, istismar zamanı məmulatların davranışını qabaqcadan təyin etməyə, 
habelə onların istifadəsi üzrə tövsiyələr işəyib hazırlamağa imkan verir. 

Standartda [3] parçanın kürəcik və ya membranla basdıqda dağılma xarakteristikalarının təyini 
metodikasına baxılmışdır. Kürə ilə basdıqda perpendikulyar istiqamətlənmiş qüvvə nümunənin 
mərkəzində kiçik bir sahədə cəmlənir. Əksər hallarda elə burada materialın dağılması baş verir. Bu 
hadisə membranla müşahidə olunur və onun dağılması eyni zamanda böyük hissəsində baş verir.   

Bu metodu tətbiq etməklə, möhkəmlikdən başqa, uzanma, dağılma anında nümunənin sahə-
sinin ∆S, % nisbi artması, həmçinin əyilmə həddi f, mm qiymətləndirilir. Sonuncu hədd dağılma 
anında nümunənin orta nöqtəsinin başlanğıc vəziyyətinə nəzərən yerdəyişmənin miqdarını göstə-
rir. Materialın uzanması ∆S, %  aşağıdakı düsturla hesablanır: 

5,877,13 −=Δ fS  
yaxud  ГОСТ 8847–85 standartında verilmiş cədvəl üzrə təyin edilir. 
Poliuretan saplar qoyulmuş parçaların fərqli xüsusiyyəti dartılmaya və ilkin ölçülərini bərpa 

etməyə yüksək qabiliyyətinin olmasıdır. Buna baxmayaraq, bu qabiliyyət qiymətləndirilmir. Belə ki, 
məsələn, trikotaj polotnolarının olduğu kimi, elastik parçaların uzanma qabiliyyəti üzrə bölgüsü yox-
dur. Bütün bunlar elastik parçalardan geyimin layihələndirilməsi zamanı çətinliklərə səbəb olur [5].   

Qaynatma metodu çoxdəfəli yuyulmaya nisbətən daha rahat və az əməktutumludur. Qay-
nama zamanı yüksək temperatur əks relaksasiya prosesini sürətləndirir və bununla da daha dürüst 
nəticələrin alınmasını  təmin edir.  Bu metodla parçanın oturmasının təyini beynəlxalq standartda 
da nəzərdə tutulmuşdur. Bu metodla oturmanın anizotropluğunu qiymətləndirmək mümkündür, 
bununla yanaşı yalnız oturmanın həddinə dair məlumat əldə olunur.  

Beləliklə, toxuculuq materiallarının xətti ölçülərinin dəyişməsini təyin etmək üçün mövcud 
metodların xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, poliuretan saplar qoyulmuş 
parçaların relaksasiya və deformasiya xassələrinin təyin edilməsi üçün yeni metodların  işlənməsi, 
yaxud mövcud olanların təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır.   
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Исследование влияния различных составов нити основы и утока на изменение 
линейных размеров ткани 

 

Резюме 
Исследованы особенности существующих методов определения изменения размеров  

тканей, содержащих полиуретановые нити, под действием внешних воздействий. Обос-
нована разработка или совершенствование новых методов определения деформационных 
свойств полотен из полиуретановых нитей. 
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Summary 

The characteristics of existing methods for determining the change in dimensions of fabrics 
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MÜASİR ŞƏRAİTDƏ MÜƏSSİSƏLƏRİN İNNOVASİYA VƏ İNVESTİSİYA 

FƏALİYYƏTLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Müəssisənin iqtisadi inkişafının fərqləndirici cəhəti elmin istehsala təsiri ilə yanaşı iqtisadi 
mühitin də elmi-texniki fəaliyyətə əks təsirinin güclənməsidir. Elmi-texniki tərəqqi fundamental 
və nəzəri tədqiqatları, tətbiqi axtarışları, konstruktor-texnoloji işləmələri, yeni texnika nüsxələrinin 
hazırlanması, sınaqdan keçirilməsi, mənimsənilməsi, sənaye üsulu əsasında istehsalı və iqtisadiy-
yata tətbiqi mərhələlərini özündə birləşdirən mürəkkəb və mütəmadi bir prosesdir. İqtisadi inkişa-
fın müasir mərhələsində elmi-texniki tərəqqinin (ETT) nailiyyətlərinin mənimsənilməsi iqtisadi  
artımın həlledici amilinə çevrilmişdir. Elm və texnikada baş verən keyfiyyət dəyişmələri sonralar 
nəinki həmin sahələrin özlərinin, həm də elm və texnikanın digər qarşılıqlı asılı sahələrinin  tərəq-
qisinə səbəb olmuşdur. 

XX əsrdə ETT-nin nailiyyətləri, edilmiş kəşflər miqyasına və keyfiyyətinə görə ictimai hə-
yatın bütün sahələrində analoqu olmayan dəyişikliklərlə nəticələnmişdir. Buraya atom texnolo-
giyasını, televizoru, peykləri və kosmik gəmiləri və s. aid etmək olar. Nəzəri və empirik biliklər 
üzrə mütəxəssislər arasında aparılmış sorğular göstərir ki, keçən əsrdə əldə edilmiş kəşflər iqtisadi 
inkişaf və sosial tərəqqidəki əhəmiyyətinə görə aşağıdakı kimi sıralanır: kompyuter 30%, internet 
16%, televiziya 11%, atom texnologiyası 9% , peyk və kosmik kəşflər 9%, əl telefonu 8%, digər 
kəşflər 6% və s. Bu kəşflərdən hər hansının əhəmiyyətini azaltmadan göründüyü kimi cəmiyyətin 
social-iqtisadi inkişafında ən əhəmiyyətlisi kompyuter texnologiyasıdır. Elə buna görə də sənaye 
əsri hesab olunan XX əsr öz yerini yeni informasiya əsri adlanan XXI əsrə vermişdir. ETT əgər 
bir tərəfdən cəmiyyətin məhsuldr qüvvələrinə geniş meydan açmasında böyük rola malikdirsə, 
digər tərəfdən insanlar arasındakı ictimai münasibətlərə, onların sosial tərəqqisinə güclü təsir 
göstərən amildir. İnnovasiya-potensial ETT-nin yeni məhsul və texnologiyalarda öz əksini tapan 
real elmi-texniki nailiyyətlərə çevrilməsini əks etdirir. Elmi-texniki innovasiya elm-istehsal tsikli-
nin son nəticələrini xarakterizə edir ki, bu da elmi-texniki məhsul kimi çıxış edir və tələbatların 
ödənməsi üçün yeni elmi ideya və biliklərin, kəşflərin, ixtiraların kommersiya baxımından reallaş-
dırılması məqsədilə maddiləşdirilmişdir. İnnovasiya üçün 3 əsas əlamət xasdır: elmi-texniki yeni-
lik, istehsala tətbiqliyi, kommersiya baxımından reallaşdırılması imkanı. Kommersiya cəhəti in-
novasiyanı, bazardakı tələbat vasitəsilə dərk olunmuş iqtisadi zərurət kimi müəyyən edir. Texno- 
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loji parametrlərdən asılı olaraq məhsul və proses innovasiyaları bir-birindən fərqləndirilir. Məhsul 
innovasiyası yeni məhsul növlərinin yaradılması və mənimsənilməsini nəzərdə tutur. Proses inno-
vasiyaları isə istehsalın təşkilinin yeni metodlarının yaradılması ilə əlaqədardır. İnnovasiyalar ye-
niliklərin səviyyəsinə görə, prinsipcə, yeni,yəni yerli və xarici praktikada analoqu olmayana və 
nisbətən yeni innovasiyalara bölünür. 

İnnovasiya prosesinin əmtəəyə çevrilməsi ilə onun 2 fazası fərqlənir: 1) yaradılma və yayıl-
ma 2) yeniliyin diffuziyası. 1-cisi əsasən, elmi tədqiqatların, təcrübə-konstruktor işlərinin, sınaq 
nümunəsinin  hazırlanması və satışının təşkili, kommersiya istehsalının təşkilindən ibarət ardıcıl 
mərhələlərdən ibarətdir. 2-ci fazada,ictimai-faydalı səmərə yeniliklərin istehsalçıları arasında, 
həmçinin istehsalçılar və istehlakçılar arasında bölüşdürülür. Diffuziya nəticəsində həm istehsal-
çıların, həm də istehlakçıların xarakteristikalarında keyfiyyət dəyişiklikləri baş verir. 

İnnovasiya fəaliyyətinin aşağıdakı növləri var: 
1) texniki hazırlıq və istehsalın təşkili(istehsal ardıcıllığının və alətlərinin əldə olunması, 

onlarda o cümlədən, yeni məhsulun hazırlanması və ya yeni texnoloji prosesin tətbiqi keyfiyyətinə 
nəzarətin və istehsalın prosedurasında, metodlarında və standartlarında dəyişikliklərin edilməsi); 

2) məhsul və texnoloji proseslərin modifikasiyalarının daxil olduğu istehsalqabağı işləmə-
lər, yeni texnologiyanın və avadanlıqların tətbiqi üçün heyətin hazırlanması, həmçinin, əgər kons-
truksiyanın təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardırsa,sınaq istehsalı və istehsalın başlanması; 

3) yeni məhsulların marketinqi(yeni məhsulun bazara çıxması ilə əlaqədar fəaliyyət növləri, 
yəni bazarın ilkin tədqiqi,məhsulun müxtəlif bazarlara uyğunlaşdırılması, reklam kampaniyası); 

4) kənardan texnologiyaya patentlərin, lisenziyaların alınması, “nou-hau” ticarət markası  və 
bu kimi qeyri-maddi aktivlərin əldə olunması; 

5) kənardan maddiləşmiş texnologiyaların alınması; 
6) istehsal layihələşdirilməsi. 
İnnovasiya prosesi,prinsip etibarilə fasiləsiz bir prosesdir və elmi-tədqiqat işləri, istehsal və 

mənimsəmə mərhələlərini əhatə edir. İlk mərhələ innovasiya məhsulunun yaradılması haqqında 
ideyanın formalaşması ilə nəticələnən elmi axtarışla başlayır və tətbiqi tədqiqatların aparılması ilə 
başa çatır. 2-ci mərhələ layihələndirmə üçün texniki tapşırıqların hazırlanması və məmulatın se-
riyalı buraxılışını nəzərdə tutur. 3-cü mərhələ isə məmulatın istismarının başlanğıcından onun la-
yihə gücünün mənimsənilməsinə qədər olan dövrü əhatə edir.  

İlk mərhələ innovasiya məhsulunun yaradılması haqqında ideyanın formalaşması ilə nəticə-
lənən elmi axtarışla başlayır və tətbiqi tədqiqatların aparılması ilə başa çatır. 

2-ci mərhələ layihələndirmə üçün texniki tapşırıqların hazırlanması və məmulatın seriyalı 
buraxılışını nəzərdə tutur. 3-cü mərhələ isə məmulatın istismarının başlanğıcından onun layihə 
gücünün mənimsənilməsinə qədər olan dövrü əhatə edir. 

İstehsalın texniki hazırlığı müəssisənin öz maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi, isteh-
salın, əməyin və idarəetmənin təşkilini yaxşılaşdırması üzrə fəaliyyətini əks etdirir. İstehsalın tex-
niki hazırlığı dedikdə, mövcud texnoloji proseslərin təkmilləşdirilməsi və lazımi hallarda yenisinin  
işlənib hazırlanması, yeni məhsul növlərinin layihələndirilməsi və bununla əlaqədar olaraq elmi-
tədqiqat işlərinin aparılması, yeni texnoloji proseslərin müəyyənləşdirilməsi və bu kimi məsələ-
lərlə bağlı olan kompleks tədbirlər sistemi nəzərdə tutulur. Ona aşağıdakılar daxildir: 

1) hazırlanan məhsulun,texnika və texnologiyanın təkmilləşdirilməsi, tətbiq edilən material-
ların tərkibi,istehsalın təşkili ilə əlaqədar tətbiqi tədqiqatların aparılması; 

2) yeni məhsulun layihələndirilməsi və əvvəllər buraxılan məhsulun modernləşdirilməsi; 
3) istehsalın maddi-texniki təchizatı; 
4) kadrların hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisaslarının artırılması; 
5) norma və normativlərin idarəetmə aparatının texnoloji, texniki və təşkilati strukturunun 

və informasiya təminatının hazırlanması. 
İstehsalın konstruktor hazırlığı mərhələsi bəzi hallarda yeni məhsulun layihələndirilməsi  

mərhələsi də adlanır. Bu mərhələyə yeni yaradılacaq məhsulların və istehsal olunanların modern-
ləşdirilməsi daxildir. Texnoloji hazırlıq mərhələsi-yeni məhsulun hazırlanması ilə əlaqədar olan 
texnoloji proseslərin  işlənib hazırlanmasını, istehsala başlamaq üçün müvafiq maşın və avadanlıq 



396 

növlərinin seçilməsini,yeni alət və tərtibatların yaradılmasını, məhsulun keyfiyyətinə nəzarət üsul-
larını, material və əmək məsrəfinin norma və normativlərinin müəyyənləşdirilməsini özündə bir-
ləşdirir. Nümunəvi texnoloji proseslərin hazırlanması aşağıdakı mərhələləri əhatə edir: məmulat-
ların emalının texnoloji marşrutunun müəyyən olunması, əməliyyatlar üzrə texnoloji prosesin 
seçilməsi, məmulat üçün onun ayrı-ayrı elementlərinin emalı üsullarının müəyyən olunması. 

İstehsalın texniki hazırlığını yüksək səviyyədə həyata keçirmək məqsədilə müəssisədə aşağı-
dakı 4 bölmədən ibarət olan plan işlənib hazırlanır: 

1) yeni məhsul növlərinin layihələndirilməsi, hazırlanması və mənimsənilməsi üzrə elmi-
tədqiqat və layihə-konstruktor işləri bölməsi; 

2) yeni məhsul növlərinin tətbiqi və köhnələrin istehsaldan çıxarılması; 
3) istehsalın mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması bölməsi; 
4) standartlar,texniki şərtlər və fabrik-zavod normativləri  bölməsi. 
Qeyd etmək lazımdır ki, istehsalın texniki hazırlığı və yeni məhsulun işlənib hazırlanması 

mürəkkəb bir proses olduğundan ixtisaslı kadrların bu işə cəlb edilməsi əsas məsələdir. 
Müəssisənin müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərməsi üçün özünün istehsal güclərini genişlən-

dirmək, xərcləri aşağı salmaq, öz məhsulunun rəqabət qabiliyyətini artırmaq və bazarda mövqeyini 
möhkəmləndirmək məqsədilə investisiya qoyuluşu həyata keçirilməlidir. İnvestisiya mənfəət və 
ya müəyyən sosial səmərə əldə olunması məqsədi ilə sahibkarlıq və yaxud digər fəaliyyət növləri 
obyektlərinə uzunmüddətə qoyulan maliyyə vəsaitindən, habelə maddi və intellektual sərvətlərdən 
ibarətdir. Belə vəsait və sərvətlər aşağıdakılardır: 

1) pul məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və s. qiymətli kağızlar; 
2) daşınan və daşınmaz əmlak;  
3) müvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş elmi-təcrübi və digər intellektual sərvətlər; 
4) torpaqdan,sudan və s. təbii ehtiyatlardan,binalardan, qurğulardan, avadanlıqlardan istifa-

də hüquqları, habelə müəlliflik hüququndan irəli gələn başqa əmək hüquqları; 
5) başqa sərvətlər. 
İqtisadi baxımdan investisiya-əsas fondların yaradılmasına, genişləndirilməsinə, yenidən 

qurulmasına və rekonstruksiyasına çəkilən xərclərdir.İnvestisiyanın obyektləri və subyektlərini 
fərqləndirmək lazımdır. İnvestisiyanın obyektləri aşağıdakılardır: 

1) qiymətli kağızlar; 
2) bütün sahələrdə yeni yaradılan və təkmilləşdirilən əsas fondlar,dövriyyə vəsaitləri; 
3) məqsədli pul yatırımları; 
4) elmi-texniki məhsullar, mülkiyyətin digər obyektləri; 
5) əmək hüququ və intellektual mülkiyyət hüquqları. 
İnvestisiyanın subyektləri: 
1) investorlar; 
2) işlərin icraçıları; 
3) investisiya fəaliyyətindən istifadə edənlər; 
4) əmtəələr, avadanlıq və layihə məhsullarını təqdim edənlər; 
5) banklar, sığorta şirkətləri və vasitəçi təşkilatlar. 
İnvestisiya vəsaitləri müxtəlif formalarda yerləşdirilə bilər və onlar müəyyən əlamətə görə 

fərqlənirlər: 
1) qiymətli kağızlara və daşınmaz əmlaka yönəldilən investisiya; 
2) borc öhdəliklərinə yönəldilən investisiya; 
3) az və ya çox risk dərəcəsinə malik olan investisiya;  
4) uzunmüddətli və qısamüddətli investisiya; 
5) birbaşa və portfel investisiya. 
Müəssisənin investisiya fəaliyyətinə aşağıdakılar daxildir: investisiya strategiyasının müəy-

yən olunması, strateji planlaşdırılmanın həyata keçirilməsi, investisiya layihələndirilməsi, layihə-
nin və investisiyanın faktiki səmərəliliyinin təhlili. İnvestisiya strategiyası - maliyyələşmənin 
mövcud xüsusi mənbələri və borc vəsaitlərinin əldə edilməsi şəraitində müəssisənin uzunmüddətli 
perspektiv üçün inkişaf yollarının seçilməsi, həmçinin, məcmu aktivlərin həcminin və rentabelli- 
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yinin proqnozlaşdırılmasıdır. İnvestisiyanın layihəsi texniki-iqtisadi əsaslandırma və ya biznes 
plan formasında əks oluna bilər. İnvestisiya layihəsinin texniki-iqtisadi əsaslandırılması müəyyən 
olunmuş rentabellik səviyyəsində investisiyanın həyata keçirilməsinin texniki, iqtisadi, ekoloji və 
maliyyə imkanlarının tədqiqidir. İnvestisiya layihəsinin biznes-planı investisiya layihəsinin bütün 
inkişaf etmiş ölkələrdə qəbul olunmuş təqdimat formasıdır. İnvestisiya layihələrinin planlaşdırıl-
ması metodları və iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən olunması meyarı sahibkar, investor, bankir, 
dövlət idarələrinin qulluqçularının və beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının qarşılıqlı anlaşmasını tə-
min edən işguzar münasibətlərin müəyyən olunması vasitələridir. 

İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin təhlili 3 hissədən ibarətdir: ümumi iqtisadi, texniki-
iqtisadi, maliyyə təhlili. Ümumi iqtisadi təhlil ölkədə iqtisadi və bazar konyunkturasının, investisi-
ya mühitinin əlverişli və ya əlverişsiz olmasının təsvirini əks etdirir. Texniki iqtisadi təhlil - bu və 
ya digər texniki işləmənin iqtisadi üstünlüklərinin isbatı ilə birlikdə layihənin texniki tərəfinə aid-
dir. İnvestisiyanın maliyyə təhlili kapital və cari dəyərə pul axımının tədqiqinə əsaslanır. 

Əsas kapitalın təkrar istehsalı işində maddi istehsalın xüsusi forması kimi tikintinin çox bö-
yük rolu vardır. Tikinti - binalar və qurğuların inşa edilməsi, texnoloji avadanlıqların quraşdırıl-
ması və inşa edilməkdə olan obyektlərin zəruri keyfiyyətdə işə buraxılması vəzifələrini icra edir. 

Əsaslı tikinti planının aşağıdakı əsas bölmələri var: 
1) əsas fondların,istehsal güclərinin işə buraxılması; 
2) əsaslı vəsait qoyuluşunun həcmi və quruluşu; 
3) ayrı- ayrı tikintilər və obyektlər üzrə titul siyahıları; 
4) tikinti- quraşdırma işləri üzrə proqram; 
5) əsaslı vəsait qoyuluşunun iqtisadi səmərəliliyi. 
Əsaslı tikinti planının mühüm bölmələrindən biri də inşa ediləcək obyektin titul siyahısıdır. 

Planın bu bölməsində tikinti planı üzrə tapşırıq ayrı-ayrı tikinti obyektləri üzrə konkretləşdirilir. 
Əsaslı vəsait qoyuluşunun səmərəliliyi istehsal sahibkarlığı, ölkə iqtisadiyyatının gələcək inkişafı 
və əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması üçün çox önəmli bir məsələdir. Müasir şəraitdə həyata ke-
çirilən iqtisadi islahatların mühüm istiqamətlərindən biri də əlverişli investisiya mühitinin yaradıl-
masıdır. Məlumdur ki, dövlət ölkənin perspektiv sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərini nəzərə ala-
raq, məqsədyönlü investisiya siyasəti apara bilər, eləcə də investisiya siyasətinin tərkib hissəsi 
kimi müəyyən stimullaşdırıcı və yaxud da məhdudlaşdırıcı tədbirlər hazırlayıb həyata keçirə bilər. 
Bu yolla ölkədə investisiya fəaliyyəti, tənzimləmə və investisiya qoyuluşları strateji cəhətdən pers-
pektivli sahələrə yönəldilə bilər.  

İnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi aşağıda qeyd olunan mexanizm-
lərdən istifadə edilməsini nəzərdə tutur:  

1) vergi sistemində potensial investorlar çün güzəştli vergi dərəcələrindən və şərtlərindən 
istifadə olunması; 

2) aşağı faizlərlə kredit verilməsini və sürətlə amortizasiya ayırmalarını özündə cəmləşdirən 
çevik maliyyə-kredit və əsas vəsaitlərin amortizasiyası mexanizmlərindən istifadə olunması; 

3) investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə respublikaya gətirilən istehsal-
texniki təyinatlı avadanlıqların əlavə dəyər vergisindən və gömrük rüsumundan qismən və ya 
tamamilə azad edilməsi və s. 

Ölkədə investisiya fəaliyyətinin genişlənməsi qeyd olunan mexanizmlərlə yanaşı, dövlət tə-
rəfindən investisiyanın qorunması sahəsində görülən konkret tədbirlərdən də asılıdır. Bu xarici 
investisiyanın cəlb edilməsi nöqteyi-nəzərindən olduqca vacibdir. Ona görə də, respublikamızın 
ərazisində müxtəlif təsərrüfat subyektləri tərəfindən həyata keçirilən investisiyaların qorunmasına 
dövlət təminat verir. İnvestisiya qoyuluşunun həyata keçirilməsi haqqında qərarın qəbul olunma-
sına həm daxili, həm də xarici amillər təsir göstərir. 

Həmin amillərə başlıca olaraq aşağıdakılar aid edilə bilər: 
a. makroiqtisadi şərait 
b. tələbin səviyyəsinin dəyişməsi prosesi 
c. təklifin səviyyəsinin dəyişməsi prosesi 
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Müəssisə müəyyən makroiqtisadi mühitdə fəaliyyət göstərir və onun fəaliyyətinə bir çox 
tənzimləyici amillərlə yanaşı, dövlətin iqtisadi siyasəti də öz təsirini göstərir. Belə təsiredici amil-
lər: tələbin ümumi səviyyəsi, real bank faizinin dərəcəsi, iqtisadi inkişaf səviyyəsi, dövlətin büdcə 
və vergi siyasəti, pul-kredit mexanizmləri və s. İqtisadiyyatın investisiya fəaliyyətinin səviyyəsinə 
tələbin səviyyəsinin dəyişməsi bilavasitə təsir göstərir. Əgər tələbin həcmi artarsa, investisiya fəal-
lığı da zəifləyər. Təklifin səviyyəsinin dəyişməsi də investisiya qoyuluşunun həcminə öz təsirini 
göstərir. Güclü rəqabətə davam gətirmək üçün münasib istehsal sistemini və idarəetmə aparatını 
yaratmayan müəssisə,bazarda öz mövqeyini saxlamaqda çətinlik çəkər və getdikcə bazardan 
sıxışdırılıb çıxarıla bilər. 
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Резюме 
В статье рассматриваются сущность, содержание инновации. Рассматриваются и изу-

чаются этапы инновационной деятельности. Кроме того проводится исследование и изучаются 
сущность и виды инвестиционных вложений. Далее проводится анализа особен-ностей инвес-
тиционной деятельности предприятий народного хозяйства. Показываются и рассматриваются  
пути и направления совершенствования эффектиности инвестиционных вложений. 
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Summary 
The article deals with the essence and content of innovation. The stages of innovation 

activity are considered and studied. In addition, research is being carried out and the essence and 
types of investment investments are being studied. Next, an analysis of the features of the 
investment activity of enterprises of the national economy is carried out. Ways and directions for 
improving the efficiency of investment investments are shown and considered. 
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KİŞİ ÜST GEYİMLƏRİNİN KEYFİYYƏTİNİ MÜƏYYƏN EDƏN KOMPLEKS 
XASSƏLƏR 

 
Üst geyimlərinin keyfiyyətini təşkil edən, təyinatına görə müəyyən olunmuş istehlakçıların 

konkret tələblərinə uyğun gələn xassələrinin cəminə onun keyfiyyəti deyilir. Geyimlərin keyfiy-
yəti geniş kompleks xassələr ilə təyin olunur. Bu xassələrə verilən tələblər əsasən kostyumun 
görünüşündən və təyinatından asılıdır. Geyimlərin keyfiyyəti normativlər ilə, texniki şərtlərlə, 
xüsusi keyfiyyət göstəricilərindən istifadə etməklə təyin olunur [3].  

QOST 4.12-84 “Keyfiyyət göstəricilərinin sistemi. Geyimlər. Göstəricilər nomenklatura”-
sında istehsal üçün yeni görünüşdə geyimlərin tərtib edilməsi və istehsala buraxılması üçün stan-
dart sənədlərin tərtib edilməsi nəzərdə tutulur [5]. Standartların tələblərinə əsasən geyimlərin key-
fiyyətini iki mərhələdə ekspert edirlər.  

Sırada olan bütün geyimlərin keyfiyyətini yoxlamaqla (istehsalçı müəssisə tərəfindən geyim-
lərin növü müəyyən edilir) və ya seçmə yolu ilə geyimlər sınaqdan keçirilir.  

Geyimlərin keyfiyyət göstəriciləri tətbiqinə görə ümumi, xüsusi və mütləq ixtisaslaşdırılmış 
göstəricilərə ayrılır [1].  

Ümumi göstəricilərə, NTS-də nəzərdə tutulan, həm də məmulatın tərtib edilməsi və istehsala 
buraxılması göstəriciləri bütün qrup geyimlərinə şamil edilir.  

Geyimlərin xassəsini xarakterizə edən keyfiyyət göstəriciləri aşağıda göstərilmişdir.  
Möhkəmlik-geyimin uzunömürlülüyünü və hərəkət funksiyasını xarakterizə edən göstərici 

(uzunömürlülük); geyimin (istismarının ) qarantiya vaxtı, günlər; geyimin detallarının bərkidilmə 
möhkəmliyi; astar detallarının bərkidilmə möhkəmliyi; arxalıq ümumi və qalıq deformasiyası, 
hissələrin formasaxlama qabiliyyətinin saxlanması [2].  

Geyim astarının friksion xassəsi-hərəkət funksiyasının təmin olunması; gəzən zaman astarın 
dayaq səthi ilə ilişməsi.  

Erqonomik göstəricilər - fizioloji kütləsi, kq; antropometrik; geyim üzlüyünü təmsil edən 
material sisteminin formasaxlama dözümlülüyü, %.  

Gigiyeniklik-kostyumun statik və dinamik şəraitlərdə suyu keçirmə qabiliyyəti, dəq; kost-
yum üzlüyünü təmsil edən material sisteminin suyu çəkməsi və xarici mühitə verməsi, %; kostyum 
üzlüyünü və astarını təmsil edən materialın xüsusi elektrik müqaviməti, səthin üzərində, Om; 
səthin həcmində, Om sm. İstiliyin mühafizəsi-kostyum üzlüyünü və astarını təmsil edən materialın 
üzərindəki elektrik yüklərinin sıxlığı, kl/m2; kostyumun istilik müqavimətinin yükü, m2s/Vt [3].  

Xarici görünüşü-estetik göstəricilər; kostyumun xarici görünüşü, materialı, rəngi, bəzək 
konstruksiyası, daxilinə bəzəyin vurulması.  

Mütləq ixtisaslaşdırılmış göstəricilərə bəzi qrup kostyumları və ya məmulatın tərtib edilməsi 
və istehsala hazırlanması mərhələsini daxil edirlər. Belə göstəricilərə əsasən kostyumların görü-
nüşündən və təyinatından asılı olaraq diferensial keyfiyyət normaları təyin olunur [4].  

Bu normalar kostyumların üzlük və astar materialını, cins-yaş əlamətini, konstruktiv xüsu-
siyyətlərini, bərkidilmə üsullarını nəzərə almaqla təyin olunur. Keyfiyyətə dair göstəriciləri NTS 
və texniki şərtlər təyin olunur [5]. 
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Комплекс свойств, определяющих качество мужской верхней одежды 

 
Резюме 

Одним из важных вопросов контроля за качеством продукции легкой промышленнос-
ти, производства и использования особенностей является проведение исследовательских 
работ для устранения недостатков. 

Не соответствует требованиям современного периода, отдел контроля качества дей-
ствующего в швейной промышленности. Производство качественной продукции пол-
ностью невозможно. Формы верхней технологической операции, выполняющих icraçının 
отсутствие материальной заинтересованности на должном уровне влияет на качество 
продукта. В связи с этим в верхней одежды его под контроль качества новых требований к 
рассмотрению ощущается необходимость в процессе производства. Контроль над комп-
лексным проблемам теоретической и практической имеет важное значение. Так что в этой 
сфере, многие понятия и представления пока не установлено. В надежных методов, про-
мышленности, производство одежды под контролем качества научно-технического уровня, 
многие высказываются мнения об обеспечении качества на требуемом уровне. 
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A set of properties that determine the quality of men's outerwear 

 
Summary 

Quality control in production of light industry products and one of the important issues is to 
conduct research for elimination of shortcomings. 

Clothing industry in the existing quality control department does not meet the requirements 
of the modern period. A quality product is impossible. Overcoats necessary absence of material 
interest of the technological operations executive, which negatively affect the quality of products. 
In this regard, there is a need to look with new requirements for quality control during production 
of her clothing. Thus, many of the concepts and ideas in this area are still not identified. Quality 
control in production level, quality required level at which many opinions on ensuring reliable 
methods of scientific and technical literature in, clothing industry. 
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GEYİMLƏRİN KEYFİYYƏTİNİN TƏMİNATINDA METROLOJİ EKSPERTİZANIN 
ROLU 

 
Dövlət və idarə metroloji xidmət orqanlarının əsas fəaliyyət  istiqamətlərindən biri normativ-

texniki sənədlərin metroloji ekspertizasıdır. Metroloji ekspertiza – ölçüləcək parametrlərin seçil-
məsi, dəqiqlik normalarının müəyyən edilməsi, məmulatların işlənməsi, hazırlanması, sınagı, istis-
marı və təmiri proseslərinin texniki məsələlərinin həllinin təhlili və qiymətləndirilməsidir [3,5]. 

Məmulatların işlənib hazırlanması, istehsalı və istifadə edilməsi bir sıra mərhələləri keçir. 
Bu mərhələləri məmulatın həyat tsikli adlandırmaq qəbul olunmuşdur [4]. 

Məmulatın işlənib hazırlanma, istehsal və sınaq tsikli istehsalın tipindən asılıdır (seriyalı, 
kütləvi, vahid, vahid təkrar olunan və birdəfəlik hazırlanma). Seriyalı istehsalda məhsul dövri ola-
raq partiyalarla buraxılır. Kütləvi istehsalda məhsul uzun müddət fasiləsiz olaraq böyük buraxılış 
həcmində istehsal olunur. Vahid istehsala eyni vaxtda və ya dövri olaraq ayrı-ayrı vahidlərlə bura-
xılan məhsul aiddir. 

Vahid təkrar olunan məhsul vahid istehsal məhsulu kimidir, bu şərtlə ki, iki məhsul buraxılısı 
arasındakı müddət məhsulun istehsalına sərf olunan müddətdən çox olsun. 

Birdəfəlik hazırlanan məhsul eyni zamanda hazırlanan məhsul və ya məhsullar partiyasıdır. 
Onun təkrar istehsalı nəzərdə tutulmur. 

Texniki sənədlərin metroloji ekspertizasının məqsədi hər bir müəssisə, sahə daxilində və 
bütövlükdə xalq təsərrüfatında ölçmələrin vəhdətinə və tələb olunan dəqiqliyinə nail olmaqdan, 
verilmiş keyfiyyət göstəricilərini təyin etmək və məhsul istehsalının səmərəliliyinə nail olmaq 
üçün vacib baza yaratmaqdan ibarətdir [2]. 

Metroloji ekspertiza məhsulun işlənib hazırlanmasının ilk mərhələlərində aparıldıqda daha 
səmərəli olur. Yalnız bu zaman o, iqtisadi səmərə yarada bilir. Sonrakı mərhələlərdə aparılan eks-
pertiza maddi itkilərə səbəb olur, çünki bu zaman aşkar edilmiş çatışmazlıqları aradan qaldırmaq 
üçün əlavə maddi vəsait və əmək sərfi tələb olunur. 

Yaradılan məhsulun metroloji təminatı sahəsində tətbiq olunan texniki məsələlərin vaxtında 
həll olunması optimal variant seçməyə imkan verir, zəruri ölçmə metod və vasitələrinin hazırlan-
masına sifariş verməyə sərait yaradır. Metroloji ekspertiza istehsalat bölməsi və metroloji xidmət 
mütəxəssisləri tərəfindən aparılır. İstehsalat bölməsi mütəxəssisləri ilkin istehsalat məsələlərini 
(ölçülən parametrlərin həcmini və nomenklaturasını, ölçmə hədlərini, təsiredici şəraiti və s.) 
ekspertiza edir, metroloji xidmət mütəxəssisləri isə ölçmələrin yerinə yetirilmə metodikasını, 
ölçmə vasitələrinin seçilməsini ekspertiza edir. Çox hallarda hər iki istiqamət üzrə ekspertizanı bir 
mütəxəssis (konstruktor, texnoloq və ya metroloq) apara bilər. Lakin belə halda metroloji 
ekspertizanın səmərəliliyi xeyli aşağı düşür, belə ki, mütəxəssis ancaq bir ixtisasa malik 
oldugundan bir neçə məsələlərin təhlili aparılmır. 

Ekspertizanı lazımi ixtisaslara və peşə hazırlığına malik mütəxəssis qrupları apardıqda daha 
çox səmərə alınır. Konkret mövzu üzrə ekspert komissiyası formalaşdırılır. Ekspertlər və ekspert 
komissiyası müəssisə tərəfindən əmrlə müəyyən müddətə təyin edilir. Lakin müstəsna hallarda 
mövzunun və mütəxəssislərin ixtisas profilini nəzərə alaraq operativ surətdə ekspertlər və ya 
komissiyalar təyin oluna bilər. 

Məhsula qoyulan tələbləri müəyyən edən standartlar olduqda və məhsulun metroloji təmi-
natının normalaşdırılması hallarında texniki sənədlərin metroloji ekspertizasını metroloji nəzarətlə 
əvəz etmək olar. Bu nəzarət nəticəsində metroloji təminatın səviyyəsinin təhlili və qiymətləndiril-
məsi üzrə aparılacaq işlərin istiqamətini təyin edirlər [3]. Ola bilər ki, metroloji nəzarət prosesində 
askar edilmis nöqsanlar normativ sənədlərin, normaların, göstəricilərin seçilməsi üzrə əvvəl qəbul 
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edilmiş həllərin yenidən baxılmasını, həmçinin islənmiş texniki sənədlərin metroloji ekspertiza-
sının yenidən aparılmasını tələb etsin. 

Geyim istehsalı müəssisələrində metroloji nəzarətin müxtəlif formaları istifadə olunur. On-
lardan biri texniki sənədlərin metroloji özünənəzarət metodudur ki, bu da konstruktorlar və ya 
texnoloqlar tərəfindən həyata keçirilir [5]. Bir qayda olaraq bütün çertyojların və sxemlərin normo-
nəzarəti aparılır. Çox hallarda metroloji normonəzarət standartlaşdırma, unifikasiya, texnoloji  
səviyyələrinə nəzarət ilə birgə aparılır. Metroloji normonəzarət hər bir konstruktor və texnoloji 
söbədə və ya bütövlükdə müəssisədə təskil oluna bilər. Texniki sənədlərin metroloji nəzarəti əksər 
hallarda onların metroloji xidmətlə razılaşdırılması prosesində həyata keçirilir. Adətən o sənədlər 
razılaşdırılır ki, onlarda ölçmələrin aparılmasına qoyulan tələblər öz əksini tapmış olsun. Bu 
sənədlərə aiddir: məmulatların islənib hazırlanmasına və ölçmə vasitələrinin alınmasına sifarişlər, 
texniki tapşırıqlar və texniki şərtlər, eskiz və texniki layihələr, sınaq proqramları və metodikaları, 
parametrlərin ölçülmə (nəzarət) metodikaları, standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin yaradıl-
ması üçün texniki sənədlərin komplektləri. 

Geyim istehsalı müəssisələrində metroloji ekspertiza zamanı aşağıdakılar müəyyən edilir: 
1. Məmulatın ölçülən parametrlərinin seçilmiş nomenklaturasının kifayətlilik və iqtisadi 

səmərəlilik nöqteyi-nəzərdən məqsədəuygunlugu; 
2. Ölçülən parametrlərin nomenklaturasının əməyin mühafizəsi, ətraf mühitin qorunması, 

əməyin təhlükəsizliyi nöqteyi-nəzərindən kifayət olub-olmaması; 
3. Sənəddə ölçmə vasitələrinin dəqiqlik xarakteristikalarına qoyulan tələblərin tam və 

düzgün olması; 
4. Təklif edilmiş ölçmə vasitələrinin oxsar (analoji) vasitələrlə əvəz olunmasının müm-

künlüyü; 
5. Fiziki kəmiyyətlərin terminlərinin, adlarının və isarələrinin düzgün tətbiq olunması; 
6. Standartlaşdırılmış və ya attestasiya olunmus ölçmə metodikalarının olması və tətbiqi; 
7. Ölçmələrin yerinə yetirilməsi səraitinə qoyulan tələblərin düzgünlüyü; 
8. Ölçmə proseslərinə və ekspermental nəticələrin işlənməsi alqoritminə qoyulan tələblərin 

əsaslılığı. 
Metroloji ekspertiza cizgilərı, texniki izahat, texniki sərtlər, sınaqların proqram və metodi-

kası, istismar və təmir sənədləri, spesifikasiya, marşrut və əməliyyat kartaları, texnoloji təlimatlar, 
tərtibatların cədvəli, texnoloji sənədlərin spesifikasiyası, texnoloji proseslərin kartası üzrə aparıla 
bilər. Ekspertiza həmçinin ölçmələrin aparılma metodikası, elmi-texniki hesabatlar, məhsulun 
keyfiyyət səviyyəsi və keyfiyyət kartası və s. üzrə də aparılır. Bir qayda olaraq metroloji ekspertiza 
sənədlərin işlənib hazırlanma prosesində metroloji təminat məsələlərinin tam həll olunmayan 
halında aparılır. Bəzi hallarda sənədlər çox dəqiqliklə işləndikdə də metroloji ekspertiza aparılır. 

Metroloji ekspertiza iki mərhələdə aparılır. Birinci mərhələdə sənədlərin ekspertizası onların 
əslini çoxaltmaya verməzdən qabaq bu sənədləri işləyib hazırlayan və yoxlayan imzaladıqdan son-
ra aparılır. İkinci mərhələdə sənədin hazırlanması və istifadə edilməsi üçün cavabdeh olan bütün 
şəxslər onu imzaladıqdan sonra ekspertiza aparılır. Ekspertizadan keçmiş sənədlər ekspert tərəfin-
dən imzalanır. 

Metroloji ekspertizanın nəticələri ekspert rəyində göstərilir. 
Sənədlərin metroloji ekspertizası zamanı bir neçə vacib məsələlərin həlli yoxlanılır. Məsə-

lən, məmulatın layihələndirilməsi üçün texniki tapşırığın, onun eskiz və layihə sənədlərinin eks-
pertizası zamanı asagıdakılar yoxlanılır: 

1. Məmulatın keyfiyyətini və işin səmərəliliyini təmin etmək məqsədi ilə ölçülən parametr-
lərin optimallılığı; 

2. Məmulatın ölçülərinin və digər parametrlərinin olması; 
3. Məmulatın parametrlərinə seriyalı buraxılan və standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələri ilə 

nəzarət etməyin mümkünlüyü; 
4. Məmulatın istehsalı, sınağı, istismarı və təmiri proseslərində lazımi parametrlərə nəzarət 

üçün onun konsruksiyasının yararlılıgı. 
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5. Ölçmə vasitələrinə (o cümlədən standartlaşdırılmayan) və ölçmələrin yerinə yetirilmə me-
todikalarına tələblərin dolğun və düzgün olması. 

Texniki şərtlərin ekspertizası zamanı aşağıdakılar yoxlanılır: 
1. Məmulatın ölçülərinin və onların meyllənmələrinin məmulatın layihələndirilməsi üçün 

olan texniki tapşırıqda verilmiş tələblərə uygunlugu; 
2. Məmulata nəzarət üçün lazımi metodların, ölçmə vasitələrinin və texnoloji avadanlıqların 

(stendlərin, cihazların, tərtibatların, alətlərin və s.) seçilməsinin düzgünlüyü;  
3. Məmulatın nəzarətə hazırlanması üzrə tələblərin düzgün qoyulması. Nəzarət dedikdə 

sınaq, analiz, ölçmələr nəzərdə tutulur. Bu tələblərdə məmulatın və zəruri ölçmə avadanlıqlarının 
nəzarət üçün hazırlanması haqqında məlumatlar vardır; 

4. Məhsulun xarakterindən asılı olaraq nəzarətin növlərinin və həcminin (məsələn, tipli, 
təhvil-təslim, dövri sınaqlar, istehsala ötəri nəzarət, həmçinin etibarlılıga sınaq) və onun aparılma 
dövriliyinin düzgün təyin edilməsi; 

5. Nəzarət əməliyyatlarının ardıcıllığı, onların şərhi və aparılma qaydalarının düzgünlüyü; 
6. Fiziki kəmiyyətlərin və onların vahidlərinin adlarının və işarələrinin düzgünlüyü. 
Metroloji ekspertiza nəticəsində konstruktor və texnoloji sənədlərdə dəyişikliklər tələb olu-

nursa, bu, ekspert rəyində şərh olunur. Konstruktor və texnoloji sənədlərdə dəyişikliklər qəbul 
olunmuş qaydaya əsasən aparılır. Ölçmə vasitələrinə aid texniki sənədlərin ekspertizası texniki 
tapşırığın razılaşdırılması və dövlət qəbul sınaqlarının proqramının təsdiq olunması zamanı apa-
rılır. Ekspertizanın əsas məqsədlərindən biri ölçmə vəhdətinin və tələb olunan dəqiqliyin təmin 
edilməsidir [1]. Bundan başqa onun məqsədlərinə aiddir: 

• ölçmə vasitələrinin normalaşdırılmış metroloji xarakteristikalarının ölçmə texnikasının 
müasir səviyyəsinə uygunlugunun qiymətləndirilməsi; 

• ölçmə vasitələrinin işlənməsinə, hazırlanmasına və istismarına sərf olunan xərclərin azal-
dılması; 

• yeni islənib hazırlanan ölçmə vasitələrinin metroloji təminatının yoxlanması, yoxlama 
vasitələrinin və ölçmə vasitələrinin yoxlanması (attestasiyası) üzrə normativ-texniki 
sənədlərin eyni vaxtda yaradılmasına tələblərin irəli sürülməsi. 

Texniki tapşırığın işlənib hazırlanma və razılaşdırılma mərhələlərində metroloji ekspertiza-
nın aparılma zərurəti ölçmə vasitəsini işləyib hazırlayan şəxs tərəfindən təyin edilir. Texniki tap-
şırığın ekspertizasında asagıdakılar müəyyən edilir: 

1. Texniki tapşırığın məzmununun qoyulmuş tələblərə uyğunluğu; 
2. Texniki tapşırıqda ölçmə vasitəsinə və onun metroloji təminatına zəruri tələblərin olması,  

o cümlədən metroloji xarakteristikalara, standartlaşdırma və unifikasiya səviyyəsinə, qabarit öl-
çülərə, istismar şəraitlərinə, etibarlılığına, texnolojililiyinə, estetik və orqonomik göstəricilərə, 
patent təmizliyinə, sınaq növlərinə və s.; 

3. Texniki tapsırıgın tələblərinin mövcud standartlara və digər normativ-texniki sənədlərə 
uygun olması; 

4. Yeni işlənib hazırlanan ölçmə vasitəsinin mövcud yoxlama sxeminə uyğun olması; 
5. Normalasdırılan metroloji xarakteristikalara qoyulan tələblərin optimallılığı və bu 

xarakteristikaların mövcud standartlara uyğun olması; 
6. Ölçmə vasitələrinin zavoddan buraxılması zamanı və istismarı prosesində metroloji 

təminatının mümkünlüyü; 
7. Texniki tapşırıqlarda istifadə edilən fiziki kəmiyyət vahidlərinin və terminlərin mövcud 

standartlara uyğun olması; 
8. Ölçmə vasitələrinin xalq təsərrüfatı tələblərinə, yerli və xarici ölçmə texnikasının müasir 

səviyyəsinə uyğun olması. 
Dövlət qəbul sınağı və ya metroloji attestasiya proqramının ekspertizası zamanı asagıdakılar 

müəyyən edilir: 
1. Texniki tapsırıgın, texniki şərtlərin, texniki səviyyə kartalarının, texniki izahatın, yoxlama 

üzrə normativ-texniki sənədlərin, dövlət sınaq proqramlarının, ilkin sınaq materiallarının və 
etibarlılıga aid materialların metroloji ekspertizası; 
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2. Etibarlılıq səviyyəsinin kifayət qədər olmasının qiymətləndirilməsi; 
3. Hazırlayıcı müəssisədə (zavodda) və istehsalatda (istismar prosesində) metroloji təminatın 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi; 
4. Yeni yaradılan ölçmə vasitələrinin elmi-texniki səviyyəsinin ən yaxsı yerli və xarici 

analoqlar ilə müqayisədə qiymətləndirilməsi. 
Standartların layihələrinin metroloji ekspertizası standartlaşdırılan obyektlərin metroloji 

təminatı üzrə texniki həllərin təhlili və qiymətləndirilməsindən ibarətdir. 
Müəssisədə metroloji ekspertiza aparan mühəndis-metroloq qüvvədə olan standartların və 

digər normativ-texniki sənədlərin müddəalarını əsas götürməlidir. Geyimə aid olan tələbləri özün-
də birləşdirən bütün növ standartların layihələri, ölçmə dəqiqlik normalarını, ölçmə metodlarını və 
vasitələrini və digər metroloji tələbləri və qaydaları təyin edən standartların layihələri, həmçinin 
fiziki konstantlar, maddə və materialların xassələri haqqında məmulatları özündə birləsdirən stan-
dartların layihələri metroloji ekspertiza keçməlidir. Metroloji ekspertiza standartın layihəsinin bi-
rinci redaksiyasını işlədikdən sonra və onun axırıncı redaksiyasının elmi-texniki ekspertizası za-
manı aparılır. Metroloji ekspertizanın nəticəsini standartın layihəsinə rəy və onun tətbiqi üzrə əsas 
tədbirlər planı səklində tərtib edirlər. Rəydə standartlasdırma obyektinin metroloji təminatı haq-
qında informasiya öz əksini tapmalıdır. Rəydə standartlasdırma obyektinin xüsusiyyətlərindən ası-
lı olaraq aşağıdakılar göstərilir: 

1. Məhsulun keyfiyyətinə, texnoloji proseslərin rejimlərinə nəzarət zamanı ölçülən para-
metrlərin nomenklaturasının optimallığının təyin edilməsi; 

2. Ölçmələrin texniki və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış dəqiqlik normalarının olmasının 
müəyyən edilməsi; 

3. Nəzarət metod və vasitələrinə və ölçmələrin yerinə yetirilmə metodikasına aid tələblərin 
tam və düzgün olmasının müəyyən edilməsi; 

4. Standartlaşdırılan obyektin işlənib hazırlanması, istehsalı, sınağı, istismarı və təmiri prosesin-
də parametrlərə nəzarət zamanı lazımi dəqiqliklə ölçmələrin mümkünlüyünün qiymətləndirilməsi; 

5. Ölçmə metodikalarının seçilməsinin, standart və ya attestasiya olunmuş metodikaların 
tətbiqinin düzgünlüyünün qiymətləndirilməsi; 

6. Ölçmə vasitələrinin, maddə və materialların standart nümunələrinin düzgün seçilməsinin 
qiymətləndirilməsi; 

7. Fiziki sabitlərin, maddə və materialların xassələri haqqında məlumatların düzgünlüyünün 
müəyyən edilməsi; 

8. Fiziki kəmiyyətlərin və onların vahidlərinin adlarının və isarələrinin, tətbiq olunan ter-
minlərin, təyinlərin və metroloji anlayısların düzgün müəyyən edilməsi. 

