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Səlimova A.T., Hüseynova S., Ələsgərov E. 
 

Bankların layihələndirilməsi xüsusiyyətləri və onların təsnifatı 
 

Xülasə 
Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin layihələndirilməsi mürəkkəb prosesdir. Maliyyə 

müəssisələrinin maksimal səmərəlilik səviyyəsini və təhlükəsizliyini təmin etməyə imkan verən binaların 
layihələndirilməsinə qoyulan tələblər getdikcə artır. Bank binalarına qoyulan tələblər çox müxtəlifdir və 
bankın tipindən asılıdır (əsasən kommersiya yönümündə özəl bank, böyük həcmil maliyyə əməliyyatları 
aparan iri bank və ya ipoteka bankı). Bankların təsnifatı mülkiyyət növünə görə, hüquq təşkilatları üzrə, 
funksional təyinatına görə, yerinə yetirilən əməliyyatların xarakterinə görə, filiallarının sayına görə, xidmət 
sahəsinə görə, fəaliyyət miqyasına görə aparılır. 

Acar sözlər: Bank, təsnifat, bankların layihələndirilməsinin xüsusiyyətləri, bankın şəhərsalmada rolu  
 

Salimova A., Huseynova S., Aleskerov E. 
 

Peculiarity of bank design and their classification 
 

Summary 
Projecting and classification of banks and other financial institutions is a very complicated process. 

More and more requirements to the designed buildings arise to ensure the maximum level of efficiency and 
security of financial organizations. The demands to the bank buildings are very various and depend on the 

type of a bank (private bank with commercial orientation mainly, big bank with a large volume of financial 
operations or mortgage bank). 

The classification of banks occurs under the type of ownership, legal institution, functional purpose 
,kind of operations and number of branches, sphere of services and scale of activity. 

Keywords: Bank, Bank classification, features of the banks projecting, bank's role in the town 

planning. 
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 S.I.Allahverdiyeva 
  

Səs-küy şəhər mühitinin zəhərli amilidir 
 

Xülasə 
 

 İnşaat akustikası divar, ara divar, döşəmə, qapı, pəncərə konstruksiyalarının səs-izolyasiyasının 
artırılması və şəhərlərdə səs-küylə mübarizə problemlərinin həlli ilə məşğuldur. Müasir texniki tərəqqi, yeni 

maşın və avadanlığın tətbiqi ilə əlaqədar olaraq səs-küyün artması və onunla mübarizə günümüzün aktual 
məsələlərindən biri sayılmaqdadır. Bu gün inşaatda yüngül konstruksiyaların tətbiqi keçmişdə istifadə olunan 
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ağır və massiv konstruksiyalara görə səsi yaxşı keçirir. Digər tərəfdən, bizi əhatə edən səs-küy mənbələrinin 

sayı və intensivliyi də gündən-günə artmaqdadır. Belə mürəkkəb şəraitdə konstruksiyaların səs-izolyasiyasını 
artırıb tələb olunan normativ səviyyəyə çatdırmaq aktual problemlərdən biridir. Səs-küylə mübarizə səs-küy 
batırıcı element və qurğulardan istifadə etməklə düzgün memarlıq-planlaşdırma və memarlıq 

konstruksiyaları və ən əsas isə səs-küyü yarandığı mənbədə azaltmaqla və ya yayıldığı mühitdə müxtəlif 
əngəllərlə onun qarşısının alınması ilə yarana bilir. 

Açar sözlər: səs-küy, səs-küy mənbələri, Yaşayış Səs-küy, səs-küy mənbəyi, yaşayış tikintisi, səs-udma 
astarlı, məişət səs-küyü. 

  

 S.İ Allahverdiyeva 
 

Noise – as the main harmful factor of city environment 
 

Summary 
 People are surrounded by sounds. Hearing different sounds, people can feel different various emotions. 

With the help of sounds people communicate with each other. Some noises cause irritation deafness or an 
illness in the person. Thus, fight against noise hasn’t only sanitary and hygienic value, but also the big 
technical and economic. Architects are faced by two opposite tasks: the first — creation of conditions for the 

best perception of speech and music, and the second — noise suppression. Nowadays we can see the increase 
of noises from everywhere: big number of cars, industrial buildings and so on.Architects have to have 
knowledge of the sound and noise characteristic, have knowledge about their distribution inside buildings 
and on the territory. Finally, have knowledge how to strengthen or suppress noise or sound. The main 

objective of architectural physics: knowledge of conditions which influence on audibility of speech and 
music perception in buildings, knowledge of constructive decisions which provide optimum conditions of 
sound perception. Architectural physics studies: questions of sound insulation by protecting constructions 
and questions of noise decreasement in buildings. 

Keywords: Noise, sources of noise, residential noise, residential construction, sound-absorbing lining, 

household noises. 

  

 
 

UOT 72.03 (09)  

Abbasova Şəhla Abdul Əhəd qızı 
Memarlığın əsasları kafedrasının dosenti 

Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, 
 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

  

ORTA ƏSR SARAY KOMPLEKSLƏRİNİN MEMARLIQ STRUKTURU 
 

Əsirlər boyu saray memarlığı həmişə arxeoloqların və memarların diqqətini cəlb etmişdir. 
Dövründən asılı olaraq saray tikililəri memarlıq formalarına öyrənilməsi əsasında həmin dövlətin 

iqtisadi gücünü təyin etmək olurdu. 

Bu memarlıq forması əvvəllər yalnız hökümdarlar üçün sonralar isə cəmiyyətin yüksək 

təbəqəsinə mənsub şəxslərinə tikilən təmtaraqlı monumental binalar olmuşlar. Bir çox dövrlər şəhər 

quruluşunun dominantı sayılan saraylar müsəlman dövlətlərində daha da təmtaraqlı tikilir, memarlıq 
cəhətindən öz dövrlərinin ən müasir tələblərinə uyğun gəlirdilər.  
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Azərbaycanda bu memarlıq tikililərinin çox az nümunələri qalmaqda olsa da onlardan möhtə-

şəmliyi haqqında tarixi məlumatlar yetəri qədərdir. Məsələn, Azərbaycanda orta əsr şəhərlərini qo-

rumaqdan ötrü qala divarları ilə əhatə olunmaqdan əlavə sarayların mühafizəsi üçün “iç qala” ları da 

tikilirdi. XI-XIII əsrlərdə hakim feodalın möhkəm divarlarla əhatə olunmuş “iç qala” müdafiyə 

tikililəri vasitəsilə ətrafında yaranmış yaşayış yerlərində böyük inzibati və ictimai binaların mərkəz-

ləşdiyi şəhristan formalaşırdı. “İç qala”-larının əsas tikilisi hakim feodalın igamətgahı sayılırdı. 
Belə formalı “iç qala”-da saray kompleksinin yerləşdiyi Əlincə çayının sağ sahilində orta əsrlərdə 

tikilən Əlincə qalası zəmanəsinin ən qüdrətli müdafiə tikililərindən biri olmuşdur. Qala öz əhəmiy-

yətini XIV əsrdə də fasilələrlə 14 il (1387-1401 illər) davam edən Teymur qoşunlarına qarşı 
mübarizədə də itirməmişdir. Əlincəqala el arasında “Şahtaxtı”, yəni hökmdarın məskunlaşdığı saray 

kimi adlandırılırdı. Başqa belə formalı ən qədim abidələrdən biri Naxçıvanın ərazisində yerləşən 

təkrar olunmaz Oğlanqaladır.  
Azərbaycanda ən diqqətəlayiq abidələrindən biri Şamaxı yaxınlığındakı Şirvanşahların baş 

igamətgahı sayılan Gülüstan qalasıdır ki, xəndəkdən əlavə, qüllələri olan iri müstəqil massivli di-

varla müdafiə olunan yuxarı hissədə olduqca güclü möhkəmləndirilmiş Şirvanşahlar sarayı yerləşir-
di. Oradakı qayalar və asanlıqla gözə çarpan çoxlu sayda divar və özüllər yuxarı şəhərin vaxtilə 

tikililərinin sıxlığından xəbər verir. Sarayın divar qalıqları onun yeraltı və yerüstü tikililərinin 

mürəkkəb kompleksə malik olmasından xəbər verir. Tikinti qalıqları belə nəticəyə gəlməyə imkan 

verir ki, saray tikililəri, zirzəmilər hesaba alınmadan iki mərtəbədə yerləşirdi. Görünür ki, orta əsrlər 

feodallarının məişəti salon tipli çoxlu tikililərə ehtiyac tələb etmirdi; onların ən böyüyü təxminən 

7x10 m ölçülərə malik idi.[1] 

Saray kompleksləri əsrlər boyunca şəhərlərin kompozisiya strukturunda dominant tikili olmuş 
və saray komplekslərinin əsasən yerləşdiyi “iç qala” ətrafında ikinci dərəcəli tikililər ucaldılırdı. 
Əsrlər boyu memarlığın inkişafı nəticəsində saray komplekslərinin daxil olan tikililərin daha da for-

malaşaraq artması nəticəsində daxili həyətlər bir neçə hissəyə ayrılır və bu həyətlərin müxtəlif təyi-

natlı olaraq saray komplekslərinin kompozisiya quruluşunun ayrılmaz hissəsi olurdular. Belə tiki-

lilərə misal olaraq demək olar ki, orta əsrlərdə ən çox cümə məscidlərinin saray komplekslərində ti-

kintisinə rast gəlinirdi. Bakı şəhərində XV əsrdə tikilmiş “Şirvanşahlar” kompleksində hətta iki 

məscid tikilmiş, bundan əlavə kompleksə iki türbə, saray binası və divanxana da daxil idi. Məscid 

tikililəri əsasən bütün müsəlman ölkələrində saray komplekslərinin ayrılmaz bir parçasına dönmüş-

dür.  

Ümumiyyətlə, dini məbədlərin saray komplekslərinə daxil edilməsinə hələ qədim dünya 

memarlığında da rast gəlinir. Məsələn, belə formalı saray kompleksləri Misir və Mesopatamiya 

memarlığında e.ə. minilliklərdə rast gəlinirdi. Mesopotamiyada e.ə.712-707-ci illərdə tikilən Dur-

Şərrukindəki II Sarqonun saray kompleksində əzəmətli saray tikintisilə yanaşı dini məbədlər dəsti 

də yaradılırdı. Sarayın bir çox yaşayış və köməkçi binaları, dəbdəbəli ön salonları olurdu. Əsas 

girişin dərhal arxasında yerləşən ən böyük ön həyət mərkəzi zikkurat olan şahın otaqlarını, rəsmi 

salonları, xidmət otaqlarını və dini tikililəri birləşdirirdi. Bütün kompleks hündürlüyü 14 m olan 
qala divarları ilə əhatələnmiş, hündür gildən hazırlanmış platforma üzərində tikilmişdi. [2] 

Misirdə isə qədim dövürlərdə komplekslərin əsas dominantı sayılan hipostil zallar tikilirdi ki, 

bu da misirli faraonların əsas dini məbədi sayılırdı.  
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Artıq orta əsrlərdə saray kompleksinin daxili həyət kompozisiya strukturunda əsas dominant 

saray binası olmağına baxmayaraq başqa memarlıq tikililərinin də memarlığı qabarıq formada 
təmtaraqlı tikilirdi.  

Belə tikililərdən biri də orta əsrlərə aid edilən Krım şəhərində yerləşən “Bağçasaray” möhtəşəm 

kompleksidir. Müsəlmanlığın höküm etdiyi dövrlərdə tikilən bu saray Krım şəhərinin memarlıq 
incisi sayılır və həmişə memar-tarixçilərin diqqətini cəlb edib. Bu səbəbdən də saray kompleks 

tikililərini araşdırdıqda “Bağçasaray” kompleksi ən maraqlı tədqiqat obyektidir. Bu saray dövrünün 

ən gözəl memarlıq formalarını özündə birləşdirərək möhtəşəm bir kompleks təsuratı yaratmışdır. 
Saray XVI-XVIII əsr şərq memarlığının nadir abidəsi, diqqətəlayiq görkəmli memarlıq incisi idi və 

hal-hazırda da qalmaqdadır.  
Krımda yerləşən Baxçasaray orta əsrlərdə heç nəyi ilə Şərqin digər şəhərlərindən fərqlənmir və 

ənənəvi sxem üzrə yaranmış və şəhərin əsas dominantı burada əsasən XVI əsrdə tikilən Çürük-su 

kiçik dağ çayının sahilində hökmdar sarayı və məscid sayılırdı. Saray tikintisinin dəqiq tarixi 

məlum deyil, ancaq demək olar ki, bütün tədqiqatçılar sarayın tikintisinin Adil Sahib Girey-xanın 
(1532-1550-ci illər) hakimiyyət illərində tamamlanmasında həmfikirdirlər. Bu haqda Övliyə Çələbi 

bildirirdi ki, “Sahib Girey-xan bu Baxçasarayda 1532-ci ildə yerləşmişdir. Öz sarayını o, yeddi il 
ərzində tikmişdir. Bu saray hər dörd tərəfdən irəm bağlarını xatırladan bağlarla əhatələnib və buna 

görə onu Baxçasaray adlandırıblar”. Rəsmi və yaşayış, ibadət və inzibati, təsərrüfat və keşikçi 
yerləşgələri XIX əsrin əvvəlində parka çevrilən mərkəzi meydanın ətrafında formalaşırlar.  

Saray parkının sol tərəfində ciddi monumental tikililər: Böyük xan-Cami məscidi, onun 

arxasında iki məqbərəli (türbə), məzarlıq (xan qəbiristanlığı); sağda – saray, yaşayış otağları yerləş-

dirilib. Saray kompleksinin qədim hissələrində kiçik asiya və səlcuq elementlərinə və ənənələrinə 

xarakterik olan erkən türk və ərəb-fars üslublarının izləri görünür. Daha gec tikililərin memarlıq 
xüsusiyyətlərinə gəldikdə isə onlar əsasını Bizansın mənimsənilmiş üsullarının, avropa renesansı və 

barokkosu üçün xarakterik olan yenidən işlənmiş kiçik asiya və səlcuq ənənələrinin cəminin təşkil 
etdiyi osman orta əsr incəsənətinin əyalət cizgilərini özündə əks etdirirlər. Orta əsrlərə şərq 

saraylarının xüsusiyyətinin xarakterik nüanslarının avropa “şimal” saraylarından fərqini qeyd 

edərkən qeyd etmək vacibdir ki, müsəlman memarlığında tikilən saray tikililəri sanki gəşəng şərq 

fantaziyalarının təzahür etməsinə, xalq zövqlərinə və yerli ənənələrə tam sərbəstlik verirdi. Şərqdə 

saray qədim zamanlardan həyət kompozisiyası tipinə mailk idi: fəvvarəli həyət və bağ əsas 

təşkiledici komponent idi. Bağın motivi – müsəlman memarlığının əsas xarakterik şərtlərindən: 

divarların naxışlarında, fəvvarələrin tərtibatında daşda oyulmuş bitki ornamentləri – bütün bunlar 

bağı yer üzündə ən gözəl yer kimi təsəvvür etməyə yönəlib. Cənnət haqqında xalq təsəvvürü onu 

çox saylı bulağlı bağ kimi təsvir edirdi. [1] 

 Bu dövrlərdə ucaldılan hökmdarın sarayları şərti olaraq cənnət bağını xatırlatmalı idi. Saray 

tikililərinin yüngül, “köşk” memarlığı, xan igamətgahında monumentallığın olmaması təsadüfi 

deyil: hətta bağı və interyeri ayıran divarlar müəyyən dərəcədə şərti idi.  

Bütün bu məlumatlara əsasən demək olar ki, orta əsrlərdə şərq ölkələrində tikilən demək olar 

bütün saraylarda ərəb üslubundan əlavə dövrünün bütün üslublarını özündə birləşdirib yerləşdiyi 
məkanların milli ənənələrini istifadə edərək əvəz olunmaz memarlıq abidələri olmuşdurlar. 

Məsələn, əsasən VII əsrdən başlayaraq dünyanın bir çox yerinə yayılmış islam memarlıq 
istiqaməti memarlıqda öz sözünü demiş, yeni memarlıq üslubu yaratmışdır. Müsəlmanlığı qəbul 

etmiş xalqların ən gözəl memarlıq formalarını özündə birləşdirmiş ərəb üslubu dövründən aslı 
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olaraq müxtəlif adlarda memarlıqda istifadə olunmağa başlamışdır. Mavritan, arintal, islam və 

başqa bunlara bənzər müsəlman memarlıq üslubları bütün dünyaya yayılaraq hətta xristian aləmində 

də geniş istifadə olunurdu.  

Bu üslublardan ən diqqətə layiqlilərdən biri də “Mavritan” üslubudur ki, bu üslubda yarandığı 
dövrdən bir çox saray komplekslərinin tikintisində geniş istifadə olunmuşdu. Buna misal, XIII əsrin 

ortaları- XIV əsrin sonunda tikilmiş Mavritaniya hökümdarlarının sarayı olan “Əlhəmra”dır. Bu 
saray kompleksinin adının ərəb dilindən tərcüməsi “qırmızı saray” deməkdir. Bəziləri bunu sarayın 
tikildiyi günəşdə qurudulmuş gil rəngi ilə digərləri isə, bu adın sarayın çoxillik tikintisi zamanı onu 
işıqlandıran “məşəllərin qırmızı alovlarından” əmələ gəlməsi ilə əlaqələndirirdilər.  

Bu memarlıq əsəri orta əsrlərdə mavritan üslubunda tikilmiş ən gözəl saray kompleksi nümunə-

sidir ki, bu memarlıq abidəsi tək öz dövrünün deyil həm də müasir dövrdə də memarlığının əvəz 

edilməzliyi ilə məşhurdur.  

“Əlhəmra”nın inkişafı cənubi İspaniya ərazisinə VIII əsrdə gələn Pireney yarımadasının 
müsəlman istilaçıları ilə bağlıdır. Müsəlman Nəsrəddinlər xanədanının hökmranlıq illərində (1230-

1492) Qranada İspaniya ərazisində mavritan torpaqlarının - Qranada əmirliyinin paytaxtı oldu. [1]  
Mavritan əmirləri günəşli İspaniyanın istila etdikləri torpaqlarında cənnətin bir parçasını 

yaratmaq istəmişdilər – belə Qranadanın kölgəli bağlarında əmir-istilaçıların igamətgahı olan 
“Əlhəmra” yarandı. O illərdə bürclü qala divarlarının içərisinə salınmış geniş kompleksin tərkibinə 

məscidlər, yaşayış evləri, hamamlar, bağlar, anbarlar, qəbristanlıq daxil idi, bizim günlərə qədər 

XIV əsrə aid olan Əlhəmra sarayı qorunub saxlanmışdır.  
Kompleksin müxəlləfatını daxili həyətlər və fəvvarəli terraslarla, su şəlalələri, kanallar və 

göllərlə, zərif tağlarla, qübbələrlə, biçimli sütunlarla və ya naxışlı oyma pəncərələrlə Alqambranın 
ahəngdar uyğunlaşdırılmış mənzərəli bağları kimi təsvir edə bilərik. Bütün bu dəbdəbə gəşəng ərəb 

hörmə naxışları, bitki ornamentləri, rəngbərəng mozaika, keramika kaşıları, ağac və daş üzərində 

oyma naxışlarla tərtib olunmuşdu.  
Su və işıq “Əlhəmra”nın ümumi kompozisiyasında vacib rol oynayır. Burada su fəvvarələrin 

damlaları ilə parıldayır, kanallarda şırıldayır və şəlalələrdə gur axaraq gölləri doldurur. Saray 

kompleksi – portağal ətirli ağaclarının, sərv xiyabanlarının geniş ərazidədir. Yunanların memarlığı 
üçün sütunların xarakterik olduğu kimi, ərəblər üçün fəvvarələr, kiçik çaylar və şəlalələr memar-

lığın ən xarakterik hissəsidir. Aslan həyətindəki fəvvarədə: “Suya və gölə bax və sən qərar verə 

bilməzsən su sakitdir ya mərmər axır” yazısı həkk olunmuşdur.  
“Əlhəmra” özü ilə hər biri özünün ilkin təyinatı və xüsusiyyətlərinin olduğu daxili həyətlərin, 

yerləşgələrin, keçid və qalaların kompleksini təşkil edir. “Əlhəmra” saray kompleksi zəngin na-

xışlar ilə bəzədilmiş zalları olan “Elçilər zalı” rəsmi mərasimlərin saray bayramları üçün yaradılmış, 
yerləşgəsinin günbəzi böyük hündürlükdə sayrışan ulduz naxışı ilə bəzənmişdi, “İki bacı zalı” öz 
adını döşəməyə tikilmiş ağ mərmərdən iki böyük plitələrin sayəsində almışdır, iki daxili həyəti olan 

həmişə yaşıl mərsin şpalerlərlə bəzədilmiş “Mərsinlər həyəti” və fəvvarənin ətrafında on iki yırtıcı 
heykəlin donduğuna görə “Arslanlar həyəti” belə adlandırılmışdı. İki bacı zalının kirəmiti və yapma 

tərtibatı bəlkə də bütün saray kompleksinin ən gözəlidir. Arı şanı şəklində yerinə yetirilmiş, 5000 
oyuğun təşkil etdiyi günbəz ərəb stalaktit qübbələrinin ən böyüyüdür.  

“Əlhəmra” sarayının ən şərq hissəsini bitişik tağlı holl, hovuz və kiçik məscid ilə Torre de las 

Damas müdafiə qülləsi tutur.  
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“Əlhəmra”nın ərazisində XVI əsrdə roma kralı V Karlın əmri ilə tikilən daha gec tikili V 
Karlosun sarayı ansamblın digər memarlığı ilə kəskin ziddiyyət təşkil edir. Kvadrat tikili özündə 

yuxarı mərtəbəsində ionik sütunlar sıralı, aşağı mərtəbəsində toskan sütunları ilə dairəvi daxili 

həyəti gizli saxlayır.  
Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə tikilən saray kompleksləri bir çox oxşar memarlıq kompozisiya 

strukturlarına malik idilər, bu tikililərdə daxili həyət, qoruyucu qala divarları, bəzi kompleksdə dini 

məbəd, həyətlərdə fantanlar, dominant olan saray binası, qəbul zalı, taxt-tac zalı və s. mövcud idi. 

Sərqdə əsasən tikilən bu memarlıq kompleksləri dövrünün ən müasir memarlıq üslubu sayılan 
müsəlman memarlıq üslubundan istifadə edilirdi. Azərbaycanda da orta əsrlərdə tikilən saray 

kompleksləri də bu memarlıq xüsusiyyətlərinə malik olmuşdurlar. Belə memarlıq tikililərinə İrəvan 

xan sarayı, Şəki xan sarayı, Şirvanşahlar saray kompleksi və s. misal göstərmək olar. 

Açar sözlər: şəhər, saray, dini tikili, kompleks, kompozisiya strukturu, üslub, memarlıq. 
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Abbasova Shahla Abdul 
 

Architectural structure of palace complexes in medieval ages 
 

Summary 
For ages the palace architecture has attracted the attention of archeologists and architectures. The 

economic power of the state has been able to be defined depending on the period of time by studying of king 
palaces architectural forms. 

Earlier, that architectural form of luxury monumental buildings was created and used only for kings and 

people of high society. The palaces, being dominates for a long period of time, in moslem states were built 
luxury,  the architectural point of view and at the same time they met the most contemporary requirements  
of that time. The palace complexes of the middle ages in Azerbaijan also met those architectural 
requirements. The "Irevan khanate palace", "The Palace of Sheki Khans", "The Palace of Shirvan khans" etc. 
can be related to those architectural buildings. 

In the world architecture "The Palace of Moorish sovereigns", built in the middle of XIII and the end of 
XIV can be referred as an example. We can also point out the "palace of a Moorish sovereigns "Alhambra" 

built in the mids of 13 th end of 14 th  centuries, and the splendid complex "Bahchisaray", built in the middle 

ages in Crime. 

Key words: town, palace, cult structure, complex, composition structure, style, architecture. 
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N.E.Əliyeva  
 

Azərbaycan Respublikasında şəhərlərin planlaşdırma strukturlarına  
baxılması və onların tipologiyası 

 
Xülasə 

 
Hal - hazırda Azərbaycanda şəhərlərin (əsas yolların diaqramı, planda şəhərin forması, şəhər 

torpaqlarının sıxlıq dərəcəsi, əsas rayonların pərakəndəliyi) sosial-iqtisadi funksiyaları, mütləq ölçüsü, 
genetik əlamətləri və planlaşdırma göstəriciləri şəhər planlaşdırmasının və sürətli inkişafı müasir şəraitdə 
şəhərlərin məkan quruluşu təşkilinin problemlərini həll etmək üçün kifayət deyil. Yaşayış məntəqələrinin 
məkan təşkili üçün xarakterik olan əsas keyfiyyət dəyişiklikləri vacib məsələdir. Əgər kiçik şəhərlərin 

sahələrində səmərəli qarşılıqlı yerləşmənin təmin olunması və öz ölçüsünə görə böyük olmayan funksional 
zonaların inkişafı imkanı ciddi çətinliklər yaratmırsa onda məskunlaşmış ərazilərin ölçüsünün artması ilə 
onların planlaşdırma strukturu daha da mürəkkəbləşir. Belə ki, funksional sahələrin və şəhər ərazisinin 
genişləndirilməsi üçün əsas istiqamətlərdən sürətli fərqləndirmə burada böyük rol oynamağa başlayır. 

Açar sözlər: təsnifat, şəhərlər, sosial, iqtisadi funksiyalar, şəhərsalma, planlaşdırma strukturu, sənaye 

 
 

 Aliyeva Nigar Elkhan  
 

Review and typology of urban planning structures of Azerbaijan Republic 
 

Summary 
Classifications of cities on social and economical functions and on absolute size, genetic traits and 

planning indicators are currently common in Azerbaijan (diagram of the main roads, shape the city in terms 

of the degree of compactness of the urban land, dispersed main areas) but this factors are not sufficient to 
solve the problems faced by urban planners with the spatial structure of cities in modern conditions of rapid 

development. The main qualitative changes are important, which are characteristic of the spatial organization 
of residential areas. If in small towns ensuring the rational relative position and opportunities for the deve-

lopment of small absolute size of its functional areas does not pose serious difficulties, then with the increase 
of the size of localities decision of the planning structure is much more complicated. Thus fast differentiation 
of functional areas and main directions of the territorial expansion of the city begins to play a crucial role. 

Keywords: classification, cities, socio-economic features, urban development, planning, structure, 
industry. 
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S.R. Əliyeva  
 

Körpülərin tikintisinin memarlığının tarixi və nəqliyyat sistemində onun rolu. 
 

Xülasə 
Bu məqalədə körpülərin tikintisi və layihələndirilməsinin memarlığının tarixi nəzərdən keçirilmişdir. 
Körpülərə ölkənin iqtisadi, sosial və mədəni həyatında əhəmiyyətli rol oynayan nəqliyyat infrastruk-

turunun ən əhəmiyyətli elementləri kimi baxılır. Tədqiqatlar göstərir ki, bütün nəqliyyat sistemində memarlıq 

ən hörmətli töhfədir. 

Dünyada məşhur körpülərin tikintisinin memarlıq layihələndirməsinin qısa tarixi nəzərdən keçirilmişdir. 
Açar sözlər: tarix, infrastruktur, memarlıq, tikinti, körpülər, tunellər, avtomobil yolları. 
 

S.R. Aliyeva 
 

History of the architecture of bridge construction and its role in transportation system. 
 

Summary 
In this article the history of the arhitecture of construction and design of bridges is considered. 
Bridges are considered as essential elements of the transportation infrastructure, playing significant role 

in the economic, social and cultural life of the country. The study shows that in the whole transportation 
system arhitecture is the most honorable contribution. The history of the architectural design of the 
construction of the world famous bridges have been briefly considered. 

Keywords: history, infrastructure, arhitecture, bridges, tunnels, roads. 
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Memarlıq üzrə fəlsəfə dok. Bəkirova Təranə Şaiq qızı  
AzMİU-nun Dizayn kafedrasının dosenti, 

 

MÜHİT DİZAYNINDA İŞIQLANMANIN YENİ TEXNİKİ İMKANLARI 
 

Müasir dövrün daim dəyişən tempi ilə uyğunlaşmaq memarlıq mühitinin formayaranma 
prosesində bir çox məsələlərin həll edilməsinə, primitiv texnologiyaların təkmilləşməsinə məcbur 
edir. Bu baxımdan cəmiyyətin inkişafa münasibəti ilk növbədə müasir texnologiyanın, yeni ma-
terialların günbəgün yeni tələblərə cavab verməsi ilə nəticələnməkdədir. Artıq müasir tələblərə uy-
ğun texniki imkanların təşəkkülü, materialların yeni xüsusiyyətlərinin aşkarlanması dünya təcrübə 
sahəsində tətbiq edilməkdədir. Müasir texnika və materiallara köklənən yaşayış və ictimai tikililər, 
şəhər mühiti yüksək templərlə dəyişir və inşa edilir. Belə vəziyyətdə sürətlə artan müasir 
texnologiyalar, keyfiyyətin saxlanılmasına yönələn məsələlər də həll edilməyə ehtiyac duyur. 
Müasir memarlıqda elmi-texniki proqresin yeni nailiyyətlərindən istifadə etmək metal, plastmas və 
dəmir beton konstruksiyaların yeni imkanları yaradıcı təbəqənin ideyalarını reallaşdırmağa imkan 
yaradır. Əlbəttə memarlar, dizaynerlər yaratdığı əsərlərdə maksimum maddi-texniki ehtiyatlardan 



Memarlıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 
29 

 

istifadə, sosial-iqtisadi şəraitin nəzərə alınması, bədii zövqün inkişafı ilə yanaşı, yeni materialların 
tətbiqi, son nəslin əldə etdiyi konstruksiyalardan, yeni texniki imkanlardan istifadə etməklə qiymət-
siz təcrübəyə yiyələnirlər. İlk növbədə, yeni, müasir texnologiyaların tətbiqi, xüsusilə yeni 
materiallarla yanaşı mühitin imkanlarının, onun hər bir hissəsinin qabarıq işıqlandırılması 
dizaynerin qarşısında yeni tələblərin yaranmasına dəlalət edir, mühitin funksiyalarını yerinə 
yetirməklə bu günün vizual və fiziki mürəkkəb məsələlərini həll etməyə bir cəhd hesab edilə bilər.  

Tikintidə uzunömürlülüyü, davamlılığı, möhkəmliliyi təmin edən konstruksiya və materiallarla 
yanaşı, tikinti materialı səviyyəsində qəbul edilən işıqlanma məsələləri yüksək keyfiyyətli 
texnologiyaların tətbiqini, memarlıq mühitində işıqlanmanın təşkili və idarə olunmasının yeni 
metodlarını təklif etmiş olur. Təbii ehtiyatların tükənməsi, enerjinin qorunmasına yönələn tələblərin 
artması və çox vaxt nadir obyektlərin yaradılması üçün irəli sürülən təkliflərin, yeni metodların irəli 
sürülməsi ilə nəticələnir.  

Bilirik ki, işıqlanma prosesi dünya təcrübəsində yeni tələbləri dəstəkləyən əsas sahələrdən 
biridir. İnsan təfəkküründə yaşayış mühitinin komfortlu, rahatlıq yaratmaq anlamında təşkili daim 
mövcuddur. Bu istəyin olması isə bildiyimiz kimi daim nüfuzlu insanların memarlıq möcüzələrini 
yaratmalarına səbəb olmuşdur. Eynilə inşaata olan maraq bu gün bəşəriyyəti inşaat həyəcanına 
biganə qoymamışdır. Müasir binalar anlayışını təsdiqləmək üçün tikinti prosesinə start verilən 
yerlərdə inşaat ilə yanaşı binaların işıqlanma məsələləri də əsas rol oynayır. Tikintinin növlərindən 
asılı olaraq sənaye, yaşayış bina və evlərin, müasir tələblərə cavab verən ictimai bina tikililərin 
işıqlanması bu gün dünyada geniş vüsət almışdır. Tələbat mühitin təşkilində bir faktor kimi əsas rol 
oynayaraq, ilkin formayaranma prosesini, əşya mühitinin təşkilini təmin edir və həyata keçirməyə 
şərait yaradır. Bu baxımdan son zamanlar müasir texnologiyalara əsaslanan yaşayış tikililəri 
rahatlığı, ekoloji və iqtisadi, enerji sərfinə qənaəti düşünərək təşkil olunurlar. Bu gün istənilən 
tikinti forumlarında “ağıllı ev” haqqında məlumatların tətbiqi artıq gündəmdədir. Artıq XXI əsrin 
müasir memarlığı və dizaynı işıqlanmanın texniki imkanlarını araşdırmaq yeni şərtlərin, müasir 
istiqamət və üslubların yaranmasını tələb edir. Həyat şəraitini vizual yaxşılaşdırmaq cəhdi müasir 
memarlığın qarşısına yeni tendensiyalarla çıxış etməyə məcbur edir. Xüsusilə, şəhərsalma da, 
memarlıq mühitinin dizaynında yeni tendensiyalar daha qabarıq rol oynayır. Mərkəzi şəhərlərdə 
diqqəti cəlb edən təkliflər özünəməxsus üslubu ilə fərqlənir. Məsələn, iri səthlərin işıqlanma 
problemlərinin həlli rahatlıq və mühit vəhdətliyinin təşkilini təmin edir. Tələbatı nəzərə alan müasir 
texniki metodlar artıq memarlığın yeni tendensiyalarına bağlıdır. Bugünkü tələblərin zamanla bağlı 
dinamikliyi ümumi xarakter daşımaqla bərabər, artıq mühit təşkili problemləri qlobal hal almaqla 
region və ölkədən asılı olmayaraq öz təsirini yaymaqdadır, tarixi abidələrə məxsus, ənənəsi olan 
ölkələrdə regional xüsusiyyətlərini çox nadir halda iç məkan və əşya formalaşmasında nümayiş 
etdirməyə qadirdir. Bu prosesdə müasir texnologiya və materiallardan əlavə vizual effektlərin 
yaradılması, süni işıqlanmanın müasir memarlıqda vəzifəsi, binadaxili mühitdə təbii mühitin bir 
aləminin yaradılması inkişafı istiqamətində rahatlıq və komfort müasir inşaatda vacib 
komponentlərdən birinə çevrilmişdir. Ümumilikdə demək olar ki, müasir inşaatın əsas 
komponentləri sayılan rahatlıq və münasibliyin nəzərə alınması, tikilinin təyinatından asılı 
olmayaraq onun inşası üçün atılan ilk addım mütləq tələbata və ətraf mühitə uyğun təşkil olunması 
və müasir texnologiya və materiallarla ifadə edilməsi gələcəyin memarlığını müəyyənləşdirir və 
eyni zamanda elmi-texniki nailiyyətlərin inkişafını yaradır.  

Memarlıq mühitinin həllində əsas məsələlərdən biri də işıq mənbəyinin imkanlarından düzgün 
istifadə etmək, müasir dizayn problemləri ilə yanaşı işığın rolunu müəyyənləşdirməkdir. Bilirik ki, 
işıq yalnız utilitar deyil eyni zamanda estetik məsələləri də həll edir. Şəhər mühitindən başlayaraq 
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bina və onların iç məkanlarının estetik üstünlüklərini işıq vasitəsilə vurğulamaq mümkündür. Bir 
vasitə kimi o, memarlıq mühitinin, xüsusilə iç məkanın funksional xüsusiyyətlərini, ifadəli və este-
tik tərəflərini işıqlandıra bilər, memarlıq formayaranmasında qavrama effektini gücləndirərək 
həcmi-fəza formalarına yenidən fərqli həyat verə bilər. Ümumiyyətlə, memarlıq mühitində işıq 
anlayışına düzgün yanaşmanın və ondan məqsədyönlü istifadə həllərini araşdırdıqda müəyyən 
sualları açıqlamaq məcburiyyətində oluruq. Məsələn, işıq mənbəyinə standart yanaşma nədən ibarət 
olmuşdur, bu gün işıq anlamı necə izah edilir, işığın texniki imkanlarından necə istifadə etmək 
mümkündür, işıq incəsənət nümunəsi kimi və həmçinin memarların ifadə vasitəsi kimi necə çıxış 
edə bilər, işıqlanma sisteminin imkanlarından istifadə edən memar və dizaynerlərin fəlsəfi baxışı 
nəyə əsasən formalaşır kimi suallar maraq obyektinə çevrilir. 

XIX əsrin sonunda elektrik işığının inkişafı və istifadəsi insanın və memarlıq mühitinin həya-
tında dəyişiklik etmişdir. Tarixin səhifələrində üç mərhələli inkişaf yolunu keçən (XVIII əsrə qədər, 
XVIII əsrin sonu-XX əsrin 90-cı illəri, XX əsrin 90-cı illəri-XXI əsrin əvvəli) işıqlanma mərhələləri 
günəş işığından elektrik işığına keçidi, elektrik lampalarının icadını, memarlıq mühitini işıqdan 
istifadə edərək təşkil edilməsini əhatə edir. XIX əsrin sonlarından başlayaraq memarlıq mühitinin 
hər bir sahəsində süni işıqlanmanın əsas vəzifəsi qayda və normalara uyğun işıqlandırmaq idi. Süni 
işıqlandırmanın əsas vəzifəsi təbii işığı mümkün qədər əvəz etmək, memarlıqda utilitar bir vasitə 
kimi istifadə edilməsi idi. Tədricən standart işıqlanmalar günəş işığına yaxın rəngləri ilə insanların 
sosial həyatına, fəaliyyətinə psixoloji və bioloji təsir etməyə başlamışdır. XX əsrdə artıq işıq 
mənbəyi məkanın gündüz işığının əvəz edilməsi kimi deyil, dövrün tələbatından irəli gələn yeni 
məsələləri həll etməyə başladı. İşıq dizaynı XX əsrdə dinamik inkişaf etmişdir, 1980-90-cı illərdə 
səhnə işıqlanması ilə 1990-cı ildə maximal rəngli işıqlanma ilə 2000-ci ildə işıqlanma ilə planlaşma, 
son illərdə elektron idarəolunan işıqlanma ilə məşğuldur. 