Fiziki sabitlərin və maddə və materialların xassələri haqqında məlumatları özündə birləşdi-
rən standartların layihələrinin metroloji ekspertizası zamanı aşağıdakılar müəyyənləsdirilir: 

• standartın layihəsində standartlaşdırılmış və rəsmi mənbələrdən götürülən fiziki sabitlərin, 
maddə və materialların xassələri haqqında məlumatların olması; 

• standartı işləyib hazırlayan mütəxəssisin və ya mütəxəssislər qrupunun özlərinin göstərdiyi 
(layihədə) məlumatların (qiymətlərin) düzgünlüyü; 

• maddə və materialların xassələrinin nomenklaturası; 
• fiziki sabitlərin və maddə və materialların xassələrinə aid standartın layihəsində verilmiş 

qiymətlərin beynəlxalq Sİ vahidləri ilə göstərilməsi. 
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Резюме 
Возрастающие требования населения к потребительским свойствам швейных изде-

лий, высокая конкуренция на внутреннем рынке делает необходимой повышение качества 
швейных изделий. Обеспечение качества таких изделий во многом определяется подготов-
кой производства, метрологическим обеспечением, уровнем профессиональной подготов-
ленности, квалификасии персонала предприятии. Важным условием повышения качества 
швейных изделий является обеспечение единства измерений, правильная информация о 
параметрах, характеристик и свойствах изделий. 
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The role of metrological expertise in ensuring the quality of clothing 
 

Summary 
The development of the clothing requirements for people must be taken into consideration 

by enhancing of quality of the highly competitive sewing goods in home market. The quality of 
such products substantially depends on purveyance of the production, the metrological assurance, 
the level of specialisation and the specialized knowledge. One of the main requirements of the 
increasing of the quality of the clothes are the unity of measuring and the correct and precise 
information about ready-made product’s parameters, characteristics and features. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİN MİNERAL XAMMAL 
EHTİYATLARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
Azərbaycan Respublikasının əhalisi 10 milyon, ərazisi isə 86.6 min km²-dır. Azərbaycan 

Respublikasının coğrafi mövqeyi Cənubi Qafqazın şərq hissəsi, Xəzər dənizinin isə qərb sahilində 
yerləşir. Azərbaycan çox qədim zamanlardan öz təbii sərvətləri ilə dünyanın diqqətini cəlb et-
mişdir. Ümumiyyətlə təbii ehtiyat dedikdə insanların həyat və təsərrüfat fəaliyyətində istifadə 
etdiyi bütün təbiət komponentləri başa düşülür (bəzən təbii sərvət, resurs adlanır). Böyük və Kiçik 
Qafqaz dağ sistemlərinin şərq hissəsini əhatə edən Azərbaycan Respublikasının ərazisi mürəkkəb 
geoloji quruluşa malik olması, faydalı qazıntıların müxtəlifliyi və rəngarəngliyi ilə fərqlənir. [ 2 ] 

Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20%-i erməni işğalı altında idi. Ermənistan Azərbaycan   
torpaqlarının 30 ildir ki, təbii sərvətlərini talayıb: qızıldan tutmuş dekorativ daşlara qədər hər şey 
mənimsənilib.Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Tərtərdəki qızıl, gümüş, civə, mis, qurğuşun, daş kömür, 
rəngli, dekorativ daşlar və digər əlvan metalların mövcud olduğu 167 yataq Ermənistanın ixracında 
mühüm yer tutub. Təbii sərvətləri kasad olan Ermənistan üçün Azərbaycanın işğal olunmuş 
torpaqlarındakı sərvətlər əsas gəlir mənbəyidir. Təsadüfi deyil ki, işğalçı ölkənin ixracında mühüm 
yer tutan dağ-mədən məhsulları sırasındakı qızıl, mis, sink filizləri və konsentratlarının, həmçinin 
qiymətli metalların konsentratlarının xeyli hissəsi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki 
Söyüdlü (Zod), Qızılbulaq, Vejnəli qızıl, Mehmana polimetal və Dəmirli mis-porfir yataqlarından 
hasil olunub. Bu yataqların istismarında çoxsaylı xarici şirkətlərin qeyri-qanuni fəaliyyətinə dair 
faktlar mövcuddur.Ordumuzun sentyabrın 27-də başladığı əks-hücum əməliyyatları nəticəsində 
azad olunan Zəngilan rayonunun ərazisində bu yataqların biri də düşməndən təmizlənib. Ordumuz 
2020-ci il sentyabrın 27-də Qarabağda başladığı uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində 
noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edilib. İndiyədək Cəbrayıl şəhəri və 
rayonun 90 kəndi, Füzuli şəhəri və rayonun 53 kəndi, Zəngilan şəhəri, rayonun Mincivan, Ağbənd, 
Bartaz qəsəbələri və 52 kəndi, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 35 kəndi, Tərtər rayo-
nunun 3 kəndi, Qubadlı şəhəri və rayonun 41 kəndi, Xocalı rayonunun 9 kəndi, Şuşa şəhəri, Laçın 
rayonunun 3 kəndi, həmçinin Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində bir neçə strateji yüksəkliyi, 
Zəngilanda isə Bartaz, Sığırt, Şükürataz yüksəkləri və daha 5 adsız yüksəklik azad olunub. [ 3 ] 

1993-cü ilə kimi bu regionda 167 yataq kəşf edilərək, ehtiyatları hesablanıb və dövlət balan-
sına daxil edilib. 126 qeyri-filiz tikinti və inşaat materialları yatağı, 15 filiz yatağı və 26 yeraltı 
şirin içməli və termal mineral su yataqları mövcud olub. Bugünədək işğaldan azad edilmiş rayon-
ların geoloji xəritələri təftiş edilib, fond məlumatlarına əsasən mövcud olmuş mineral xammal 
ehtiyatlarının balansı yenidən qiymətləndirilib. Bu rayonlarda mövcud olmuş 167 yatağın kadastr 
işləri icra edilib, işğal dövründə talan edilmiş 52 yatağın təftişi və monitorinqi və dəymiş ziyanın 
ilkin qiymətləndirilməsi aparılıb. [ 6 ] 

Böyük və Kiçik Qafqaz dağ sistemlərinin şərq hissəsini əhatə edən Azərbaycan Respublika-
sının ərazisi mürəkkəb geoloji quruluşa malik olması, faydalı qazıntıların müxtəlifliyi və rənga-
rəngliyi ilə fərqlənir. Azərbaycan ərazisində aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı yerli xammallar-
dan hazırlanması birmənalı təsdiq edilmiş əmək alətlərinin və bəzək əşyalarının tapılması bu 
ərazilərdə hələ eramızdan əvvəl dağ-mədən işlərinin aparıldığını göstərir. Orta əsrlərə aid edilən 
tarixi mənbələrdə Azərbaycanda mis, qızıl, gümüş, qurğuşun mədənlərinin olması və istismar 
edilməsi barədə məlumatlar verilir. Sonradan neftin istifadə dairəsinin genişlənməsi ilə əlaqədar 
təbii neft təzahürlərinin, neft yataqlarının və Azərbaycanın neftli-qazlı vilayətlərinin geoloji quru-
luşunun öyrənilməsinə maraq artmış, ərazinin digər faydalı qazıntılara nəzərən perspektivliyinin  
müəyyən edilməsi bir növ arxa planda qalmışdır.  
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1867-1914-cü illər ərzində alman firması “Siemens qardaşları” tərəfindən Gədəbəy yatağından 
56000 ton mis, təqribi hesablamalara görə isə 6,3-12,7 ton qızıl, 120,6-126,1 ton gümüş, Bittibulaq 
yatağında tərkibində 2% mis olan 16000 ton mis filizi, Daşkəsən kobalt yatağından isə tərkibində 
10-18% kobalt olan 608 ton kobalt filizi çıxarılmış, Almaniyaya aparılmışdır. Sovet İttifaqı üzrə 
istehsal olunan bütün yanacaq-sürtkü materiallarının 75%-ni verən Azərbaycan neft sənayesinin 
ehtiyacları üçün qeyri-filiz yataqlarında (barıt, kükürd kolçedanı, kaolin, odadavamlı gil və s.) kəş-
fiyyat işlərinin aparılması və istifadəyə verilməsi intensiv davam etmişdir. Sonradan, Daşkəsən də-
mir filizi və Zəylik alunit yatağının istismara cəlb edilməsi ilə Azərbaycanda dağ-mədən sənayesinin 
əsası qoyulmuş oldu. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən Respublika iqtisadiyyatının 
mineral-xammaldan istifadəyə əsaslanan bir sıra sahələrinin stabil inkişafının və mineral-xammala 
artmaqda olan tələbatın ödənilməsini təmin edən etibarlı baza yaradılmışdır. Mineral-xammal 
resursları mürəkkəb təbii məhsul olmaqla cəmiyyətin texniki-iqtisadi və sosial inkişafında olduqca 
əhəmiyyətli rol oynayır. Bu səbəbdən müasir dövrdə mineral-xammal ehtiyatları ümumi təbii sər-
vətlərin tərkib hissəsi olmaqla ölkəmizin iqtisadi və sosial-siyasi müstəqilliyini müəyyənləşdirən 
əsas amillərdən biridir. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi potensialının yüksəldilməsi onun ərazi-
sində kəşfiyyatı başa çatdırılmış müxtəlif faydalı qazıntı yataqlarının resurslarından səmərəli istifadə 
olunması, dağ-mədən və emal sənayesi sahələrinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. [1] 

Xromit filizi. 1960-1964-cü illərdə aparılmış geoloji-axtarış işləri nəticəsində Kəlbəcər 
rayonu ərazisində Göydərə qrupu xromit filizi təzahürləri, Laçın rayonu ərazisində isə ipək qrupu 
xromit filizi təzahürləri aşkar olunmuşdur. 

Göydərə xromit təzahürləri qrupu – İstibulaqsu çayının suayrıcında, Kəlbəcərin rayon 
mərkəzindən 21 km şimal-qərbdə yerləşir. 

Xromit filizləşməsi linzavari dunit kütlələrinin yayılma zonasında təşəkkül tapmış və 350 
m-dən çox məsafədə izlənmişdir. Filiz cisimləri bir-birindən təcrid olunmuş oval və linza morfo-
logiyalı yuvalarla təmsil olunurlar. 

Onların qalınlığı 0,5 m-dən 15 m-ə qədərdir. Filizdə xrom oksidinin (Cr2O3) miqdarı 43,5-
52,6%; Cr2 O3: FeO – nisbəti 3,5-4,0 arasındadır ki, bu da sənayenin tələbinə tam cavab verir. 

 İpək xromit təzahürləri qrupu – Laçın rayonunun İpək kəndi yaxınlığında yerləşir. Bura-
da da xromit minerallaşması hiperbazitlər içərisində yerləşmiş dunit linzalarında yayılmışdır. Xro-
mit minerallaşması nodulyar teksturaya malik olaraq ayrı-ayrı linzaların qalınlığı 0,5 m-dən 3-5 
m-ə qədərdir. Linzalarda xrom oksidinin miqdarı (Cr2O3) – 25,0-39,5% təşkil edir. Bu rayonda 
xrom filizləşməsinin yayılma sahəsi 500 kv. km-ə qədərdir. [ 4 ] 

Mis. Respublikanın mis ehtiyatları əsasən Balakən-Zaqatala, Gədəbəy, Qarabağ və Ordubad 
filiz rayonlarında cəmləşmişdir. Respublikada sənaye ehtiyatları təsdiq edilmiş bir mis-porfir ya-
tağı (Qaradağ mis-porfir yatağı) vardır ki, bu da ümumi filiz ehtiyatlarının 4,7%-ni təşkil edir. Ki-
çik Qafqazda misin sənaye ehtiyatları Qaradağ mis-porfir yatağı ilə yanaşı Qarabağ filiz rayonunda 
yerləşən Qızılbulaq qızıllı mis-kolçedan yatağında və cüzi miqdarda Vejnəli qızıl yatağında təsdiq 
edilmişdir.Qarabağ filiz rayonunda Dəmirli mis-porfir, Gədəbəy filiz rayonunda Gədəbəy mis-
kolçedan yataqlarının ehtiyatları qiymətləndirilmiş və proqnoz ehtiyatları hesablanmışdır.  

Mis minerallaşmasına Kiçik Qafqazın Qarabağ filiz rayonunun da perspektivliyi yüksəkdir. 
Bu filiz rayonunda əsasən mis-porfir, qızıl-mis-kolçedan və digər geoloji-sənaye tipli filizləşmə 
növləri geniş yayılmışdır. Qızılbulaq qızıl-mis-kolçedan yatağının dəqiq kəşfiyyatı başa çatdı-
rılmış və sənaye ehtiyatları Dövlət balansına götürülmüşdür. Yataq Ağdərə rayonunda yerləşir. 
Misin orta miqdarı 1,38% təşkil edir. [ 1 ] 

Qurğuşun və sink. Kiçik Qafqaz ərazisində qurğuşun və sink filizləşməsi əsasən damar tipli 
kütlələr şəklində yayılmışdır və çox da böyük yataqlar əmələ gətirmir. Belə yataqlardan biri Qara-
bağ filiz rayonunda, rayon mərkəzi Ağdərə şəhərindən 25 km cənub-qərbdə aşkar olunmuş Meh-
mana yatağıdır. Yatağın əsas ehtiyatları (80%-ə qədəri) 3 əsas damarda toplanmışdır. Onların 
uzunluğu 100 m-dən 1500 m-ə qədər, qalınlıqları isə 0,4 m-dən 0,85 m-ə qədər, filizdə qurğuşunun 
orta miqdarı-6,87%; sink-2,9% təşkil edir. Qeyd olunan elementlərlə yanaşı filizdə gümüş, kad-
mium, qızıl, selen və tellurun yüksək miqdarı qeyd olunmuşdur. [1] 
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Civə. Civə filizi yataqları və təzahürləri Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsində (Kəlbəcər-Laçın 
zonası) geniş yayılmışdır. Ən böyük yataqlarının - Ağyataq, Şorbulaq, Levçay (Kəlbəcər rayonu), 
Çilgəzçay və Narzanlı (Laçın rayonu) ehtiyatı hesablanmışdır. Civə filizləşməsi (kinovar) 
hiperbazitlərin və Miosen-Pliosen yaşlı turş maqmatik süxurların yayıldığı sahələrdə müxtəlif yaşlı 
və tərkibli süxurlarda, ən çox Üst Təbaşirin vulkanogen-çökmə və vulkanogen süxurlarda rast 
gəlinir. Kinovar filizlərdə pirit, xalkopirit, antimonit, maqnetit, hematit, sfalerit və s. minerallarla 
assosiasiya təşkil edir. Naxçıvan MR-də Badamlı-Aşağı Kişlaq təzahürləri məlumdur.Sürmə 
müstəqil yataqlar təşkil etmir. Sürmə antimonit mineralı şəklində Levçay civə yatağında kinovarla 
birlikdə yığıntılar əmələ gətirir. 

Levçay civə yatağı - Kəlbəcər rayonunun Lev kəndindən 15-20 km şimal-qərbdə yerləşir. 
Filiz kütlələri kiçik linzalar şəklində təbaşir yaşlı karbonat süxurlar içərisində yerləşir. Filiz 
kütlələrinin uzunluğu 20 m-dən 70 m-ə qədər, qalınlıqları isə 2,5 m-dən 6,5 m-ə qədərdir. Filizdə 
civənin orta miqdarı 0,261-0,497% arasında dəyişir. 

Ağyataq civə yatağı - Kəlbəcər şəhərindən 12-15 km şərqdə, cənub-şərqdə yerləşir. Yataq 
1984-cü ilə kimi Şorbulaq dağ-mədən müəssisəsi tərəfindən istismar olunmuşdur.   Filizdə civənin 
orta miqdarı 0,3%-dir. 

Çilgəzçay yatağı - Laçın rayonunun Ələkçi kəndi yaxınlığındadır. Civə minerallaşması 
əzilmiş, kvarslaşmış santon yaşlı süxurlar içərisində yerləşir. Civənin əsas mineralı olan kinovar 
ayrı-ayrı yuvacıqlar, möhtəvilər və damarcıqlar şəklində filizdaşıyan süxurlar içərisində qeyri-
bərabər paylanmışdır. 

Narzanlı yatağı-Laçın rayonunun Kalafalıq kəndi yaxınlığındadır.  Civənin əsas mineralı ki-
novar ayrı-ayrı linzalar, yuvacıqlar və damarcıqlar şəklində əhəngdaşları içərisində yerləşir. [4]    

Qızılbulaq yatağı. Ağdərə rayonu ərazisində, Ağdam şəhərindən 63 km şimal-qərbdə 
yerləşir. Yataqda dəqiq kəşfiyyat işləri aparılmış, ehtiyatları hesablanmış və təsdiq edilmişdir. 
Yataq qızıl-mis-kolçedan geoloji-sənaye tipinə aiddir. Filizlər əsasən piritdən, xalkopiritdən, 
markazitdən, sfaleritdən, xalkozindən, kvarsdan və s.-dən ibarətdir. Filizdə qızılın orta miqdarı 4,0 
q/t, gümüş - 5,4 q/t, mis – 1,41 % təşkil edir. Yatağın əsas faydalı komponentləri qızıl, gümüş və 
mis; yanaşı komponentlər selen, tellur və kükürddən ibarətdir. [1] 

Zod yatağı. Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər və Ermənistan Respublikasının Basar-
keçər (Vardenis) rayonlarının sərhəddində yerləşir. Yataq 1951-ci ildə “Qafqazqızılkəşfiyyat” İda-
rəsi tərəfindən aşkar olunmuş, yatağın əksər hissəsinin Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşməsinə 
baxmayaraq naməlum səbəblərə görə kəşfiyyat işləri Ermənistan SSRİ Geologiya İdarəsi və 
Ermənistan Əlvan Metallurgiya İdarəsi tərəfindən aparılmışdır. Yatağın 23 filiz damarından cəmi 
7-nin Ermənistan ərazisində yerləşməsinə baxmayaraq keçmiş SSRİ Nazirlər Soveti yanında 
fəaliyyət göstərən Dövlət Ehtiyatlar Komissiyasında ermənilər tərəfindən təqdim edilmiş geoloji 
materiallarda və xəritələrdə bilərəkdən saxtakarlığa yol verilmiş, Zod yatağının bütövlükdə Ermə-
nistana aid olması qəbul edilmişdir. Yatağın istismarına 1976-cı ildən başlanmışdır. [2] 

Vejnəli yatağı. Zəngilan rayonunda, Ağbənd dəmir yolu stansiyasından 4-5 km məsafədə 
yerləşir. Yataq kvars-qızıl-sulfid tərkibli damar geoloji-sənaye tipinə aid edilir. Yataq daxilində 
25 qızıllı damar aşkar edilmiş və qiymətləndirilmişdir. Sənaye əhəmiyyətli qızıl ehtiyatları kvars-
xalkopirit, kvars-karbonat-pirit-xalkopirit tərkibli 6 damarda toplanmışdır. Bütün filiz damarla-
rının ətraf süxurlarla təması kəskindir və qalınlıqlarının 10 sm-dən 4,0 m-ə qədər dəyişkən olması 
ilə səciyyələnirlər. Filizdə əsas faydalı komponent qızıldır. Ondan əlavə çıxarıla biləcək miqdarda 
gümüş, mis, tellur, bismut iştirak edirlər. Qızıl filizdə böyük ölçülüdür, “sərbəst” qızılın miqdarı 
9,8 %, birləşmə halında isə 85,3 % təşkil edir. Filizlərin qravitasiya-flotasiya sxemindən istifadə 
edilməklə zənginləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 96,52 % qızıl, 97,38 % gümüş, 95,9 % tellur 
və 65 % bismut çıxarıla bilər. Yataq sənaye istifadəsinə hazırlanmışdır. 

Vejnəli qızıl yatağı: Zəngilan rayonunda yerləşən yatağı kvars-qızıl-sulfid tərkibli damar 
geoloji-sənaye tipinə aid edilir. Yataqda 25 sayda qızıl saxlayan kvars damar zonaları öyrənilib, 
14,15,16,19,21 və 24-cü zonalar üzrə Cı+C2 kateqoriyası ilə ehtiyatlar hesablanıbdır. 

Vejnəli yatağı 1959-1962-ci illərdə Vejnəli geoloji-axtarış partiyası tərəfindən kəşf edilib. 
1962-1971,1976-1981 və 1983-1984-cü illərdə geoloji-axtarış və kəşfiyyat işləri aparılıbdır. 1984-
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cü ildə Vejnəli qızıl yatağı Məhəlli Ehtiyatlar Komissiyasında təsdiq olunaraq, Azərbaycan Res-
publikası Faydalı Qazıntı Ehtiyatlarının Dövlət Balansına qəbul edilib.Söyüdlü(Zod), Qızılbulaq 
və Vejnəli yataqları ermənilərin işğalı altında olduğuna görə, həmin yataqlar üzrə işlərin aparılması 
mümkün olmayıb.Ermənistan Azərbaycanın işğal etdiyi ərazilərindəki milli sərvətlərimizin talan 
edilməsi işini əsasən xarici şirkətlərin istismarına verib. Bu talan əməliyyatına Fransa, Kanada, 
İsveçrə və digər ölkələrdən imkanlı ermənilər və ya erməni diasporu ilə əlaqələri olan iş adamları 
Azərbaycan ərazisində yataqların istismarına cəlb edilib. Bu cür kriminal biznes nümayəndələ-
rindən biri də İsveçrənin dünyaca məşhur saat brendi “Franck Muller Group”un təsisçilərindən biri 
və baş direktoru Vartan Sirmakesdir.Yataqların istismarında nəinki xarici korporasiyalar, həm də 
ofşor zonalarda saxta şirkətlər yaratmaq yolu ilə Ermənistanın siyasi rəhbərliyi də iştirak edib. Bu 
sıraya Koçaryan-Sarkisyan cütlüyü, keçmiş səfir və indiki prezident Armen Sarkisyan və baş nazir 
Nikol Paşinyan daxildir. V.Sirmakesin Kəlbəcərin “Söyüdlü” və Zəngilanın “Vejneli” yataqların-
dan oğurladığı qızıl İsveçrə birjalarında satışa çıxarılır, qazanc isə elə həmin ölkənin banklarına 
yatırılır. Simarkes Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 999,9 əyarlıq qızıl külçələrin satışı ilə 
məşğul olan bir sıra proqramların da əsas sərmayədarıdır. 2001-ci ildə “Franck Muller”in 
Ermənistandakı nümayəndəliyi açılan zaman şirkətin təmsilçisi bildirmişdi ki, burada saatların 
qızıl çərçivələri üçün 18 karatlıq qızıl və 550 əyarlıq platindən istifadə olunacaq. 

Rəsmi statistikaya görə, Ermənistandan ixrac edilən məhsulların böyük bir hissəsi Vartan 
Sirmakesin vətəni olan İsveçrəyə ixrac olunur. 2019-cu ildə Ermənistan məhsullarının ixrac edil-
diyi ölkələr sırasında ikinci ən böyük paya sahib olan ölkə məhz İsveçrədir – ixracda bu ölkənin 
payı 17.4% (457 milyon dollar) həcmində olub.Azərbaycan ərazisində hasil olunan qızıl resursları 
Ermənistana gətirilir, Ermənistanda müəyyən saflaşdırma mərhələsindən keçdikdən sonra üçüncü 
ölkələrin bazarlarına çıxarılaraq, orada satışı həyata keçirilir. 5 il əvvəl Azərbaycanın Baş Proku-
rorluğu Vartan Sirmakesə qarşı cinayət işi açaraq onu beynəlxalq axtarışa verib. İstintaq mate-
riallarından aydın görünür ki, Azərbaycan tərəfi Sirmakesin qanunsuz iqtisadi fəaliyyəti və xüsu-
silə qızıl yataqlarının qeyri-qanuni istismarında iştirakı ilə bağlı kifayət qədər məlumat əldə edib. 
Bütün bu faktlar İsveçrə Konfederasiyası Baş Prokurorluğuna da təqdim olunub.Azərbaycan Pre-
zidentinin tapşırığına əsasən işğal olunmuş ərazilərimizdə Ermənistanın Azərbaycan vurduğu 
zərərlərin kompleks qiymətləndirilməsi aparılır. [5] 

Ağduzdağ yatağı. Kəlbəcər rayonunun cənub-şərqində yerləşir. Yataq ərazisində 100-ə 
qədər qızıllı kvars, kvars-karbonat damarı ayrılmışdır ki, onlardan 5-də sənaye əhəmiyyətli qızıl 
minerallaşması müəyyən olunmuşdur. Qızılın orta miqdarı 6.72 q/t olmuşdur. Asan zənginləşmə-
sini və qızılın çıxarılmasını, eləcə də topa qələviləşdirmə texnologiyasının tətbiqinin mümkünlü-
yünü nəzərə alaraq, qızılın nisbətən aşağı miqdarı (1.5 q/t-a qədər) qeyd olunan damarların və 
damarətrafı süxurların hesabına yatağın ehtiyatlarının 3-4 dəfə artırılması ehtimalı mövcuddur.   

Volfram. Volframın şeyelit mineralı şəklində kiçik təzahürləri Ordubad və Kəlbəcər rayon-
larında Mehri-Ordubad, Dəlidağ qranitoid plutonlarının təmasında müşahidə edilmişdir. 

Molibden. Molibdenin dövlət balansında qeydə alınmış ehtiyatları Ordubad filiz rayonunda 
Parağaçay (Qapıcıq sahəsi ilə birgə) yatağında cəmləşir. Naxçıvan qırışıqlıq zonasının Ordubad 
filiz rayonunda Göydağ, Diaxçay, Misdağ-Şəlalə və Kiçik Qafqazın Qarabağ filiz rayonunun Də-
mirli mis-porfir yataqlarında yanaşı komponent kimi molibden ehtiyatları qiymətləndirilərək sahə 
balansına qəbul edilmiş və proqnoz resursları hesablanmışdır. [1] 
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Оценка минеральных ресурсов освобожденных территорий 
 

Резюме 
В 1989-1993 годах 20% территории Азербайджанской Республики было оккупировано 

Арменией, а существующая инфраструктура на оккупированных территориях была разру-
шена и пришла в негодность. В результате начатой 27 сентября 2020 года контрнаступа-
тельной операции наша победоносная армия принесла нашему государству и народу ра-
дость освобождения одного за другим наших городов и сел, наших родных земель. После 
возвращения нам оккупированных земель главной необходимостью стали оживление хоз-
яйственной деятельности, пересмотр геологических карт, переоценка баланса существую-
щих полезных ископаемых на основе данных фонда. Территория нашей республики имеет 
сложное геологическое строение, а это, в свою очередь, обусловило разнообразие и много-
образие полезных ископаемых. Оценка этих природных ресурсов считается одним из важ-
ных вопросов. На заседании Рабочей группы Центра по экологическим вопросам, которая 
создана для решения вопросов на освобожденных территориях нашей страны, членам 
Рабочей группы рассказали об оценке экологической ситуации, мониторинге, проводимом 
в освобожденных районах и расчет причиненного ущерба. 

Али Алиев, глава Национальной службы геологоразведки Министерства экологии и 
природных ресурсов, сказал, что “мы начали работу по оценке минеральных ресурсов на 
наших освобожденных территориях”, и еще раз сказал, что территория Карабаха очень 
большие запасы полезных ископаемых. А “по состоянию на 1993 г. в этом районе открыто 
167 месторождений, их ресурсы подсчитаны и поставлены на государственный баланс, из 
них 126 месторождений нерудных строительных материалов и строительных материалов, 
15 месторождений руд и 26 подземных сладко-питьевых и термальных минеральных вод 
месторождения существовали. На этих месторождениях подсчитаны большие запасы, 
которые скоро будут введены в эксплуатацию”. 
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Assessment of mineral resources of liberated territories 

 
Summary 

In 1989-1993, 20% of the territory of the Republic of Azerbaijan was occupied by Armenia, 
and the existing infrastructure in the occupied territories was destroyed and rendered useless. 

As a result of the counter-offensive operations started on September 27, 2020, our victorious 
army has brought joy to our state and people of the liberation of our cities and villages, our native 
lands one after the other. After the return of our occupied lands, revitalization of economic activity, 
revision of geological maps, and reassessment of the balance of existing mineral resources based 
on fund data have become the main necessity. The territory of our republic has a complex 
geological structure, and this, in turn, has led to the variety and variety of minerals. Valuation of 
these natural resources is considered one of the important issues. At the meeting of the Center's 
Working Group on Environmental Issues, which was created to solve issues in the liberated 
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territories of our country, the members of the Working Group were told about the assessment of 
the ecological situation, the monitoring carried out in the liberated regions and the calculation of 
the damage caused. 

Ali Aliyev, the head of the National Geological Exploration Service of the Ministry of 
Ecology and Natural Resources, said that “we have started work on the assessment of mineral 
resources in our liberated territories” and he once again said that the territory of Karabakh has very 
large reserves of mineral resources. And “as of 1993, 167 deposits were discovered in this region, 
their resources were calculated and included in the state balance sheet, of which 126 non-mineral 
construction and construction materials deposits, 15 ore deposits and 26 underground sweet 
drinking and thermal mineral water deposits existed. Large reserves have been calculated in these 
fields and will soon be put into operation.” 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNAN ƏRAZİLƏRİN EKOLOJİ VƏZİYYƏTİ VƏ BƏRPASI 

ÜÇÜN GÖRÜLƏCƏK İŞLƏR 
 

Müasir dövrdə dünyanın sağlam cəmiyyətə ehtiyacı olduğu kimi sağlam mühitə də ehtiyacı 
danılmaz faktdır. Bunun üçün hazırda XXI əsrin əsas çağırışlarından biri ekoloji tarazlığın təmin 
edilməsidir.  

Müharibə təkcə insanlar üçün deyil, həm də təbiət üçün öldürücü bir amildir. Müharibələrin 
ətraf mühitə təsiri insanın təbiətə təsirinin ən güclü və çirkin formasıdır. İstənilən müharibənin 
ekoloji fəsadlarının aradan qaldırılması üçün uzun illər tələb olunur. Müharibənin ən acı nəticələri 
dağıntılar və insan ölümləridirsə, bölgədə radioekoloji vəziyyətin  pisləşməsi ilə əlaqədar yarana 
biləcək fəsadları bununla müqayisədə daha dəhşətli olan “tədrici ölüm” adlandırmaq olar. 

30 ilə yaxın Ermənistan tərəfindən işğalda saxlanılan Azərbaycan ərazilərində ekoloji mühit-
dən danışmaq belə mümkün deyil. İşğal olunmuş ərazilərdə həyata keçirilmiş qeyri-qanuni fəaliy-
yət və təbii ehtiyatların istismarı iqtisadi kontekstlə yanaşı, həm də bir sıra ekoloji problemlərə 
gətirib çıxarmışdır. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti təkcə Azərbaycanın deyil, ümumilikdə bölgə-
nin təbii ekoloji mühitini təhlükə altına alıb. Azərbaycan ərazilərinin talan edilməsi, düşmənin bu 
torpaqlarda flora və faunanı məhv etməsi bütün Qafqazın ekoloji durumuna çox böyük mənfi təsir 
göstərib. [1] 

Ermənistan Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədləri daxilində əraziləri işgal 
etməsi nəticəsində son 30 ildə minlərlə insan həyatını itirmiş, 1 milyondan çox insan məcburi köç-
kün olmuşdur. Ermənistanın təcavüzkar siyasəti nəticəsində ölkəmizin  təbiətinə, bioloji müxtə-
lifliyinə, su ehtiyatlarına, fauna və florasına ciddi ziyan vurulmuşdur. Hal-hazırda işgaldan azad 
olunmuş ərazilərdə qiymətli sərvətlər dagıdılmış və Ermənistana daşınmışdır, min hektarlarla me-
şə sahələri qəsdən yandırılmışdır. Meşələrin qırılması və yandırılması, su ehtiyatlarının çirklən-
məsi, flora və faunanın məhv edilməsi, regionda yerin təkinin talan edilməsi nəticəsində ekoloji 
tarazlıq pozulmuşdur. Bu regionda ətraf mühitin deqradasiyası o qədər maneəsiz şəkildə baş ve-
rirdi ki, hətta Ermənistanın özündəki ekoloji təşkilatları belə narahat edirdi. 

Bundan 13197,5 ha qiymətli agac növləri olmuşdur. İşgaldan azad olunmuş Zəngilan, Ağ-
dam, Kəlbəcər, Qubadlı və digər rayonlarda qiymətli agac növlərinin çoxu yarımfabrikat kimi xa-
rici ölkələrə daşınmışdır. Ermənistan ekoloji terrorunun davamı olaraq noyabr ayında Şuşa şəhəri 
ətrafında Topxana meşəsini zəhərli və dünyada istifadəsi qadagan olunmuş ag fosfor maddəsindən 
istifadə edərək yandırmış, döyüş bölgəsindən uzaqda yerləşən Ağgöl və Göygöl Milli Parkları 
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ərazilərinə raket ataraq yanğın törətmişdir. İşgaldan azad olunmuş Zəngilan rayonu ərazisində  
sahəsi 117 ha olan dünyada anoloqu olmayan təbii çinar meşəsi vardır. Onun 107 hektarı Bəsitçay 
Dövlət Qorugu ərazisini təşkil edir. Qoruq ərazisində olan çinar meşəsində agacların bir hissəsi 
qırılıb, agaclar kökündən çıxarılaraq doğranıb mebel sexlərinə, xarici ölkələrə daşınmış, qoruq 
ərazisi də ekolji terrora məruz qalmışdır. Eyni zamanda Zəngilan rayonundakı Arazboyu dövlət 
yasaqlıgındakı araz palıdı və digər qiymətli agac növləri də ekolji terrora məruz qalmışdır. Təkcə 
Qubadlı şəhərinin mərkəzində təbiət abidələri olan yaşı 150-300 il olan  Şərq  çinarları, iri  dia-
metrli çoxillik qoz agacları məhv  edilmiş, 1960-cı illərdə salınmış  sahəsi 2 ha  olan meşə-park 
tamamilə məhv edilmişdir. Rəsmi məlumatlara görə Ermənistanın ekoloji terroru nəticəsində su 
ehtiyatları, çaylar da çirklənməyə məruz qalmışdır. Bunun nəticəsidir ki Azərbaycan ərazisindən 
keçən Araz çayının 43 km hissəsində mikroflora və mikrofauna məhv edilib və suyun tərkibindəki 
agır metalların miqdarı normadan dəfələrlə çoxdur. Araz çayını ən çox çirkləndirən çaylardan biri 
Zəngilan rayonu ərazisindən axan Oxçuçaydır. Ermənistan dag- mədən kombinatlarının yüz min 
tonlarla agır metal duzlarını, turş sularını Oxçu çayına axıdır, ekoloji terror törədir.  

Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində 13197, 5 hektar qiymətli meşə 
sahəsi misli görünməmiş vandalizmə məruz qalıb. Hazırda işğaldan yeni azad edilmiş yerlərdə bu 
vandalizmin miqyasını hələ hesablamaq mümkün olmayıb. Amma həmin ərazilərdə aparılan mo-
nitorinqlərdən sonra onun miqyasını qiymətləndirmək mümkün olacaq. İşğal olunmuş ərazilərdə 
460 növdən çox yabanı ağac və kol bitir. Ermənistanın işğalı altında olan Bəsitçay və Qaragöl 
qoruqları, Arazboyu, Laçın, Qubadlı, Daşaltı təbiət yasaqlıqları kimi qorunan ərazilərdə “Qırmızı 
kitab”a daxil olmuş 60-dan çox fauna və 70-dən çox flora növünün əksəriyyəti artıq məhv edil-
mişdir. [2] 

Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə ekoloji fəlakətin qarşısının alınması istiqamətin-
də işlərə rəvac verilmişdir. İşğaldan yenicə azad olunmuş Füzuli, Zəngilan və Ağdam rayonları 
ərazilərində, əsasən, Şərq çinarı olmaqla, ümumilikdə, 2000-dək müxtəlif növ ağac əkilib, 100 kiloq-
ramdan artıq palıd və digər meşə ağaclarının toxumları səpilib. Ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin 
müavini Firdovsi Əliyevin sözlərinə görə, ağacəkmə aksiyaları Qubadlıda, Cəbrayılda davam etdiril-
mişdir. Nazir müavini əlavə edib ki, ümumiyyətlə, işğaldan azad olunmuş bütün ərazilər minalardan 
təmizlənib təhlükəsiz vəziyyətə gətirildikcə ağacəkmə tədbirləri davam etdiriləcək. 

ETSN-in əməkdaşları tərəfindən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ekoloji tarazlığın bərpası 
istiqamətində işlər davam etdirilir. İşğalçı Ermənistan tərəfindən Qarabağ bölgəsində məhv edil-
miş yaşıllıq massivlərinin yenidən bərpasına, doğma torpaqlarımıza Böyük Qayıdış təntənəsinə 
hər kəs böyük ruh yüksəkliyi və qələbə sevinci ilə öz töhfəsini verməyə çalışır.  

Erməni millətçiləri işğal edilmiş Qarabağ ərazisində narkotik bitkilər əkərək həmin əraziləri 
terror yuvasına çeviriblər. 

Erməni işğalçıları tərəfindən təmas xəttində yerləşən Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Tərtər və 
Xocavənd rayonlarının əraziləri düşünülmüş şəkildə od vurularaq yandırılıb. Ermənilər tərəfindən 
mütəmadi olaraq törədilən yanğınlar nəticəsində 110 min hektardan çox münbit torpaqlar məhv 
edilib, ətraf mühitə və canlı təbiətə əhəmiyyətli dərəcədə ziyan vurulub. 

Yanğınlar ermənilərin nəzarətində olan min hektarlarla əraziləri əhatə etməklə bərabər, eyni 
zamanda, Azərbaycanın nəzarəti altında olan ərazilərə də keçib. 

Tərtər rayonunun Suqovuşan  kəndinin  işgaldan azad olunması Ermənistan tərəfindən su 
axıntısının qarşısını aldıgı Suqovuşan su anbarının da azad olunması ilə nəticələndi. Bu da Tərtər, 
Yevlax, Çoranboy rayonları ərazilərində ekoloji vəziyyətin yaxşılaşmasını təmin edəcəkdir. Ümu-
mi su tutumu 560 milyon kubmetr olan Sərsəng su anbarında  1994-cü ildən Ermənistan tərəfindən 
su axımı demək olar ki baglanılmışdır. Anbardan kanala su yalnız  qış aylarında daşqın yaratmaq, 
əraziləri ekoloji terrora məruz qoymaq məqsədilə buraxılırdı. 

28 avqust 2020-ci il tarixində Ermənistan tərəfi öz başlanğıcını Ermənistan ərazisindən gö-
türən və daha sonra Azərbaycanın Qazax rayonu ərazisindən keçən İncəsu çayını qəsdən bağlayıb. 
Bu, Qazax rayonunun Kəmərli kəndində Ermənistanla həmsərhəd olan su anbarında su ehtiyatla-
rının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına və kənd təsərrüfatı torpaqlarının suvarılması ilə bağlı qaçıl-
maz problemin yaranmasına gətirib çıxarıb. [3] 
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İşğal olunmuş ərazilərdəki 17 ədəd hidroloji məntəqədə hidrometeoroloji müşahidələr da-
yandırılıb və hidrometeoroloji müşahidə bazası sıradan çıxarılıb. Ermənilərin işğal altında sax-
ladığı torpaqlarda ümumi həcmi 631 milyon m3 olan 10 su anbarı, o cümlədən Tərtər çayı üzərində 
inşa edilmiş, su tutumu 560 milyon m3 olan və 100 min hektardan artıq əkin sahəsinin suvarılma-
sına hesablanmış Sərsəng su anbarı baxımsızlıqdan sıradan çıxmaq üzrədir. Uzun müddətdir ki, 
texniki qurğulara xidmət göstərilmədiyindən, qəza vəziyyətində olan Sərsəng su anbarından 
aşağıda, dağətəyi və aran hissədə yerləşən yaşayış məntəqələrində yaşayan 400 min əhali təhlükə 
altındadır. Su anbarının suyu qış vaxtı ərazinin mövsümi ehtiyacları nəzərə alınmadan əhalisi 
azərbaycanlılardan ibarət olan kəndlərə buraxılır və nəticədə yaşayış məntəqələri, kənd təsərrüfatı 
sahələri və kommunikasiya xətləri qışda su altında qalır. İsti yay mövsümündə isə illik su norma-
sının 10-15%-i buraxılır ki, bu da kəskin su qıtlığı, əkin sahələrinin suvarılmasında problemlər 
yaradır, yaşıllıqlar quruyaraq məhv olur. Qeyd olunan faktları nəzərə alaraq, Avropa Şurası Par-
lament Assambleyası tərəfindən Azərbaycanın sərhədyanı rayonlarının sakinlərinin qəsdən sudan 
məhrum edilməsi ilə bağlı 2085 (2016) nömrəli qətnamə qəbul edilib. Qətnamədə vacib humanitar 
problem nəzərə alınaraq, Ermənistan silahlı qüvvələrinin sözügedən regiondan dərhal çıxarılması, 
müstəqil mühəndis və hidroloqlar tərəfindən yerində təhqiqat aparılmasının təmin edilməsi tələb 
edilib. 

Azərbaycanın işğal altında olan Kəlbəcər rayonu ərazisindəki “İstisu” doldurularaq qablaş-
dırılır, doldurulmuş qabların üzərində isə Ermənistanın Cermuk yaşayış məntəqəsinin ərazisindəki 
bulaqlardan doldurulması barədə fars dilində məlumat və kimyəvi tərkibi yazılır. 

Sentyabrın 27-də başlayan əks-hücum nəticəsində Azərbaycan Ordusu Suqovuşan kəndini 
işğaldan azad etmiş və Suqovuşan su anbarından su buraxılmasını mümkün etmişdir. Azərbaycan 
Respublikasının  Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, bununla da 
Azərbaycanın aşağı səviyyədə yerləşən rayonlarına suyun verilməsi, eləcə də ekoloji tarazlığın 
təmin edilməsi istiqamətində mühüm addım atılmışdır. 

Bundan başqa, müharibə əməliyyatları zamanı bir sıra silahların hazırlanmasında istifadə 
olunan radioaktiv və yüksək toksikliyə malik bəsitləşdirilmiş uran radioekoloji vəziyyəti pisləş-
dirən digər əsas mənbələrdən biridir. Ekspertlərin rəyinə görə, müharibə zamanı bəsitləşdirilmiş 
uran torpağın radioaktiv çirklənməsinə gətirib çıxarır ki, bu da gələcəkdə yerli əhali arasında bəd-
xassəli törəmələr və müxtəlif genetik xəstəliklərin əmələgəlmə riskini dəfələrlə artırır. Təbii ra-
diasiya bizi bütün həyatımız boyu müşayiət edir. Lakin nisbətən yaxın zamanlarda məlum olmuş-
dur ki, insan sağlamlığı üçün ən təhlükəli radiasiya mənbəyi təbii radioaktiv qaz olan radon və 
onun parçalanma məhsullarıdır. 

Hazırda erməni işğalından azad olunmuş ərazilərimizdə radioekoloji vəziyyətin öyrənilməsi 
məqsədilə elmi-tədqiqat işlərinin davam etdirilməsi üçün şərait yaranmışdır. Düşmən tərəfindən 
dağıdılmış kənd və şəhərlərimizin bərpası zamanı yeni tikilən binaların ərazisində radon və təbii 
şüalanma mənbələrinin təyin olunması məsələsinin vacibliyi nəzərə alınarsa, bu tədqiqatların döv-
lət nəzarəti altında aparılması adı çəkilən radioekoloji problemin effektiv həllini təmin etmiş olar. 

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun indiyə kimi apardığı elmi-tədqiqat işlərin nə-
ticəsində əldə olunan təcrübədən istifadə etməklə Qarabağ və ətraf rayonların işğaldan azad edil-
miş ərazilərində radioekoloji çirklənmə səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, radon riskli zonaların 
müəyyənləşdirilməsi, bərpa olunan və yenidən tikilən yaşayış, ictimai və digər binalarda təbii şüa-
lanmanın və radonun miqdarının təyin edilməsi, həmin ərazilərdə radon riskinin azaldılması üzrə 
məsələlərin həyata keçirilməsi üçün Dövlət Tədbirlər Proqramının işlənməsi məqsədəuyğundur. 

Aydındır ki, azad edilmiş ərazilərdə infrastrukturun inkişafı, ekoloji problemlərin aradan 
qaldırılması və köçürülmə planlarını həyata keçirmək üçün azad edilmiş ərazilərdə səyləri azalt-
maq vacibdir.  

Azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi qarşıya qoyulan əsas məsələlərdən biridir. 
İşğaldan azad edilmiş ərazilərin tamamilə təmizlənməsi regionun davamlı inkişafı və çiçəklənməsi 
üçün çox vacibdir. Həmçinin bu proses azərbaycanlı miqrantların məskunlaşmasına və regionda 
iqtisadi inteqrasiya prosesinə təsir göstərəcəkdir. Ərazinin minalardan təmizlənməsini sürətlən-
dirmək və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün müasir mədən texnikası və texnikalarından istifadə 



415 

edilir. Partlayışla mübarizə üzrə Türkiyə və Böyük Britaniya mütəxəssisləri mina təhlükəsini ara-
dan qaldırmaq üçün azərbaycanlı həmkarlarına təlim keçir. 

Azad edilmiş ərazilərdə ekoloji bərpa işlərinin aparılması zamanı dünya təcrübəsi kimi daha 
çox xəritələşdirmə üsulundan istifadə edilmişdir. Xəritələşdirmə bir çoxluğun nöqtələrinin digər 
çoxluğun nöqtələri ilə uyğunlaşdırıldığı uyğunlaşma prosesidir. Bu prosesdə əsasən işğaldan azad 
edilmiş bölgələrin xəritəsi çəkilmiş, mövcud ərazilər minadan təmizlənmiş, münbit torpaqların 
tərkibi dəyərləndirilmiş, balıqçılıq, ovçuluq, bitkiçilik üçün mümkün şəraitin monitorinqi aparıl-
mışdır. Bütün bunlar bölgənin gələcək inkişafı üçün olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu üsuldan demək olar ki, bir çox ölkələrdə   - Böyük Britaniya, Türkiyə və Almaniyada 
geniş istifadə olunur. [5] 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə bu il Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən bir 
sıra fəaliyyətlərin icrası nəzərdə tutulur. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə biomüxtəlifliyin qorunması, xüsusi mühafizə olunan ərazi-
lərin infrastrukturunun yaxşılaşdırılması və meşə-bərpa işləri ilə bağlı yerli və xarici təşkilatlarla 
birgə layihələr planlaşdırılır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 9 su anbarı, 14 iri çay var. Hazırda 
11 çay hövzəsi üzərində avtomatik suölçmə cihazları quraşdırılır. Eyni zamanda, iki yeni su anbarı-
nın - Həkəri və Bərgüşad çayları üzərində yeni su anbarlarının tikilməsi ilə bağlı layihələr hazırlanır. 

Nazir müavini bildirib ki, hər iki çay su ehtiyatları baxımından çox zəngindir və onların 
üzərində yeni su anbarlarının tikilməsi həm yeni salınacaq Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl şəhərlərinin 
əhalisinin içməli su ilə təminatında, həm də həmin ərazilərin əkin sahələrinin suvarılmasında bö-
yük əhəmiyyət kəsb edəcək. Növbəti dövrlərdə texniki əsaslandırma sənədləri hazırlanandan, bu-
nunla bağlı müvafiq qərar veriləndən sonra tikinti işlərinə başlanılacaq. Bu ildən minalardan tə-
mizlənmiş ərazilərdə meşə zolaqlarının salınması, meşə-bərpa işlərinin aparılması planlaşdırılır. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə bu il Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən bir 
sıra fəaliyyətlərin icrası nəzərdə tutulur. 

“Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarə-
etmənin təşkili haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 29 oktyabr tarixli Fər-
manı ilə verilmiş tapşırıqlara əsasən ətraf mühitin qorunması, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə 
və onların ilkin qiymətləndirilməsi məqsədilə yaradılmış Əməliyyat Qərargahlarında təmsil olu-
nan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) əməkdaşları Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, 
Füzuli və Xocavənd rayonlarının ərazilərində monitorinqlərə başlayıb. 

Nazirlik 2022-ci ilin planında azad edilmiş ərazilərdə görüləcək işləri öncəlik olaraq göstərir. 
Belə ki, bu il həmin bölgədə bioloji müxtəlifliyin qorunması, zəngin su ehtiyatlarından istifadə, 
məqsədli şəkildə məhv edilmiş meşə ehtiyatlarının bərpası, istismar olunmuş mineral xammal 
ehtiyatlarına dəymiş ziyanın hesablanması və Ermənistana qarşı müvafiq iddiaların qaldırılması 
istiqamətində fəal işlər həyata keçiriləcək. Proseslə əlaqədar yerli və xarici təşkilatlarla birgə 
layihələr planlaşdırılıb. 

Ümumiyyətlə, Qarabağda həyatın yeni keyfiyyətdə bərpası və inkişafı üçün hazırlanan 
planda aşağıda göstərilən 9 ümumi fəaliyyət istiqamətini müəyyənləşdirmək, görülməsi nəzərdə 
tutulan bütün tədbirləri, aparılan elmi-tədqiqat işlərini bu istiqamətlər üzrə cəmləşdirmək və həyata 
keçirmək məqsədəuyğun hesab edilir: 

– ərazilərin minalardan təmizlənməsi də daxil olmaqla əhalinin həyat və fəaliyyəti üçün 
zəruri şəraitin yaradılması; 

– əhalinin məskunlaşmasının səmərəli təşkili, şəhər və kəndlərin bərpasına sistemli yanaşma; 
– iqtisadiyyatın inkişafı üçün hazırda və nisəbətən yaxın perspektivdə istifadəsi mümkün 

olan potensialın müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi; 
– mövcud potensialdan səmərəli istifadə etmək, tarixən toplanmış istehsal təcrübəsini qoru-

yub saxlamaq və məhsulun xarici bazarlara çıxış imkanlarını genişləndirmək prinsiplərini rəhbər 
tutaraq iqtisadiyyatın bərpa və inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmək; 

– regionda həyatın yeni keyfiyyətdə bərpası və inkişafının maliyyə təminatı mənbələrini və 
imkanlarını müəyyənləşdirmək; 
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– regionun hazırda istifadəsi mümkün olan təbii resurs və sərvətlərindən səmərəli istifadə 
etmək, xarici bazarlara məhsul çıxarmaq, əsasən azərbaycanlı vətəndaşları işə cəlb etməklə səna-
yedə sahibkarlığı formalaşdırmaq; 

– torpağın istifadə edənlər (sahibkarlar, həyətyanı sahələr) arasında məqsədyönlü bölüş-
dürülməsi, ehtiyat torpaq fondunun saxlanması və bütövlükdə, torpaqdan səmərəli istifadə etməklə 
kənd təsərrüfatında sahibkarlığı formalaşdırmaq; 

– növbəlilik və sonradan regionun bu sahədə bütün imkanlarından səmərəli istifadə etməklə 
turizmin təşkili; 

– orta, ibtidai təhsil və peşə-ixtisas məktəblərinin, tədricən ali təhsil və elmi-tədqiqat mər-
kəzlərinin təşkili. [4] 

Əlbəttə, bu istiqamətlərə nəyi isə əlavə etmək, təkmilləşdirmələr aparmaq da olar. Lakin 
bütün hallarda problemə belə sistemli yanaşma bu mürəkkəb və çoxşaxəli prosesdə pərakəndəliyi 
aradan qaldırar və çətinliklərin həllini nisbətən asanlaşdırar. 

Məqsədimiz Qarabağı onun böyük imkanlarına uyğun olaraq hərtərəfli inkişaf etdirmək, mo-
dernləşdirmək, Azərbaycanın zəngin və iqtisadi cəhətdən ən güclü regionlarından birinə çevirməkdir. 
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AZƏRBAYCANIN DAĞLIQ ƏRAZİLƏRİNDƏ TORPAQ ÖRTÜYÜNÜN EKOLOJİ 
DİFERENSİASİYASI 

 
Azərbaycanın dağlıq ərazilərinin torpaq örtüyünün davamlı inkişafında diferensiasiyasının 

(diferensiya - müqayisə, ayırd etmək kimi ifadələri özündə birləşdirir) ekoloji cəhətdən öyrənilməsi 
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Dağlıq ərazilərin fiziki-coğrafi şəraiti, o cümlədən torpaq örtüyünün 
davamlı inkişafı, dəyişilmə dərəcəsi və s. xüsusiyyətlərinə görə aşağıdakı təsnifatla izahı verilir. 

Ekologiya elmi-tədqiqatları üçün istifadə edilən diaqnostik təhlillərin önəmə gətirilməsi həm 
dağlıq ərazilərin torpaq örtüyünün proqnozlarının hazırlanması, həm də ətraf mühit kompo-
nentlərinin sistemli öyrənilməsində müəyyən dərəcədə praktiki nəticələrə nail olmaq imkanını da 
yaradır. Eksperimental ekoloji araşdırmaların ən mühüm problemlərinə daxil olan diaqnostik  təh-
lillərin nəticələri dağlıq torpaq örtüyünün neqativ hallarının qarşısının alınmasına aid edilir. Bu-
nunla yanaşı, dağlıq torpaqların diaqnostik ekocoğrafi mühitinin müasir və gələcək imkanlarına 
metodiki cəhətdən yanaşılması əsas göstəricilərinin sıralarına da daxil edilir. 

Dağlıq torpaq örtüyünün ekologiyasının kompleks öyrənilməsi, təbii kompekslərinin özünü 
tənzimləməsində metodiki əsas kimi qəbul edilir. Torpaq örtüyünün geofiziki xüsusiyyətlərinin (ra-
diasiya, torpaq  istilik rejimi, rütubətliyi, bioloji müxtəlifliyi və s.) diaqnostik təhlillərini mümkün edir. 

Elmi əsaslarla izahının məqsədlərinin daxilində ekoloji diaqnostika, torpaq  örtüyünün  po-
tensialı diaqnostika probleminə dair  və onun praktiki mənimsənilməsi vəziyyətini tədqiqat sahə-
sinə çevirir. Ekoloji diaqnostika probleminə dair B.Ə.Budaqov, A.A.Mikayılov, Y.Ə.Qəribov və 
başqa alimlərin əsərlərində aydınlıq gətirilmişdir. 

Dağlıq ərazilərinin torpaq örtüyünün diferensiasiyasında tipli torpaq örtüyünün təhlilləri 
göstərir ki, hündürlükdən asılı olaraq onların fiziki-coğrafi və ekoloji mühiti arasında müxtəlif 
fərqlər mövcuddur. Böyük və Kiçik Qafqazın dağ-çəmən torpaq örtüyü 1800-2000 metrlə 3000-
3200 metr hündürlükdə yerləşmişdir. Fiziki-coğrafi quruluşu və eləcə də ekologiyası soyuq iqlimi 
ilə xarakterizə olunur. Torpaq-bitki örtüyü fiziki-coğrafi və ekoloji qanunauyğunluğun əsasında 
formalaşmışdır. Böyük Qafqazın alp və sualp çəmənlikləri otlaq heyvandarlığın inkişafında 
əhəmiyyətlidir. Dağ-meşə torpaqlarının diferensiasiyası 600-700 metrdən başlayaraq hündürlük 
qurşaqlarına qədər davam edir. 

M.Y.Xəlilov (1) göstərir ki, dağ-meşə qurşağının yuxarı sərhədi 2400 metr  yüksəklikləri 
əhatə edir. İstilik və rütubətlənmə və genezisinə görə dağ-meşə torpaq örtüyü qonur dağ-meşə; 
qəhvəyi dağ-meşə və s tiplərinə ayrılır. Bu torpaq tiplərində torpaqların humusunun miqdarı 6.0-
23.6% arasında dəyişilir. Dağ-meşə torpaq sahələrində məhsuldarlığı artırmaq, onun qoruyucu, 
səhiyyə-gigiyena və digər faydalı tədbirlərin görülməsini tələb edir. 

Uzun illərdən bəri yığılıb qalmış ekoloji problemlər vaxtında öz həllini tapmadığı üçün 
respublikanın dağlıq torpaqlarının ekoloji cəhətdən gərginliklərin davam etmişdir. Məsələn, əsas 
ekoloji problemlərdən biri də kənd təsərrüfatı üçün yararlı olan torpaqların tədricən sıradan 
çıxmasıdır. Belə ki, bu torpaqlardan hazırda 3,6 mln. ha eroziyaya məruz qalıb(2). 

Bunlardan 1,3 mln. ha zəif, 1,16 mln. ha orta və 1,14 mln. ha yüksək dərəcədə eroziyaya 
uğrayıb. Aqrotexniki qaydalara tam əməl olunmaması, meşələrin sistemsiz qırılması, torpaqlardan 
ekstensiv istifadə edilməsi ekoloji gərginliklərin yaranma səbəblərinin sıralarına daxil edilir. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təqdim etdiyi məlumata əsasən, hər il ölkə 
ərazisində 10 min hektardan artıq meşə-bərpa işləri aparılır. Təkcə 2015-2020-ci illərdə ölkədə 
xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin ümumi sahəsi qısa müddət ərzində 4,5 faizdən, yəni 478 
min hektardan 778 min 464,7 hektara çatdırılıb. Bu da ölkə ərazisinin təqribən 9 faizini təşkil edir. 
Dövlət tərəfindən 2000-ci ildə dövlət büdcəsinin 1,9 milyard manatı “Əsaslı investisiya qoyuluşu”  
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torpaqlarının yaxışılaşdırılmasına sərf olunmuşdur.    
Bundan əlavə, nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycanda əkinə yararlı torpaq sahələrinin həcmi 

cəmi 4,5 milyon hektardır. Onun da  çox hissəsi dağlıq ərazilərində (46.8 %)  yerləşmişdir. Müəy-
yən edilib ki, öncə torpaqların münbitliyi qorunmalıdır. Təbii fəlakətlərə məruz qalan dağ torpaq-
larının münbit hala gətirilməsi dövlət siyasətinin tərkib hissəsinə çevrilmişdir.  Aqrokimyəvi labo-
ratoriyaların maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmişdir ki, torpağın qida maddələri ilə təmin 
olunma dərəcəsi, torpağa veriləcək gübrələrin normaları  müəyyən edilir. 

AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun meliorasiya laboratoriyasının əməkdaş-
larının məlumatlarında torpaqda baş verən eroziya və şoranlaşmanın səbəbləri, eləcə də onun törətdiyi 
fəsadlar haqda maraqlı məlumatlar verilmişdir. Torpaqlarda asan həll olunan duzlar var ki, bunlar tez 
həll olunduğuna görə torpaqların münbitliyi azalır və bunun da nəticəsində bitkilərin məhsuldarlığı 
aşağı düşür. Həmçinin, suvarma eroziyası və ya başqa adla meliorasiya eroziyası prosesi yerin mail-
liyindən asılı olaraq torpağın üst qatında, mailliyi aşağı olan hissədə gedir. Ona görə də, münbitlik 
azaldığından məhsuldarlıq aşağı düşür və kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı az olur. 

Maddələrin torpaqda hərəkətini təyin etmək üçün əsas göstəricilərdən biri onların torpaq 
məhlulunda mövcudluğudur. Kimyəvi proseslər əsasən torpağın bərk fazasında, torpaq məhlulun-
da, torpaq havasında mikroorqanizmlərin və bitki köklərinin iştirakı ilə baş verir. Torpaq məhlu-
lunda və torpağın bərk fazasında bu elementlər kifayət qədər olduqda bitkilər üçün qidalanma 
mənbəyinə çevrilir və onların fəaliyyətini tənzimləyir (3).  

Torpağın çirklənmə göstəriciləri kimyəvi birləşmələrin torpaqda miqrasiyasından asılıdır. 
Çirklənmə zamanı torpağın buferlilik qabiliyyəti torpaq məhlulunda kimyəvi elementlərin konsen-
trasiyasını bir səviyyədə saxlayır və dəyişməsinə imkan vermir. 

Torpağın buferlilik qabiliyyəti çirkləndirici maddələrə təsir göstərməklə torpağın özünütən-
zimləməsinə şərait yaradır. Bəzi çirkləndirici maddələr (S, B, As, Ni, Se) torpaqda anion forma-
sında olur və üzvi maddələrlə reaksiyalar nəticəsində kompleks birləşmələr əmələ gətirərək torpaq-
da toplanır. Kompleks birləşmələr qələvi mühitə davamlıdır. Torpağı çirkləndirən pestisidlər isə 
üzvi maddələr tərəfindən aktiv udulur. 

Dağlıq ərazilərdə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyaya tələbatı çoxdur. Xüsusən dağ-mə-
dən işlərinin aparıldığı ərazilər üçün bu metodiki qaydalar daha effektli sayılır.  Çirklənmə dərin-
liyindən asılı оlaraq, çıxarılıb təmizlənməsi (mexaniki rekultivasiyada) tələb оlunan tоrpaq kütləsi 
təyin edilir. Ərazidən çıxarılacaq tоrpağın kütləsi ayrı-ayrı çirklənmə növü üzrə aşağıdakı kimi 
hesablanır (Ş. Həsənovaya görə):  

W = HxSxV, 
Burada W - çıxarılan faydalı qazıntılarla çirklənmiş tоrpağın kütləsi, tоnla; H - çirklənmiş 

qatın qalınlığı, m-lə; S - çirklənmiş ixtiyari növün sahəsi, m2 ilə; V - müvafiq qranulоmetrik 
tərkibli  çirklənmiş növün müəyyən qatının həcm çəkisidir, q/sm3 –la 
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Экологическая дифференциация наземного покрова в горных районах Aзербайджана 
 

Резюме 
Анализируются вопросы, связанные с экологией и дифференциацией почвенного 

покрова в горных районах Азербайджана. Соответственно приоритет отдается проблемам 
земного покрова, изучаемым диагностической экогеографией. Большое значение придается 
классификационным показателям растительного покрова в горных районах. 
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Ecological differentiation of land cover in mountainous areas of Azerbaijan 
 

Summary 
Issues related to the ecology and differentiation of soil cover in the mountainous areas of 

Azerbaijan are analyzed. Accordingly, priority is given to the problems of land cover studied by 
diagnostic ecogeography. Classification indicators of land cover in mountainous areas are given 
priority. 
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AZƏRBAYCANDA NEFT-QAZ SƏNAYESİ KOMPLEKSLƏRİNİN 
FORMALAŞMASININ İQTİSADİ - GOĞRAFİ ƏHƏMİYYƏTİ 

  
Neft və qaz hasilatı ilk dövrlər mütəmadi olaraq Abşeron yarımadasında, sonralar isə Aran 

iqtisadi rayonunun əsasən Muğan-Salyan hissəsində və Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda, nəhayət 
ən böyük həcmdə Xəzr dənizinin şelf zonasında çıxarılır. Hazırda neft və qaz istehsalı dənizdə 
sürələ artır. Quruda isə xüsusən Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda hasilat getdikcə azalır. Vaxtı ilə 
istismar edilmiş neft yataqlarını da nəzərə almaqla, indiki respublika ərazisində 90-a qədər neft-
qaz yatağı vardır. Azərbaycanda aşkar edilmiş və sənaye istismarı üçün yararlı neft ehtiyatları 1,5 
mlrd ton, qaz ehtiyatları ilə 2 trilyon kubmetrdir. Müasir dövrdə Azərbaycanda ümumi həcmi bir 
neçə mlrd ton neft və daha çox miqdarda təbii qaz ehtiyatları vardır. 

Uzun müddət yanacaq sənayesinin inkişafında böyük təcrübəsi olan və bu fəaliyyətdə çox 
yeniliklərin təşəbbüskarı kimi tanınan Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin geniş məkanda 
təcrübəsi təqdirəlayiq hal kimi qiymətləndirilmişdir. 

“Əsrin müqaviləsi” layihəsi vəzifələrinin uğurla həyata keçirilməsi ilə Azərbaycanın yana-
caq sənayesi də özünün yeni mərhələsinə qədəm qoydu. Respublikanın neft hasilatı coğrafiyası 
genişdir. Qaz kondensatı olmaqla onun ümumi hasilatında birinci yeri Xəzər dənizi və Abşeron 
iqtisadi rayonu (41,6 min ton) tutur. İkinci yerdə Şirvan şəhəri (469 min ton), üçüncü yerdə Salyan 
rayonu (304 min ton), sonrakı yerləri isə Siyəzən(49 min ton). Neftçala (46 min ton) və İmişli 
rayonu (28 min ton) tutur. 

Azərbaycanda neft və qaz hasilatı iki təşkilat tərəfindən həyata keçirilir.  
1) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ); 2) xarici şirkətlər və ARDNŞ-in 

iştirakı ilə yaranmış Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti.ABƏŞ-ə daxil olanlardan ən 
böyüyü İngiltərənin “British petroleum” (BP), Norveçin “Statoyl”, Türkiyənin “Tpno”, ABŞ-ın 
“Yunokl”, “Ekzol”, “Mebil”, Yaponiyanın “İtoçi” və  “İnpliks” xarici neft şirkətlərini göstərmək 
olar. Bu şirkətlər “Əsrin müqaviləsinə” uyğun olaraq “Çıraq”, “Günəşli” və “Azəri” neft yataqla- 
rının istismarı ilə məşğul olur. ARDNŞ-də təxminən ildə 9 milyon tona qədər hasil edilən neftin 
az bir hissəsi xammal kimi ixrac edilir, əsas hissəsi  (7 milyon ton) emala verilir. 

Azərbaycanda neft emalının dərinliyi dünyanın bir sıra qabaqcıl ölkələrindən geri qalsa da, 
burada daha çox və keyfiyyətli emal məhsulları alınır. Onlardan ağ nefti, avtomobil benzini, dizel 
yanacağını göstərmək olar. Neft emalı prosesində müxtəlif karbohidrogen yarımfabrikatları alınır  
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ki, onların da xeyli hissəsi neft-kimya və  kimya sənayesinin mühüm xammalını təşkil edir. 
Son dövrdə “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının istismara başlaması ilə əlaqədar olaraq bu 

yanacaq növünün də respublikada hasilat həcmi xeyli artmaqda davam edir. İstehsal olunan qazın 
16,3 mlrd m3  və ya 97%-i Xəzər dənizinin payına düşür. Hasil edilən qazın 57%-ini səmt qazı 
(yəni neftlə birlikdə çıxanlar) təşkil etdiyindən, məhsulun əsas hissəsi mövcud neft yataqlarından 
çıxarılır. 

Neft və qaz hasilatı Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinə xidmət edərək, ilk növdbədə onun 
daxili tələbatını ödəməyə xidmət edir. Hazırda Azərbaycan neft-qaz ixracını çoxşaxəli şəkildə hə-
yata keçirir. İndi respublikamızda bir necə neft və qaz kəmərləri çox uğurla işləyir. İlk neft kəməri 
Şimal marşrutu-Bakı-Novorossiysk  kəməri (1400 km), Bakı-Supsa (800 km-dən uzun), Bakı-
Tbilisi-Ceyhan (1716 km), bu kəmər 50 milyon tona qədər Xəzər neftini Türkiyənin Aralıq 
dənizində yerləşən Ceyhan limanına çatdıra bilir. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri vasitəsi ilə 
Azərbaycan qazı Avropanın başqa ölkələrinə çıxarılır. İtaliya, Türkiyə və Yunanıstan artıq Azər-
baycan qazından bəhrələnirlər. Beləliklə, Azərbaycanda enerji resursundan istifadə təkcə yerli 
yox, eyni zamanda beynəlxalq əhəmiyyət daşıyır. Əlamətdar haldır ki, son illərə qədər biz qaz 
idxal edirdiksə, indi dünya miqyasında böyük miqdarda onu ixrac edən ölkəyə çevrilmişik və 
fəaliyyətimizin miqyası getdikcə artır. Qalan üç kəmər Xəzər dənizində hasil edilən nefti onun 
sahilində yerləşən terminallara verir. “NABUKKO” qaz kəməri öz növbəsində, Türkiyənin qaz 
strukturu vasitəsilə Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edəcəkdir. Bu cəhətdən yaxın za-
manlarda genişləndiriləcək Azərbaycan neftinin Odessa-Brocli-Plotsk-Qdansk (Nabukko) layihə-
sinin Şərqi Avropa dövlətlərinin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində xüsusi əhəmiyyəti ola-
caqdır. Həmin layihənin həyata keçirilməsində ARDNŞ-in Gürcüstanın Qara dəniz sahilində 
yerləşən Kulievo terminalı əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. 

İstər neft, istərsə də qazın emalından başqa digər yerli xammal növləri də respublikada kimya 
sənayesinin müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün mühüm xammal ehtiyatını təşkil edir. 
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Экономико-географическое значение формирования нефтегазопромышленных 

комплексов Aзербайджана 
 

Резюме 
В тезисе анализируется связь формирования нефтегазовых промышленных комплек-

сов в Азербайджане с современным периодом и его экономико-географическое значение. В 
работе проанализированы новые направления, по которым топливная промышленность в 
нашей республике представлена в основном добычей нефти и газа и их переработкой, 
методы организации и развития новых типов перерабатывающих производств, развитие 
экспортного перерабатывающего потенциала нефти и газа. 
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The economic-geographical significance of the formation of oil and gas industrial 
complexes of Azerbaijan 

 
Summary 

In thesis, the connection with the contemporary period of formation of Oil and Gas Industrial 
Complexes in Azerbaijan and its economic-geographic significance has been analysed. The fuel 
industry in our Republic basically oil and gas extraction and representation with their processing, 
the methods of organizing and developing new type of the processing areas, new directions for the 
development of the export processing potential of oil and gas are analysed herein. 
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QARABAĞ İQTİSADİ RAYONU ƏRAZİLƏRİNİN EKOLOJİ VƏZİYYƏTİNİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ BƏRPA İŞLƏRİNİN PERSPEKTİVLƏRİ 
 
Otuz il ərzində Qarabağ iqtisadi rayonuna aid olan Ağdam Tərtər, Füzuli rayonlarının qis-

mən, Xocavənd, Şuşa, rayonlarının və Xankəndi şəhərinin tamamilə erməni işğalı altında olması 
bu ərazilərin müasir ekoloji vəziyyəti haqqında birbaşa, dəqiq və etibarlı məlumatların əldə edil-
məsini imkansız etmişdir. Məlumatsızlıq şəraitində ekoloji qiymətləndirmə aparmaq çətin idi. La-
kin işğaldan azad edildikdən sonra həmin ərazilərdə tədqiqatların aparılması həyata keçirilmiş və 
onun ekoloji vəziyyətinin müşahidə prosesi davam etdirilmişdir. İşğal dövründə isə dolayı yolla 
alınmış məlumatlar (beynəlxalq ekoloji qurumların hesabatları, yaxın ərazilərdə yaşayan sakinlə-
rin müşahidələri, aerokosmik tədqiqatlar və s.) əsasında bəzi mülahizələri söyləmək mümkün idi. 

Qarabağ iqtisadi rayonunun ümumi ekoloji vəziyyətinin ilkin qiymətləndirilməsi torpaq 
örtüyünün, su şəbəkəsinin, atmosferin vəziyyətinin fon göstəriciləri ilə bu ekosistemlərin çirklən-
məsinin miqdarı xarakteristikasını ifadə edən parametrlərin müqayisəli təhlilinin nəticəsinə əsas-
lanmışdır. 

Qarabağ iqtisadi rayonunun müasir eko-coğrafi xarakteristikası. Tədqiqat obyekti kimi 
seçilmiş Qarabağ  iqtisadi rayonunun Xocalı, Xankəndi, Şuşa ərazilərində landşaftın ekoloji poten-
sialı nisbətən yüksək, əhali üçün təbii həyat şəraiti nisbi əlverişlidir. Tərtərdə ekoloji potensial 
aşağı, Ağdam, Xocavənd, Füzuli rayonlarında ekoloji potensial orta, əhali üçün təbii həyat şəraiti 
əlverişlidir. Landşaftın ekoloji potensialı baxımından Tərtər, Ağdam, Xocavənd, Füzuli rayonları 
ekoloji cəhətdən qismən gərgin rayonlara aiddir. Tərtər, Ağdam və Xocalı rayonu ərazilərinin 
torpaqlarının bir hissəsi subasar allivüal-çəmən torpaqlarına, Xocavənd, Cəbrayıl rayonunun tor-
paqları tünd və adi dağ şabalıdı, Füzuli, Xankəndi ərazisinin torpaqları isə tünd və adi boz-qəhvəyi 
torpaqlara aiddir [1]. 

Antropogen amillərin təsirlərinə daha çox məruz qalan və təsirləri uzun müddət saxlayan 
torpaq sferası olduğu üçün həmin ərazilərin qiymətləndirilməsi birbaşa torpağın tədqiqi ilə 
bağlıdır. Tərtər, Ağdam, Xankəndi ərazilərində çəmən torpaqları, Xocalı, Füzuli rayonları və 
Xankəndi şəhərinin ərazisində isə şabalıdı torpaqlar üstünlük təşkil edir [2, səh. 59]. Torpaqların  
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ekoloji-coğrafi parametrləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. (cədvəl 1). 
Cədvəl 1 

Qarabağ iqtisadi rayonu daxilində yerləşən ərazilərin ekoloji-coğrafi parametrləri 
 

Ekoloji-
coğrafi 

parametrlər 

Torpaqlar 
H – dəniz səviyyəsindən hündürlük 

y – yağıntıların, mm 

Şabalıdı Çəmən 
T –∑ T °>10°C-dan yuxarı temperaturların orta illik 

cəmi 
H 300-500 100 BИP – bioiqlim potensialı 
Y 300-450 250 Md – rütubətlənmə indeksi 
T 3800-4400 4400 pH – mühitin reaksiyası 

BİR 1,8-2,20 0,8-2,0 
S – aqreqatların suya davamlılığı, % (0,25 mm-lik 

qranulo-metrik tərkib 
Md 0,2-0,25 0,10-0,15  

Humus, % 3,0 1,7 Qr – qranulometrik tərkib 
pH 7,5-8,2 7,4-8,6 g – gilli 
S 48 40 a.g – ağır gillicəli 

Qr 

g 0,80 0,36 o.g – orta gillicəli 
a.g 0,9 0,91 y.g – yüngül gillicəli 
o.g 1,00 1,00 q – qumsal 
y.g 0,89 0,89 E – eroziyaya uğramış % 
q – 0,6 e.u – eroziyaya uğramış 

E 

e.u 1,00 – z.e – zəif eroziya 
z.e 0,6 – o.e – orta eroziya 
o.e 0,4 – g.e – güclü eroziya 
g.e 0,2 – Ş – şorlaşma dərəcəsi, % 

Ş 

ş 1,0 1,0 ş – şorlaşma dərəcəsi 
z.ş 0,9 0,86 z.ş – zəif şorlaşmış 
o.ş 0,64 0,6 o.ş – orta şorlaşmış 
Ş.ş 0,56 0,55 ş.ş – şiddətli şorlaşmış 

 
Qarabağ ərazisi Respublikanın bəzi sahələri kimi qismən külək və su eroziyasına məruz qal-

mışdır. Belə ki, Xankəndi ərazisinin torpaqları güclü su eroziyasına, Xocalı, Xocavənd, Tərtər, 
Şuşa, Cəbrayıl, Füzuli torpaqları isə orta dərəcəli su və külək eroziyasına uğramışdır. 

Tərtər, Ağdam ərazilərində torpaqların 2-15%-i, Xocavənd, Xocalı, Xankəndi, Füzuli, Şuşa 
ərazilərində isə 50-75%-i eroziyaya uğramışdır ki, uyğun olaraq birincilərin eroziya dərəcəsi az 
təhlükəli, ikincilərinki isə çox təhlükəli kimi qiymətləndirilir. 

Tədqiqat rayonunun hidrosferinin əsas komponentləri yerüstü təbii və süni su hövzələri, 
qrunt sularıdır. Rayonun çay şəbəkəsinə Tərtərçay, Qarqarçay, Köndələnçay, Xaçınçay daxildir. 
Füzuli rayonu ərazisindən keçən Araz çayını da şəbəkəyə aid etmək olar. Qarabağ iqtisadi rayo-
nunda çay şəbəkəsinin sıxlığı 0,1-0,9 km/km2 arasında dəyişir. Yüksək sıxlıq Xankəndi, Şuşa əra-
ziləri (0,8-0,9 km/km2), daha aşağı sıxlıq isə Tərtər, Füzuli, Cəbrayıl əraziləri (0,1-0,3 km/km2) 
üçün xarakterikdir.  

Mühitin ekoloji vəziyyətinin mühim göstəricilərindən biri su hövzələrinin çirklənməsidir. 
Tədqiqat rayonunun çayları Kür və Araz çayı hövzəsinə daxil olduğu üçün onların biogen kompo-
nentlər və qeyri-üzvi mənşəli çirkləndiricilərlə çirklənməsi Kürün çirklənməsində müəyyən rol 
oynayır. 

İşğal dövrü ərzində (1991-2020-ci il) Qarabağ iqtisadi rayonunun ekoloji vəziyyətinin 
qiymətləndirilməsi. 1991-ci ildən başlayan və 2020-ci il 10 oktyabr tarixinə qədər davam edən 
işğal və müharibə dövründə Qarabağ iqtisadi rayonunun Ağdam, Füzuli rayonlarında, eləcə də 
Şuşa və Xankəndində bütün tikililər, mədəniyyət və tarixi abidələr, qoruqlar, şirin və mineral su 
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ehtiyatları, nadir bitki və heyvan nümunələri, təbii sərvətlər bütövlükdə talan olunmuş, məhv edil-
mişdir. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində bütövlükdə 260 min hektara yaxın meşə örtüyü mövcud 
olmuşdur. Lakin işğal dövrü ərzində meşə örtüyü sürətlə azalmışdır ki, bu fakt kosmik tədqiqatlar 
nəticəsində aşkara çıxarılmışdır. Təkcə Sərsəng su anbarı (Tərtər rayonu) ərazisində su kanalının 
inşası məqsədilə geniş miqyasda meşələrin qırılması faktı qeydə alınmışdır. Azərbaycan Respub-
likası Xarici İşlər Nazirliyinin hesabatında deyilir ki, qiymətli ağac növləri - qoz, palıd, xurma, 
şabalıdyarpaq palıd və xüsusi mühafizə rejimi ilə qorunan digər ağac növləri oduncaq tədarükü 
üçün qırılmış, mebel və atıcı silahların bəzi hissələrinin istehsalı üçün Ermənistana və onların 
havadarları olan Avropa ölkələrinə aparılmışdır. Yeni aşkar edilmiş mədənlərin istismarı ilə əlaqə-
dar minlərlə hektarlıq ərazidə meşələrin qırılması faktı da qeyd edilir. Bir çox ağac növləri artıq 
çoxdan məhvolma təhlükəsi ilə üz-üzədir.[4] 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, 
Qarabağ ərazisində yayılmış püstə, dərman stirkası, Araz palıdı, yalanqoz, Şərq çinarı, adi nar, 
meşə üzümü, pirkal, şümşad, Eldar şamı, adi xurma, söyüdyarpaq armud kimi ağac və kol növləri 
məhv olmaq üzrədir. Tədqiqat rayonunun dağlıq ərazilərində işğal və 44 günlük müharibə dövrün-
də hərəkət edən hərbi texnika, istifadə edilən və saxlanılan silah və sursat, basdırılmış minalar 
torpaq və bitki örtüyünə güclü zərər vurmuş, torpağın relyefini və üst qatın geokimyəvi tərkibini 
dəyişmişdir. İşğal dövrü ərzində qeyd etdiyimiz ərazilər Azərbaycan Respublikasının nəzarətindən 
kənarda qaldığı və təyinatı üzrə istifadə edilmədiyi üçün gücdən düşmüş, ekoloji tarazlıq pozul-
muş, bendlendə çevrilmişdir. İşğal olunmuş ərazilərdə yerləşən suvarma kanallarının qarşısının 
kəsilməsi Azərbaycanın dağətəyi rayonlarının kənd təsərrüfatına güclü zərər yetirmişdir. Bu əra-
zilərdə mövcud infrastrukturun məhv edilməsi, onların yerində hərbi təyinatlı yolların çəkilməsi, 
sursat və silah anbarlarının, səngərlərin tikilməsi relyef və landşaftın dəyişməsinə, texnogen land-
şaft tipinin artmasına şərait yaratmışdır.  

İşğal dövrü ərzində UNESKO-nun siyahısına daxil olan Azıx və Tağlar mağarası yararsız 
hala salınmışdır. 

2003-2004-cü il tarixlərində Araz çayının Horadiz məntəqəsindən götürülmüş su nümunələri 
Ətraf  Mühit üzrə milli monitorinq departamentinin laboratoriyasında analiz edilmiş, neft və neft 
məhsullarının miqdarının YVQH-dan 8, fenolların miqdarından isə 9 dəfə çox olduğu aşkar 
edilmişdir. 

Tədqiqat rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində ekoloji bərpa işlərinin həyata 
keçirilməsi və onların perspektivləri. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpası 
məqsədilə dövlət tərəfindən Koordinasiya Mərkəzi yaradılmış və ekologiya məsələləri üzrə işçi 
qrup bu mərkəzin tərkib hissəsi kimi fəaliyyətə başlamışdır. Bu qrup işğaldan azad edilmiş ərazi-
lərin ətraf mühitinə və təbii sərvətlərinə dəymiş ziyanın ilkin qiymətləndirilməsi, biomüxtəlifli-
yinin bərpası, su təsərrüfatının idarə edilməsi, ekoloji monitorinqin aparılması məsələlərinin həlli-
nə cəlb olunmuşdur. Bununla bərabər Respublikanın müxtəlif elmi-tədqiqat müəssisələri və mər-
kəzləri daha dəqiq qiymətləndirmə aparılması üçün ekoloji tədqiqat işlərini həyata keçirirlər.  

Qrupun həll edəcəyi məsələlərə hidrometeoroloji şəbəkənin bərpası, mövcud mineral ehti-
yatların monitorinqi və ehtiyatların yenidən qiymətləndirilməsi, tematik və topoqrafik xəritələrin 
tərtibi, deqradasiyaya uğramış torpaqların bərpası, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar üçün müva-
fiq ehtiyatların planlaşdırılması daxildir.  

İşğaldan azad edilmiş Qarabağ ərazilərində radioloji və radioekoloji vəziyyətin öyrənilməsi 
məqsədilə uyğun dövlət qurumları ilə bərabər həyata keçiriləcək işlərin planı tərtib edilmiş və fəa-
liyyətə başlanmışdır.[6] 

Ağdam, Füzuli rayonlarında faydalı qazıntı və tikinti materialı yataqlarının geoloji kəşfiy-
yatı, vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, qrunt və termal-mineral suların monitorinqi, qiymətləndiril-
məsi üzrə layihələrin hazırlanması olduqca mühüm addımdır.  

Qarabağ iqtisadi rayonu ərazilərində ənənəvi enerji mənbələrinin bərpası ilə yanaşı qeyri-
ənənəvi mənbələrin də istifadəsi sahəsində potensialı üzə çıxarmaq üçün ərazilərə baxış keçirilmiş, 
ölçmə müşahidə stansiyaları quraşdırılmışdır. [3] Geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işlərinin, elə- 
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cə də ekoloji mühafizə işlərinin daha etibarlı və dəqiq həyata keçirilməsi üçün inkişaf etmiş ABŞ, 
Böyük Britaniya, Türkiyə, Almaniya dövlətlərinin təcrübələrindən geniş istifadə olunması nəzərdə 
tutulmuşdur.  

Tədqiqat rayonunun ekoloji iqtisadi mühitinin əldə edilən parametrlərinin təhlili əsasında 
Ağdam, Şuşa, Xankəndi, Xocalı ərazilərində ekoloji tarazlıq zəif pozulmuş, Tərtər, Xocavənd əra-
zilərində isə qismən pozulmuş kimi qiymətləndirilmişdir. Qarabağ iqtisadi rayonunun ərazilərinin 
bəzi sahələrində ekoloji tarazlığı qoruyub saxlamaq, bəzilərində isə bərpa etmək üçün aşağıdakı 
tədbirlərin həyata keçirilməsini tövsiyə etmək olar: 

1. Meliorasiya işlərinin aparılması; 
2. Eroziyanın qarşısının alınması üçün torpaqların şumlanması və yamacların terrastlaşdırıl-

ması; 
3. Qarışıq meşə massivlərinin bərpası. 
Son olaraq deyə bilərik ki, ölkə başıçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilmiş 

ərazilərdə bərpa işləri günü - gündən artırılaraq bu sahədə müəyyən layihələr tərtib edilir və inno-
vativ fikirlər, ideyalar təhlil olunub qiymətləndirilir. 

Bütün bu tədbirlər işğaldan azad edilmiş ərazilərin elkoloji baxımdan gücləndirilməsi və 
gələcək perspektivi üçün olduqca vacibdir. 
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Резюме 
Статья посвящена анализу экологического состояния освобожденных от оккупации 

территорий Карабахского экономического района, проведению и перспектив  восстанови-
тельных работ. Исследования, проводимые в области настоящих экологических проблем и 
их возможные способы решений, можно разделить на два этапа. 

Перед оккупационный и постоккупационные этапы. Современное экологическое 
состояние территорий указанного экономического района оценивается по результатам 
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Summary 
The article is devoted to the analysis of the ecological condition of the territories of the 

Karabakh economic region liberated from occupation and the implementation of restoration works. 
The research conducted in the field of current environmental problems and their possible solutions 
can be divided into two stages. The period of occupation and the phase of liberation from 
occupation. The modern ecological condition of the territories of the mentioned economic region 
was evaluated based on the results of the comparison analysis of parameters and indicators related 
to the characteristics of soil cover, water basins and the amount of pollution of background 
indicators of the atmosphere. 

 
 

Ülkər Xəlil qızı MAHMUDOVA 
coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 

Şəmsi Elşən oğlu MƏMMƏDOV 
magistrant 

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 
 

BAKI BUXTASININ ÇİRKLƏNMƏSİ VƏ MÜHAFİZƏSİNİN EKOLOJİ ƏSASLARI 
 
Xəzər dənizinin, o cümlədən Bakı buxtasının ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqa-

mətində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə təsdiq olunmuş Dövlət 
və Milli proqramların icrası ilə əlaqədar son bir neçə il ərzində aidiyyəti dövlət orqanları tərəfindən 
ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. 

Ölkə Prezidenti neftlə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsi, kanalizasiya, tullantı sularının 
idarə olunması və xüsusilə Bakı buxtasının təmizlənməsi üçün davamlı olaraq müvafiq tapşırıq-
larını və görüləcək işlər haqqında tövsiyələrini vermişdir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
Bakı buxtasının ekoloji vəziyyətinin sağlamlaşdırılması ilə əlaqədar aidiyyəti qurumlar qarşısında 
dəfələrlə məsələ qaldırmışdır. 

Hazırda Bakı buxtasına Səbail rayonu ərazisindən 22, Xətai rayonu ərazisindən 17, Bayıl 
qəsəbəsi ərazisindən 14, Dənizkənarı Milli Park ərazisindən 5 axar müəyyən edilmişdir. 
Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 2015-2021-ci illəri əhatə 
edən Kompleks Tədbirlər Planının icrasını təmin etmək məqsədilə Bakı buxtasının, Bibiheybət 
ərazisinin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və tullantı sularının idarə olunması üzrə tədbirlər 
həyata keçirilmiş və bu sahədə müvafiq işlər davam etdirilir. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Xəzər dənizinin, o cümlədən Bakı buxtasının ekoloji 
vəziyyətinin sağlamlaşdırılması ilə əlaqədar ardıcıl tədbirlər həyata keçirmişdir: 

- Bakı buxtasının ekoloji vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılması üçün zəruri tədbirlər Proqramı 
hazırlanmış və 2005-ci ildə Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir; 

- Zığ təmizləyici qurğular kompleksində tullantı sularının normalara uyğun təmizlənməsi 
üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə “Azərsu” ASC-yə 29 aprel 2010-cu il 
tarixdə məktub göndərilmişdir; 

- Bakı buxtasına istiqamətlənmiş leysan suları kollektorlarında çatışmazlıqların aradan 
qaldırılması ilə bağlı və axıdılan çirkab suların qarşısının alınması üçün hazırlanmış Tədbirlər  
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Planı 11 may 2010-cu il tarixdə Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur; 
- Xəzər dənizinə axıdılan çirkab suların təmizlənməsi vəziyyətinə dair görülmüş işlər barədə 

məlumat 08 sentyabr 2010-cu il tarixdə Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir; 
- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 20 avqust 2010-cu il tarixli Sərəncamına 

əsasən “Azərsu” ASC tərəfindən tikilib 2009-cu ildə istismara verilmiş Hövsan çirkab sularını 
təmizləmə qurğusu, 2 saylı Zığ nasos stansiyası və əsas ötürücü kanalizasiya xətlərinin yenidən 
qurulması və genişləndirilməsi obyektlərinin istismarı ilə əlaqədar yaradılmış İşçi qrupu tərəfindən 
sözügedən obyektin istismar vəziyyəti barədə Arayış 04 oktyabr 2010-cu il tarixdə Nazirlər 
Kabinetinə təqdim olunmuşdur; 

- Bakı buxtasının təmizlənməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə 
hazırlanmış təkliflər 02 dekabr 2010-cu il tarixdə Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir; 

- Müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Xəzər dənizinin suyunun fiziki və kimyəvi analizlərinə 
dair məlumatlar 04 mart 2011-ci il tarixdə “Azərsu” ASC-yə göndərilmişdir; 

- Nazirliyin müvafiq qurumları tərəfindən Bakı buxtasının ərazisindən götürülmüş su 
nümunələri üzərində aparılmış təhlillərin və dib çöküntülərinin nəticəsi, Şıx burnundan Sultan 
burnuna qədər olan buxtanın ərazisindən dənizə axıdılan axarlar haqqında məlumat 23 may 2011-
ci il tarixdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə göndərilmişdir; 

- Xəzər dənizində, o cümlədən Bakı buxtasında mütəmadi olaraq monitorinqlər həyata keçi-
rilmiş və buxtanın ekoloji vəziyyətinə dair bülletenlər hazırlanaraq müvafiq dövlət qurumlarına 
təqdim olunmuşdur. 

Tullantı sularının təmizlənmədən və zərərsizləşdirilmədən Bakı buxtasına axıdılması ilə 
əlaqədar aidiyyəti dövlət orqanları tərəfindən görülən işlərə ekoloji təhlükəsizlik baxımından 
nəzarət edilir. 

Bakı buxtasına tullantı sularının təmizlənmədən atılmasına görə 2020-ci ildə Bakı şəhər 
Kanalizasiya İdarəsi inzibati qaydada 22500 manat məbləğində cərimə edilmişdir. “Azərkurort” 
ASC-yə məxsus Şıx sanatoriyasında formalaşan tullantı sularının zərərsizləşdirilmədən buxtaya 
axıdılmasına görə müəssisəyə 9000 manat cərimə tətbiq olunmuşdur. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinə 
məxsus neft daşıyan tankerlərdə formalaşan tullantı suların buxta ərazisinə atılmasına görə idarə 
10000 manat məbləğində cərimə olunmuş və müvafiq sənədlər məhkəməyə göndərilmişdir. Ley-
san suları kollektorları vasitəsilə tullantı sularının buxtaya axıdılmasına görə 2010-cu ildə “Azər-
su” ASC hüquqi şəxs qismində 22000 manat məbləğində cərimə olunmuşdur. 2011-ci ildə Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinə məxsus İ.Allahverdiyev və Zakfederasiya adına gəmi təmiri zavodlarında 
formalaşan istehsalat və məişət tullantı sularının təmizlənmədən Xəzər dənizinə axıdılmasına görə 
hər iki zavod hüquqi şəxs qismində ümumilikdə 16000 manat, “Xəzər Gəmi Liman Xidməti” 
MMC 10000 manat məbləğində cərimə olunmuş və müvafiq sənədlər məhkəmə orqanlarına 
göndərilmişdir. Aşkar olunan çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün müəssisələrin rəhbərliyinə 
icrası məcburi olan müddətli məcburi göstərişlər verilmişdir. 

Bibiheybət NQÇİ, “Azərneftyağ” və “Azərneftyanacaq” neft emalı, Xəzər Dəniz Neft 
Donanmasının Gəmi təmiri zavodlarında aparılmış araşdırmalar nəticəsində ekoloji pozuntularla 
bağlı aktlar tərtib olunmuş, buxtaya atılan zərərli maddələrə görə sözügedən müəssisələrə ümu-
milikdə 11705 manat məbləğində ödəmə tətbiq olunmuş, çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün 
müəssisələrə məcburi göstərişlər verilmişdir. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq qurumları tərəfindən mütəmadi olaraq 
Bakı buxtası ərazisindən dəniz suyu və dib çöküntüsü nümunələri götürülmüş və nümunələr 
üzərində analitik, ekotoksikoloji və mikrobioloji təhlillər aparılmışdır. 

Nazirliyin Xəzər Kompleks Ekoloji Monitorinq İdarəsi hələ 2001-ci ildən Bakı buxtasının 
ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində iş aparır. Həmin dövrdə görülmüş işlər barədə 
mütəmadi olaraq bülleten və hesabatlar hazırlanaraq aidiyyəti dövlət qurumlarına təqdim edil-
mişdir və hazırda da davam edir. 

2021-ci ilin may ayında Bakı buxtasının 4 nöqtəsindən götürülmüş dəniz suyu nümunəsində 
neft məhsullarının miqdarı minimum 4, maksimum 198, dəmirin miqdarı minimum 5, maksimum 
7.6, 2 nöqtədən götürülmüş dib çöküntüsü nümunəsində isə neft məhsullarının miqdarı minimum  
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12.96, maksimum 332.94 dəfə normadan artıq müşahidə edilmişdir (cədvəl əlavə olunur). 
2021-ci ilin II və III rüblərində aparılmış tədqiqat və təhlillərin nəticəsinə görə Bakı 

buxtasında çirkləndirici komponentlərin miqdarı əvvəlki illə müqayisədə 2-3 dəfə azalmışdır. 
Digər aidiyyəti dövlət qurumu olan “Azərsu” ASC tərəfindən Xəzər dənizinə axıdılan məişət-fekal 
çirkab sularının qarşısının alınması məqsədilə Hövsan Aerasiya stansiyasında yeni texnoloji xəttin 
çəkilməsi, şəhərdaxili təsərrüfat-məişət kanalizasiya şəbəkəsinin yağış kanalizasiyası şəbəkəsin-
dən təcrid edilməsi nəticəsində Bakı buxtasına axıdılan çirkab suların həcmi gün ərzində 300 min 
m3 azaldılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Dövlət 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsi tərəfindən Bakı buxtasının ərazisindən 60-dan artıq batmış və 
yarımbatmış gəmi çıxarılmışdır. 

Hərbi Gəmi Təmiri zavodu, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin yanalma körpüləri, İ.Allahverdiyev 
adına Gəmi Təmiri Zavodu başqa sahələrə köçürülmüşdür. Ətraf mühitə təsir edən digər 
müəssisələrin də Bakı buxtası ərazisindən çıxarılması işləri davam etdirilir. Bakı buxtasının ekoloji 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə hazırda Paris Kommunası adına Gəmi Təmiri zavodu tam 
sökülərək yerində Milli Parkın genişləndirilməsi ilə əlaqədar işlər aparılır. 

Bakı buxtasının akvatoriyasında suyun səthində üzən neft ləkələrinin və müxtəlif növ üzən 
bərk tullantıların yığılması Xəzər dəniz neft donanmasına məxsus “Bulvar-1” gəmisi vasitəsilə 
həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Bakı buxtasının ekoloji vəziyyətinin sağlam-
laşdırılması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında 12 yanvar 2011-ci il tarixli protokoluna əsasən 
Bakı buxtasının təmizlənməsi Fövqəladə Hallar Nazirliyinə həvalə edilmiş, buxtada görüləcək 
işlərin texniki iqtisadi əsaslandırılması və ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsini təmin etmək 
üçün FHN Hollandiya şirkəti ilə müqavilə bağlamışdır. Hazırda bu istiqamətdə işlər davam et-
dirilir. 

Bu günə qədər ekologiya problemi bütün dünyada xüsusilə kəskin və aktual olmuşdur. Di-
zaynda ekoloji yanaşma elmi və texnoloji inqilaba reaksiya idi. Bu, qlobal ekoloji hərəkatın isti-
qamətlərindən biridir, onun vəzifələrinə ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası daxildir. Dizaynda 
ekoloji yanaşmanın mahiyyəti istifadəçi üçün ən rahat və ətraf mühitə ən uyğun məhsullar yarat-
maqdır. 

Azərbaycan digər Xəzəryanı dövlətlərlə birlikdə 1995-ci ildə qəbul edilmiş Xəzərin Ekoloji 
Proqramını fəal şəkildə həyata keçirir. Prezident İlham Əliyev bu ilin yazında Xəzər dənizinin 
quruda yerləşən mənbələrdən və quruda həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində çirklənmədən mü-
hafizəsi haqqında protokolu və “Azərbaycan - 2020: gələcəyə baxış” yeni inkişaf konsepsiyasını 
təsdiq edib. Ətraf mühitin mühafizəsi və ətraf mühit məsələlərinə xüsusi diqqət yetirildiyi də qəbul 
edilmişdir [1]. 

Konsepsiyanın əsas məqsədlərindən biri ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa 
nail olmaqdan ibarətdir Biomüxtəlifliyin qorunması, yanacaq-energetika kompleksinin ətraf mühi-
tə mənfi təsirlərinin neytrallaşdırılması, dənizin və onun sularının çirklənməsinin aradan qaldırıl-
ması və onların mühafizəsi, bərpası üçün zəruri tədbirlər, yaşıl sahələr və mövcud ehtiyatların 
səmərəli şəkildə qorunması gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir. 

Avropa və Asiyanın qovşağında yerləşən Xəzər uzun müddətdir ki, dünya nərə balıqları 
populyasiyasının 90%-nin, Xəzər suitilərinin nadir növləri və bir çox başqa flora və fauna növ-
lərinin təbii yaşayış yeri kimi tanınır. Burada zəngin neft və qaz yataqları kəşf edilmişdir ki, onların 
inkişafı iri transmilli korporasiyalar tərəfindən həyata keçirilir [2]. 

Ölkəmizdə ekologiya, təbii ehtiyatların, ətraf mühitin mühafizəsi və istifadəsi ilə bağlı fəa-
liyyətin tənzimlənməsi Prezident Heydər Əliyevin 23 may 2001-ci il tarixli Sərəncamı ilə pro-
fessor Hüseynqulu Bağırovun rəhbərliyi ilə yaradılmış Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyinə həvalə edilmişdir. 

Azərbaycanın ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi problemləri ilə məşğul olan tanınmış 
alimləri arasında beynəlxalq ekologiyanın ali mükafatına layiq görülmüş AMEA-nın vitse-prezi-
denti, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor İbrahim Quliyevi xüsusi qeyd etmək la- 
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zımdır. (Ecoworld 2017)  
“Yer üzündə həyatı xilas etdiyinə görə” ordeni; torpaqşünaslıq və ekologiya sahəsində dünya 

şöhrətli alim, akademik Qərib Məmmədov; akademik, Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi 
üzvü, kimya elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi, “Şöhrət” ordenli, uzun müddət Bela-
rus Dövlət Universitetinin elmi-tədqiqat laboratoriyasına rəhbərlik etmiş Rəfiqə Əliyeva”Ekoloji 
kimya və ətraf mühitin mühafizəsi” üzrə mükafatlandırılmışdır. 

Bu günə qədər Xəzər dənizində ekoloji vəziyyət, son illərin monitorinqlərinin sübut etdiyi 
kimi, əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmış, köhnəlmiş sovet dağ-mədən avadanlıqları daha müasir 
istehsalla əvəz edilmişdir, neft-qaz sənayesində istifadə olunan texnologiyalar daha da inkişaf 
etmişlər. İri tullantı sutəmizləyici qurğuların yenidən qurulması və bərpasına mühüm investisiyalar 
qoyulur ki, bu da Xəzər dənizinin çirklənməsinin qarşısını almağa imkan verir. 