İşığın texniki vasitələri ilə şəhər mühitindən iç məkan daxilinədək kompleks məsələləri həll 
etmək imkanı tapmışdır. Bunlardan aşağıdakı məsələlər aktuallığına görə fərqlənirdi (1):  

1.Şəhər mühitində diqqəti çəkən və ya normal şəraitdə görünüləsi yerlərin işıqlanması xüsusi 
normativlər üzrə həyata keçirilirdi. Məsələn, yollar və piyada keçidlər.  

2.İşıqlanma vasitəsi ilə şəhər mühitində təhlükəsizliyi bərpa etmək. Yəni, qaranlıq küçələrin 
işıqlandırılması yolu ilə qanunsuzluğun qarşısını almaq idi.  

3.İşıqdan istifadənin inkişaf yolunda qənaətli, keyfiyyətli və uzunömürlülüyü təmin etmək əsas 
məqsədə çevrilmişdir. 

4.İşıq funksional məsələləri həll etməklə bərabər, eyni zamanda tələbata müvafiq olaraq rahat 
mühitin yaradılmasına imkan verməli, estetik problemlərin həllini əks etdirməli idi. 

5. Sosial həyatı tamamlayan, ictimai funksiyaları yerinə yetirən məkanlarda işıq psixoloji iqlimi 
yaratmalıdır. 

Şəhər mühitinin əsas işıqlanması növləri daha çox memarlıq (fasad) işıqlanmasından, vitrin, 
reklam və bayram üçün işıqlanmadan, nəqliyyat və piyada küçələrin işıqlanmasından ibarətdir. 

Bilirik ki, bu gün işıq yalnız funksional təyinatla kifayətlənmir, insan orqanizminə kompleksli 
şəkildə yəni, vizual, bioloji və psixoloji təsir edən bir elementdir. İşıqlanmanın konsepsiyası 
məkanın layihələndirilməsi, işıqla idarə olunması ilk növbədə insan həyatına təsir edən harmonik 
işıq mühitinin təşkil olunmasıdır. Artıq mühit həllinin bir elementinə çevrilmiş işıq anlayışına XX 
əsrin ortalarında nəzərdə tutulan “çox fəza –çox işıq” anlamında yanaşmaq düzgün hesab edilməzdi. 

Tədqiqatlardan məlumdur ki, işıqlanmanın düzgün layihələndirilməsi insanların özünü yaxşı 
hiss etməsinə, iş prosesinin nəticələrinə bilavasitə təsir etməkdədir. İş prosesinin uğurlu nəticələn-
məsi üçün düzgün işıqlanmanın mühüm rolu vardır. Yəni, işıq vasitəsilə məkanın təşkili və həllində 
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kreativliliyi, effektivliliyi təmin etmək bu günün aktual məsələsinə çevrilmişdir. Bir çox araşdırma 
məhz işığın memarlıqda və mühit həllində ifadə formalarının tapılmasına, işıq-rəng vasitələri ilə 
memarlıq mühitinin formayaranma məsələlərinin həll edilməsinə, tarixi, təbii-iqlim, sosial-iqtisadi 
amillərə təsir etməsinə yönəlmişdir.  

Müasir dövrdə işığın təbii işıqla müqayisəsi və ona uyğun imkanlarının artırılması texniki 
nailiyyətlər və elmin inkişafından asılı olaraq dəyişir. Əlbəttə işıqlanma mənbəyinin rolu memarlıq 
formalarından, fəza xüsusiyyətlərindən, coğrafi və iqlim xüsusiyyətlərindən asılıdır. Məhz memar-
lıq müstəvilərində işıq effektlərinin nəticəsini görmək mümkündür. İşığın əks olunması və rəng 
alması səthlərin formasından, fakturadan, materiallardan asılı dəyişir. Son nəticə olaraq isə insanın 
emosional reaksiyasını nəzərə alan obyektə çevrilməkdə olmasıdır. Yəni:  

-fizioloji aspekt kimi memarlıq mühitinin iç məkan həllində işıqla tarazlığını təmin edir; 
 -psixoloji aspekt kimi insanın assosiativ xüsusiyyətlərinin yaradılmasına üstünlük verir;  
-estetik aspekt kimi iç məkanın harmonik işıqlandırılması tərtibatına insanın göstərdiyi 

reaksiyanı öyrənir; 
-işıq bir prinsip kimi memarlıq fəzasının vizual-komfortunu yaratmaqdadır. 
Beləliklə, bu gün dizaynerlər işıq vasitəsilə mühitin sosial, bədii, estetik və layihələndirmə 

həllində funksional olması, insan üçün ekoloji baxımdan təmiz materiallardan yaradılması və təmin 
olunması, memarlıq-estetik xüsusiyyətlərini saxlaması mütləq gözlənilir. Çünki, artıq razılaşmaq 
olar ki, işıq memarlıq həcmlərinin və ya fəzanın qavranılması prosesinə təsir edə bilər, müşahidə-
çinin diqqətini vurğulaya bilər, insan üçün psixofizioloji rahatlıq yarada bilər, bədii kompozisiya 
ideyasını aşkarlaya bilər. Bu baxımdan dizaynerlər iç məkan təşkilində işığın qavramaya təsir edən 
üç səviyyəsinin qaydalarını tətbiq edirlər (3): 

I səviyyə -məkanın ümumi işıqlandırılması (həcmi-fəzada əsas işıqlanma mənbəyi yayılan 
işıqlanma olur) 

II səviyyə -vurğulanan işıqlanma (iç məkanın fəza həllinə tamamlanmış görünüş verir, müxtəlif 
təyinatlı olaraq məsələn, divarüstü, stolüstü, dekorativ işıqlanma vasitəsilə yaradılır) 

III səviyyə - xüsusi işıq (məkanda rahatlıq yaratmaq üçün, xüsusi yerləri işıqlandırmaq məqsədi 
daşıyır, məsələn, mütaliə yeri)  

Müasir dövrdə interyerdə süni işıqlanmaya yalnız funksional təyinatlı deyil, işığa incəsənət 
növü kimi müraciət edilməsi geniş vüsət almışdır. Dizayn fəaliyyətinin bir mərhələsi kimi hesab 
edilən işıqlanma həlli memar və dizaynerlərin ifadə elementinə çevrilmişdir. İnteryerdə funksional 
zonaların, nisbət və ölçülərin, otağın həndəsi quruluşu vizual olaraq idarə edilməsi, işıq axınının 
düzgün paylanması və dekorativ effektlərin yaranması dizayn həllinin əsasını təşkil edir. Lakin, 
ümumi işıqlanmanın həllinə incəsənət əsəri kimi baxmaq yenə də öz aktuallığını saxlamaqdadır. 
Deyilənlərə nümunə olaraq, Peter Zumthor, David Chipperfield, Mario Nanni, Antoni Arola, 
Claudio Silvestrin və digər memarlar işığa fərqli yanaşmışdırlar.  

Bu məqsədlə yaranmış italyan brendi “Viabizzuno” işıqlandırma sistemleri öz tarixini 1994-cü 
ildən başlayaraq onun yaradıcısı Mario Nanninin özünəməxsus fəlsəfi ideyalarını tətbiq etmişdir. 
Mario Nanni fərqli ideologiyası ilə dizayn və memarlıq aləmində qeyri-adi, orijinal işıqlanma siste-
mini təklif etmişdir. Memarlıqda müstəvi, forma və fəzanın üstünlüklərini vurğulamaq, memarlıq 
mühitinin əsas elementi kimi çıxış edən Viabizzuno işıqları funksionallığı, müasir minimalizmi, 
lakonik formaları nümayiş etdirməkdədir. Mario Nanninin sözlərinə görə işığın layihələndiriliməsi 
mürəkkəbdir, çünki, hər bir insan işığa fərqli baxır. Bu ondan irəli gəlir ki, hər birimizin işıqla bağlı 
fərdi assosiasiyalarımız vardır. Özünəməxsus işıq qaydalarına malik olan Mario Nanni dünyanı 
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təkmilləşdirməyə çalışaraq layihələndirmədə işığın tikinti materialı olması və düzgün realizasiyası 
üçün peşəkar yaradıcı insanlarla çalışmasını və cəlb edilməsini məqsədyönlü hesab edir.  

 Bu gün Viabizzuno işıq sistemləri dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində unikal işıq fəlsəfəsini 
təbliğ edir, müəllif təkliflərinin reallaşmasını yüksək keyfiyyətlə və mükəmməl estetikliliyini təmin 
etməklə həyata keçirir. Viabizzuno işıqları iç və çöl məkanların işıqlandırılmasını təmin edən, 
istənilən effektlərə malik işıqlanma sistemini təqdim edir.  

Viabizzuno işıqlanma sistemlərinin əsas fəlsəfəsinə görə hər bir işıq fərdiliyini saxlamalı, me-
marlığın elementi kimi və ya tikinti materialı kimi baxılmalıdır. Tələb olunan hissəni işıqlandırmalı, 
kreativliliyi, insan emosiyalarını və hisslərini nümayiş etdirməlidir. Bu baxımdan Viabizzuno iki 
istiqamətdə işıq xətti yaratmışdır (5).. “Alvaline” və “For m” istiqamətlərində istehsal olunan işıqlar 
ideya baxımından bir- birindən fərqlənirlər. “Alvaline” xətti məşhur və gənc dizaynerlər, rəssam və 
memarlarla işləməklə fərdi işıq nümunələri yaradır. “Alvaline” işıqları isə bir-birindən formasına, 
düşüncəsinə, dəsti-xəttinə görə, bahalı dekorla qeyri - adi işıqlandırmaq imkanlarına görə fəzanın 
əsas elementi olmağı ilə fərqlənirlər. “For m” istiqaməti daha çox funksionallığı əsas götürərək me-
marlıq fəzasının üstünlüklərini öyrənir, onu qabartmaqla işıqlanmanın memarlıq mühitin elementi 
kimi olmasını təmin edir, hətta kölgənin layihələndirilmə effektini əldə etmək məqsədini daşıyır. Bu 
istiqamətin işıqlandırma sistemi daha çox gözə görünməyən, sakit işıqları ilə texniki funksionallığı 
memarlıq həllərində məhz işıq effektləri ilə əks etdirir. Nümunə olaraq, Bakı məkanında həyata 
keçmiş layihələr sırasına müxtəlif funksiyalı fərdi və ictimai məkanların işıqlandırılması, ofis, 
butiklər, restoranlar, muzeylər, tarixi mühitlər, landşaft, şəhər interyerlərinin işıqlanması daxildir. 
Viabizzunonun işıq sistemlərinin tətbiqi obyektlərinin sırasına Bakıda Opera Lounge, Opera Sky, 
Sumakh, Beluga beach & restaurant, Bisque cafe, Heyder Əliyev Mərkəzi, Şahdağ otel, Four season 
oteli, Marionet teatrı və digər obyektlər daxildir. 

Ekoloji təmiz materiallardan, beynəlxalq standartlara uyğun işıqlanma sisteminə malik olan 
Viabizzuno işıqlarının özünəməxsus üslubu vardır. Daim axtarışda olan Viabizzuno yeni konseptual 
işıq həlləri tapır, işıq-kölgənin layihələndirilməsini xüsusi situasiyalarda əks etdirir. Bu baxımdan 
yüksək keyfiyyəti ilə yaradıcı insanlarla əməkdaşlıq etməklə hər işığın bir dizayn əsəri kimi 
yaranması ilə fərqlənir, işıqlanma sistemlərinin müxtəlif variantlı quraşdırılması nəticəsində hər bir 
mühitə uyğun özünəməxsus həlli yolları vardır, eyni zamanda memarlar və dizaynerlərin 
reallaşmaqda olan ideyalarını dəstəkləyir və onları tamamlamaq imkanına malikdir. 

Açar sözlər: işıq, işıqlanmanın keyfiyyəti, dizayn əlementləri, işığın texniki imkanları  
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T.Sh. Bakirova 
 

New technical possibilities of lighting in the environmental design 
 

Summary 
One of the major challenges in contemporary design of architectural environment is to determine the 

role of light and its use as an element of art  complementing the architectural forms. We know that the light 
does not only solve utilitarian issues, but also aesthetic ones. Experiments and innovations in the world of 

technology often influence the art of light. Lighting is needed not only for fulfilling of  its functional purpose 
- to give light. With the help of light we can visually change the space, favourably to emphasize the elements 
of design,  to create a special mood, forcing even the familiar interior play with new colors. 

 Keywords: lighting, quality of lighting, design elements, technical possibilities of lighting 
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QƏDİM MEMARLIQ MƏDƏNİYYƏTİNİN FORMALAŞMASINA  

TƏSİR EDƏN AMİLLƏR 
 
Müasir dövr kulturoloji konteksində öyrənilən qədim dövr mədəniyyəti sivilizasiyanın və müxtəlif 

elm sahələrinin tədqiqi, insan – cəmiyyətin, müasir zaman ayrıcında aktual olmasıdır. Kulturologiya 
elmi sahəsində tətqiq olunan qədim dövr mədəniyyətinin önə çəkilməsi, sivilizasiyanın inkişafı, dövrün 
tələbinə uyğun zərurətə çevirir. Beləliklə, formanın, rəngin ümumilikdə isə mühitin illər, əsrlər boyu 
yaranıb inkişaf etməsinə dəstək insan faktorudur. Dünyada baş verən ümumbəşəri və milli mədəni 
proseslər təbiətin təkmil varlığı olan insan tərəfindən mənimsənilmiş mənəvi və fiziki proseslərin 
qanunauyğunluğuna uyğun formaya salınmışdır. Digər amillər də, ibtidai insanın apardığı qeydlər, 
cızıqlar, rəsmlər mühitin formalaşmasında, inkişafında danılmaz fakt kimi öndə durur.  

Maddi mədəniyyət abidələri (yaşayış yerləri, qəbir abidələri, qayaüstü təsvirlər və s.) və tədqiqat 
nəticəsində əldə edilmiş materiallar (əmək alətləri, silahlar, bəzək əşyaları və s.) qədim keçmişi 
öyrənmək üçün son dərəcə əhəmiyyətli tarixi-kulturoloji mənbə sayılır (2, s.6). 
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Tarixi araşdırmalara əsasən qeyd edə bilərik ki, məskunlaşmanın ilk əyalətlərindən olan Misir, 
Mesopotamiya, Roma, Hindistan, İran, Yunanıstan, Çin və s. dövlətləri misal çəkmək olar. Ənənəvi və 
tarixi araşdırmalara istinadən mühitə uyğunlaşdırılmış tikililərin müxtəlifliyi, funksionallığı ilə yanaşı 
kulturoloji fundamentallığı ilə məqsədə uyğunlaşması önəm daşıyır. 

Arxeoloji qazıntılar zamanı məlum olmuşdur ki, təqribən V min il bundan əvvəl yazı meydana 
gəlmişdir. Qazıntılar zamanı aşkar olunan əmək alətləri, gil, daş , “ papirus, ağac, dəri, parça, kağız və s. 
üzərində yazılı tarixi mənbələr dövrümüzə qədər gəlib çıxmışdır (2, s. 7). Tapıntılar qədim insanın 
yaşayış tərzi haqqında təsəvvürün yaranmasına imkan verir.  

Ədəbiyyat, fəlsəfi fikirlər, əfsanəvi nağıllar, tarixi əfsanəvi janrlar Şərq xalqlarının xüsusi ilə Babil, 
Hind, Misir, Fələstin fəaliyyətinin zəngin təsviri sənət və bədii yaradıcılığının bəhrəsi olmuş, 
dövrümüzə gəlib çatmışdır.  

Qədim Şərq mədəniyyətinin əsas hissəsini ilk yazı növü olan - piktoqrafiya (şəkli yazı, heroqlif) 
təşkil edir. Piktoqrafik yazı qədim Şərqdə icad edilmişdir. 

Qədim şumerlər, hindlilər, elamlar piktoqrafik yazı sistemini yaratmış və bundan təsərrüfat hesabı 
aparmaq üçün istifadə etmişlər (2, s. 8). 

 E.ə. IV minilliyin sonlarından istifadə olunan piktoqrafik yazı ümumi formalaşan yazı növünə 
oxşarlığı olsa belə hər bir xalqın özünə məxsus yazı mədəniyyəti formalaşmışdı.  

Mürəkkəb fikirlərin şəkli yazı ilə ifadə edilməsi çətin idi. Şəkli yazı əsasında xətti yazı yarandı. 
Şumerlər tərəfindən yaranmış bu yazı növü mixi yazı adlanırdı. Mixi yazının geniş istifadəsi e.ə. III 
minillikdən başlamışdır. “Mixi yazılar müəyyən dəyişiklik ilə qonşu xalqlar, o cümlədən akkadlar, 
elamlar, hürrilər, urartular, farslar və başqaları tərəfindən mənimsənilmiş, təsərrüfat və salnamə 
mətnlərinin tərtib edilməsində istifadə olunmuşdur”(3, s. 8). Şumer mixi yazısı 600- dən artıq mixi 
işarədən ibarət idi. Bu yazı Akkad dövləti tərəfindən təkmilləşdirilərək işarələrin sayı azaldılmışdır. 
Artıq bir işarə bir sözü və ya hecanı əvəz edə bilirdi. Bu dəyişiklikləri qonşu xalqlar da öz dillərinə 
uyğunlaşdıraraq mixi işarələrin sayını azaltmışdır. 

Qədim Şərq elmi biliklərin vətəni olmuş, Antik ölkələrin mədəniyyətinin təsirindən qaça 
bilməmişdir. 

Arxaik mədəniyyət 30 min il ərzində bu günə kimi yaşamaqdadı. Yaxınlarının ölümünə inanma-
yaraq onlarla yanaşı yaşadıqlarına, davranışlarını, adətlərini sədaqətlə yaşadırdılar. Yuxarıda qeyd 
olunanları nəzərdən keçirsək görərik ki, həqiqətən dövrlər arasında qırılmaz bağ vardır. Bu inkişaf edən 
insanın yaratdığı mədəniyyət elementləridir.  

Müasir dövrdə biz onları «tarixi yaddaş», «məsuliyyət», «vətənpərvərlik», «vicdan», «ləyaqət», 
«borc» və s. adlandırırıq (2, s.17).  

Hələ keçən əsrin sonlarında tarixçilər ibtidai incəsənətin yalnız Nil çayı hövzəsində yerləşən Qədim 
Misirdən başladığını qeyd edirdilər. Qədim Misir şimal və cənub ərazilərində məskunlaşmanı 
birləşdirməklə onlar arasında inkişafın sürətlənməsinə səbəb olmuşdur. Kortəbii şəkildə dünyada baş 
verən hadisələr, ibtidai incəsənət və saysız-hesabsız nəzəriyyələrin yaranmasına səbəb canlı aləm idi.  

Yeni memarlıq mühitinin, qalaların yaranması daha sonralar isə məskunlaşma, dəfn və digər 
məqbərələrin tikintisi ibtidai icma dövrünün sonuna təsadüf etdi. İbtidai mədəniyyətin sonrakı dövrlərdə 
Qədim Misir, Şumer, Babil, İran, Hindistan, Çin, Azərbaycan və s. dövlətlərin formalaşan mədəniyyətə 
əvəzsiz köməyi olmuşdur.  

Nil çayı Afrikanın şimal-şərqində yerləşən keçilməz cəngəlliklərlə, bataqlıqlarla, müxtəlif vəhşi 
heyvanlar, zəhərli həşəratlarla zəngin idi. Xəstəliklərin baş alıb getdiyi Nil vadisini mənimsədikdən 
sonra E.ə. VIII minillikdə böyük quraq səhrada yaşayan tayfaların axını başladı. Əsas məşğuliyyəti 
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əkinçilik olan Misirlilər ovçuluq, balıqçılıq, yığıcılıq və s. ilə məşğul olurdular. Onlar sıx kolluqları 
qıraraq hündür, su olmayan ərazilərə bəndlər, körpülər çəkirdilər. Müxtəlif bacarıqlara yiyələnən 
Misirlilər mal-qara saxlayır, daş yonur, dulusçuluqla, sənətlə məşğul olurdular. Sürətlə gedən inkişaf 
Qədim Misiri e.ə. IV minillikdə əhalisi sıx olan böyük bir ölkəyə çevirdi.  

Qədim Misirdə sinifli cəmiyyət hökm sürürdü. Bu da onun erkən, orta, və yeni çarlıqlara bölünməsi 
ilə bağlı idi. Misirdə əhalinin çox hissəsini kəndlilər təşkil edirdi. Misirin əhalisi, suları, torpaqları 
əhalinin padişah adlandırdığı firona məxsus idi. Sadə insanlara adi qəbirlər, əslzadələr üçün isə 
mastabalar, fironlar üçün isə hələ həyatdaikən əsası mastaba olan pilləli piramidalar ucaldılırdı. Nil və 
Menfisdə 100-ə yaxın mastaba tipli piramidalar qorunub saxlanmaqdadır. Ölümlərinin 
əbədiləşdirilməsi, hökmdarlıqlarını piramidalar vasitəsi ilə mühitdə saxlanılması, formanın həcmi fəza 
strukturunda qavranması xüsusi vurğulanırdı. 

Fironun şərəfinə ucaldılan monimental əbədi sərdabə tipli tikililər, ehramlar yüzminlərlə qulun 
zəhmətinin hesabina tikilmiş və dövrümüzə kimi qalmaqdadır. Möhtəşəm ehramlar əhalidə axirət 
dünyasına inamı artırırdı. Sərdabənin içində axirətdə firona xidmət edəcək “uşebti”adlanan heykəllə 
yanaşı fironun qızıldan heykəli(sarkofaq) ucalırdı. 

Misir tarixində ucaldılan ən möhtəşəm ehram firon Xeopsun (Xufunun) Menfis şəhəri yaxınlığında 
b.e.ə. 2800-cü ildə tikilmişdir. O dövrdə ehramları qorumaq məqsədi ilə vahiməli daş heykəllər 
yonulurdu. “Dəhşətlər atası” adlanan -svink idi. O, iri daş parçasından yonulan insan başlı aslan bədənli 
ehramları qorumaq məqsədi ilə ucaldılmışdır.  

İnşa edilən əbədi tikililər, əzəmətliliyi, möhtəşəmliliyi ilə hələ də qədim dövrlərin kulturoloji 
mədəniyyətini nümaiş edərək diqqət çəkməkdədir. Yüksək təbəqə üçün inşa olunan saraylar daşdan 
tikilirdi. Bir neçə otaqdan ibarət olan saraylar bağçalarla əhatələnsə belə hündür səddlər sadə əhali ilə 
təması təmami ilə kəsirdi. Saraylar müxtəlif bəzək əşyaları ilə yanaşı heyvan və təbiət aləmi əks olunan 
heroqliflər və müxtəlif sujetlərlə bəzədilirdi.  

1801-ci ildə Fransız alimi Şampaliyon tərəfindən 750 işarə-şəkillər formasında heroqliflərdən 
istifadə edən qədim Misir heroqlifləri oxunmuşdur. Misirdə hesab-həndəsə, astranomiya, tibb elmi 
inkişaf etmişdir. 

B. e. ə. III minillikdən başlayaraq inkişaf prosesi keçən Qədim Misir sadə əhali üzərindəki hökm-
darlığını illər boyu inşa edilən piramida, saray, sərdabələrdə və s görmək olar. Həyatdaikən inşa olunan 
piramidalar sadə əhalinin ölümdən sonrakı həyatın varlığına inanmasına gətirib çıxarırdı. 

 Qeyd etmək isdərdim ki, bu cür tikililər fironlar və onların ailələri üçün inşa olunurdu. Bu sadə 
əhali üçün əl çatmaz idi.  

Sadə əhali evlərini çiy kərpic və ya qamışlı gil, palma yarpaqlarından tikir, dam örtüyünü isə palma 
çubuqlarından və gil layından qururdu. Artıq memarlıq mühitinin yaranması, cəmiyyətin başqa başqa 
təbəqələrinin tələbinə uyğun olaraq xüsusi qanunauyğunluqlarla formalaşırdı (1, s.11).  

Tikililərdə fironun ölməzliyi, sonsuzluğu, əl çatmazlığı xüsusi olaraq vurğulanırdı.  
Piramidaların əsas məqsədi tinləri ilə sonsuzluğa yönələn dayanıqlığın, əyilməzliyin ifadəsini, 

cizgilərin sadəliyini və statik forması ilə əbədilik simvolunu təsvir edən möhtəşəm hökmranlığa mənsub 
olan fironun ölməz evini xarakterizə etmək idi (3,s.13). 

Bu tikililərdən olan “piramidaların əsas məqsədi tinləri ilə sonsuzluğa yönələn, dayanıqlılığı, 
əzəmətlilik ifadəsini cizgilərin sadəliyini və statik forması ilə əbədilik simvolunu təsvir edən möhtəşəm 
hökmranlığa mənsub olan fironun ölməz evini xarakterizə etmək idi”(1/12 səh.). 

Qədim memarlıq tikililərindən olan ehramlar dünyanın 7 möcüzəsindən biridir. Dünyanın ilk ölkəsi 
olan Qədim Misir böyük bir imperiya olmuşdur.  
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Bir çox vilayətlərdə inşa edilən iri pilləli piramidalardan olan Xeops (b e ə. 2800), Xefren, 
Mikerinus kompleks şəklində Gizada qorunmaqdadır. 

Dini ibadətin təsiri altında olan Qədim Misir memarlığı allahların və ilahi hesab etdikləri fironların 
şərəfinə məbədlər, saraylar, ehram və heykəllər tikib yaratmışdılar. Misir memarlığının səltənəti 
fironların şərəfinə ucaldılan ehramlarla xarakterizə olunur.Ehramın ən qədim nümunəsi Sakkarada 
təmsil olunmuşdur. Firon Coserin şərəfinə burada pilləli ehram tikilmişdi. IV sülalə fironları Xufu, 
Menkaura, Xafra əzəmətli ehramlar tikdirmişdilər (2, s.56). 

E.ə. XVIII əsrdə axirətə bağlı mərasim zalları ehramların yanında tikilməyə başladı. Bu məbədlərin 
divarlarını əsasən fironun sücaəti və həyatı təsvir ilə yanaşı gündəlik həyatdan bəhs edən sujetlər, 
sənətkarlar, dəfndə iştirak edən misir əhli əkinçilər, balıqçı, sənətkarlar və mərasimi idarə edənlər təsvir 
olunurdu. 

Yeni Səltənət dövründə incəsənət və memarlıq yüksək inkişaf səviyyəsinə qalxır. Bu dövrdə qayanı 
kəsib yeraltı dəfn sərdabələri inşa edirdilər (2, s. 57). 

Nəhayyət b.e.ə. 1600-1100-cü illərdə memarlıq mühitində fironların apardığı hərbi hakimmiyyətin 
zəifləməsi tikililərdə dəyişikliklərin olması ilə təşəkkül tapdı. Belə ki, artıq ehram və piramidalar 
tikilmirdi. Onlar mağara formalı məqbərələrlə əvəzlənməyə başladı. Dini və siyasi hakimiyyət memarlıq 
mühitinin formalaşmasına təsir edirdi.  

Açar söz: memarlıq, heroqlif, abidə, Qədim Misir, Piktoqrafik yazı. 
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Badalova Firuza Tofig 
 

Factors affecting the formation of culture ancient architecture 
 

Summary 
Learned in the context of the culture of ancient civilization and modern cultural study of 

various branches of science, “man – society” is at the crossroads of modern time of pressing. The 

ancient art of study in the field of culture, promotion of culture, civilization and development in 

accordance with the requirements necessitate. At the end of the last century, historians investigation 

it became known that the development of architecture, built pyramids, tombs, fortresses still draws 

attention to the rest of the culture of ancient cultural epochs. 

Keywords: architecture, hieroglyphic, memorial, Ancient Egypt, pictographic writing 
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Muzeyşünaslıq kafedrasının müdiri 
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 

 

TARIX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN TƏSNİFATI MUZEYŞÜNASLIQ 
PROBLEMİ KİMİ 

 
Bütün elmlərdə olduğu kimi, muzeyşünaslıqda da terminologiya ən aktual məsələlərdən biridir. 

Elmi anlayışlar hər şeydən əvvəl, tədqiq olunan obyektin mahiyyətinə və səciyyəsinə uyğun 
olmalıdır. Şübhəsiz ki, abidələrin  mühafizəsini tənzimləyən  hüquqi normalara uyğun  
terminologiyaya əsaslanmalıdır. Tarix və mədəniyyət abidələrinin təsnifatı bu günədək qəti həllini 

tapmamış məsələlərdəndir. Bu vəziyyəti yaradan ən vacib səbəblərdən biri “tarix və mədəniyyət 

abidəsi” fenomeninə bir mənalı şəkildə elmi yanaşmanın formalaşmamasıdır. İndiyədək  tarix  və  

mədəniyyət  abidələrinin mühafizəsi  və  istifadəsi  ilə  bağlı qəbul edilmiş  müxtəlif ölkələrin  

qanunvericilik sənədlərinə diqqət yetirsək, demək  olar  ki, bunların  hamısında “tarix  və  

mədəniyyət  abidəsi” anlayışına  verilən təriflərin  qeyri-dəqiq səciyyə  kəsb etdiyinin şahidi olarıq. 
Məsələ bundan ibarətdir ki, hazırkı dövrdə həmin fenomenə mədəni irsin mühafizə vahidi kimi 

yanaşılır. Problemin bu aspekti tarix və mədəniyyət abidələrinin hüquqi statusunu tədqiq edən 

İ.E.Martınenko (10.), L.P.Klebanov (5.) A.B.Şuxobodskinin tədqiqatlarında mərkəzi yerlərdən 

birini tutur (15.). “Mədəni irs”, “mədəni dəyər”, “tarix və mədəniyyət abidəsi” fenomenləri 

arasındakı nisbəti tədqiq edən bu hüquqşünas-alimlər abidələrin ayrıca, özü də xüsusi statuslu bir 

kateqoriya olması haqqındakı fərziyyələri bu fenomenin özünün də mürəkkəb bir struktura malik 

təsnifat olduğunu isbat edirlər. “Abidə” anlayışı təkamül prosesi nəticəsində məişət məzmunundan 

hüquqi status səviyyəsinə keçid almışdır. Əgər əvvəllər “abidə” memarlıq tikilisi, heykəltaraşlıq 
əsəri, digər memorial-xatirə tipli obyektlər səviyyəsində başa düşülürdüsə, indiki zamanda bu 

yüksək dəyər parametrləri ilə seçilən mədəni irs obyektləri səviyyəsində dərk olunur. Məhz bu 

kontekst abidələrin muzeyşünaslığın tədqiqat obyekti olmasını zəruriləşdirən amillərdən birinə 
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çevirir. Buradan abidələrin zəngin potensialı haqqında təsəvvür yaranır ki, bu da təsnifat bölgüsünü 

zəruri edir. Tarix və mədəniyyət abidələrinin sonadək qətiləşdirilmiş yekdil təsnifatının olmaması 
bir çox yanlışlıqlara yol açır ki, bu da mədəni irsin mühafizəsi kimi qlobal işin reallaşmasına ciddi 
əngəl törədir. Problematik səciyyə kəsb edən bu məsələ P.V.Boyarski (1.), A. .Kulemzinin (6.s.95-

100.) elmi araşdırmalarında da mühüm yer tutur. Tarix və mədəniyyət abidələrinin tarixi, mədəni, 

təbii irsin xüsusi bir kateqoriyası olması mülahizəsini qətiləşdirməklə onlar hər bir abidənin daxili 

strukturu, məzmunu, mənsubiyyət, təyinatı və daşıdığı informasiya yükünə görə növ və tiplərə 

bölgüsü məsələsinin də aktuallığını qabardırlar. Tarix və mədəniyyət abidələrinin təsnifatına onların 
elmi təşkilinin metodu kimi baxılmalıdır. Təsnifat abidə tip və növləri arasındakı qanunauyğun 
əlaqələri də qeydə alır. Mədəni irs sisteminə daxil olan obyektlərin (sonradan tarix və mədəniyyət 

abidələri) rəngarəng  çoxluğu onların nəzəri təhlili və əməli istifadəsi nöqteyi-nəzərindən nizamlı 
düzülüşünü, daha doğrusu, elmi təsnifatının tərtibini tələb edir. Tədqiqatçı V.L.Yeqorov əsas nəzəri 

problemlərdən biri kimi tarix və mədəniyyət abidələrinin dəqiq təsnifatının bir abidə növünü 

digərindən ayıran dəqiq təsnifat dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi ilə mümkünlüyünü qeyd edir 

(6.s.101.).  Lakin bütün bunlar indiyədək tarix və mədəniyyət abidələrinin təsnifatlarının olmadığı 
fikrini yaratmamalıdır. Bu gün tarix və mədəniyyət abidəsi kimi qəbul edilən mədəni irs 

obyektlərinin ilk təsnifatlarından biri çar Rusiyası dövründə-1869-cu ildə qədim abidələrin 

mühafizəsi ilə bağlı ictimai və elmi müzakirələrin fəal gedişatında Dövlət Qanununda öz 

təzahürünü tapmışdı. Bu Qanun Rusiyanın tərkibində olan Azərbaycan üçün də keçərli sayılırdı. 
Həmin Qanunda abidələr dörd kateqoriyaya təsnif olunurdu: 

- Memarlıq abidələri (növləri:taxta və daş evlər, süni şəkildə örtülmüş evlər, qədim şəhər yeri, 

kurqanlar, bəndlər); 

- Yazı abidələri (əlyazmaları və qədim çap kitablar); 

- Rəngkarlıq abidələri (ikonalar, divar təsvirləri); 

- Yapma, oyma, qızıl, gümüş, tunc,dəmirdən hazırlanmış abidələr (11.s.25.). 

      Həmin təsnifat bölgüsü üçün başlıca prinsip  abidələrin incəsənətin bu və ya digər növünə 

mənsubluğu təşkil etdiyindən bunu ilk sistematik təsnifat kimi dəyərləndirmək olar. Sovet  

hakimiyyətinin qurulması ölkədə tarixi-mədəni irsin istifadəsinə utilitar yanaşmanı mümkün etdi ki, 
bu da abidələrin fərqli təsnifat üzrə bölgüsünə təsir göstərdi. RSFSR Xalq Maarif Komissarlığının 
19 fevral 1924-cü il tarixli və bu sənədin əsasında qəbul edilmiş Azərbaycan SSR Xalq Komissarlar 

Sovetinin 4 mart 1924-cü il tarixli “İncəsənət, qədim, məişət və təbiət abidələrinin qeydə alınması 
və mühafizəsi haqqında Təlimat”larda abidələrin təsnifi praktiki, o cümlədən təsərrüfat məqsədləri 

üçün istifadədəki əhəmiyyət prinsipinə görə bölgüsünə üstünlük verildi. Həmin sənədlərdə abidələr 

üç kateqoriya üzrə  təsnif olunmuşdur:  
- Muzey- nümayiş məqsədləri üçün, lakin bununla belə, praktiki məqsədlər üçün istifadəyə 

tamamilə yararlı olan elmi-bədii və arxeoloji əhəmiyyətli abidələr (növləri:qədim qala divarları, 
zəfər tağları, monumentlər, bədii hasarlar, fəvvarələr, qəbirüstü abidələr və s.); 

- Tarixi-bədii dəyərinə heç bir xələl vurmadan muzey kolleksiyalarını yerləşdirməklə muzey 

kimi, yaxud da bunların özlərini abidə kimi istifadə etmək; 

- Bədii-tarixi siması, quruluşu, daxili tərtibatı saxlanılmaqla memarlıq obyektlərindən elmi və 

muzey-nümayiş məqsədilə istifadə edilməsi (növləri: muzey-saray, muzey-kilsə, muzey-monastr, 

tarixi şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı ev və məkanlar və s.)  (16.). 
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Sənəddən göründüyü kimi, təlimat incəsənət, qədim məişət və təbiət abidələrini nəzərdə tutsa 

da yalnız memarlıq abidələrinin təsnifatını təqdim edir. Tarixi sənədlər həmin dövrdə tarix və 

mədəniyyət abidələrinin təsnifat bölgüsündə onların dəyərinin başlıca meyar oynadığı faktını da 
sübut edir. 1928-ci ildə SSRİ Mərkəzi Dövlət bərpa emalatxanalarının işlədiyi “Memarlıq 
abidələrinin kateqoriyalara görə bölgü sxem” ində bu kateqoriyadan olan abidələrin ilk dəfə elmi 

cəhətdən əsaslandırılmış təsnifatı təqdim olundu. Həmin sxem 1928-ci ildə “RSFSR Xalq Maarif 
Komissarlığının Gündəliy” ində dərc olunmuşdu. Təsnifatda dəyər dərəcələrinə görə memarlıq 
abidələri üç kateqoriya üzrə təsnif edilmişdir: 

- Ali kateqoriyaya-tarixi-memarlıq cəhətdən üslubun yüksək göstəriciləri və bunun 

nəticəsində dünya incəsənətinin nailiyyətinə çevrilən unikal abidələr aid idi; 

- İkinci kateqoriyaya 1613-cü ilə qədər bütün daş tikililər, XVIII əsrə qədər bütün taxta 

tikililər və memarlıq formalarının inkişafında birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edən, yerli (milli) 

üslubun ən yaxşı təzahürləri, görkəmli şəxsiyyətlərin xatirəsi və hadisələrlə bağlı olan son dövrə 

yaxın olan məşhur tikililər; 

- Üçüncü kateqoriyaya 1725-ci ildən başlayaraq daşdan, 1825-ci ildən başlayaraq isə,  

taxtadan tikilmiş və səciyyəvi detallarında qədim xalq memarlığının cəhətlərini, qiymətli 

rəngkarlığı əks etdirən tarixi-mədəni cəhətdən əhəmiyyət kəsb edən abidələr aid idi . 