Bakı buxtasında çirklənmə səviyyəsinin azalması tendensiyası müşahidə olunur: 1990-cı illə 
müqayisədə buxtadakı su xeyli təmiz olub, baxmayaraq ki, dib çöküntülərində neft məhsulları və 
ağır metalların konsentrasiyası hələ də kifayət qədər yüksəkdir. 

Azərbaycan neft hasilatı fəaliyyəti ilə bağlı riskləri minimuma endirmək məqsədi ilə 
karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatının bütün mərhələlərində beynəlxalq neft şirkətləri tərəfindən 
ekoloji standartlara əməl olunması üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə ciddi nəzarət edir. Ən 
böyük dəniz yataqları üçün neft şirkətləri ETSN və müvafiq tədqiqat institutlarının mütəxəssisləri 
ilə birlikdə öz standartlarını hazırlayır. 

Regional əməkdaşlığa misal olaraq Xəzərin Ətraf Mühit Proqramının beynəlxalq təşkilat-
ların dəstəyi ilə sahilyanı ölkələr tərəfindən həyata keçirilməsini göstərmək olar. Bundan əlavə, 
son iki-üç ildə Xəzər dənizinin ətraf mühitinin mühafizəsi üzrə mühüm beynəlxalq hüquqi sənəd-
lər, neftlə çirklənməyə səbəb olan hadisələr zamanı regional hazırlıq, reaksiya və əməkdaşlıq haq-
qında protokol, dənizin mühafizəsi kimi yerüstü mənbələrdən çirklənmə üzrə protokolu misal gös-
tərmək olar. 

“Xəzər beşliyi” ölkələrinin (Rusiya, Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan və İran) lider-
ləri 2018-ci il avqustun 12-də Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiya imzalayıblar. 
Bu sənəd üzərində iş 1996-cı ildən aparılır. Həmin konvensiya bu gün Xəzər dənizinin “Konstitu-
siyası”dır. 

Konvensiyaya əsasən, Xəzərin su səthi tərəflərin ümumi istifadəsində qalır, dibi və yeraltı 
təki isə qonşu dövlətlər tərəfindən hissələrə bölünür. Sənəddə tərəflərin gəmiçilik, balıqçılıq, elmi 
tədqiqatlar və magistral boru kəmərlərinin çəkilməsi qaydaları müəyyən edilir. Dənizdə irimiq-
yaslı layihələr həyata keçirilərkən mütləq ekoloji amil nəzərə alınmalıdır. Bundan əlavə, konven-
siya Xəzər dənizində qeyri-regional güclərin silahlı qüvvələrinin mövcudluğunun qarşısının alın-
ması haqqında müddəa da təsbit edir.  

Xəzər dənizinin vəziyyəti və çirklənməsi ilə bağlı yaranmış problemlər regionda ətraf mü-
hitin mühafizəsi üçün təcili tədbirlərin görülməsini tələb edir. Xəzər dənizində ekoloji vəziyyətin 
yaxşılaşdırılması və bərpası üçün beş sahilyanı dövlətin hökumətlərinin qərarı ilə 1998-ci ildən 
etibarən Xəzərin Ətraf Mühit Proqramı (Tacis, BMTİP, Dünya Bankı) fəaliyyətə başlamışdır. Re-
gionda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün Strateji Fəaliyyət Planı hazırlanacaq. 

Biomüxtəlifliyin və ekoloji xidmətlərin iqtisadi qiymətləndirilməsi metodlarının olmaması 
ona gətirib çıxarır ki, Xəzəryanı ölkələrin planlaşdırma orqanları bioresurslardan, turizmdən da-
vamlı istifadənin əksinə hasilat sənayesinin və “aqrar sənayenin” inkişafına üstünlük verirlər. Xə-
zərin ekosistemlərinin bərpasının mümkünlüyü əsasən Xəzəryanı dövlətlərin əlaqələndirilmiş 
fəaliyyətindən asılıdır. İndiyə qədər çoxlu sayda “ekoloji” qərarlar və planlar qəbul edilərkən, on-
ların effektivliyinə nəzarət etmək üçün heç bir sistem və meyar yoxdur. Belə bir sistem Xəzərdə 
fəaliyyət göstərən bütün təsərrüfat subyektləri, o cümlədən dövlət qurumları, milli və transmilli 
korporasiyalar üçün faydalıdır. 

Xəzər dənizi qitələrarası, beynəlxalq, transsərhəd drenajsız su hövzəsidir. Ən böyük Volqa, 
Ural, Terek, Kür, Sefidrud çaylarının terminalıdır. Xəzər son dərəcə dinamikdir, özünəməxsus 
davranışına, yəni səviyyə tərəddüdlərinə görə o, təkcə bu proseslərin elmi öyrənilməsini və 
perspektivlərin proqnozlaşdırılmasını deyil, həm də onun sahil zonalarının sosial-iqtisadi inkişafı  
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ilə əlaqədar layihə və mühəndis həllərini tələb edir. 
Bu vəziyyət sahilyanı ölkələri Xəzər dənizinin səviyyəsindəki dalğalanmaları nəzərə almağa 

yönəlmiş müxtəlif layihələr hazırlamağa sövq etdi. Təklif olunan həllərin bir çoxu qlobal əhatəyə 
malik idi və həyata keçirilə bilməzdi. Bundan əlavə, demək olar ki, bütün layihələri tərtib edənlər 
anlaşılmazlıq, eləcə də Xəzər dənizinin səviyyəsindəki dalğalanma prosesləri və bunun doğurduğu 
fəsadların düzgün qiymətləndirilməməsi ilə xarakterizə olunurdu. Sahil ərazilərinin inkişafı ilə 
bağlı bir çox təkliflər ətraf mühitdə sonrakı onilliklərdə mənfi nəticələrə səbəb olan ciddi 
pozuntulara səbəb olmuşdur. 
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Резюме 

В статье в качестве одного из направлений мирового экологического движения рас-
сматривается экологический подход в проектировании, позволяющий оказывать положи-
тельное влияние на динамику развития водной среды, флоры и фауны Каспийского моря, а 
на одновременно индивидуальный, климато-атмосферный, социокультурный с учетом фак-
торов создает широкие возможности для создания совершенной экосистемы Бакинской 
бухты. 
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Summary 

In the article, as one of the directions of the global ecological movement, the ecological 
approach in design is considered, which allows to have a positive influence on the development 
dynamics of the water environment, flora and fauna of the Caspian Sea, and at the same time 
individual, climate-atmosphere, social and cultural taking into account the factors, it creates ample 
opportunities for the establishment of the perfect ecosystem of Baku Bay. 
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Tezisdə Azərbaycanda  ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkülü, üzvi aləmin əsas 

evolyusiya faktorlarının aşkar edilməsi, ekologiya elminin müstəqil sahə kimi formalaşması, ətraf 
mühitin çirklənməsinin intensivləşməsi və insanın təbiətə təsirinin güclənməsi ilə əlaqədar  eko-
logiya elminin xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsi tələb olunur. 

Canlı orqanizmlərin həyatı, onların xarici mühitdən asılı olması, heyvan və bitkilərin yayıl-
ması xarakteri haqqında məlumatlara hələ eramızdan əvvəlki dövrdə rast gəlinir. Bu dövrdə yaşa-
yış mühitinin orqanizmlərin həyatında əhəmiyyəti və onların müəyyən yaşayış yerində məskun-
laşması məsələlərinə toxunulur.Həmçinin müxtəlif şəraitlərdə bitkilərin xüsusiyyətləri, formaları, 
torpaq və iqlimdən asılılığı haqqında məlumatlar təhlil olunur. 

Ekologiyanın bir elm kimi yaranma və təşəkkülü XIX əsrin 60-cı illərinə qədər davam etmiş-
dir. Bu mərhələlərdə canlı orqanizmlərin məskunlaşdığı yerin mühiti ilə əlaqədar qarşılıqlı təsiri 
haqqında məlumatlar toplanmış, ilk elmi nəticələr hazırlanmışdır. XVII-XVIII əsrlərdə ekoloji 
məlumatlar ayrı-ayrı canlı orqanizmlərə həsr olunur, onların bioloji təsvirləri verilir. 

Bu mərhələni təhlil edərkən müəyyən etmişik ki, bir növün başqasına çevrilməsinin əsas 
səbəbi “iqlimin, temperaturun qidanın keyfiyyətinə əhliləşdirilmənin təsiridir”. Bundan başqa ilk 
təkamül təliminin müəlliflərinin fikirlərini araşdırarkən orqanizmlərin uyğunlaşma dəyişkənliyi-
nin, heyvan və bitkilərin təkamülünün ən mühüm səbəbinin “xarici hadisələrin” təsiri olduğunu 
müəyyən etmişik. Bu dövrdə iqlim faktorlarının heyvanların yayılmasına və biologiyasına təsirinə 
həsr olunmuş ilk xüsusi əsərlər meydana gəldi. 

Ekologiyanın inkişafının ikinci mərhələsində bu elm müstəqil bir sahə kimi formalaşdı. Bu 
dövrdə ilk dəfə ekologiyanın bir sara prinsipləri və anlayışları əsaslandırıldı, əldə olunmuş tədqiqat 
nəticələri və elmi fikirlər indiki dövrdə də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Üzvi aləmin əsas evolyu-
siya faktorlarının aşkar edilməsi ilə ekologiyanın əsaslarının inkişafına əsaslı təsir etmiş oldu. 
Ç.Darvin göstərirdi ki, təbiətdə yaşayış (həyat) uğrunda “mübarizə” təbii seçməyə gətirib çıxarır, 
yəni bu bir mübarizə evolyusiyasının hərəkətdə olan faktorudur. Bu mərhələdə məməli heyvanla-
rın və quşların iqlimin coğrafi dəyişməsi ilə əlaqədar bədənlərinin və hissələrinin proporsiyalarının 
və rənginin dəyişməsi üzrə bir sıra ümumi qanunauyğunluqları aşkar edildi. 

Alman bioloqu- təkamülçüsü Ernest Hekkel ilk dəfə olaraq ekologiya elmini biologiyanın 
müstəqil və mühüm sahəsi kimi ayıraraq ona ekologiya adını verdi. Müstəqil bir elm kimi eko-
logiya 1920-ci illərin əvvəllərindən tam formalaşdı. Bu dövrdə ilk ekoloji məlumat heyvanların 
ekologiyasının öyrənilməsinə dair dərslik yazıldı. Ekoloji elmi cəmiyyətlər təşkil olundu. Bitki-
lərdə populyasiyanın tədqiqinin başlanğıcı bu dövrdə qoyuldu. 

Ekologiya elminin inkişafında üçüncü mərhələ - XX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq bu günə 
qədər olan dövrü əhatə edir. XX əsrin ikinci yarısında ətraf mühitin çirklənməsinin intensivləşməsi 
və insanın təbiətə təsirinin güclənməsi ilə əlaqədar ekologiya elmi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

İnkişaf nəticəsində ekologiya kompleks elmə çevrilərək təbii və ətraf mühitin qorunması el-
mini də özündə cəmləşdirdi. Ciddi bioloji elmdən ekologiya biliklərin tsiklinə çevrilərək özünə coğ-
rafiya, geologiya, kimya, fizika, sosiologiya, mədəniyyət tarixi, iqtisadiyyat bölmələrini daxil etdi. 

Müasir mərhələdə ekologiyanın inkişafı orqanizmlərin sistemli əlaqəsi və fəaliyyəti qanun-
larını öyrənməklə yanaşı, həm də təbiət və insan cəmiyyətinin qarşılıqlı əlaqələrinin səmərəli for-
malarını əsaslandırmalıdır. Beləliklə, ekoloji biliklərin sosial rolu artır. Ekologiya sahəsində fun-
damental tədqiqatların inkişafının əsas məqsədi xalq təsərrüfatının aşagıdakı gərgin problemləri 
ilə müəyyənləşdirilir: ətraf mühitin vəziyyətini saxlamaq şərti ilə istehsalı intensivləşdirmək və 
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təbii resurslardan istifadənin iqtisadi effektini yüksəltmək; təbii və süni qruplaşmaların bioloji 
məhsuldarlığ və sabitliyi məsələləri ön plana çəkilir. Bu proqramlar yalnız bütün ölkələrin ekoloq-
larının birgə gücü ilə həll oluna bilər. 

Ekoloji biliklərin kəsərli gücü təbii resurslardan düzgün istifadə etmək, populyasiyanın 
sayını nizamlamaq, kənd təsərrüfatı problemlərinin yeni həllini və sənaye istehsalının təşkilinin 
yeni prinsiplərini tapmağa kömək edir. 
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Резюме 
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Summary 
The article deals with the emergence and formation of ecology as a science in Azerbaijan, 

the main detection of the main evolutary factors of the organic world, the formation of ecological 
science as an independent field, the intensification of environmental pollution due to the 
strengthening of human influence on nature, the importance of ecological science is analized. 
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DAĞLIQ ŞİRVAN İQTİSADİ RAYONUNDA NƏQLİYYAT İNFRASTRUKTURU VƏ 
ONUN ƏRAZİ TƏŞKİLİ 

 

Tezisdə Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda nəqliyyat infrastrukturlarının müasir vəziyyəti 
müəyyən edilmiş və onların iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması araşdırılmışdır. Bundan əlavə, yeni 
nəqliyyat infrastrukturlarının yaradılması imkanları, nəqliyyatla əlaqəli infrastruktur sahələrin 
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yaradılması və onların coğrafi parametrlərinin təyini, iqtisadi rayonda nəqliyyat infrastruktur 
tsikillərinin ərazi təşkili imkanları və onların proqnozlaşdırılması yolları, nəqliyyat infrastruktur 
potensialı üçün müxtəlif variantların təyini istiqaməti təhlil edilir. 

Müvafiq nəqliyyat infrastrukturuna malik olan Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu yerləşdiyi coğ-
rafi məkanla bağlı respublikanın daxili iqtisadi rayonlarının əlaqələndirilməsində xüsusi əhəmiy-
yət kəsb edir. Tədqiq edilən iqtisadi rayonun daxilində avtomobil və qismən dəmir yolu inkişaf 
etmişdir. Dəmir yolu əsasən Şamaxı inzibati rayonunun ərazisində yerləşir. Dəmir yolu Şamaxı 
rayonunda Bakı-Gəncə-Qazax magistral dəmir yolundan Çöl Çöylər stansiyasına 20 km uzunlu-
ğunda köməkçi dəmir yolunun çəkilməsi ilə təmsil olunur. Bu köməkçi dəmir yolu rayonun iqtis-
adiyyatında mühüm iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. İqtisadi rayonda dəmir yolu ilə yük axınlarının 
tənzim olunmasında avtomobil nəqliyyatından da geniş istifadə olunur. Lakin İsmayıllı, Ağsu və 
Qobustan rayonunda dəmir yolundan istifadə olunmadığı üçün mərkəzləşdirilmiş qaydada yük-
lərin daşınması prosesi həyata keçirilir. Tədqiqat apardığımız Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun 
sosial-iqtisadi inkişafında avtomobil nəqliyyat infrastrukturu xüsusi əhəmiyyətə malikdir. İqtisadi 
rayonun ərazisində respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yolları inkişaf etmişdir. 

İqtisadi rayon üzrə avtomobil yollarının ümumi uzunluğu – 1989 km təşkil edir. Ümumi 
avtomobil yollarının 25, 2%-i Şamaxı, 29.4%-i İsmayıllı, 29,7%-i Ağsu, 15,7%-i Qobustan inzi-
bati rayonlarının payına düşür. 

Avtomobil yolları respublika və yerli əhəmiyyətli yollara bölünür. Respublika əhəmiyyətli 
avtomobil yolları 658 km təşkil edir ki, bunun 37,4%-i Şamaxı,20,6%-i İsmayıllı, 25,2%-i  Ağsu, 
16,8%-i Qobustanın payına düşür. Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarına əsasən Şamaxı-
Bakı magistral yolunun müəyyən hissəsi, Şamaxı-Çuxuryurd-Pirqulu (25 km), Muğanlı-İsmayıllı 
(40 km), Şamaxı- GöylərPadar (53 km), Tərəkənd- Lahic (19 km) və s. avtomobil yolları daxildir. 
Respublika əhəmiyyətli avtomobil yolları rayon mərkəzlərini əlaqələndirməklə digər respublikalar 
ilə iqtisadi əlaqələrin inkişafına təsir göstərir. Qədim “İpək Yolunun” işə düşməsi və bu əzrazilər-
dən keçməsi, bütün respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının və infrastrukturlarının yenidən 
qurulması, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması əsas tələblərdən biridir. 

İqtisadi təhlil nəticəsində müəyyən etmişik ki, yerli əhəmiyyətli avtomobil yolları iqtisadi 
rayon daxilində fəaliyyət göstərən ümumi avtomobil yollarının 66,9%-ini təşkil edir.Bu yollar ətraf 
yaşayış qəsəbələri, rayon mərkəzlərini kənd yaşayış məntəqələri ilə əlaqələndirir. Yerli əhəmiyyətli 
avtomobil yollarının 33,8%-i İsmayıllı, 32,0%-i Ağsu, 19,1%-i Şamaxı, 15,1%-i Qobustan inzibati 
rayonlarının payına düşür. Hər 1000 nəfərə inzibati rayonlar üzrə Şamaxıda 9,3 km, İsmayıllıda 7,0 
km, Ağsuda -6,0 km, Qobustanda isə 6.1 km yerli əhəmiyyətli avtomobil yolları düşür. Hər 1000 
hektar əkin sahəsunə inzibati rayonlar üzrə 3-4 km yerli əhəmiyyətli avtomobil yolu düşür. 

Aparılmış elmi araşdırmalar göstərir ki, iqtisadi rayon üzrə yerli əhəmiyyətli avtomobil yol-
larının texniki parametrlərinin yüksək səviyyədə olması məhsulun daha uçuz qiymətə daşınmasına 
və avtomobillərin intensiv hərəkətinə müsbət təsir göstərir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində xüsusi mülkiyətçiliyin inkişafı ilə əlaqədar olaraq yerli yolların 
inkişafında sahibkarlar fəal iştirak etməlidirlər. Əlbəttə, hər sahibkar istehsal etdiyi məhsulları it-
kisiz daşımaq və satışa göndərmək üçün yolların sahmanda olmasında maraqlı olmalıdır. İqtisadi 
təhlil göstərir ki, asfalt-beton yollar Şamaxı rayonunda 105 km, İsmayıllıda 98 km, Ağsuda 94 km, 
Qobustanda 88 km təşkil edir. 

Aparılan təhlil göstərir ki, iqtisadi rayon üzrə bütün kateqoriyalardan olan yolların təkmil-
ləşdirilməsi ərazidə mövcud olan təbii və əmək resurslarından istifadə etmək və rayonun sosial 
iqtisadi inkişafında mühüm faktorlardan hesab edilir. Eyni zamanda rayonun dağlıq ərazilərində 
məskunlaşmış əhalinin sosial həyat tərzinin yaxşılaşdırılması üçün maye yanacaq nəql edən boru 
kəmərinin çəkilməsi məqsədəuyğun sayılır. Rayondaxili və rayonlararası avtomobil yollarının 
yüksək standartlar səviyyəsində yenidən qurulması sosial-iqtisadi infrastrukturun yaradılmasına, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının itkisiz daşınmasına şərait yaradır. 

Nəqliyyatın müasir vəziyyətinin təhlili göstərir ki, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda yolların 
texniki-iqtisadi səviyyəsinin yüksəldilməsi, rayonun əhalisinin məhsuldar əmək fəaliyyətinin nəti-
cələrinə, onun təhlükəsiz hərəkətinə şərait yaradır. 
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В тезисе исследовано современное положение транспортной инфраструктуры Горно-
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отраслей инфраструктур, взаимосвязанных с транспортом и определение их географи-
ческих параметров, экономические возможности и пути их прогнозирования, направление 
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Master's Thesis is dedicated to analysis of the current situation of the transport infrastructure 

of the Mountains Shirvan Economic Region and its economic reasonableness. In addition, the 
possibilities of creating new transport infrastructures, the creation of infrastructure industries 
interconnected with transport and the determination of their geographical parameters, economic 
opportunities and ways of forecasting them, the direction of determining various options for the 
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AZƏRBAYCANDA ORQANİK KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ 
İSTEHSALI VƏ MÜQAYİSƏLİ COĞRAFİ TƏHLİLİ 

 
Müasir dünyanın əsas məsələlərindən biri də təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə etmək, ətraf 

mühiti və torpağı çirklənmədən qorumaqla ekosistemdə harmoniyanı saxlamaq və ekoloji təmiz məh-
sul istehsal etməkdən ibarətdir. Lakin dünya əhalisinin sayını və artım sürətini nəzərə alsaq, ərzaq 
məhsullarına artan tələbatın ödənilməsi üçün ekoloji təmiz məhsullarla kifayətlənmək xeyli çətin olur. 
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Buna baxmayaraq, kənd təsərrüfatı məhsulları üzərində genetik dəyişikliklərin aparılması da 
hazırda ciddi narahatlıq doğurur. Bu sahədə insan sağlamlığına təhlükə yaradan texnologiyalardan, 
kimyəvi preparatlardan istifadə olunması, gen modifikasiyalı sort və cinslərin yaradılması əhalinin 
etibarlı ərzaq təminatına təhlükə yaradır. Ona görə də hazırda bütün dünyada ekoloji təmiz kənd 
təsərrüfatı məhsulları  istehsalına xüsusi əhəmiyyət verilir, aqrar sahədə kimyəvi maddələrin isti-
fadəsi məsələsinə nəzarət gücləndirilir, torpaqların çirklənməsinə təsir göstərən texnologiyaların 
tətbiqinin qarşısı alınır. Başqa sözlə, bu gün orqanik kənd təsərrüfatı məhsullarının - insan sağlam-
lığına və ətraf mühitə zərər verməyən və istehsalda heç bir kimyəvi maddədən istifadə edilməyən, 
istehsaldan istehlaka qədər hər mərhələsinə nəzarət olunan sertifikatlı əkinçilik istehsalının -
formalaşdırılması diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Məlumdur ki, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması üçün müxtəlif intensiv 
üsullardan bəzən həddən artıq istifadə edilir. Sözsüz ki, belə üsullar, yəni gübrə və minerallardan 
normadan çox istifadə edilməsi məhsulun keyfiyyətinə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərir. 
Ən qorxulusu isə geni dəyişdirilməklə (GMO) və hibridləşdirməklə məhsulların yetişdirilməsidir. 
Dünya alimləri arasında belə məhsulların insan üçün ziyanlı olub-olmaması barədə mübahisələr 
davam etsə də, bu növ qidaların zərərli olmasına inam daha çoxdur. 

GMO-lu məhsulların heyvanlar üzərində aparılan təcrübəsi də onun zərərli olduğunu gös-
tərib. Məsələn, geni dəyişdirilmiş pomidorla bəslənən siçanlarda mədə xorası xəstəliyi yaranıb. 
GMO-lu soya ilə bəslənən siçanlarda isə qaraciyər və mədəaltı vəzin funksiyalarında pozğunluqlar 
meydana çıxıb. Təbii ki, heyvanlarda fəsadlar yaradan bu məhsullar insan üçün də təhlükəlidir. 
Odur ki, dünyada orqanik məhsulların yetişdirilməsinə tələbatın gündən-günə artması anlaşılandır. 

Beynəlxalq Orqanik Kənd Təsərrüfatı Federasiyası (İFOAM) və FİBL Araşdırma İnstitutu-
nun hesabatlarına görə, dünyada 3 milyona yaxın istehsalçı 70 milyon hektaradək sahədə orqanik 
məhsullar yetişdirir. Ən çox orqanik məhsullar yetişdirilən ölkələr sırasında Avstraliya öndə gedir. 
Bu ölkədə təxminən 30 milyon hektar orqanik kənd təsərrüfatı məhsulları yetişdirilən sahə var. 
İkinci yerdə 4 milyon hektarla Argentina, üçüncü yerdə 2,5 milyon hektaradək sahə ilə ABŞ gəlir. 
Türkiyədə ümumi əkin sahələrində orqanik məhsul yetişdirilən ərazilərin payı təqribən 2 faizdir. 
Qardaş ölkədə orqanik məhsul bazarının dəyəri 600 milyon dollar səviyyəsindədir ki, həmin 
məhsulların da çox hissəsi ixrac edilir. Bununla belə dünya üzrə orqanik məhsul istehsalı ənənəvi 
kənd təsərrüfatı ilə müqayisədə cəmi bir faiz paya sahibdir.  

Ölkəmizə gəldikdə, Azərbaycanda ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının əsası keçən əsrin 90-cı 
illərinin sonlarında qoyulmuşdur. 2008-ci ilin iyununda “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” 
Qanun qəbul olunmuş, normativ-hüquqi və informasiya-məlumat bazası formalaşdırılmışdır. 
2019-cu ildə isə “Orqanik məhsul istehsalı haqqında” Qanun layihəsi hazırlanmışdır. “Azərbaycan 
Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol 
Xəritəsi”ndə də ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı qarşıya mühüm vəzifə kimi 
qoyulub. Yol xəritəsində qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası vaxtında təmin olunarsa, ekoloji təmiz 
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən fermerlərin sayının 50, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsal həcminin isə 200 faiz artacağı proqnozlaşdırılır. 

“Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli 
Proqram”da ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsul istehsalı üçün iki şərt diqqətdə saxlanılmışdır. 
Bunlardan biri kənd təsərrüfatında kimyəvi maddələrin istifadəsinin milli və regional səviyyələrdə 
sxemlərinin yaradılması və buna nəzarətin gücləndirilməsi, digəri  torpaqların çirklənməsinə və zəif-
ləməsinə səbəb ola bilən texnologiyalardan istifadənin qarşısının alınmasıdır. Təəssüf hissi ilə demək 
lazımdır ki, hazırda torpaq sahələrimizin böyük bir hissəsi deqradasiyaya məruz qalmışdır. Üstəlik, 
ölkəmizin yeni torpaq etüd xəritələri də hazırlanmamışdır. Ölkəmizdə son dəfə torpaq sahələrinin 
etüd xəritələnməsi ötən əsrin 50-ci illərində həyata keçirilmişdir. Bu müddət ərzində torpaq qatları 
kifayət qədər dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Qeyd edək ki, torpaq sahəsinin etüd xəritələnməsi qa-
baqcıl dövlətlər üçün ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Hətta Avropa İttifaqına qəbul olunmaq üçün na-
mizəd ölkələrdən icra edilməsi tələb olunan şərtlərdən biri də məhz etüd xəritələrin hazırlanmasıdır. 

Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı istehsalı aqrar sahənin davamlı inkişaf üsulu olmaqla, bir sıra 
sosial, ekoloji və iqtisadi problemlərin səmərəli surətdə həll edilməsinə də imkan yaradır. Qeyd 
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edilən məsələlər də ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinin prioritet seçilməsini 
şərtləndirir. Bu prioritet üzrə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı istehsalında fəaliyyətin koordinasiyası 
sisteminin formalaşdırılması, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının təşkili üzrə pilot layihələrin ha-
zırlanması və həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməli, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı siste-
minin inkişafına kömək edən sosial və iqtisadi təşviqetmə tədbirləri genişləndirilməlidir. Ənənəvi 
təsərrüfatdan orqanik təsərrüfata keçid prosesi fermerlər üçün riskli göründüyü üçün onlara məhz 
bu keçid mərhələsində dəstək verilməlidir. 

Ölkəmizdə orqanik yetişdirilən fındıq, qoz, fıstıq, quru meyvələrə dünya bazarında böyük 
tələbat var. Bizim paxlalılar, tibbi aromatic bitkilər, pambıq və zeytun kimi məhsullar da orqanik 
istehsal məhsulları arasında yer alır. Bitki mənşəli istehsalla yanaşı, orqanik heyvan məhsulları 
istehsalına da son illər maraq artır. Ət, süd, pendir, qatıq, yumurta və bal orqanik bazarda artıq öz 
yerini alır. Böyürtkən, moruq, adaçayı, itburnu, kəklikotu kimi bitkilər də orqanik məhsul olaraq 
böyük potensiala malikdir. Çünki ölkəmizin meşə massivlərində yabanı şəkildə yetişən və tam 
orqanik məhsul sayılan bu cür meyvələrin sertifikatlaşdırılaraq dünya bazarlarına çıxarılması üçün 
problem yoxdur. Belə ki, ötən ilin iyun ayında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi “Zaqatala-
Balakən biosfer rezervatının yaradılması” layihəsinə start vermişdir. Zaqatala Dövlət Təbiət 
Qoruğunun bazasında yaradılacaq bu qurum həmin bölgədə ekoturizmin inkişafına və yerli əhali-
nin məşğulluğunun artırılmasına şərait yaradacaq, insanların flora və faunaya zərər vermədən 
təbiət gözəlliklərini seyr etməsi üçün hərəkət cığırları, müəyyən ərazilər müəyyənləşdiriləcək. 
Qoruqdan fərqli olaraq biosfer rezervatın ərazisinə ekoturistlərin girişi açıq olacaq. Biosfer rezer-
vatın özəlliklərindən biri də odur ki, burada istehsal olunan orqanik məhsullar qoruğun loqosu ilə 
qablaşdırılacaq və ixrac olunan zaman gömrük rüsumundan azad ediləcək. 

Ölkəmizdə orqanik məhsulların istehsalına marağın artması çərçivəsində biogübrələrin də 
istehsalına başlanılmışdır. Siyəzəndə istifadəyə verilmiş müəssisədə quş zilindən hazırlanan orqa-
nik gübrə torpağın məhsuldarlığına və məhsulun keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir. Üzvi gübrələ-
rin istifadəsi yetişdirilən məhsulların ekoloji təmizliyinə zəmin yaradır və təbii şəkildə inkişafına 
kömək edir. 

Geni dəyişdirilmiş məhsullara mənfi reaksiyanın artdığı indiki zamanda orqanik məhsul 
yetişdirilməsində sürətli inkişafın əhəmiyyəti danılmazdır. Bu baxımdan ölkəmizin işğaldan azad 
edilmiş ərazilərinin önəmi çoxdur. Qarabağ ərazisinin kənd təsərrüfatına yararlı 600 min hektara 
yaxın torpaq sahəsinin illər boyu istifadə edilməməsi bu ərazilərdə biogübrələrin tətbiqi və bunun 
ardınca orqanik məhsul istehsalı sahələrinin salınması üçün əlverişli mühit yaradır. Dövlət başçı-
sının dəfələrlə vurğuladığı kimi, ixrac imkanlarımızın genişləndirilməsi və məhsullarımızın dünya 
bazarlarına çıxarılması üçün ideal vaxtdır. Azad edilmiş ərazilərimizin təbii iqlim, su, torpaq şəraiti 
buranın tamamilə orqanik bölgə elan edilməsini mümkün və labüd edir. 
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Производство органических сельско-хозяйственных продуктов в Aзербайджане и 
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Резюме 
Один из важных этапов в современном мире - это рациональное использование при-

родных ресурсов в экосистеме, охраняя окружающую среду и почву от  загрязнений и 
производить экологический чистый продукт. Если учесть численность и скорость возрас-
тания населения в удовлетворении  высоких потребностей продуктами питания, нельзя до-
вольствоваться экологически чистыми продуктами. 
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Production of environmentally friendly agricultural products in Azerbaijan and 
comparative geographical analysis 

 
Summary 

Effective use of natural resources, protecting the environment and soil from pollution, 
maintaining harmony in the ecosystem and producing ecologically clean products are one of the 
main issues of the modern world. Considering the size and growth rate of the world's population, 
it is not necessary to be satisfied with environmentally friendly products to meet the growing 
demand for food products. 
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GƏNCƏ-DAŞKƏSƏN İQTİSADİ RAYONUNUN TƏSƏRRÜFAT SAHƏLƏRİNİN 
KOMPLEKS İNKİŞAFI 

 
Tezisdə Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonunda təsərrüfat sahələrinin kompleks inkişafının 

müasir vəziyyəti müəyyən edilmiş və onun iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması araşdırılmışdır. 
Həmçinin, yeni təsərrüfat sahələrinin yaradılması və onların coğrafi xüsusiyyətlərinin təyini, iqti-
sadi rayonda əsas təsərrüfat sahələrinin ərazi təşkili imkanları, müasir tipli təsərrüfat sahələrinin 
təşkili və təkmilləşdirilməsi yolları, təbii resursların potensiallarının öyrənilməsi elmi əsaslarla 
təhlil olunur. 

İqtisadi rayonun təsərrüfat sahələrinin coğrafiyası  çoxfunksiyalı struktur sahəsindən ibarət-
dir. İqtisadi təhlil göstərir ki, Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan ümumi məhsulun dəyə-
rinin 3,9%-i o, cümlədən sənaye məhsulunun 1.6%-i, kənd təsərrüfatı məhsulunun isə 20%-ə ya-
xını Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonunun payına düşür. İqtisadi rayonda sənaye kənd təsərrüfatına 
nisbətən zəif inkişaf etmişdir. Bu da istehsal olunan müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsullarının və 
sənaye tullantı xammalının kompleks-son məhsula kimi emal olunmaması ilə əlaqədardır. Statistik 
təhlil əsasında kənd təsərrüfatının strukturunda əlverişli torpaq-iqlim şəraiti və əkinə yararlı torpaq 
sahələrinin çoxluğu ilə əlaqədar bitkiçiliyin heyvandarlığa nisbətən üstün inkişaf etdiyini müəyyən 
etmişik. İstehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulunun dəyərinin 70,1%-i bitkiçiliyin, 29,9%-i isə 
heyvandarlığın payına düşür. 

İqtisadi rayonun sənayesi dağ-mədən, qara və əlvan metallurgiya, maşınqayırma, yeyinti və 
yüngül sənaye sahələri ilə təmsil olunur. 

Dağ-mədən sənayesi Daşkəsəndə dəmir filizinin, Zəylikdə alunitin, Daşkəsəndə mərmərin 
əldə olunması müəssisələri ilə təmsil olunur. Qara və əlvan metallurgiyanın ən böyük müəssisələri 
Daşkəsənin dağ-mədən kombinatı, filizin saflaşdırılması və Gəncə alüminium (gil-torpaq) zavodu, 
Gədəbəydə qızıl hasilatı mədəni ilə təmsil olunur. Tam silsiləli qara və əlvan metallurgiya müəs-
sisələrinin yaradılması iqtisadi rayonun sənaye potensialını artırar, ölkənin bu məhsullara olan 
tələbatının daxili imkanlar hesabına ödənilməsinə səbəb olar. 

İqtisadi rayonun əsas energetika müəssisələri gücünə görə Azərbaycan su elektrik stansiya-
ları arasında birinci olan Şəmkir SES, Yenikənd SES və Gəncə İEM-dir. Burada olan bütün 
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elektrik stansiyaları respublikanın vahid energetika sisteminə və Gürcüstan Respublikasının enerji 
xətlərinə qoşulmuşlar. 

Maşınqayırmanın ən böyük müəssisəsi Gəncə Avtomobil zavodudur. Yeyinti sənayesi 
əsasən ümumiyyətlə, çörəkbişirmə, Göygöl, Şəmkir, Gəncə şərab-konyak müəssisələri ilə təmsil 
olunur. Yüngül sənaye əsasən xalçaçılıq, toxuçuluq və tikiş sənayesi müəssisələrindən ibarətdir. 
Tikinti materialları sənayesi müxtəlif tikinti materialları istehsalı ilə, xüsusən tikinti daşı, çay daşı, 
mərmər, qum, gil, çınqıl, gips, ağac məhsullarının istehsalı ilə təmsil olunur. 

Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi potensialına görə Bakı-Sumqayıtdan sonra ikin-
ci sənaye qovşağı  Gəncə- Daşkəsən rayonunda yerləşir. Dəmir filizi və alunitin əsasən kompleks 
emalı, digər müxtəlif istehsal-iqtisadi, əmək əlaqələri hesabına formalaşan bu sənaye qovşağının 
hələlk demoqrafik inkişafı sosial-iqtisadi inkişafı qabaqlayır. Bu da qovşağın respublikanın qərb 
hissəsinin əsas mərkəzi kimi güclü inkişaf etdirilməsini tələb edir. 

İqtisadi rayonun kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələrinin strukturunda  dənli və dənli 
paxlalı bitkilər, kartof, meyvə, giləmeyvə bağları və tərəvəz üstünlük təşkil edir. 

Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonun payına  respublikada istehsal olunan taxılın 13%-ə qədəri 
düşür. Respublikada istehsal olunan tərəvəzin 16,4%-i bu iqtisadi rayonun payına düşür. 

Son illərdə yanacaq-enerji resurslarının qiymətinin artırılması  kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
əkin sahələrinin azalmasına  səbəb olmuşdur. İstehsal olunan məhsulun maya dəyərinin baha başa 
gəlməsi bu sahəyə marağın azalmasına səbəb olmuşdur. İqtisadi rayonda Azərbaycan Respubli-
kasında saxlanılan iribuynuzlu mal-qaranın 13,6%-i, qoyun və keçilərin 22,3%-i, donuzların 3,6%-i 
bəslənilir. Respublikada istehsal olunan ətin 13%-i, südün 13,1%-i, yumurtanın 9,1%-i Gəncə-
Daşkəsən iqtisadi rayonunun payına düşür. 

Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu xarici ölkələrlə, xüsusən də təcavüzkar Ermənistan Respub-
likası ilə həmsərhəd mövqeyi ilə əlaqədar sosial-iqtisadi baxımdan güclü inkişaf etdirilməlidir. 
Həmsərhəd rayonların, əsasən həmsərhəd yaşayış məntəqələrinin, güzəştli sosial-iqtisadi tədbirlər 
hesabına, orta respublika səviyyəsi ilə müqayisədə öncül sosial-iqtisadi inkişafı təmin edilməli və 
stimullaşdırılmalıdır. Yerlərdə artan demoqrafik potensialın əməktutumlu təsərrüfat sahələrinin 
inkişaf etdirilməsi hesabına orada saxlanılmasına nail olunmalıdır. Bu, həm də ölkənin ərazi bü-
tövlüyü, hərbi-siyasi və geostrateji baxımından məqsədəuyğundur. 

Güncüstanda yaşayan soydaşlarımıza mənəvi, sosial-iqtisadi dayaq kimi də bu sərhəd regio-
nu güclü inkişaf etdirilməlidir. Azad iqtisadi zonaların yaradılması, sərhədyani ticarətin inkişaf 
etdirilməsi, iki respublika arasında daha asan gediş-gəlişin təmin olunması vacib məsələlərdəndir. 
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Комплексное развитие отраслей экономики Гянджа-Дашкесанского Экономического 
Района 

 

Резюме 
В тезисе исследовано современное положение развития транспортной инфраструкту-

ры Гянджа-Дашкесанского экономического района и ее экономическая обоснованность. 
Помимо этого, произведен научный анализ создания новых отраслей хозяйства и назначе- 
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ния их географических особенностей, возможностей территориальной организации основ-
ных отраслей хозяйства в экономическом районе, путей организации и совершенствования 
отраслей хозяйства современного типа, изучения потенциала натуральных ресурсов. 
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Complex development of farmland of Ganja-Dashkasan Economic Region 

 

Summary 
In the thesis, contemporary situation of the complex development of farmland in Ganja-

Dashkasan economic region has been determined and its economic justification has been 
investigated. As well as establishment of the new farmland and determination of their geographical 
features, opportunity of the territorial organization of main farmland in the economic region, 
methods of organizing and improving modern type of the farmlands, studying the natural resources 
potential have been analysed on a scientific basis. 
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BİOLOGİYA DƏRSLƏRİNDƏ ŞAGİRDLƏRİN MÜSTƏQİL İŞİ İDRAK 
FƏALİYYƏTİNİN İNKİŞAF AMİLİ KİMİ 

 
Dərs təlim prosesinin əsas hissəsidir. Müəllim və şagirdlərin təhsil fəaliyyəti əsasən dərsdə 

cəmlənir. Məhz buna görə də bu və ya digər tədris fənləri üzrə şagirdlərin hazırlığının keyfiyyəti 
əsasən dərsin dərəcəsi, məzmunu və metodik dolğunluğu ilə müəyyən edilir. Bu səviyyənin yetə-
rincə yüksək olması üçün biologiya dərslərində müəllim dərsə hazırlıq zamanı şagirdlərin müstəqil 
fəaliyyətini təşkil etməli, onların sərbəst mühakimə yürütmək bacarıqlarını inkişaf etdirməyə çalış-
malıdır. Tədqiqat işimizdə orta ümumtəhsil məktəblərində biologiya dərslərində şagirdlərin müs-
təqil işinin onlarda idrak fəaliyyətinin inkişaf amili kimi aktuallığını araşdırmışıq. 

Müasir qloballaşan dünyada cəmiyyətin sürətlə informasiyalaşması və demokratikləşməsi 
prosesləri “sosial kapital” olan təhsilin artan roluna daha üstün dəyər verilməsi meyilləri ilə müşa-
yiət olunur. İndiki dövrdə təhsil hər bir ölkə üçün milli məsələyə, milli-mənəvi və sosial-iqtisadi 
tərəqqinin əhəmiyyətli və təsirli amillərindən birinə çevrilməkdədir. Respublikamızda təhsil 
sahəsində dövlət islahatları təhsilin məzmununun, təşkili formalarının, metod və texnologiyaları-
nın yeniləşdirilməsi və zənginləşdirilməsi istiqamətində mütərəqqi yeniləşmələr artıq öz bəhrəsini 
verməkdədir (Feyziyev, 2011; 655). Müstəqil fəaliyyəti orta ümumtəhsil məktəblərində dərs 
prosesində inkişaf etdirmək olar. Həm şagirdlər, həm də müəllimlər üçün dərs sözün geniş məna-
sında aktual olanda maraqlı olur. Müasir dərs tamamilə yenidir, həm də keçmişlə əlaqəsini heç bir 
şəkildə itirmir, bir sözlə, aktualdır. Aktual - əhəmiyyətli, indiki dövr üçün vacib deməkdir. Həm 
də effektiv, hazırda yaşayan bir insanın maraqları ilə birbaşa əlaqəli, təcili, mövcud reallıqda özünü 
göstərir. Bundan əlavə, əgər dərs müasirdirsə, o, şübhəsiz ki, gələcəyin əsasını qoyur. Müasir dərs 
müəllimin şagirdlərin fəaliyyətinin təşkilatçısı olduğu, sosial qarşılıqlı əlaqə çərçivəsində şagird-
lərin müstəqil işini təmin edən idrak prosesinə rəhbərlik etdiyi, öyrənmə motivasiyasını təmin et- 
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diyi, formalaşdırdığı dərsdir. Öyrənmə motivasiyasını, tədqiqat işini, müstəqil işi təşkil edir, işdə 
tətbiq edir, beyin həmləsi metodunu, şagirdlərin idrak işinə refleksiv nəzarəti tətbiq edir (Abbasov, 
2013;358). Təcrübədə pedaqoji təsir metodlarından istifadə etmək və uşaqlara müstəqil işləməyi 
öyrətmək üçün müəllimə təkcə pedaqogika və psixologiya üzrə dərin ixtisaslaşmış bacarıqlar 
deyil, həm də xüsusi metodik hazırlıq lazımdır. Müasir dövrdə biologiya dərsinin strukturunda 
şagirdlərin müstəqil işinin təşkilinin səmərəliliyinin öyrənilməsi aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir. 
Müstəqil iş elə bir idraki təlim fəaliyyətidir ki, şagirdin təfəkkürünün ardıcıllığı, onun zehni və 
praktiki əməliyyatları və hərəkətləri şagirdin özündən asılıdır. Sinifdə, o cümlədən biologiya dərs-
lərində müstəqil işin olması zəruridir, çünki onlar iradə tərbiyə edir, səmərəliliyi, diqqəti artırır və 
şagirdlərdə intizamı möhkəmləndirir. Biologiya dərslərində müəllim şagirdlərin müstəqil işinə, 
müstəqil fəaliyyətə və nəticəyə əsaslanmalıdır. Ona görə də müasir pedaqogikanın ən mühüm və-
zifələrindən biri də şagirdlərin təlimdə müstəqilliyinin inkişaf etdirilməsidir. Müstəqil iş hissi 
qavrayış, nəzəri təfəkkür və praktik fəaliyyətin vəhdətidir. O, həyatın hər addımında, şagirdlərin 
bütün fəaliyyət növlərində və sosial münasibətlərində (məhsuldar və ictimai faydalı əmək, dəyər-
yönümlü və bədii-estetik fəaliyyət, ünsiyyət) və əlavə olaraq, müxtəlif tədbirlər həyata keçirməklə 
həyata keçirilir (Nəzərov, 2010;103). 

Şagirdlərin təhsil və idrak fəaliyyətinin yaradıcı, kəşfiyyat xarakterli olması və mümkün ol-
duqda təhlil və ümumiləşdirmə elementlərinin daxil olması çox vacibdir. Bu və ya digər hadisənin 
və ya problemin öyrənilməsi prosesi bütün əlamətlərə görə tədqiqat xarakteri daşımalıdır. Bu, təhsil 
və idrak fəaliyyətinin gücləndirilməsinin digər mühüm prinsipidir.  Təhsil prosesində eyni dərəcədə 
vacib olan özünü idarəetmə və özünü tənzimləmə mexanizmidir, yəni, öz-özünə öyrənmə prinsipinin 
həyata keçirilməsi zəruridir. Bu prinsip hər bir şagirdin öz bilik və bacarıqlarını artırmaq və 
təkmilləşdirmək, müstəqil əlavə ədəbiyyat öyrənmək, məsləhətlər almaq, şəxsi fəal istəyi əsasında 
tədris və idrak fəaliyyətini fərdiləşdirməyə imkan verir. Şagirdlərin həm müstəqil, həm də kollektiv 
fəaliyyəti yalnız həvəsləndirmələr olduqda mümkündür. Buna görə də, aktivləşdirmə prinsipləri 
arasında təhsil və idrak fəaliyyətinin motivasiyasına xüsusi yer verilir. Güclü fəaliyyətin başlanğı-
cında əsas şey məcburiyyət deyil, şagirdin problemi həll etmək, nəyisə öyrənmək, sübut etmək, etiraz 
etmək istəyi olmalıdır. Çox vaxt şagirdlərimiz sərbəst bilik əldə etməkdə çətinlik çəkirlər, amma 
zamanın tələbi başqadır. Ona görə də şagirdlərimizin müstəqillik səviyyəsi heç də həmişə müasir-
liyin tələblərinə cavab vermir. Buradan belə nəticə çıxır ki, pedaqoji fəaliyyətə elə bir metodologiya 
tətbiq etmək lazımdır ki, müəllimə eyni tədris şəraitində şagirdlərin biliklərini praktikada tətbiq 
etmək qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa kömək edə bilsin. Bu texnika şagirdin müstəqil 
fəaliyyətinə imkan yaradacaq ki, bu da öz növbəsində həm şagirdin marağını, onun tədris prosesində 
fəal iştirakını, həm də ümumilikdə təhsilin keyfiyyətini artıracaq (Бахтиярова, 2001; 21). 

Apardığımız müşahidələr göstərir ki, çox vaxt məktəblərdə müstəqil işə daha az dərs vaxtı 
ayrılır. Məktəblilərin müstəqil işinin təşkili, uyğun şərait olmadığı təqdirdə belə bir həcmdə yanaş-
ma ağlasığmazdır. Bunun üçün şəraiti müəllim yarada bilər və yaratmalıdır. Və burada bir çox 
müəllimlər müasir dövrün effektiv metodlarından biri kimi, tələbə mərkəzli öyrənmə yanaşması-
nın tələblərinə cavab verən əməkdaşlıq və problemli təlim metodologiyasına əsaslanan layihə me-
todologiyasına müraciət edirlər. 

Müstəqil fəaliyyət strukturunda aşağıdakı komponentləri ayırd etmək olar: 
- təlim tapşırıqlarını yerinə yetirmək istəyi; 
- müstəqil fəaliyyət arzusu; 
- tapşırıqların məzmunu; 
- sistemli təlim; 
- öz şəxsi səviyyəsini yüksəltmək istəyi və s. (Андреев, 2008;198). 
Şagirdlərin öyrənməyə həvəsləndirilməsinin digər mühüm cəhəti bilavasitə müstəqil fəaliy-

yətlə bağlıdır - bu, böyüklərin və müəllimlərin köməyi olmadan obyektin, fəaliyyət vasitələrinin 
müəyyən edilməsi, onun şagirdin özü tərəfindən həyata keçirilməsi ilə əlaqəli müstəqillikdir. İdrak 
fəaliyyəti və müstəqillik bir-birindən ayrılmazdır: daha fəal məktəblilər, bir qayda olaraq, daha 
müstəqildirlər; şagirdin qeyri-kafi özfəaliyyəti onu başqalarından asılı vəziyyətə salır və müstəqil-
likdən məhrum edir. 
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Самостоятельная работа учеников на уроках биологии как фактор развития 
познавательной деятельности 

 
Резюме 

Урок является основной частью учебного процесса. Учебная деятельность учителей и 
учащихся в основном сосредоточена в классе. Именно поэтому качество подготовки уча-
щихся по тому или иному учебному предмету в основном определяется степенью, содер-
жанием и методической завершенностью урока. Для того чтобы этот уровень был доста-
точно высоким, учитель на уроках биологии должен организовать самостоятельную дея-
тельность учащихся при подготовке к уроку, стараться развивать у них способность к са-
мостоятельным суждениям. В нашей исследовательской работе мы исследовали актуаль-
ность самостоятельной работы учащихся на уроках биологии в общеобразовательных 
школах как фактор развития их познавательной деятельности. 
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Students independent work in biology lessons as a factor of cognitive activity development 

 
Summary 

The lesson is the main part of the learning process. The learning activities of teachers and 
students are mainly concentrated in the classroom. That is why the quality of student preparation 
in a particular subject is mainly determined by the degree, content and methodological 
completeness of the lesson. In order for this level to be sufficiently high, the teacher in biology 
lessons should organize the independent activity of students in preparation for the lesson, try to 
develop their ability to make independent judgments. In our research work, we investigated the 
relevance of students' independent work in biology lessons in secondary schools as a factor in the 
development of their cognitive activity. 
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LƏNKƏRAN-ASTARA İQTİSADİ RAYONUNDA TURİZMİN MÜASİR  
VƏZİYYƏTİNİN ANALİZİ 

 
Qeyd olunmalıdır ki, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsas formalarından biri olan turizm 

kütləvi açıq fəaliyyət növü olmaqla hazırda geniş yayılmış və ölkələrarası siyasi, iqtisadi və mə-
dəni əlaqələrin möhkəmlənməsində mühüm rol oynamaqla, son illərdə bu sahənin inkişafı xüsusilə 
artmaqdadır (Hüseynov İ., Əfəndiyeva N. 2007:4). 