Obyektlərin xüsusi statusa-abidəyə transformasiyasının meyarlarının müəyyənləşdirilməsi 

baxımından bu sənəd əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu sənəddə həmin status üçün zəruri sayılan 
tarixilik (xüsusilə, yaş səviyyələri), bədii həll, memoriallıq kimi dəyər göstəriciləri qabardılmışdır. 
Bundan əlavə, hazırkı təsnifatda abidənin dəyəri ilk dəfə olaraq bu və ya digər abidənin bəşəri, 

yaxud da milli incəsənətdə, bədii mədəniyyətdəki əhəmiyyətini müəyyənləşdirən dəyərləndirici 

kateqoriya kimi çıxış edir ki, tarix və mədəniyyət abidələrinin dəyərləndirilməsi təcrübəsinin 

təşəkkülündə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda da bu işin təşəbbüskarları abidələrin 

dəyər kateqoriyasına görə bölgüsünü əhəmiyyətli addım kimi qiymətləndirmişlər. Azərbaycan SSR 

Xalq Maarif Komissarlığı nəzdindəki “Azərbaycan SSR qədim abidələrin mühafizəsi üzrə 

Komissiya”nın sədri vəzifəsini icra edən Y.A. Paxomovun hələ 1922-ci ildə Xalq Maarif 

Komissarına ünvanladığı müraciət mətnində Suraxanı Atəşgahı, Qız qalası, Şirvanşahlar Sarayının, 
təkcə yerli deyil, bəşəri əhəmiyyətli unikumlar olması və bunların mühafizə məsələsi diqqətə 

çatdırılmışdır (17.). 1920-ci ildə Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarlığının “Muzekskursiya” 
şöbəsinin Arxeoloji seksiyasının üzvü A.İ.Uşakova Dövlət Mühafizəsi üçün seçilən abidələrin 

tarixi, bədii, yaxud da etnoqrafik dəyər dərəcəsini müəyyənləşdirərək siyahılarının tərtib edilməsi 

də həvalə olunuşdur (18.). Qeyd edək ki, “tarix və mədəniyyət abidəsi” ifadəsinin təşəkkülündə ilk 

növbədə tarixilik daha aktiv meyar kimi çıxış etmişdir. XX əsrin ilk onilliyində abidələrin sırasına 
monumental rəngkarlıq, dekorativ heykəltaraşlıq, tarixi şəxsiyyət və hadisələrin şərəfinə yaradılmış 
monumentlər, tətbiqi incəsənət əşyaları aid edildi. Həmin tarixi şəraitdə bir çox dövlət 

qanunvericilik sənədlərində diqqət, ilk növbədə, “inqilabi nailiyyət abidələri”nin axtarılması, üzə 

çıxarılması və qorunması məsələsinə yönəldilmişdir. 1930-cu illərdən başlayaraq demək olar ki, 

abidələrin bütün məcmuusu ilə tarix kateqoriyasına daxil edilməsi müşahidə olunmağa başlayır. Bu 
Azərbaycan SSR Xalq Komissarlar Şurasının “Azərbaycan SSR-də inqilab, incəsənət, qədim və 

təbiət abidələrinin qeydə alınması və mühafizəsi haqqında Qərar”ında da qabarıq şəkildə hiss olunur 

(16.). Tarixilik bir tərəfdən abidələrin yaşı (bunu yuxarıdakı sənədlərin məzmununda gördük), digər 

tərəfdən isə, onların tarixi (xüsusilə, inqilabla) hadisələrlə  bağlılığı ilə izah edilirdi.  
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Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, artıq ötən əsrin 20-ci illərindən “mədəni dəyərlər” anlayışının 
dövriyyəyə daxil edilməsi abidələrin yeni tipinin-mədəniyyət (mədəni) abidələrinin təşəkkülünə də  

təkan verdi. Xüsusilə, İkinci Dünya və Böyük Vətən müharibələrinin təcavüzkar təsirinə məruz 

qalmış abidələrin taleyi bəşəriyyəti düşünməyə məcbur etdi. Bu bəşəri problem yeni təşkil olunmuş 
YUNESKO-nu, eləcə də dünya dövlətlərini əməli fəaliyyətə sövq etdi. 1948-ci ilin sentyabrın 14-də 

SSRİ Nazirlər Sovetinin “Mədəniyyət abidələrinin qorunmasının yaxşılaşdırılması tədbirləri 

haqqında Qanun”unda abidələrin yeni elmi (sistematik) təsnifatı təqdim olundu ki, əliverişliyinə 

görə indi də əhəmiyyətini saxlamaqdadır. Həmin təsnifata əsasən, məhz mədəniyyət abidələri dörd 

kateqoriyaya bölünür: 

1) Memarlıq abidələri- mülki və dini binalar, şəhər içqalaları, qala və istehkamlar, saraylar, 

malikanələr, parklar, qədim arxeoloji tikililərin xarabalıq və qalıqları, zəfər tağları, körpülər, 

qəbirüstü abidələr və s., həmçinin bunlarla bağlı monumental rəngkarlıq, heykəltaraşlıq, tətbiqi və 

bağ-park sənəti əsərləri; 

2) İncəsənət abidələri-dövlət müəssisə və saxlanclarında qorunan dəzgah rəngkarlıq və 

heykəltaraşlıq əsərləri, qrafika əsərləri və dekorativ-tətbiqi incəsənət əşyaları, eləcə də 

heykəltaraşlıq abidələri və s.; 

3) Arxeologiya abidələri-qədim kurqanlar, şəhərlər, dirəklər üzərində tikililər, qədim düşərgə, 

kənd və şəhər  qalıqları, suvarma kanal və yolların izləri, qədim qəbirlər, dolmen və menhirlər, 

kromlexlər, köçəri xalqlara məxsus daş heykəllər, daş və qaya üzərində qədim təsvir və yazılar, 
qazıntılar zamanı aşkarlanmış heyvanların sümükləri, eləcə də qazıntı və ya artefaktların qədim 

mədəni təbəqələrinin dağıldılması nəticəsində tapılmış nümunələr; 

4) Tarixi abidələr-keçmişin mühüm hadisələri və inqilabi hərəkat, Böyük Vətən müharibəsi, 

təsərrüfat quruculuğu ilə bağlı olan tikili və ərazilər; görkəmli dövlət və siyasi xadimlərin, xalq 

qəhrəmanları və tanınmış elm, incəsənət və texnika xadimlərinin həyat və fəaliyyəti haqqında xatirə 

daşıyan memorial xarakterli obyektlər; texnika və hərb, təsərrüfat və məişət  tarixi ilə əlaqədar 

unikal nümunələr (12.s.68).   

Bu təsnifatın tərtibinə də vahid bölgü prinsipindən yanaşılmamışdır: memarlıq, incəsənət, 

arxeologiya abidələri sistematik, tarixi abidələr isə, obyektin tipoloji əlamətlərinə əsasən təsnif 

edilmişdir ki, bu da istər-istəməz müəyyən suallara yol açır. Bu təsnifatdan incəsənət, arxeologiya, 

memarlıq abidələrinin  tarixi abidələr kateqoriyasına aid edilmədiyi kimi yanlış təsəvvür əldə etmək 

olur, halbuki, tarixilik  abidə statusuna transformasiya edilmiş bütün obyektlər üçün zəruri dəyər 

aspektlərindəndir. Əslində, “tarix və mədəniyyət abidəsi” anlayışının formalaşmağa başladığı bu 
dövrdə həmin nöqsanın mahiyyətinə yumşaldıcı mövqedən yanaşmaq olar: çünki cəmiyyət nə “tarix 
abidəsi”, nə də “mədəniyyət abidəsi” fenomenlərinin təsdiqlənmiş dəqiq tərifinə malik deyildi. 

Təəssüf doğurucu məqam həmin nöqsanın bu günədək davam etməsidir. Lakin  bununla belə, 

həmin təsnifatı “tarix və mədəniyyət abidəsi” fenomeninin formalaşması prosesindəki əhəmiyyətini 

də qeyd etmək lazımdır. Abidələrin dörd müstəqil növünün-incəsənət, arxeologiya, memarlıq və 

tarixi  abidələrin daha geniş məcmuuda təmsil olunmasından irəli gələrək artıq ötən əsrin 40-60-cı 
illərində həm normativ-hüquqi sənədlərdə, həm də elmi əsərlərdə “mədəniyyət abidəsi” istilahı 
təsdiqini tapdı. Əgər 1930-cu illərdə abidələrin hamısı demək olar ki, tarix kateqoriyasına aid 
edilirdisə, 1940-cı illərdə abidələrin bir çox növü  “mədəniyyət abidəsi” kateqoriyasına şamil 
edilməyə başladı. Tədqiqatçı O.V.Qalkova bunun səbəbini tarixin özünün mədəniyyətin bir hissəsi 

olması arqumenti ilə əlaqələndirir (2.s.97.). 
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Lakin differensial şəkildə tərtib olunmuş bu təsnifatdan başqa, abidəşünaslıq və muzeyşünaslıq-

da “tarix və mədəniyyət abidəsi” kimi vahid model, yaxud da bütöv bir sistem kimi başa düşülən 

təsnifatların tərtibinə də çox böyük ehtiyac duyulmaqdadır.  Bu məsələ bir sıra tədqiqatçıların 
diqqət mərkəzində olmuşdur. Abidəşünaslıq elmi fənninin yaradıcısı P.Boyarski, abidəşünaslar 
A.Dyaçkov, A.Kulemzin, L.A.Qriffen, S.M.Şestova tərəfindən tərtib olunmuş təsnifatları bu 
cəhətdən əhəmiyyətli addım saymaq olar. Tədqiqatçı S.Şestova normativ aktların təhlilindən əldə 

etdiyi nəticələrə əsasən abidələri mənşə meyarına görə: tarix abidələri, xalq yaradıcılığı abidələri, 

fərdi (kollektiv) yaradıcılıq abidələri və təbiət abidələri kimi növlərə bölmüşdür (14.). Digər 

görkəmli abidəşünas tədqiqatçı A.Kulemzin isə, abidələrin təsnifatını üç: sistematik, qnoseoloji, 
qanunvericilik meyarlarına əsasən növlərə bölgünü daha səmərəli sayır (6. s.197-203.). Xüsusilə, 

sistematik təsnifat tarix və mədəniyyət abidələrinin əhatə dairəsini dərk etmək baxımından 
məqsədəuyğundur. Tədqiqatçı sistematik təsnifatı elmdə qəbul edilmiş fənlərin sistemləşdirilmiş 
qaydası prinsipinə istinadən tərtib etmişdir. 

İndiyədək tərtib olunmuş təsnifatların hamısı üçün iki cəhət səciyyəvidir: bunlardan birincisi, 

abidələrin tipoloji əlamətlərinə əsasən bölgüsü; ikincisi isə, abidələrin təsnifində yalnız maddiliyin 
əsas meyar kimi götürülməsidir. Birinci cəhətlə razılaşdığımız halda, ikinci cəhət irəli sürdüyümüz 

fərziyyə ilə üst-üstə düşmür. Çünki biz tarix və mədəniyyət abidəsi fenomeni üçün həm maddi, həm 

də qeyri-maddi substansiyanın zəruriliyini obyektiv sayırıq. Yəqin ki, bu səbəbdən də bizim təqdim 

edəcəyəmiz təsnifat opponentlərimiz tərəfindən müəyyən narazılıqlarla qarşılanacaq. Lakin bütün 
bunlara baxmayaraq dünyada bu sahədə vahid şəkildə qəbul edilmiş təsnifatın olmaması, əlbəttə ki, 

bəzi elmi yanlışlıqlara yol açır. Bu problemin tarixinə nəzər saldıqda tarixi-mədəni irsin ayrı-ayrı 
növlərə təsnifat bölgüsünün formalaşdırılması prosedurasının kifayət qədər uzun bir müddət ərzində 

ərsəyə gəldiyinin şahidi olmaq mümkündür. İndiyədək təsnifatların  hamısı tarix  və  mədəniyyət  

abidələrinin  qorunması üzrə qanunvericiliyin istiqamətlərindən kənara  çıxmadığından demək  olar 

ki, eyni  mahiyyət  kəsb  edir. Tarix  və  mədəniyyət  abidələrinin fəlsəfi, kulturoloji, sosioloji, 

hüquqi, sənətşünaslıq aspektlərindən  tədqiqi daha geniş vüsət almış ölkə kimi Rusiya alimlərinin 

tədqiqatlarında da bu məsələ öz qəti həllini tapmamaşdır. Tarix və mədəniyyət  abidələrinin 

qorunma və  mühafizəsinin  hüquqi aspektlərinə kulturoloji kontekstdən yanaşanlar A.V.Rabotkoviç 
(13), . . .(7.), hüquqi kontekstdən  yanaşanlar . .  (3). fəlsəfi kontekstdən 

yanaşanlar . . . (8) tədqiqat predmeti  üzrə maraqlı  və  elmi cəhətdən əsaslandırılmış  
mülahizə və tezislər  irəli  sürsələr də lakin  bunların  heç birində tarix və mədəniyyət  abidələrinin 

dəqiqləşdirilmiş  təsnifatına rast gəlinmir. Abidələrin mühafizəsi ilə  bağlı müasir 
qanunvericiliklərdə “tarix  və mədəniyyət abidəsi” anlayışının  yeganə və düzgün tərifinin olmaması 
cəmiyyət  üçün  gərəkli  işdə bir sıra problemlərə  yol açır. Qeyd etmək lazımdır ki, ayrı-ayrılıqda 
götürülmüş “tarix abidəsi” və “mədəniyyət abidəsi” anlayışlarından əlavə, “tarix  və  mədəniyyət  

abidəsi” ifadə-anlayışı rəsmi  sənədlərdə - yuxarıda qeyd  etdiyimiz kimi məşhur Haaqa 
Konvensiyasının qəbulu SSRİ-də abidələrin mühafizəsi  üzrə respublika könüllü cəmiyyətlərinin 

təşəkkül  tapdığı 1950-ci illərin  sonundan daha dəqiq desək, 1965-ci ildə qəbul edilən hökumət 

qərarından sonra təsbitini tapdı. RSFSR və Azərbaycan SSR 1978-ci il “Tarix və mədəniyyət 

abidələrinin qorunması və istifadəsi” Qanunlarında isə, birdəfəlik qətiləşdirildi. Lakin  bu 

fenomenin yenə də həmin vaxtadək dəqiq tərifi sona  qədər  tərtib  edilməmişdi. Bu  “tarix və  

mədəniyyət  abidəsi” anlayışının uzun bir müddət ərzində formalaşdığını sübut edir. Bu prosesdə  

“tarix  və  mədəniyyət  abidəsi” anlayışının hər yeni variantı təriflə  deyil, bu  kateqoriyaya  daxil  
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edilən müxtəlif obyektlərin təsviri baxımdan  sadalanması ilə müşayiət olunurdu. Abidəşünaslığın  
yaradıcısı P.V.Boyarski tarix və  mədəniyyət abidəsinə aşağıdakı tərifi  verir: “Tarix  və  

mədəniyyət  abidələri biosfer sistemində insan cəmiyyətinin  tarixi  inkişafının bütün  tərəflərini  

əks  etdirən maddi obyektlər və  xatirə məkanlar toplusunun şərti-fasiləsiz cərgəsidir” (1.s.127.).  
P.Boyarskinin bu tərifi tərəfimizdən tam şəkildə dəstəklənmir. Abidələr sisteminə yalnız maddi 
obyektlərin daxil edilməsi tarix və mədəniyyət abidələrinin təsnifatını xeyli dərəcədə daraldır. Tarix 
və mədəniyyət abidələrini müxtəlif elmi kontekstlərdən araşdırmış tədqiqatçıların arqument və 

tezislərinin, beynəlxalq, bəzi dövlətlərin, eləcə də  Azəbaycanın qanunvericiliklərində təsbitini 

tapmış müddəaların müqayisəli təhlili müstəvisində bu fenomenin tərifini aşağıdakı şəkildə 

məqsədəuyğun sayırıq: Tarix və mədəniyyət abidələri– zəngin tarixi-mədəni irs məcmuusundan 

yüksək dəyər səviyyələrinə görə dövlət tərəfindən mühafizə məqsədilə seçilmiş xüsusi statuslu 
maddi və qeyri-maddi obyektlərdir. Bu tərif  lakonikliyi ilə nəinki muzeyşünaslıq, eləcə də 

abidəşünaslıq aspektindən əlverişli variantdır. Belə ki, tərifin ifadə nizamından mədəni irs, mədəni 

dəyər, tarix və mədəniyyət abidəsi fenomenlərinin bir-birindən məntiqi bağlılığı asanlıqla təsəvvür 

olunur. Hazırkı fenomenin digər görkəmli  tədqiqatçısı A.N.Dyaçkov isə, tarix  və  mədəniyyət  

abidələrini insanlar tərəfindən keçmişdən gələcəyə ötürülməsi üçün ictimai əhəmiyyətli mədəni və 

texnoloji ənənələrin əşyavi aləmindən seçilən elementlərinin mədəniyyətin funksiyalarından biri 
hesab edir (4. s.43). Bu tərifdə isə, tarix  və  mədəniyyət  abidəsi fenomeninin keçmiş  və gələcək 

arasında  əlaqə  yaratma  xüsusiyyətinə  diqqət yetirilərək onun informativ, semiotik, kommunikativ 

aspektlərinə işarə edilir.  Bu tərif tarix və mədəniyyət abidələrinin təsnifat probleminin obyektiv 

həllinə kömək edir. Çoxaspektli mahiyyətə malik olan tarix  və  mədəniyyət abidələrinin sistematik 

təsnifatında obyektin elmi mənsubiyyəti başlıca prinsipdir. Beynəlxalq  normativlərdən  də  

göründüyü kimi, mühafizəsi  və  qorunması  zəruri sayılan mədəni  dəyərlərin  hər  biri  hansısa  
konkret bir  elmi sahənin  məhsulu  hesab  edilir. Məsələn, təsviri sənətin rəngkarlıq növünə aid 

olan  rəsm əsəri, yaxud  arxeoloji  qazıntılar  prosesində  tapılan  zinyət əşyasının hansısa bir detalı  
da mənşəcə, arxeoloji nümunədən öncə,  dekorativ-tətbiqi sənət  nümunəsi olduğuna görə, 

incəsənətin məhsuludur.  Əvvəldə  qeyd  etdiyimiz  kimi, bir obyekt eyni  vaxtda bir neçə  elmi 

kontekstə malik ola  bilər. Lakin hər bir məqamın əzəli başlanğıcı olduğu kimi, hər bir  abidə  də 

əzəli olaraq  konkret  bir  elmi istiqamətin  daşıyıcısıdır. Bu məqsədlə sistematik təsnifat 

məqsədəuyğundur. Eyni bir  anlayış üçün müxtəlif əsaslar üzrə ayrı-ayrı təsnifatlar verilə bilər. Elm 

üçün isə, obyektlərin  mühüm  əlamətlər  üzrə paylaşdırılmasını əks  etdirən təbii təsnifat vacibdir.  

Tarix və mədəniyyət abidələrinin mövcudluq strukturunda onların növləri ilə yanaşı, tipləri də 

mühüm yer tutur. Muzey mənbəşünaslığında sosiomədəni informasiyanın kodlaşdırma prinsipinə 

istinadən muzey mənbə və əşyaları: əşyavi, təsviri, fono, yazılı, foto, kino kimi tiplərə təsnif olunur. 

Digər təsnifatlar kimi, təbii ki, bu təsnifatın da şərtiliyini  müşahidə etmək mümkündür. Çünki bu 

eyni abidənin müxtəlif təsnifat kateqoriyalarına aid ola biləcəyi obyektivliyi ilə bağlıdır. Belə ki, 

“təsviri abidələr” tipində təmsil olunan heykəl və  “fono abidələr”dəki  səsyazma daşıyıcılarının 
“əşyavi abidələr”də yerləşə biləcəyi arqumentləri mövcuddur: çünki bunlar da əşyavilik xassəsinə 

malikdirlər. Bu cəhət bir daha abidələrin müxtəlif səviyyələr üzrə təsnifatlarının ideal 

mümkünsüzlüyü faktını qabardır. Bu arqument təsnifat tərtibində abidələrin çeşid rəngarənglikləri 

sırasından ümumi əlamətlərin seçilməsi, funksional səciyyələrin ümumiləşdirilməsi və 

təyinatlarının konkretləşdirilməsi haqqında yuxarıda qeyd etdiyimiz fikrin əsaslığını bir daha sübut 
edir. Abidələrin öyrənilməsi və mühafizəsinin təşkilində başlıca meyar götürülən obyektin 
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informasiya potensialı və ondan çıxış edən  muzeal əhəmiyyəti, muzey dəyəri  təsnifatın tərtibinin 

ana xəttini təşkil edir.  
“Tarix və mədəniyyət abidəsi” anlayışı cəmiyyətdə, xüsusilə də, qanunvericilik bazasında 

təsdiqini tapdıqca onun əhatə dairəsinə yeni-yeni kateqoriyadan olan obyektlər daxil edilməyə 

başlayır, bu proses isə, təsnifatların işlənilməsini günü-gündən aktuallaşdırır. 
Açar sözlər: muzeyşünaslıq, tarix və mədəniyyət abidəsi, mədəni irs, təsnifat                                                                                      
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E.M. Eyvazova 
 

Classification of the historical and cultural monuments as the 
problem of museology 

 

 
Summary 

 
One of the problems of the museological science is to determine species and types of monuments of 

history and culture. Having studied the morphology of the individual objects of cultural heritage we can 

make a typological, functional, systematic classification of historical and cultural monuments. The theme of 
this article is dedicated to the principles of classification of monuments on the functional and systematic 

criteria.  
Keywords: classification, historical and cultural monument, museum, typology, cultural heritage.  
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UOT 711.3  

İ.Q.Teymurov  
“Memarlığın əsasları” kafedrası 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 
 

GƏNCƏ VƏ ŞƏKİ ŞƏHƏRİ MÜHİTİNDƏ ÇOXFUNKSİYALI KOMPLEKSLƏRİN 
TƏŞKİLİ PRİNSİPLƏRİ 

 

Həyat təcrübəsi göstərir ki, orta və kiçik şəhərlər şəraitində çox funksiya daşıyan kompleks və 
ya bir neçə təyinatlı bina toplumu demək olar ki, ən əlverişli, rahat təchizat və nəqliyyat çatımı 
baxımından bu günün tələbinə uyğun olan şəhərsalma qurumlarından biri olaraq aktual səslənir. 
Məqalədə, belə polifunksional komplekslərin Gəncə və Şəki şəhərləri üçün şamil edilməsi 
əsaslandırılır və isbat edilir ki, Gəncə və Şəkinin ümumi faktorlarından biri olan çayın planlaşma 
quruluşunda varlığı və təsir dairəsi bu şəhərlərin ictimai xidmət sistemi təşkilini səpələnmiş 
formada yerləşmə prinsipini təyin edir. Yəni, onların bir neçə mövqedə və bir neçə formada 
təqdimatına bəraət qazandırır.  

Məlumdur ki, ictimai xidmət obyektləri və ya mərkəzləri şəhərin ən canlanma yeridir, harada 
ki, hər bir insan öz tələbatına uyğun alış-veriş etmək istəyir [1]. Bu üzdən də Gəncə və Şəkidə belə 
məkan kommunikasiyalarını xatırladan qurumların daha təkmil formada təşkil edilməsi məqsədyö-
nümlüdür. Digər tərəfdən, müxtəlif xidmət növlərinin mürəkkəb bir calanmada birləşdirilməsi 
rasionallıq və rahatlıq baxımından da bu günün tələbinə cavab verir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda 
bu tendensiya nisbi də olsa daha sadə formada hələ orta əsrlərdə ticarət küçələri nəzdində, kiçik 
ticarət sənətkarlıq qrup və məhəllələrində çox fəal şəkildə fəaliyyət göstərirdi. Lakin sonralar ən çox 
da Gəncə şəhərində şəhərin plan quruluşu genişləndikcə onun məkanı ayrı-ayrı artdıqda iri 
funksional mühitlərə ayrıldığından, yəni yaşayış massivlərindən artıq sənaye zonalarının ayrılması, 
şəhər parklarının yaranması, iri vağzal və digər kommunikasiya qurumlarının zona fərqliliyi xidmət 
sahələrinin təqdimatına da təsir etdi. Belə ki, Azərbaycanda keçmiş SSRİ məkanına daxil 
olduğundan onun orta və iri şəhərlərində üç pilləli xidmət sistemi tətbiq edildi [4]. Bunlardan fərqli 
Avropa və digər inkişaf etmiş kapitalizm dövrünün törəmələri kimi inkişaf tapan şəhərlərin ictimai 
xidmət sahələrinin yerləşməsi, statusu və ya tərkib hissələri bu üsuldan imtina edərək iki pilləli 
xidmət sisteminə keçdi, yəni bir hissəsi bilavasitə yaşayış massivləri və ya mikrorayonları, yaşayış 
evlərinə yaxın verilir, digər hissəsi isə daha çox nəqliyyat qovşaqlarına meyl edərək əlverişlilik 
baxımından tədricən mürəkkəb funksiyalı komplekslər təşkil etməyə başladı. Demək olar ki, onlar 
da bəzi halda kommersiya, yaşayış və işgüzarlıq funksiyalarının nəqliyyat infrastrukturuna 
qoşulması əsaslandırılırdı.  

Bu təcrübə məntiqi baxımdan da demək olar ki, əlverişli olsa da Azərbaycan, o cümlədən də 
Gəncə və Şəki şəhərləri üçün tam şəkildə tətbiqi düzgün gəlmirdi, çünki hər birinin öz təbii şəhər-
salma xüsusiyyəti xidmətə olan ənənəvi münasibəti var idi və burada artıq mövcud olan xidmət 
sistemində nəzərə alınmalıdır. Digər tərəfdən bu sistem bu şəhərlərin meydanları ilə də müxtəlif 
ötərgi kiçik xidmət tikililəri vasitəsilə əlaqələndirilməsindən əlavə şəhərlərin yaşayış əraziləri ilə 
yaxın kontaktda olma imkanı və sosial tələblərə uyğun olması da öz özlüyündə artıq isbat edilmiş 
bir seçim idi. Ona görə də əhalinin rahatlığına təminat yaradan bir sistemə ehtiyac duyulur.  

Məqalə məhz bu problemin həllinə yönəldilmiş və bir neçə məqamlar əsaslandırılır. Onlardan 
biri də budur ki, Gəncə çayın şəhəri iki yerə bölməsi səbəbindən istər-istəməz nəqliyyat keçidlə-
rində bir neçə funksiyanı daşıyan komplekslərin formalaşmasını zəruri bir prosesə çevirir və belə 
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qurumların şəhərin plan quruluşunun nisbi xətti olması səbəbindən bir neçə yerdə yaradılmasını 
əsaslandırır. Bu məkanlara vağzalın inzibati meydan yaxınlığında, bazar ətrafında olan boşluqları, 
dini komplekslərdən aralı olsa da ictimai maraq yaradan mərkəzlər nəzdində verilməsinə bəraət 
qazandırır. Şəki şəhərinin plan quruluşu Gəncədən fərqli olduğundan təbii bu özünü onun xidmət 
ocaqları yerləşməsində də göstərir [4]. Məsələn, tarixi mərkəzin kompakt strukturundan bir qədər 
kənarda olan çay sahilində ayrı-ayrı müasir tipli xidmət obyektlərinə rast gəlmək olar. Bu onu 
göstərir ki, şəhərin xətti quruluş olan hissələrində yaşayış məhəllələrinə yaxın olması üçün vaxt aşırı 
kiçik dükan-emalatxana kimi xidmət obyektinin təkrarlanması əsrlərlə özünü təsdiqləmişdir. Bu 
problemin daha dərindən təhlil edilib cavablandırılması üçün mütləq xidmət etmə anlayışına daha 
aydın izah edilməsinə ehtiyac duyulur, çünki xidmət sahələrinin təşkili gördüyümüz kimi şəhərin 
yerləşmə şəraitindən asılı olduğu kimi çayla münasibətindən, yaşayışla istehsal sahələrinin bir-
birinə yaxın və ya uzaq olmasından, əhalinin sayından və şəhərin regionda məskunlaşmasında 
tutduğu statusdan da asılıdır. Bu mənada onların hər ikisi də regional mahiyyətli olaraq istinad 
mərkəzləridir və ətrafında olan kiçik şəhərlərə və çoxsaylı qəsəbə və kəndlərə dominantlıq edir. Ona 
görə bu şəhərlərin xidmət sisteminə düşən yük əlavə təsirlər səbəbindən çox olduğundan bu 
şəhərlərdə formalaşdırılan və inkişaf etdirilən xidmət sahələrinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Belə 
ki, şəhər həyatı dəyişdikcə (Gəncədə - sənaye potensialının artması, Şəkidə isə turizm sahəsinin 
genişləndirilməsi) orada xidmət sisteminin təkmilləşdirilməsi və davamiyyətli inkişaf etdirilməsini 
tələb edir. Bu o deməkdir ki, cəmiyyətdə olduğu kimi hər bir şəhərin də öz inkişaf konsepsiyası var 
və onu müəyyən edən inkişaf meyarları var, hansılar ki, bir vəziyyətdə üstünlük edirlərsə, digərlə-
rində ancaq köməkçi rol oynayırlar. Məhz bu meyarların əsasında müxtəlif modellərin qurulmasına 
imkan yaranır. Yuxarıda göstərdiyimiz müqayisədən bəlli olur ki, xidmət sahələrinin bir vahid 
sistem tərkibində düzgün təşkil edilməsi üçün bir neçə üsuldan istifadə daha əlverişli olardı.  

Məsələn, tərkib, ərazi və status baxımından daha kiçik həcmli xidmət komplekslərinin bila-
vasitə yaşayış mühiti nəzdində yaşayışa daha yaxın ərazilərdə təşkili əgər lokal (vizual, psixoloji, 
funksional, bədii memarlıq və s.) təsirə malikdirsə, şəhər mühitinin daha izdihamlı olan yerində 
(vağzallar, ictimai mərkəz, meydanlar, sahil xiyabanları və s.) çoxfunksiyalı komplekslər onların 
bədii obrazını formalaşdırmaqla bərabər, həm də əhalinin çoxunu təşkil edən yaş kontingentinin 
(17-55), tələblərinə cavab verə bildiyi üçün daha cəlbedicidir. Məsələn, Şəki şəhərinin ictimai 
mərkəzləri sayılan (bazar və Axundov adına park) yerlərdə əhalinin aktiv yaş hissəsi asudə vaxtını 
orada keçirir və qruplar şəklində onların yaxınlığında xidmət obyektlərinin yerləşməsi də bu 
baxımdan özünə bəraət qazandırır. Bu səbəbdən də onları daha mütəşəkkil formada və daha geniş 
mütəşəkkil formada və daha geniş tərkibdə çoxfunksiyalı komplekslər kimi təqdim olunması həm 
subyektiv, həm də obyektiv baxımdan əlverişli olardı. Obyektiv səbəb odur ki, səpələnərək təşkil 
edildikləri halda onların böyük ərazi tutduqlarının əvəzinə kompakt bir sahədə calanma formasında 
təqdim edilməsi azad açıq məkanlara, yəni yaşıllıqlara daha geniş yol açır. Subyektiv səbəb odur ki, 
hər bir şəhərdə zəruriyyətdən doğan vəziyyətdə firma, bank, biznes mərkəzlərinə ehtiyac oldu-
ğundan və onlara müxtəlif müsafirlərin gəlməsi və eyni bir zamanda öz müxtəlif problemlərinin 
yerinə yetirilməsi mümkün olur. Burada otel, işgüzarlıq mərkəzləri, sazişlər bağlayan tikintilər, 
sərgi salonu, malların satış salonu, məişət obyektləri və sairə yerləşgələr də ola bilər.  

Digər tərəfdən, regionun daxilində olan yaşayış məntəqələrindən də burada alış-veriş edənlərin 
sayı artdıqca şəhər-kənd nəqliyyat əlaqəliyi də möhkəmlənə bilər. 

Göründüyü kimi belə çoxtəyinatlı komplekslərin iri şəhər ətrafında (Gəncədə) və kiçik şəhərin 
(Şəkinin) canlanma yerlərinə yaxın tikilməsinə bir çox aspektdən bəraət qazandrmaq olar. Lakin 
status fərqliliyində və yerli şəraitdən asılı olaraq onların iki formada təqdim edilməsi daha düzgün 
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olardı: 1. Sırf bir-iki funksiyanın daxilində olan sahə fərqliliyi formasında (səhiyyə mərkəzi, idman 
mərkəzi, ticarət mərkəzi, yaşayış mərkəzi və s.); 2. qarışıq funksiyalı bir toplumda bir-birindən 
fərqli proseslərin bir məkanda bilərəkdən yığılması və təşkil səviyyəsi də yüksək olur. Məsələn, 
inzibati-ictimai, yaşayış-ictimai, yaşayış-ticarət, istirahət-əyləncə və s. 

Bu üzdən məqalənin ali məqsədi də mövcud təcrübənin mütərəqqi cəhətlərindən istifadə edərək 
yeni texnoloji nailiyyətlər və nəqliyyat infrastrukturu calanmasında yeni tipli çoxtəyinatlı 
komplekslərin təşkili və lazımi səviyyəyə çatdırılmasıdır [3].  

Belə ki, məkan baxımından optimal quruluş kimi təqdim edilən xidmət sahələrinin vahid bir 
ərazidə yığılması yerləşmə prinsipini də təyin edə bilər, yəni hansı səbəbdən onların şəhərlərin tarixi 
mərkəzində yerləşdirilməsi və hansı səbəbdən sərhəd qurşağına çıxardılaraq vaxtaşırı kənar qəsəbə 
və kəndlərlə calanma yerində təşkil edilməsinə bəraət qazandırmaq lazım olacaq.  

Məsələn, Gən ə şəhərində indiki mövcud olan şəhər meydanı çoxfunksiyalı bir məkandır, 
çünki bu meydana həm şəhərin baş inzibati-idarə funksiyası daşıyan iri ictimai bələdiyyə binası 
çıxır, hər iki tərəfində mədəniyyət ocaqları yerləşir, meydanın şərq sərhədinə yaxın Texniki 
Universitetin binası ucalır. 

Digər tərəfdən Nizami küçəsinə çıxan və tranzit magistralların ən mərkəzi hissəsini tutan 
obyekt şəhərin ictimai mərkəzidir ki, o, öz tərkibinə görə çoxfunksiyalıdır. Onun bir qolu şəhər 
univermağı, bir qolu poçt, qarşıda məişət-təsərrüfat mərkəzinə aid pavilyonlar yerləşmişdi. Bu onu 
göstərir ki, belə iri şəhər şəraitində çoxfunksiyalı məkanların bir neçə yerdə (səpələnmiş) 
yerləşdirilməsi məntiqi bir prosesdir. 

Gəncənin köhnə zonasına yaxın yerləşən meydanda da inzibati bina, məscid, XVII əsr türbə 
abidəsi, şəhər parkı da yerləşməklə bu məkanı çoxfunksiyalı etmişdi. Qeyd edək ki, Gəncənin 
köhnə baş bazarı da dörd yol ayrıcında yerləşməklə bilavasitə tarixi yaşayış massivlərinə çıxır və 
əlaqəlikdə yaşayış-ictimai xidmət bir vəhdəd təmasda özünü biruzə verir [5]. 

Digər tarixi şəhər saydığımız Şəkinin planlaşma quruluşu elədir ki, onun həm tarixi hissəsində, 
həm qoruq hissəsində, həm də şərqə tərəf inkişaf tapmış yeni yaşayış məhəllələrində də çoxfunk-
siyalı məkanların varlığı qanunauyğundur. 

Məsələn, şəhər kənarına, köhnə Şah igamətgahına çıxan yaşayış massivi olmaqla, həmdə bir 
hissəsi meşə-parka söykənir, harada köhnə qala qoruq kimi qorunur. Burada üç funksiya birləşərək 
çox gözəl bir vizual məkan təşkil etmişdi.  

Başqa bir misalda bir yenə də çoxfunksiyalı məkanı bina yığımının kompleksi kimi təqdim edə 
bilərik. Bu yoxuşa çıxan ticarət küçəsi, harada iki karvansara, hamam, bir az aralı, lakin məkan 
birliyi olan Xan sarayı qarşısında park və onun nəzdində də VII əsrə aid xristian abidəsidir. Bu 
parçalanmış məkan ictimai funksiya daşıyan çoxfunksiyalı bir şəhərsalma fraqmenti kimi turistlər 
arasında böyük mahiyyət daşıyır. 

Açar sözlər: çoxfunksiyalı komplekslər, ictimai, xidmət sahələri, yaşayış massivi, dini, sənaye zonaları 
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I.Q.Teymurov  
 

Principles of organization of multifunctional complexes in the urban  
environment of Ganja and Shaki 

 
 

Summary 
 
 

The practice of functioning of public service systems in medium-sized and small cities convinces 
suggestion of mixed types of objects conditions of specifics of planning structures and the sizes of economic 

and social potentials. 

The article deals with the examples of Ganja and Shaki cities which took a certain form by presence in 
their structure of river plans; location of the historical center in certain borders is dictated by using of 
multifunctional complexes providing transport and pedestrian availability and opportunity to reach more 
social and trade needs quantitatively. 

Keywords: multifunctional complexes, social, service sector, housing area, religious, industrial areas 
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İ.S.İsayeva 

 

XX əsrin əvvəlində Azərbaycan Respublikasında ictimai binaların tipologiyasının inkişafı 
 

Xülasə 
 

Tipologiyanın məqsədi – bina tiplərinin yaradılmasının əsas obyektiv qanunlarını sistemləşdirmək və 
işləyib hazırlamaq, funksional, konstruktiv və iqtisadi parametr və tələbləri hazırlamaq, bina tiplərinin 
təsnifatını və nomenklaturasını yaratmaq, yerləşgələrin normativ və tərkibini təyin etmək. Tipologiya – nə, 

neçiyə və necə tikmək suallarına cavab verir.  
Hər bir cəmiyyət inkişaf edərək onun maddi və mədəni tələbatlarına cavab verən yeni ictimai binalar 

yaradır.  
Azərbaycanda müstəqillik, həmçinin bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində yeni məskunlaşma prinsipləri 

və yeni cəmiyyətin tələbləri ilə sıx bağlı olan ictimai binaların yeni tipləri həyata keçdi. 
Açar sözlər: memarlıq, ansambl, tipologiya, funksional, konstruktiv, bazar iqtisadiyyatı, ictimai binalar. 
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İ.S. İsayeva 
 

The development of public buildings typology in the Republic of Azerbaijan in the begining  
of the twentieth century 

 

Summary 
The task of typology is to organize and develop the main objective laws of creation of building types, to 

produce functional, structural and economic parameters and requirements, create the classification and 
nomenclature of types of buildings, set the standards and the composition of the premises. The typology 

answers to such kind of questions like ühat, how much and how to build. 
 Each society while developing, creates new public buildings to meet its material and cultural needs.  
 In Azerbaijan, condition of independence and the transition to a market economy have caused new 

types of public buildings, closely related to the principles of the new settlement and the requirements of the 

new society. 