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan əlverişli fiziki-coğrafi mövqeyi, təbii şəraiti, qədim və zəngin 
tarixi abidələri ilə böyük turizm potensialına malikdir. Ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq yarışlar da 
respublikamıza turist axınını təmin edən ən əsas faktorlardandır. Turizm həm də ölkəmizin iqtisa-
diyyatının qeyri-neft sektorunda inkişaf edən sahələrindən biridir. Məhz bu sahənin inkişafı nəti-
cəsində son dönəmlər həm turistlərin ölkəmizə marağı artmış, həm də turizm növləri genişlənmiş-
dir. 

Azərbaycanın geniş rekreasiya potensialına malik olan Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda 
da turizmin müxtəlif növləri üzrə inkişaf perspektivləri böyükdür. Belə ki, tədqiqat apardığımız 
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu respublikamızın cənub-şərqində, Xəzər dənizi sahilində yerləş-
məklə əlverişli coğrafi mövqeyə malik olub, özünəməxsus relyef, iqlim şəraiti ilə seçilir. Respub-
likanın digər turizm zonaları ilə müqayisədə paytaxta yaxın mövqedə olması, eləcə də Böyük İpək 
Yolunun üzərində yerləşməsi bölgənin çoxşaxəli turizm potensialından xəbər verir.      

Cənub bölgəsi tarixi-mədəni abidələrlə də zəngin olub, özünəməxsus etnik, sənətkarlıq, folk-
lor və s. xüsusiyyətləri ilə tanınır. Bu baxımdan  region müxtəlif turizm növlərindən olan ekotu-
rizm, sağlamlıq turizmi, mədəni turizm, kənd turizmi və s.-nin inkişaf etdirilməsi üçün olduqca  
münasibdir (Əsgərov Ə., Bilalov B., Gülalıyev Ç. 2011:3). 

Hal-hazırda regionda turizmin bir sıra növləri üzrə canlanma müşahidə olunmaqdadır. Məsə-
lən: dənizkənarı turizm obyektlərinin, mineral su ehtiyatlarına əsaslanan müalicə-sanatoriya kom-
plekslərinin, dağ-landşaft kompleksinə əsaslanan istirahət məkanlarının yaradılması və s.  

Son illərdə Cənub zonasına turist axını xüsusilə diqqət çəkməkdədir. Bu irəliləyişi statistik  
məlumatlardan da aydın görə bilərik. Belə ki, əgər  bölgədə mehmanxana və mehmanxana tipli 
müəssisələrin sayı 2015-ci ildə 68, 2017-ci ildə 72 olmuşsa, 2019-ci ildə  bu 77 vahid olmuşdur. 

Bölgə üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə nömrələrin sayı hər il 50-100 
vahiddən çox artaraq 2015-ci ildə 1131, 2017-ci ildə 1236, 2019-cu ildə 1480-ə çatmışdır. 

Bu müəssisələrdə yerləşdirilmiş şəxslərin sayı 2015-ci ildə 17035 nəfər olduğu halda 2019-
cü ildə 3 dəfədən çox artaraq 56288 nəfərə çatmış, gecələmələrin sayı 2015-ci ildə 31847 olmuşsa, 
bu göstərici əvvəlkinə uyğun artım tempilə 2019-cu ildə 91436 hal olmuşdur. 

Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin gəlirləri isə 2015-ci ildə 2129.8 min 
manatdan 2019-cu ildə 6229.2 min manata qədər yüksəlmişdir (Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Statistika Komitəsi. 2020:1). 

2020-2021-ci illərdə bütün dünyanı cənginə alan pandemiya səbəbindən digər sahələrdə ol-
duğu kimi bu sahədə də müvafiq durğunluq müşahidə edilmiş, lakin pandemiyanın artıq səngidiyi 
hazırkı aylarda yenidən turizm sektorunda canlanma müşahidə edilərək əvvəlki səviyyə bərpa 
olunmaqdadır. 

Bununla belə bölgədə turizmin artan tempinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün bir sıra turizm 
növləri üzrə böyük səmərə verə biləcək əsaslı tədbirlər görülməsinə də ehtiyac duyulmaqdadır. 
Bunlara misal olaraq tərəfimizdən regionda turizm sektorunun inkişafını sürətləndirə biləcək mar-
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ketinq fəaliyyətinin yenidən təşkili, mütəmadi olaraq yeni turizm məhsullarının təklif və təqdima-
tının keçirilməsi, insan və təşkilati resurslardakı yetərsizliyin aradan qaldırılması, ixtisaslı mütə-
xəssislərin bu işlərə cəlb edilməsi, yerləşdirmə yerlərində infrastrukturun və xidmətlərin keyfiy-
yətinin yüksəldilməsi, Lənkəran Beynəlxalq Hava Limanından beynəlxalq istiqamətlərə müvafiq 
uçuş reyslərinin təşkili və s. kimi kompleks tədbirlərin yerinə yetirilməsi təklif olunur. Bu məsə-
lələr həll edildiyi tədqirdə Cənub bölgəsinin turizm potensialından daha səmərəli istifadə etmək 
və  əcnəbi turistlərin bölgəmizə axınını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirmək mümkündür.  
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Анализ современного положения туризма в Ленкоранско-Астаринском 

Экономическом Районе 
 

Резюме 
В материале проведен анализ современного состояния туризма в Ленкоранско-Аста-

ринском экономическом районе на основе источников, связанных с этой сферой, и офи-
циальных статистических данных последних лет. Оценены перспективы развития и потен-
циал различных видов туризма в условиях имеющихся рекреационных возможностей Лен-
коранско-Астаринской зоны. Также нами предложен ряд мер, которые могут способство-
вать развитию туризма в регионе. 
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Landscape and ecological changes associated with the impact of man-made activities on 

environmental components in the areas of the hyrcanian flora 
 

Summary 
The material analyzes the current state of tourism in the Lankaran-Astara economic region 

based on sources related to this area and official statistics of recent years. The development 
prospects and the potential of various types of tourism in the conditions of the existing recreational 
opportunities of the Lankaran-Astara zone are assessed. Also, several measures that can contribute 
to the development of tourism in the region have been proposed by us.  
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 HİRKAN  MİLLİ PARKININ FAYDALI BİTKİ NÖVLƏRİ VƏ ONLARIN SƏMƏRƏLİ 
İSTİFADƏSİ 

 
Azərbaycan Respublikasının florası dünyanın, o cümlədən Qafqazın ən zəngin florasından 

biridir. Lakin,  Respublikamızın florasında olan bu zənginlik bölgələr üzrə qeyri-bərabər paylanıl-
mışdır. Zəngin floraya malik olan bölgələrimizdən biri də Cənub bölgəsində yerləşən Lənkəran 
Təbii vilayətidir. Lənkəran təbii vilayəti təbii ehtiyatların, o cümlədən bitki ehtiyatlarının zəngin-
liyinə görə Respublikamızın digər vilayətlərindən fərqlənir. Ona görə də vilayətin ərazisində iki 
Milli Park, qoruqlar və yasaqlıqlar təşkil edilmişdir. Milli Parklardan biri Hirkan Milli Parkıdır. 

Hirkan öz florası və faunasının rəngarəngliyi, həmçinin əraziyə daxil olan relikt və endem 
növlərinin müxtəlifliyi ilə fərqlənir. Hazırda hirkan meşələrində 148 fəsilə, 856 cins, 3234 növ ali 
bitki  aşkar edilmişdir. Hirkan Milli Parkının yerləşdiyi ərazi təbii iqliminə görə  rütubətli subtro-
pik xüsusiyyətə malikdir. Hirkan Milli parkının yerləşdiyi ərazi sonuncu buzlaşmaya məruz qal-
madığı üçün, üçüncü dövrə mənsub olan çoxlu relikt və endemik  bitki örtüyünə malikdir [Səfərov, 
2019]. Qeyd etmək zəruridir ki,  son onilliklər ətraf mühitə təsir göstərən antropogen faktorların 
həddindən artıq çox olması digər canlılarla bərabər bitkilər aləminə də təsir edərək, qiymətli əla-
mətlərə malik olan bitkilərin məhv olmasına və floradan birdəfəlik itməsinə səbəb olur. 

Ona görə də, Hirkanın bitki örtüyünun əsaslı olaraq tədqiq edilməsi, endem, nadir və nəsli 
kəsilməkdə olan növlərin aşkarlanması, flora və biki örtüyünün  yüksəklik qurşaqlarına  görə pay-
lanmasının təhlil edilməsi, faydalı təsərrüfat əhmiyyətli bitki növlərinin  müasir vəziyyəti və on-
ların təbiət ehtiyatlarının müəyyən edilməsi, əvvəlki illərə aparılmış tədqiqatların nəticələri ilə hal-
hazırkı vəziyyət arasındakı fərqlərin üzə çıxarılması, mühafizə yönümlü tədbirlər planının hazır-
lanması çox aktual problemlərdəndir. Eyni zamanda, bitkilərin tədqiq olunması, xüsusilə onların 
müxtəlif dövr ərzində hansı dəyişikliklərə məruz qalmasının öyrənilməsi ilə bərabər, onlardan sə-
mərəli istifadə olunması da aktual və vacib məsələdir.  

Hirkan Milli Parkında kifayət qədər faydalı bitki növləri vardır ki, onlar qədim dövrdən bu 
günə  qədər insanların qidalanmasında geniş istifadə olunur. Həmin bitkilərdən yabanı alma, ar-
mud (Pyrus), yemişan (crataegus), əncir (Ficus carica), əzgil (Mespilus), heyvanı (Cydonia 
ablonga Mill) , hirkan armudu (Pyrus hyrcana Fedş), buasye armudu (Pyrus boisseriana 
Bushe), sumaq (R. coriaria), dağ nanəsi (Ziziphora), şərq almasını, qızıl almanı və s. xüsusi 
qeyd etmək lazımdır. Sadaladığımız bitki növlərindən əksəriyyəti qida kimi, farmakoloji sahədə 
əlavə kimi, bəziləri isə kənd təsərrüfatının inkşafı ilə əlaqədar olaraq yeni mədəni sortların yara-
dılmasında qiymətli genetik vasitə kimi istifadə olunur. Heyva (Cydonia ablonga Mill.) meşəətrafı 
kolluqlarda, dağətəyi ərazilərdə yayılmışdır və bunların bəzi növlərindən təsərrüfatda istifadə olu-
nur. Meşə moruğuna adətən quru yamaclarda rast gəlinir. Bu giləmeyvə çox zəif inkişaf etmişdir. 
Əsasən böyürtkən kollarına yaxın yerlərdə rast gəlmək olur. Milli Prkada giləmeyvələr yerli əhali 
tərəfindən toplanılır, həmçinin fauna növlərinin qidası kimi də mühüm əhmiyyət kəsb edir. 

Ədəbiyyat materiallarının təhlili göstəriri ki, yabanı halda bitən bu bitkilərin meyvələri təkcə 
qida kimi deyil, həmçinin zəngin bioloji aktiv maddələrin çoxluğuna görə müxtəlif qida əlavələri-
nin tərkibində fermakoloji sənayedə geniş istifadə olunur. Hər iki məqsəd üçün istifadə zamanı 
bitkilərin materiallarının elmi əsaslar olmadan toplanması, həmçinin ərazinin həddindən artıq tə-
sərrüfat məqsədləri üçün istifadə edilməsi, turizm işlərinin düzgün təşkil olunmaması bitkilərin 
sıradan çıxmasına gətirib çıxarmışdır. Bu hal xüsusilə Hirkan Milli Parkından kənar ərazilərdə 
özünü daha qabarıq formada büruzə verməkdədir. Aparılan araşdırmalardan və fenoloji müşahi-
dələrdən məlum olmuşdur ki, Hirkan Milli Parkıında olan və kənar ərazilərdə bitən eyni növə 
məxsus bitkilərin  həm areallarında, həm də bir sıra biokimyəvi və genetik parametrlərində fərqlər 
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meyda-na çıxır.  Amma bu fərqlər yol verilən norma çərçəvəsindədir. Daha doğrusu, tədqiq olunan 
bitkilərin biokimyəvi və genetik  parametrlərınə görə davamlılığının öyrənilməsi üçün aparılan 
analizlərin köməyi ilə onların davamlılıq göstəricilərinin normalar çərçivəsində olduğu müəyyən 
edilmişdir. 

Müxtəlif illərə aid materialların təhlili və aparılan fenoloji müşahidələr göstərir ki, bitkilərin 
materiallarının elmi əsaslar olmadan toplanması, həmçinin ərazinin həddindən artıq təsərrüfat 
məqsədləri üçün istifadə edilməsi, turizm işlərinin düzgün təşkil olunmaması, meşə gəmiricilərinin 
meyvə növlərinin məhsullarını  talan etməsi və sairə bu kimi səbəblərdən Hirkan florasına aid 
bitkilərın yayılma arealı ilbəil azalmaqda davam edir. Tədqiqat zamanı müəyyən edilmişdir ki, 
araşdırılan bitkilər  genetik cəhətdən davamlı bitkilərdir, ona görə də onların mühafizə edilməsi 
zəruri bir məsələdir. Əgər vaxtında tədbir görülməsə qiymətli əlamətlərə malik olan bir sıra bitki 
nümunələrinin təbiətdən birdəfəlik itirilməsinə səbəb ola bilərik. 

Aparılan təhilllərə əsaslanaraq təklif edirik ki, bitkilərin müxtəlif məqsədlər üçün toplan-
masının qarşısının alınması və onların davamlılıq xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üçün davamlı ola-
raq monitorinqlərin keçirilməsinin təmin edilməsinin böyük əhəmiyyəti olardı. 
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Полезные виды растений Гирканского Национального Парка и их эффективное 

использование 
 

Резюме 
Изучено современное состояние полезных видов растений Гирканского национально-

го парка и прилегающих к ним территорий. В результате исследований установлено, что 
растения подвергались определенным воздействиям. В то же время было определено, что 
защита растений необходима и меры защиты должны быть приняты безотлагательно. Было 
бы очень важно предотвратить сбор растений для различных целей и обеспечить постоян-
ный мониторинг для изучения характеристик их устойчивости. 
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Useful plant specıes of Hirkan National Park and their effective use 
 

Summary 
The current status of useful plant species in Hirkan National Park and adjacent areas has 

been studied. As a result of the researches, it was determined that the plants were exposed to certain 
effects. At the same time, it was determined that protection of plants is necessary and protection 
measures should be taken without delay. It would be of great importance to prevent the collection 
of plants for different purposes and to provide continuous monitoring to study their sustainability 
characteristics. 
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BİOLOGİYANIN TƏDRİSİNDƏ KONSEPSİYALARIN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ ÜÇÜN 
METODOLOGİYA 

 

Bu gün biologiya elm və texnologiyaların inkişafı ilə paralel olaraq özünü yeniləyir. Bu elmin 
inkişafı üçün müxtəlif üsul və texnikalar tətbiq olunmaqdadır. Burada biologiyanın tədrisini tək-
milləşdirmək məqsədi ilə xüsusilə xaricdə aparılan tədqiqatlar araşdırılmış və bəzi tədqiqatlarda 
fənləri öyrənərkən şagirdlərin yaşadıqları konseptual çaşqınlıqlar, məktəbli və müəllimlərin müxtəlif 
fənlərə münasibəti, qarşılaşdıqları öyrənmə çətinlikləri və s. yeni üsullar işlənib hazırlanmışdır. 

Biologiya təhsili sisteminin tədqiq olunmasının əsas məqsədi daha çox yeni tədris metodla-
rının işlənib hazırlanmasıdır. Biologiya təhsilinin əzbərlənmiş biliklər üzərində qurulmasından 
daha çox, şagirdlərin beynində qalıcı məlumatlar yaratmaq, onlara biologiya fənlərini müqayisə 
etmək və şərh etmək bacarığını aşılamaq üçün tədris metodları hazırlanır. Belə bir araşdırma 2000-ci 
ildə Honq Konqda Din Yan Yip tərəfindən aparılıb (Atılboz, 2019: 2). Tədqiqatda süd turşusunun 
fermentasiyası fənninin tədrisində və öyrənilməsində çətinliklərin olduğu bildirilib və yeni tədris 
metodu işlənib hazırlanıb. 

Biologiya təhsili tədqiqatlarında diqqət çəkən digər məsələ müəllimlərin biologiya fənlərinə 
münasibətidir. Biologiya müəllimlərinin tədrisdəki effektivlik dərəcəsi inanc və ya inamsızlıqlarına, 
həmçinin fənnə olan marağına görə dəyişir. Çox vaxt müşahidə olunur ki, müəllimlər onları ma-
raqlandıran və daha çox bəyəndikləri fənləri həvəslə tədris edirlər. Bu tip tədqiqat 2002-ci ildə ABŞ-
da Mişel Rutlec və Melissa Mişel tərəfindən aparılmışdır (Rutlege, 2018: 4). Araşdırmada müəl-
limlərin təkamül fənninə münasibətinin onların fənnin tədrisinə təsir edib-etmədiyi araşdırılıb. 

Konsepsiya xəritəsi fəaliyyətinin məqsədi müəllimlərin biologiya haqqında bilik strukturlarını 
və anlayışlarını açıq metodla öyrənməkdir. Konsept xəritələri “qəbul etmirəm”, “qərarsız” və “qəbul 
edirəm” kimi qruplara bölünür. Bunu qəbul edən müəllimlər 67% təşkil edir. Lakin onların 59%-i 
konsepsiya xəritəsini tamamlayıb. 27%-i qərarsız olduğunu, 19%-i isə konsept xəritələrini tamam-
ladığını bildirib. Biologiya nəzəriyyəsini qəbul etməyən müəllimlərin hazırladığı konsepsiya xəritə-
ləri çox məhdud sözlərdən ibarətdir. Bu tip konsepsiya xəritəsini hazırlayan müəllimlərin əksəriyyəti 
bunu ancaq biologiya fənnini tədris edərkən qeyd etdiklərini bildirmişlər (Ausubel, 2019: 3).  

Biologiya təhsili ilə bağlı çoxlu tədqiqatlar aparılıb və biologiya təhsilinin inkişafı şagirdlə-
rin biologiya fənlərini daha yaxşı mənimsəməsinə, daimi biliklərə yiyələnməsinə və bu biliklərə 
yiyələnməsinə şərait yaradıb. 

Ölkəmizdə biologiya təhsili ilə bağlı araşdırmalar uzun bir tarixə malik olmadığı üçün xa-
ricdə aparılan araşdırmaların gələcək tədqiqatçılara nümunə olacağı düşünülür. Ümumilikdə 
biologiya fənninin yeni inkişaf metodikasının təkmilləşdirilməsi şagird-müəllim arasındakı əla-
qələr baxımından da faydalı olmaqdadır. Yeni tədris metodikasının mövcudluğu ölkəmizdə təhsili 
daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq baxımından əlverişlidir. 

Ümumilikdə biologiya fənnində yeni tədris metodlarının öyrənilməsi, mənimsənilməsi və 
dünya təcrübəsinin ölkəmizdəki tədris prosesinə daxil edilməsi gələcək üçün çox önəmlidir. Çünki 
yeniliklərə daima açıq olmaq və inkişaf naminə yeniliklərdən faydalanmaq həm şagirdlər, həm də 
müəllimlər üçün çox önəmli və faydalı bir prosesdir.  
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Методика разработки понятий в преподавании биологии 
 

Резюме 
В данной статье изучена тенденция развития и новая методология предмета биологии. 

Важно изучить методику развития таких понятий, как создание интереса к предмету у учащихся. 
В связи с этим в статье исследуется мировой опыт, исследуется и анализируется его 

соответствие отечественной образовательной системе. Большое значение имеет влияние 
общих концепций на современность и качество образования. 
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Methodology for the development of concepts ın the teachıng of bıology 
 

Summary 
In this article, the development trend and new methodology of the subject of biology have 

been studied. It is important to study the methodology of developing concepts such as creating 
interest in the subject in students. 

In this regard, the article examines the world experience and examines and analyzes it based 
on its compatibility with the local educational system. The impact of common concepts on the 
present time and the quality of education is of great importance. 
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ANTROPOGEN FƏALİYYƏTİN HİRKAN FLORASI ƏRAZİLƏRİNİN ƏTRAF MÜHİT 
KOMPONENTLƏRİNƏ TƏSİRİ İLƏ ƏLAQƏDAR ƏRAZİDƏ BAŞ VERƏN 

LANDŞAFT-EKOLOJİ DƏYİŞİKLİKLƏR 
 

Qeyd edək ki, XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq kəskinləşmiş antropogen fəaliyyətin ətraf 
mühitə təsiri qlobal xarakter almış və bu, əhalinin sıx məskunlaşdığı, intensiv təsərrüfat dövriyyə-
sinə cəlb olunmuş Hirkan florası ərazilərindən də yan keçməmişdir.  

Hirkan florası ərazilərinin təbiət kompleksləri konkret bu coğrafi zona üçün səciyyəvi olub  
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nadir botaniki-dendroloji, meşə, zooloji, hidroloji, geoloji, geomorfoloji torpaq və landşaft obyekt-
lərindən ibarətdir ki, onların böyük təbiət qoruyucu, sağlamlaşdırma, elmi, mədəni və estetik 
dəyəri vardır (Yusifov E., Hacıyev V., 2004:9). 

Hirkan florası əraziləri sonuncu buzlaşmaya məruz qalmamış, məhz bu səbəbdən də ərazi 
Üçüncü dövrə mənsub olan çoxlu relikt, endemik və nadir  ağac və kol növləri ilə zəngindir. Onlara 
misal olaraq dəmirağac, şabalıdyarpaq palıd, Hirkan şümşadı, Hirkan bigəvəri, ürəkyarpaq qızılağac, 
məxməri  gərməşov, Qafqaz xurması, pırkal, radde ayıdöşəyi, Lənkəran akasiyası, Xəzər lələyi, qa-
nadmeyvə yalanqoz, budaqlı danaya,  nazikyarpaq anoqramma, Hirkan armudu, Hirkan qovağı, Lən-
kəran gülxətmisi, zərif meşənovruzgülü, natamam limodorum, buasye armudu, Qrosheym armudu, 
azat,  Xəzər zəfəranı, səhləb və s. göstərmək olar (Гаджиев В., Кулиева Х., Вагабов, 1979:5) 

Bu bitki növləni əvvəllər ərazidə çox geniş yayılsa da təəssüf ki, ildən-ilə daha çox antropogen 
təsirə (sənaye, texnika və kənd təsərrüfatı inkişafının artan tələbləri, təbii resurslardan nəzarətsiz isti-
fadə, əhalinin artımı və əksər insanların ekoloji savadsızlığı, atmosferin çirklənməsi və s. kimi) məruz 
qaldığından onların bəziləri (xüsusən də dendreflora) tədricən yoxa çıxmaq təhlükəsi ilə üzləş-
məkdədir. Regionda ərazilərin bir çox hissəsinə qaz xətti çəkilmiş, lakin hələ də bəzi kəndlərdə qaz 
problemi öz həllini tapmadığından ağacların odun tədarükü məqsədilə kəsilməsi davam etməkdədir.  

Hirkan tipli meşələrdə adlarını yuxarıda qeyd etdiyimiz bitki növlərinin tükənməsinin qar-
şısını almaq üçün onlardan bəzilərinin adları Azərbaycanın yeni təsis olunan Qırmızı Kitabına 
daxil edilmişdir (Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı., 2013:1). Qeyd edək ki, Hirkan tipli 
düzən meşələri təbii halda etalon kimi hazırda yalnız Hirkan Milli Parkının tərkibində kiçik bir 
ərazidə qalmışdır. 

Hirkan florası ərazilərində olan bitkilərin sayının azalması eyni zamanda ərazi üzrə biomüx-
təlifliyin kasadlaşması və hətta genotipin dəyişməsi ilə nəticələnə bilər. Bu da təbii olaraq ekoloji 
tarazlığın pozulmasına, o cümlədən, ərazinin oksigen və rütubət miqdarına təsir göstərməklə, tor-
paq sürüşmələri hadisəsinin baş verməsi riskini artırır. Ərazidə əhali tərəfindən meşələrin aqroeko-
sistemlərə çevrilərək monotip sistem yaratmaları nəticəsində daha cavan ekosistemlər formalaş-
mışdır ki, onlar da növ tərkibləri kasad olduğundan dayanıqsız olmaqla hətta zəif təsirlərdə belə 
dağılmağa meyillidir (Rəhimov H., 2021:7). 

Hirkan florasına antropogen təsirləri təkcə ağacların kəsilməsi ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. 
Hirkan ərazisində rekreasiya kimi fəaliyyət göstərən zonaların sayı da hər il getdikcə artır. Bu kimi 
ərazilər insan sağlamlığı üçün mühüm olmasına baxmayaraq, insanların məsuliyyətsizliyi nəticə-
sində çirklənməkdə və ziyan çəkməkdədir. Demək olar ki, əksər istirahət mərkəzləri ərazilərindən 
aşağı relyeflərdə polietilen paketlərə, şüşə və plastik qablar kimi tullantılara rast gəlmək olur. Bu 
zibillərin tərkibindəki kimyəvi maddələr torpağa keçməkdən əlavə onların təbiətdə parçalanması 
uzunmüddətli vaxt tələb edir. Belə tullantıların sayının azaldılması üçün ərazidə çox vaxt yan-
dırılma üsulundan istifadə edilir ki, bu zaman tüstü və qazlar ətraf mühiti çirkləndirir. 

İstirahət zamanı meşə ərazilərində oddan (manqal və ocaq məqsədilə) istifadə edilməsi və 
nəzarətsizlik ucbatından baş verən meşə yanğınları təkcə ağacların məhvinə deyil, buradakı hey-
vanların yanaraq ölümünə və ya onların yaşayış mühitinin dağılmasına gətirb çıxarır. Ərazidə tez-
tez müşahidə olunan bu tip yanğın hadisələri zamanı ot və kol növləri daha ciddi xəsarət alır və ya 
onların yerüstü hissələri tamamilə yanaraq məhv olur. Bu da torpağın münbit qatında, çoxillik 
xəzəllərin altında, eyni zamanda ağac budaqları və gövdələrində məskunlaşmış faydalı entomo-
fauna növlərinin məhv olmasına səbəb olur. 

Hirkan florası ərazilərində əvvəllər ov etmək azad olmuş, illərlə intensiv otarılmaya məruz 
qalmışdır. Meşələrdə mal-qaranın davamlı olaraq otarılması bu ərazilərdəki növ zənginliyinin aşa-
ğı düşməsi ilə yanaşı, həm də torpaqdakı qida maddələrinin azalmasına səbəb olur.  Bu və bəzi 
digər amillər ərazidə vəhşi heyvanların (çöl donuzu, tirəndaz, çaqqal, canavar, dovşan, cüyür, por-
suq və s.) məskunlaşmasına daima ciddi əngəl olmuş və indi də bu problem olaraq qalmaqdadır. 

Ərazidə antropogen təsirlərin miqyasını 2021-ci ilin 01 yanvar tarixindən 30 noyabr tarixinədək 
təkcə Hirkan Milli Parkında baş vermiş qanun pozuntuları (ağackəsmə və mal-qaraya görə tərtib 
olunmuş aktların sayı, dəymiş ziyanın və inzibati cərimələrin məbləği və s.) haqqında əldə etdiyimiz 
rəsmi məlumatın əks olunduğu cədvəldən açıq görmək mümkündür (Rəhimov H., 2021:7): 
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Ağackəsmə və budanmaya görə: 

Qanun pozuntularının 
sayı: 

Həcm: 
Kəsilmiş 

ağac: 
Budanmış 

ağac: 
Dəymiş 
ziyan: 

İnzibati 
cərimə: 

293   fakt 
288,49 

m3 
149 ədəd 399  ədəd 

40625,72  
manat 

4600  manat 

Mal-qaraya  görə: 
Mal-qara: Dəymiş ziyan: 

321 baş 2590,82  manat 
Ümumilikdə dövlətə dəymiş ziyan: 

Cəmi: Ondan ödənilən: Qalıq: 
43216,54  manat 7812,15  manat 35404,37  manat 

 
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq tədqiqat apardığımız obyekt üzrə antropogen təsirlərin 

qarşısının alınması üçün ərazinin və canlı təbiətin əsaslı olaraq tədqiq edilməsi, nəsli kəsilməkdə 
olan yeni növlərin aşkarlanması, əvvəlki illərdə aparılmış tədqiqatların nəticələri ilə hal-hazırkı 
vəziyyət arasındakı fərqlərin üzə çıxarılması çox aktual problemlərdəndir. Bu ərazilərə ekoloji nə-
zarəti gücləndirməklə yanaşı, həm də yerli əhali ilə həyata keçiriləcək müxtəlif zəruri tədbirlərə, 
ilk növbədə geniş əhali kütlələri üçün nəzərdə tutulmuş informasiya bülletenlərinin, yerli və re-
gional nəşrlərə müvafiq əlavələrin buraxılması, elektron KİV formaları, o cümlədən radio və tele-
viziya verilişləri və s. ilə onların ekoloji mədəniyyətinin formalaşmasında iştirak etmək, əhalinin 
bütün təbəqələrinə ətraf təbii mühitin mühafizəsinin zəruriliyini izah etmək, yerli əhalinin geniş 
kütlələrinin bu işə cəlb edilməsini təşkil etmək vacibdir. Çünki ətraf mühitin mühafizəsi təkcə 
əlaqəli olan qurum və təşkilatların fəaliyyəti ilə həll olunacaq bir məsələ olmayıb, yalnız bütün 
insanların səyi nəticəsində mümkündür.  
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Ландшафтно-экологические изменения связанные с влиянием техногенной 
деятельности на компоненты среды в районах Гирканской флоры 

 

Резюме 
В материале рассказывается об антропогенном воздействии на компоненты природ-

ной среды и произошедших последних ландшафтно-экологических изменениях на террито-
рии Гирканской флоры. Указано, что из-за широкого вовлечения связи с хозяйственной дея- 
тельностью постепенная утрата биоразнообразия на участках Гирканской флоры создаст 
риск нарушения экологического баланса в целом и рассмотрены воздействий. 
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Landscape and ecological changes associated with the impact of man-made activities on 
environmental components in the areas of the Hyrcanian flora 

 
Summary 

The material tells about the anthropogenic impact on the components of the natural 
environment and the recent landscape and ecological changes that have occurred on the territory 
of the Hyrkan flora. It is indicated that due to the wide involvement of communication with 
economic activity, the gradual loss of biodiversity in the areas of the Hyrcanian flora will create a 
risk of disruption of the ecological balance as a whole and the proposed measures necessary to 
minimize the existing anthropogenic impacts are considered. 
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BİOLOGİYA DƏRSLƏRİNDƏ ŞAGİRDLƏRİN İDRAK FƏALİYYƏTİNİN 

GÜCLƏNDİRİLMƏSİ 
 

Dəyişən və inkişaf edən dünyada baş verən proseslərə çevik və düzgün münasibət göstərə 
bilən nəsli yetişdirə bilmək üçün təhsil sistemində qəbul olunan və atılan hər bir addıma diqqətlə 
fikir vermək lazımdır. İlk növbədə şagirdlərdə idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi müasir peda-
qoji elm və praktikanın ən aktual problemlərindən biridir. Öyrənmədə fəaliyyət prinsipinin həyata 
keçirilməsi müəyyən bir dəyərə malikdir, çünki təlim və inkişaf arasında korelyativ əlaqə möv-
cuddur. Tədqiqat işində orta ümumtəhsil məktəblərində biologiya dərslərində idrak fəaliyyətinin 
güclədirilməsinin şagirdlərdə biliklərin mənimsənilmə keyfiyyətinə təsirinin imkan və yolları 
öyrənilmişdir. 

Şagirdlərin təlim, inkişaf və təhsilinin nəticəsi bir fəaliyyət olaraq öyrənmə keyfiyyətindən 
asılıdır. Öyrənmə keyfiyyətini artırmaq üçün şagirdlərdə idrak fəallığını inkişaf etdirmək lazımdır. 
Şagirdin şüurunda reallığı əks etdirən mürəkkəb və çoxşaxəli, xüsusi olaraq təşkil edilmiş bir 
proses olmaqla, müəllimin nəzarət etdiyi xüsusi bir idrak prosesindən başqa bir şey deyil (İsrafilov, 
2005;335). Şagirdlərin bilik, bacarıq və qabiliyyətlərinin tam mənimsənilməsini, zehni güclərinin 
və yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsini təmin edən müəllimin rəhbər roludur. Uzun 
müddətdir ki, didaktikanın ən vacib problemlərindən biri: şagirdləri sinifdə necə aktivləşdirmək 
olar, sinifdə şagird fəallığını artırmaq üçün hansı tədris metodlarından istifadə edilməlidir. Sualları 
elm və təhsil işçilərini düşündürür.  Tədris prosesinin səmərəliliyinin artırılması üçün problemin 
həlli təcrübə ilə sınaqdan keçirilmiş şagirdlərin aktivləşdirilməsinin şərtləri və vasitələrinin elmi 
dərk edilməsini tələb edir. İdraki fəaliyyətin aktuallığı ondadır ki, aktiv tədris metodları bütün 
səviyyələrdə biliklərin mənimsənilməsindən istifadə etməyə imkan verir: fəaliyyətin bərpasından 
tutmuş əsas məqsədə - yaradıcı axtarış fəaliyyətinə çevrilməklə. Yaradıcı-axtarış fəaliyyətinin əv-
vəlində reproduktiv və transformativ fəaliyyətin olması, şagirdlərin tədris texnikasını mənimsə-
məsi daha təsirli olur (Abbasov, 2005;41). 
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Şagirdlərin idrak fəaliyyətinin artırılması məsələləri müasir pedaqoji elm və təcrübənin ən 
aktual problemlərindəndir. Öyrənmədə fəaliyyət prinsipinin həyata keçirilməsi böyük əhəmiyyət 
kəsb edir, çünki, təlim və inkişaf fəaliyyət xarakteri daşıyır və şagirdlərin təlimi, inkişafı və tərbi-
yəsinin nəticəsi fəaliyyət kimi tədrisin keyfiyyətindən asılıdır. Tədris prosesinin səmərəliliyinin və 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi probleminin həllində əsas problem şagirdlərin idrak fəaliyyətinin 
aktivləşdirilməsidir. Hazır formada əldə edilən biliklər, bir qayda olaraq, şagirdlərin müşahidə olu-
nan hadisələri izah etmək və konkret problemlərin həllində tətbiqində çətinliklər yaradır. Şagird-
lərin biliyinin əhəmiyyətli çatışmazlıqlarından biri formalizm olaraq qalır ki, bu da özünü şa-
girdlərin əzbərlədiyi nəzəri mövqeləri onları praktikada tətbiq etmək bacarığından ayırmasında 
özünü göstərir (Kurikulum, 2013). Tədris prosesinin səmərəliliyinin artırılması probleminin həlli 
praktikada sübut edilmiş tələbələrin aktivləşdirilməsinin şərtləri və vasitələrinin elmi dərk edil-
məsini tələb edir. 

Öyrənmə ağıl, iradə, təxəyyül və yaddaşın böyük səyini tələb edən gərgin, mürəkkəb fəaliy-
yətdir. Pedaqoji prosesin bütün mühüm xassələrini (ikitərəflilik, şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına 
diqqət, məzmun və prosessual aspektlərin vəhdəti) əks etdirən təlim eyni zamanda özünəməxsus 
keyfiyyət fərqlərinə malikdir. Gerçəkliyi şagirdin şüurunda əks etdirən mürəkkəb və çoxşaxəli, 
xüsusi təşkil olunmuş proses olmaqla təlim müəllimin idarə etdiyi konkret idrak prosesindən başqa 
bir şey deyildir. Şagirdlər tərəfindən bilik, bacarıq və bacarıqların tam mənimsənilməsini, onların 
əqli gücünün və yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsini təmin edən müəllimin rəhbər 
roludur. Şagirdlərin idrak fəaliyyətini artırmağın didaktik əsaslarını hissi qavrayış, nəzəri təfəkkür 
və praktik fəaliyyətin vəhdəti təşkil edir (Nəzərov, 2010;122). O, həyatın hər addımında, şagird-
lərin bütün fəaliyyət növlərində və sosial münasibətlərində, eləcə də müxtəlif fənn-praktik 
hərəkətlər etməklə həyata keçirilir. 

Şagird fəaliyyətinin idarə edilməsi ənənəvi olaraq aktivləşdirmə adlanır. Aktivləşdirmə şa-
girdləri enerjili, məqsədyönlü öyrənməyə həvəsləndirmək, passiv və stereotip fəaliyyətini, tənəz-
zülü və zehni işdəki durğunluğu aradan qaldırmaq üçün daim davam edən bir proses kimi müəyyən 
edilə bilər. Aktivləşdirmənin əsas məqsədi şagirdlərin fəallığının formalaşdırılması, tədris prose-
sinin keyfiyyətinin yüksəldilməsidir. Şagirdlərin idrak fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi pedaqogika-
nın aktual problemlərindən biri olmuşdur və qalır. Müasir cəmiyyətdə təhsil sistemi getdikcə daha 
çox dinamizm və dəyişkənlik kimi prinsipial yeni xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur. Ünsiyyət 
bacarıqları, situasiyaları modelləşdirmək bacarığı, dialoqda, müzakirələrdə təcrübə qazanmaq, 
yaradıcı fəaliyyətə cəlb etmək həyatda getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda öy-
rənməyə marağın azalması, intellektual passivlik müşahidə olunur. Bu, müəllimin fəal zehni fəa-
liyyət tələb edən metod və üsullardan istifadəyə getdikcə artan diqqətini izah edir, onların köməyi 
ilə təhlil etmək, müqayisə etmək, ümumiləşdirmək, problemi görmək, fərziyyə yaratmaq, həll 
yollarını axtarmaq, düzəltmək bacarıqlarını inkişaf etdirir, nəticədə əldə edilən nəticələr forma-
laşır. Müəyyən tədris metodlarını seçərkən, ilk növbədə, məhsuldar nəticə əldə etməyə çalışmaq 
lazımdır (Abbasov, 2013;85). Eyni zamanda, şagirddən əldə edilən bilikləri anlamaq, yadda sax-
lamaq və təkrarlamaq deyil, həm də onunla işləyə bilmək, praktikada tətbiq etmək, inkişaf etdir-
mək tələb olunur, çünki öyrənmə məhsuldarlığının səviyyəsi əsasən şagirdin təhsil və idrak fəaliy-
yətindən asılıdır. Yalnız başa düşmək və yadda saxlamaq deyil, həm də bilikləri praktiki olaraq 
mənimsəmək lazımdırsa, təbii ki, şagirdin idrak fəaliyyətinin yalnız tədris materialını dinləmək, 
qavramaq və düzəltməklə azalması mümkün deyil (Feyziyev, 2011;97). Dərhal şagird yeni əldə 
etdiyi bilikləri zehni olaraq öz praktikasına tətbiq etməyə və bununla da yeni bir peşə fəaliyyətinin 
imicini formalaşdırmağa çalışır. Və bu zehni və praktiki təhsil və idrak prosesi nə qədər aktiv 
şəkildə davam edərsə, nəticəsi bir o qədər məhsuldar olar. Şagird daha inamla yeni inanclar forma-
laşdırmağa başlayır və təbii ki, şagirddə peşəkarlıq qabiliyyəti inkişaf edir. Buna görə təhsil 
prosesində təhsil və idrak fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi çox vacibdir. 
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Укрепление познавательной деятельности студентов на уроках биологии 

 
Резюме 

Каждый сделанный и предпринятый шаг в системе образования необходимо тщатель-
но обдумывать, чтобы воспитать поколение, способное быть гибким и иметь правильное 
отношение к процессам, происходящим в меняющемся и развивающемся мире. Прежде 
всего, развитие познавательной активности студентов является одной из актуальнейших 
проблем современной педагогической науки и практики. Реализация принципа активности 
в обучении имеет определенное значение, поскольку существует корреляционная связь 
между обучением и развитием. В исследовательской работе изучались возможности и пути 
усиления познавательной деятельности на уроках биологии в общеобразовательных шко-
лах. 
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Strengthening the cognitive activity of students in the lessons of biology 

 
Summary 

Every step taken and taken in the education system must be carefully considered in order to 
educate a generation capable of being flexible and having the right attitude to the processes taking 
place in a changing and developing world. First of all, the development of students' cognitive 
activity is one of the most urgent problems of modern pedagogical science and practice. The 
implementation of the principle of activity in learning is of some importance, since there is a 
correlation between learning and development. In the research work, the possibilities and ways of 
strengthening cognitive activity in biology lessons in secondary schools were studied. 
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ŞAGİRDLƏRDƏ SAĞLAM HƏYAT TƏRZİNİN ƏSASLARININ FORMALAŞDIRILMASI 

 

Xüsusən yeniyetmə və gənclər arasında qeyri-sağlam həyat tərzinin artması, düzgün maarif-
ləndirilmənin olmaması onların gənc yaşlarında tütün, spirtli içkilər və digər zərərli vərdişlərin 
aludəçisi olmalarına gətirib çıxardır. Eyni zamanda qeyri-sağlam qidalanma maddələr mübadilə-
sinin pozulmasında, gələcəkdə insan orqanizmində müxtəlif ağır fəsadlı xəstəliklərin inkişafında 
rol oynayır. Bu problemlərin həllində  əsas effektiv addım isə gənclər və yeniyetmələr arasında 
düzgün maarifləndirmənin təşkili və profilaktikanın aparılmasıdır. 

İnsan və onun sağlamlığına dair mövzuların tədrisi  şagirdlərə sağlam yaşamağın sirlərinin 
öyrədilməsinə əsaslanır. Müəllim tədris zamanı Gigiyena barəsində müxtəlif məlumatlar verir. 
Sonra bu elmin öyrədilməsinin sağlamlıqla əlaqəsini göstərməklə sağlamlıqla məşğul olan tibb, 
təbabət elminin bu elmlərlə əlaqəsini açmaq imkanı əldə edir. Anatomiya, fiziologiya, gigiyena, 
tibb elmlərinin hər birini öyrənməkdə məqsəd sağlamlığın qorunması, həyatın uzun müddət davam 
etdirilməsidir (Mövsümlü, 2017;143). Sağlam həyat tərzi – sağlamlığın saxlanmasına və möhkəm-
lənməsinə yönəldilmiş kompleks tədbirlərin  məcmusudur. Sağlam həyat tərzinin formalaşma-
sında insanın  sağlamlığına müsbət təsir edən amillərin, xüsusilə, gün rejiminin, səmərəli qidalan-
manı idmanla məşğul olmağın, ətrafda olan həmyaşıdları ilə xoş və qarşılıqlı ünsiyyətin böyük 
təsiri vardır.  İnsan sağlamlığına təsir göstərən amillər sırasında fiziki yük əhəmiyyətli yerlərdən 
birini tutur. Təsadüfi deyildir ki, sistemli olaraq idman və bir sıra məşqlərdən istifadə edən insan-
ların fiziki hazırlığı və sağlamlığı həmişə diqqəti cəlb edir. Bugünkü insan hətta 50-100 il bundan 
əvvəl yaşayanlarla müqayisədə daha az hərəkət edir. Deməli onun tənəffüs, qan dövranı, əzələ 
sistemləri daha az fəaldır, inkişaf edir, tez qocalır. Buna əsaslanaraq fiziki hərəkətlər ilk növbədə 
orqanizimdə bərpa proseslərinin sürətlənməsinə, qanın oksigenlə təchizinə şərait yaratmaqla, or-
qanizimdə sağlamlaşdırma prosesini sürətləndirir (Ələkbərov, 2018;290). Sağlam həyat tərzinin 
formalaşmasında  düzgün qidalanma əsas amil kimi qeyd olunur. Bunu nəzərə alaraq kalorili, fay-
dalı və ekoloji cəhətdən təmiz qidalar qəbul edilməsinə xüsusi fikir vermək lazımdır. Qidanın nor-
madan artıq qəbul edilməsi xoşagəlməz hallara səbəb ola bilər. Şagirdlər müxtəlif çeşidli qida mad-
dələri almalıdır. Şagirdlərin gündəlik rasionuna 15 növ müxtəlif qida məhsulları daxil olmalıdır. 

Şagirdlərin sutka ərzində nə qədər kaloriyə ehtiyac duyduğuna nəzər yetirdikdə: 
• 3-6 yaş uşaqlarda 1900 qida kalorisi (kkal), 
• 7-11 yaşda 2300 kkal,  
• 11-14 yaşda 2500 kkal, 
• 14-18 yaşda isə 3000 kkal tələb edilir. 
Biologiyada qidalanma mövzusu tədris edilərkən, düzgün qidalanmanın nə dərəcədə əhə-

miyyətli olduğu  öyrədilir (Seyidov, 2016; 34). Sağlam həyat tərzinin formalaşmasında  nizamlı 
yuxu da önəmli rola malikdir. Yuxu bədəni güclü, zehni oyaq saxlayar. Bir çox insan xroniki 
yuxusuzluq çəkir və bu səbəblə fiziki narahatlıqlarla, zehni problemlərlə, yaralanma və qəzalarla 
qarşı-qarşıya qalar. Ehtiyac duyduğumuz istirahəti təmin etmək üçün məşq etmək və doğru 
yeməkləri yemək lazımdır. Hind toyuğu və süd məhsulları kimi bəzi qidalar triptofan ehtiva etdik-
ləri üçün yuxu gətirir. Qəhvə, çay, kola, şokolad, soyuq və isti içkilərin bir çoxu və diyet məhsulları 
sizi oyaq tutacaq kofein ehtiva edər. Kofeinsiz içkilərə yönəlmək və axşamları kofeni qəbul 
etməkdən qaçmaq, yatmadan əvvəl ağır yemək yeməmək və sıx məşq etməmək, soyuq duş yerinə 
ilıq su ilə yuyunmaq vacib məsələdir. Məktəbliyə əlverişli şəraitdə - sakit vəziyyətdə sərin havada, 
isti yorğanda ən azı 8-9 saat yatmaq lazımdır. Araşdırmalara görə 4 aylıqdan 11 aylığa qədər olan 
körpələrin 12-15 saat arası, 1-2 yaş aralığındakı yeriməyə yeni başlayan uşaqların 11-14 saat, 3-5 
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yaş qrupundakı məktəbə hələ getməyən uşaqlar üçün isə gündə 10-13 saat yuxu normal qəbul 
edilir. Məktəb çağında olan 6-13 yaş arası uşaqlar üçün isə 9-11 saat yatmaq məqsədəuyğundur. 
14-17 yaş aralığı üçün tövsiyə edilən yuxu müddəti 8-10 saat arasıdır (Rzayeva, 2014;122). İnsanın 
sağlam həyat tərzinin formalaşmasında və cəmiyyətdə sağlamlıq kultunun yaradılmasında müva-
fiq psixologiyanın dərk edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sağlamlıq psixologiyası, sağlamlığın 
psixoloji səbəbləri, onun qorunması, möhkəmləndirilməsi və inkişafı üsulları və bir insanın psixo-
loji mədəniyyətinin təkmilləşdirilməsinin əsas praktiki vəzifələri aşağıdakılardır: (Давидченко, 
2005; 22) 

• psixoloji savadlılığın artırılması; 
• müəllimlə tələbələr arasında fərdi ünsiyyət səviyyəsinin yüksəldilməsi; 
• psixodiaqnostika və psixokorreksiya sahəsində bacarıq və bacarıqların təkmilləşdirilməsi; 
• insan fəaliyyətinin sosial aspektləri haqqında bilik səviyyəsinin artırılması. 
Şagirdlərdə sağlam həyat tərzində normal qidalanmanın, qida kalorisinin, nizamlı yuxunun, 

gündəlik vərdişlər və eləcə də sağlamlığla bağlı psixoloji vəziyyətin rolu önəm kəsb etməkdədir. 
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Формирование основ здорового образа жизни у студентов 
 

Резюме 
Особенно рост нездорового образа жизни среди подростков и молодежи, отсутствие 

должного воспитания приводит к их пристрастию к табаку, алкоголю и другим вредным 
привычкам в молодом возрасте. В то же время неправильное питание играет роль в 
нарушении обмена веществ и развитии различных тяжелых осложнений в организме 
человека в дальнейшем. Основным действенным шагом в решении этих проблем является 
организация правильного воспитания и профилактики среди молодежи. 
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Forming the fundamentals of a healthy lifestyle in students 
 

Summary      
Especially, the increase in unhealthy lifestyle among teenagers and young people, lack of 

proper education, leads to their addiction to tobacco, alcohol and other harmful habits at a young 
age. At the same time, unhealthy nutrition plays a role in the disruption of metabolism and the 
development of various serious complications in the human body in the future. The main effective 
step in solving these problems is the organization of proper education and prevention among young 
people. 
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TƏDRİS VASİTƏLƏRİNİN KOMPLEKS İSTİFADƏSİNİN DİDAKTİK VƏ 
METODOLOJİ ƏSASLARI 

 
Azərbaycanda təhsilin modernləşdirilməsi həm təhsil sisteminin özündə, həm də pedaqoji elmdə 

bir çox mühüm ideya və münasibətlərə yenidən baxılmasına səbəb oldu. Son dövrlərdə Azərbaycan 
təhsilinin modernləşdirilməsi Konsepsiyasına görə, Azərbaycan təhsil siyasətinin ən vacib hədəfi 
fundamentallığı qorumaq və indiki və gələcəyə uyğunluq əsasında müasir təhsil keyfiyyətini təmin 
etməkdir. Müasir təhsilin inkişafının iki əsas tendensiyası: informasiyalaşdırma və texnolojiləşdirmə 
təkcə məzmun və metodika sahəsində deyil, həm də tədris vasitələri sisteminin yenilənməsi sahəsində 
ciddi dəyişikliklər tələb edir. Tədqiqat işimizdə orta ümumtəhsil məktəblərində biologiya dərslərində 
tədris vasitələrinin kompleks istifadəsinin didaktik və metodoloji əsasları öyrənilmişdir. 

Tədris prosesində kompüter texnologiyalarının, yeni rabitə və telekommunikasiya vasitələ-
rinin tətbiqi və istifadəsi bu gün təkcə şüurlu zərurət deyil, həm də təhsilin inkişafının təbii mərhə-
ləsi kimi görünür. Hal-hazırda bioloji təhsildə yeni informasiya texnologiyalarından istifadəyə dair 
kifayət qədər çoxlu psixoloji, pedaqoji, didaktik və metodik əsərlər dərc edilmişdir və bu mövzuda 
nəşrlərin sayı durmadan artır, lakin məktəbdə biologiyanın tədrisinin konkret problemləri və məsə-
lələrini həll etmək üçün işlənmiş əsaslı metodlara yenə də ehtiyac var (Ağayev, 2006;138). Apar-
dığımız müşahidələr göstərir ki, biologiyanın tədrisi təcrübəsində müəllimlər tez-tez tədris vasitə-
ləri ilə bağlı problemlərlə üzləşirlər: vasitələrin özlərinin olmaması, köhnəlmiş məlumatların yeni-
lənməsi problemi və s. Bu problemlərin əksəriyyətini kompüterdən istifadə etməklə həll etmək 
olar, lakin tədrisdə istifadə olunan ənənəvi vasitələrlə (xüsusilə təbii əyani vəsaitlər) təmin edilən 
müsbət cəhətləri nəzərə almaq lazımdır. Müxtəlif təhsil sahələrində, o cümlədən məktəb biologi-
yasında yeni informasiya texnologiyalarından istifadənin genişləndirilməsi prosesi müəyyən tədris 
vasitlərindən istifadənin didaktik və metodiki əsaslılığı baxımından ciddi təhlil tələb edir. Müəl-
limlər, metodistlər, təhsil təşkilatçıları qarşısında metodik işlənmə tələb edən bir sıra məsələlər 
durur. Ən mühüm problemlərdən biri də ənənəvi tədris vasitələrinin yeni informasiya texnolo-
giyaları vasitələri ilə əlaqələndirilməsidir (Беляков, 2001;101). Təhsil praktikasında təhsil ele-
mentləri ilə dəyişən sosial-mədəni şərait arasında mövcud olan ziddiyyət, tədris prosesinə innova-
tiv texnologiyaların və vasitələrin tətbiqinin zəruriliyi tez-tez qeyd olunur. Ənənəvi və innovativin 
ağlabatan və metodoloji cəhətdən əsaslandırılmış birləşməsi məktəbdə və universitetdə təhsilin 
optimal təşkili üçün əsas ola bilər. Yeni informasiya texnologiyaları vasitələrinin ənənəvi tədris 
vəsaitləri ilə uzlaşdırılmasının, onların kompleks tətbiqi üçün elmi əsaslandırılmış metodikanın 
yaradılmasının və həyata keçirilməsinin vacibliyi, habelə bu məsələnin yetərincə işlənilməməsi 
tədqiqat problemini müəyyən edir ki, bu da onların obyektiv ehtiyacından ibarətdir (Axundov, 
1975;199). Elmi-metodiki əsaslandırma və orta ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın tədrisi 
üçün ənənəvi və kompüter vasitələrindən kompleks istifadə metodikasının işlənib hazırlanması 
zəruridir. Müxtəlif tədris vasitələri müxtəlif məqsəd və imkanlara malikdir və müxtəlif didaktik 
funksiyaları yerinə yetirirlər. Tədris prosesinin metodoloji əsaslarının mürəkkəbliyi onların üstün-
lük təşkil edən didaktik funksiyaları və təlim vəziyyətləri nəzərə alınmaqla müvafiq tədris vasitə-
lərinin seçilməsini nəzərdə tutur.  

Ədəbiyyat mənbələrinin təhlili və məktəb biologiyasında yeni informasiya texnologiyaların 
dan istifadə üzrə pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi tədqiqat fərziyyəsini irəli sürməyə imkan verdi: 
tədris vəsaitlərindən istifadənin effektivliyi qeyd olunan hallarda artacaq:  

- mövzuya kompleks yanaşdıqda; 
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- ənənəvi tədris vasitlərinin və yeni informasiya texnologiyalarının kompleks tətbiqi ciddi 
elmi əsaslandırmaya malik olduqda;  

- tədris vasitələrinin kompleks istifadəsi ən mühüm psixoloji, pedaqoji və metodik prinsiplər 
əsasında həyata keçirildikdə;  

- ənənəvi tədris vəsaitlərinin və yeni informasiya texnologiyalarının kompleks istifadəsi üzrə 
xüsusi metodologiya işlənib hazırlandıqda. 

Apardığımız müşahidələr göstərir ki, təlim vasitələrinin kompleks istifadəsi ayrı-ayrı vasitə-
lərin didaktik imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir və artırır ki, bu da onlardan daha 
səmərəli istifadəyə və nəticədə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə zəmin yaradır. Müxtəlif tə-
lim vasitələrindən didaktik və metodik cəhətdən əsaslandırılmış istifadə təlim fəaliyyətindən və 
təlim metodlarından optimal istifadənin əsasını təşkil edir ki, bu da öz növbəsində təlimin diferen-
siallaşdırılmasına və fərdiləşməsinə şərait yaradır. Hazırlanmış metodikaya uyğun eksperimental 
təlimin nəticələri bioloji bilik, bacarıq və bacarıqların mənimsənilməsinin səmərəliliyinin yüksəl-
dilməsini qeyd etməyə imkan verir (Abbasov, 2007;80). Yeni informasiya texnologiyalarının əhatə 
dairəsinin daim genişlənməsi, təhsilin, o cümlədən məktəb biologiyasının informasiyalaşdırılması 
təhsil prosesinin və təhsil sistemlərinin müasirləşdirilməsi şəraitində təhsilin məqsəd və vəzifələ-
rinin həyata keçirilməsinin yeni yol və formalarının davamlı axtarışını tələb edir (Ağayev, 2006; 
138, Ağamalıyev, 1998;376). Müasir didaktikada, metodikada və məktəb təcrübəsində bir tərəfdən 
çoxillik pedaqoji təcrübə ilə sınaqdan keçirilmiş ənənəvi komponentlər, digər tərəfdən pedaqoji 
elmin və təhsil sisteminin daim dəyişən sosial-mədəni mühitə uyğunlaşdırılması prosesini əks 
etdirən yeni komponentlər mövcuddur. Təhsildə bu iki elementin qarşılıqlı təsiri çox vaxt elmi-
pedaqoji ziddiyyətlərə səbəb olur. Bioloji təhsildə ənənəvi və innovativ təhsilin vəhdəti xüsusilə 
tədris vəsaitləri üçün aydın görünür. Bu problemin həlli yollarından biri də  ənənəvi və kompüter 
təlim vasitələrinin kompleks istifadəsi məsələlərinin işlənib hazırlanmasıdır. 
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Дидактические и методические основы комплексного использования средств 
обучения 

 

Резюме 
Модернизация образования в Азербайджане привела к пересмотру многих важных идей 

и установок как в самой системе образования, так и в педагогической науке. Согласно 
концепции модернизации азербайджанского образования в последнее время, важнейшей це-
лью образовательной политики Азербайджана является “сохранение его фундаментальности и 
обеспечение качества современного образования на основе соответствия настоящему и 
будущему”. Два основных направления в развитии современного образования: ин-
форматизация и технологизация не только в области содержания и методологии, но и средств 
обучения требует серьезных изменений в области обновления системы. изучено использование  
средств обучения на уроках биологии в средних общеобразовательных школах. 
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Didactic and methodological fundamentals of complex use of education tools 
 

Summary 
The modernization of education in Azerbaijan has led to the revision of many important 

ideas and institutions, both in the education system itself and in pedagogical science. According 
to the concept of modernization of Azerbaijani education in recent times, the most important goal 
of the educational policy of Azerbaijan is “preserving its fundamentality and ensuring the quality 
of modern education on the basis of compliance with the present and the future”. Two main 
directions in the development of modern education: informatization and technology not only in 
the field of content and methodology, but also in the means of training require serious changes in 
the field of updating the system. Study of the use of teaching tools in biology lessons in secondary 
schools. 
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YUXARI SİNİF ŞAGİRDLƏRİNİN DÜŞÜNMƏ QABİLİYYƏTİNİN 
FORMALAŞMASINDA RİYAZİYYAT FƏNNİNİN ƏHƏMİYYƏTİ 

 
Riyaziyyat elə bir elmdir ki, məktəblərdə bu fənnin tədrisi 1-ci sinifdən başlayır. Təbii ki, 

digər fənlərlə müqayisə aparsaq görərik ki, bu fənn uşaqların düşünmə qabiliyyətinə, xüsusilə də 
təfəkkürünə təsirsiz ötüşmür. Məsələn, elə fənlər var ki, onların tədrisi müəyyən siniflərdən sonra 
başlayır. Lakin riyazi hesablamalar aparmağın önəmi bu fənnin tədrisinin vacibliyini vurğulayır.  

Digər yaş qruplarında olan şagirdlərlə müqayisədə 9-11-ci sinif şagirdlərinin təfəkküründə 
olan çox önəmli dəyişikliklərin məhz bu zamana təsadüf etməsi onların riyazi məsələlərə olan 
marağına da təsirsiz ötüşmür. Təcrübələrə istinad edərək deyə bilərik ki, uşaqlarda məhz yeniyet-
məlik dövründə təfəkkürün inkişafında sürətlənmə prosesi gedir. Bu zaman onların beyninin daha 
faydalı istiqamətlərə yönəlməsi üçün məntiqi cəhətdən onların düşünmə qabiliyyətini sürətləndi-
rən fənlərin vacibliyi açıq-aşkar görünür. 

Araşdırmalar göstərir ki, şagirdlər ümumən riyaziyyatın, xüsusən də cəbrin tədrisi üçün əsas 
olan qanunauyğunluqları başa düşməkdə və ümumiləşdirməkdə çətinlik çəkirlər. Bu çətinliklərdən 
birincisi, ardıcıl terminlər arasındakı əlaqəyə diqqət yetirməkdir.  

Şübhəsiz ki, riyazi təfəkkürün inkişafında məsələlər və onların həlli prosesi xüsusi əhəmiy-
yət kəsb edir. Bu əhəmiyyət riyazi məsələlərin təbiətindən və riyazi həlli prosesinin fərd üzərində 
əks olunmasından irəli gəlir. Təsadüfi deyil ki, düşüncələrini sorğulayan, araşdıran və səbəblərlə 
izah edən fərdlər yaxşı məsələ həllediciləridir. 

Həmin uşaqlarda beynin inkişafına təsiri olan yuxarı sinif misallarından birinin həlli qayda-
sına nəzər yetirək: Hansı nömrədən başlayaraq verilmiş ardıcıllığın hədləri ε<− axn  bərabərsiz-

liyini ödəyir? (Qəhrəmanova, 2017: 1) 
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Deməli, 10=N  nömrəsindən başlayaraq verilmiş ardıcıllığın hədləri şərtdə tələb olunan 
bərabərsizliyi ödəyir.  

Bu birləşmələrdə fərd fəaliyyət planını formalaşdırmağa və ya problemin ən yaxşı şəkildə 
necə həll olunacağına dair fərziyyə formalaşdırmağa başlayır. Əgər test edilən fərziyyə ilə proble-
mi həll edə bilsə, fərddə öyrənmə prosesinin baş verdiyi düşünülür (Rüstəmov, 2010: 3).  

Ona görə də demək olar ki, riyazi təfəkkürlə öyrənmə arasındakı bu mürəkkəb əlaqədə riyazi 
məsələlər əsas rol oynayır. Bununla belə, onların təbiəti bu əsas rolun funksiyasında olduqca həl-
ledicidir, yəni başqa sözlə desək, daha sadə, monoton, asanlıqla proqnozlaşdırıla bilən, şagirdlərə 
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təcrübi həqiqəti gətirməyən və bu kontekstdə onların intellektual üfüqlərinə meydan oxumayan 
məsələlər əvəzinə, maraqlı, düşündürücü, stimullaşdırıcı, düşünmə qabiliyyətinə təsir edən məsə-
lələrin çoxluq təşkil etməsi daha məqsədəuyğundur.  

Belə bir problemlə qarşılaşmaq və problemi təkbaşına həll edə bilmək zehni prosesləri dəs-
təkləməklə yanaşı, həm də xarakterdə və ağılda ömürlük iz buraxır (Polya, 2019: 2). Bu tip məsə-
lələrə çox həlli olan məsələlər də əlavə edilə bilər. 

Riyazi hesablama ilə əsaslandırma, assosiasiya və yaradıcılıq arasındakı əlaqəni nəzərə 
alaraq, çoxhəlli məsələlər üzərində araşdırmaların riyaziyyatın yuxarı siniflərdə tədrisinə töhfə 
verəcəyi düşünülür.  

Araşdırmalardan alınan nəticələrə nəzər yetirsək, məqalədə əksini tapmış tədqiqatçıların 
təcrübələrinin nəticələrinə istinadən onu deyə bilərik ki, 9-11-ci siniflərdə təhsil alan şagirdlərdə 
beynin sürətli düşünmə qabiliyyətinə mallikliyi müşahidə olunur. 
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Значение математики в формировании мыслительных способностей старших 
школьников 

 

Резюме 
В данной статье рассматривается влияние математики на развитие мышления уча-

щихся. Здесь особенно вклад в ускорение мыслительных способностей учащихся 9-11 клас-
сов является показателем важности математического расчета. 

Приоритетным должно быть влияние математических расчетов не только на мышле-
ние студентов, но и на процесс принятия правильных решений в их дальнейшей жизненной 
деятельности. В данной статье были изучены эксперименты и анализы, основанные на 
мировом опыте, и сформированы общие выводы. 
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The importance of mathematics in forming the thinking ability of high school students 
 

Summary 
This article examines the effects of mathematics on the development of students' thinking. 

Here, especially, the contributions to the acceleration of the thinking ability of students studying 
in grades 9-11 is an indicator of the importance of mathematical calculation. 

The effects of mathematical calculations not only on the students' thinking, but on the other 
hand, on the right decision-making process in their future life activities, should be prioritized. In 
this article, experiments and analyzes based on world experience were studied, and general 
conclusions were formed. 
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ORTA MƏKTƏB RİYAZİYYAT KURSUNDA CİSMİN HƏCM VƏ SƏTHİNİN 
ÖYRƏNİLMƏSİ ZAMANI İSTİDAFƏ EDİLƏ BİLƏCƏK ÜSULLAR HAQQINDA 

 
Təqdim olunan işdə orta məktəb riyaziyyat kursunda cismin həcm və səthinin öyrənilməsi 

zamanı istifadə edilə biləcək üsullar haqqında məlumatlar araşdırılmışdır və nümunə misallar 
göstərilmişdir. 

Cismin həcm və səthinin öyrənilməsi zamanı istifadə edilə bilinəcək ənənəvi və müasir üsul-
ların müəllimlər tərəfindən mövzuya görə seçilməsi çox önəmlidir. Çünki cismlərin həcm və səth 
anlayışlarının öyrənilməsində yaranan fundamental çətinliklər müəyyən özəlliyə malikdir. Cisim-
lərin səth və həcm ilə bağlı tədrisi metodikasını nəzərdən keçirdək, bir sıra nümunəvi dərs planla-
rını tərtib edək. Bununla da cisimlərin həcm və səth anlayışlarının orta məktəb “Riyaziyyat” kur-
sunda istifadə edə biləcəyimiz ən effektiv üsullarını təyin edə bilərik. 

10-cu sinifdə keçirilən “Piramidaların həcmləri” mövzusunu nəzərdən keçirdək. Elm və 
Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müəllimlər üçün metodik vəsaitə əsasən bu mövzuya 4 
saat ayrıla bilər. 

Mövzu üzrə məzmun standartları aşağıdakı kimi qeyd olunur: 
- piramidanın yan səthinin, tam səthinin və həcminin tapılması ilə bağlı məsələləri həll edirlər; 
- ölçmək üçün fəza fiqurlarının xassələrindən istifadə edir; 
- hesablamaq vasitəsi ilə sahəni hesablayırlar və alınan nəticələri müqayisə edərək xətaları 

müəyyən edirlər. 
Şagirdlər mövzu üzrə aşağıdakı bacarıqlarını yerinə yetirirlər:  
- piramidaların həcmlər düsturlarını məsələlərin həllərinə tətbiq edirlər; 
- piramidaların həcmlərini hesablayarkən onların xassəsini tətbiq edirlər. 
Piramidanın oturacağının tərəfi a, hündürlüyü h-a bərabər olarsa, piramidanın həcmi  𝑽 = 𝒉𝒂𝟐𝟑   düsturu ilə hesablanar. 

Məsələ 1: Yan tili 13 sm olan piramidanın oturacaqları, tərəfi 6 sm, 8 sm və 10 sm olan 
üçbucaqdır. Piramidanın həcmini tapaq.  

Həlli: Piramidanın oturacaqların düzbucaqlı üçbucaqdır. Yan tillər eyni uzunluqlarda oldu-
ğundan piramidanın hündürlüyünün oturacaqları bu üçbucaqların xaricinə çəkilmiş çevrənin mər-
kəzində yerləşir. Düzbucaqlı üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi hipotenuzun orta 
nöqtəsi olduğundan  𝐴𝑂 =  𝑂𝐵 = 5.  ∆AOT-dən      𝑇𝑂 = √𝐴𝑇 − 𝐴𝑂  = √13 − 5  = 12 𝑉 =  𝑆 ∙ ℎ = ∙ ∙ 6 ∙ 8 ∙ 12 = 96 𝑠𝑚  

İndi isə digər bir mövzunu nəzərdən keçirdək: “Prizmaların səthlərinin sahələri” mövzusu 
orta məktəb “Riyaziyyat” dərsində 10- cu sinifdə keçirilir. Ümumilikdə mövzuya 2 saat ayrılır. 
Həm ənənəvi, həm də müasir üsullar istifadə edərək dərs gedişatını nəzərdən keçirdək. 

Mövzu üzrə məzmun standartları aşağıdakı kimi qeyd olunur: 
- prizmanın yan səthinin, tam səthinin və həcminin tapılmasına aid məsələlər həll edilir;  
- hesablamalar vasitəsilə sahələri hesablanır və əldə olunan  nəticələr müqayisə edilir.  
Şagirdlər mövzu üzrə aşağıdakı bacarıqlarını yerinə yetirirlər: 
- yan səthinin sahəsini, real vəziyyətlərdə və şəkillərdə prizmanın tam səthini modelləşdirir;  
- prizmanın açılış şəklini çəkir, ölçüləri üzərlərində qeyd edirlər; 
- prizmanın yan səthinin, tam səthinin  sahələrinin hesablanmalarına aid məsələ həll edirlər. 
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Yan səth anlayışı real obyekt üzərində araşdırılır. Məsələn, otağı paralelepiped kimi təsəvvür 
etsək: Divarların sahələrinin yan səthi, divarların, döşəmə və tavanın sahəsi birlikdə tam səthi 
təşkil etdiyini başa düşürlər.  

Yan səthin və tam səthin tapılmasına aid dərsliklərdə verilmiş tapşırıqlar yerinə yetirilir. 
Prizmanın yan səthinin, tam səthinin hesablanmasını düsturlarla deyil, verilmiş ölçüsünü açılış 
şəkli üzərində yazmaqla, hər bir üzünün sahəsini tapıb toplamağla onların yan səthinin, tam səthi-
nin hesablanmasına aid tapşırıqlar yerinə yetirilir.  

Məsələ 2: Düz paralelepipedin oturacaqlarının 6sm və 8sm olan tərəfi 30°-li bucaqlar əmələ 
gətirirlər. Yan tillərinin 5sm olduğunu bilərək, paralelepipedin tam səthini tap. 

 
Həlli: Paralelepipedin oturacağı paraleloqramdır. Onda 𝑃 = 2 ∙ (8 + 6) = 28 𝑠𝑚 𝑆 = 8 ∙ 6 ∙ sin 30° = 24 𝑠𝑚 .Yan səthlərinin sahələri oturacaqlarının perimetrləri ilə yan 

tillərinin hasillərinə bərabər olduğunu nəzərə alsaq:  𝑆 = 𝑃 ∙ ℎ = 28 ∙ 5 = 140 𝑠𝑚 . Onda 𝑆 = 𝑆 + 2 ∙ 𝑆 = 140 + 2 ∙ 24 = 188 𝑠𝑚 .  
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О методах, которые можно использовать при изучении объема и поверхности тела в 
средней школьной курсе 

 
Резюме 

В данной статье были исследованы методы, которые можно использовать при изуче-
нии объема и поверхности тела в курсе математики средней школы. Эти виды заданий хо-
рошо влияют на формирование умения искать альтернативные способы решения путем 
подключения знаний учащихся.  

Приоритетным должно быть влияние математических расчетов не только на мышле-
ние студентов, но и на процесс принятия правильных решений в их дальнейшей жизненной 
деятельности. В данной статье были изучены эксперименты и анализы, основанные на ми-
ровом опыте, и сформированы общие выводы. 
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About the methods that can be used during the study of the volume and surface of the body 
in the secondary school course 

 

Summary 
This article explored the methods that can be used to study the volume and surface of the 

body in a high school mathematics course. These types of tasks have a good effect on forming the 
ability to search for alternative solution methods by connecting students' knowledge. 

The effects of mathematical calculations not only on the students' thinking, but on the other 
hand, on the right decision-making process in their future life activities, should be prioritized. In 
this article, experiments and analyzes based on world experience were studied, and general 
conclusions were formed. 
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MƏKTƏBDƏ KOMPÜTER QRAFİKASININ TƏDRİSİ ÜSULLARI 
 

Fərdi kompüterdən istifadənin ən vacib sahələrindən biri olan tətbiqi proqramların  tədrisi 
bu gün təhsilin mühüm tərkib hissəsi kimi qəbul edilir.  İKT sahəsində əldə olunan nailiyyətlər 
informasiyanın qrafik təsvirlər şəklində təqdim edilməsi sahəsində mütəxəssis hazırlığı məsələlə-
rini aktuallaşdırır: çertyojların, diaqramların, eskizlərin, təqdimatların, vizualizasiyaların, anima-
siyaların, virtual aləmlərin və s. Kompüter qrafikası bir çox  sahələrdə zəruri vasitədir. Kompüter 
qrafikası sahəsində gələcək mütəxəssislərin hazırlanmasını həyata keçirmək üçün daim pedaqoji 
və metodik fikirlərə ehtiyac var. 

Kompüter qrafikasının tədrisi metodikası dedikdə, “Kompüter qrafikası” sahəsinin (prinsip-
lər, məzmun, metodlar, vasitələr və formalar toplusu) fənlərinin öyrənilməsi prosesinin təşkili başa 
düşülür. Bu metodologiya yaradıcılıq fəaliyyətinin artırılmasına yönəlib. Şagirdlərdə  kompüter 
qrafikasının tədrisi metodikasının obyekti, nəzərdən keçirilən fənnin öyrənilməsinin məqsədlərinə, 
təlimin məzmununa, tədris və idrakın təşkilinin metod və formalarına xüsusi diqqət yetirən  tədris 
prosesidir.  

Metodologiyada əsas didaktik suallar üstünlük təşkil edir. Nə üçün öyrətmək? Nəyi öyrət-
mək? Necə öyrətmək?  Birinci sual təlimin mənası, ikinci sual onun məzmunu, üçüncü sual isə 
müəyyən təhsil texnologiyalarını təşkil edən təlim forma və metodları ilə bağlıdır (Çernyakova 
T.V.-2008:1). 

Müəllimin metodik işində iki səviyyə - empirik və nəzəri səviyyə fərqləndirilir (Çernyakova 
T.V. -2008:1) Empirik səviyyədə müəllim öz fənninin tədrisi prosesini mənimsəyir, uğurlu 
metodik vəsaitlər işləyib hazırlayır, tədris fənni üzrə metodik əyani vəsaitləri və dərslərin texniki 
təminatını yaradır və onları sınaqdan keçirir. Müəllim xüsusi fənlərin məzmununu bilməklə yanaşı 
həm də texniki biliklərin və peşə vərdişlərinin formalaşdırılması metod və üsullarını mənimsəməli, 
tədris materialı ilə işləmək üçün pedaqoji fəaliyyətini təqdim etməlidir. Empirik səviyyə şagirdlə- 
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rin  bilik və bacarıqlarının formalaşmasında hərəkətlər, əməliyyatlar, tədris və idrak fəaliyyətinin 
təşkili, inkişafı üsulları sistemini göstərmək deməkdir. 

Nəzəri səviyyə müəllimin şəxsiyyətindən və praktik fəaliyyətindən ibarət olub,  müəllimin 
elmi və pedaqoji səviyyəsini ümumiləşdirir. Təhsil proqramının  müəllimdən şagirdə qədər bu yolu 
tədris fənnin tədrisi metodologiyasında instrumental şəkildə təsvir edilmişdir.  

Müasir kompüter qrafikası informatika fənninin  kifayət qədər geniş sahəsidir. Kompüterdə 
iki və üçölçülü təsvirlərin yaradılması üsullarını, texnologiyalarını və vasitələri əhatə edir. Daim 
kompüter qrafikasının yeni istehlakçıları peyda olur, yeni ixtisaslı KQ rəssamları və kompüter 
modellərinin və təqdimatlarının tərtibatçıları tələb olunur. İnformasiya texnologiyalarının inkişafı 
ilə əlaqədar olaraq, yeni ixtisasların əksəriyyəti məhz kompüter qrafikası sahəsində yaranıb.   

Kompüter qrafikasının tədrisi prosesinin psixoloji və pedaqoji təhlili pedaqoji proses iştirak-
çılarının şəxsi əhəmiyyətli xassələrinin dəyişməsini, eləcə də başqalarına münasibətdə təhsil sub-
yektinin özünün prioritetinin dəyişməsini göstərir.  Tədris prosesinin nəzərdən keçirilən kompo-
nentləri, təbii ki, tədris prosesinin modelini təmsil edir. Beləliklə, tədris metodlarının layihələn-
dirilməsinin əsasını tədris prosesində sıx əlaqədə olan və müəllimin özünün şəxsiyyəti, onun pe-
şəkar bacarıqları və peşəkar yaradıcılığı, şagirdin fərdi üstünlükləri ilə bağlı olan bir neçə kompo-
nent təşkil edir.  

Kompüter qrafikası mövzusunun tədris-metodiki təminatı müəyyən model əsasında qurulur 
və aşağıdakı blokları əhatə edir. 

Elektron dərsliklər və təqdimatlar şəklində həyata keçirilən nəzəri modelə  kompüter qrafika-
sının əsas anlayışlarını və riyazi aspektlərinin nəzərdən keçirilməsi daxildir. Bu model  tədris  
materialının ikisəviyyəli strukturlaşdırılmasını nəzərdə tutur, əsas səviyyə dövlət  standartları  ilə 
müəyyən edilir. 

Praktik model materialın layihə metodla öyrənilməsinə yönəldilmişdir, şagirdlər həndəsi fi-
qurların əl ilə çəkilməsindən qaçaraq təhsil layihələrinə üstünlük verirlər. Kompüter qrafikası ob-
yektlərin yaradılmasının bütün prosesinin ilk elementdən vizuallaşdırmanın son nöqtəsinə qədər 
formanın naxışlarını və asılılıqlarını işləməyə və təhsil layihəsinin həyata keçirilməsinə imkan verir. 

Kompüter təsvirlərinin (hətta çox mürəkkəb olmayan obyektlərin və səhnələrin) yaradılması 
yüzlərlə addımdan ibarətdir və xüsusi strategiyanın işlənib hazırlanmasını, həmçinin unikal alət-
ləri, modifikatorları, proqram təminatını idarə etmək bacarığını əhatə edir 

Müstəqil iş modeli. Müstəqil yaradıcılıq işi öyrənən  tərəfindən nəzəriyyənin öyrənilməsi ilə 
paralel həyata keçirilir və bu fənnin tədrisinin mərhələlərindən biridir.Təhsil alan təkcə son nəticə  
kimi layihə yaratmaq deyil, həm də layihənin yaradılması texnologiyasını təsvir etməyi bacarma-
lıdır. Məsələn, üçölçülü qrafika üçün bu, səhnə üçün ideyanın inkişafı, səhnənin həndəsi modelinin 
modelləşdirilməsi, işıqlandırma və çəkiliş kameralarının qurulması, materialların hazırlanması, 
səhnənin vizuallaşdırılması ola bilər. 

Nəzarət modelində nəzəri material üzrə testlər, eləcə də praktiki məşğələlərin qiymətləndiril-
məsi meyarları yer alıb. Praktiki məşğələlərdə baxılan layihələrin qiymətləndirilməsi iki mərhələ-
dən ibarətdir: layihənin vizual nəzərdən keçirilməsi, layihə üzrə şagirdin fikirlərinin dinlənilməsi 
və müəllimin suallarının cavablandırılması.  

Metodiki modelə iş proqramı, nəzəri məşğələlərin aparılması, laboratoriya işləri, distant təh-
silin təşkili üzrə müəllim üçün göstərişlər daxildir. 

Təlim modelinin fəaliyyət-prosessual səviyyəsi tədris prosesini aşağıdakı didaktik mövqe-
lərlə tənzimləyir: 1) elmi-metodiki yanaşmalar, 2) əsas didaktik prinsiplər, 3) metodlar, vasitələr 
və formalar. Kompüter qrafikasının tədrisi metodikası şəxsiyyətyönümlü və səriştəli yanaşmaya 
əsaslanır. Kompüter qrafikasının tədrisinin pedaqoji əsasını təşkil edən əsas didaktik prinsiplər 
elmi xarakter prinsipi, görünmə prinsipi, fərdiləşdirmə prinsipidir (Ə.Pələngov – 2015:2).   

Ən mühüm ənənəvi didaktik prinsip elmi tədris prinsipidir. Bu prinsip elmin məzmunu ilə 
fənn arasında təbii əlaqəyə əsaslanır və təhsilin məzmunu tələbələrin elmi faktlar, anlayışlar, qanun 
lar, müvafiq elm sahəsinin bütün əsas bölmələrinin nəzəriyyələri ilə yaxından tanış olmasını tələb 
edir. Bu prinsipin tətbiqi kompüter qrafikasının tədrisində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kompüter 
qrafikası bir elm olaraq çox gəncdir, hələ terminoloji aparatı inkişaf etdirməmişdir. Təhsilin 
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hazırkı vəziyyəti informasiya texnologiyaları və riyaziyyat sahəsinin inteqrasiyası, mütəxəssislərin 
daha geniş və dolğun hazırlanması üçün bölmə və bütövlükdə kurs üçün riyazi bazanın yaradılması 
və ümumən kompüter qrafikasının kadrlar kateqoriyasından köçürülməsi problemlərini önə çəkir.  

Fərdi yanaşma prinsipi informasiya texnologiyalarından istifadə zamanı təhsilin fundamen-
tal mahiyyəti ilə şagirdin idrak ehtiyacları arasında uyğunluğun didaktik prinsipi mühüm əhə-
miyyət kəsb edir. Lakin bu prinsip həm də təhsilin inkişafı üçün müəyyən meyarlar qoyur. Tələ-
bənin özünün psixoloji ehtiyacları, o cümlədən tələbənin yüksək motivasiya ehtiyacı, fərdin məq-
sədə çatmaq üçün oriyentasiyası, özünü inkişaf etdirmək və özünü düzəltmək istəyi, praktiki tə-
limin məzmunu ilə tələbənin daxili şəxsi ehtiyacları arasında uyğunluq yaradır. Bu prinsip şa-
girdlərin “öz təhsil sərhədlərinə” nail olmaqla yaradıcı müstəqil iş yerinə yetirməsini nəzərdə tutur 
ki, bu da nəinki müəyyən məzmunu dərk etməyə, həm də tədris prosesində təhsilin məzmununun 
əsas səviyyəsindən kənara çıxmağa imkan verəcəkdir. Təlimin məzmununu strukturlaşdırmaqla 
alınan məlumatların sərbəst seçimi aparılır.  

Vizuallaşdırma prinsipində təlimin keyfiyyətinin artırılması yolları araşdırılır. Təlimin key-
fiyyətinin insanın bütün hiss orqanlarının qavranılmasından  asılılığı çoxsaylı psixoloji və pedaqoji 
tədqiqatlarda öyrənilmişdir. 
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Резюме 
Исследовательская работа заключается в определении видов, форм и содержания 

научно - теоретической и учебно - методической работы, которая будет проводиться для 
формирования и развития у учащихся навыков и навыков использования прикладных 
программ в обучении информатике общеобразовательных школ. В работе рассмотрены 
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фике из прикладных программ. При этом в работе исследованы методический уровень учи-
теля и отличительные особенности этих уровней, блочные модели учебно-методического 
обеспечения предмета компьютерной графики и виды основных дидактических принципов, 
составляющих педагогическую основу обучения компьютерной графике. 
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Summary 
 The research consists of determining the types, forms and content of scientific-theoretical 

and teaching-methodical works to be carried out for the formation and development of the skills 
and habits of using applied programs in the informatics training of secondary schools. The 
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principles, contents, methods, means and forms of the teaching methodology of computer graphics 
from applied programs were investigated in the work. At the same time, the methodical level of 
the teacher and the distinguishing features of these levels, the block models of teaching-methodical 
support of the subject of computer graphics and the types of basic didactic principles that form the 
pedagogical basis of teaching computer graphics were studied. 
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ORTA MƏKTƏBİN İNFORMATİKA DƏRSLƏRİNDƏ  “MƏTN REDAKTORU” 

MÖVZUSUNUN ÖYRƏNİLMƏSİNİN ŞAGİRDLƏRDƏ İDRAK FƏALİYYƏTİNİN 
ARTIRMASI 

 
Orta ümumtəhsil məktəbinin hazırkı inkişaf mərhələsi, ilk növbədə, şagirdlərin idrak fəal-

lığının və yaradıcılıq potensialının artırılması probleminin həlli zərurəti ilə bağlıdır. Əsasən biliyin 
reproduktiv mənimsənilməsinə yönəlmiş təhsil sistemindən müstəqil şəkildə yeni biliklər öyrənmək 
qabiliyyətinə malik olan və öz işini şüurlu şəkildə seçməyə hazır olan fəal, yaradıcı insan yetişdir-
məyə və tərbiyə etməyə yönəlmiş sistemə keçmək lazımdır. Məktəblilərin idrak fəallığının artırıl-
ması üçün müasir tədris metodlarının potensialından tam istifadə olunduğunu söyləmək ol-
maz. Xüsusilə, məktəbdə informatika tədrisinin nəzəriyyəsi və təcrübəsinin təhlili inandırıcı şəkildə 
göstərir ki, nəzəriyyədə idrak fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi məsələsinin inkişafı ilə tədris prosesində 
aktivləşdirmə üsullarından məhdud istifadə arasında ziddiyyət mövcuddur (Ə.Pələngov-2015. 
:4).  Bu ziddiyyətdən çıxış edərək  tədqiqat işinin  mövzusunu  “Mətn redaktoru” mövzusunu öyrə-
nərkən məktəblilərin idrak fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi üçün pedaqoji şərtlər” müəyyən etdik. 
“Mətn redaktoru” mövzusunun tədris prosesinə idrak aktivləşdirmə üsullarının sistemli və müntə-
zəm daxil edilməsinin  təmin olunması şagirdlərin idrak fəaliyyətinin artırılmasına səbəb olur. 

Müasir şəraitdə mətn redaktorunda işləmək bacarığı getdikcə aktuallaşır. İnformasiya mədə-
niyyəti anlayışı qeyri-müəyyəndir və geniş çeşidli məlumatlarla bir çox iş növlərini əhatə edir.  

IX sinifdə informatika dərsinin “mətn redaktorunda sənədlərin yaradılması, redaktəsi, çapı” 
mövzusuna baxılması üçün təklif olunan mövzu kifayət qədər çətindir, üstəlik, IX sinif şagirdlə-
rindən daimi diqqət, bir çox termin və əməliyyatları yadda saxlamağı tələb edir. Bütün bunlar dər-
sin ortalarına qədər məktəblilərin diqqətini zəiflədə və yeni materialın qavranılma faizini azalda 
bilər. Dərs üçün material hazırlayan müəllim bunu nəzərə almalıdır. 

Biliklərin yenilənməsi prosesində, tələbələrlə ilkin söhbət zamanı müəllimin qarşısında bu 
yeni biliklərlə maraqlanmaq vəzifəsi durur. Müxtəlif yaşlarda olan müasir insan üçün. bu gün 
informasiya ilə tez və səmərəli işləmək bacarığının bir növ informasiya mədəniyyəti - mühüm 
tələb olduğunu vurğulayır yeni təhsil standartları işığında müəllim şagirdlərdə təkcə fənn deyil, 
həm də meta-mövzu, şəxsi bilikləri formalaşdırmalıdır: məntiqi və mücərrəd təfəkkür, öz fikirlə-
rini formalaşdırmaq və ifadə etmək bacarığını inkişaf etdirmək, ən yaxşı variantları seçmək, tapşı-
rıqların həlli, vəziyyətləri simulyasiya etmək. 

Bu mövzunun öyrənilməsi zamanı məktəbli mərkəzli təlimin tələbi və hər bir şagirdə mate-
rialın mənimsənilməsində köməklik göstərilməsi xüsusilə aktual görünür. Bir tərəfdən, material 
əlçatan, sadə formada təqdim edilməlidir - aşağıdakı üsullardan istifadə edilə bilər: mühazirə-söh-
bət, doqquzuncu sinif şagirdlərinin şəxsi təcrübələrinə əsaslanan rəsmlər, digər tərəfdən, interaktiv 
təlim metodlarından istifadə edilə bilər: beyin həmləsi, kiçik qruplar, əməkdaşlığın inkişaf etdiril-
məsi və s. Adlandırılan bütün üsul və üsullardan istifadə təklif olunan mövzunun mürəkkəb məsə-
lələrinin qavranılmasını asanlaşdırır. Müəllim bu halda həm bilik mənbəyi, həm də çətin sual və 
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tapşırıqların ustası, tərcüməçisi kimi çıxış edir. Bütün bunlar dərsi şagirdlər üçün maraqlı və 
məlumatlı edir. 

Microsoft Word proqramının hər bir yeni versiyası onun istifadəçilərinə yeni alətlər və daha 
da rahat interfeys təqdim edir.  

Microsoft Word mətn redaktoru müxtəlif mürəkkəblik səviyyəsinə malik olan mətn sənəd-
ləri ilə işləmək üçün çox güclü vasitədir. Bu redaktor mətn sənədinə şəkil və cədvəlləri əlavə etmə-
yə, abzasları həm nişanlı, həm də nömrələrlə formatlaşdırmağa imkan verir. “Formatlaşdırma mət-
nin yerləşdirilmə üsuludur. Mətn simvollarına əlavə olaraq,  formatlaşdırılmış mətn proqrama onu 
ekranda necə göstərmək və printerdə çap etmək barədə məlumat verən xüsusi görünməz kodlardan 
ibarətdir: hansı şriftdən istifadə etmək, simvolların üslubu və ölçüsü necə olmalıdır, paraqraflar və 
başlıqların necə olmasını formatlaşdırır. Formatlaşmış və formatlaşdırılmamış mətn təbiətcə bir 
qədər fərqlidir.  Bu fərqi şagirdlərə başa salmaq lazımdır (Ə.M.Abbasov- 2005, :1). 

 Redaktor zəngin instrumental proqrama malikdir. Bunların köməyi ilə gözəl və müəyyən 
üsluba malik, çoxsütunlu və dekorativ elementli sənədlər hazırlamaq mümkündür. Sənədlər üzə-
rində bir neçə istifadəçi işlədyi halda birgə işləmək mexanizmlərindən istifadə etmək olar.  

Mətn redaktorların əsas iş prinsipi sənədləri yaratmaq, redaktə etmək, formatlaşdırmaq, sax-
lamaq və çap etməkdir. Müasir sənəddə mətndən başqa  digər sənədlər  də (cədvəllər, diaqramlar, 
rəqəmlər və s.)  yaratmaq olur 

Hər hansı bir məktəb informatika kursunda, şübhəsiz ki, kompüter mətninin işlənməsi möv-
zusu mövcuddur. Eyni zamanda, baza kursunda bu sorğunun öyrənilməsi mətn məlumatının sax-
lanması və emalı prinsipləri və mətn redaktoru ilə işləmək üçün əsas bacarıqların əldə edilməsi 
haqqında qısa nəzəri məlumatlarla məhdudlaşır. 

Mətn redaktoru sənədləri yaratmaq, redaktə etmək, formatlaşdırmaq, saxlamaq və çap etmək 
üçün proqramlardan biridir. Müasir sənəddə mətndən başqa digər  obyektlər də (cədvəllər, diaq-
ramlar, rəqəmlər və s.) ola bilər. 

Formatlaşdırma mətnin yerləşdirilmə üsuludur. Mətn simvollarına əlavə olaraq, formatlaş-
dırılmış mətn proqrama onu ekranda necə göstərmək və printerdə çap etmək barədə məlumat verən 
xüsusi görünməz kodlardan ibarətdir: hansı şriftdən istifadə etmək, simvolların üslubu və ölçüsü 
necə olmalıdır, paraqraflar və başlıqlar necə formatlaşdırılmalıdır.  

Formatlaşmış və formatlaşdırılmamış mətn təbiətcə bir qədər fərqlidir. Bu fərqi dərk etmək 
lazımdır. Formatlaşdırılmış mətndə hər şey vacibdir: hərflərin ölçüsü və onların təsviri, bir sətir 
bitdiyi və digərinin başladığı yer. Yəni, formatlaşdırılmış mətn onun çap olunduğu kağız vərəqinin 
parametrləri ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır. 
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Резюме 
В исследовательской работе детально исследована тема анализа современной педаго-

гической практики в решении проблемы активизации познавательной деятельности школь-
ников на уроках информатики. Показано обучение активизации познавательной деятель- 
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ности с разными дидактическими принципами при изучении темы “Текстовый редактор” 
из прикладных программ. В данной работе изучены основные особенности преподавания 
предмета текстовый редактор в курсах информатики общеобразовательных школ. 

 

Mirza Salima Mirzayeva 
PhD in mathematics, associate professor, 

Samira Khanoglan Devletova 
master 

Lankaran State University 
 

Increasing students' cognitive activity of learning “text editor” subject in secondary school 
it lessons 

 

Summary 
In the research work, the detailed topic of analysis of modern pedagogical practice in solving 

the problem of activating the cognitive activity of schoolchildren in informatics lessons was 
investigated. The teaching of activation of cognitive activity with different didactic principles in 
the study of the topic “Text editor” from applied programs is shown. In this work, the main features 
of teaching the subject of text editor in informatics courses of secondary schools were studied. 
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MƏKTƏBDƏ ELEKTRON CƏDVƏLLƏRİN TƏDRİSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Tədqiqat işinin məqsədi məktəb informatika kursunda Excel cədvəllərinin tədrisi metodika-
sının işlənib hazırlanmasıdır. 

Excel cədvəl redaktorunun bacarıqlı və uğurlu bir araşdırılması şagirdlərdə texniki düşüncə, 
mücərrəd məntiqi təfəkkürü və yaddaşı inkişaf etdirir,nəticədə zəka səviyyələrini artırırlar. 
Microsoft Excel elektron cədvəl redaktoru ilə işləmək təcrübəsi gələcəkdə  istifadəçinin təlimi 
üçün və gələcək iş fəaliyyətində çox faydalı olur (Seyidzadə E.- 2014:2). 

Microsoft Excel müxtəlif növ verilənləri təşkil etməyə, təhlil etməyə və qrafik şəkildə təq-
dim etməyə imkan verən güclü verilənlər cədvəli proqram vasitəsidir. Microsoft Excel bir çox 
sahədə işi asanlaşdırır və məhsuldarlığı artırır. 

“Microsoft Excel elektron cədvəl redaktoru” mövzusunun öyrənilməsi mühazirə materia-
lının mənimsənilməsi və möhkəmləndirilməsi üzrə praktiki iş nəzərə alınmaqla ən azı 6 saat vaxt 
aparır. Bundan əlavə, şagirdlərə Excel redaktorunun bir və ya iki funksiyasını müstəqil şəkildə 
öyrənməyə imkan verən kiçik bir ev tapşırığı təklif olunur. Həmçinin şagirdlərə öyrənilən materia-
lı təkrar etmək tapşırığı verilir və növbəti dərsdə yoxlama dərslər keçirilir. 

“Cədvəllər” kimi bir mövzunu öyrənərkən müəllimin istifadə etdiyi tədris materialı təsviri, 
məlumatlandırıcı, ümumiləşdirici və nəzəri növləri ehtiva etdiyi üçün birləşmə xarakteri daşı-
yır. O, bizə müxtəlif menyu elementlərinin təsvirini öyrədir, redaktorun funksional imkanları haq-
qında məlumat verir, yeni materialı və ev tapşırıqlarını öyrəndikdən sonra tələbələrə müstəqil iş 
verir, hər dərsin ümumiləşdirilməsini  və son məqsədlərini yekunlaşdırır. 

Microsoft Excel elektron cədvəl redaktoru mövzusunu  öyrənərkən şagirdlər kursun bu böl-
məsində müəyyən tələb olunan bilikləri  formalaşdırmalıdırlar. 

Şagirdlər öyrənməlidirlər: 
- Windows üçün Excel redaktoru ilə işləmək, əsas menyu elementlərini və piktoqrafik alətlər  
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panellərini mənimsəmək; 
- Excel-də sadə cədvəl hazırlamaq; 
- xanalardakı mətni və dəyərləri redaktə etmək, bitmiş mətndə şrift və üslubları dəyişdirmək; 
- seçilmiş fraqmentlərlə işləmək; 
- sənəddə məlumat fraqmentlərinin axtarışı və dəyişdirilməsi; 
- sənədlərlə faylları açmaq və saxlamaq; 
- sənəddə cədvəlin dəyərini və onların qrafik həllini birləşdirmək; 
- Excel cədvəllərini Word sənədləri ilə birləşdirməyi bacarmalı; 
- Excel-dən Word-ə daxil edilmiş sənədlər üçün bağlamalardan istifadə etmək; 
- Microsoft Excel proqramında quraşdırılmış riyazi funksiyalardan istifadə etməyi öyrən-

mək; 
- çap rejimlərini təyin etmək və sənədi printerdə çap etmək. 
Yekun olaraq qeyd edək ki, burada yazılan və təhsil müəssisələrinin kurikulumuna daxil olan 

Microsoft Excel elektron cədvəl redaktoru kimi mühüm mövzunun öyrənilməsini nəzərdə tutan 
metodik işlənib hazırlanmışdır ki, bu materialı şagirdlərə öyrətmək niyyətində olan müəllimlərə 
köməklik göstərsin. Microsoft Office proqram paketinin öyrənilməsi, fərdi praktiki tapşırıqlara və 
testlərə əsas diqqət yetirməklə, şagirdlərin materialı çox keyfiyyətli və mənalı mənimsəməsinə nail 
olmaq olar. 

Excel cədvəl redaktorunun səriştəli və uğurlu öyrənilməsi nəticəsində şagirdlərdə texniki 
təfəkkürün, abstrakt-məntiqi təfəkkürün, yaddaşın sürətli inkişafı və nəticədə intellekt səviyyəsi-
nin yüksəlməsinə nail olunur. Bundan əlavə, Microsoft Excel elektron cədvəl redaktoru ilə işləmək 
təcrübəsi onlara gələcək təhsil və iş fəaliyyətlərində çox faydalı olacaqdır. 

“Microsoft Excel elektron cədvəl redaktoru” kimi mövzunu öyrənərkən aşağıdakı əsas öy-
rənmə  vasitələrini ayırd etmək olar: 

• Excelin prinsip və üsullarını əyani şəkildə nümayiş etdirməyə imkan verən kompüter və 
proyektor; 

• Elektron  və ya adi löhvə ; 
• Microsoft Windows və Excel redaktorunun özü; 
• Mətn redaktorunun funksionallığını və digər imkanlarını əks etdirən müxtəlif diaqramlar 

və çertyojlar, həmçinin isçi düymələrin təyinatını və birləşmələrini təsvir edən cədvəllər və s.; 
• Tələbələrin bilik səviyyəsinə nəzarət etmək üçün istifadə olunan digər proqram vasitələri. 
Bu mövzunun orta məktəbdə keçirildiyini nəzərə alsaq, dərslərin - mühazirələrin aparılması 

kifayət qədər məqsədəuyğundur. Bu dərs forması qısa müddət ərzində böyük həcmdə məlumat 
verməyə imkan verir (Pələngov Ə.-2015:1). 