 Keywords: architecture, ensemble, typology, functional, structural, market economy, public buildings. 
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İ.A.İsbatov 
Azərbaycan Respublikasının əməkdar memarı  

“Bakıdövlətlayihə” institutunun direktoru 
 

ABŞERON YARIMADASI MƏSKUNLAŞMA SİSTEMİ OLAN BAKI 
AQLOMERASİYANIN İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ 

 
Müasir dövrdə şəhərsalma mütəxəssislərinin qarşısında paytaxtımız olan Bakı aqlomerasi-

yasının, yəni Böyük Bakının Regional İnkişaf Sxeminin hazırlanması məsələsi qoyulmuşdur. 
Abşeron yarımadası və onun əsas şəhərləri olan Bakı, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərinin 

yerləşdiyi cografı ərazi Azərbaycanın iqtisadi və sosial cəhətdən ən fəal regionudur. Azərbaycanın 
paytaxtının, eləcə də əsas iqtisadı fəaliyyət sahələrinin bu ərazidə yerləşməsi buranın həyat tərzi və 
keyfiyyətinə, təbii zənginliyinə və iqtisadiyyatına olan marağın artmasına səbəb olmuşdur. Region 
həm də özünün yüksək sənaye inkişafı və iqtisadi artımı ilə də tanınır. Mövcud imkanlar və 
problemlərə cavab olaraq bu cür artım regionun ekoloji və sosial dəyərlərini ortaya çıxarır. Böyük 
Bakının Regional İnkişaf Sxemi Abşeron yarımadası üçün irəliyə doğru atılmış mühüm bir addım 
olacaqdır. Bu sxem Azərbaycan xalqının istək və arzularının həyata keçirilməsinin və eləcə də on-
ların yaşadığı mühitin ekoloji cəhətdən dəyərləndirilməsinin, mövcud həyat tərzinin yüksəl-
dilməsinə olan əzmlərinin sübutu olacaqdır. Bundan başqa, bu sənəd potensial imkanların ortaya 
çıxmasına da təkan verəcəkdir. 

Milli siyasəti istiqamətləndirən Azərbaycan Respublikasının regionlarının 2009-2013-cü illərdə 
sosial-iqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramı 2009-cu i1, 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublika-
sında yoxsulluğun azaldılması va davamlı İnkişafı Dövlət Proqramı ilə bağlı və bu proqramların tət-
biqi ilə hazırlanan bu sxem bütün dövlət orqanlarını, sənaye və biznes sahələrini eləcə də cəmiyyəti 
işə cəlb etməklə vahid bir qüvvəyə çevriləcəkdir. Bu sxem rəhbər (idarəedici) prinsiplərdən, yekun 
hesabatlardan, strategiyalar və tədbirlərdən ibarətdir, uzunmüddətlidir və onun geniş miqyaslı stra-
tegiyası Abşeron yarımadasının gələcək artımının və inkişafının tarazlaşdırılması məqsədini daşıyır. 
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Abşeron yarımadasının tələbatları təbii ki, zaman keçdikcə dəyişəcək və bu proqram da 
yaşayan bir sənəd kimi bu dəyişikliklərə əsasən inkişaf etdiriləcəkdir. Sxemin həyata keçiril-
məsində, monitorinqlərdə və tədqiqatlarda iştirak edənlərin əsas vəzifəsi regiona xas olan 
dinamikliyin “uyğunlaşan və çevik” şəkildə davam etdirilməsindən ibarət olacaqdır. 

Sxemin həyata keçirilməsinin ilk mərhələsi sayılan “Mövcud vəziyyət” hesabatı Abşeron 
yarımadasının mövcud vəziyyətinin və eləcə də güclü və zəif tərəflərinin tədqiq olunması məqsədini 
daşıyır. Regionun təbii-mədəni dəyərlər, iqtisadi ehtiyatlar, inkişaf edən yeni sənaye sahələri 
sayəsində əldə olunan milli əhəmiyyətə malik sənaye bazası və beynəlxalq əhəmiyyətə malik turizm 
bazası vardır. Region özünün həyat davamlılığı ilə tanınmışdır və əhəmiyyətli dərəcədə sosial-
ekoloji atributlarla əhatə olunmuşdur. 

Bu hesabatda Abşeron yarımadasının Regional Planlaşdırma Tədqiqatının (RPT) birinci 
mərhələsi üzrə yekun nəticələr təqdim olunmuşdur. Hesabat mənzil, su, əsas infrastruktur sahələri, 
iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, sənaye, ticarət üzrə tədqiqatlara və əhali, ailə və işçi qüvvəsi üzrə 
siyasi və demoqrafik məlumatlara əsaslanaraq hazırlanmışdır. Bu hesabata sahələr üzrə tədqiqat-
ların ətraflı nəticələri və regionun planlaşdırılması üzrə peyk şəkilləri daxil edilmişdir. Bir çox 
hallarda dəqiq və düzgün məlumatların əldə olunmasında maneələrə rast gəlinməsinə baxmayaraq, 
layihə üzərində çalışan mütəxəssislər və əməkdaşlar məlumatların etibarlılığı şübhə yaratdığı 
hallarda “peşəkar qərarlarından” istifadə etmişlər. Konkret məlumatların etibarlılığı şübhə doğur-
duğu halda üstünlük bu qərarlara verilmişdir [1]. 

Abşeron yarımadasının son ərazi planı 1982-ci ildən başlayaraq hazırlanmış, 1987-ci ildə təsdiq 
olunmuşdur. Bu planın məqsədi 2005-ci ilə regional inkişaf modelinin hazırlanması idi. Lakin 
planın hesabat müddətinin çoxdan bitməsinə baxmayaraq, Abşeron yarımadasında planlaşdırma 
tədqiqatları hələ də tam aparılmamışdır. 1987-ci ildə plan təsdiq olunduqdan sonra Azərbaycanda 
və eləcə də Abşeron yarımadasında ciddi dəyişikliklər baş verdi. Azərbaycan azad bazar 
iqtisadiyyatına keçməyə üstünlük verdi və bütün sxem “planlı iqtisadiyyat” sistemindən “azad 
iqtisadiyyat” sisteminə keçdi. Bu hadisənin üstündən 20 il keçməsinə baxmayaraq, keçid dövrü tam 
başa çatmamışdır və azad bazar iqtisadiyyatının qaydalarına tam uyğunlaşma hələ də davam edir 
[2]. Keçid dövrünün çətinliklərini aradan qaldırmaq və bu keçidi sürətləndirmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitekrura Komitəsi Dünya Bankı ilə birgə 
hesabat dövrü 2012-2030-cu illəri əhatə edən yeni planın hazırlanması qərarını vermişlər. 

Böyük Bakının Regional İnkişaf Planı milli siyasətin bir hissəsi kimi qəbul edilərək bütün 
dövlət orqanlarının, sənaye və biznes sahələrinin və eləcə də cəmiyyətin işə cəlb olunması ilə 
həyata keçirilməlidir. 

Bu planlaşdırma prosesinin əsas məqsədi Abşeron yarımadasının gələcək artımı və inkişafının 
idarəedilməsinə vahid yanaşmanın təmin edilməsindən ibarətdir. Tədqiqatlann əsas məqsədləri 
aşağıdakılardır: 

- Bütün regionun planlaşdırma və idarəedilməsinə vahid yanaşmanın təmin edilməsi: 
- İqtisadi bazanın diversifikasiyası zamanı regionun sosial-ekoloji inkişafının təkmilləşdirilməsi 

üzrə strategiyaların işlənib hazırlanması; 
- Regionun rəqabət üstünlüyünü və gələcəyinin davamlılığını artırmaq məqsədilə mövqelərinin 

müəyyənləşdirilməsi. 
BBRİP-nin hesabatı Abşeron yarımadasındakı mövcud vəziyyəti əks etdirən bir sənəddir. Giriş 

bölməsindən sonra əhali, mənzil, təhsil, ictimai, səhiyyə, iqtisadiyyat və əmək bazarı, ətraf mühit, 
təbii-mədəni dəyərlər, nəqliyyat, su, enerji və rabitə üzrə məlumatlar təqdim olunub. Hər bölmədə 
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müvafiq sahə ilə bağlı mövcud vəziyyətin təhlili aparılmış, həmin sahənin problemləri müəyyən-
ləşdirilmişdir və bu problemlərin maraqlı tərəflərlə müzakirə olunmasına ehtiyac vardır. 

Böyük Bakının Regional İnkişaf Planının metodlogiyasını hərtərəfli tədqiqatlar, təhlillər və 
qiymətləndirmələr təşkil edir. “Mövcud vəziyyət” hesabatı sahələr üzrə tədqiqatların ətraflı təhlili-
nin nəticələri və regionun planlaşdırılması üzrə peyk şəkillərinin əsasında hazırlanmışdır. Layihə 
hesabatının hazırlanması üçün Coğrafi İnformasiya Sistemi yaradılmış və istifadə olunmuşdur. 

Böyük Bakının Regional İnkişaf Planı regional və sub-regional planlaşdırmanın AzDTN 1.5-2 
və AzDTN 2.6-1 uyğun olaraq tərtib olunmuş Milli Ərazi Planı aşağıda göstərilən:  

- Şəhərsalma Əsasları haqqında 11 iyun 1999-cu il tarixli, 684 saylı qanun; 
- Torpaq məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında 28 iyun 1999-cu il tarixli 695 saylı qanun; 
- Ekoloji təhlükəsizlik haqqında 8 iyun 1999-cu il tarixli, 677 saylı qanun; 
- Ətraf mühitin qorunması haqqında 1999-cu il tarixli, 678 saylı qanun; 
- Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, işlənməsi, razılaşdırılması, ekspertizası və təsdiq edilməsi 

qaydaları, AzDNT 1.5-2 Azərbaycan Respublikası Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi, Bakı 
2000-ci il; 

- Dövlət Şəhərsalma norma və qaydaları, qəsəbə və kənd yaşayış məskənlərinin 
planlaşdırılması və abadlaşdırılması, AzDNT 2.6-1 Azərbaycan Respublikası Dövlət Tikinti və 
Arxitektura Komitəsi, Bakı 2002-ci il təlimatlarına və qanunvericiliyinə əsasən aparılmalıdır.  

Ölkədə planlaşdırma qanunvericiliyi daxil olmaqla bütün qanunvericiliklər Milli Məclis 
tərəfindən hazırlanır və müvafiq olaraq planlar Şəhər İcra Hakimiyyəti və Nazirlər Kabineti 
tərəfındən təsdiqlənir. Nazirlər Kabineti adından Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 
planlaşdırma hədəfləri və sosial-iqtisadi inkişaf planlarının insan və təbii ehtiyatların potensialını 
nəzərə alaraq maliyyə üstünlüklərinin müəyyənləşdirilməsini nəzərə alınmasını təklif edir. 

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi planlaşdırma qanunvericiliyi üzrə təkliflərin 
verilməsində iştirak edir və planlaşdırma siyasətini həyata keçirir. Dövlət Şəhərsalma və 
Arxitektura Komitəsi müxtəlif sektorlar üzrə əldə olunmuş məlumatların əsasında planlar, regional 
və sub-regional planlar və yerli planların işlənib hazırlanması üzrə məsul dövlət idarəsidir. 

Lakin, öz sahələri üzrə planlar təqdim edən digər idarələr də vardır. Bunlara Nəqliyyat 
Nazirliyini, Ekologiya Nazirliyini, “Azərsu” ASC-ni və s. misal gətirə bilərik. Ümumilikdə 
planların yerinə yetirilməsi üzrə öhdəliyi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti daşıyır. Lakin qoyulan 
investisiyaların və digər işlərin həcmi ilə əlaqədar digər idarələr də bu işə cəlb olunaraq planların 
yerinə yetirilməsi üzrə öhdəlik daşıya bilərlər. Məsələn, Nəqliyyat Nazirliyi əsas yollara qoyulan 
investisiyaların, “Azərsu” ASC isə əsas su və kanalizasiya layihələrinin yerinə yetirilməsi üzrə 
məsul dövlət idarələridir. BBRİS ərazinin planlarının hazırlanması və yerinə yetirilməsinin vahid 
şəkildə həyata keçirilməsini nəzərdə tutmuşdur. Bu səbəbdən, mövcud tədbirlərin lazımınca həyata 
keçirilməsinə baxmayaraq, səmərəliliyin artırılması üçün yerli, regional və milli səviyyədə 
ekologiyanın mühafizəsi, iqtisadi inkişafı, cəmiyyətin mədəni, iqtisadi, fiziki-sosial rifahının 
qorunub saxlanılması kimi digər tədbirlərin də görülməsi zəruridir. Bu prinsip insanların həyati 
keyfiyyətlərinin qarşılıqlı əlaqələrini və asılılığını, iqtisadi artımı, təbii-fiziki və bioloji ehtiyatların 
deqradasiyası və ya zərərinin qarşısının alınmasını və stabilləşməsini nəzərə alır. 

Təqdim olunan sxem yuxarıda qeyd edilən prinsiplərin aşağıdakı qaydada yerinə yetirilməsini 
nəzərdə tutmuşdur: 

- qərarlar qəbul olunan zaman həm uzunmüddətli həm də qısamüddətli iqtisadi, ekoloji, sosial 
amillərin ümumiləşdirilməsi; 
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- ətraf mühitin ciddi və qarşısıalınmaz ziyan təhlükəsinə məruz qalacağı təqdirdə ətraf mühitin 
çirklənməsinin qarşısının alınması üçün elmi cəhətdən təsdiqlənməmiş tədbirlərin həyata 
keçirilməməsi; 

- tədbirlər və proqramlar həyata keçirilərkən qlobal xarakter daşıyacaq ekoloji təsirlərin nəzərə 
alınması; 

- ətraf mühitin mühafizəsi imkanlarını artıra biləcək güclü, inkişaf edən və çoxsahəli 
iqtisadiyyatın zəruriliyinin nəzərə alınması; 

- ekoloji cəhətdən təhlükəsiz qaydada beynəlxalq rəqabətliliyin yüksəldilməsi və 
dəstəklənməsi; 

- dəyərləndirmə, qiymətləndirmə və stimullaşdırma mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə 
səmərəli və çevik siyasətin təşkil olunması; 

- cəmiyyətin marağına toxunan qərarların qəbulu zamanı konsultativ mexanizmlərin tətbiqi 
vasitəsilə onlara bu tədbirlərdə iştirak etmə hüququnun verilməsi [1]. 

Gələcək artım insanların həyat səviyyəsini artırmaq istəyindən asılı olacaq. “Mövcud vəziyyət” 
hesabatı Abşeron yarımadasının planlaşdırılmış artımına doğru atılmış addımdır. 

Ekspertlər və region əhalisi tərəfindən artımı təmin edəcək fəlsəfi bünövrə hesab olunan 
dəyərlər və atributlar müəyyənləşdirilmişdir və planın bu dəyərlər və atributlarla təyin olunması 
nəzərdə tutulmuşdur: 

  Cəmiyyətin yaşama qabiliyyəti və təhlükəsizliyinin təmin olunması 
  Ekoloji davamlılığın təmin olunması 
  Təkmilləşmiş səhiyyə və rifahın təmin olunması 
  Təhsil, bilik və informasiya sisteminin inkişafı 
  Sosial ədalət, bərabər hüquqluğunun və iştirak hüququnun təmin olunması 
  Regional və kənd ictimai qruplarının nəzərə alınması 
  Ətraf mühit, torpaq və iqlimin nəzərə alınması 
  Regionun ümumi və məqsədyönlü görüntüsünün təmin olunması 
  Çiçəklənən iqtisadiyyatın təmin olunması 
Son 20 il ərzində Azərbaycan sosial, iqtisadi, mədəni və idarəetmə sahələrində bir çox 

dəyişikliklərdən keçmişdir. Özünəməxsus dəyərləri və fərqli irsi olan bir ölkə olan Azərbaycan öz 
rifahını yüksəltmək və beynəlxalq cəmiyyətə inteqrasiya etmək üçün nadir özünəməxsusluğunu 
pozmadan düşünülmüş bir addım ataraq azad bazar iqtisadiyyatına keçmişdir. Dünyada tez-tez 
dəyişikliklər baş verir və bu dəyişikliklərin əsasını texnologiyalar təşkil edir. Demək olar ki, hər gün 
alimlər həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi yönümündə yeni kəşflər edirlər. Son 70 il ərzində 
kompüterlərin tətbiqi və informasiya texnologiyasının inkişafı bütün insanların həyat tərzini 
dəyişdirmişdir. Bu dəyişikliklər xüsusən də informasiya texnologiyaları təhsilin və maariflən-
dirmənin səviyyəsinin yüksəldilməsinə də təsir etmişdir. Bizim qarşımızdakı duran əsas məsələ bu 
dəyişiklikləri idarə edə bilməkdən ibarətdir. Strategiyamız bu dəyişikliklərin üstünlüyündən istifadə 
edərkən onların xoşagəlməz təsirlərinin aradan qaldırılmasından ibarətdir. 

Bu dəyişikliklər regional planlaşdırmanın həyata keçirilməsi zamanı ətraf mühitin planlaş-
dırılması, ehtiyatların idarə olunması, planların yerinə yetirilməsi üzrə yanaşmalara da təsir edir. 
“Doğru” vasitələrlə təchiz olunmadan suala “doğru” zamanda cavab verə biliriksə bu hələ tapşırığın 
tam şəkildə yerinə yetirildiyi demək deyil. 
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Dəyişikliklərə “doğru” zamanda “doğru” cavab verə bilmək üçün bizim planlaşdırma yanaş-
mamız da dəyişmişdir. Beynəlxalq səviyyəli layihəçilər klassik planlaşdırma yanaşmalarındansa bu 
dəyişikliklərin idarə olunmasına üstünlük verirlər. “Şəhərsalma planlaşdırılması” tədricən “şəhər-
salma idarəetməsi” ilə əvəz olunur və bu sxemə planlaşdırma sisteminin hazırlanması və planlaş-
dırma infrastrukturu daxildir. Layihəçilərin, qərarların verilməsi üzrə məsul şəxslərin, menecerlərin 
və layihəni həyata keçirən digər şəxslərin qarşısında duran əsas vəzifə “dəyişikliklərin idarə 
olunması” və qısa və uzun müddət ərzində bu dəyişikliklərin idarə olunmasına dair sxemlərin 
hazırlanmasından ibarətdir. 

Azərbaycan Avropa ilə Mərkəzi Asiya arasında yerləşməklə Qafqaz regionuna aid edilir. O, 
şərqdən Xəzər dənizi, qərbdən Gürcüstan, Ermənistan və Türkiyə, cənubdan İran və şimaldan 
Rusiya ilə həmsərhəddir. Onun ərazisi 86,6 min kvadrat kilometr, əhalisi isə Dövlət Statistika 
Komitəsinin 2011-ci ilin əvvəlinə olan məlumatına əsasən 9,11 milyon nəfərdir, əhalinin təxminən 
üçdə biri Bakı, Sumqayıt və Xırdalan şəhərləri də daxil olmaqla Abşeron yarımadasında yaşayır. 

Ölkə əsasən neft və qaz ehtiyatları olmaqla zəngin faydalı qazıntılara, məhsuldar kənd 
təsərrüfatı torpaqlarına, savadlı işçi qüvvəsi potensialına və güclü sahibkarlıq ənənələrinə sahibdir. 

Azərbaycan iqtisadi inkişafına görə MDB-də ilk yerlərdən birini tutur. Azərbaycan dünyanın ən 
sürətli iqtisadi inkişafa malik ölkəsi sayılmışdır və 2007-ci ildə ÜDM-nin real artımı 23,40% təşkil 
etmişdir. 

2004-2009-cu illər ərzində real dəyəri üzrə Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) 2,8 dəfə artaraq 43 
milyard ABŞ Dolları təşkil etmişdir. Adambaşına ÜDM 2004-cü ildən 2009-cu ilə qədərki dövr 
ərzində 2,2 dəfə artaraq 4874 ABŞ Dolları təşkil etmişdir. 2009-cu ildə ÜDM 9,3 %, adambaşına 
düşən ÜDM isə 2008-ci il ilə müqayisədə 7,9 % artmışdır. Ümumilikdə ÜDM-un 64,1%-i istehsalat 
sektorunun, 28,3 % xidmət sektorunun hesabına formalaşmışdır; bu sektorların artımı müvafiq 
olaraq 10 və 9,1 % təşkil etmişdir. Bu sürətli artım əsas etibarı ilə neft sənayesinin müsbət inkişafı 
ilə səciyyələnir ki, bu da Azərbaycanın ÜDM-nin üçdə birinə yaxın hissəsini təşkil edir. 1999-cu 
ildən etibarən qeyri-neft sektorunda da artım müşahidə olunmuşdur (orta illik artım 10% olmaqla). 
Hökumət neft gəlirlərinin verdiyi imkanlardan yararlanmaq və qeyri-neft sektorunda da inkişafı 
təmin etmək və bununla da, ölkədə davamlı məşğulluğu və həyat şəraitini təmin etmək 
niyyətindədir. 

Azərbaycanın paytaxtı olan Bakı şəhərində mərkəzi dövlət orqanları, eləcə də, mühüm mədəni 
və təhsil müəssisələri yerləşmişdir. Bundan əlavə, Bakı və ətraf ərazilərdə mühüm neft sənayesi 
müəssisələri və istehsal infrastrukturu cəmləşmişdir. Bakının iqtisadiyyatı neft bumundan sonra 
diversifikasiyaya uğramışdır və hazırda region neft-kimya, elektroenergetika və maşınqayırma 
sahələri ilə tanınır.  

Böyük Bakının Regional İnkişaf Planının əsas məqsədi gələcək qərarlarının ictimaiyyətin 
dəstəyi ilə qəbul olunacağı geniş planlaşdırma sisteminin təmin edilməsindən ibarətdir. Bundan 
başqa planda regionun iqtisadi, ekoloji və sosial qiymətləndirmələrinə əsaslanan artım və inkişafın 
təmin olunması nəzərdə tutulmuşdur. 

Abşeron yarımadasının ərazisi (BBRİP ərazisi) ümumi sahəsi 284 562 ha olmaqla cənubda Ələt 
qəsəbəsindən Sumqayıtın şimalında Xızı rayonunun inzibati sərhədlərinə qədər, qərbdə Abşeron 
iqtisadi rayonunun sərhədlərinə qədər uzanır, şərqdən isə ərazi Xəzər dənizi sahillərini əhatə edir. 
2011-ci ilin hesablamalarına əsasən regionun əhalisi 2,6 milyon nəfər təşkil edir. Əhalinin artım 
tempini nəzərə alaraq 2030-cu ilə qədər regionun ümumi əhalisinin sayının 3,6 milyona çatacağı 
ehtimal olunur. 
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Böyük Bakının Regional İnkişaf Planının ərazisi zəngin təbii, mədəni və tarixi dəyərlərə 
malikdir. Ərazinin iqtisadi əsasını neft və qaz, tikinti, daş karxanaları, sənaye və ictimai xidmətlər 
və çox az qismini də turizm təşkil edir. Turizmdə son illər canlanma müşahidə olunmuşdur. Belə 
hesab olunur ki, effektiv plan müxtəlif iqtisadi, sosial və ekoloji məsələlərlə ərazinin inkişafının 
vahid bir sistemə gətirilməsindən ibarətdir. Bu cür vahid sistem gələcək 20 il ərzində sabit artımın 
və inkişafın və eləcə də infrastrukturun təmin olunmasına, gələcək iqtisadi-sosial inkişafın əldə 
olunmasına və ətraf mühitin qorunmasına imkan verəcək. 

Ərazinin mövcud planı 1987-ci ildə hazırlanmışdır və bu baş planın hesabat müddəti 2005-ci 
ilə qədər nəzərdə tutulmuşdu. 

Açar sözlər: Abşeron yarımadası, coğrafi ərazi, iqtisadi, sosial cəhət, region, tədqiqat, dinamik 
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1. Böyük Bakının Regional İnkişaf Planı. Mövcud vəziyyətin tədqiqatı və təhlili. Dövlət 

Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Bakı Dövlət Layihə İnstitutu, Bakı ş, 2015-2016. 
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“Təhsil işçisi mətbəəsi” MMC, Bakı, 2011 
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I.A.İsbatov 
Abşeron yarımadası məskunlaşma sistemi olan Bakı aqlomerasiyanın inkişaf problemləri 

 
Summary 

Absheron peninsula, and the geographical area there placed its main cities Baku, Sumgait and Khirdalan 
towns is the active region of the country's economic and social point of view. Location the capital of 
Azerbaijan, the major economic activity in this area, has led to increased interest to quality and style of life, 
to natural wealth and economy. Region is also known for its economic growth, challenges and social values. 
Greater Baku Regional Development Scheme will be an important step forward for the Absheron Peninsula 
at the same time will serve as the evidence of realization of  the implementation of this scheme, the wishes 
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and aspirations of the people assessment of the ecological environment and evidence of  improving of the 
quality of life of Azerbaijan people. In addition, this document will stimulate the exposure potential 
opportunities. 

Keywords: Absheron peninsula, the geographical area, economic, social point of view, region, research, 
dynamic. 
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K.Ə.Həsənli  
 

Azərbaycanın iri şəhərlərinin planlaşma-ekoloji prinsiplərinin təşkili 
(Bakı, Gəncə, Sumqayıt timsalında) 

 
Xülasə 

 Azərbaycanın iri şəhərləri çoxfunksiyalı fəaliyyəti olduqlarından onların planlaşma quruluşu mürəkkəb, 
çox strukturlu və tikinti müxtəlifliyi ilə fərqlənirlər. 

Bu üzdən sənaye zonalarının geniş yer tutması və müxtəlif ziyanlı olduqlarından onların ekosistemləri 
müəyyən dərəcədə təhlükə altındadır. Bunları aradan qaldırmaq məqsədilə şəhərlərin planlaşma-ekoloji 
vəziyyəti təhlil edilərək mühitlərinin sağlamlaşdırılmasını təmin edən təşkil prinsiplərinə aid məqalədə 
təfsilatlı açıqlamalar verilir. 

Açar sözlər: planlaşma, şəhərsalma, region, tikinti, sənaye, sosial-ekonomik, müdafiə strukturları 
 

 
K.A.Hasanli  

The planning and ecological principles of the organization of the large cities in Azerbaijan (on the 
example of Baku, Ganja and Sumgayit) 

 
Summary 

 
 As the activity of large cities in Azerbaijan is multifunctional, their planning structure is complex and 

vary in its construction. For this reason,  industrial areas of the cities are hazardous and occupy large spaces? 
Thus? Their ecosystems are under the threat.  

The way of elimination of such consequences analising planning and ecological condition of the cities  
number of organizational that will ebsure the improvement of environment, principles of their organization 
are given in the article. 

Keywords: planning, urban planning, region, building, industry, social-economic, fortification. 
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HİDROTEXNİKİ QURĞULARIN YENİLƏNMƏ VƏ İNKİŞAF 
FAKTORLARI 

 
Hidrotexniki qurğuların perspektiv inkişafı dedikdə tikilinin və ətrafının rekonstruksiyası, 

avadanlıqların təkmilləşdirilməsi və ya tələb olunan ərazilərdə yeni hidrotexniki qurğunun tikintisi 
nəzərdə tutulmalıdır. Kiçik və ya böyük şəhərlərdə mövcud qurğunun tikintisi və ya təkmilləş-
dirilməsi tələb oluna bilər. Bu müxtəlif ölçülü orqanizmlərdə fərqli şəhərsalma və landşaft təşkilinin 
həlli icra olunmalıdır. 
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Kiçik və böyük şəhərlərin planlaşdırılması, memarlıq-fəza həlli, landşaftı və ümumiyyətlə, 
kompozisiyasının timsalında müxtəlif ölçülü şəhərlərdə hidrotexniki qurğuların planlaşdırılması 
inşası, ətraf həlli kimi problemlərin açıqlanmasını nəzərdən keçirə bilərik. 

Kiçik ölçülü ərazilərin memarlıq-məkan təşkilinə və şəhər landşaftının formalaşmasına təbii 
iqlim faktorlarının təsiri xüsusən qabarıq şəkildə hiss olunur. Bununla yanaşı, kiçik yaşıl massivlər, 
mikrorelyef, kiçik çay, sututarlara nisbətən lanşaftın şəhərə təsiri daha güclü olur.  

Şəhərin kiçik ölçüləri, onun vizual təhlili-şəhərin kompozisiya formalaşması və ətraf təbiətlə 
uyğunlaşması üçün yüksək tələblər yaradır. Bu mənada, şəhərin sıx əlaqədə olduğu müxtəlif 
rayonlardan qəbul olunması böyük rol oynayır. 

Şəhərin kiçik ölçüləri onun daxili sahələrinin və yaşıl əkililər sisteminin ətraf mühitlə sıx 
əlaqəsini tələb edir. Bununla əlaqədar olaraq planlaşdırma prosesində şəhərdən onun bütün daxili 
zonalarına “çıxış” nəzərdə tutulmalıdır.  

Kiçik şəhərin və eyni zamanda burada yerləşə biləcək hər hansı şəhərsalma obyektinin 
landşaftının təşkili prosesində ərazini landşaft nöqteyi nəzərindən ciddi tədqiq etmək lazımdır. 
Bununla yanaşı qorunması tələb olunan, dəyərli təbii faktorlara malik ərazilər (meşələr, akvatoriya, 
relyef kəsişməsi); rekultivasiya tələb edən təbii landşaftı pozulmuş ərazilər; şəhərin gözəl uzaq və 
yaxın perspektivlərinə istiqamətlənmiş mənzərə marşrutları, meydança və məntəqələr; əsas marşrut 
və məntəqələrin tamaşa qavrayışı zonaları [3,s.131]. 

Hər hansı hidrotexniki qurğunun layihələndirmə və rekonstruksiyası prosesində onun kiçik və 
ya böyük şəhərdə yerləşməsi mütləq nəzərə alınmalıdır. Bununla, o düzgün şəhərsalma-lanşaft 
həllinə malik olacaq və ətrafda mövcud məntəqələrə rekreasiya zonasının rahatlığını təmin edəcək. 

Bütün bunlarla yanaşı müasir dövrdə kiçik və böyük şəhərlərdə nəqliyyat faktorunun 
tənzimlənməsi, yeni nəqliyyat qovşaqlarının yaranması önəmli rol oynayır.  

İstehsal, yaşayış, kommunal, nəqliyyat və digər və funksional zonaların yerləşməsi və qarşılıqlı 
əlaqəsini əks etdirən müasir şəhərin məkan təşkili planlaşdırma strukturunun əsas xarakteristikala-
rından biridir. Planlaşdırma strukturunun inkişafı-şəhərin sosial-iqtisadi funksiyalarının mürəkkəb-
ləşməsi, əhalinin artım sayının yüksəlməsi, müxtəlif təyinatlı tikilmiş ərazilərin genişlənməsi və 
differensasiyası ilə əlaqəlidir. 

Planlaşdırma strukturu ümumi şəhər orqanizmində funksional zonaların rasionallığını təşkil 
etməli və inkişaf proseslərində şəhərin əsas zonaları arasında nisbətən dayanıqlı əlaqə yaratmalıdır. 

Planlaşdırma strukturunun formalaşması ilə məşğul olan memar və inşaatçılar böyük 
çətinliklərlə üzləşir. Bu onunla izah olunur ki, şəhər tikintisi üçün ərazi seçərkən həmçinin, istehsal, 
yaşayış və digər əsas zonalar üçün heç də hər zaman uzaq gələk üçün perspektivlər nəzərə alınmır 
və kifayət qədər torpaq resursları aşkar olunmayaraq, onların rasional istifadəsi rejimi qurulmur. 
Sahə təşkili sxemlərinin həlli metodikası ilə məşğul olan mütəxəssislər daha çox şəhər orqanizminin 
statikliyi təsəvvürü düşüncəsində çıxış edirlər [1,s.3]. 

Hər bir tikilinin (sənaye, inzibati, yaşayış və s.) layihələndirilməsi və inşası zamanı təbii-iqlim 
amilləri nəzərə alınmalıdır. Bu tələblər həm də mövcud tikililərdə təmir-bərpa işləri aparılarkən dü-
şünülməlidir. Müasir dövrün memar və inşaatçıları layihələrində bu problemlərə ciddi şəkildə diq-
qət yetirməlidir. Hətta hidrotexniki qurğu və ya digər tikili layihələndirilmədən öncə ərazinin şəhər-
salma-iqlim qiymətləndirilməsi işləri aparılmalı və bununla tikiliyə təsir edən təbii-iqlim faktorları 
müəyyən olunmalıdır. Hidrotexniki qurğunun layihələndirmə prosesində tikilinin mikroiqliminin 
tədqiqi ilə məşğul olan mütəxəssisslərin metod və prinsiplərinə mütləq şəkildə diqqət yetirilməlidir. 
Çünki, mövcud tikilinin planlaşdırma faktorunun ətraf ərazilərə ciddi təsiri olur.  
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Müasir hidrotexniki qurğular layihələndirildikdə və ya onun ərazisində hər hansı tikilisində 
rekonstruksiya işləri yerinə yetirilərsə hər bir tikilidə olduğu kimi mövcud olduğu şəhərin iqlimi 
nəzərə alınmalıdır. Hər bir şəhər orqanizminə aid binanın şəxsi mikroiqlimi mövcud olur. Aran 
bölgələrdə bu faktorlar, xüsusilə nəzərə alınmalı, şəhərsalma iqlimi düşünülməli və bütün 
proseslərdən sonra hidrotexniki qurğu layihələndirilməlidir.  

İqlim şəhərsalma qiymətləndirilməsi ilk növbədə, onun rahatlıq səviyyəsini müəyyən etməklə 
başlayır. Fiziologiyada hesab olunur ki, insanın mövcud olması və özünü rahat hiss etməsi üçün ən 
uyğun şərait temperatur diapazonu 18-23 dərəcəyə qədər, rütubət 50-70 %-ə qədər və küləyin sürəti 
5 m/s-ə qədər olmalıdır. Bu həddə olan meteoroloji parametrlər kombinasiyasını “havanın komfort 
zonası” adlandırmaq olur [2, s.9]. 

Ümumiyyətlə, hidrotexniki qurğularda yarana biləcək hər hansı bir problem və ya inkişaf 
prosesi hidrologiyanın o dövrdəki vəziyyətindən birbaşa asılıdır. Bu problemlərin həlli zamanı digər 
ölkələrin də müasir metodlarına nəzər yetirmək təqdirə layiq olardı. 

YUNESKO-nun Beynəlxalq Hidroloji Proqramı 2014-2021-ci illəri əhatə edən VII faza üçün 6 
əsas prioritet istiqamət müəyyən etmişdir: 

1. Su obyektlərinin hidroloji rejiminin dəyişmələri və su ilə bağlı təhlükəli hadisələr; 
2. Yeraltı suların hidrologiyası; 
3. Su çatışmamazlığı və suyun keyfiyyəti problemləri; 
4. Urbanizasiya olunmuş ərazilərin hidrologiyası; 
5. Ekohidrologiya; 
6. Su ehtiyatları üzrə mütəxəssis hazırlığı. 
“Rusiya Federasiyasının 2020-ci ilə qədər Su Strategiya” sında ölkənin su təsərrüfatı 

kompleksinin inkişafının başlıca məqsədləri müəyyən edilmişdir: 
 Əhali və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin su ehtiyatları ilə təminatlı təchiz olunması; 
 Su obyektlərinin mühafizəsi və bərpası; 
 Suların mənfi təsirindən müdafiənin təmin olunması [4, s.1-5]. 
2013-cü il 19-21 noyabr tarixlərində Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində VII 

Ümumrusiya Hidroloji Qurultayı keçirilmişdir. Bu Qurultayda, həmçinin 15 müxtəlif ölkənin 
mütəxəssisləri iştirak etmişlər. Qurultayın yekun qərarında yaxın on il üçün əsas hidroloji 
problemlər və tədqiqat istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Bunların ən mühümləri və Azərbaycan 
üçün də aktual olanları aşağıdakılardır: 

 İqlim dəyişmələri və təsərrüfat fəaliyyətinin inkişafı şəraitində yerüstü və yeraltı suların 
yenidən qiymətləndirilməsi; 

 Təhlükəli hidroloji hadisələr də daxil olmaqla hidroloji proqnozlaşdırma sisteminin inkişaf 
etdirilməsi; 

 Hidroloji proseslərin riyazi və fiziki modelləşdirmə metodlarının təkmilləşdirilməsi; 

 Hidroloji monitorinq məlumatlarının su kadastrının illik və çoxillik sorğu kitabları şəklində 
nəşri; 

 Məcra proseslərinin elmi əsaslarının tədqiqi və onların idarə olunması üzrə praktik 
tövsiyələrin hazırlanması; 

 Su obyektlərinin (kiçik çaylar da daxil olmaqla) bərpa proqramlarının hazırlanması və 
həyata keçirilməsi; 
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 Su ehtiyatlarına ekosistem olaraq yanaşaraq istifadənin metodoloji və texnoloji əsaslarının 
işlənməsi; 

 Hidrologiya elmində peyk məlumatları və metodlarından istifadənin geniş tətbiqi. 
2011-2014-cü illərdə BMT-nin İnkişaf Proqramı və Qlobal Ekoloji Fondun maliyyə dəstəyi ilə 

həyata keçirilən “Kür-Araz hövzəsində transsərhəd deqradasiyasının azaldılması” layihəsi 
çərçivəsində yerli və beynəlxalq ekspertlər tərəfindən Cənubi Qafqaz regionu üçün ümumi Strateji 
Fəaliyyət Planı hazırlanmışdır. Bu planda 4 əsas məqsəd qarşıya qoyulmuşdur: 

 Suya tələbatı və ekosistem xidmətlərini təmin etmək üçün su ehtiyatlarının davamlı 
istifadəsinə nail olmaq; 

 İndiki və gələcək nəsillər üçün təmiz sudan istifadə imkanını təmin etmək və Kür-Araz 
hövzəsində ekosistem funksiyalarını gücləndirmək üçün tələb olunan suyun keyfiyyətinə nail 
olmaq; 

 Kür-Araz çayları hövzəsində davamlı olaraq əhəmiyyətli ekoloji və sosial-iqtisadi xidmət 
edəcək ekosistemlərə nail olmaq və onu qorumaq; 

 Daşqın və iqlim dəyişmələrinin infrastruktur, sahilyanı ekosistemlər və icmalara mənfi 
təsirlərin azaldılmasına nail olmaq. 

Bu məqsədlərə nail olmaq üçün 10 əsas fəaliyyət növü müəyyən edilmiş və onlar 
prioritetləşdirilmişdir: 

1. Hidroloji idarəetmənin təkmilləşdirilməsi; 
2. Su ehtiyatlarının itkilərinin azaldılması; 
3. Suyun keyfiyyət monitorinqinin təkmilləşdirilmiş proqramı; 
4. Çirklənmənin azaldılması və qarşısının alınması; 
5. Suyun keyfiyyət standartlarının uyğunlaşdırılması; 
6. Çay ekosistemlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi; 
7. Çay ekosistemlərinin mühafizəsi və bərpası; 
8. İnkişaf planlarında çay ekosistemlərinin əhəmiyyətinin nəzərə alınması; 
9. Daşqın və quraqlıq risklərinin azaldılması; 
10. İqlim dəyişmələrinə razılaşdırılmış adaptasiya. 
Yuxarıda adı çəkilən layihə çərçivəsində Azərbaycan üçün su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə 

edilməsi üzrə Milli Fəaliyyat Planı hazırlanmışdır. Bu planda həlli mühüm sayılan problemlər 
Regional Strateji Fəaliyyət Planında göstərilən problemlərlə kəsişir. Milli Fəaliyyət Planında 4 əsas 
problem müəyyən edilmişdir: 

 Su ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə olunması; 
 Su ehtiyatlarının mühafizəsi üçün iqlim dəyişmələrinə adaptasiya; 

 Su ekosistemlərinin mühafizəsi; 

 Suyun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması [5, s.47-48]. 
Qeyd etdiyimiz kimi, digər əcnəbi ölkələrdə memar və digər mütəxəssislər tərəfindən bu 

problemlərin həlli üçün müəyyən layihələr düşünülür. Layihələr hazırda real olmasa da gələcəkdə 
suyun miqdarı və ya keyfiyyəti ilə bağlı problemlər yarana biləcək təqdirdə bu həllərə müraciət 
olunacaqdır. 

2011-ci ildə “Fukusima-1” AES-də baş verən faciəvi hadisələrdən sonra Yaponiya rəhbərliyi, 
alternativ enerji əldə etmək yollarının axtarışı ilə məşğul olmağa başladı. Bununla əlaqədar olaraq 
ölkədə günəş, külək və dəniz dalğalarının hesabına çalışan stansiyaların sayı artır. Enerji resurs-
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larının günəşdən əldə edilməsi prosesini ölkə xüsusilə maraqlı şəkildə yerinə yetirir. Yaponiyada 
torpağa olan qiymətlər çox yüksəkdir, stansiyalar su hövzələrinin su səthində yerləşdirilir. 
Alternativ günəş enerjisi istehsal və sənayesi ilə məşğul olan Kyocera və Century Tokyo Leasin 
şirkətləri birlikdə bu uğurlu layihələrdən birini gerçəkləşdirdi. Onlar gücü 2,3 MVt olan dünyanın 
ən iri doqquz iri (hər biri 1*1,7 m olan) günəş panelindən ibarətdir. Müəssisə Heqo prefekturası 
Saksamaike gölündə yerləşir. 

Obyektin yerləşmə səbəbi yalnız torpaqların bahalaşması, həm də digər faktorlara əsaslanır: 
birinci, su panellərinin təbii sərinləşməsini təmin edir, ikinci, layihəçilərin iddiasına görə üzən 
panellərin kölgəsi yerli su hövzələrində yosunların boy atmasının qarşısını alır və bununla da 
onların buxarlanmasının səviyyəsini azaldır. 

Kyocera Yaponiyada hələ bir çox buna bənzər obyektlərin tikintisi haqqında düşünür. Onların 
ümumi gücü 60 MVt təşkil etməlidir.  

Hər bir tikilidə olduğu kimi su anbarı ərazisində rekonstruksiya işləri aparılarkən layihənin 
əsası qorunmaqla müasir cizgilər və funksiyalar əlavə olunmalıdır. Ölkəmizdə mövcud su anbar-
larının böyük əksəriyyəti Sovet dövründə inşa olunmuşdur. Digər qisminin tikintisi isə bu həmin 
dövrdə yarımçıq inşa olunub və müstəqillik dövründə tikintisi başa çatdırılaraq istismara verilib. 

Məlumdur ki, hidrotexniki qurğunun layihələndirilib inşa olunması üçün ilk növbədə 
meliorasiya sahəsində çalışan mütəxəssislər iştirak etməlidir. Memarlar tikilinin planlaşdırma və 
eksteryer prosesinə daxil olmalıdır.  

Qlobal iqlim dəyişikliyi əsrimizin ən böyük problemlərindən biridir. Hər bir ictimai binanın 
layihələndirilməsi zamanı təyinatından asılı olaraq onun dam örtüyünü və hətta mərtəbə arası 
sahələrində yaşıllıq örtüyünü yerləşdirmək mümkündür. 

Ətrafda yerləşdirilmiş ağaclar ərazini sürüşmədən qoruyur, oksigen bolluğu və eyni zamanda 
ətraf ərazilərin turizm infrastrukturunun inkişafı tendensiyasını təmin edir. Bu yaşıllıq örtüyü 
layihələndirildiyində landşaft-kompozisiya və zonalaşma prinsipləri nəzərə alınmalıdır, zonalaşma 
prinsiplərinə riayət olunduqda su anbarının sahəsinə daxil ərazinin daha funksional istifadəsinə 
imkan yaranır.  

Tikili daxilində aerasiya şərtlərinə riayət edilməlidir. Hər bir layihədə olduğu kimi su anbarı 
binasının tikintisində də ilk növbədə burada çalışan insan faktoru nəzərə alınmalıdır. Planlaşdırma 
prosesində su anbarının maşın zalı, texniki və inzibati otaqlarında çalışanlar diqqət mərkəzində 
olmalıdır. Məlumdur ki, binanın layihələndirilməsi zamanı aerasiya tələblərinin ödənilməsinin əsas 
şərtlərindən biri onun düzgün cəhətlənməsidir. Planlaşdırma prosesində otaqlarda yalnız pəncərə 
keçidlərinin deyil, mərkəzi havalandırma sistemlərinin düzgün yerləşdirilməsi vacibdir. Təbii ki, 
zaman keçdikcə bu aerasiya vasitələri aşınmaya məruz qalır. Bu səbəbdən tikilidə yenilənmə işləri 
aparılarkən pəncərə keçidlərinə kiçik həcmli yaşıllıq örtüyü əlavə etmək mümkündür. 

Su anbarının hər hansı çay məkanında yerləşdiyini nəzərə alsaq zaman keçdikcə tikili ətrafında 
geoloji dəyişikliklərin baş verəcəyi gözlənilən prosesdir. Binada yenilənmə işləri aparmazdan öncə 
onun aşınmaya qarşı müqaviməti, təmir və möhkəmlənməyə olan ehtiyacını təhlil etmək lazımdır.  

Hidrotexniki qurğular kimi strateji əhəmiyyətli tikililər əsasən meqapolis şəhərlərdən kənarda 
yerləşdirilir. Şəhərlər layihələndirilərkən onun illər sonra yaranan perspektiv inkişafı nəzərdə 
tutulur. Bu prinsip sadəcə əhalisinin sayı çox olan və ya inzibati xarakter daşıyan şəhərlərə aid 
olmamalıdır. Hidrotexniki tikililərin yerləşdiyi kiçik və orta şəhərlərin formalaşma xarakteristikası 
iri şəhərlərin əhalisinin yaşayış və iş həyat tərzinə bir-başa təsir edir. Bu şəhərlər aqrar-sənaye, 
rekreasiya və eyni zamanda su təminatı kimi mühüm funksiyaları təmin edərək teretorial balansı 
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yaradır. Böyük şəhərlərin uğurlu inkişafı üçün su anbarları yerləşən şəhərlər və onların daxilindəki 
qəsəbələrin təşkili düşünülmüş olmalıdır. 

Bildiyimiz kimi, bu şəhərlər ölkənin kənd təsərrüfatı məhsullarının təminatında mühüm yer 
tuturlar. Bu bölgələrin su ilə təmin olunması ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində aparılan 
işləri əsaslı şəkildə möhkəmləndirir.  

Yuxarıda sadalanan şərtləri nəzərə alaraq Azərbaycanda mövcud müstəqillik dövründən öncə 
inşa olunmuş su anbarları və onların ərazisində yenilənmə işləri aparmaq vacibdir. 

Açar sözlər: hidrotexniki qurğu, su anbarı, faktor, inkişaf, planlaşdırma, ərazi. 
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F.V.Mustafayeva  

The factors influencing and development of  hydro technical installations 
 

Summary 
 

Hydrotechnical installations are the objects of special importance that are usually placed in the areas far 
from the city centre. Perspectives of the future development of the city should always be taken into 
consideration while making a city plan. It is necessary to follow this principle not only in areas with big 
number of population or administrative centres, but also necessary to organize renovations on old water 
storage pits existing  in Azerbaijan before the period of independence. 

Keywords: hydrotechnical structures, water reservoir, factors, development, planning, territory. 
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UOT 725.5  
b.m.Məmmədxanova Lətifə İsfəndiyar qızı  

Memarlığın əsasları kafedrasının baş müəllimi 
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KURORT SİSTEMİNİN İNKİŞAF 
PROBLEMLƏRİ 

 
Azərbaycan bəşəriyyətin qədim mədəniyyət ocağlarından biridir. Əsrlər boyunca azərbay-

canlıların əcdadları – mannalılar, midyalılar, kaspilər, albanlar və d. bütün qədim Şərqdə tanınan 
yüksək, özünə xas mədəniyyəti yaratmışdılar.  

Azərbaycan xalqı ən qədim dövlət quruluşunun daşıyıcısıdır. B.e.ə. IX əsrdə Mannada Urmiya 
gölündən cənub və cənub-şərq vilayətlərində paytaxtı İzurtu şəhəri olan quldarlıq dövləti yarandı.  

B.e.ə. VII əsrin 70-ci illərinə yaxın ərazisi Azərbaycanın cənub vilayətlərini əhatələyən Midiya 
dövləti yarandı. B.e.ə. VI əsrin ortalarına yaxın Azərbaycanın da ərazisini özünə tabe edən 
Əhəmənilərin qoşunlarının hücumları ilə bu dövlət dağıldı. Makedoniyalı İskəndərin qoşunları 
Əhəməni dövlətini dağıtdıqdan sonra b.e.ə. IV əsrdə Azərbaycanda dövlətçilik bərpa olundu. 
Yaranmış dövlət Atrapotena adı ilə tanınmışdı. Onun paytaxtı Atropotenanı Hindistan, Orta Asiya 
və ellinist dünyası ilə birləşdirən əsas ticarət yolunun keçdiyi Qazaka şəhəri olmuşdu. 

 Albaniya adlandırılan Azərbaycanın şimalında və Dağıstan ərazisində bizim eranın hüdud-
larında paytaxtı Qəbələ şəhəri olan Alban dövləti yarandı (onun yaranmasının dəqiq tarixi məlum 
deyil).  

Manna, Midiya, Atrapotena, Albaniya dövlətləri Azərbaycan ərazisində dövlətçiliyin inkişafın-
da və onun cənub və şimal torpaqlarının əhalisinin etnomədəni və təsərrüfat yaxınlaşmasında vacib 
rol oynadılar.  

III-V əsrlərdə Azərbaycanda feodal münasibətlər əmələ gəldi. Feodal münasibətlərinin 
gücləndirilməsi Azərbaycanda istehsaledici qüvvələrin sonrakı inkişafını şərtləndirdi: münbit 
torpaqlar və ölkənin təbii sərvətləri geniş istifadə olunmağa başladı, süni suvarılma tətbiq edildi 
metalların əridilməsi yaxşılaşdı, Abşeron yarımadasında neftin hasilatı artdı. Böyük şəhərlər – 
Şabran, Şamaxı, Dərbənd, Qəbələ, Şəki, Bərdə, Şamxor, Gəncə, Beyləqan, Naxçıvan, Təbriz və d. 
inkişaf etdi. [2] 

Azərbaycanın tarixində mühüm hadisə, əsasını I şah İsmayılın qoyduğu XVI əsrdə Səfəvi 
dövlətinin yaranması oldu. O, ölkənin əhəmiyyətli sosial-iqtisadi və mədəni inkişafına səbəb 
olmuşdu.  

XVIII əsrdə Azərbaycanda 15-dən çox dövlət törəmələri – xanlıqlar yarandı. Qafqazın 
inkişafının tarixi xüsusiyyətləri səbəbindən XIX əsrin əvvəlində (1813 - 1828-ci il müqavilələrinə 
görə) Azərbaycanın şimal sərhədlərinin Rusiyaya birləşdirilməsi baş verdi. Bu sənayenin inkişafına 
və yeni istehsaledici qüvvələrin formalaşmasına gətirib çıxartdı. Artıq XIX əsrin 30-50-ci illərində 
Azərbaycanın istehsaledici qüvvələri və Azərbaycan xalqının mədəniyyəti müvəffəqiyyətlə inkişaf 
etməyə başladı, kəndin feodal-patriarxarlıq əsasları dağıldı, kapitalist münasibətlər inkişaf etməyə 
başladı. 1901-ci ildə bütün dünya neft ixracının yarıdan çoxunu verən neft Bakısı inqilabdan əvvəlki 
Rusiyanın kapitalist sənayesinin böyük mərkəzinə çevrildi. Azərbaycanın sənayesinin digər 
sahələri, kənd təsərrüfatı artdı. Mədəniyyətin inkişafında da böyük dəyişikliklər baş verdi.  
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XX əsrin əvvəlində Rusiyada burjua-demokratik inqilab dövründə Azərbaycan xalqı öz azadlığı 
uğrunda mübarizəyə başladı və 28 may 1918-ci ildə Azərbaycanda müstəqil respublika elan olundu, 
lakin 1920-ci ildə Azərbaycana Rusiya ordusunun (XI Qızıl Ordu) gəlməsindən sonra 
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti quruldu və Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası, SSRİ ittifaq 
respublikalarından biri yarandı.  

Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda sənayedə, kənd təsərrüfatında və mədəni tikintidə 
böyük islahatlar baş verdi.  

Respublikada demək olar ki, tamamilə savadsızlıq ləğv edildi. Sənayeləşdirmə, kənd təsərrüfa-
tının kollektivləşdirilməsi və mədəni inqilab ölkənin simasını kökündən dəyişdi. Azərbaycan 
qabaqcıl sənaye, mexanikləşdirilmiş kənd təsərrüfatı və yüksək mədəniyyət respublikası oldu. 
Respublika əhalisinin həyat səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldi. İstirahət və sanator müalicə 
məsələlərinə böyük diqqət ayrılmağa başladı. 

Qədim zamanlardan Azərbaycanda zəngin müalicəvi resursları və şəfaverici xüsuyyətləri olan 
bulaqlar məlum idi. Azərbaycanda müalicə resurslarının mənimsənilməsi 1920-ci ilə qədər əsasən 
qeyri-mütəşəkkil idi. Naftalan bulaqları digər müalicə yerlərindən daha tez tanınmışdı. Hələ 12-ci 
əsrdə məşhur səyahətçi Marko Polo yazırdı.... “orada, sərhəddə içərisində yağ olan böyük quyu var. 
Bu yağdan yemək üçün istifadə olunmurdu, ancaq insanlarda və heyvanlarda dəri və digər 
xəstəliklərin müalicəsi üçün məlhəm kimi istifadə olunurdu”. Naftalan xalq təbabəti kimi, təkcə 
Qafqazdan olan xəstələr üçün deyil, həmdə Krımdan, İrandan, Tükriyədən, Hindistandan və d. 
gələnlər üçün istifadə olunurdu. Xəstələr naftalanla doldurulmuş ümumi torpaq quyularında 
çimirdilər. Müalicəvi yağlı maye bütün dünya üzrə yayılırdı.  

Qədimdən bəri İsti-su bulağları müalicə məqsədilə istifadə olunurdu. Rəvayətlərə görə İsti-suda 
böyük Azərbaycan şairi Nizami müalicə olunurdu.  

Azərbaycanın mineral sularının daha böyük miqyaslarda istifadəsi 19 əsrin sonuna aid edilir. 
1887-ci ildə alman mühəndisi Yeger Naftalanda bir neçə torpaq sahəsi icarəyə götürdü, 10 quyu 
qazaraq yatağların istismarına başladı. Neftin bir hissəsi müalicəvi məlhəmin hazırlanması üçün 
Almaniyaya aparılırdı, qalan hissəsi isə yerində emal edilirdi. Almaniyada Naftalan-Yeqor firması 
yarandı. Daha sonralar elə bu istiqamətdə alman sahibkarı Kvel də işləməyə başladı. Koramal-
Naftalan-Kvel firması yarandı. İnqilab qabağı dövrdə naftalan məlhəmi Qərbi Avropada, qismən 
Yaponiyada və Amerikada yayılmağa başladı [2].  

Çar Rusiyasında naftalan məlhəmi xaricdən gətirilmiş müalicə vasitəsi kimi yüksək qiymətlə 
satılırdı. Kurortun özündə isə istifadəsinə görə çox pul alınan bir neçə primitiv vanna 
quraşdırılmışdı. Müalicə hər hansı bir müalicə nəzarəti olmadan həyata keçirilirdi.  

Naftalanda olduğu kimi Azərbaycanın bir sıra digər müalicə yerlərində də şəxsi sahibkarlar 
mineral bulağları ələ keçirdilər və ən sadələşmiş avadanlıqdan istifadə etməklə istismara başladılar. 
Belə 1828-ci ildə Lənkəran mineral bulağlarında müalicəvi vannalar quraşdırılmışdı.  

XIX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq xəstələr üçün yaşayış yerləşgələri yaradılır. Tikililər 
yüngül və davamlı idilər. Bir çox halda xəstələr çadır və komalarda yerləşdirilirdi. Xəstələr yerli 
əhalidən mənzil kirayə götürürdü.  

1915-ci ildə Bakı-Dağıstan əkinçilik və dövlət əmlak idarəsinin çağırılmış komissiyası təsdiq 
etdi ki, Lənkəran mineral suları böyük ictimai əhəmiyyətə malikdirlər, buna görə də onların 
abadlaşdırılmasının qeydinə qalmaq lazımdır. Lənkəran sularının uzun müddətli icarəyə verilməsi 
haqqında müqavilə layihəsi işlənib hazırlanmışdı. Bu qərara əsasən Lənkəran mineral suları 
sahibkarlara icarəyə verildi.  
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İnqilaba qədərki dövrdə İstisuda, Çuxuryurdda, Qızılcanda (Slavyanka), Qaxda (İlisu), 
Turşsuda və digər kurort yerlərində primitiv vannalar var idi.  

Xəzər dənizinin sahili, xüsusilə Buzovna, Mərdəkan, Bilgəh, Pirşağı sahəsi iqlim kurortları 
kimi istifadə olunurdu. Burada kiçik və orta burjuaziyanın çoxlu sayda bağları yerləşirdi.  

Suraxanı kəndindəki kükürd-dəmirli bulağlar dəri xəstəliklərinin və revmatizmanın müalicəsi 
üçün istifadə olunurdu.  

İmperialist və vətəndaş müharibələri kurort təsərrüfatına böyük zərər vurdu, bir çox kurort 
müəssisələri yararsız vəziyyətə düşdü.  

1920-ci ildə Abşeronun Mərdəkan hissəsində ilk dəfə olaraq 100 yerlik, ondan bir il sonra 
Şamaxıda 150 yerlik sanatoriya açıldı.  

XX əsrin ortalarına yaxın sənayenin və kənd təsərrüfatının inkişafı ilə yanaşı təhsil, mədəniyyət 
və tibb də inkişaf etməyə başladı. Kurort tikintisinə də münasibət dəyişildi.  

1924-cü ildə Petiqorsk şəhərində Abşeronda, Bakı şəhərinin təsir zonasında kurortun təşkil 
edilməsi üzrə müşavirə təşkil olunmuşdu. Bu müşavirədə kurortun təşkil olunmasının məruzəsi, 
planı və sxemi təqdim olunmuşdu. Məruzənin əsasını aşağıdakı mülahizələr təşkil edir: 

1. Abşeron yarımadası böyük insolyasiyanın, dənizin, dəniz havasının, təmiz çimərliyin, 
kükürd sularının, müalicəvi palçıqların və yaxşı növ üzümün mövcudluğu ilə balneoloji 
elementlərin böyük müxtəlifliyini təşkil edir.  

2. Bütün sadalanan balneoloji sərvətləri və vasitələri, hardasa dənizin sahilində, müəyyən bir 
yerdə, şəhər və istehsaldan bir qədər uzaqda, gələcək kurortun yerində bir yerə toplamaq lazımdır. 

1925-1930-cu illərdə bir sıra mineral bulağların öyrənilməsi və mənimsənilməsinə və uşaq 
sanatoriyalarının tikintisinə başlanıldı.  

1926-cı ildə naftalan yatağlarının bərpasına başlandı. Akademik Qubkinin və başqa alimlərin 
rəhbərliyi ilə yatağın geoloji tədqiqi təşkil olunmuşdu. Naftalanın fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin 
öyrənilməsi üzrə işlər aparılmışdı.  

1931-ci ildə yatağın geoloji xüsusiyyətlərinin kompleks öyrənilməsi məqsədilə xüsusi naftalan 
komitəsi təşkil olunmuşdu. Elə həmin ildə də nadir neftin əla terapevtik keyfiyyətlərini elmi 
cəhətdən təsdiqləyən tibbi ekspertiza yaradılmışdı. 

 1929-cu ildə Naftalanda müvəqqəti kurortun və yeni vanna binasının tikintisinə başlandı.  
1927-ci ildə İstisu kurortu yenidən açıldı. Elə o vaxtdan da onun mineral bulağlarının 

öyrənilməsinə start verildi. Mütəxəssis ekspedisiyası Yuxarı İstisu bulağının sularını müfəssəl 
öyrəndi və onlara yüksək qiymət verdi. 1933-cü ildən İstisu mineral sularının hasilatının, onun 
fiziki-kimyəvi və balneoloji xüsusiyyətlərinin ətraflı tədqiqatına başlandı.  

1933-1934-cü illərdə İstisu kurort rayonunun hidroloji tədqiqi üzrə 30-dan çox yüksək dərəcəli 
radioaktiv mineral bulağları üzə çıxaran böyük ekspedisiya təşkil olunmuşdu.  

1935-ci ildə Bakıda əsas məqsədi kurort amillərinin öyrənilməsi, Azərbaycanda kurort işinin 
sonrakı yaxşılaşdırılması məqsədilə eksperimental və elmi - tədqiqatların aparılması olan kurorto-
logiya və müalicənin fiziki metodları Azərbaycan elmi -tədqiqat institutu yaradılmışdı. 

30-cu illərdə Bakı həkim kollektivi tərəfindən İstisu, Turşsu, Suraxanı, Çuxuryurd və Xaltana 
mineral bulağlarının balneoloji xüsusiyyətlərinin üzə çıxarılması məqsədilə eksperimental-
terapevtik işlər aparılır.  

Bir qədər sonra 30-cu illərdə bütün Abşeron yarımadasının rayon planlaşdırma layihəsinin bir 
hissəsi olan Bakı şəhərətrafı istirahət zonasının planlaşdırma layihəsi işlənib hazırlanmışdı.  

Müharibədən sonrakı illərdə əhalinin istirahətinin təşkili işinə daha da böyük diqqət ayrılır.  
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01 sentyabr 1950-ci il Azərbaycan Nazirlər Sovetinin “beşinci beşillikdə Azərbaycanda 
kurortların inkişafı üzrə tədbirlər haqqında və SSRİ Nazirlər Sovetinin 6 iyul 1951-c il “Kurortların 
yaradılması, kompleks hidrogeoloji tədqiqat və İstisu kurort rayonunun hidromineral bazasının 
yaradılması” haqqında” qərarı hidromineral resursların istifadə olunmasının yaxşılaşdırılmasında 
böyük rol oynadı.  

1951-1955-ci illərdə Yuxarı və Aşağı İstisu kurortlarında yüksəkdebitli karbonat mineral 
bulağları, Bağırsaq və Kəlbəcər sahələrində dəyərli mineral sular kompleks ekspedisiya tərəfindən 
tapılmışdı.  

Turşsu-Şirlan mineral suları ilə uzlaşmada Şuşa kurort rayonunun əlverişli iqlim şərtlərini 
nəzərə alaraq Azərbaycanın Elmlər Akademiyası və Səhiyyə Nazirliyi 1951-ci ildə onun 
öyrənilməsi üçün kompleks ekspedisiya təşkil edirlər. Alınmış nəticələr onu göstərir ki, Şuşa-
Turşsu kurort rayonu son dərəcə əlverişli iqlim şərtlərinə malikdir, dağ iqlimi və balneoloji kurort 
tələblərinə tamamilə cavab verir. Bundan başqa, buruq işləri, kurort rayonunun və mineral suların 
qablaşdırılması zavodunun ehtiyaclarını təmin etmək üçün kifayət qədər debiti olan müalicəvi 
karbonat suyunu üzə çıxartdılar.  

1956-cı ildə sanatoriyaların birləşdirilməsi və onların vahid orqan – idarəçiliyində 595 yerlik 4 
sanatoriyanın və 1570 yerlik istirahət evlərinin olduğu Azərbaycanın kurort həmkarlar baş idarəsinə 
keçməsi baş verdi. 

4 fevral 1958-ci ildə Azərbaycan Nazirlər Soveti “Kurort resurslarının istifadəsinin 
yaxşılaşdırılması və kurort tikintisinin sonrakı inkişafı” haqqında qətnamə dərc etdi. 1958-1961-ci 
illərdə Azdövlətlayihə tərəfindən ən mühüm: İstisu, Naftalan, Şuşa kurortlarının baş planının işlənib 
hazırlanması bunun nəticəsi oldu. Abşeron yarımadasının kurort zonasının sxemi işlənib hazırlandı, 
Nabran, Lənkəran, Masallı, Hacıkənd, Göy-göl müalicə yerlərinin baş planları, Pirşağıda istirahət 
zonasının planlaşdırma layihəsi yaradıldı. 

Azərbaycanın kurort şəbəkəsinin planlı inkişafı 60-cı illərdən başlandı. 1961-ci ildən 1971-ci 
ilə qədər Respublikanın sanatoriya-kurort müəssisələrinə 7 mindən çox yer tətbiq edilmişdi ki, bu 
da 1961-ci ilin əvvəlinə görə Respublika sanatoriyalarının ümumi tutumluluğundan 2 dəfə artıq idi. 
[1] 

XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanın hakimiyyətinə dahi siyasi xadim Heydər Əlirza oğlu 
Əliyevin gəlməsindən sonra Respublikanın təsərrüfat fəaliyyəti xüsusi yüksək templərə nail oldu.  

Bu illər ərzində iqtisadi artımla yanaşı mədəni tikinti, səhiyyə, təhsil böyük inkişaf əldə etdi. 
Sosial məsələlərə də yəni, xalqın istirahət və müalicəsinə böyük diqqət ayrıldı. Respublikada 
sanatoriya və istirahət evlərinin geniş şəbəkəsi inkişaf etməyə başladı.  

1976-cı ildə Azərbaycanda 9 kurort vardı. İl boyu işləyən böyüklər üçün 5226 yerlik 18 və 
uşaqlar üçün 2715 yerlik 34 sanatoriya müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi. Bundan başqa maksimal 
genişləndirilmək məqamında ümumi tutumluluğu 2600 yerlik olan istirahət müəssisələri şəbəkəsi 
fəaliyyət göstərir. Sanatoriyaların sayının və tutumluluğunun artımı ilə bir vaxtda müalicə 
olunanların və istirahət edənlərin rahatlıq və xidmət səviyyəsinin də yüksəldilməsi baş verirdi. [1] 

Hal-hazırda Azərbaycanda yataqların ümumi sayı 4600 yaxın olan 54 sanatoriya və istirahət 
edənlərin ümumi sayı 2000 çox olan 10 istirahət evi vardır. Turist marşrutları beynəlxalq və yerli 
marşrutlara bölünür. Beynəlxalq marşrutlara: Zaqafqaz; Azərbaycan və Gürcüstan üzrə; Xəzər dəni-
zindən Qara dənizə kimi; Azərbaycan üzrə, yerlilərə: Hacıkənd – Göy-göl; Göy-göl, Mingəçevir 
aiddir.  
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Müalicəvi vasitə kimi müalicəvi naftalan neftinin istifadə olunduğu Naftalan kurortu analoqu 
olmayan özünəməxsus sayılır.  

Mərdəkan, Şüvəlan, Buzovna, Pirşağı, Bilgəh, Türkan, Suraxanı, Şixov kurortlarında çoxlu 
sayda sağlamlaşdırma müəssisələrinin yerləşdiyi Abşeron yarımadası Azərbaycan Respublikasında 
xüsusi yer tutur. Abşeron yarımadasında yaxşı çimərliklərin, müalicəvi palçıqların, hidrogen sulfidli 
bulağların və meyvə bağlarının mövcudluğu müalicə və istirahət üçün əlverişli şərait yaradır və bu 
Azərbaycanın rəhbəri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin qərarında öz əksini tapmışdı.  

Heydər Əlirza oğlu Əliyevin tapşırığı ilə XX əsrin 80-cı illərinin əvvəllərində kütləvi istirahətin 
inkişafı işində Respublikanın böyük imkanları respublikanın rəhbərliyi tərəfindən müzakirə edilmiş 
və MK SSKP Siyasi bürosunun 28 aprel 1983-cü il “Azərbaycan SSR Xəzər dənizinin sahilində 
ümumittifaq əhəmiyyətli kurort zonasının yaradılması üzrə tədbirlər haqqında” qərarında öz əksini 
tapan Azərbaycanda böyük dəniz kurortunun yaradılması üzrə təkliflər hazırlanmışdı.  

Bu qərarla Abşeron yarımadasının sahilində, eləcə də Xudat və Zorat sahilində, Lənkəran 
sahilboyunda beynəlxalq səviyyəli sahilyanı kurortların yaradılması nəzərdə tutulurdu. Heydər 
Əliyevin qərarı ilə həmçinin Böyük və Kiçik Qafqaz dağ sahələrində dağ iqlimli kurortların 
yaradılması nəzərdə tutulurdu. Böyük Qafqaz regionu nadir təbii-iqlim və landşaft şərtləri ilə 
Şamaxı, Şəki, Zaqatala və Qusar rayonlarını, Kiçik Qafqaz regionu isə Şuşa şəhərinin sahəsini və 
bitişik əraziləri; Göy-göl, Hacıkənd, Daşkəsən və Talış dağları ərazilərini əhatə edirdi. Bu ərazilər 
nadir təbii-iqlim, landşaft şərtləri ilə analoqu olmayan müalicəvi resurslara malikdirlər (Masallı və 
Lənkəran rayonlarında İsti-su bulağları, Şuşa və Daşkəsən rayonlarında Turşsu bulağları və d.). Bu 
qətnaməyə görə kurort və istirahət yerləri şəbəkəsi sistemində Abşeron kurortlarına xüsusi yer 
ayrılırdı, belə ki, bu kurortlar Bakı şəhərinə yaxın yerləşməsinə görə, başqa şəhərlərdən olan 
istirahət edənlərə xidmət etməklə yanaşı Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin sakinlərinin istirahət 
və müalicəsi üçün də böyük əhəmiyyətə malik idilər.  

Abşeron yarımadasında aşağıdakı kurort qəsəbələri və müalicə yerləri yerləşir: Mərdəkan, 
Şüvəlan, Buzovna, Zuğulba, Bilgəh, Pirşağı, Türkan, Suraxanı, Şixov.  

Azərbaycanda sanatoriya, istirahət evləri və turizm mərkəzlərinin formalaşma yollarının və 
inkişaf mərhələlərinin baxılması və təhlili göstərir ki, Respublikada nadir və tükənməz kurort-
rekreasiya yerlərinin olmasına baxmayaraq mövcud kurortların əhəmiyyətli təkmilləşdirilməsi, 
dünya standartları səviyyəsində yeni kurortların tikintisi üzrə tədbirlərin görülməsi vacibdir. Kurort-
rekreasiya zonalarının əhalisinin mədəni-məişət xidmətinin müasir səviyyəsinin yaradılması 
kurortların yüksək səviyyəsinin yaradılmasının əsas hissələrindən biridir.  

Müasir mərhələdə kurortların inkişafına Respublikanın rəhbərliyi tərəfindən böyük diqqət 
ayrılır. Respublikada Gənclər, Idman və Turizm Nazirliyi yaradılıb. Azərbaycanın prezidenti 
Heydər Əlirza oğlu Əliyev tərəfindən 4 iyul 1999-cu ildə Respublikanın turizm haqqında qanunu 
təsdiqlənmiş, 27 iyul 1999-cu ildə isə bu qanunun həyata keçirilməsi haqqında fərman verilmişdi. 
Turizmin inkişafı və əhalinin kütləvi istirahəti üçün diqqətin gücləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının prezidenti İlham Heydər oğlu Əliyev tərəfindən 19 mart 2004-cü ildə turizm 
haqqında qanuna əlavələr edilmiş, 2005-ci ildə isə bu məsələlərin koordinasiyası Azərbaycanın 
Mədəniyyət Nazirliyinə tapşırılmışdı.  

Hal-hazırda Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən Abşeron yarımadası sahələrində Xəzər dənizi 
sahilyanı ərazilərin təmizlənməsi üzrə sanitar-gigiyenik işlər aparılır. Azərbaycan Respublikasının 
prezidenti tərəfindən Bakı buxtası akvatoriyasının təmizlənməsi məsələlərinin həlli və 
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Azərbaycanın kurort-rekreasiya zonalarında istirahət zonalarının tikintisinə diqqətin 
yaxşılaşdırılması haqqında tapşırıq verilmişdir.  

Bu gün Azərbaycanda turizm, sanatoriya-kurort işi iqtisadiyyatın bir sahəsinə çevrilir. Respub-
likanın turizm və istirahətin inkişafı ilə məşğul olan dövlət orqanları başqa ölkələrlə əlaqələr 
yaradır. Rusiya, Yaponiya, Türkiyə, 

İtaliya, Avstriya, İsveç, ABŞ, Çin, Pakistan, BƏƏ ilə müqavilələr bağlanılıb. Respublikada hər 
il iştirak etmək üçün xarici ölkələrin böyük turizm firmalarının dəvət olunduğu turizm və istirahət 
üzrə böyük sərgilər keçirilir. Bu sərgilərdə müştərək fəaliyyət, layihələrin hazırlanması, müştərək 
müəssisələrin yaradılması, tarixi yerlərə səyahətlərin təşkili, böyük şəhərlərdə turistik məlumat 
mərkəzlərinin yaradılması, turizm və istirahət forumlarının keçirilməsi üzrə müqavilələr bağlanılır.  

Açar sözlər: Abşeron yarımadası, müalicə yerləri, mineral bulaqlar, kurort, mədəni tikinti, 
sanatoriya müəssisəsi, istirahət yerləri. 
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Problems of resort system development of the Azerbaijan Republic 
 

Summary 
 

The review and analysis of the ways of formation and development stages of sanatoria, rest homes and 
tourist centers in Azerbaijan show that the presence of the unique and inexhaustible resort and recreational 
centers in the country, it is necessary to take measures to substantial modernization of the existing resorts, 
construction of new resorts on the level of world standards. One of the most important elements in the 
creation of high-level resorts is to create a modern-cultural level of public services of resort and recreational 
areas. 

Keywords: Absheron peninsula, treatment site, mineral springs, resort, cultural construction, 
sanatorium enterprise, recreational places. 
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N.H.Nağıyev 
 

Azərbaycan Respublikasında sanator – kurort sisteminin, müalicəvi – sağlamlıq zonalarının və 
istirahət yerlərinin formalaşması. 

 
Xülasə 

Azərbaycan Respublikası saysız – hesabsız müxtəlif kurort sərvətlərinə malikdir. Böyük və Kiçik 
Qafqaz dağlarının dağətəyi yerlərinin, Kür – Araz ovalığının, Talış dağətəklərinin nadir meşə massivləri ilə 
Lənkəran subtropik zonalarının təbiəti və qara kvarslı çimərlikləri ilə Xəzər sahilləri, Yalama – Nabran dəniz 
sahilinə bitişik olan meşə zonaları, Abşeron yarımadasının sarı qumsal çimərlikləri, günəşin çoxluğu, 
Respublikanın bütün regionlarında meyvə bağlarının və üzümlüklərin müxtəlifliliyi, çoxlu sayda mineral və 
isti bulaqların olması, dağ gölləri, müxtəlif müalicəvi palçıqlar sanatoriyaların, istirahət evlərinin və turizm 
mərkəzlərinin təşkil edilməsinə köməklik edir və onların sonrakı inkişafında da əlverişli əks olunur. 

Açar sözlər: coğrafi regionlar, su mənbələri, sanator – kurort, istirahət evləri, istirahət yeraltı sərvətlər, 
mineral sular.     

 
N.H. Naghiyev 

 

Formation of sanatorium-resort, rest and health zones systems in the  
Republic of Azerbaijan 

 
Summary 

The Republic of Azerbaijan is rich with the myriad of resources of different resorts. The Greater and 
Lesser Caucasus Mountains, the foothills of the Kura-Araz lowland, Talish forests with rare subtropical zone 
in Lenkaran and black quartz beaches with the nature of the Caspian Sea, Yalama-Nabran forest areas, 
adjacent to the coast of the Absheron Peninsula, yellow, sandy beaches, abundance of sun, the variety of fruit 
orchards and vineyards in all regions of the country, a large number of mineral and hot springs, mountain 
lakes, and various therapeutic mud sanatories are discussed and advice on organization of resting houses and 
tourist centers is reflected further in the article. 

Keywords: geographical regions, water sources, sanatorium, rest houses, resting, underground 
resources, mineral waters. 