 Bundan əlavə, bu cür məşğələlər orta məktəb şagirdlərini universitetdə təhsil almağa hazırlayır 
və mühazirədə hər hansı məqamı başa düşmədikləri halda onlara materialın özünün təhlilini öyrədir. 

 
ƏDƏBİYYAT 

1. Pələngov Ə., Məlahət Abdullayeva. Orta məktəbdə İnformatikanın tədrisi metodikası. Dərs 
vəsaiti. Bakı, 2015. 

2. Seyidzadə E.: Elektron Cədvəllər. Bakı 2014. 
3. Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinif informatika dərsliyi. Bakı, 2020. 

 
Салима Мирзы кызы Мирзоева 

доктор философии по математике, доцент, 
Айгюн Ариф кызы Гасанзаде 

магистрант 
Ленкоранский Государственный Университет 

 

Особенности обучения электронным таблицам в школе 
 

Резюме 
 Изучение этой темы в школьном курсе “информатики” связано с тем, что Excel 

является самым распространенным редактором электронных таблиц. Целью исследования 
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является разработка методики преподавания редактора таблиц Microsoft Excel в школьном 
курсе информатики. В исследовательской работе были изучены особенности электронных 
таблиц, возможность на профессиональном уровне создавать таблицы, рассчитывать фор-
мулы, строить графики на основе данных, введенных в таблицу. В данной работе были ис-
следованы особенности и средства обучения темы “Редактор электронных таблиц Microsoft 
Excel”. 
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Features of teaching spreadsheets at school 

 

Summary 
The study of this topic in a high school “informatics” course is due to the fact that Excel is 

the most common spreadsheet editor. The purpose of the research work is to develop the teaching 
methodology of Microsoft Excel table editor in the school informatics course. In the research work, 
the features of electronic spreadsheets, the ability to create tables at a professional level, to 
calculate formulas, to build graphs based on the data entered into the table, were studied. In this 
work, the features and learning tools of the “Microsoft Excel spreadsheet editor” topic were 
investigated. 
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ORTA MƏKTƏBİN İNFORMATİKA DƏRSLƏRİNDƏ PYTHON PRQRAMLAŞDIRMA 
DİLİNİN ÖYRƏDİLMƏSİ ÜSULLARI 

 
Python-interpretasiya edilən müasir proqramlaşdırma dilidir. İnterpretasiya edilən proqram-

laşdırma dilinin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu dildə yazılan ilkin proqram kodu birbaşa 
mərkəzi prosessor ilə yerinə yetirilən maşın koduna çevrilir. Python proqramlaşdırma dilinin əsas 
güclü tərəflərindən biri dəyişənlərlə işləmək imkanıdır. Digər prqramlaşdırma dillərində olduğu 
kimi python dilində də dəyişənlərə ad verərkən bəzi halları nəzərə almaq lazımdır. Dəyişənin adı 
ixtiyari uzunluqlu ola bilər. Adın tərkibində hərf və rəqəmlər ola bilər, əsas şərt odur ki, ad hərflə 
başlamalıdır. Orta məktəbin informatika dərslərində python proqramlaşdırma dilinin öyrədilməsi 
ilə bağlı iki aspektə diqqət yetirmək lazımdır (A.Qəhrəmanov-2015:1).  

1-ci aspekt - informatika kursunun fundamental komponentinin güclənməsi ilə bağlıdır. Bu 
zaman şagirdlərdə yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dilləri, bu dillərdə proqramların tərkibi və 
müasir proqramlaşdırma sistemlərinin köməyilə proqramların yaranması ilə bağlı təsəvvürlər for-
malaşdırılır.  

2-ci aspekt - peşə yönümlü xarakter daşıyır. Ona görə də orta məktəbin informatika dərslə-
rində python proqramlaşdırma dili tədris olunur ki, şagirdlər bu proqramlaşdırma dilinin element-
lərinə yiyələnməklə gələcəkdə seçimlər etmək imkanına malik olsunlar.  

Python proqramlaşdırma dilinin orta məktəbdə tədrisi zamanı ədədi tipli kəmiyyətlərlə və 
onlar üzərində hesab əməllərini şagirdlərin diqqətinə çatdırmaq lazımdır.x+y (x və y ədədlərinin 
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cəmi), x-y (x və y ədədlərinin fərqi), x*y (x və y ədədlərinin hasili), x/y (x-ın y-ə bölünməsi 
(qismət)), x//y (tam ədədi bölmə adlanır, nəticə tam ədəd olur), x%y (x -ın y- a bölünməsindən 
alınan qalıq), x**y (qüvvətə yüksəltmə), -x (x ədədinin əksi) adlanır. Orta məktəbin informatika 
dərslərində python proqramlaşdırma dilinin öyrədilməsi üsulunda ənənəvi üsulla yanaşı video dərs 
üsulunun da olmasını tövsiyə edirəm.  

Video dərsin təhsildə rolu 
Video dərslər keyfiyyət baxımından həm müəllimə, həm də şagirdlərə böyük köməklik 

göstərir. Video dərslər öz-özünə məşq etmək üçün əla vasitədir. Rəqəmsal əsrimizdə qabaqcıl tex-
nologiyalarda və tədris metodlarında video dərslərin rolu böyükdür. Video dərslər keyfiyyətli bili-
yə olan tələbatı ödəyir. Video dərslərin məzmununun istifadəsi bununla məhdudlaşmır. Video dər-
sin təqdimatı zamanı mövzuda verilənlər müzakirə edilir, şagirdlərə suallar verilir. Şagirdlər gör-
düklərindən nəticə çıxara bilirlər. Video dərsin özü müxtəlif formalarda təqdim edilə bilər. Məsə-
lən, əsas dərs növləri arasında aşağıdakı üç fərqi ayırd etmək olur: 

1. Yeni materialın dərsə girişi; 
2. Bilik, bacarıq və təcrübə bacarıqlarının möhkəmləndirilməsi dərsi; 
3. Bilik, bacarıq və vərdişlərin ümumiləşdirilməsi və nəzarət dərsi. 
Yeni materialı aydın və qısa şəkildə təqdim etmək üçün video dərslər kömək edir. Bundan 

əlavə sinifdə dərs zamanı yeni materialın öyrənilməsi, nizama salınması istiqamətində iş aparılır 
və əvvəlki biliklər möhkəmləndirilir. Video dərslərdən istifadənin faydalarından bir-neçəsini qeyd 
edək. (Лапчик М. П -2003:2): 

1. Vaxta qənaət edilməsi; 
2. Görünüş və interaktivliyin təmin olunması. Bunun nəticəsində şagirdlər dərsdə fəal iştirak 

edərlər;  
3. Dərsdənkənar suallarda video çarxın yaradılması mümkündür və böyük əhəmiyyətə 

malikdir. 
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Методика обучения языку программирования Python в информационных классах 
средней школы 

 
Резюме 

Научно-исследовательская работа состоит в определении методики обучения языку 
программирования Python учащихся информационного факультета общеобразовательной 
школы. Помимо предоставления информации о языке программирования Python, определе-
ны методы его обучения. Помимо традиционного метода, была предоставлена информация 
о методе видеообучения. При этом обсуждались преимущества использования видеоуро-
ков. 
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Methods of teaching Python programming language in secondary school information classes 
 

Summary 
The research work consists of determining the method of teaching the Python programming 

language to students in the informatics training of general education schools. In addition to 
providing information about the Python programming language, its teaching methods have been 
determined. In addition to the traditional method, information was provided about the video 
teaching method. At the same time, the benefits of using video lessons were discussed. 
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AXTARIŞ-TƏDQİQAT XARAKTERLİ MƏSƏLƏLƏRİN RİYAZİYYAT TƏLİMİNDƏ  

İSTİFADƏ EDİLMƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 
Təqdim olunan iş orta məktəb riyaziyyat kursunda axtarış-tədqiqat məsələlərinin riyaziyyat 

təlimində istifadə edilməsinin xüsusiyyətlərinə həsr olunmuş və nümunə misal göstərilmişdir. 
Qeyd edək ki, riyaziyyat təlimi prosesində yuxarı sinif şigirdlərinə axtarış-tədqiqat xarakterli 

məsələlərin tətbiqlərini aydınlaşdırmaq məqsədilə, sistemə psixoloji-pedaqoji və metodik təli-
matlar daxil edilir: 

- axtarış-tədqiqat xarakterli məsələlərin həllinin təşkilində psixoloqların tələbləri; 
- riyaziyyatın tədrisi metodikasındakı çətinliyi artırılmış məsələlərin həlli üçün təlimatlar; 
- müasir riyaziyyat təlimində çətinliyi artırılmış məsələlərin tədrisinin xüsusiyyətləri. 
Z.İ.Slepkan [3] xüsusi qeyd edir ki, “məsələnin həlli prosesində şagirdlərin əqli fəaliyyətlə-

rinin pedaqoji idarəedilməsi təfəkkür qanunauyğunluqlarına əsaslanır”.  
Məsələlərin həlli prosesində ümumiləşmiş əqli fəaliyyətlər üsullarını iki qrupa ayırırlar: 
1) alqoritmik tip üsullar; 
2) evristik tip üsullar. 
Z.İ.Kalmıkova qeyd edir ki, alqoritmik tip üsullardan fərqli olaraq “evristik üsullar məsələ-

nin formal-məntiqi analizinə deyil, məzmunlu və semantik analizə əsaslanırlar”, yəni bu üsullar 
yaradıcı təfəkkürə uyğundur ki, bunlar da yeni ideya və yolların tapılmasına gətirir. Aşağıdakı 
məsələ, yuxarıda deyilənlərin bir illüstrasiyası ola bilər. 

Məsələ. 
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tənliyini həll etməli, burada kəsr işarəsi n  dəfə təkrar olunur. 
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Həlli. Əvvəlcə bu kəsrləri ən aşağıdan başlayaraq sadələşdirək: 
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Burada aydın görünür ki, aparılan əməliyyatların nəticəsində x
dcx

bax =
+
+

 şəklindəki tənliyə 

gələcəyik. Sonuncu tənliyi baxdcxx +=+ )( şəklindəki kvadrat tənliyə gətirsək, bu tənliyin ikidən 
çox müxtılif kökü ola bilmədiyini görərik. Bu zaman verilmiş tənliyin də ikidən çox müxtəlif kökü 
ola bilmədiyini göstərmiş oluruq. 

Müəyyən sadələşdirmələrdən sonra prosesin sonunda xx =  eyniliyini alarıq. Buna görə də,         

x
x

=+ 1
1   və ya      012 =−− xx  tənliyinin iki müxtəlif kökü    
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x
verilmiş tənliyin də 

kökləri olacaqdır və bu tənliyin başqa kökləri yoxdur. 
Xüsusi tədqiqatlarda axtarış-tədqiqat xarakterli məsələlərin həllində istifadə olunan evristik 

üsulların klassifikasiyası verilmişdir: 
1. Konkretləşdirmə; 2. Ümumiləşdirmə; 3. Sadələşdirmə; 4. Qrafik analiz; 5. Abstraktlaşdır-

ma; 6.Şəklini dəyişdirmə; 7.Analogiya; 8.Paradiqma; 9. Natamam; induksiya; 10. Modelləşdirmə; 
11. Sondan başlanğıca doğru hərəkət; 12. Müəyyən münasibətlərin köməyi ilə köməkçi dəyişənin 
daxil edilməsi; 13. İxtiyari hipotezlərin irəli sürülməsi. 

D.Poya öz məşhur kitablarında məsələlərin əsas həll üsullarını göstərərək sistemləşdirmişdir. 
Bunlardan bəzilərini ayıraq: 

- məchulu öyrənin; 
- sizə buna yaxın məsələ məlumdurmu; 
- məchulu tədqiq edin; 
- məsələni başqa şəkildə vermək olarmı; 
- təriflərə qayıdın; 
- şərtin bir hissəsini saxlayın; 
- elə verilənlər fikirləşmək olarmı ki, bunların sayəsində məchul tapılsın. 
A.A.Stolyar məsələ həlli prosesində üç əsas tədris situasiyasını fərqləndirir[4]: 
1) şagirdlərə məlum olmayan ümumi metodla standart məsələnin həlli; 
2) şagirdlərə məlum ümumi metodla standart məsələnin həlli; 
3) standart olmayan məsələnin həlli. 
Məsələlərin həlli prosesini ümumi halda aşağıdakı mərhələlərə bölürlər: 
1) məsələnin şərti ilə tanışlıq; 
2) həll planının axtarılması; 
3) məsələnin həlli; 
4) həllin tədqiqi. 
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О методах, которые можно использовать при изучении объема и поверхности тела в 
средней школьной курсе 

 

Резюме 
Задачи являются ведущей учебной деятельностью в математическом образовании. 

Поисково-исследовательские вопросы выступают важным средством в психическом раз-
витии учащихся. Благодаря им учащиеся приобретают базовые математические знания, на-
выки и привычки. Для этого большое значение имеет эвристический метод. На основе пси-
хологического анализа необходимо отметить, что педагогическая деятельность студентов в 
процессе решения поисково-исследовательских задач связана с формированием эврис-
тических приемов мыслительной деятельности. Также опыт учителей математики показы-
вает, что старшеклассникам необходимо давать небольшое количество заданий, только в 
процессе решения этих заданий формируются основные мыслительные навыки (обобще-
ние, анализ, моделирование и др.). 
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About the methods that can be used during the study of the volume and surface of the body 
in the secondary school course 

 

Summary 
Problems are the leading teaching activity in mathematics education. Search-research issues 

act as an important tool in the mental development of students. Thanks to them, students acquire 
basic mathematical knowledge, skills and habits. For this, the heuristic method is of great 
importance. on the basis of psychological analysis, it is necessary to note that the pedagogical 
activities of students in the process of solving search-research issues are related to the formation 
of heuristic methods of mental activities. Also, the experience of mathematics teachers shows that 
it is necessary to give a small number of tasks to high school students, only in the process of 
solving these tasks, the basic mental skills (generalization, analysis, modeling, etc.) are formed. 
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MƏTNLİ MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİNİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ VİZUAL MODELLƏRİN 
QURULMASI METODİKASI  

 

Bu işdə test məsələlərinin vizuallaşdırılması üsulları nəzərdən keçirilir. Eyni zamanda xətti 
və ikiölçülü diaqramlardan və həmçinin xətti funksiya qrafiklərindən də vizuallaşdırma üsulları 
kimi istifadə olunur. Bu vizuallaşdırma üsulları həndəsi fiqurların (düzbucaqlıların, üçbucaqların, 
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parçaların) xassələrinə və onlar üzərində əməliyyatların xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Vizuallaşdır-
manın bu növündən istifadə edərkən məsələlərin həlli zamanı aşağıdakı üç mərhələ fərqləndirilir: 
vizual modelin qurulması, yəni məsələnin həndəsi dilə çevrilməsi, alınan həndəsi məsələnin həlli, 
məsələnin həndəsi dildən adi dilə çevrilməsi.  

Vizual modelləri necə qurmağı və onlarla işləməyi öyrənmək üçün yuxarıda göstərilən üç 
mərhələli metodologiyadan istifadə olunur, mərhələlərin rolu və əhəmiyyəti müəyyən vizuallaş-
dırma metodunun mürəkkəbliyindən asılı olaraq dəyişir. Bu işdəki məsələlər materialın məzmunu 
ilə deyil, onlara aid olan vizuallaşdırma metoduna uyğunluğu ilə fərqlənir.  

Xətti diaqramlardan əsasən, toplama (çıxma) və vurma (bölmə) hesab əməlləri ilə ifadə olu-
nan məlumatlardan asılı olan məsələlərdə istifadə olunur. Cəbr kursu xətti diaqramların köməyi 
ilə həll olunan əsas iki növ mətnli məsələni təqdim edir:  

1) kəmiyyətlərin qiymətləri arasındakı münasibətin verildiyi və verilən anda zamanın əks 
olunduğu məsələlər;  

2) kəmiyyətlərin qiymətləri arasında verilən münasibətin və iki vəziyyətin-ilkin və yekun 
situasiyaların əks olunduğu məsələlər.  

Birinci növ məsələlərin həlli zamanı xətt diaqramı statik həndəsi model kimi çıxış edir, yəni 
məsələnin həlli prosesində dəyişmir və yalnız illüstrasiya funksiyasını yerinə yetirir. Cəbr kursun-
da xətt diaqramlarından istifadə baxımından ən çox maraq doğuran ikinci növ məsələlərdir. Bu 
məsələlərin həllində xətti diaqramın qurulması iki mərhələdə baş verir: əvvəcə obyektlərin ilkin 
(son) vəziyyətini əks etdirən diaqram qurulur, sonra isə şərtə uyğun olaraq bu diaqram elə dəyişir 
ki, yeni alınan təsvir (diaqram) obyektlərin son (ilkin) vəziyyətini əks etdirir. Qurulmuş diaqramın 
dəyişdirilməsi parçalar üzərində hərəkət etməklə həyata keçirilir (ədədə vurma ilə və ədədi top-
lama ilə). 

Vizual modellərlə işləmək metodikasının 1-ci mərhələsinin rolu modelin qurulmasında 
iştirak edən əsas anlayışları və obyektləri ayırmaqdan ibarət olduğundan, bu halda onlara ehtiyac 
yoxdur. Bunun səbəbi, xətti diaqramları qurmaq və onlarla işləmək üçün parçalardan istifadə 
olunur və parçalarla aparılan əməliyyatlardan bütün məktəb riyaziyyat kursu boyunca öyrənilir. 

2-ci və 3-cü mərhələləri bir-birindən kəskin ayırmaq lazım deyil: modelləşdirmə bilavasitə 
məsələlərin həlli prosesində öyrənilir, lakin başlanğıcda vizual modelin qurulması bacarıqlarının 
formalaşdırılması üçün metodik iş aparmaq lazımdır. Bu iş məsələnin mahiyyətini əks etdirən 
vizual modelin qurulmasında vacib aspektlərə diqqət yetirməkdən ibarətdir. Bəzi hallarda vizual 
model kimi parçanın uzunluğu ixtiyari, bəzi hallarda isə parçanın uzunluğu məsələnin şərtindən 
asılı olaraq seçilir. 

Eyni zamanda 1-ci və 2-ci növ məsələləri də bir-birindən fərqləndirmək vacibdir. 2-ci növ 
məsələlərdə bir vəziyyətdən digərinə doğru hərəkət yerinə yetirilir, bu zaman parçalar üzərində 
şərtə uyğun olaraq bilavasitə hesab əməlləri aparılır. Nəticədə başlanğıc diaqramdan digər bir 
diaqram alınır ki, bu diaqram da verilən situasiyanı illüstrasiya edir. 

Bəzi məsələlərdə baxılan kəmiyyətlərdən biri digər ikisinin hasilinə bərabər olduğu hallarda 
aydınlıq üçün belə hasili düzbucaqlının sahəsi kimi, yəni ikiölçülü diaqram şəklində təqdim etmək 
olar. İkiölçülü diaqram bir və ya bir neçə düzbucaqlıdan ibarət ola bilər. 

Bu halda mətnli məsələlərin modelləşdirilməsi üçün hazırlıq işləri, eləcə də xətti diaqram-
lardan istifadə tələb olunmur, çünki istifadə olunan obyektlər və onlarla işləmə üsulları şagirdlərə 
yaxşı məlumdur və xüsusilə çətin deyildir. 

İkiölçülü diaqramlardan istifadənin öyrədilməsi metodikasının 2-ci mərhələsi xətti diaqram-
lar əsasında həyata keçirilə bilər. Bu işi yaxşı olardı ki, əvvəllər cəbri üsulla həll edilmiş məsə-
lələrin modelləşdirilməsi ilə başlayaq. Bu, şagirdlərin məsələnin quruluşunu bilməsi, verilənlərlə 
axtarılanlar arasında əlaqələrin qurulması ilə əlaqədardır ki, bu da modelin qurulmasını daha təbii 
edir. Bundan əlavə, bu yanaşma problemin həllinin iki yolunu müqayisə etməyə imkan verir. 

Həndəsi modeli qurmazdan əvvəl həndəsi təsvirlərin ikiölçülü diaqramları ilə həndəsi təsvir-
lərin xətti diaqramları arasında əlaqə yaratmaq lazımdır. Bunun üçün şagirdlərə başa salmaq lazım-
dır ki, xətti diaqramlardan istifadə edərkən parçalarla eyni bir kəmiyyətin qiymətləri təsvir olunur. 
Bu parçalar paralel düz xətlər üzərində yerləşdirilir. Məsələdə hansı ki, iki kəmiyyətin hasilinə 
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baxılır, bu zaman parçalar bir birinə perpendikulyar yerləşdirilir. Bu parçalar da düzbucaqlının bir-
birinə bitişik tərəfləri olur. Onda düzbucaqlının sahəsi bu kəmiyyətlərin hasilinə uyğun olar. Bu 
zaman alınan təsviri ikiölçülü diaqram adlandırırlar. Buna dair misal nümunəsi göstərək. 

Məsələ. Durğun suda sürəti 15 km/saat olan motorlu qayıq 35 km axın ilə, 25 km axına qarşı 
üzür. Onun axına qarşı getdiyi yola sərf etdiyi vaxtın axın ilə getdiyi yola sərf etdiyi vaxta bərabər 
olduğunu bilərək, axının sürətini tapın.  

Bu məsələni cəbri üsulla həll etmək üçün  
35 25

15 15x x
=

− +  
tənliyini qurub, onun həllini tapmaq lazımdır. Burada x  axının sürətidir. Tənliyi həll etsək 
5,2=x  alarıq.  
Həndəsi metodu nəzərdən keçirin. Bu məsələdə bərabərsürətli hərəkət nəzərə 

alındığından, qayığın keçdiyi yolu sürət və hərəkət vaxtının hasili kimi vermək olar. 
Tutaq ki, ABCD düzbucaqlısının AB tərəfi qayığın çay axını istqamətində sürətini təsvir edir 

(şəkil 1). Onda AD qayığın çay axını ilə hərəkətinin vaxtını təsvir edəcəkdir. 
 

 
Əgər çayın axın sürətini x  ilə, qayığın axın ilə hərəkət vaxtını t  ilə işarə etsək, onda 

15+= xAB  və tAD =  olar.  
Bu zaman ABCD  düzbucaqlısının 1S  sahəsi qayığın suyun axını ilə üzdüyü məsafəyə uyğun 

olar: 351 =⋅= ADABS .  
Sonra isə şagirdlərə tapşırılır ki, qayığın çayın axınına qarşı hərəkətinin ikiölçülü diaqramını 

qursunlar. Bu zaman onların diqqətini aşağıdakı məqamlara yönəltmək lazımdır: düzbucaqlılar 
birlikdə təsvir edilməlidir ki, onlar bir fiqur təşkil etsin və bu düzbucaqlıların hündürlükləri bərabər 
olmalıdır, çünki qayıq axına qarşı və axın ilə getdiyi məsafələrə eyni vaxt sərf etmişdir, 
ümumiyyətlə, zamanı təsvir edən düzbucaqlıların hündürlüklərini eyni etsək, düzbucaqlı şəklində 
fiqur alarıq ki, onun da sahəsini tapmaq asandır. 

Tutaq ki, BE  parçası qayığın çayın axınına qarşı hərəkət sürətidir ( ABBE <  olsun). Onda 
EF  parçası qayığın çayın axının əksinə hərəkət vaxtını təsvir edir: tABEF == .  

Bu zaman BEFC  düzbucaqlısının sahəsi qayığın axının əksinə getdiyi yola uyğun olar: 
252 =⋅= EFBES . ABFC  düzbucaqlısının sahəsi isə qayığın üzdüyü bütün yolun uzunluğunu 

təyin edər: 60253521 =+=+= SSS . 

Eyni zamanda EFAES ⋅= , 30)15()15( =−++= xxAE , tEF =  olduğundan onda 

6030 =t , 2=t  olar. Deməli, qayığın axın ilə sürəti 5,172:35 = , axının sürəti 5,2155,17 =−  olar.  
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Текстовых вопросов методология построения визуальных моделей при обучении 
решения 

 

Резюме 
Из линейных и двумерных диаграмм и графиков линейных функций используются в 

качестве приемов визуализации. Эти методы визуализации основаны на свойствах геомет-
рических фигур (прямоугольников, треугольников, фигур) и действиях над ними.При ис-
пользовании этого вида визуализации выделяют следующие три этапа решения задачи: 
построение визуальной модели, т. е. перевод задачи на геометрический язык, решение полу-
ченной геометрической задачи, перевод задачи с геометрического языка на обычный язык. 
Вопросы в данной работе отличаются не содержанием материала, а актуальностью метода 
визуализации, к которому они относятся. 
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Of textual matters methodology of building visual models in learning the solution 
 

Summary 
From linear and two-dimensional charts and graphs of linear functions, they are used as 

visualization techniques. These visualization methods are based on the properties of geometric 
shapes (rectangles, triangles, figures) and actions on them. When using this type of visualization, 
the following three stages of solving the problem are distinguished: building a visual model , i.e., 
the translation of the problem into a geometric language, the solution of the obtained geometric 
problem, the translation of the problem from the geometric language into ordinary language. The 
questions in this paper differ not in the content of the material, but in the relevance of the 
visualization method to which they relate. 

 
 

Ədalət Yavuz oğlu AXUNDOV 
riyaziyyat elmləri doktoru, professor, 

Sevda Cəmil qızı HÜSEYNOVA 
magistrant 

sevdahuseynova515@gmail.com 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

 
IX  SİNİFDƏ HƏNDƏSƏ MƏZMUN XƏTTİ ÜZRƏ MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİ 

METODİKASI 
 

Təqdim olunan iş IX sinifdə həndəsə məzmun xətti üzrə məsələlərin həlli metodikasına həsr 
olunmuşdur. Belə ki, həndəsənin tədrisində intuisiya ilə məntiqin daima inkişaf etdirilməsi, hən-
dəsi çevirmələr, hərəkət və fəza anlayışları, modelləşdirmə, fiqurların xassələri, təfəkkür əməliy-
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yatları, funksiyalar, fiziki anlayışlar, məktəb həndəsəsinin müxtəlif variantlarda qurulması, əyani, 
mücərrəd, sintetik və analitik həndəsələr şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişafında mühüm yer 
tutur. Yuxarı siniflərdə həndəsə kursu aksiomatik qurulmur. Ciddi isbatlara az fikir verilir, praktik 
məsələlərə tətbiqə daha çox diqqət yetirilir. (Ə.A.Quliyev, səh: 46, 48). IX sinifdə həndəsə məzmun 
xətti üzrə mövzular 4 bölmədə öyrədilir: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Çevrə (çevrə ilə əlaqəli məlum bucaqlar, çevrə qövsü, çevrəyə toxunan və kəsən, kəsişən 
vətərlər və onların xassəsi, çevrəyə çəkilmiş toxunanlar və kəsənlər arasındakı bucaqlar, 
çevrədə vətər və kəsənlərin parçalarının mütənasibliyi və s.; 

 Çevrənin tənliyi (İki nöqtə arasındakı məsafə düsturu, çevrənin tənliyi, dairə sektoru və 
seqmentinin sahəsi və s.); 

 Çoxbucaqlılar(qabarıq çoxbucaqlının daxili və xarici bucaqları, düzgün çoxbucaqlılar və 
onların sahələri, üçbucağın daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrələr ,daxilə və xaricə 
çəkilmiş çoxbucaqlılar və onların xassəsi və s.); 

 Vektorlar (vektorlar üzərində əməllər, vektorların komponentləri, paralel köçürmə, hə-
rəkət və konqruyent fiqurlar ,vektorların məsələlər həllinə tətbiqi və s.). 

IX sinifdə çoxbucaqlılar anlayışını keçərkən müəllim şagirdlərə məlum olan biliklər əsasın-
da yeni məsələlər təqdim etməli və onların müstəqil olaraq bu məsələləri həll etmələrinə nail ol-
malıdır. Xüsusi məsələlər vasitəsilə bəzən ümumi didaktik xarakterli qanunauyğunluqlar almaq 
mümkün olur. Məsələn, lövhəyə hər hansı bir ABCD dördbucaqlısı çəkmək və onun diaqonalla-
rının kvadratları cəminin hesablanması şagirdlərdən tələb olunur.  

Vektorlar cəbrindən verilən məlumatların öyrənilməsi müasir dövrdə riyaziyyatda, fizikada, 
texniki elmlərdə geniş yayılan metodlar haqqında şagirdlərin təsəvvür əldə etməsinə imkan verir. 
Şagirdlərin vektor anlayışı ilə, vektorlar üzərində əməllərlə və vektorların məsələlər həllində tət-
biqi və həll metodları ilə tanış edilməsi, onların tətbiq məsələlərini həll etməsi üçün əsas amillərdir. 

IX sinfin riyaziyyat kursunda həndəsə məzmun xəttinə uyğun daxil edilmiş məsələlərə xü-
susi diqqət yetirilmişdir. Zəruri olan hallarda yeddinci və səkkizinci siniflərin təkrarına aid mə-
sələlər də daxil edilmişdir. Çevrə daxilinə çəkilmiş üçbucaqlar, çevrə xaricinə çəkilmiş üçbucaq 
və çoxbucaqlılara aid məsələlər həllində hər iki fiqurun xassələri təkrarlanır və yeni xassələr 
müəllim tərəfindən şagirdlərə mənimsədilir. Bu xassələr məsələ həllində geniş tətbiq edilir. 
Məsələlər həllində bu xassələrin dəfələrlə təkrarlanması bu anlayışların şagirdlərin yaddaşında 
uzun müddət qalmasına və şəxsi əqidəsinə çevrilməsinə kömək edir.Beləliklə, onlara elə məsələlər 
həll etdirmək lazımdır ki, məsələnin həllində daha çox anlayışlar iştirak etsin. Şagird məsələnin 
həlli üçün onun malik olduğu biliklərdən maksimum istifadə etsin. 

Çevrə mövzusuna aid aşağıdakı məsələnin həllini nəzərdən keçirək. 
Məsələ: Çevrəyə aid olmayan və onun xarici oblastında götürülmüş A nöqtəsindən çevrəni 

kəsən AE və AC düz xətləri çəkilmişdir. Bu düz xətlər çevrəni uyğun olaraq digər iki B və D 
nöqtələrində kəsirsə  AC ∙ AB = AE ∙ 𝐴𝐷  olduğunu isbat edin.   

Həlli: Tutaq ki, bizə ixtiyari bir çevrə verilmişdir. Çevrəyə aid olmayan A nöqtəsindən AC 
və AE kəsənləri çəkilib. İsbat etməliyik ki,  AC ∙ AB = AE ∙ 𝐴𝐷 doğrudur. 

İsbat etmək üçün çevrənin iki köməkçi CD və BE vətərlərini quraq. Şəklə əsasən ∠𝐴𝐶𝐷 =∠𝐴𝐸𝐵 qeyd edə bilərik. Çünki, hər iki daxilə çəkilmiş bucaq eyni bir qövsə söykənir, ona görə də 
bərabərdirlər: ∠𝐴𝐶𝐷 ≅ ∠𝐴𝐸𝐵.  Çünki, ∠𝐴  hər iki üçbucaq üçün ortaqdır və digər bucaqlar da bir-
birinə bərabərdir. Yəni bu üçbucaqların bütün bucaqları bərabərdir. Üçbucaqların oxşarlığından 
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𝐴𝐶𝐴𝐸  =  𝐴𝐷𝐴𝐵  
nisbətini yaza bilərik və tənasübün xassəsinə görə  AC∙AB = AD∙ 𝐴𝐸  alarıq.  
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Методика решения задач по содержательному направлению геометрия в девятом 
классе 

 
Резюме 

Особое внимание было уделено вопросам, включенным в содержательную часть гео-
метрии курса математики IX класса. Там, где это применимо, также включены вопросы 
повторения в седьмом и восьмом классе. При решении задач, связанных с треугольниками, 
начерченными внутри круга, треугольниками, начерченными вне круга, и многоугольни-
ками свойства обеих фигур повторяются, а новые свойства осваиваются учителем уча-
щимся. Эти свойства широко используются при решении задач. Повторение этих свойств 
при решении задач помогает этим понятиям надолго остаться в памяти учащихся и стать 
личными убеждениями, поэтому им необходимо решать такие задачи, чтобы в решении 
задачи было задействовано больше понятий. Учащийся должен максимально использовать 
имеющиеся у него знания для решения задачи. 
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Problem solving methodology on the geometry content line in the ninth class 
 

Summary 
Special attention was paid to the issues included in the geometry content line in the IX grade 

mathematics course. Where applicable, seventh and eighth grade repetition issues are also 
included. In solving problems related to triangles drawn inside the circle, triangle drawn outside 
the circle and polygons, the properties of both figures are repeated and the new properties are 
mastered by the teacher to the students. These properties are widely used in problem solving. 
Repetition of these properties in solving problems helps these concepts stay in the memory of 
students for a long time and become personal beliefs. Thus, they need to solve such problems so 
that more concepts are involved in solving the problem. The student should make maximum use 
of the knowledge he has to solve the problem. 
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MƏKTƏBLƏRİN İNFORMATİKA DƏRSLƏRİNDƏ MULTİMEDİA PROQRAM 
TƏMİNATINDAN İSTİFADƏNİN MÜSBƏT CƏHƏTLƏRİ 

 

Multimedia proqramları təhsilə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmişdir. Onlar müəllimlərə möv-
zunu daha aydın və başa düşülən şəkildə nümayiş etdirmək və əyani şəkildə canlandırmaq üçün 
əla şans verir, həmçinin onların öyrənmə vərdişlərini optimallaşdıran şagirdlər üçün tədris mate-
rialı hazırlamağa imkan verir. Mütəxəssislər qrupu tərəfindən hazırlanmış geniş spektrli obyekt-
lərlə məşğul olan iri proqram məhsulları ilə yanaşı, şagirdlərin ehtiyacları nəzərə alınmaqla müəl-
limin verdiyi skript əsasında kursun mövzusuna uyğun olan obyektlərlə məşğul olan müxtəlif kiçik 
proqramlar da mövcuddur. 

Multimediya proqram təminatı dedikdə qarışıq informasiya növlərinin birlikdə əks olunduğu 
proqram strukturu nəzərdə tutulur (Akkoyunlu, 2013: 1). Məsələn, informatika fənnini öyrənən 
şagirdlərin hazırlığını gücləndirmək üçün hazırlanmış bir tətbiq və animasiya təqdim olunur və 
onların üstünlükləri müzakirə olunur. Sonda bu cür tədris materialını ehtiva edən peşəkar virtual 
tədris mühitinin üstünlükləri də vurğulanır. 

İnformatika dərsliklərində yazılan məlumatlarla yanaşı müəllimlər müxtəlif təqdimatlar ha-
zırlamaqla dərs prosesini daha maraqlı və yaddaqalan edə bilərlər. Hesablamanın ilk dövrlərində 
məlumatların əksəriyyəti mətn və rəqəmlərdən ibarət idi. Lakin o ilk günlərdən foto, audio və vi-
deo kompüter sistemlərindən istifadənin çox vacib hissəsinə çevrilmişdir. Demək olar ki, bu gün 
hər birimizin ziyarət etdiyi hər bir veb-saytda audio-vizuallardan istifadə olunur. Sosial şəbəkələr-
dəki yazıların bir çoxu görüntüdən istifadə edir. Netflix və YouTube kimi xidmətlər indi dünya 
internet trafikinin əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edir (İpek, 2011: 2). 

Multimedia dedikdə, yalnız mətn məzmunundan fərqli olaraq, müxtəlif formaların birləşmə-
sindən istifadə edən məzmun nəzərdə tutulur. Multimedia mətn, audio, şəkillər, animasiya, video 
və digər interaktiv məzmun növlərinin birləşməsini təsvir edir.  

Audio və video proqram təminatının iki ümumi kateqoriyası var: yalnız oxutma seçimlərini 
təmin edən media pleyerləri və audio və videoları yazmaq və redaktə etmək üçün istifadə edilə 
bilən proqram təminatı. 

Tədris prosesində multimedia proqram təminatından istifadə şagirdlərdə diqqəti bir yerə 
cəmləməyə yardımçı olur. Çünki onlar təkcə müəllimi dinləmir, bununla yanaşı, müxtəlif görün-
tüləri izləyir və audio materiallar dinləyirlər. Beyin 45 dəqiqə ərzində müxtəlif fəaliyyətləri həyata 
keçirir. Bu həm də tədris olunan fənni daha yaddaqalan edir.  

Media pleyer audio və ya video daxil olmaqla multimedia fayllarını oxutmaq üçün proqram 
təminatıdır. Əksər media pleyerləri həm yalnız audio, həm də videodan ibarət ola bilər. 

Media pleyerləri adətən maqnitofonlarda və disk pleyerlərində olan nişanlardan istifadə 
edirlər. Tipik idarəetmə düymələrinə oynat, dayandır, sürətli irəliyə, geriyə çevir və s. daxildir. 

Səs yazmaq və redaktə etmək üçün proqram tez-tez rəqəmsal audio redaktoru adlanır. Peşə-
karlar üçün yüksək səviyyəli sistemlərə rəqəmsal audio iş stansiyaları da deyilir. Audio bu video-
nun təsviri kimi yalnız danışıq mətnindən ibarət ola bilər və ya musiqi və digər səs effektlərini 
ehtiva edə bilər. 
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Преимущества использования мультимедийного программного обеспечения на 
школьных информационных уроках 

 

Резюме 
В данной статье рассматриваются положительные аспекты использования мультиме-

дийных программ на уроках информатики в школах. В нашу современную эпоху все, что 
имеет электронное управление, является основным инструментом, облегчающим работу 
людей. Это утешение проявляется и в обучении. Применение новых технологий в образо-
вании является очень важным фактором для устранения путаницы у детей и повышения 
эффективности процесса обучения. 

Мультимедийное программное обеспечение повышает интерес к уроку и желание 
учить не только учащихся, но и учителей. Здесь мы исследовали место этого программного 
обеспечения в образовании как одну из последних инноваций. 
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Advantages of using multimedia software in school information lessons 
 

Summary 
This article includes the positive aspects of using multimedia software in computer science 

classes taught in schools. In our modern era, everything that is electronically controlled is the main 
tool that makes people's work easier. This comfort also shows itself in teaching. The application 
of new technologies to education is a very important factor in order to eliminate confusion in 
children and make the learning process more efficient. 

Multimedia software increases not only the students' interest in the lesson and the desire to 
teach, but also the teachers. Here we have explored the place of this software in education as one 
of the latest innovations. 

 
 

Vahab Mehdi oğlu HƏBİBOV 
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 

Elvira MƏMMƏDLİ 
magistrant 

Lənkəran Dövlət Universiteti 
memmedlielvira1998@gmail.com 

 
X SİNİF İNFORMATİKA KURSUNDA “VERİLƏNLƏR BAZASI” MÖVZUSUNUN 

TƏDRİSİNDƏ TƏTBİQ OLUNAN TAPŞIRIQLAR VƏ ONLARIN ROLU 
 

İnformatika fənninin tədrisi günümüzdə çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Nəzərə alsaq ki, 
informasiya mübadiləsinin ən pik həddə olduğu bir zamanda yaşayırıq, bu zaman fənnə olan 
tələbatın əhəmiyyətini daha aydın şəkildə görə bilərik. İnformatikanın tədrisi məktəblərdə aşağı  
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siniflərdən öyrənilməyə başlansa da əsas mövzular yuxarı siniflərdə tədris olunur.  
Verilənlər bazasının öyrənilməsi xüsusilə X sinif dərslik planında xüsusi önəm kəsb edir. 

Həmçinin bu kateqoriyada təhsil alan şagirdlər üçün kitabda müxtəlif tipdə çalışma və tapşırıqlar 
yer almışdır. Hansı ki, bu tapşırıqlar sayəsində şagirdlər mövzunu daha dərindən mənimsəyə 
biləcəklər.  

Yuxarı siniflər, xüsusilə də məzuniyyətə daha yaxın olan 10-cu sinif şagirdlərinin çox sayda 
tapşırıqlar üzərində verilənlər bazası dərsini öyrənmələri onlara mənimsəmə prosesində yardımçı 
vasitələrdir.  

Verilənlər bazasının tədris olunduğu şagirdlərin verilənlər bazası sahəsində texnoloji inki-
şaflar, real dünyada bu texnologiyadan istifadə, verilənlər bazası sahəsindəki peşələr, məlumat 
sistemləri və həm fərdi, həm də qrup halında verilənlər bazası işlərinin həllində ümumi məlumat 
sistemləri və təcrübələr haqqında anlayışlar əldə etmələri gözlənilir. 

X sinif dərsliyindəki verilənlər bazası mövzusunun sonunda yerləşən sual və tapşırıqlardan 
bir nümunəyə nəzər salaq (R.Mahmudzadə, 2017: 1): 

1. Verilənlər bazasında ən azı və ən çoxu neçə cədvəl ola bilər? 
2. Günay yaratdığı “Şagirdlər” cədvəlində başlıca açar olaraq şagirdlərin doğum tarixini gö-

türdü. Orxan həmin sahənin başlıca açar kimi götürülməsinin düzgün olmadığını dedi. Nə 
üçün? 

3. Boş olmayan (müəyyən sayda yazı olan) cədvəlin strukturunu dəyişmək olarmı? 
4. Cədvəllər arasında mümkün olan dörd əlaqə növündən hansılar riyaziyyatdan bildiyiniz 

“funksiya” anlayışına uyğundur? 
5. Relyasiyalı verilənlər bazasında iki cədvəl arasında hansı əlaqə növündən istifadə olunmur? 
6. Təqdim olunan formaya əsasən suallara cavab verin: 
a. Forma hansı cədvəli doldurmaq üçün hazırlanıb? 
b. Cədvəldə neçə yazı var? 
c. Cari yazının nömrəsi neçədir? 
 

 
 
7. Böyük həcmli verilənlər bazasında hər hansı şərti ödəyən bütün yazıları seçmək üçün 

hansı alət əlverişlidir: arama, çeşidləmə, yoxsa süzmə? 
8. Çeşidləmə və süzmə əməllərinin nəticələrinin fərqi nədədir? 
9. adı = “*əli” sorğusu nəticəsində hansı yazılar tapılacaq? 
a. Adı Əli olanlar 
b. Adı Əli və ya Vəli olanlar 
c. Adının sonluğu “əli” olanlar 
d. Adının ortasında “əli” sözü olanlar 
Yuxarıdakı tapşırıq nümunələri, xüsusilə də cədvəlin şəklinin əks olunması şagirdlərin təkcə 

nəzəri biliklərə yiyələnməklə məhdudlaşmadığını, əksinə, praktiki biliklərə də yiyələnəcəklərinə 
işarədir (R.Mahmudzadə, 2017: 1).  

Əldə edilən nəticə ondan ibarətdir ki, bu informasiya sistemi çərçivəsindən istifadə edilən 
tədqiqat bilik bazasına, yəni informatika mühəndisliyi üzrə təhsil proqramında verilənlər bazası 
mühazirə modellərinin dizaynına, o cümlədən texnologiya və verilənlər bazası tətbiqlərindən 
istifadənin tədrisi üçün nəzərdən keçirilməsinə, texnoloji savadlılıq və verilənlər bazası  modellə-
rinin layihələndirilməsi ehtiyaclarının təhlilinə töhfə verir (Connolly T, 2015: 2).  
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Задания и их роль в преподавании предмета “база данных” в х классе курса 
информатика 

 

Резюме 
В данной статье исследуются тенденции развития и новая методология информатики. 

Рассмотрены задачи, необходимые учащимся для освоения базы данных, которая считается 
одной из важных тем информатики. 

В частности, рассмотрена важность занятий в направлении развития навыков овладе-
ния информатикой у старшеклассников и отражены в статье отдельные примеры. Большое 
значение имеет влияние общих концепций на современную эпоху и качество образования. 
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Tasks and their role in the teaching of the subject “database” in the class x informatics 
course 

 

Summary 
In this article, the development trend and new methodology of informatics are studied. The 

tasks necessary for students to master the database, which is considered one of the important topics 
in informatics, have been reviewed. 

In particular, the importance of studies in the direction of developing the skills of mastering 
informatics in high school students was investigated and certain examples were reflected in the article. 
The impact of general concepts on the modern era and the quality of education is of great importance. 
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MƏKTƏB RİYAZİYYAT TƏLİMİNDƏ YIĞILAN VƏ DAĞILAN ƏDƏDİ 

ARDICILLIQLAR 
 
Təqdim olunan iş məktəb riyaziyyat təlimində yığılan və dağılan ədədi ardıcıllıqlara həsr 

olunmuş və nümunə misal göstərilmişdir. Belə ki, bir misal nümunəsinə nəzər salaq: 𝑥 = ( )
 

Göstərməliyik ki, lim→ 𝑥 = 0. Həlli.İxtiyari 𝜀 > 0  ədədi üçün göstərək ki, elə 𝑁 = 𝑁(𝜀)  nömrəsi 
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var ki,𝑛 > 𝑁(𝜀)olduqda │𝑥 │ < 𝜀. Doğrudan da, │𝑥 − 0│ = │𝑥 │ = │ ( ) │ =  olduğun-

dan │𝑥 │ < 𝜀. Bərabərsizliyin ödənməsi üçün  𝑛 >  olmalıdır. Deməli, 𝑁(𝜀) =  seçsək, 

ardıcıllığın bu nömrədən sonra gələn hədləri tələb olunan bərabərsizliyi ödəyəcək. 
Buradan aydın olur ki,𝜀 kəmiyyətinin hər bir qiymətinə müəyyən 𝑁(𝜀)  nömrəsi uyğundur. 𝜀 kəmiyyətinin bəzi qiymətləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 
 

ε  0,1 0,01 0,001 0,0001

N  10 100 1000 10000 
 

Nəticə olaraq bu misaldan alırıq ki, lim→ = 0, lim→ = lim→ ∙ = 0, ümumiyyətlə, lim→ = 0, 𝑘 ∈ 𝑁. Digər tərəfdən göstərmək olar ki, lim→ 1𝑛 = 0 , 𝛼 > 0. 
Riyaziyyat insanlar tərəfindən yaxşı həyatın və yaxşı karyeranın qapısını açan elm kimi 

hesab edilir. Eyni zamanda, riyaziyyat həyatı və dünyanı dərk etmək və onlar haqqında ideyalar 
yaratmaq üçün köməkçi element kimi görünür. Bu səbəbdən, bu gün təhsil islahatı tədqiqatlarının 
ən mühüm məqsədi tələbələrə riyaziyyatı başa düşmək və öyrənməkdə kömək edə biləcək bir 
sistem yaratmaqdır. 

Məktəb riyaziyyat təlimində yığılan və dağılan ədədi ardıcıllıqlar orta məktəbin IX sinfindən 
başlayaraq öyrədilir. Yığılan ardıcıllığa aşağıdakı kimi tərif verilir. 

İxtiyari 𝜀 müsbət ədədi üçün elə 𝑁 = 𝑁(𝜀) nömrəsi varsa ki, {𝑥 } ardıcıllığında hər bir hədd 
özündən sonra gələn 𝑥 − 𝑎│ < 𝜀 və ya 𝑎 − 𝜀 < 𝑥 < 𝑎 + 𝜀   (1) bərabərsizliyini ödəyir, {𝑥 } 
ardıcıllığı yığılan ardıcıllıq adlanır. Burada a ədədinə verilən ardıcıllığın limiti deyilir. Bu 
ardıcıllığı simvolik olaraq aşağıdakı kimi yazırıq: lim→ 𝑥 = 𝑎 və ya 𝑛 → ∞ olduqda  𝑥 → 𝑎. 𝑎 ədədi sonlu ədəd və ya sonsuzluq simvollarından istənilən biri ola bilər. 𝑎 ədədi sonsuz 
olduqda ardıcıllıq sonsuz böyük adlanır (Adıgözəlov, 2018: 1). 𝜀 > 0 olduqda istənilən 𝑎 həqiqi ədədi üçün { }εε <−= axxaO :)( və ya 𝑂 (𝑎) ={𝑥: 𝑎 − 𝜀 < 𝑥 < 𝑎 + 𝜀}  çoxluğuna 𝑎 ədədinin 𝜀 − ətrafı deyilir. 

Verdiyimiz bu anlayışa əsasən ardıcıllığın limitinə aşağıdakı kimi də tərif verə bilərik. 
İstənilən 𝜀 > 0  ədədi üçün elə𝑁 = 𝑁(𝜀) nömrəsi varsa ki, 𝑛 > 𝑁(𝜀)olduqda 𝑥 ∈ 𝑂 (𝑎), 

onda deyilir ki, {𝑥 }ardıcıllığı yığılır və limiti  𝑎 −dır. 
 Başqa sözlə, {𝑥 } ardıcıllığının limiti 𝑎 − ədədi olarsa bu ədədin istənilən 𝜀 ətrafında həmin 

ardıcıllığın müəyyən nömrədən sonra gələn bütün hədləri yerləşir. Deməli, yığılan ardıcıllığın 
limitinin istənilən ətrafında həmin ardıcıllığın sonsuz sayda həddi var (Adıgözəlov, 1993: 2). Əgər 
ardıcıllığın limiti yoxdursa, onda belə ardıcıllığa dağılan ardıcıllıq deyilir. 

Piaget riyazi anlayışı əks etdirən abstraksiya kimi xarakterizə etdi: şəxsi təcrübələr haqqında 
düşünmə aktı, beləliklə, mücərrəd nümunələr və ümumiliklər məntiqi riyazi təfəkkürün inkişafına 
səbəb olur. Onun nöqteyi-nəzərindən ardıcıllıqla əlaqəli misal və məsələlər uşaqlarda riyazi dərkə 
aparan idrak hərəkətlərinin koordinasiyası üçün alət təklif edir, konstruktiv prosesdir ki, nəticədə 
“yeni sintezlər, onların ortasında müəyyən qanunlar yeni mənalar alır” (Piaget, 2001: 3).  
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Сборка и разбивка числовых последовательностей в школьном преподавании 
математики 

 

Резюме 
В этой статье есть анализ, связанный с изучением последовательности, раздела мате-

матики, преподаваемого в средней школе. Здесь обобщены общие понятия, чтобы учащиеся 
X класса средней школы могли лучше понять урок. 