 
 
UOT 712.7 

Z. M.Rəsulova 
«Dizayn» kafedrasının müəlliməsi, dissertant  
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

 

 
MEMARLIQDA DEKOR FORMASI KİMİ STALAKTİTLƏRİN İNKİŞAF 

TƏKAMÜLÜ 
 
Minilliklər ərzində formalaşmış Azərbaycan memarlığı özünün zəngin tərtibat xüsusiyyətləri 

ilə həmişə önə çəkilmişdir. Memarlıq abidələrinin ən gözəl xüsusiyyəti bədii və baxımlı olmasıdır 
ki, burada dekorun böyük rolu vardır. Qədim dövrlərdə yaradılmış memarlıq abidələrində dekora 
cüzi miqdarda rast gəlinsə də ərəb xilafətinin işğalından sonra Azərbaycanda qəbul olunmuş İslam 
dini ecazkar tarixi və memarlıq abidələrinin yaranmasında bir dönüş olmuşdur. Beləliklə, dekor 
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sənəti həmin dövrdən başlayaraq güclü surətdə inkişaf etmişdir. Azərbaycanlı ustad və memarların 
yaratdığı az sayda abidə tapılar ki, onlarda dekora önəm verilməsin. Dekorlar da heç vaxt sərbəst, 
nizamsız deyil, həmişə ənənəvi qanunauyğunluqlarla yerinə yetirilirdi (1.səh 9). 

Yazılı mənbələr Azərbaycanlı sənətkar, memarların bir çox Sərq ölkələrində yaradılmış 
memarlıq əsərlərinin müəllifi olduğunu da nəzər diqqətinə çatdırır. Bu ustadlar nadir sənət əsərləri 
yaradılmasında və dekor işlərinin yerinə yetirilməsində böyük məharət nümayiş etdirərək şöhrət 
qazanmışlar. 

Dekor yaradılmış abidəyə xüsusi bir görkəm və yüksək bədii keyfiyyət bəxş edərək onu vizual 
olaraq daha da zənginləşdirir. Hər bir dekor yaradıldığı dövrün mühüm bir hissəsi olaraq zamanın 
inkişaf mərhələsini, adət-ənənəsini və bədii zövqünü formalaşdırır. 

Dekor vasitəsi kimi stalaktit sistemləri memarlıq abidələrində həmişə önəmli bir yer 
tutmuşdur. Bütün müsəlman ölkələrinin memarlıq təcrübəsində stalaktitlər böyük rol oynayaraq öz 
kompozisiya bitkinliyi, zəngin forması ilə böyük inkişaf yolu keçmişdir. Təkcə dekor elementi top-
lusu kimi deyil, həndəsi qanunauyğunluqlara əsaslanaraq həcm-fəza elementi kimi də stalaktitlər 
çox qiymətlidir. Azərbaycan və digər ölkələrin alimlərinin bu sahəyə öz elmi araşdırmalarında 
böyük önəm vermişlər. Belə ki, Ə.V.Salamzadə, L.S.Bretanitski, V.Q.Muradov, F.B.Miralayev, 
Ş.S.Fətullayev, R.V.Əmənzadə, digər ölkələrdən olan M.S.Bulatov, V.L.Varonina bu mövzuda 
maraqlı araşdırmalar meydana çıxarmışlar. 

Stalaktitlərin təbii yolla yaranışı ilk insan məskənlərinin yarandığı tarixə əsaslanır. Mağaraların 
tavanından damcılayan karbon qazı ilə doymuş sudan kalsium-karbonatın çökməsi nəticəsində belə 
törəmələr meydana gəlib.Yunanlar tərəfindən stalaktit adlanan bu forma damcı sızılmış mənasını 
verir. (2.səh6) Forma axtarışında təbiətə müraciət edən insanlar bunları daş, taxta üzərinə böyük 
ustalıqla oyma, cızma, kəsmə üsulları ilə həkk edirdilər. Ehtimal edilir ki, ilkin yaranışı bununla 
əlaqədardır (3 səh12). 

Stalaktit konstruktiv forma olmaqla yaradıcı insanın düşüncə tərzinin məhsuludur ki, sıra ilə 
düzülmüş elementlərin qruplaşmasından yaranan arı pətəyinə bənzər bu forma ilkin yaranışı 
mağaranın tavanlarında yaranmış bu təbii formalar olmuşdur.  

Memarlıq elminə avropalılar tərəfindən gəldiyi qeyd edilsə də qərb saraylarını bəzəyən 
stalaktitlərlə, şərq memarlıq abidələrinin stalaktitləri arasında kəskin fərq var. Qərbdə asma formalı 
olub təkcə dekor kimi rol oynasa da şərq memarlığında konstruktiv quruluşlu konsol şəkilli bir 
tektonik sistemdir. 

Stalaktit sistemləri bir həndəsi formadan digərinə keçidlərdə irəliyə çıxan hissələrin 
saxlanılması məqsədilə gümbəzaltı konstruksiyalarda, tağ və baştağ boşluqlarında, şərəfəaltı 
qurşaqda, karnizlərdə, sütunlarda və tağşəkilli digər konstruktiv hissələrdə tətbiq edilir (2.səh8). 

Memarlıq kompozisiyasının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş bu konstruktiv sistemə bütün 
müsəlman ölkələrinin abidələrində rast gəlinsə də lakin inkişafın ilk əvvəl hardan başlandığı 
haqqında fikir söyləmək mümkün deyil. Çünki eyni mədəniyyət, eyni həyat tərzi olması, bir-biri ilə 
bağlı şəkildə inkişaf etməsi öz aktuallığını qoruyub saxlamışdır. Burada söhbət təkcə oxşar və fərqli 
cəhətlərdən gedə bilər. Bu sahənin araşdırıcı alimlərinin irəli sürdüyü fikirlərə əsasən XI əsrdə Orta 
Asiyanın Türkmənistan ərazisinin cənub hissəsində konsol şəkilli ilk sadə stalaktit formasına rast 
gəlinir ki, bunlar da bişmiş və çiy kərpic nümunələridir. 

Stalaktitlər həm konstruktiv, həm də dekorativ struktur kimi yaranıb, inkişafı məhz gümbəzaltı 
konstruksiyalarla bağlıdır. 
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Orta əsr memarlığında müxtəlif ölçülü gümbəz örtükləri mövcud idi. Bir planlı formadan 
digərinə keçidi təmin etmək çox çətinlik törədirdi. Buna görə də kvadratdan səkkizbucaqlıya, 
onaltıbucaqlıya, sonra isə gümbəz konstruksiyasına keçilirdi. Sonralar isə daha optimal keçid 
yaratmaq üçün künc yelkənlər və tromplar kimi sistemlər tətbiq edilməyə başlanıldı. Bütün bunlara 
baxmayaraq bədii estetik təsiri gücləndirmək mümkün olmurdu. 

Müxtəlif konfiqurasiyalı səthləri daha maraqlı həll etmək istəyən orta əsr memarları kər-
piclərdən sadə üsulla çıxıntılar yaratmaqla da həll yolu tapmışlar. Hələ qədim Misir memarlığında 
bu varianta rast gəlinmişdir ki, sonrakı dövrlərdə daş memarlıqda da tətbiq edilirdi. Bu üsulun Orta 
Asiya memarlığına xas olduğunu Daya xatun karvansarayı (XI əsr), Ələmberdar məqbərəsi (XI əsr) 
timsalında nəzərə çatdira bilərik (4, səh123).  

XII əsrdən başlayaraq yelkənşəkilli çıxıntılar tağşəkilli oyuqlarla əvəz olundu və daha 
dekorativ bir görkəm aldı. Beləliklə, Yaxın və Orta Şərq memarlığına xas stalaktitlər meydana 
gələrək gümbəzaltı konstruksiya kimi tətbiq edilməyə başladı. Bütün Şərq memarlığında tətbiq 
edilən stalaktit sistemləri nümunələri Azərbaycan abidələrinin daş və kərpic stalaktit kompo-
zisiyasında rast gəlinir və bunlar sadə quruluşdan, mürəkkəb quruluşa qədər təkamül prosesi keçən 
Möminə xatun, Üç gümbə, Göy məscid kimi tarixi abidələrin baştağ kompozisiyasında mövcud 
olmuşdur. Sadə quruluşlu bu stalaktitlər baştağ konstruksiyasına xüsusi bir görkəm verir. 

Şirvan memarlığında artıq daşdan tətbiq edilmiş ilk stalaktit nümunələrinə rast gəlinir ki, bu da 
artıq XI əsrdə Məhəmməd məscidinin mehrab və minarəsinə sadə forması tətbiq edilmişdir.  

XIII-XIV əsrlərdə baştağ stalaktitləri geniş sahəni əhatə etməklə daha mükəmməl forma alır və 
əsas dekor elementinə çevrilir. Bu görünüşlə biz Qarabağlarda Qudi xatun, Gülüstan, Bərdə 
türbələrində rastlaşırıq.  

XV-XVI əsrlərdə baştağ stalaktitlərinin ən mükəmməl daş nümunəsi olan Şirvanşahlar saray 
kompleksidir. Bu da kamilliyin ən yüksək zirvəsi hesab edilir. Onun kərpic nümunəsi kimi Təbrizdə 
Göy məscidi göstərmək olar.  

XVI-XVII əsrlərdə Ərdəbildə inşa edilən Şeyx Səfi kompleksi ilə baştağ stalaktitlərinin inkişaf 
prosesi sona yetir. 

Ayrı-ayrı istiqamətlərdə tikilməsindən asılı olmayaraq bu kompozisiyaları birləşdirən yeganə 
üsul onların üçbucaq birləşmə prinsipləri ilə qurulmasıdır. 

Stalaktit sistemləri orta əsr Azərbaycan memarlığında da çox geniş inkişaf edərək abidələrin 
ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir.  

Azərbaycan memarlıq təcrübəsində mövcud olan stalaktit sistemlərinin inkişaf prosesini dörd 
dövrə bölmək olar: 

1.Səlcuqlar dövrünü əhatə edən XI-XII əsrlər: stalaktitlərin yaranış dövrü. 
2. Elxanilər dövrünü əhatə edən XIII-XIV əsrlər: stalaktitlərin formalaşma dövrü. 
3. Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Şirvanşahlar dövrünü əhatə edən XV-XVI əsrlər: stalaktitlərin 

mükəmməlləşmə dövrü. 
4. Səfəvilər dövrünü əhatə edən XVI-XVIII əsrlər: stalaktitlərin son inkişaf və tənəzzül dövrü 

(2,səh 14). 
Yaranma tarixi tam dəqiq müəyyən olunmasa da stalaktit formalarının ilk nümunəsi kimi 1078-

ci ildə inşa edilmiş Sınıqqala məscidi hesab edilir. İlkin quruluşunu saxlayan bu məscidin 
minarəsinin şərəfəsini daş stalaktit qurşağı saxlayır. Lakin Qız qalasının ətrafında aparılmış 
qazıntılar zamanı sadə quruluşlu stalaktit qurşağı tapılmışdır.  
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XII əsr Azərbaycan memarlığında bir yüksəliş, dekor sənətində kamilləşmə dövrü kimi tarixin 
yaddaşına həkk olunmuşdur. Bu zaman memarlıq obrazlarında yeni cizgilər, yeni texniki üsullar və 
həcm fəza elementləri formalaşmağa başladı. Həmçinin bu zaman monumental tikililərin inşası 
daha çox aparıldığına görə stalaktitlər haqqında informasiyanı bu dövrdən almaq olur. Daha çox 
baştağ kompozisiyası formasında çıxış edən stalaktitlər dominant elementi kimi də öz sözünü 
demişdir. Azərbaycan memarlığında baştağ kompozisiyasına çox böyük önəm verildiyi üçün ən 
gözəl stalaktit nümunələri bura yerləşdirilmişdir.  

Zaman keçdikcə konstruktiv xüsusiyyət daşıyan stalaktit sistemləri ilkin tektonikliyini itirərək 
və dekorativ xarakter daşımağa başlayır. Ən çox da gümbəz, tağ və çoxyaruslu stalaktit sistemlərinə 
təsir edir. Evvəlcədən hazırlanıb taxma elementi kimi istifadə edilən stalaktitlər bu prosesi daha da 
sürətləndirir. 

Stalaktitlərin sadə və plastik formalarını müasir memarlıq mühitinə tətbiq etmək mümkündür. Belə ki, 
bu yalnız bədii tərtibat vasitəsi kimi deyil, həm də funksional xüsusiyyətli ola bilər. Bu sistem ilə 
işıqlandırıcılar arasında əlaqə yaratmaqla onların birlikdə vəhdətindən maraqlı görüntülər əldə etmək olar. 
Burada gipskarton, metal, şüşə və s. materialların imkanlarından istifadə etmək olar. 

Hər hansı fəza mühitini həll edərkən ilk növbədə mühitin üslubu, sonra bədii tərtibat və dekor 
vasitələri müəyyən olunur. Stalaktitlər istər klassik, istərsə də modern üslubda müəyyənləşmiş 
interyerə tətbiq edilə bilər (2səh86). 

Beləliklə, Azərbaycan memarlığında tarixi abidələrin dekor tərtibatında böyük rol oynayan 
stalaktitlərin gözəl nümunələrini, bu günkü memarlıq abidələrində izlərini görməklə geniş kütləyə 
çatdırmaq tövsiyə olunur. 
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Z.M.Rasulova 
Evolutionary development of stalactite developed as a form of decoration in architecture  

 
Summary 

The artisty and visibility are one of the outstanding features of architectural monuments, and here the 
role of décor is also great. Scenery and high artistic qualities of the monument giving a special appearance, 
enhances its appearance. 

Stalactite systems as a means of decoration has always played an important role in the architectural 
monuments. Stalactite, by playing a major role in the architectural practice of all Muslim countries,  has gone 
away to the completeness of its composition and  richess of form. 

Thus, playing a major role in the design of the décor examples of historical monuments of Azerbaijan 
and having tiaces in modern architecture, it is recommended to deliver the beautiful examples of stalactites to 
masses today. 

Keywords: stalactite, architecture, décor, heritage, tradition, element 
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dos. A.T. Səlimova. 

Azərbaycan abidələrdə "spiralın" təsviri 
 

Xülasə 
 

 Azərbaycanın bütün maddi mədəniyyətində "spiralın" təsviri, öz əksini tapmışdır. spiral motivi – 
çoxanlamlıdır. Spiral, bərəkət rəmzi olan suyun ideoqramını təsvir edirdi, çünki hər şey sudan asılı idi – 
torpağın məhsuldarlığı və ümumiyytlə insan həyatı üçün onunla bağlı olan gərəkli hər nə varsa. 

Açar sözlər: spiral, qadın bəzək əşyaları, xalça ornamenti, petroqliflər, Ay kultu, Günəş kultu, başdaşı, 
səmərəliliyin və münbitliyinin simvolu 

 

http://kronk.spb.ru/library/1995-spb-yusd.htm
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Salimova Ayten 
 

The picture of "spiral" on Azerbaijan monuments 
 

Summary 
The picture of spiral runs through the all material culture of Azerbaijan. The motif of spiral is 

polysemantic. The "Spiral" pictured ideogram of water was used as a symbol of fruitfulness, because the 
main thing-fertility of earth depended on it as well as everything in human life. 

Keywords: spiral, women's jewelry, carpet ornament, petroglyphs, the Moon cult, the Sun cult, 
tombstones, fecundity and fertility symbol. 
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M.E. Tahirova  
 

Bakı şəhərinin mərkəzi magistrallarının yaşayış tikililərinin kompozisiyası  
(Azərbaycan prospekti misalında) 

 

Xülasə 
Məqalədə Bakı şəhərinin mərkəzi prospektlərindən biri olan Azərbaycan prospekti boyunca yerləşən 

yaşayış tikililərinin memarlıq-kompozisiya xususiyyətlərinə baxılır. Bundan əlavə, prospekt boyunca 
yerləşən yaşayış binalarının kompozisiya quruluşları və bədii-memarlıq həlləri öz əksini tapmışdır.  

Açar sözlər: yaşayış tikililəri, memarlıq kompozisiyası, fasad, magistral küçə, yaşayış binası, milli 
memarlıq. 

 

M.E. Tahirova  
 

Composition of residential construction of the central highways of the city of baku (on the 
example of Azerbaijan avenue) 

 

Summary 
In the article architectural and compositional features of the residential buildings along one of the 

central highways of the city of Baku, Azerbaijan Avenue, are considered. Besides, compositional formation 
and architectural - art solutions of the residential buildings located along the Avenue are shown.  

Keywords: residential construction, architectural composition, facade, main street, residential building, 
national architecture. 
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AZƏRBAYCANDA BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT DAŞIMALARI VƏ ONLARIN BƏZİ 

PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİ YOLLARI 
 

Azərbaycanın son illər beynəlxalq nəqliyyat daşımalarının inkişaf tempini sürətləndirən 

amillərdən biri də avtomobil nəqliyyatı üzrə yol infrastruktur sahələrinin inkişafı istiqamətində 

həyata keçirilən strateji tədbirlərdir. Ölkəmiz əlverişli tranzit mövqeyindən bəhrələnərək son illər 

Avropa və Asiya qitələri arasında mühüm iqtisadi və geosiyasi mövqe tutması, beynəlxalq 

daşımaların təşkili və iqtisadiyyatı ilə bağlı bütün məsələlərin təkmilləşdirilməsi üçün yüksək 

tələblər irəli sürür. Mövcud imkanlardan səmərəli istifadə baxımından ölkəmiz özünün tranzit 

potensialını Avropa Komissiyasının Böyük İpək Yolu layihəsi və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi 

çərçivəsində tranzit dövlət kimi beynəlxalq statusunu yüksəltməkdədir. Belə ki, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə 1 bu məqsədlə yeni qurumun tranzit yük daşımalar 
üzrə Koordinasiya Şurasının yaradılması bu məsələnin aktuallığından irəli gəlir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin bu qərarı əsasən tranzit yük daşınması sahəsində 

vahid, çevik və şəffaf tarif siyasətinin həyata keçirilməsi, sərhəddən keçmə prosedurunun və 

daşıma prosesinin asanlaşdırılması məqsədinə yönəlmişdir. Ölkəmizdə müasir avtomobil yolları 
şəbəkəsinin yaradılması nəqliyyat infrastrukturunun genişləndirilməsində mühüm rol oynayır və 

tranzit daşımalarda iştirak imkanlarını genişləndirir. Azərbaycan Respublikasının ərazisindən 

keçən tranzit dəhlizlərin rəqabət qabiliyyətinin və səmərəliliyinin artırılması, həmin dəhlizlərə 

əlavə tranzit yük axınlarını cəlb etmək istiqamətində bir sıra tədbirlərin görülməsi üçün bu sahədə 

elmi-tədqiqat işlərinin aparılması müasir tələblərdən qaynaqlanır. Nəzərə alsaq ki, yaradılmış 
yeni qurumun – Tranzit Yük Daşımaları üzrə Koordinasiya Şurasının cari fəaliyyətinin təşkili 
Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının katibliyi tərəfindən həyata keçirilir, onların 
tərkibində elmi-tədqiqatla məşğul olan qrup yaradılması məqsədəuyğun olardı. 

Qədim «İpək Yolu»nun  keçdiyi Azərbaycan artıq XXI əsrin əvvəllərində həmin yolun mər-

kəzinə çevrilmişdir. Lakin XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində bərpa olunan «İpək Yolu» əv-
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vəlki primitiv quru yolu yox, bütün nəqliyyatın müasir sahələrini özündə cəmləşdirən və dünya öl-

kələrinin daim iqtisadiyyatına tövhələr verəcək 2 yollar sistemindən ibarət olacaqdır (bax: şəkil 1). 
 

 
 

Şəkil 1. Avropa-Qafqaz-Asiya trans kontinental 

nəqliyyat marşrutunun (TRASEKA) sxemi 
 

Azərbaycanın şərq və qərb ölkələri arasında bir körpü olması və «İpək Yolu» üzərində 

yerləşməsinə görə bir çox dünya səyyahlarının diqqətini cəlb etmişdir. İlk yazılı təsviri Strabon 

düzəltmişdir. Yazdığı 11 kitabdan, coğrafiya əsərinin 11 bölməsini Azərbaycana həsr etmişdir. 
Bununla Azərbaycanın əlverişli mövqeyini, hələ nəqliyyatın az inkişaf etmiş periodunda, onun 
gələcəyini  yüksək qiymətləndirmişdir. 

Beynəlxalq tranzit yollarına böyük maliyyə vəsaiti dəyərində investisiya qoyuluşu tələb 

olunsa da, dünyada gedən qlobal səviyyədə inflyasiya prosesləri bu cür layihələrin dəyərinin 

getdikcə bahalaşmasına səbəb olur ki, nəticədə dövlət büdcəsindən artan həcmdə maliyyə 

vəsaitlərini ayırmaq imkanları məhdudlaşır. Bu da Azərbaycanın tranzit imkanlarından tam 
səviyyədə istifadə olunmamasına gətirib çıxarır. Bu problemlərin aradan qaldırılması üçün 
sahibkarların hesabına yeni tranzit yol tikintisinin həyata keçirilməsi istiqamətində nəqliyyat 

dəhlizlərində ödənişli sahələrin tikintisini təmin etmək lazımdır ki, bu da paralel istiqamətlərdə 

əlavə ödəməsiz, ödənişli avtomobil yollarından istifadə imkanlarını qurmaq şərti ilə aparılmalıdır. 
Eləcə də, ölkə ərazisindən keçən nəqliyyat dəhlizlərində tranzit yük və sərnişin daşımaları üzrə 

yığılan vergilərin, rüsumların və yol vergisi dərəcələrinin strukturu təkmilləşdirilməlidir, tranzit 

daşımalar üzrə tariflərin birbaşa nəqliyyat dəhlizləri istiqamətində olan ölkələrdə mövcud dəyişən 

bazar şərtlərinə uyğun elastikliyi təmin olunmalıdır. 
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və həmin ərazidən sərnişin və yük 

daşınması üçün istifadə edən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin sahibləri olan qeyri-rezident 

müəssisələr və qeyri-rezident fiziki şəxslər, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

mülkiyyətində və ya istifadəsində minik avtomobilləri, avtobusla və digər avtomobil nəqliyyatı 
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vasitələri olan şəxslər Azərbaycan Respublikasının avtomobil yollarından istifadəyə görə yol 

vergisinin ödəyiciləridir. Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsinin 211-ci maddəsində 3  
yol vergisinin dərəcələri müəyyənləşdirilib. Belə ki, Avtonəqliyyat vasitələrinin növündən, 

oturacaqların sayından, yükgötürmə qabiliyyətindən və avtonəqliyyat vasitələrinin yüklə birlikdə 

ümumi çəkisindən, oxa düşən ağırlığından, Azərbaycan Respublikası ərazisində qət edilən 

məsafədən, təhlükəli yüklərin daşınmasından asılı olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisinə 

daxil olan xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələrindən vergi hesablanır. Xarici ölkələrin 

avtonəqliyyat vasitələri müəyyən edilmiş vergini həmin avtonəqliyyat vasitələri Azərbaycan 

Respublikasının gömrük ərazisinə daxil olan zaman gömrük orqanları tuturlar və bir bank günü 

ərzində dövlət büdcəsinə köçürürlər. 

Verginin hesabatda göstərilən məbləği, verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə 

nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə  

yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin müəyyən 

faizi miqdarında maliyyə sanksiyası təqdim edilir.  

Avropa ölkələrini mərkəzi Asiya və Uzaq Şərq ölkələri ilə ən qısa yolla birləşdirən «İpək 

Yolu» və ölkəmizdən keçən Şimal-Cənub dəhlizi Respublikamızın dünya birliyi ölkələrinə 

inteqrasiyasını gücləndirməkdədir. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin inkişafının ən mühüm 

istiqamətlərindən biri də ölkələr arasındakı əlaqələri təmin edən nəqliyyat işinin 
təkmilləşdirilməsidir. Bu nöqteyi-nəzərdən «Böyük İpək Yolu»nun bərpası və Şimal-Cənub 

dəhlizinin yenidən qurulması Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin inkişafına səbəb olacaqdır.  
Şimal-Cənub dəhlizinin inkişafı, «Böyük İpək Yolu»nun bərpası və onun Azərbaycan 

hissəsində nəqliyyat daşımalarının və rolunun tədqiqi nəticəsində müəyyən olunub ki, bir çox 

nəqliyyat problemlərinin həlli aktualdır. Bu gün həll olunma labüdliyi olan iki məsələ üzrə 

tövsiyələrimizi bildirmək istərdik. Birincisi, Azərbaycan Beynəlxalq daşımalarla məşğul olanların 
sertifikat, lisenziya (xüsusi razılıq) alması üçün təhsilin təşkilinin təkmilləşdirilməsi və ikincisi 

«Yol Fondu haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanununda və vergi məcəlləsində 

dəyişikliklər edilməsi zərurəti haqqında təkliflər aşağıdakı kimi əsaslandırılır. 
Ölkəmizdə Beynəlxalq avtomobil daşımaları ilə məşğul olan hər bir mütəxəssis yola, yükə, 

yükün və sərnişinlərin daşınması qaydasına, sürücüyə, yük göndərib-qəbul edənlərə, sənədlərə, 

avtomobilə və s. qoyulan tələbləri müəyyənləşdirən yerli və beynəlxalq hüquqi sənədləri, saziş və 

konvensiyaları bilməlidir. Bu məqsədlə TASİS-TRASEKA proqramına uyğun, xüsusi hazırlıq 
mərkəzi yaradılmışdır. Lakin bu mərkəzin nə maddi-texniki bazası, nə də müxtəlif istiqamətli 

elmi potensiallı kadrları var. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində belə bir 

mərkəzin yaradılması daha məqsədəuyğun olardı. Çünki tədris üzrə ixtisaslaşmış Universitetin 
həm təhsil üçün lazım olan maddi-texniki bazası, təhsil müəssisələri ilə beynəlxalq əlaqələri, həm 

də bu sahədə ixtisaslaşmış kadrları – alimləri var. Bu məsələnin həlli üçün hökumətin qərarı ilə 

sertifikatı olmayan müəssisələrin işçilərinə beynəlxalq daşımalarla məşğul olması qadağan 
edilməlidir və onların məcburi kurs keçmələri təmin olunmalıdır. Müəyyən müddət ərzində kurs 

keçib sertifikatı olmayan işçilərə qarşı təsirli tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının «Yol vergisi» qanunvericiliyində qoyulmuş avtomobil 
yollarının xarici ölkə istifadəçisindən vergitutma qaydası yoldan istifadə dərəcəsi ilə tam 

uzlaşdırılmayıb. Xarici dövlətlərin yük və avtobus avtonəqliyyat vasitələri ilə Azərbaycan 

Respublikası ərazisindəki avtomobil yollarından istifadəyə görə başqa ölkələrin hüquqi və fiziki 
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şəxslərindən, müəyyən qradasiya üçün eyni vergi tutulur. Bu halda Azərbaycan Respublikasının 
ərazisinə daxil olarkən tutulan yol vergisi, müəyyən qradasiya daxilində, hansı avtomobilin 
yoldan neçə gün istifadə edəcəyindən asılı olmur. Belə ki, 2 gündən 1 həftəyə; 1 həftədən 1 aya; 1 

aydan 3 aya; 3 aydan 1 ilə kimi Respublikamıza gələn avtomobil müvafiq olaraq eyni vergi 

ödəyir. Belə bir təbii sual yaranır, nə üçün 1 ay yoldan istifadə edən avtomobil, 3 ay istifadə 

edənlə eyni vergi ödəməlidir? Həmin fikir qanunda göstərilən başqa qradasiyalara da aiddir (bax: 
cədvəl 1 və cədvəl 2). Bu uyğunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün yeni təkliflər hazırlanıb və 

yuxarıda adı çəkilən cədvəllərdə göstərilib. Yaxşı olardı ki, bu təkliflərə müvafiq orqanlarda 

baxılması təmin edilsin. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olarkən yol vergisi: 

1. Avtobuslar üçün oturacaq yerlərinin sayından və Respublika ərazisində qalma 

müddətindən asılı olaraq (ABŞ dolları): 
 

Cədvəl 1. 
Avtobusda oturacaq yerlərinin sayına görə vergi:  

 

Qaldığı 
müddət 

Avtobusda oturacaq yerlərinin sayına görə vergi 

12-yə dək olduqda 13-dən 30-a dək olduqda 30-dan çox olduqda 

Möv- 

cud  

məb- 
ləğ 

təhlil 
üçün 

mövcud 

haldakı 
məb-

ləğin 
gündəlik 

artımla 
hesabla

ma 
variantı 

layihə  

məbləği 
mövcud  

məbləğ 

təhlil 
üçün 

mövcud 

haldakı 
məb-

ləğin 
gündəlik 

artımla 
hesabla

ma 
variantı 

layihə  

məblə
ği 

mövcud  

məbləğ 

təhlil 
üçün 
möv-
cud 

haldakı 
məb-

ləğin 
gündə-

lik 
artımla 
hesab-
lama 

variantı 

layihə  

məbləği 

1 gün üçün 15 15 15 20 20 20 25 25 25 

2 gündən  
1 həftəyə 

kimi 30 15+2,5 15+2,5 40 20+3,33 20+3,0 50 25+4,16 25+4,0 

1 həftədən  

1 aya kimi 100 30+3,04 30+3,0 140 40+4,33 40+3,5 175 50+5,43 50+4,5 

1 aydan  
3 aya kimi 300 100+3,33 100+3,5 400 140+4,33 140+4,0 500 175+5,41 175+5,0 

3 aydan  

1 ilə kimi 1050 300+2,78 300+4,0 1400 400+3,7 400+4,5 1750 500+4,63 500+5,5 

 

2. Yük avtomobilləri, qoşqu və yarımqoşqulu avtomobillər üçün oxların sayından və 

Respublika ərazisində qalma müddətindən asılı olaraq (ABŞ dolları): 
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  Cədvəl 2. 
Yük avtonəqliyyat vasitələrində oxların sayına görə vergi 

 

Qaldığı 
müddət 

Yük avtonəqliyyat vasitələrində oxların sayına görə vergi 

40-a qədər olduqda 40 və ondan çox olduqda 

mövcud 
məbləğ 

təhlil üçün mövcud 
haldakı məbləğin 
gündəlik artımla 

hesablama variantı 

layihə 
məbləği 

Möv-
cud 

məb-

ləğ 

təhlil üçün möv-
cud haldakı 
məbləğin 

gündəlik artımla 
hesablama 

variantı 

layihə 
məbləği 

1 gün üçün 20 20 20 30 30 30 

2 gündən  

2 həftəyə kimi 40 20+1,53 20+2,5 80 30+3,84 30+4,0 

2 həftədən  
1 aya kimi 140 40+6,25 40+3,0 280 80+12,5 80+4,5 

1 aydan  
3 aya kimi 400 140+4,33 140+3,5 800 280+8,67 280+5,0 

3 aydan  

1 ilə kimi 1400 400+3,7 400+4,0 2800 800+7,40 800+5,5 

 

QEYD: Cədvəllərin təhlil və layihə qrafasında özündən əvvəlki son hədd + sonrakı hər gün üçün 

məbləğ göstərilib. 

 
 

Nəticə 
 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1 maddəsində göstərilən vergitutma 

cədvəlində qradasiyalara uyğun müddətlər üzrə məbləğin dəyişməsi kor-təbii təyin olunub, heç 

bir məqsədli prinsipial sistemli yanaşmaya əməl edilməyib. Sistemlik olsa idi, hər bir halda müd-

dət artdıqca  proporsional şəkildə verginin məbləği də dəyişməli idi. Ancaq bu prinsipə riayət 

olunmayıb. Gün hesabına keçdikdə qradasiyalardakı məbləğ, bir bölgü periodundan digərinə keç-

dikdə sistemsiz olaraq gah artır, gah da  azalır (bax cədvəllərə). Bu verginin təyin olunmasında 
məqsəd Respublikaya gələn və onun ərazisindən keçən avtomobillərin bizim ölkədə olma vaxtı-
nın tələb olunduğundan çox olmamasını təmin etmək və onların ölkəni tez tərk etməsi olduğun-

dan, müddət artdıqca hər bir günün ölkədə qalma məbləği də  qradasiyalar üzrə müəyyən artımla 
müəyyən olunmalıdır. 

Açar sözlər: beynəlxalq daşımalar, tranzit, nəqliyyat, yol vergisi 
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T.J.Guliev, R.A.Allahverdiev, E.B Guliev 
 

International transportation in Azerbaijan and ways to 
solve some of its problems 

 

SUMMARY 
 

The article analyzes the role and perspectives of international transport in Azerbaijan, issues for 
consideration at the stage of the present situation are discussed. On the basis of conducted research some 
recommendations are made for improving the organization of courses for professionals engaged in 
international transport, and reasonable proposals are presented to improve the set taxes for the use of roads 
in our country by vehicles of the foreign states. 

Key words: international transport, transit, transport, road tax. 
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Quliyev T.C., Allahverdiyev R.Ə., Quliyev E.B. 

 

Nəqliyyat vasitəsinin yanacaq sərfinin uçotu üçün quruluş 
 

 
XÜLASƏ 

 

Məqalədə məlum quruluşların çatışmayan cəhətləri göstərilmiş, təklif olunan quruluşun 
mövcudlardan fərqli xüsusiyyətləri qeyd edilmiş və onun iş prinsipi açıqlanmışdır. Avtomobilin texniki 
vəziyyətinin müəyyən edilməsi və mühərrikin yanacaq qənaətliyinə nizamlanması məqsədi ilə mövcud 
yanacaq sərfini ölçənlər yalnız ani yanacaq sərfini göstərir. Məqalədə baxılan təklif olunmuş quruluşun iş 
prinsipinin mövcud anoloji quruluşlar qarşısında üstünlüyü ondan ibarətdir ki, yanacaq sərfinə istismar 
şəraitinin və başqa faktorların təsirini müəyyən etməyə imkan verir. 

 Bu texnoloji işləmə yanacaq sərfinin marşrutlar üzrə diferensiallaşmış normaların 
müəyyənləşdirilməsini təmin edir. 

Açar sözlər: yanacaq sərfi, quruluş, mühərrik, nəqliyyat vasitəsi 
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T.J.Guliev, R.A.Allahverdiev, E.B Guliev 
 

Apparatus for fuel consumption registration  of the vehicles  
 

SUMMARY 
 

The article mentiones drawbacks of known devices, shows the features of proposed device and 
discloses its main working principles. In order to determine the technical condition of the car and adjust 

the engine fuel efficiency, existing flowmeters only measure the instantaneous fuel consumption. The 
principle of operation of the proposed device vieüed in the aricle has the advantage over the prior 
analogical devices as, it allows determining the effect of operating conditions and other factors on fuel 
consumption.This process ensures the development of  establishment of differentiated standards for fuel 

consumption depending on routes. 
Keywords: fuel consumption, construction, motor vehicle. 
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MƏSAMƏLİ BETON BLOKLU HÖRGÜLƏRDƏ TİKİŞBƏND SİSTEMİNİN ƏSAS 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

      

Bu məqalədə Respublikamızın tikinti şəraitinə uyğun olaraq “Qobustone” məsaməli beton 
bloklardan müxtəlif təyinatlı yükdaşıyan və qeyri yükdaşıyan xarici və daxili divarların və 
arakəsmələrin hörgülərinin yerinə yetirilməsində tikiş-bənd sistemlərinin nəzərə alınması 
araşdırılmışdır. 

Respublikamızın Qaradağ rayonunun keçmiş Əhəng zavodu bazası əsasında müxtəlif en 
kəsik ölçülü avtoklav qazobeton bloklar istehsal olunur1;2;3. Bu  kiçik divar bloklarının 
uzunluğu 60 sm, eni 10÷40 sm və hündürlüyü 25 sm-ə bərabərdir. 

Aparılmış axtarış və tədqiqat işlərinin nəticələri 2;4 göstərir ki, divar materialları olan 
kərpicə və mişardaşına nisbətən məsaməli beton bloklar daha çevik hörgüdə işlədilmə 
qabiliyyətlidirlər 2;3;4;5. 

Avtoklav məsaməli beton bloklar kəsilmə texnologiyası ilə hazırlandıqlarına görə blokların 
həndəsi ölçüləri yüksək dəqiqlikli (paralelepiped formalı) alınır və hörgüdə işlətmə zamanı divar 
konstruksiyasının sabit en kəsikli alınma səviyyəsinin sabitliyinə yapışdırıcı 6 və quru hörgü 
qatışıqlarının istifadəsi imkan yaradır. Hörgünün hündürlüyü boyu blok cərgələrinin üst səthi 
müstəvilərinin düzgünlüyünün təmin edilməsi hörgünün 1-ci cərgəsinin düzgünlüyündən asılıdır.  
Odur ki, bu məsələlərin həlli öz əksini bir sıra mənbələrdə 1;2;4 tapmışdır. 

Məsaməli beton bloklardan hörgü digər daşların hörgüsündən (kərpic mişardaşı, beton daşlar 
və s.) müəyyən qədər fərqlənir. Odur ki, məsaməli beton kiçik bloklardan olan hörgünün 
texnologiyası və təşkili tamamilə başqa üsulla aparılır. Bu məsaməli daşlardan olan bloklar 
həcminə, fəzada formasına , uzunluq və en ölçülərinin bütövlüklə hörgüdə istifadəsinə (mişar 
daşından hazırda 20;40;60;80 və 100 sm enində divar almaq olur) və tikişlərin qalınlıqlarının 

mailto:rasimbayramov46@hotmail.com
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(10÷15mm) hörgüdə yerləşmələrinin  müstəvi vəziyyətləri mişar daşına uyğun gəlir. 
Odur ki, qeyd etmək olar ki, mişardaşından hörgünün tikişbəndi ¼ daşı işlətmək hesabına 

əmələ gəlir 7 , yəni tikişlərin bir-birinin üzərinə düzülməməsi üçün hər iki cərgədən biri kəsik 
daşla başlanılmalıdır. 

Tikişbənd sistemlərinin hörgüdə düzəldilməsinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hörgünün 
tikişbənd kəsmə qanunlarına riayət etməklə onun möhkəmliliyi təmin olunsun. 

Məsaməli beton bloklardan  bir cərgəli hörgüdə tikişbənd sisteminin istifadəsini təmin etmək 
üçün ikinci cərgəni (sıranı) 1/6 hissədən az olmayan daşla başlamaq lazımdır (şək. 1;2;3 və 4). 

Tədqiqatlar göstərir ki, bir cərgəli (zəncirvari) sistemlə en kəsikləri 40 sm olan yeddi növ 
divar konstruksiyasını inşa etmək olar şək.1. Əgər blokların eni n=100;150;200;250;300;350 və 
450 mm olarsa hərgah tələb olunan hörgü enlərini 70-80 sm çatdırmaqla, bu hörgü sisteminin 
imkanlarını genişləndirmək olar. Odur ki, tədqiqat işi bu istiqamətdə kafedrada davam etdirilir. 

Məsaməli beton bloklarla yastısına yerdəyişmə üsulu ilə divar hörgüsünün aparılmasının 
tikişbənd sistemləri 2;3 və 4 saylı şəkillərdə göstərilmişdir. 

Yastısına yerdəyişmə üsulundan icrasında iki növ bloklardan istifadə olunur (məsələn 1-ci 

cərgə 100×250×600 mm ölçüləri olan bloklardan və 2-ci cərgə 200x250x600 mm olan cərgə üçün 
münasib eni verəcək bloklardan istifadə olunur. Bu variantda daşların üfiqi vəziyyətdə cərgə 
boyu yerdəyişməsi ən azı 100 mm qəbul olunmalıdır (şək. 2). 

Hörgü cərgələrində blokların yerdəyişməsi ilə müxtəlif en kəsikli hörgülər almaq olur (şək. 3və 4). 
Bu sistemlərin hər birində sabit uzunluqlu  və hündürlüklü bloklardan (l=60 sm və h=25 sm 

istifadə olunur). 
 

 
 

  Şəkil 1. Yastısına bloklarla düzülmüş bir cərgəli hörgü 
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Texnoloji cəhətdən künc, kəsişən və birləşən hörgülərin icra prinsipləri müxtəlif variantlı 
olmaqla (şək.5 b;c;ç) eyni fəhlə tərəfindən aparılmasını tələb edir. Texnoloji və ya gözlənilməz 
fasilənin yaranması hörgü cərgələrinə uyğun olaraq sıra boyu pilləkənli keçidlərin (ştrabaların) 
nəzərə alınmasını tələb edir (şək.5) Hörgülərin bir-birinə birləşmə hissələrinin möhkəmliliyini və 
etibarlılığını təmin etmək üçün bir cərgəli hörgülərdə bütöv blok qoymaqla (şək.5b), iki cərgəli 
hörgülərdə ən azı bütöv blokun divar içinə qoymaqla (şək.5ç) və T-işarəli ankerlər və ya metal 
bəndkeşlərin qoyulması (şək.5c) yolları ilə əldə edilə bilər. Bu zaman başqa effektiv variantların 
istifadəsi istisna olunmur (metal lövhələrin və ya zolaqların qoyulması və s.). Metal ankerlər  
diametri 4÷6 mm olan millərdən düzəldilməklə məhlul tikişinin içərisində düzəldilir (şəkil.5c). 
Çevik  metal zolaqların qoyulma qaydası 2 saylı mənbədə qeyd edilmişdir. 

 

 
 

Şəkil 2. Yastısına üsulla divar hörgüsünün aparılması variantlarında tikişbənd sistemləri 
a) eni 100 mm olan iki blokun eni 200 mm olan kəllə daş blokla bağlanması; b)eni 150 mm olan 
iki blokun eni 300 mm olan kəllə daş blokla bağlanması; c) eni 200 mm olan iki blokun eni 400 

mm olan kəllə daş blokla bağlanması 
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Şəkil 3. Cərgələrdə blokların yerdəyişməsi ilə  müxtəlif en  kəsikli hörgülərin  
tikişbənd sistemləri 
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Şəkil 4. Cərgələrdə blokların yerdəyişməsi ilə  müxtəlif en  kəsikli hörgülərin  
tikişbənd sistemlərinin sxemləri 
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a) 
 

b) 

        
c) 

ç) 

 
Şəkil 5. Hörgünün bir-biri ilə və künc birləşmə sxemləri 

a – künc hörgüsünün aparılma sxemi; b – bir blok qalınlıqlı hörgülərin birləşmə sxemləri; c – bir 

blok qalınlıqda hörgünün metal ankerlə birləşmə sxemi; ç – iki birtipli xarici divarın 
arakəsmələrilə birləşmə sxemi; 1 – dəmir bəndkeş (T-şəkilli metal anker); 2 – pilləkənli keçid 

(ştraba) 
 

 

Nəzərdən keçirilmiş hörgülərin tikişbənd sistemlərinin tələblərini ödəmək üçün xüsusi 
yapışdırıcı və yüngül hörgü məhlulu növlərinin istifadəsi hörgü eninə olan ölçü tələblərini 
ödədiyi üçün səmərəli sayıla bilər. 

Nəticə. 1.Aparılmış tədqiqatların nəticəsində “AAC”-MMC zavodunun istehsal etdiyi  

məsaməli beton  xırda qobustone divar bloklarının istifadəsi ilə hörgünün müxtəlif  növ tikişbənd 
bağlama sistemlərinin alınması xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. 2. Hörgünün tikişlərinin qalınlığını 
azaltmaq üçün yapışqan və nazik qatlı quru tikinti qatışıqlarının istifadəsi səmərəlidir. Belə ki, 
yapışqan qatından istifadə etdikdə tikişin optimal qalınlığı 2-3 mm və quru tikinti qarşığının 
istifadəsində 5-7 mm ölçüdə almaq imkanı yaranır. 3.Hörgü tikişbənd sisteminin araşdırılması 
göstərir ki, qobustone bloklarının bütöv istehsal olunan növlərini müxtəlif  təyinatlı bina 
hörgülərdə istifadə etmək imkanı yaranır. 

Açar sözlər: hörgü tikişi, yüngül hörgü məhsulu, yük daşıyan divarlar. 

2 
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Balagozov A. M., Bayramov R. A., Fatullayev R.A. 
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The main features of masonry anchor device of cellular concrete blocks 
 

SUMMARY 
 

Different options of masonry anchor of small cellular concrete building blocks «Qobustone», 
produced by the plant LLC “AAS” are obtained in the study. 

The analysis of masonry systems of anchor of cellular concrete blocks shows that all types of 
building blocks production can be used in masonry buildings for various purposes.  

Keywords: masonry seam, light masonry mortar, load-bearing walls. 
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TİKİNTİ TƏŞKİLATLARININ ETİBARLILIĞININ 
YÜKSƏLDİLMƏSİ YOLLARI 

 

Yeni tikinti təşkilatlarının inşaat sektoruna cəlbi digərlərinin arasında rəqabətin 

kəskinləşməsinə və onların  müflisləşərək  bağlanmasına gətirib çıxarır. Bununla əlaqədar tikinti 

təşkilatının etibarlılığının təmin edilməsi məsələsinin həlli yolları ciddi əhəmiyyət kəsb edir. 

Etibarlılıq məsələsinə bir çox təşkilatlar kifayət qədər diqqət yetirir, lakin müasir şərait 

etibarlılığın yüksəldilməsinə müəyyən tələblər irəli sürür. İstənilən tikinti təşkilatının son 
məqsədi mənfəətin artırılması və etibarlı, funksional strukturun yaradılmasıdır.Təşkilatın 
inkişafında nəticəyə nail olmaq metodları deyil, inkişaf istiqamətlərinin özləri və təkmilləşdirmə 

istiqamətləri aktuallaşır. Beləliklə, istənilən inkişaf etməkdə olan tikinti təşkilatının əsas prioriteti 

inkişaf və təkmilləşmənin bütövlükdə tikinti təşkilatının fəaliyyətinin ən yaxşı nəticəsinə gətirib 

çıxaran istiqaməti müəyyən etməkdir. Tikinti təşkilatları öz fəaliyyətini müxtəlif təsadüfi amillər, 

xarici amillər baş verdiyi şəraitlərdə həyata keçirirlər. Fərqli maliyyə dövriyyələri, texniki 

təchizat səviyyəsi, fəaliyyətin həyata keçirildiyi müxtəlif iqlim şəraitlərinə malik olurlar.  

Tikinti təşkilatının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin mürəkkəbliyinin əsas səbəbi təsadüfi 

amillərin təsirinə görə müəssisənin fəaliyyətini səciyyələndirən planlaşdırılmış və faktiki 

vəziyyətlərinin mümkün uyğunsuzluğudur. Nəticədə tikinti prosesinin həyata keçirilməsində plan 

geriləmələri əmələ gəlir ki, onlar da ya istehlak olunan resursların həcminin lokal artırılması (bu 
da tikintinin smeta dəyərinin artmasına gətirib çıxarır) hesabına, ya da tikinti müddətinin 

artırılması (bu da öz növbəsində insan resurslarının artmış sərfinə və obyektin səmərəli istismarı 
başlanğıc müddətinin geri çəkilməsinə görə smeta dəyərinin artmasına gətirib çıxarır) hesabına 
aradan qaldırıla bilər.  

Tikinti təşkilatlarının inkişafının istiqamətlərinin planlaşdırılması prosesində verilmiş 
nəticələrə nail olmaq üsulu ilə yanaşı inkişafın səmərəli meyllənmələrinin və tikinti müəssisəsinin 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi növlərinin müəyyənləşdirilməsi aktuallaşır. Hər bir təşkilat 
müəyyən miqdarda imkan və resurslara malikdir. Ən yaxşı nəticəyə nail olmaq üçün mövcud 

resurslardan səmərəli istifadə nəzərdə tutulan çərçivədə inkişaf istiqamətlərinin seçimi hər bir 

müəssisə üçün fərdi olan mövcud məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir.  

Ən mühüm amillərdən biri təşkilatın mövcud olduğu real vəziyyəti bilavasitə əks etdirən bir 

sıra səciyyələrin seçimidir. Bu səciyyələr obyektiv olmalı, dəyişiklik və inkişafın nəticələrini əks 

etdirməlidir. Onlar təşkilatın həm ümumi kompleks, həm də xüsusi vəziyyətini təqdim 

etməlidirlər. Beləliklə, istənilən inkişaf edən tikinti  təşkilatın fəaliyyətinin təhlilini aparmaq üçün 

göstəricilərin, həmçinin inkişaf və təkmilləşdirmənin bütövlükdə tikinti təşkilatının fəaliyyətinin 

ən yaxşı nəticələrinə gətirib çıxaracaq istiqamətlərinin müəyyən edilməsinin aktuallığıdır.   
Tikinti təşkilatları öz fəaliyyətlərini müxtəlif xarici vəziyyətlərdə həyata keçirir, müxtəlif 

maliyyə dövriyyəsinə, texniki təchizat səviyyəsinə malik olurlar. İstehsalat prosesinin aparıldığı 
iqlim şəraiti nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqlənir. Buna baxmayaq aparılan təhlil göstərir ki, 
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universal səciyyə daşıyan nəticələr mövcuddur, onların tədqiqinin nəticələri əksər tikinti təşkilat-

larında istifadə edilə bilər. Tikinti təşkilatlarının fəaliyyətinin belə kompleks göstəricilərindən biri 

etibarlılıqdır. Etibarlılığın qiymətləndirilməsinin universal üsullarının işlənib hazırlanması, 
təşkilatın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və eyni zamanda ən böyük iqtisadi təsir ilə ən kiçik 

sərfiyyat üsullarının istifadə edilməsi bazasında etibarlılığın yüksəldilməsi üçün istiqamətlərin 

müəyyənləşdirilməsi – inkişaf edən tikinti təşkilatları üçün ən aktual məsələlərdən biridir [3]. 

Təşkilatın etibarlılığı kimi uzun müddət ərzində təşkilatın sabit fəaliyyət imkanı başa 
düşülür. Təşkilatın vəziyyət göstəricilərindən biri təşkilati-texnoloji etibarlılıq (TTE) səviyyə-

sidir. Onun dəyişməsi əsasında təşkilatın inkişafı meyllərini, həmçinin qoyulmuş vəsaitlərdən 

gəliri izləmək olar. Təşkilatın fəaliyyətinin təkmilləşməsinə bu və ya digər vəsaitlərin 

qoyuluşunun iqtisadi səmərəliliyi belə qoyuluşlardan gəliri qiymətləndirməyə imkan verir. TTE 

idarəetmə strukturunun, texniki təchizatın səviyyəsi, düzgün seçilmiş texnologiyalar, nəzarət 

üsulları və qərarların qəbulu ilə sıx bağlıdır. Bu göstəricidən təşkilatın iqtisadi və maliyyə 

sabitliliyi asılıdır. Tikintinin TTE-ğı planlaşdırılmış göstəricilərə nail olmaq dəqiqliyini, sərmayə-

tikinti tsiklinin bütün mərhələlərində baş verən əsas problemləri aşkar etmək, ümumi etibarlılığa 
təsir göstərən bu və ya digər bölmələrin işini qiymətləndirmək, nəzərə çarpmayan lakin daimi 

problemlərdən dəyən zərərin qiymətləndirilməsini müəyyən etmək imkanını yaradır. Bu göstərici 

minimal xərc və qısa müddətdə yüksək nəticə əldə etmək üçün təkmilləşdirmə aparılması 
məqsədə uyğun olan istiqamətləri aşkar etməyə imkan verir. TTE təşkilatın fəaliyyətinə həm 

bütövlükdə, həm də ilin müəyyən vaxtında və ya müəyyən şəraitlərdə ən çox təsir edən amillərin 

reytinqini tərtib etməyə imkan verir.  

Tikinti təşkilatının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində mürəkkəbliliyin əsas səbəbi təsadüfi 

amillərin təsirinə görə planlaşdırılmış və faktiki vəziyyətlərin mümkün uyğunsuzluğudur. Əldə 

edilmiş fərziyyələrə görə nəticə çıxarmaq olar ki, tikinti, planlaşdırılmış və faktiki vəziyyətlərin 

uyğunsuzluğuna gətirib çıxaran hadisələrin mümkün yaranması ilə müxtəlif amillərin təsirinə mə-

ruz qalan fəaliyyət kimi nəzərdən keçirilə bilər. Nəticədə tikintinin plan geriləməsi meydana gəlir 

ki, bu geriləmə ya tikintinin smeta dəyərini artıran resursların lokal artırılması, ya da insan resurs-

larının artıq sərfi və tikintinin planlaşdırılmış müddətinin pozulmasına görə tikintinin smeta də-

yərinin artmasına gətirib çıxaran tikinti müddətlərinin uzadılması hesabına aradan qaldırıla bilər.  

Tikintiyə çoxlu sayda qarşılıqlı fəaliyyət və elementlərin mövcud olduğu mürəkkəb sistem 

kimi baxılmalıdır. Tikinti sistemlərinə təsadüfi amillərin, həmçinin işlərin intensivliyinin 

azaldılmasına və deməli onun yerinə yetirilmə müddətinin artmasına gətirib çıxaran işdə müxtəlif 

qüsurların təsirlərinə görə fəaliyyətin qismən dayandırılması xasdır. Belə ki, qüsur müxtəlif 

səbəblərdən və tikintinin müxtəlif səviyyələrində baş verə bilər, belə hadisələr aşağıdakı kimi 
nəzərdən keçirilə bilər: 

– texnoloji qüsur – faktiki parametrlərin layihə parametrlərindən sapmasına səbəb olan tikinti 

prosesinin tam və ya qismən kəsilməsi;  

– təşkilati qüsur – hadisə olub,  onun nəticəsində tikinti-quraşdırma işlərinin  həcmlərinin 

yerinə yetirilməsinin müəyyən olunmuş müddətləri pozulur.  

Tikinti istehsalının təşkilindəki qüsur mütləq prosesin tam dayandırılması ilə bağlı deyil. 
İşlərin istehsalı prosesində öz-özünə aradan qalxan və ya tikinti-quraşdırma təşkilatlarının 
müvafiq xidmətləri tərəfindən ləğv edilən qismən qüsurlar səciyyəvi pozuntulardır. Əgər bu 
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nəticələr tikinti təşkilatının fəaliyyətinin nəticələrinə nəzərə çarpacaq dərəcədə təsir göstərərsə 

onda bu pozuntu qüsur hesab edilə bilər.  

Tikinti proseslərində qüsurlar işlərin istehsalını, həmçinin onlar arasındakı qarşılıqlı təsiri 

pozan çoxlu sayda və müxtəlif təşkilati-texnoloji amillərin təsiri nəticəsində yaranır. Belə 

qarşılıqlı təsirlərin tədqiqi hər bir amilin tikintinin təşkilinin layihələndirilməsi sahəsində tikinti 

prosesinin fəaliyyətinə, konstruksiyaların hazırlanması, onların nəqli, bina və qurğuların inşasına 
təsirinin öyrənilməsi ilə bağlıdır və tikinti sisteminin fəaliyyətinin bütün mərhələlərində sistemli 

nəzərdən keçirilmə tələb edir  [2]. 

Böyük miqdarda ardıcıl və paralel bağlı elementlər ilə (briqadalar, maşınlar, mexanizmlər, 

nəqliyyat vasitələri, tikinti baş podrat və subpodrat təşkilatların təchizatçıları və s.) müəyyən 

olunan tikinti istehsalının mürəkkəbliliyi tikinti istehsalına həm səciyyə, həm də onların təsirinin 

nəticəsinə görə qüsurların çox saylı səbəblərinə gətirib çıxarır.  
Yaşayış-mülki tikintidəki qüsurların səbəblərini bir neçə qrupa bölmək olar.  

Texniki: yükqaldıran maşınların, mexanizmlərin, nəqliyyat vasitələrinin, kiçik mexanikləşmə 

vasitələrinin sınması; müvəqqəti mühəndis şəbəkələri və kommunikasiyalarının (elektrik təchizatı, su 
təchizatı, istilik təchizatı, yolların şəbəkəsi); materialların, detalların, konstruksiyaların, ya-

rımfabrikatların, həmçinin yerinə yetirilmiş işlərin aşağı keyfiyyəti; tikinti prosesində layihə həllərinin 

dəyişdirilməsi; ölçmə və nəzarət vasitələrinin, alət və ləvazimatların olmaması və ya sınması.  
Texnoloji: işlərin istehsalının qəbul olunmuş texnologiyasının pozulması;  keyfiyyətsiz 

yerinə yetirilmiş işlərin yenidən yerinə yetirilməsi; texnologiyaların layihələndirilməsinin 

çatışmamazlıqları, yanğın təhlükəsizliyi qaydaları, yanğına qarşı tədbirlərin pozulması; öncədən 

nəzərdə tutulmayan işlərin meydana çıxması; manqa və briqadaların say və ya ixtisaslaşmış 
tərkibinin, işlərin istehsalının səmərəli üsullarının dəyişməsi.  

Təşkilati: meydançanın, iş cəbhəsinin təqdim edilməsi və ya hazırlanması müddətinə əməl 

olunmaması; layihə sənədləri ilə vaxtında təmin olunmama; tikintidə iştirak edən hər hansı bir 
təşkilatın işlərinin razılaşdırılmış müddətinin pozulması; material, məmulat, konstruksiya, 

yarımfabrikatlar, avadanlıqların olmaması; işlərin planlaşdırılmış ardıcıllığının dəyişdirilməsi; 

hesablayıcı texnikada səhvlər; lazımi resursların olmaması və ya onların təchizatı müddətinin 

pozulması; tələb olunan ixtisas və ya dərəcəli fəhlələrin olmaması.  
İdarəetmə: qərarların vaxtında qəbul edilməməsi və onların icraçılara çatdırılmaması; 

istehsalat rabitəsinin olmaması və ya onun pozulması; planlaşdırma və idarəetmə səhvləri; 

obyektiv və ya düzgün olmayan məlumatın alınması; idarəetmə strukturunun çatışmamazlıqları; 
operativ planlaşdırma və idarəetmənin mükəmməl olmaması; dispetçer xidməti, idarəetmə 

aparatının olmaması və ya yararsızlılığı; rəhbərlik və idarə həllərinin uyğunsuzluğu; il ərzində 

planın əsaslandırılmamış düzəlişləri.  

Sosial: icraçıların iş buraxmaları və ya işə gecikmələri; işlə tam təmin olunma halında 
istehsalat tapşırığının yerinə yetirilməməsi; icraçıların aşağı ixtisaslaşma dərəcəsi; material, alət, 

avadanlıqların bilərəkdən zay edilməsi və ya oğurlanması; fəhlə və rəhbər-texniki işçilərin  işlərin 

vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsində marağın olmaması; fəhlələrin normal məişət 

şəraitləri və qidalanma ilə təmin edilməməsi.  

İqlim: əlverişsiz atmosfer hadisələri – qar yağıntısı, buzlaşma, 6 baldan yuxarı külək, leysan, 

C0 -25 dərəcədən aşağı şaxta; təbii fəlakətlər.  
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Qüsurların yaranmasının bütün səbəblərinin kompleks təhlilini apararaq,  belə bir nəticəyə 

gəlinir ki, tikinti sonradan fəaliyyətdə qüsurların səbəbləri olan müxtəlif amillərin təsirinə məruz 

qalan sistem kimi nəzərdən keçirilməlidir. Tikinti prosesində sistemin faktiki vəziyyətinin 

planlaşdırıldığından fərqli ola bilməsi ilə əlaqədar olaraq son nəticəni təhlil etmək məna kəsb edir 

– planlaşdırılmış keyfiyyət ilə vaxtında obyektin tikintisi.  
Aşağıdakı ehtimalları nəzərdən keçirək: istənilən obyektin tikintisi planlaşdırılmış keyfiyyət 

ilə yerinə yetirilir, yəni bütün mümkün qüsurlar tikintinin davametmə müddətinə təsir edir, ancaq 

heç bir vəchlə onun keyfiyyətinə təsir göstərmir. Bu halda qüsurlar olduqda (işlərin istehsalı 
texnologiyası və bu işlərin keyfiyyətinin saxlanılması hesabına) tikintinin vaxtının artması baş 
verir. Nəticədə tikintiyə sərf olunmuş vaxt qüsurun yaranmasına görə boşdayanmanın  və 

planlaşdırılmış keyfiyyətdə işlərin istehsalına planlaşdırılmış vaxtın cəmi kimi müəyyən ediləcək.  

Bütövlükdə təşkilatın etibarlılığı onun ayrı-ayrı tərkib hissələrinin etibarlılığı kimi təqdim 

edilir. Təşkilati etibarlılıq obyektdə işlərin təşkilinin etibarlılığı, təşkilati həllərin tikinti 

proseslərinin yerinə yetirilməsinə elə bağlamaq qabiliyyətidir ki, tərkib hissəsi olan axınların hər 

hansı bir sapması yarandığı halda onların fəaliyyəti pozulmasın və nəticədə obyektdə işlərin başa 
çatdırılması müddəti buraxıla bilən qiymətləri aşmasın. Buradan belə çıxır ki, təşkilati etibarlılıq 
texnoloji etibarlılığa əsaslanır, belə ki, obyektin tikintisi zamanı planlaşdırılmış nəticənin əldə 

edilməsi tikintidə iştirak edən manqa və briqadaların hər biri tərəfindən işlərin vaxtında yerinə 

yetirilməsindən asılıdır.  
Texnoloji həllərin etibarlılığı tikinti prosesinin fasiləsiz fəaliyyətini, verilmiş intensivlik və 

digər parametrlər ilə tikinti prosesinin fəaliyyətinə imkan verən işlərin istehsalı seçimini elə təmin 

etməlidir ki, təsadüfi istehsalat amillərindən törənən sapmalar müəyyən həddləri aşmasın.  
Hal-hazırda əksər tikinti şirkətlərinin inkişaf və fəaliyyət istiqamətlərinin seçimi etibarlılığı 

təmin etmək nöqteyi-nəzərindən həyata keçirilmir. Bu ona gətirib çıxarır ki, son göstəricilərə 

(istehsal, intensivlik, boş dayanmalar, təhvil vermə müddətinin gecikdirilməsi) təsir göstərən 

sərmayə-tikinti tsiklinin gedişatında yaranan bir çox problemlər layihədən layihəyə keçir, 

bununla da təşkilat çərçivəsində yığılır və bütövlükdə etibarlılığın inteqral göstəricilərini daha da 

pisləşdirir. Beləliklə, təşkilatın etibarlılığının mərhələlər üzrə nəzarəti yalnız bütövlükdə deyil, o 

cümlədən onun fəaliyyətinin ayrı-ayrı istiqamətləri üzrə müstəsna olaraq vacibdir.  

Tikintini idarəetmə sisteminin etibarlılığı – tikinti təşkilatının resurslarını (material, əmək, 

texniki, maliyyə) planlaşdırma və tənzimləmə, onların qarşılıqlı təsirinin (ardıcıllıq, intensivlik, 
uyğunlaşdırılma) qaydalarını dəyişmək yolu ilə verilmiş nəticəyə nail olmaq qabiliyyəti. 

İdarəetmə sistemlərinin etibarlılığı tikinti-quraşdırma təşkilatının qarşıya qoyulmuş planı yerinə 

yetirmək qabiliyyətini səciyyələndirir, yəni işlərin planlaşdırılmış həcmlərinin yerinə 

yetirilməsini və obyektlərin verilmiş müddətlərdə istismara daxil edilməsini həyata keçirmək. 

Tikinti bölmələri bu zaman təşkil edən elementlərin qüsurlarına görə işlərin istehsalındakı 
sapmaları lokallaşdırmaq üçün ümumi sistem hüdudlarında resursları təkrar bölüşdürür. Buna 
görə də idarəetmə sistemlərinin etibarlılığı təşkilati etibarlılığın səviyyəsindən asılıdır.  

Tikinti təşkilatının fəaliyyətinin müəyyən göstəricilərinin dəyişməsi zamanı balanslaşdırılmış 
siyasətin aparılmasına ehtiyac var. Belə ki, bir qisim göstəricinin intensivləşdirilməsi zamanı di-
gərləri geridə qalır və bunun nəticəsində artımın ümumi nəticələri zəifləməyə başlayır. Təşkilatın 
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesində geridə qalan göstəricilərin daima müəyyən olunma-

sına ehtiyac olur, belə ki, bu zaman onların yüksəlməsi artıq yüksək olan göstəricilərin yük-
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səlməsi ilə müqayisədə daha böyük iqtisadi səmərəliklə təmin edilir. TTE ilə də işlər eyni tərzdə 

baş verir, onun yüksəlməsi prosesində biz etibarlılığın rasional səviyyəsini anlamağa başlayırıq.  
Tikinti istehsalatının etibarlılığının rasional səviyyəsi – maksimal iqtisadi cəhətdən məqsədə-

uyğun səviyyə olub  tikinti təşkilatı tərəfindən etibarlılığın artırılması üzrə təşkilati-texnoloji tədbirlərin 

gerçəkləşdirilməsi yolu ilə həyata keçirilir.  Bu səviyyə təşkilatın kifayət edən etibarlılığının sərhədlərini 

elə müəyyən edir ki, o, qalan daha az etibarlı rəqiblərlə yanaşı rəqabətə davamlı ola bilsin.  
Etibarlılığın maksimal səviyyəsi – fasiləsiz işlərin mümkünlüyünə müvafiq vahiddir. 

Praktikada o, əlçatmazdır, ancaq hətta etibarlılığın daha kiçik səviyyəsi tikinti istehsalatında əldə 

edilən iqtisadi səmərəyə müvafiq olmayan belə nəzərə çarpacaq sərfiyyatları tələb edir. Elə 

vəziyyət yaranır ki, TTE-nın səviyyəsinin sonrakı yüksəlməsi iqtisadi cəhətdən əlverişsiz olur, 
onunla bağlı xərclər isə əsaslandırılmamış olur. Bu halda etibarlılığın rasional səviyyəsinə 

əsaslanmaq lazımdır.  
TTE-nın eyni səviyyəsində təşkilatın müxtəlif tədbirlər keçirmək imkanı var və hər biri 

müsbət iqtisadi effekt verə bilər, ancaq qoyulmuş vəsait və alınan mənfəət göstəricilərinə görə 

onlar fərqlənə bilərlər. Tikintinin TTE-nın yüksəldilməsi üzrə tədbirlər seriyası aparılarkən eti-

barlılığın bütün göstəricilərinin yüksəliş sürəti yavaşlayır və elə an gəlir ki, sonrakı tədbirlərin ke-

çirilməsi iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun olmur. Ehtiyat maşın, ehtiyat enerji təchizatı sistemlə-

rinin istifadəsi və s. böyük xərclər istəyir ki, bu da lazımi iqtisadi effekt əldə etməyə imkan 

vermir. Beləliklə, etibarlılığın yüksəldilməsi xərclərin artması və iqtisadi effektin yüksəlməsi, 

həmçinin belə tədbirlərdən mənfəətliliyin dəyişməsinə səbəb olur. Kiçik mənfəətin əldə edilməsi 

üçün etibarlılığın səviyyəsinin və onun yüksəlməsinə görə gəlirin dəyişməsinin funksiyasının 
ekstrimumunu müəyyən etmək lazımdır – bu da etibarlılığın optimal səviyyəsini göstərəcək.  

Ümumi etibarlılığın tərkib hissələrini nəzərdən keçirərək fasiləsiz işə böyük dərəcədə təsir 

edən bir neçə sektoru müəyyən etmək olar. Etibarlılığın yüksəldilməsi üzrə bütün tədbirlər məhz 

onlara yönəldilməlidirlər. Tikinti təşkilatının etibarlılığının yüksəldilməsinə az xərc tələb edən 

tədbirlər vasitəsi ilə  etibarlılığın yüksəldilməsinə  başlamaq iqtisadi cəhətdən daha sərfəlidir.  

TTE göstəricisi tikinti istehsalatının xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla tikinti təşkilatının 
fəaliyyətində risk amillərini qiymətləndirməlidir.Ənənəvi olaraq TTE təhlil edilərkən obyektlərin 

bu və ya digər növlərinə məxsus səciyyələr nəzərdən keçirilirdi. Müxtəlif tikinti axınları, işlərin 

müəyyən növləri qiymətləndirilir. Ancaq tədqiqatlar göstərir ki, sərmayə-tikinti tsiklinin təşkilati-
texnoloji göstəricilərini müəyyənləşdirən amillərin dərin təhlili vacibdir. Ənənəvi yaxınlaşma 
tikinti təşkilatının vəziyyəti, bu və ya digər şəraitdə onun etibarlılığı səviyyəsi barədə təsəvvür 

yaradır. Təəssüf ki, etibarlılığın belə səviyyəsinin yaranması səbəbləri, qüsurların yaranması 
amilləri, onların bütövlükdə təşkilatın etibarlılığına təsiri dərəcəsi barədə məlumat vermir.  

Diqqət yetirilməsi ən vacib olan – izlənməsi lazım olan etibarlılığın dəyişməsi prosesidir. Eti-

barlılığın yüksəldilməsi yollarının müəyyən olunması məqsədi ilə etibarlılığın müəyyən olunması 
üsullarının işlənib hazırlanması, sonradan həm də təşkilatın etibarlılığının yüksəldilməsi üzrə keçirilmiş 
konkret tədbirlərə görə real nəticələrin əldə olunmasının vacibliyi meydana çıxır. Mövcud yanaşma ilk 
növbədə diqqət tələb ediləsi təşkilatın etibarlılığının sonrakı yüksəldilməsinin optimal yolları, 
daha effektiv istiqamətlər, daha çox etibarlı olmayan sahələr barədə suala cavab vermir.  

TTE göstəricisi etibarlılığın öz səviyyəsi (tikinti təşkilatının konkret şəraitdə yaranmış 
səviyyəsi) adlanan səviyyəni səciyyələndirməlidir. Onu baxılan regiona məxsus metroloji 

şəraitlər, istehsalat bazasının, maşın və mexanizmlərin vəziyyəti, tikinti bölməsində işlərin 
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istehsalının idarə edilməsinin bərqərar olmuş sistemi, icraçıların say və ixtisaslaşma tərkibi, 

rəhbərliyin yararlılığı, material-texniki təchizatın vəziyyəti, tikinti şəraiti, təşkilatın strukturu və s. 

fərqləndirir. Eyni TTE səviyyəsinə malik iki tikinti təşkilatını müqayisə etsək aydın olar ki, bu iki 
təşkilatda daha etibarlı və daha çox etibarlı olmayan bölmələr bir-birindən kəskin fərqlənir və 

deməli etibarlılığın yüksəldilməsinə yanaşma konkret tikinti təşkilatında proseslərin etibarlılığı 
xəritəsinə görə fərdi olmalıdır [1]. 

Ümumləşdirilmiş, formallaşdırılmış yanaşma ümumi tədbirlər hesabına etibarlılığın yüksəl-

dilməsinin iqtisadi cəhətdən daha səmərəli üsullarını müəyyən edə bilmir. Tikinti təşkilatının fəaliy-

yətinin daha etibarlı və daha çox etibarlı olmayan bölmələrinin fərdi təhlilini aparmaq lazımdır.  
TTE səviyyəsinə təsir edən əsas amil tikinti mexanizm, maşın və fəhlələrin boşdayanmaları, 

onların yaranma tezliyi və iş vaxtının boşdayanma vaxtına nisbətidir. Bu amil əsas amillərdən 
biridir, belə ki, bu və ya digər obyektin tikintisinin maya dəyərini müəyyən edən təşkilatın 
əməliyyat nüvəsinin fəaliyyətini səciyyələndirir və deməli layihənin bütövlükdə həyata 
keçirilməsindən son mənfəətin  ölçüsünü müəyyən edir. Məhz bu amil plan göstəricilərinin 
faktiki göstəricilərə müvafiqliyinin dəqiqliyini səciyyələndirir, həmçinin konkret istehsalat 
şəraitlərində işlərin intensivliyini müəyyən edir. Beləliklə, faktiki sapmaların qiyməti və 
gələcəkdə real xərclər barədə məlumat  formalaşır.   

Tikinti zamanı yaranan hər bir qüsur üzrə onun yaranması səbəbi aydınlaşdırılır. Bu da vaxt 
başa çatdıqda qüsurların bütün növləri barədə statistik məlumatların toplanmasına imkan verir. 
Tikinti təşkilatı üzrə məlumatlar alınandan və emal edildikdən sonra TTE yüksəldilməsi məqsədi 
ilə təşkilati-texnoloji tədbirlərin fərdi kompleksi işlənib hazırlana bilər.  

Müasir şəraitdə daha az vacib olmayan amillərdən biri də təşkilatın tərəfdaşları və müştəriləri 
ilə qarşılıqlı əlaqə, onların sadiqliyinin təmin edilməsidir. Tikintinin müddətinin uzanması ilə 
bağlı maliyyə sansksiyaları ilə yanaşı, təşkilati-texnoloji qüsurlar təşkilatın ad-sanına mənfi təsir 
göstərir, bu da sonradan sifarişlərin miqdarı, sifarişçilərin etibarı və təşkilatın bütövlükdə ad- 
sanına təsir edir.  

İqtisadi səmərə etibarlılığın yüksəldilməsi üzrə tədbirlərin keçirilməsinə qoyulmuş xərclər 
fiksasiya olunduqda maksimal olacaq. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, maksimal iqtisadi səmərə 
ən birinci aparılmış ən bahalı tədbirlərə görə əldə edilmir. Daha çox mənfəəti təmin edən TTE 
yüksəldilməsi üzrə tədbirlər kompleksinin seçimi, yəni tikinti təşkilatının fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi üzrə fəaliyyətlərin fərdi rasional proqramın yaradır. 

 

Nəticə 
 

1. Tikinti təşkilatının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin mühüm amili işin səmərəliliyinin 
statistik səciyyələrini və tikinti şirkətinin fəaliyyəti prosesində yaranan təşkilati riskləri nəzərə 
alan onun təşkilati-texnoloji etibarlılığı göstəricisidir. 

2. Təşkilati-texnoloji etibarlılığın yüksəldilməsinə təsir edən tədbirlər kompleksinin işlənib 
hazırlanmasında konkret təşkilata tətbiq edilən tədbirlərin səmərəliliyinin hesaba alınması 
vacibdir. 

3.  Təşkilati-texnoloji etibarlılığın yüksəldilməsi planının tərtibi zamanı fərdi yanaşma 
vacibdir. 

4. Müasir şəraitdə daha az vacib olmayan amillərdən biri də təşkilatın tərəfdaşları və 
müştəriləri ilə qarşılıqlı əlaqə, onların sadiqliyinin təmin edilməsidir. 

Açar sözlər: tikinti təşkilatları, təşkilati-texnoloji etibarlılığı, təşkilati struktur, müəssisənin 
iqtisadi səmərəliliyi, risklərin idarə edilməsi 
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S.A.Fərzəliyev  
( Az MİU) 

Tikinti təşkilatlarının etibarlılığının yüksəldilməsi yolları 
 

XÜLASƏ 
 

Bazara yeni tikinti təşkilatlarının daxil olması və onlar arasında rəqabətin güclənməsi bir çox 
şirkətlərin bağlanmasına səbəb olur. Buna görə də  tikinti təşkilatının etibarlılığının təminatı məsələsi 
mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir. 

Təşkilatın inkişafında nəticəyə nail olmaq metodları deyil, onların strukturunun təkmilləşdirilməsi 
istiqamətləri aktuallaşır. Beləliklə, istənilən inkişaf etməkdə olan tikinti təşkilatının əsas prioriteti inkişaf 
və təkmilləşmənin bütövlükdə tikinti təşkilatının fəaliyyətinin ən yaxşı nəticəsinə gətirib çıxaran 
istiqaməti müəyyən etməkdir. Tikinti təşkilatları öz fəaliyyətini müxtəlif təsadüfi və xarici amillərin baş 
verdiyi şəraitlərdə həyata keçirirlər. Təşkilatlar adətən fərqli maliyyə dövriyyələrinə, texniki təchizat 
səviyyəsinə, fəaliyyətin həyata keçirildiyi müxtəlif iqlim şəraitlərinə malik olurlar. Tikinti təşkilatının 
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin mürəkkəbliyinin əsas səbəbi təsadüfi amillərin təsirinə görə 
müəssisənin fəaliyyətini səciyyələndirən planlaşdırılma və faktiki vəziyyətlərin düzgün öyrənilməməsidir. 
Təşkilati-texnoloji etibarlılığın yüksəldilməsinə təsir edən tədbirlər kompleksinin işlənib hazırlanmasında 
konkret təşkilata tətbiq edilən tədbirlərin səmərəliliyinin hesaba alınması vacibdir. Təşkilati-texnoloji 
etibarlılığın yüksəldilməsi planının tərtibi zamanı fərdi yanaşmanın vacibliyi barədə nəticəyə gəlinib.  