Информация о том, что такое последовательность и когда она классифицируется как 
числовая последовательность, которая накапливается и рассеивается, является основным 
объектом исследования статьи. В целом были рассмотрены такие факторы, как подход раз-
ных ученых к теории, а также согласованность результатов их расчетов. 
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Numerical sequences assembled and breakdown in school mathematics teaching 
 

Summary 
In this article, there are analyzes related to the study of sequence, a section of mathematics 

taught in high school. General concepts are summarized here for students studying in the X class 
of secondary school to better understand the lesson. 

Information about what is a sequence and when it is classified as a numerical sequence that 
accumulates and dissipates is the main research object of the article. In general, factors such as the 
approach of different scientists to the theory, as well as the consistency of the results of their 
calculations, were reviewed. 
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STEREOMETRİYA MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLİNDƏ SAHƏLƏR VƏ 
HƏCMLƏR METODUNUN TƏTBİQİNƏ AİD BİR MƏSƏLƏ 

 
Sahələr və həcmlər metodu elə metodlardan biridir ki, bu metod müxtəlif məsələlərin yığ-

cam, qısa və aydın həllərini tapmağa kömək edir. 
Sahələr və həcmlər metodunun didaktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o öyrənmə obyektidir  

və eyni zamanda növbəti materialın öyrənilməsində bir vasitədir (məsələn, “oxşarlıq” mövzusu). 
Hətta, bu metod öyrənildiyi zaman ümumiləşdirmə imkanı yaranır, belə ki, planimetriya və ste-
reometriya məsələlərinin sahələr və həcmlər metodu ilə həlli fiquru xarakterizə edən ölçü ədədi ilə 



485 

fərqlənir. Təhsilin humanitarizasiyası nöqteyi-nəzərindən, onun mədəni və estetik aspektlərdə 
dəyəri böyükdür. Sahələr metodunun tətbiqi fəndaxili əlaqələrin inkişafına imkan verir – triqono-
metriyanın bəzi teoremləri bu metodun köməyi ilə asanlıqla isbat olunur. 

Özünün aydın və yığcamlığına baxmayaraq, sahələr və həcmlər metodu müəllimlər və şa-
girdlərin əksəriyyəti tərəfindən bilinmir ki, bu da məktəb həndəsə kursunda həndəsi metodların 
öyrənilməsindəki vəziyyəti ortaya qoyur. 

Buna aid aşağıdakı  bir nümunə məsələyə baxılmışdır. 
Kəsik konusun oturacaqlarının sahələri nisbəti 4, doğuranı isə 2√3 sm olub oturacaq müs-

təvisi ilə 30°- li bucaq əmələ gətirir. Konusun yan səthinin sahəsini tapın. 
Həlli: Konusun ox kəsiyi 𝐴𝐴 𝐵𝐵  olsun . Şərtə görə < 𝐴 𝐴𝑂 =  30°, 𝐴𝐴 = 2√3 𝑠𝑚-dir. 
 

Şərtə görə oturacaqlarının sahələri nisbətini 
AO ∙·A O = 4 

kimi yazmaq olar. Buradan 𝐴𝑂 = 2𝐴 𝑂  alınar. 𝐴 𝐶 ⊥ 𝐴𝐵 çəksək, 𝐴𝐶 = 𝐶𝑂 = 𝐴 𝑂  alınacaq. ⊿𝐴𝐴 𝐶-dən 𝐴𝐶 = 𝐴𝐴 𝑐𝑜𝑠 30° = 2√3 ∙ √ = 3 𝑠𝑚. alınır. 

Yəni 𝐴 𝑂 =  3 𝑠𝑚  və  𝐴𝑂 =  6 𝑠𝑚 alınır. 

Kəsik konusun  səthinin sahəsi   𝑆 = 𝜋𝑙(𝑅 + 𝑟) düsturu ilə tapılır. Burada 𝑅 = 𝐴𝑂, 𝑟 = 𝐴 𝑂  və 𝑙 = 𝐴𝐴 . Onda 𝑆 = 𝜋 ∙  𝐴𝐴 (𝐴 𝑂 +  𝐴𝑂) =  𝜋 ∙ 2√3 ∙ (3 + 6) =  18 √3 𝑠𝑚  
Stereometriya məsələlərinin həlli prosesində istifadə olunan yuxarıdakı metodların tətbiqi 

zamanı bəzi hallarda cismin fəza təsvirinin qurulmasına ehtiyac qalmır, bunun yerinə hər hansı bir 
müstəvi kəsiyin və ya verilmiş cismin proyeksiyasının bir və ya bir neçə müstəvi çertyojları ilə 
kifayətlənmək olur. Orta məktəb dərsliklərində stereometriyanın bu metodlarından əsasən ikisinə-
kəsiklər metoduna və ortoqonal proyeksiyalama metoduna üstünlük verilir. 
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Поля в решении задач стереометрии и вопрос о применении метода объемов 
 

Резюме 
Представленная работа посвящена изучению метода площадей и объемов при реше-

нии задач стереометрии в школьном курсе геометрии, проведен анализ задач, решаемых 
методом площадей и объемов, и определен комплекс действий, которые необходимо выпо-
лнить в процессе решения. 
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Summary 

The presented work is dedicated to the study of the area and volume method in solving 
stereometry problems in the school geometry course. The problems solved by the area and volume 
method were analyzed and the set of activities to be performed in the solution process was 
determined. 
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ORTA ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN RİYAZİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ CƏBRİ 
TƏNLİKLƏRİN QEYRİ-STANDART METODLARLA HƏLLİNİN ÖYRƏDİLMƏSİ 

METODİKASI 
 

Tənliklərin həlli metodlarının öyrənilməsi ənənəvi olaraq məktəb riyaziyyat kursunun ən 
vacib hissəsidir. Bir çox riyazi məsələlər tənliklərin həllinə gətirilir. Riyaziyyatdan qəbul imtahan-
larında daha çox tənliklər təklif olunur. 

Orta məktəbdə riyaziyyatı daha dərindən öyrənmək üçün tənliklərin həllinə üstünlük verilir. 
Müxtəlif növ tənlikləri həll etmək üçün müxtəlif həll üsullarından istifadə olunur. Bəzi şagirdlərdə 
elə fikir formalaşır ki, tənliklərin çox böyük sayda həll üsulları vardır. Lakin bu heç də belə 
deyildir. Sadəcə tənliyin həlli üçün elə ümumi metodlar vardır ki, bu metodları daha dərindən 
bilmək vacibdir. Bu işdə cəbri tənliklərin həlli metodlarına baxılmışdır. Bundan əlavə, tənliklərin 
həlli zamanı köklərin itirilməsi və ya kənar köklərin alınması ilə bağlı məlumatlar, köklərin yox-
lanılması üsulları da öz əksini tapmışdır.  

Bu işin məqsədi cəbri tənliklərin həllinin əsas metodlarını öyrənməkdir. Bunun üçün işdə 
vacib nəzəri məlumatlar verilmişdir. Bu məlumatlara uyğun bir və ya bir neçə tənliyin həlli nüma-
yiş etdirilmişdir. İşdə olan teoremlər və anlayışlar orta məktəb riyaziyyat kursundan kənara çıxır.  

Ümumiyyətlə cəbri tənliklərin həlli üçün standart olan üç ümumi üsul vardır. Bunlar 
vuruqlara ayırma, yeni dəyişən daxiletmə, funksional-qrafik metodlarıdır. Bu metodların hər birinə 
işdə ayrıca yer verilmişdir. Hər bir üsulun mahiyyəti, əhəmiyyəti, universallığı nümayiş etdiril-
mişdir. 

Bəzi cəbri tənlikləri həll etmək üçün standart həll metodlarından fərqli olan qeyri-standart 
həll metodlarından istifadə olunur. Belə həll metodları aşağıdakılardır 

1. Verilmiş tənliyin onun hər iki tərəfinə funksiyanın vurulması ilə həlli. Bu halda cəbri 
tənliyin hər iki tərəfini hər hansı funksiyaya vurmaqla onun həllini daha da asanlaşdırmaq olur. 
Qeyd edək ki, bu çevirmə zamanı alınan tənliyin kökləri içərisində verilən tənliyi ödəməyən bəzi 
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kənar köklər alına bilər. Bu kənar köklər də əlavə edilən funksiya hesabına yaranır. Buna görə elə 
çoxhədli götürmək lazımdır ki, bu çoxhədlinin ya kökü olmasın, yəni bu zaman əvvəlki tənlik ilə 
eynigüclü tənlik alınsın, ya da çoxhədlinin kökü olsun. Bu zaman həmin kökün verilən tənliyin 
həlli olub-olmadığını aydınlaşdırmaq lazımdır. 

2. Tənliyin kökünün intuisiya ilə tapılması. Bəzən hansı ədədin verilən tənliyin kökü 
olması tənliyin xarici göğrünüşündən məlum olur. 

3. Tənliyin simmetrikliyindən istifadə etməklə həllinin tapılması. Bəzən tənliyin xarici 
görünüşü, yəni simmetrik olması onun həlli metodunu müəyyən edir. 

4. Funksiyaların superpozisiyasından istifadə. Bəzi tənliyin sol və ya sağ tərəfində elə 
funksiyalar olur ki, bu funksiyaları bir neçə sadə funksiyanın superpozisiyası şəklində yazmaqla 
tənliyi həll etmək olur.  

5. Həqiqi oxun hər hansı aralıqlarında tənliyin həllinin araşdırılması. Bu halda ədəd 
oxunun müxtəlif ədədi aralıqlarında araşdırma aparmaqla tənliyin həllini tapmaq olur.  

Bu qeyri-standart həll metodlarından bəzilərinə dair misal nümunələrini verək. 

Misal 1. 012468 =+−+− xxxx  tənliyini həll edin.  

Həlli. Bu tənliyin hər iki tərəfini 12 +x  çoxhədlisinə vursaq 0)1)(1( 24682 =+−+−+ xxxxx  

alarıq. 12 +x  çoxhədlisinin kökü olmadığından alınan tənlik ilə verilən tənlik eynigüclü olar. 

Sonuncu tənliyi çevirsək, 0110 =+x  alarıq. Aydındır ki, bu tənliyin kökü yoxdur. Deməli verilən 
tənliyin həlli olmaz. 

Misal 2. xxxxx =−−++−+ 5)52(2)52( 222  tənliyini həll edin. 

Həlli. 52)( 2 −+= xxxf  ilə işarə edək. Onda verilən tənliyi ( ) xxff =)(  şəklində yazmaq 

olar. Əgər 0x  ədədi xxf =)(  tənliyinin kökü olarsa, onda o həm də ( ) xxff =)(  tənliyinin kökü 

olar. xxx =−+ 522  tənliyin həll etsək 
2

211
1

+−=x  və 
2

211
2

−−=x  köklərini taparıq. Bu 

köklər həm də verilən tənliyin kökləri olar. İndi də verilən tənliyi çevirsək, 

0101744 234 =+−−+ xxxx  tənliyini alarıq. 101744 234 +−−+ xxxx  çoxhədlisini 

))(( 21 xxxx −−  şəklində vuruqlara ayırsaq, )23)(5( 22 −+−+ xxxx  alarıq. Beləliklə 

0)23)(5( 22 =−+−+ xxxx  alarıq. Bu tənliyin də həlləri 1x  və 2x  ilə yanaşı 
2

173
3

+−=x  və 

2

173
4

−−=x  ədədləridir.  

Misal 3. 07756 234 =++++ xxxx  tənliyinin tam həllərini tapın. 
Həlli. Tam əmsallı cəbri tənliyin tam kökü barədə teoremə əsasən verilən tənliyin tam kökü 

varsa, onda o, sərbəst həddin bölənləri içərisindədir. Deməli verilən tənliyin həlli -7,-1, 1, 7 
ədədlərindən biri ola bilər. Verilmiş tənlikdə bu qiymətləri yerinə yazıb, yoxlamaqla alarıq ki, 
verilmiş tənliyi bu qiymətlərdən yalnız –1 ödəyir. 

Bu işdə müxtəlif tip tənliklərin həlli üçün universal olan metodlara baxılmışdır. Tənliklərin 
həllinə dair nəzəri materiallar araşdırılmışdır. Bu tədqiqat işi orta məktəb şagirdləri, riyaziyyat 
müəllimləri və ali məktəblərin riyaziyyat informatika müəllimliyi ixtisaslarının tələbələri üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Orta məktəb riyaziyyatını kifayət qədər yaxşı bilən hər kəs üçün bu mövzu 
başadüşüləndir. Bu iş şagirdlərə tənlikləri müstəqil həll etməyi öyrənməyə kömək edə bilər, 
həmçinin əldə etdikləri biliklərdən istifadə edərək tənlikləri müstəqil həll etməyi öyrənə bilərlər. 
İşdə olan nəzəri materialların hamısı isbatı ilə verilmişdir, həm də hər tip tənliyin həllinə dair 
nümunələr göstərilmişdir. 

Bu iş yekunlaşdırıcı dərslərdə tənliklərin həlli metodlarını ümumiləşdirməkdə riyaziyyat 
müəllimləri üçün də faydalı ola bilər. 
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Алгебрические уравнения на уроках математики в общеобразовательных школах 
методика обучения решению нестандартными методами 

 
Резюме 

В старших классах предпочтение отдается решению уравнений для более глубокого 
изучения математики. Различные методы решения используются для решения различных 
типов уравнений. В данном исследовании были рассмотрены методы решения алгебраичес-
ких уравнений. Кроме того, отражены сведения о потере корней или приобретении пос-
торонних корней при решении уравнений, способы проверки корней. Целью данной работы 
является изучение основных методов решения алгебраических уравнений. Для этого в ра-
боте приведены важные теоретические сведения. Демонстрируется решение одного или 
нескольких уравнений, соответствующих этим данным. Кроме того, для решения некото-
рых алгебраических уравнений в работе использовались нестандартные методы решения, 
отличные от стандартных методов решения. 
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Algebraic equations in mathematics lessons of secondary schools methodology of teaching 

the solution with non-standard methods 
 

Summary 
In high school, preference is given to solving equations for a deeper study of mathematics. 

Different solution methods are used to solve different types of equations. In this study, methods 
for solving algebraic equations were considered. In addition, information about the loss of roots 
or the acquisition of extraneous roots when solving equations, methods for checking the roots are 
reflected. The purpose of this work is to study the main methods for solving algebraic equations. 
For this, important theoretical information is given in the work. The solution of one or more 
equations corresponding to these data is demonstrated. In addition, to solve some algebraic 
equations, non-standard solution methods were used in the work, different from the standard 
solution methods. 
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DƏYİŞƏN PAYLANMIŞ TUTUMLU UZUN BORUDA MAQNİT SAHƏSİNİN 
DEŞİLMƏYƏ TƏSİRİ 

 
İlk dəfə olaraq, bircins maqnit sahə-

sinin uzun boruda boşalmanın inkişafına təsi-
ri [ ]2 ,1  məqalələrin müəllifləri tərəfindən öy-

rənilmişdir. Təcrübələr [ ]3,1  Ar və He inert 
qazlarında ilkin ionlaşma və 0,2-dən 9 Tor-a 
qədər təzyiq şəraitində aparılmışdır. Alışdı-
rıcı elektrodu (AE) və həlqə  şəklində olan, 
boru boyunca vahid paylanmış tutum yaradan 
halqalar arasına sinusoidal gərginlik 𝑈(𝑡) tət-
biq edildikdə, qazın deşilməsi rəqsin hər bir 
dövründə iki dəfə baş verirdi: 𝑈(𝑡)-nin artan 
sahəsində divarların yüklənməsi zamanı və 𝑈(𝑡) azaldıqda divar boşalması ilə müşayiət 
olunur. 

Bu işdə dəyişən paylanmış tutumlu 
uzun boruda boşalmanın inkişafına maqnit 
sahəsinin təsirinin eksperimental tədqiqatının 
nəticələri təqdim olunur. 

Təcrübə uzunluğu 0,8 𝑚, daxili diametri 0,32 𝑚 olan şüşə qaz boşalması borusunda aparıl-
mışdır. Qazboşalma borusu 𝑃 = 1,2 𝑇𝑜𝑟 təzyiqinə qədər arqonla doldurulmuşdur. Arqon, boşalma 
borusunun bir modeli olduğu lüminisent lampalarda ən çox istifadə edilən qaz olduğu üçün 
seçilmişdir. Alüminium folqa həlqələri borunun bütün uzunluğu boyunca yerləşdirilmişdir. Bu 
lövhələrin eni 3 × 10  𝑚, aralarındakı məsafə isə 10 𝑚-dir. İlk üç halqa birbaşa borunun üzə-
rində yerləşdirilmişdir. Digər lövhələrlə boru arasında isə qalınlığı 2 · 10 -dən 1,0 · 10  𝑚-ə 
qədər dəyişən dielektrik ayırıcılar yerləşdirilmişdir. Bunu belə götürməkdə məqsəd, həlqələr 
alışdırıcı elektroddan uzaqlaşdıqca, tutum qiymətini azaltmaqdır. Birinci həlqə  tutumu ilə 
sonuncunun tutumu arasındakı fərq ~20 dəfədir. Bu həlqələr boru boyunca 𝐶 − 𝐶  tutumu təşkil 
edir.Xarici uzununa maqnit sahəsinin tədqiq olunan boşalmanın əsas xarakteristikalarına necə təsir 
etdiyini  izləməkdir. 

Çoxsaylı ölçmələr göstərdi ki, əvvəlcə sabit 𝐶  [1] olan borulardakı “aşağı sürətli” dalğalar 
üçün, sonra isə “yüksək sürətli” ionlaşma dalğaları üçün [3] müəyyən edildiyi kimi, dəyişən tutum-
lu boru boyunca da ionlaşma cəbhəsinin yayılma sürəti 𝑣, 𝑩 uzununa maqnit sahəsinin induksi-
yasından asılı deyil. Bu fakt həm də dalğanın 𝐶  tutumunun azalması istiqamətində yayıldığı və 
başlanğıcdan asılı olmayaraq onun artım istiqamətində hərəkət etdiyi hal üçün xarakterikdir.  

Bənzər mənzərə ionlaşma cəbhəsinin yayılmasının əks istiqamətində də müşahidə edildi, 
baxmayaraq ki, boşalma tutumun artan istiqamətində inkişaf etdikdə və minimum 𝐶 -dan başla-
yanda sürətin ədədi qiyməti daha yüksək olur. 

 Qeyri-bircins maqnit sahəsinin cəbhə sürətinə təsirini araşdırmaq üçün, həlqələr dövrəsində 
selenoidin çıxışında qeyri-bircinc maqnit sahəsinin bölgəsinə düşən həlqələrdə,cəbhənin zamanına 
görə sürüşmə  sürətini tədqiq etmək üçün xüsusi ölçülər aparılmışdır. Bunun üçün selinoid boruya 
nisbətən elə sürüşdürülmüşlür ki, onun üz tərəfinin yaxınlığında bir neçə həlqə yerləşsin. Müəyyən 
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Şəkil 1. İonlaşma cəbhəsinin yerdəyişmə zamanının  
AE-a qədər olan məsafədən asılılığı. 
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olunmuşdur ki, cəbhənin sürəti, selinoidin giriş və çıxışında meydana gələn qeyri-bircins maqnit 
sahəsi cəbhənin hərəkət sürətini dəyişdirmir. Bu ölçmələrin nəticələri şəkil 1-də, 0,27 𝑇𝑜𝑟 
təzyiqdə, generatorun parametrlərinin 1000 𝐵 və 120 ℎ𝑠 qiymətlərində, 𝑩 maqnit induksiyasının 
müxtəlif qiymətlərində, selinoidin daxilində 0, 360 və 1560 𝑄𝑠 bircins sahə üçün qrafik şəklində 
göstərilmişdir. Aydınlıq üçün bu qrafikdə qırıq xətlər maqnit sahəsinin selinoid daxilindəki ox 
boyunca paylanmasının ölçülərini və onun boruya nisbətən yerləşdiyi yeri göstərir. Göründüyü 
kimi, qeyri-bircinslik sahəsi selinoidin daxilindən, 8 𝑠𝑚 kənarlarına qədər təsir göstərir. Ona görə 
də həlqələrin  bir hissəsi bu bölgəyə düşür. Məlum oldu ki, selinoidun giriş və çıxışında qeyri-
bircins sahəsi bölgəsi boyunca cəbhənin hərəkət sürəti dəyişmir.  

Beləliklə, qeyri-bircinc  maqnit sahəsi, bircins  maqnit sahəsi kimi, hansı boşalma şəraitində 
və hansı rejimlərdə yayılmasından asılı olmayaraq, cəbhənin 𝑣 sürətinin qiymətinə təsir göstərmir. 
Dəyişən paylanmış tutumlu uzun boruda yayılan dalğanın sürəti üçün xarakterik olan qalan qanu-
nauyğunluqlar maqnit sahəsinin mövcudluğunda eyni qalır: əgər AE yaxınlığındakı 𝐶  tutumunun 
qiyməti eynidirsə, dalğanın hərəkət istiqaməti dəyişdikdə sürət dəyişmir, yəni, cəbhənin sürəti, 
borunun uzunluğu boyunca 𝐶  tutumunun artıb-azalmasından asılı deyil. 𝐶 -ın başlanğıc  qiymət-
ləri fərqlidirsə, ilkin tutumun qiymətinin kiçik olduğu yerdə 𝑣 sürəti daha böyükdir. Borunun 
uzunluğu boyunca cəbhənin sürəti bütün tədqiq edilmiş boşalma şəraitində dəyişməz qalır. 

Yuxarıdakı nəticələri təhlil edərkən belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, dalğanın yayılmağa 
başladığı ilkin 𝐶  tutumları eyni qiymətə malikdirsə, borunun uzunluğu boyunca paylanmış tutu-
mun dəyişməsi ionlaşma cəbhəsinin sürətinə əhəmiyyətli təsir göstərmir. Bu zaman boru boyunca 
tutumun ya  bərabər şəkildə artması, ya da bərabər şəkildə azalması nəzərdə tutulur. Müəyyən 
edilmişdir ki, bütün tədqiq edilmiş boşalma şəraitində cəbhə sürəti maqnit sahəsinin induksiyasının 
qiymətindən asılı deyildir. 

Bu işdə eksperimental olaraq müəyyən edilmiş əsas qanunauyğunluqlar ikiölçülü ionlaşdırıcı 
sahə solitonlarının müasir nəzəriyyəsi çərçivəsində həm keyfiyyət izahını, həm də orijinal şərhini 
tapır. 
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Влияние магнитного поля на перфорацию в длинной трубе с переменной 
распределенной емкостью 

 

Резюме 
В данной работе изучено влияние магнитной индукции на распространение волны 

ионизации. Показано, что изменение распределенной емкости по длине трубки не оказы-
вает существенного влияния на скорость фронта ионизации, если первоначальные емкости 
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C0,, с которых стартует волна, имеют одно и те же значение. При этом имелось в виду , что 
емкость вдоль трубки или равномерно увеличивается, или равномерно уменьшается. Ус-
тановлено, что при всех исследованных разрядных условиях скорость фронта не зависит от 
величины индукции магнитного поля. 
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Effect of magnetic field on perforation in a long pipe with variable distributed capacitance 

 
Summary 

In this study, the effect of magnetic induction on the propagation of the ionization wave has 
been studied. If the initial capacities C0, where the wave is emitted, have the same value, it has 
been shown that the capacitance change distributed across the tube has no significant effect on the 
rate of ionization propagation. In this case, it is assumed that there is an equal increase or decrease 
in capacity across the pipe. In all operating discharge conditions, it was determined that the front 
speed does not depend on the value of the magnetic field induction.  
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FUNKSİYANIN XASSƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ XƏTTİ 

BƏRABƏRSİZLİKLƏRİN HƏLLİ METODİKASI 
 

İşdə funksional üsuldan istifadə etməklə xətti bərabərsizliklərin həllindən bəhs olunur. Bu 
üsul bərabərsizliyə daxil olan funksiyaların xassəsindən istifadəyə əsaslanır. Funksional üsuldan 
hansı hallarda istifadə olunduğu haqqında məlumat verilmiş, üsulun tətbiqi ilə xətti bərabərsizlik-
lərin həllinə dair misal nümunələri izah edilmişdir. Bərabərsizliklərin öyrənilməsində intervallar, 
əyani-qrafik və funksional üsullardan da geniş istifadə olunur. Bərabərsizliyi analitik üsulla həll 
etmək mümkün olmadıqda əyani-qrafik üsuldan istifadə edilir.  

Bərabərsizliklər mövzusu orta məktəb riyaziyyat kursu üzrə aşağıdakı kimi bölünmüşdür: 
7-ci sinifdə öyrənilən bütün materialın 20%-i, 8-ci sinifdə 25%, 9-cu sinifdə 30%, 10-11-ci 

siniflərdə isə 38%-i. 
Orta məktəb cəbri kursunda öyrənilən bərabərsizliklər rasional, irrasional və transendent 

bərabərsizliklərə bölünür. Rasional bərabərsizliklər tam və kəsr rasional bərabərsizliklərə, transen-
dent bərabərsizliklər isə üstlü, loqarifmik, triqonometrik və çətinliyi artırılmış bərabərsizliklərə 
bölünmüşdür. 

Qalan qrup bərabərsizliklər isə tədricən öyrənilir və 10-11-ci siniflərin cəbr və analizin baş-
lanğıcı kursunda bu mövzunun öyrənilməsi başa çatdırılır. 

Bərabərsizliklərin tətbiq sahələri genişdir. Bir sıra məsələlərin həlli bərabərsizliklərin qurul-
masına və həll edilməsinə gətirilir. Bundan əlavə funksiyanın təyin oblastının tapılması, funksiya- 
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nın tədqiqi bərabərsizliklərin köməyi ilə yerinə yetirilir. 
Bərabərsizlikləri öyrənərkən ən çox konkret məsələlərin həlli prosesinin əsaslandırılmasına 

xüsusi diqqət yetirilir. Cəbr kursunun öyrənilməsinin ilkin mərhələlərində bu əsaslandırmalar 
empirik, induktiv xarakter daşıyır. Sonra isə toplanılan təcrübə əsasında müxtəlif qrup bərabərsiz-
liklərin həlli prosesində deduktiv əsaslandırılma daha mühüm rol oynamağa başlayır. 

Bərabərsizliklərin həlli üçün funksional üsul dedikdə, bərabərsizliyə daxil olan funksiyaların 
xassəsindən istifadəyə əsaslanan həll üsulu başa düşülür. 

Bu işin məqsədi bərabərsizliklərin həlli üçün tətbiq edilən funksional üsulların rolunun 
öyrənilməsidir. 

Funksional üsuldan aşağıdakı hallarda istifadə olunur: 
1) bərabərsizliklərin həllinin klassik üsullarının (eynigüclülük teoremləri, intervallar üsul-

ları) əsaslandırılmasında; 
2) başqa üsullarla həll edilə bilməyən məsələlərin həll edilməsində; 
3) bəzi məsələlərin riyazi modeli olan bərabərsizliklərin həll edilməsində (təyin oblastının, 

funksiyanın qiymətlər çoxluğunun, monotonluq intervalının tapılmasında). 
Bəzi məsələlər müxtəlif üsullarla həll edilə bilər, lakin onlardan ən rasionalı funksional üsul-

dur. Bərabərsizliklərin həllinin funksional üsulu kifayət qədər ənənəvi üsul deyildir, lakin yaradıcı 
bir işdir. 

Bu işin vəzifəsi funksional üsulun sadə bərabərsizlikdən başlayaraq mürəkkəb bərabərsiz-
liklərə qədər bütün bərabərsizliklərin həllinə tətbiqinin daha dolğun açıqlanmasını təmin etməkdən 
ibarətdir. 

Şagirdlər xətti bərabərsizliklərin həlli alqoritmi ilə 7-ci sinifdə uyğun tənliklərin və xətti 
funksiyanın xassələrini öyrəndikdən sonra tanış olurlar. Xətti bərabərsizliklərin həlli ədədi bəra-
bərsizliklərin xassələrinə əsaslanır. Burada qrafik interpretasiyadan da istifadə oluna bilər. 

Riyaziyyatda bəzi məsələlərin həlli xətti bərabərsizliklər sisteminin həllinə gətirilir. Bu sə-
bəbdən də cəbr kursunda birdəyişənli xətti bərabərsizliklər sisteminin həllinə xüsusi diqqət ye-
tirilir. 

Xətti bərabərsizliklər sistemini qurmağı tələb edən bir misal nümunəsi ilə tanış olaq. 

Misal. 6
8 ≤−

x

ax
 bərabərsizliyinin ən böyük mənfi həllinin -2 olması üçün a  parametrinin 

qiymətini tapın. 

Həlli. Bu bərabərsizlikdə çevirmə aparsaq, 6
8 ≤−
x

a  və ya 
x

a
8

6+≤  bərabərsizliyini alarıq. 

İndi də аxf =)(  və 
x

xg
8

6)( +=  funksiyalarını nəzərdən keçirək.  

axf =)(  funksiyası xətti olduğundan onun qrafiki Ox oxuna paralel düz xətdir.

x
xg

8
6)( +=  funksiyasının qrafikini quraq. Verilən bərabərsizliyin mənfi həllərinin olması üçün 

аxf =)(  düz xətti ilə 
x

xg
8

6)( +=  funksiyasının qrafiki )6;(−∞∈a  olduqda kəsişməlidir. Şərtə 

görə аxf =)(  düz xətti paraboladan aşağıda yerləşməlidir. 2−=x  verilən bərabərsizliyin ən bö-

yük mənfi qiyməti olduğundan, bu qiymət аxf =)(  və 
x

xg
8

6)( +=  funksiyalarının qrafiklərinin 

kəsişmə nöqtəsinin absisi olmalıdır.  

Onda 2
2

8
6)2( =

−
+=−= ga  olar. Beləliklə, alırıq ki, verilən bərabərsizliyin ən 

böyük mənfi həllinin -2 olması üçün a  parametrinin qiyməti 2=a  olmalıdır. 
Bu, bərabərsizliyin həllinin  funksional üsuludur.  
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4 
İndi də bərabərsizliyin həllinin analitik həll üsulunu verək. Şərtə görə 2−=x  olduğundan, 

bu qiyməti verilən bərabərsizlikdə yerinə yazsaq, 6
2

82 ≤
−

−− a
, 64 ≤+a  alarıq. Buradan da 2≤a  

alınır. Deməli, verilən bərabərsizliyin ən böyük mənfi həllinin -2 olması üçün a  parametri 2=a  
qiymətini almalıdır. 
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Использование свойств функции методика решения линейных неравенств 
 

Резюме 
Работа посвящена решению линейных неравенств функциональным методом. Этот 

метод основан на использовании свойства функций, входящих в неравенство. Приведена 
информация о случаях применения функционального метода и объяснены примеры ре-
шения линейных неравенств с его помощью. При исследовании неравенств, интервалов ши-
роко применяются также наглядно-графические и функциональные методы. При невозмож-
ности решить неравенство аналитически применяют наглядно-графический метод. 
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Using the properties of the function methodology for solution of linear ınequalities 
 

Summary 
The work deals with the solution of linear inequalities using the functional method. This 

method is based on using the property of the functions included in the inequality. Information was 
provided on the cases in which the functional method is used, and examples of solving linear 
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inequalities using the method were explained. In the study of inequalities, intervals, visual-graphic 
and functional methods are also widely used. If it is not possible to solve the inequality analytically, 
the visual-graphical method is used. 
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ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ İNFORMATİKANIN ƏSAS ANLAYIŞLARININ 
ÖYRƏDİLMƏSİ METODİKASI 

    
İnformatika nisbətən gənc elmdir, lakin buna baxmayaraq, sürətlə inkişaf edir. Bu onunla 

əlaqədardır ki, onun tədqiqat obyekti müasir şəraitdə milli resurslardan birinə çevrilən elmi infor-
masiyadır. Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması prosesi sürətlə həyatımızın bütün sahələrini əhatə 
edir. İnformasiya texnologiyaları ictimai, siyasi, iqtisadi, sənaye və sosial sahələrə tətbiq edi-
lir. Belə texnologiyaların təkmilləşdirilməsi elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsinə kömək edir. 
Artıq təkcə informasiya orqanlarının deyil, cəmiyyətin müxtəlif sahələrlə məşğul olan bütün 
üzvlərinin qarşısında mühüm resurslardan biri kimi informasiyadan səmərəli istifadə vəzifəsi 
qoyulur. Yeni məktəb intizamının yaranması ilə əlaqədar olaraq bu fənnin tədrisi üçün metodik 
sistemin işlənib hazırlanması zərurəti yaranmışdır. Bu fənnin tədrisinə müxtəlif baxışlarla bağlı 
olan çoxlu sayda tədris-metodiki vəsaitlər mövcuddur. Deyə bilərik ki, indi kompüter savadının 
formalaşdırılması vəzifələri ilə informatikanın fundamental elm kimi öyrənilməsi vəzifələrinin 
ayrılması tendensiyası müşahidə olunur. Məktəb kursunun hər hansı digər fənni tədris edilərkən 
əsas vəzifələrdən biri müvafiq elmin əsas qanun və müddəalarının şagirdlər tərəfindən mənimsə-
nilməsidir. İnformatika tam hüquqlu məktəb intizamına çevrilmişdir və bununla əlaqədar onun 
tədrisində də meyllər dəyişir. [1]  

İnformatika fənninin tədrisi nəzəriyyəsi və metodikası informatikanın tədrisi prosesinin 
harada baş verməsindən asılı olmayaraq və bütün səviyyələrdə öyrənilməsini əhatə etməlidir. Ha-
zırda informatikanın tədrisi nəzəriyyəsi və metodikası intensiv şəkildə inkişaf etdirilir.Tədrisin 
ümumi məqsədlərinə uyğun olaraq informatikanın tədrisi metodikası qarşısına aşağıdakı əsas və-
zifələr qoyur: 

• informatikanın öyrənilməsinin konkret məqsədlərini, habelə müvafiq ümumtəhsil fənni-
nin məzmununu və onun orta məktəb kurikulumunda yerini müəyyən etmək; 

• qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmağa yönəlmiş ən rasional təhsil metodlarını və təşki-
lati formalarını məktəbə və müəllim-praktikə hazırlamaq və təklif; 

• informatika üzrə tədris vəsaitlərinin (dərs vəsaitləri, proqram təminatı, aparat və s.) bütün 
kompleksini nəzərdən keçirmək və onlardan müəllim təcrübəsində istifadə etmək üçün tövsiyələr 
hazırlamaq 

Bu zaman mühüm vəzifələrdən biri də informatika elminin əsas nəzəri müddəalarının və 
qanunlarının öyrənənlər tərəfindən mənimsənilməsidir. Lakin istənilən elmi nəzəriyyənin çərçivə-
si onun konseptual aparatıdır. İnformatika elminin əsas anlayışlarını mənimsəmədən, onun termi-
nologiyasını dərk etmədən, ona sərbəst və düzgün sahiblənmədən bu elmin qanun və müddəalarını 
mənimsəmək çətindir. Kompüter elminin terminologiyası getdikcə gündəlik həyata, təkcə xüsusi 
və tədris deyil, həm də populyar ədəbiyyatın səhifələrində, mediada nüfuz edir. Şagirdlər tərəfin-
dən terminlərin səhv şərh edilməsi onların şüurunda informatika haqqında düzgün olmayan anla-
yışların formalaşmasına səbəb ola bilər ki, bu da bu fənnin nəzəri əsaslarının mənimsənilməsinə 
təsir göstərəcək. Orta məktəbdə sinifdə informatika və kompüter texnologiyasının əsas anlayışları 



495 

sisteminin formalaşdırılması prosesinin təşkilinə ehtiyac var. Bu isə məktəbdə informatikanın əsas 
anlayışlarının sistemləşdirilməsi və onların formalaşdırılması metodikasının işlənib hazırlanması 
problemləri  ilə bağlıdır. 

Əgər informatikanın əsas anlayışlarını sistemləşdirmək cəhdləri baş veribsə, deməli, psixo-
loqların və didaktiklərin anlayışların formalaşması üzrə işinin elmi potensialından informatikanın 
tədrisi metodikasında kifayət qədər istifadə olunmayıb, bu məktəb fənninə tam uyğunlaşdırılma-
yıb, informatika və kompüter texnologiyasının əsaslarının tədrisi praktikasında kifayət qədər isti-
fadə olunmur. Amma orta məktəbdə informatika dərslərində anlayışlar sisteminin formalaşdırıl-
ması prosesinin təşkili onların tədris prosesində istifadəsi üçün xüsusi metodikanın, tapşırıqlar 
sisteminin, tövsiyələrin işlənib hazırlanmasını tələb edir. Beləliklə, bu tədqiqatın aktuallığı aşağı-
dakılarla bağlıdır: 

- məktəbdə informatikanın fundamental elm kimi öyrənilməsi tendensiyası və deməli, şa-
girdlərin şüurunda onun əsas anlayışları sisteminin formalaşdırılması zərurəti; 

- orta məktəbdə informatika anlayışları sisteminin formalaşdırılması metodikası ilə bağlı mə-
sələlərin kifayət qədər işlənməməsi. 

İşin məqsədi orta məktəb şagirdlərinin şüurunda informatika anlayışlarının formalaşması 
prosesinin təşkilinin məqsədəuyğunluğunu əsaslandırmaq, “İnformatika və informatikanın əsas-
ları” kursunun anlayışlar sisteminin formalaşdırılması metodologiyasını hazırlamaqdır.İşin obyek-
ti isə orta məktəb şagirdlərinin şüurunda informatikanın nəzəri əsaslarının formalaşdırılmasıdır. 
[2] Orta məktəbdə informatika anlayışları sisteminin formalaşdırılması metodologiyasından istifa-
dənin tələbələr tərəfindən bu elmin əsas nəzəri müddəalarının, onun obyektiv qanunauyğunluq-
larının daha dərindən mənimsənilməsinə, informatikanın fundamental elm kimi qavranılmasına 
kömək edəcəyi fərziyyəsi irəli sürülür. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, orta məktəbdə informatika anlayışları sisteminin 
formalaşdırılması prosesinin təşkilinin məqsədəuyğunluğu əsaslandırılmış, “İnformatikanın əsas-
ları” məktəb kursunun konsepsiyalarının formalaşdırılması üçün metodik sistem əsaslandırılmış-
dır. İşlənib hazırlanmış bu elmin əsas nəzəri müddəalarının öyrənənlər tərəfindən mənimsənilmə-
sinə yönəlmişdir. 

Tədqiqatın nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, elmi ədəbiyyatın təhlili əsasında orta mək-
təbdə bu fənn üzrə dərslərdə informatika anlayışları sisteminin formalaşdırılması üzrə işlərin apa-
rılmasının rasionallığı göstərilib və işlənib hazırlanmışdır. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, orta məktəbdə sinifdə informatika an-
layışları sisteminin formalaşdırılması prosesini təşkil etmək üçün metodologiya təklif edilmiş və 
ondan istifadə üçün tövsiyələr hazırlanmış, konseptual və terminoloji tapşırıqların qurulması prin-
sipləri hazırlanmışdır və onların dərsdə istifadəsinə dair tövsiyələr təklif edilmişdir. 

Hazırda məktəb informatika kursu aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: 
1. İnformasiya və informasiya prosesləri; 
2. Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırmanın əsasları; 
3. Kompüter arxitekturasının əsasları; 
4. Kompüter modelləşdirmə; 
5. İnformasiya emalının kompüter texnologiyaları.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫМ ПОНЯТИЯМ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Резюме 
Трудно овладеть законами и положениями этой науки без овладения основными поня-

тиями информатики, без понимания ее терминологии, без свободного и правильного владе-
ния ею. Настоящая исследовательская работа заключается в определении методики обуче-
ния учащихся основным понятиям информатики в средняя школа. При этом изучалась ме-
тодика преподавания основных понятий информатики в средней школе. Теоретическая 
важность исследований обсуждалась в основных понятиях информатики в средней школе. 
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Methodology of teaching the basic concepts of it in secondary  

 
Summary 

It is difficult to master the laws and provisions of this science without mastering the basic 
concepts of informatics, understanding its terminology, and freely and correctly possessing it. At 
the same time, the methodology of teaching the basic concepts of informatics in high school was 
studied. The theoretical importance of research was discussed in the basic concepts of informatics 
in high school. 
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LVV-HEMORFİN-7 PEPTİDİNİN QURULUŞ-FUNKSİYA ASPEKTLƏRİ 
 
Məlumdur ki, LVV-hemorfin-7 peptidi anqiotenzinin AT4 reseptoru ilə bağlanmağa və ona 

identik olan insulin-tənzimləyici N aminopeptidazanın və IV dipeptidazanın katalitik aktivliyini 
inqibirləşdirməyə qadirdir. Belə xüsusiyyətlərin nəticəsi olaraq LVV-hemorfin-7 peptidi ürək-
damar sisteminin fəaliyyətinin tənzimlənməsində, orqanizmin təzyiqinin yuxarı həddinin qərarlaş-
masında, şiş hüceyrələrinin sayının azalmasında, yaddaşın bərpasında böyük rol oynayır. Biotest-
lər nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, Tyr4 və Trp6 qalıqlarının alanin ilə monoəvəzetmələri bu 
peptidin reseptorlara bağlanmasını 10 dəfə azaldır [97]. Bu onu göstərir ki, aromatik aminturşuları 
peptidin aktivliyində  böyük rol oynayırlar. Əvəzolunan qalıqların peptidin quruluş-funksiya əla-
qələrində rolunu müəyyən etmək üçün təqdim olunan işdə LVV-hemorfin-7 peptidinin bioloji 
testlərdən keçmiş [Ala4]- və [Ala6]- analoqlarının konformasiya profilləri tədqiq olunmuşdur. Bu  
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analoqların monoəvəzetmələr nəticəsində alınmış ardıcıllıqları aşağıda göstərilmişdir:  
 
 
Leu1 - Val2 - Val3 – Tyr4- Pro5 - Trp6 - Thr7 - Gln8  - Arg9 - Phe10 
                          
Leu1 - Val2 - Val3 – Ala4 - Pro5 - Trp6 - Thr7 - Gln8  - Arg9 - Phe10 
 
Leu1 - Val2 - Val3 - Tyr4 - Pro5 – Ala6 - Thr7 - Gln8  - Arg9 - Phe10 
 
 
 
Bu monoəvəzetmələrin tədqiqi peptidin funksional vacib xüsusiyyətlərinin və müəyyən 

quruluş–funksiya aspektlərinin araşdırılması üçün vacib mərhələdir. Nəzəri konformasiya analizi 
üsulu ilə apardığımız araşdırmalar  göstərdi ki, LVV-hemorfin-7 peptidinin fəza quruluşunun for-
malaşmasında, stabil quruluşların yaranmasında önəmli qarşılıqlı təsirlərdə halqa daşıyan tirozin 
və triptofan aminturşu qalıqları iştirak edirlər.  

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, LVV-hemorfin-7 peptidinin stabil quruluşlar yığımına 
bu əvəzetmələrin təsirinı öyrənmək məqsədi ilə qeyd olunan  analoqların konformasiya analizi 
yerinə yetirilmışdir. Hesablamalarda analoqların ilkin konformasiya variantları LVV-hemorfin-7 
peptidinin stabil konformasiyaları əsasında qurulmuşdur. Molekulların əsas və yan zəncirlərinin 
ikiüzlü  bucaqlarının qiymətləri təbii peptiddə olduğu kimi götürülmüşdür.   

Cədvəl 1–də [Ala4]-LVV-hemorfin-7 və [Ala6]-LVV-hemorfin-7 analoqlarının təbii LVV-
hemorfin-7 peptidinin stabil quruluşlar yığımına uyğun gələn konformasiyalarının nisbi enerjiləri 
verilmişdir.  

 
Cədvəl 1. 

LVV-hemorfin-7 peptidinin və [Ala4]- və [Ala6]- analoqlarının tədqiq olunmuş 
konformasiyalarının nisbi enerjilərinin qiymətləri (kkal/mol-larla) 

 

Konformasiyalar LVV-hemorfin-7 
[Ala4]- LVV- 
hemorfin-7 

[Ala6]- LVV-hemorfin-7 

1 0 1.8 2.8 
2 1.2 0.0 1.6 
3 1.9 4.5 5.5 
4 2.0 3.1 5.1 
5 2.6 5.1 6.9 
6 3.6 3.1 5.3 
7 4.5 4.6 6.0 
8 4.7 5.6 2.9 
9 4.7 3.7 8.0 
10 4.7 3.1 6.6 
11 4.8 5.6 3.2 
12 4.9 6.6 0.0 

 
Tədqiq olunmuş analoqların optimal quruluşlarının həndəsi parametrləri cədvəl 2-də veril-

mişdir.  
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Cədvəl 2. 
LVV-hemorfin-7 peptidinin bioloji aktiv quruluşunun və onun [Ala4]- və  

[Ala6]- analoqlarının optimal konformasiyalarının həndəsi  parametrləri (dərəcələrlə) 
 

Qalıqların 
ardıcıllıqdakı 
pozisiyaları 

LVV-hemorfin-7 
peptidi 

[Ala4]- LVV-hemorfin-
7 peptidi 

[Ala6]- LVV-hemorfin-
7 

peptidi 
1 

 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 

10 

 -114   -120    192   
  174    189     180  
 
 179    -107   182   
 181     180    -61 
  
178     105   181 
 183     179    -64  
 
 179   -118    58   
   88    180   149 
  
174 -61   
 
 179  -158  180  
   85   148 
 
179  -132   -62  
180    180   -55   
 
179   -150    62 
180      93  158 
 
180  -103   188  
182    181   182 
-46   
 
 171  -130  -62  
  97    -59 

 - 114   -121    192   
   171     191    181  
 
 178    -105   181   
 181     180    -61 
  
177    -106   181 
 183     179    -65  
 
 179   -119    56   
 149 
  
174 -61   
 
180  -158  180  
   86   144 
 
175   -135   -60  
180    180   -67   
 
181   -106  189 
188      96   -63 
 
184  -118   - 50  
183    186   181 
-60   
 
 182 -143  -57  
  92    -55 

-153    -150     -56  
 175      187     181  
 
 175     -94   179   
 181     179   -60 
  
 172    -106   181 
  182     179   117  
 
 180   -149      57   
92  180   154 
  
  170    90   
 
183    -84     70  
   -39 
   
175     -73   -58  
 181    175   -64   
 
 177   -158    62 
 183      95  154 
 
 180    -98   185  
182   177   182 
-47   
 
 172  -127  -59  
 102    -60 

 
*Qeyd: aminturşu qalıqlarının ikiüzlü daxili fırlanma bucaqları 𝜔, 𝜑, 𝜒 , 𝜒 , … , 𝜓 ardıcıllığında 
verilmişdir.  

 
Müqayisəlı təhlil göstərir ki, aparılmış əvəzetmələr nəticəsində stabil quruluşlar arasında 

konformasiya tarazlığının dəyişməsi nəticəsində enerji diferensiasiyası baş verir. Təbii peptidin və 
süni analoqların konformasiya imkanlarının müqayisəsi nəticəsində LVV-hemorfin-7 peptidinin 
fəza quruluşunu modelləşdirən stabil quruluşlarda vacib spesifik kontaktlar aşkar olunmuşdur. Hər 
iki analoqun hesablama nəticələrinin təhlilinə nəzər salaq.  

Müəyyən olmuşdur ki, tirozin qalığını alanin qalığı ilə əvəz etdikdə, Tyr-Pro-Trp-Thr fraq-
mentinin əsas zəncirdə əvvəlcədən mövcud olan dönüşü dəyişməz qalır və peptidin yalnız C-uclu 
tripeptid fraqmenti daha bükülü quruluş alır. Bu səbəbdən qeyd olunan əvəzetmə nəticəsində pep-
tidin aktivliyinin azalması konformasiya amili ilə deyil, yalnız tirozinin yan zəncirində lokallaşan 
kimyəvi qrupun itirilməsi ilə izah oluna bilər. Triptofan qalığının alanin ilə əvəz edilməsi isə qeyd 
olunan tetrapeptid fraqmentindəki dönüşü deformasiyaya uğradır və nəticədə Tyr4-Trp6  tripeptid 
seqmentinin peptid zənciri tamamilə açılmış vəziyyət alır. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, triptofanın  
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ikihalqalı yan zənciri peptidin Tyr4-Thr7 hissəsindəki dönüşün stabilləşməsini təmin edir. 
Beləliklə, hesablamalardan alınmış nəticələrin bioloji testlərin nəticələri ilə müqayisəsi 

göstərir ki, Tyr və Trp aromatik amin turşu qalıqları LVV-hemorfin-7 peptidinin fizioloji təsir 
mexanizmində iştirak edirlər. 
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Структурно-функциональные аспекты пептида LVV-Геморфин-7 

 
Резюме 

Молекулы геморфина относятся к классу “неклассических”, иначе говоря, нетипич-
ных опиоидных пептидов. Они образуются в результате последовательного ферментатив-
ного гидролиза молекулы гемоглобина, являющегося белком крови в организме. 

Изучение пространственной структуры молекул пептидов играет важнейшую роль в 
объяснении механизмов их действия и является основой для разработки эффективных и не 
имеющих побочных эффектов лекарственных средств. 
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structure-function aspects of LVV-hemorphin-7 Peptide 

 
Summary 

Hemorphin molecules belong to the class of “non-classical”, in other words, non-typical 
opioid peptides. They are formed as a result of sequential enzymatic hydrolysis of the hemoglobin 
molecule, which is a blood protein in the body. 

The study of the spatial structures of peptide molecules plays a crucial role in explaining 
their mechanisms of action, and is the basis for the development of effective and side-effect-free 
drugs. 
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