Açar sözlər: tikinti təşkilatları, təşkilati-texnoloji etibarlılığı, təşkilati struktur, müəssisənin iqtisadi 

səmərəliliyi, risklərin idarə edilməsi 
  

 S.A. Farzaliyev  
(Az UAC) 

The ways of improving of the reliability of construction companies 
 

SUMMARY 
 

Entry of new construction companies into the market and  increased competition between them leads 
to the closure of many companies. Therefore, the question of reliability of a construction organization is 
becoming important. 

In the development of the organization not the methods of achieving results but trends of 
improvement becomes relevant. Thus, in any developing  construction organization main priority is to 
determine  the direction of  development and improvement which leads to the  best outcome  of overall 
construction organization activities. Construction organizations realize  their  activities in various 
accidental and external factors  conditions. As a rule, organizations possess different  financial turnovers, 
levels of technical equipment, different climate zones where their functions are realized. In the compiling 
of activities complex impacting the improvement of organizational-technical reliability, it is important to 
consider the efficiency of activities applied to a concrete organization. It has been concluded during the 
compiling of the plan of improving organizational –technical reliability that the individual approach is 
essential.  In compiling of the plan of improving organizational-technical reliability, the conclusions on 
the necessity of individual approaches were made.. 



İnşaat   Elmi əsərlər 

 
121 
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economic efficiency of the company, risk management.  
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MİLLİ PARK ƏRAZİLƏRİNDƏ TURİST DÜŞƏRGƏLƏRİNİN TƏŞKİLİ PROSESİNDƏ 
GEOİNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ 

 

Azərbaycan dünyada fövqəladə əhəmiyyətli təbii irsə, qədim mədəniyyətə, ən zəngin təbiətə 

malik olan ölkələrdən biridir. Ölkəmizdə xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin fəaliyyəti 

nəticəsində bioloji müxtəlifliyin, nadir və nəsli kəsilməkdə olan flora və fauna növlərinin 

qorunub saxlanılmasına imkan yaranıb. İndi Respublikamızın müxtəlif bölgələrində xüsusi 

qorunan ərazilər var ki, onlardan biri də milli parklardır. Milli parklar xüsusi ekoloji, tarixi, 
estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi, maarifçilik, elmi, mədəni və 

digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi-tədqiqat idarələri statusuna malik 

olan ərazilərdir.  

Milli parkların digərlərindən fərqi həm də ondadır ki, burada təbiət həm kompleks şəkildə 

qorunur, həm də turistlərin əraziyə girmələri, təbiət ilə tanış olmaları, estetik zövq almalarına 
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imkan yaradılır. Deməli, Milli Parklarımız turizmin inkişafı üçün potensial iqtisadi imkanlar 
deməkdir. Turizm – müasir dünya iqtisadiyyatının ən böyük, yüksək gəlirli və ən sürətlə inkişaf 
edən xidmət sahələrindəndir. Ümumdünya milli məhsulunun 1/10 hissəsini təşkil edən 

beynəlxalq turizm dünya iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. Həmçinin turizmin inkişafı 
yüzlərlə iş yerlərinin açılmasına və ölkənin regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına səbəb olur. 

Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında qanun 2000-ci ildə qəbul 

olunsa da 2003-cü ildə ilk milli parklar yaradılmağa başlanılıb. 2003-cü ildən Ordubad, Şirvan, 
Ağ göl, 2004-cü ildə Hirkan, Altıağac, 2005-ci ildə Abşeron, 2006-cı ildə Şahdağ, 2008-ci ildə 

Göygöl Milli Parkları yaradıldı [4, 5, 6]. Bundan başqa Samur-Yalama və Zəngəzur Milli 

parklarını da göstərmək olar. Milli Parkların yerləşdiyi ərazilər müəyyənləşdirilərək 

geoinformasiya sistemləri (GİS) texnologiyası əsasında xəritələşdirilmişdir (Şəkil 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Şəkil 1. Azərbaycanın Milli Parkları 
  

Hər bir Milli Parkın yaradılmasında müxtəliflik olsa da ümumi məqsəd - ölkənin flora və 

faunasını qorumaq və yaşatmaqla yanaşı, insanların mədəni istirahətini, zövqünü oxşamaqdır. 
Azərbaycanın Milli parkları, onların fiziki-coğrafi xüsusiyyətləri, əsas fəaliyyət məqsədləri 

araşdırılaraq sistemli şəkildə aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir [4, 5 ,6] (cədvəl 1). 
 

Cədvəl 1. 
Azərbaycanın Milli parkları, onların məqsəd və xüsusiyyətləri 

№ Milli 
Parkların 
adları 

 
Yaradılmasında əsas məqsəd  

 
Ərazisinin fiziki-coğrafi 
xüsusiyyətləri 

1. Ordubad 
Milli 
Parkı 

Ərazidə ayrı-ayrı komponentlərin 
mühafizəsi, ekoloji monitorinqin 
həyata keçirilməsi, əhalinin eko-
loji cəhətdən maarifləndirilməsi, 
eko-turizm üçün əlverişli şərait 
yaradılması  

Ərazisi özünəməxsus iqlim, relyef və 
digər fiziki-coğrafi xususiyyətlərə 
malikdir, müxtəlif növ heyvanlar, o 
cümlədən, endemik növləri qorunub 
saxlanılır 

2. Şirvan 
Milli 
Parkı 

Yarımsəhra landşaftının başlıca 
komponentləri və fauna növlərini 
qoruyub saxlamaq, ekoloji moni-
torinqi həyata keçirmək, əhalini 
ekoloji cəhətdən maarifləndir-
mək, turizm və istirahət üçün şə-
rait yaratmaq  

Qaradağ, Salyan, Neftçala rayonları-
nın ərazisinin 54374 ha-da yaradılıb 
və yarımsəhra landşaftına malikdir. 
Ərazinin 4000 ha-nı su hövzəsi təşkil 
edir. Qoruğun ornitoloji faunası çox 
zəngindir. Su-bataqlıq ərazilərdə 
nadir və qiymətli köçəri quşlar qış-
layır və yuvalayır. 
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3. Ağ göl 
Milli 
Parkı 

Mühüm su-bataqlıq ərazilərini, 
onlara xas olan yarımsəhra land-
şaftını, göldə və onun ətrafında 
məskunlaşmış nəsli kəsilmək təh-
lükəsi altında olan fauna növlərini 
qorumaq, ətraf mühitin monito-
rinqini, əhalinin ekoloji cəhətdən 
maarifləndirilməsini və ekoturiz-
min inkişafını təmin etmək  

Ağcabədi və Beyləqan rayonlarının 
inzibati ərazilərində, 17924 ha ərazi-
də yaradılıb, Kür-Araz ovalığının Mil 
düzənliyində yerləşir, yarımsəhra 
landşaftına malikdir, Respublika əra-
zisində quşların ən vacib qışlama və 
yuvalama yeri olduğu üçün 
"ornitoloji sahə" də adlandırıla bilər. 
Buranın ornitoloji faunası çox zən-
gindir. 140-dan çox quş növlərinə 
rast gəlmək olar  

4. Hirkan 
Milli 
Parkı 

Ərazidə təbiətin kompleks şəkildə 
qorunması, bitki növlərinin mü-
hafizəsi, flora və fauna növlərinin 
qorunub saxlanılması, ətraf 
mühitin monitorinqinin həyata 
keçirilməsi, tədqiqatlar, turizm və 
istirahət üçün şəraitin təşkili 

Lənkəran və Astara rayonlarının 
inzibati ərazisində 21435 ha sahədə 
yaradılıb. Burada üçüncü dövrün 
qədim relikt və endemik bitki növləri 
qorunur. Azərbaycanda yayılan 435 
ağac və kol növünün 150-si Hirkan 
meşələrindədir. 

5. Göygöl 
Milli 
Parkı 

Ətraf mühitin monitorinqi, əhali-
nin ekoloji cəhətdən maarifləndi-
rilməsi və ərazidə ekoturizmin 
inkişafının təmin edilməsi 

Göygöl Dövlət Təbiət Qoruğu 1925-
ci ildə Azərbaycanda yaradılmış ilk 
qoruq olmuşdur. Göygöl və onun 
ətrafının meşə landşaftı öz təbiət zən-
ginliyi və füsunkarlığı ilə dünyada 
məşhurdur. 

6. Altıağac 
Milli 
Parkı 

Böyük Qafqazın cənub-şərq ya-
maclarının təbii landşaftlarının, 
flora və fauna növlərinin qorunub 
saxlanılması, bərpası, təbii 
komplekslərin turizm və istirahət 
(rekreasiya) üçün şəraitin yaradıl-
ması və əhalinin ekoloji cəhətdən 
maarifləndirilməsinin təşkili 

2004-cü ildə Xızı və Siyəzən 
rayonlarının inzibati  ərazisində yara-
dılmışdır. Əsas ağac növləri palıd, 
Şərq fıstığı, adi göyüş, ağcaqayın və 
s. təşkil edir. Ərazidə cüyür, ayı, 
qaban, vaşaq, yenot, dovşan və s. 
heyvanlar məskunlaşmışdır. 

7. Abşeron 
Milli 
Parkı 

Ərazidə məskunlaşmış ceyranın, 
Xəzər suitisinin və su quşlarının 
qorunub saxlanılması, təbii 
ehtiyatlardan səmərəli istifadə 
edilməsi, ətraf mühitə diqqət və 
qayğının artırılması, yeni ekoloji 
şüurun formalaşması sahəsində 
aparılan məqsədyönlü tədbirlərin 
ardıcıl aparılması  

2005-ci il 8 fevral tarixində Bakı 
şəhərinin Əzizbəyov rayonunun inzi-
bati ərazisində yaradılmışdır. Ərazidə 
yarımsəhra və quru bozqırların müla-
yim-isti iqlim tipi hakimdir. Burada 
bitki örtüyünün növ tərkibi xeyli 
azdır, bitkilər ərazinin su və duzluluq 
rejiminə uyğun olaraq dəyişir. Dəniz 
sahilində qum bitkiləri, cığlı-qamışlı 
və paz otlu çəmənliklər, birillik şoran 
otları və s. yayılmışdır 

8. Şahdağ 
Milli 
Parkı 

Qlobal əhəmiyyətli dağ meşələri 
və yüksək dağlıq ərazilərdə 
yerləşən otlaqlar ekosisteminin 
bərpası, qorunması və idarə 
edilməsi, torpağın münbit qatının 
qorunub saxlanılması, ərazi üçün 
xarakterik olan fauna və flora 
növlərinin qorunması, zənginləş-
dirilməsi, elmi-tədqiqat işlərinin 
aparılması üçün daha əlverişli 
şəraitin yaradılması  

Quba, Qusar, İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz 
və Şamaxı rayonlarının inzibati 
ərazilərində 115895 ha ərazidə 2006-
cı ildə yaradılıb. Şahdağ Milli 
Parkının ərazisinin yerləşdiyi yük-
səklik onun iqliminin müxtəlifliyinə, 
bitki örtüyünün, torpaqlarının və 
heyvanlar aləminin zənginliyinə 
əsaslı təsir göstərib. Buradakı 
meşələr zəngin, füsunkar və gözəl 
mənzərələr yaratmaqla məşhurdur.  
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Son illər Azərbaycanın Milli Parklarına çox böyük turist axını gəlir. Məktəblilər, xarici və-

təndaşlar - istər ölkədə yaşayan, istərsə xaricdən gələnlər buranı ziyarət edirlər. Məsələn, Şirvan 
Milli parkında Avropa məkanının ən böyük ceyran populyasiyası qorunur. Ceyranlar da təxminən 

9 min başdır. Turist yüz və ya min kilometr gəlir ki, o ceyranları təbii şəraitdə gözü ilə görsün.  

 Dünyada turizmin əhəmiyyəti daima artır ki, bu da həmin sahənin iqtisadiyyata təsirinin 

güclənməsi ilə səciyyəvidir. Azərbaycan Respublikasının mövcud ehtiyatları turizm 
infrastrukturunun lazımi səviyyədə inkişaf etdirilməsi şərtilə xarici turistlərin qəbulunu dəfələrlə 

artırmağa imkan verir [1, 2, 6]. İndiki dövrdə Azərbaycan artıq həm də turizm ölkəsi kimi 

tanınmışdır. Buraya dünyanın hər yerindən turistlər axışıb gəlirlər. Buna səbəb həm 

Azərbaycanın sürətli inkişafı, həm də ölkəmizdə mövcud olan stabillik, əmin-amanlıqdır. 
Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafının məqsədi Azərbaycanın və xarici 

vətəndaşların turizm xidmətlərinə olan tələbatlarının təmini, əhalinin məşğulluğu və gəlirlərinin 

artırılması üçün geniş imkanlar açan müasir rəqabətədavamlı turizm bazarının formalaşdırıl-
masıdır. Turizm bazarının formalaşdırılması üçün isə aşağıdakıları həyata keçirmək lazımdır 
(cədvəl 2). 

 

Cədvəl 2. 
Turizmin inkişafının yüksəldilməsinə təsir edən əsas amillərin təsnifatı 

№ Turizmin inkişafına təsir edən amillər 

1. ölkənin beynəlxalq nüfuzunun möhkəmləndirilməsi 

2. əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi 

3. gəlmə və daxili turizmin uğurlu inkişafı üçün stimulların həyata keçirilməsi 

4. infrastrukturun inkişafı 
5. milli turizm məhsulunun satışı üçün turist göndərən əsas bazalara istiqamətlənmiş effektli 

strategiyanın olması 
6. həm ölkədaxili, həm də xarici reklam-informasiya işlərinin aparılması 

7. Beynəlxalq turizm və digər sərgilərdə iştirak edilməsi  

8. əsas turist göndərən bazaların dilində reklam çap məhsullarının hazırlanması və yayılması 
9.  milli turizm məhsulunun təbliği üçün büdcədən xeyli vəsaitin ayrılması 

10. bir çox turizm obyektlərinin, pansionatların, restoranların, ulduzlu otellərin və s. tikilməsi  

11. ölkədə stabilliyin, əmin-amanlığın qorunub saxlanılması və s.  

 

Azərbaycanda bunlardan çoxu artıq həyata keçirilmişdir. Son zamanlar turizmin inkişafı 
üçün bir çox tədbirlər də həyata keçirilir ki, bu da Azərbaycanda turizm sahəsinə olan diqqəti 

özündə əks etdirir. Eyni zamanda bu tədbirlər ölkəyə turist axınını gücləndirir, turizm sahəsindən 

gələn gəlirin ölkə büdcəsində daha fəal iştirak etməsini təmin edir.  

Turizm iqtisadiyyatının inkişafı üçün aparılan işlərə bir çox turizm obyektlərinin, 

pansionatların, restoranların, ulduzlu otellərin və s. tikilməsini misal gətirmək olar. Həm də 

Respublikanın əksər regionlarında tikilmiş və tikilməkdə olan olimpiya kompleksləri də ölkə 

iqtisadiyyatına - turizmə müəyyən miqdarda təsir göstərir. 

Bugünkü gündə Azərbaycan turizmi bir-birindən iqliminə, qədimliyinə, gözəlliyinə və s. 

görə fərqlənən turizm bölgələri ilə təmsil olunur. Həmin turizm bölgələrinə aid olan məlumatlar 

ümumiləşdirilərək aşağıdakı cədvəl şəklində təqdim olunmuşdur [4, 5, 6] (cədvəl 3). 



İnşaat   Elmi əsərlər 

 
125 
 

Cədvəl 3 
Azərbaycanın turizm bölgələrinin təsnifatı və onlara daxil olan ərazilərin  

turizm üçün əlverişli imkanları 
№ Azərbaycanın turizm bölgələri və onlara daxil olan ərazilər 

 
1. 

Bakı – Abşeron turizm bölgəsi. Burada Bilgəh, Buzovna, Mərdəkan, Şüvəlan, Novxanı və b. 
daha çox tanınır. Həmin ərazilərdə yüksək keyfiyyətli  sanatoriyalar, pansionatlar, istirahət 
evləri, turizm mərkəzləri və s. fəaliyyət göstərir. Hər il bura müxtəlif ölkələrdən yüzlərlə turist 
gəlir.  

 
 

2. 

Şirvan turizm bölgəsi. Şamaxı ərazisində bir çox tarixi-memarlıq abidələri vardır: “Yeddi 
Gümbəz” məqbərəsi, “Cümə” məscidi, arxeoloji abidə - altı kurqan, “Diri baba” türbəsi və s.  
Pirqulu qəsəbəsində astrofizika rəsədxanası fəaliyyət göstərir. Rayon ərazisində yay və qış 
mövsümlərində turizmin müxtəlif növlərini təşkil etmək mümkündür. Böyük Qafqazın cənub 
ətəklərində yerləşən İsmayıllı turizm üçün əlverişli zonada yerləşir. Qəbələ rayonu da Böyük 
Qafqazın ətəklərində yerləşir. Bu rayonda il ərzində turizm sahəsindən yüksək gəlir əldə olunur.  

 
3. 

Gəncə-Qazax turizm bölgəsi. Gəncə şəhəri özünün sənətkarlıq nümunələri ilə də qonaqları valeh 
edir. Məs. Gəncə xalçaları Gəncədən 25 km cənubda Murovdağın şimal ətəklərində dəniz 
səviyyəsindən 1566 m yüksəklikdə Göygöl və onun ətrafı Milli Park kimi dövlət tərəfindən 
qorunur. Bu ərazidə Hacıkənd kurort zonası turist marşrutuna daxil edilmişdir. Gəncədən 48 km 
cənub-şərqdə Naftalan kurort şəhəri yerləşir. Şəhərdə Kür sahilində və Mingəçevir dənizi 
sahillərində müasir tipli istirahət mərkəzləri, otellər və s. fəaliyyət göstərir. Üzgüçülük, 
avarçəkmə idman kompleksləri vardır. Qazax rayonu ərazisində tarixi abidələrin mövcudluğu bu 
rayona olan marağı bir az da artırır.  

 
 

4. 

Şəki – Zaqatala turizm bölgəsi. Şəkinin tarixi – memarlıq abidələri arasında  Xan sarayı, Cümə 
məscidi, karvansaralar, Kiş kəndində Alban kilsəsi  xüsusi yer tutur. Şəhər yaxınlığında 
“Gələrsən – görərsən” qalası qorunub saxlanılmışdır. Şəhərin iqlimi, təbiəti, tarixi ilə seçilən 
qədim abidələri burada turizm üçün böyük perspektivlər yaradır. Şəhərdə və ətrafında müasir 
tipli otellər və istirahət mərkəzləri xidmət göstərir. Qax ətrafında çoxlu tarixi abidələr, müdafiə 
tikililəri, qalaların qalıqları var. Qax rayonun da gözəl təbiəti, səfalı meşələri diqqətdən kənarda 
qalmır və əlbəttə ki, bu da turizmin inkişafı üçün böyük potensialdır. Zaqatalada yaşayan bir çox 
xalqların, milli azlıqların özünəməxsus mədəniyyətləri də bura gələn turistlər üçün olduqca 
maraqlı olur 

 
 
 
 
 
 

5. 

Quba – Xaçmaz turizm bölgəsi. Azərbaycanın bu şimal turizm bölgəsinə - Xızı, Altıağac, 
Siyəzən, Şabran, Xaçmaz, Quba və Qusar rayonları aid edilir. Xızı rayonu turizm üçün əlverişli 
şəraitə malikdir. Rayon ərazisində sıx meşələr, çoxlu şəffaf bulaqlar, gözoxşayan mənzərələr 
vardır. Xızıda  qədim Altıağac qalasının qalıqları qalmaqdadır. Siyəzən rayonu ərazisində 
məşhur “Qalaaltı” mineral su mənbəyinin ərazisində uroloji sanatoriya fəaliyyət göstərir. Şabran 
(Dəvəçi) rayonu regionun inkişaf etmiş meyvə-tərəvəz və heyvandarlıq rayonlarındandır. Bu 
rayonun da turizm potensialı heç də zəif deyildir. Qusar gözəl təbii iqlim şəraitinə malikdir. 
Ərazisində əsasən yay istirahətinin təşkili məqsədilə pansionatlar və istirahət mərkəzləri 
fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda rayon ərazisində dağ-xizək idmanı və qış turizminin inkişafı üçün 
turizm kompleksi yaradılmışdır ki, bu da rayonda turizmin inkişafı üçün böyük imkanlar açır. 
Azərbaycanın yay çimərlik turizminin ən çox inkişaf etdiyi Nabran zonası Xaçmaz 
ərazisindədir. Bu ərazidə çoxsaylı turist bazaları, istirahət mərkəzləri və s. fəaliyyət göstərir. 
Nabran-Yalama ərazisi ölkə miqyasında yay mövsümündə ən çox turistin istirahət etdiyi 
ərazidir. Bu ərazi meşəliklərin dəniz sahilinə uzandığı nadir zonadır. Turistləri də məhz bu 
xüsusiyyət daha çox cəlb edir. Quba turistləri özünə ən çox öz füsunkar, cazibədar meşələri ilə 
cəzb edir. Eyni zamanda yayda sərin havası da burada istirahət üçün olduqca əlverişlidir. Qəçreş 
kəndi ətrafında çoxsaylı istirahət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Hər il turizm mövsümü 
başlayanda burada yüzlərlə turist istirahət edir. Xınalıq kəndi bura gələn hər kəs tərəfindən 
xüsusi maraqla qarşılanır.  

 

 

Lənkəran – Astara turizm bölgəsi. Tarixi və təbiət abidələri ilə zəngin olan Lənkəran-Astara 

iqtisadi rayonu Respublikamızın cənub-şərqində yerləşir, Lənkəran ovalığı daxil olmaqla, Talış 
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6. dağlarından başlayaraq Xəzər dənizinə qədər uzanır. Lənkəranda bir sıra tarixi-memarlıq 
abidələri vardır. Bu abidələr turistlər tərəfindən maraqla qarşılanır. Lənkəranın iqlimi burada 
yay turizminin inkişaf etdirilməsinə imkan verir. Masallının Ərkivan kəndi yaxınlığında “İstisu” 
mineral su mənbəyi vardır. Bu su öz əhəmiyyəti ilə seçilir. Ərazidə bir neçə özəl pansionat 

fəaliyyət göstərir. 1929-cu ildə yaradılmış Qızılağac Qoruğunun ərazisi 93 min hektardır. 
Astarada turizmin inkişafı üçün bir çox işlər görülməkdədir. Talış dağları ərazisində yerləşən 

Lerik və Yardımlı rayonlarında turizmin inkişafı üçün əlverişli şərait var. 

 

7. 

Qarabağ turizm bölgəsi. Bərdə hələ qədim vaxtlardan sənətkarlığı və incəsənətilə 

tanınmışdır. Rayon ərazisində bir çox tarixi-memarlıq abidələri qorunub saxlanılmaqdadır. 
Ağdam şəhəri yaxınlığında qədim yaşayış məskənləri aşkar olunmuşdur. Rayon ərazisində 

qədim abidələr arasında Şahbulaq kəndində karvansara və qüllə (XVIII əsr), Papravənd 

kəndində iki türbə və məscid (XVIII əsr), Xaçın kəndində türbə (XIV əsr) daha çox maraq 

doğurur. Şuşa şəhəri mənzərəli bir təbiət guşəsində yerləşir. Turizm baxımından çox maraqlıdır 
və dağ-iqlim kurort zonasıdır. Burada istirahət və sanatoriya - kurort müalicəsi üçün əlverişli 
şərait vardır. 

8. Naxçıvan turizm bölgəsi. Naxçıvanda “Əshabi-Kəhf” ziyarətgahına hər il minlərlə zəvvar 

gəlir. Naxçıvan mineral bulaqlarla zəngindir. Bu sular arasında Badamlı və Sirab daha 

məşhurdur. Respublikanın ən gözəl guşələrindən biri Batabatdır. Batabat gölü sahillərində 

müasir tələblərə uyğun istirahət mərkəzləri, otellər, pansionatlar yaradılır. Tarixi – memarlıq 
abidələri sırasında Ordubad və Culfa rayonlarındakı məqbərələri, qədim Gilan şəhərinin 

xarabalıqlarını, onun qala divarlarının qalıqlarını və başqa bu kimi qədim tikililəri qeyd etmək 

olar 

 

 

Milli parkların ərazisinin turizm zonası kimi istifadəsi çox əlverişlidir. Çünki parkların dövlət 

himayəsi altında olması və turizmdə qazanmaq imkanı Respublikanın büdcəsini artıran iqtisadi 
cəhətdən sabit təşkilatın inkişafına kömək edəcək. Deməli, bu proses nəinki ətraf mühitin 

mühafizəsinə, həmçinin milli park və qoruq ərazilərinin uyğun vəziyyətdə saxlanılması üçün 
zəruri olan sabit gəlirin əldə olunmasına zəmin yaradır.  

Milli Park ərazilərində turizmin inkişafı, turist düşərgələrinin təşkili üçün müasir 
texnologiyalardan, xüsusilə də GİS texnologiyasından istifadə etməklə daha keyfiyyətli və 

əhəmiyyətli nəticələr əldə etmək olar. GİS texnologiyası GİS məsələlərini həll etmək üçün zəruri 

olan proqram və texniki vasitələrin məcmusudur [3]. Coğrafi informasiyalar – Yer və ətraf mühit 

haqqında elektron hesablama texnikası sferasında təqdim edilə bilən məkan verilənləridir. 

GİS məlumatların yığılmasında, qorunub saxlanılmasında, emalında əsas rol oynamaqla 

yanaşı, təhlükəli fövqəladə hadisə (FH) baş verən ərazilər haqqında kosmik üsullarla 
informasiyaların alınmasında, torpaq kadastrının qiymətləndirilməsində, milli park ərazilərinin 

rayonlaşdırılmasında, turist düşərgələrinin yerləşdiyi ərazilərin xəritələşdirilməsində də çox 

böyük imkanlara malikdir. GİS-in əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o, bu və ya digər yolla 

verilənləri toplayır, onları emal edir, üzərində çevrilmələr aparır, nəticələr isə kartoqrafik formada 

təqdim edilir. Sadalanan məsələləri GİS vasitəsilə həll etmək üçün geniş məlumata malik olan 

verilənlər bankından, kartoqrafik materiallardan, məsafədən zondlama verilənlərindən, statistik 

materiallardan, arxiv və İnternet məlumatlarından da istifadə edilir. Bu məqsədlə də GİS 
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vasitəsilə aşağıdakı funksiyalar həyata keçirilir: obyektlər haqqında informasiyaların toplanması 
və modelləşdirmə [3]. 

GİS bazasında Milli park əraziləri üçün aşağıdakı tədqiqatları aparmaq mümkündür (cədvəl 4). 

 

 
Cədvəl 4 

 
Milli Park ərazilərində GİS vasitəsilə yerinə yetirilən işlər 

 
№ Milli Parklarda GİS vasitəsilə görülə bilən işlərin təsnifatı 
1 Təbiətdən istifadənin monitorinq sisteminin işlənilib hazırlanması və onun Milli 

Parkların bioloji müxtəlifliyinə təsirinin qiymətləndirilməsi 

2 Təbii fövqəladə hadisələrin təsirinə məruz qalmış meşə ekosisteminin vəziyyətinin 

analizi və qiymətləndirilməsi 

3 Bataqlıq ekosisteminin tematik xəritələşdirilməsi 

4 Milli Parkların təbii obyektlərinin hidrologiya və hidrokimya üzrə kompleks 

informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması 
5 Milli parkların mədəni-tarixi miraslara aid olan  müxtəlif cür və müxtəlif formalı 

materiallarının analizi 

6 Milli parkların ixtiologiya və fauna üzrə verilənlər bankının yaradılması 
 

 

Milli Parkların tədqiqində GİS-in əsas informasiya vahidi xəritədir. Xəritə leqenda, mətn və 

kartoqrafik obyektlərə xas olan əlavə informasiyalar ilə təmin olunur. Bu zaman xəritə laylar 

yığımı şəklində təqdim olunur və kompüterin ekranında göstərilən zaman onlar bir-biri üzərinə 

əlavə edilir. Laylara ayrı-ayrı obyektlərə xas olan atributiv verilənlər əlavə olunur. Milli Park 

əraziləri üçün həmin atributiv verilənlərə aşağıdakılar daxil ola bilər: 

 

- təqdim olunan obyektə uyğun olaraq layın adı; 
- görünüş əlaməti; 

- aktivlik əlaməti. 

Adətən xəritə bir və bir neçə tematik laya malik olur. Milli Park ərazilərinə aid olan  GİS-ə 

təxminən 200 ədəd xəritə daxil ola bilər. Bu xəritələri qruplaşmış vəziyyətdə 8 tematik bölmələrə 

ayırmaq olar. Bölmələrin hər birinin daxilində analitik və sintetik xəritələr toplusu yerləşdirilir. 
Həmin xəritələr isə GİS-in ağacşəkilli iyerarxiya strukturuna uyğun tərtib edilir. GİS-in 

naviqatoru vasitəsilə ağacın qolları üzrə hərəkət edərək hər bir bölmənin xəritələrinə ayrı-
ayrılıqda baxmaq olar. İstifadəçi bölməyə daxil olan xəritələrdən istəniləni seçə, baxa və onlardan 

müəyyən informasiyaları ayırd edə bilər.  

Milli Park ərazilərində turist düşərgələrinin təşkili üçün müxtəlif yerlər təşkil oluna bilər. 

Lakin Milli Park ərazilərində turist düşərgələrinin təşkili üçün müəyyən şərtlər gözlənilməlidir 

(Şəkil 2). 
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Şəkil 2. Milli Park ərazilərində turist düşərgələrinin təşkili şərtləri 

 
 
Belə meyarlar söylənilən şərti az pozan düşərgələr üçün bir o qədər də zərərli deyil, çünki 

onların bağlanması üçün əlavə faktorlar da nəzərə alınmalıdır. Belə faktorlar içərisində ən 

əhəmiyyətlisi açıq düşərgələr arası məsafədir.  

Belə problemləri isə GİS texnologiyası vasitəsilə həll etmək mümkündür. Bunun üçün 

məkansal analiz metodundan istifadə etmək lazımdır [3]. Məkansal analiz metodu və ona daxil 

edilən giriş verilənləri aşağıdakı cədvəldə təqdim edilmişdir  (Cədvəl 5).  

 
Cədvəl 5 

Turist düşərgələrində GİS əsasında həll edilən açıq düşərgələr arası məsafə  
problemi və istifadə edilən metodlar 

 

№ Məkan analizi 
metodları 

Giriş verilənləri GİS-in shape-
faylları 

1 Əhatə dairəsinin 
analizi (yaxınlıq 
analizi – proximity 

analysis) 

milli park əraziləri (tədqiqat obyekti) boundary.shp 

tədqiqat obyekti intervalında düşərgələrin salınması   campsites.shp 

2 Bufer zonalarının 
qurulması 
(buferləşmə) 

yanğın təhlükəsi nəticəsində zərər çəkmiş ərazilərin 

perimetri 

fiperom.shp 

tədqiqat obyekti intervalında çaylar və bulaqlar   hydro.shp 

tədqiqat obyekti intervalında göllər  lakes.shp 

 

 

Milli Park ərazilərində turist düşərgələrinin 
təşkilində gözlənilən əsas şərtlər 

Meşələrdə yanğın təhlükəsi 
gözlənilən ərazilərdə turist 

düşərgələrinin təşkil edilməsi 
məqsədəuyğun deyil 

Zərər çəkmiş təbiətin tez bir zamanda 
bərpa prosesinə mane olan və əlavə 

yanğın mənbəyi rolunu oynayan 
düşərgələri bağlamaq lazımdır 

Yanğından zərər çəkmiş 
ərazidən 3 km məsafədə olan 

düşərgələrdən istifadə 
olunmalıdır 
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Nəticə 
 

Şəkil 2-də göstərildiyi kimi, Milli Park ərazilərində turist düşərgələrinin təşkilində gözlənilən 

əsas şərtlər əsasında yanğın tərəfindən zərər çəkmiş ərazidən 3 km məsafədə olan düşərgələrdən 

istifadə olunmalıdır. 3 km məsafənin böyük olmasının bir o qədər də nəzərə çarpmaması üçün 
düşərgələr ətrafında bufer zonaları qurulmalıdır. GİS-lə  Milli Park ərazilərində qurulan bufer 

zonaları bir-birindən 1 km məsafədə yerləşən 3 bir-biri daxilində olan dairələr şəklində 

qurulmalıdır (Şəkil 3). Bu zaman “bağlı” və “açıq” düşərgələr aşağıdakı şərtləri ödəməlidir: 

- bütün 3 bufer zonaları yanğın ərazisinə düşən düşərgələr “bağlı” olmalıdır, 
- bufer zonaları ərazi xaricində yerləşən və düşərgənin individual qərarlarına tabe olan 

düşərgələr “açıq” olmalıdır. Bu zaman bufer zonalarının yalnız bir hissəsi yanğın ərazisinə düşə 

bilər. 

 
 

Şəkil 3. Düşərgələr ətrafında qurulan bufer zonaları 
a) bağlı düşərgə əraziləri,  b) açıq düşərgə əraziləri 

 

 

Təklif edilən üsul əsasında düşərgələrin yeri və düşərgələr arası məsafələri  

müəyyənləşdirmək, GİS əsasında Milli park ərazilərində turist düşərgələrinin təşkili məsələsini 

müvəffəqiyyətlə həll etmək mümkündür. 

Açar sözlər: Milli Park, turizm, GİS texnologiyası, məkan analizi 
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S.A.Ganiyeva, Sh.F.Muttalibova, S.B.Verdiyev  
 

Application of geoinformation technologies for the processes of formation of tourist 
camps  

on the territory of the National Parks 
 

SUMMARY 
 

The characteristics and purposes of National Parks of Azerbaijan, which  are presented as a table have 
been researched in the article. Classification of the major factors, affecting the development of tourism 
was held. The possibilities of modern geographic information systems (GIS) for providing the national 

parks of Azerbaijan with tourist camps were also used.  Based on the spatial analysis of GIS technology 
the method of formation of tourist camps was presented. 

Keywords: National parks, tourism, GIS- technologies, spatial analysis, tourist camp 
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KÖHNƏ ASFALT-BETONDA OLAN BİTUMUN YAXŞILAŞDIRILMASI 
 

Müasir elmi baxışlara görə köhnə asfalt-betondan səmərəli istifadə olunmasının əsas şərti 

bitumun özlü–plastik xassələrinin bərpası, yaxud yaxşılaşdırılmasıdır. Belə ki, yol örtüyünün 

istismarı prosesində bitumun kimyəvi tərkibində, strukturunda və struktur-mexaniki xassələrində 

dərin dəyişikliklər baş verir. Köhnəlmə adlanan bu dəyişikliklərin  toplusu asfalt-beton örtüklərin 

istismar xassələrini pisləşdirir. Bu hər şeydən əvvəl asfaltenlərin, iri asfalten komplekslərinin 

artmasına aiddir. Köhnəlmə proseslərinin nəticələrindən biri asfaltenlərdə sərt fəza struktur 

qəfəsinin yaranmasıdır. Bu zaman asfaltenlər arasındakı koaqulyasiya təmasları əvəzinə sərt 



İnşaat   Elmi əsərlər 

 
131 
 

toxunma – təmaslar meydana çıxır. Eyni vaxtda dispers mühitin tərkibi də dəyişir. Bütün bunlar 
bitumların strukturunu və struktur-mexaniki xassələrini kəskin sürətdə dəyişir.  

Bitumun köhnəlmə intensivliyini aradan qaldırmaq üçün müxtəlif ingibitorlar təklif 

olunmuşdur ki, bunların da rolu hava oksigeninin təsirindən bitumda baş verən oksidləşmə 

proseslərinin qarşısını almaqdan ibarətdir.  

Bitumların özlü-plastik xassələrinin yaxşılaşdırılması asfalten komplekslərinin həll 
olunmasını və dispers mühit tərkibinin dəyişməsini tələb edir. Yalnız bu halda bitumların dispers 
SAM öz təbiətinə görə yüksək islatma və kiçicilik qabiliyyətinə malikdir. Nisbətən yüksək 
texnoloji temperaturların (100-150 0C) təsiri bu qabiliyyəti daha da artırır. Bununla bağlı bitumun 
strukturundakı nöqsanların xeyli hissəsi SAM-ların təsiri ilə aradan qalxır.  

Köhnə asfalt-betona bitumla əlaqələndirilən və səthləri bitumun tərkibindəki səthi-aktiv 
maddələrlə fiziki- kimyəvi qarşılıqlı təsir prosesləri nəticəsində fəallaşmış mineral dənələrdən 
ibarət olan monolit kimi baxmağa imkan verir. 

Köhnə bituma  SAM – Y – 1 və SAM – Y – 2 reagentlərinin təsirinin öyrənilməsi güman 
etməyə imkan verir ki,  asfaltenlərə adsorbsiya olunan bu əlavələrin daxil edilməsi asfalten 
komplekslərinə effekt həlletmə təsiri göstərir.  

Uzun müddət istismar olunan asfalt-betonun tərkibindəki bitumların struktur və xassələrini 
yaxşılaşdırmaq üçün aşağıdakı maddələrdən istifadə olunmuşdur: 

- “yaşıl yağ”; 
- “Azərbaycan – 11” (Az-11) polimerləşdiricisi; 
- SAM – Y – 1 – səthi – aktiv maddəsi; 
- SAM – Y – 2 – səthi – aktiv maddəsi; 
Köhnə bituma başqa əlavələrlə yanaşı, A-4 reagenti qatdıqda onda gedən dəyişikliklər 

göstəricisi kimi “cavanlaşdırılmış” asfalt-betonun texnoloji xassələri ilə yanaşı, onun axıcılığı və 

həll olması da öyrənilmişdir.  

Belə ki, “köhnə” bitumla müqayisədə bu cür bitumların həll olunması kəskin sürətdə artır, 
aşağı temperaturlarda onların axıcılığı yüksəlir. 

Cədvəl 1. 
Ayrılmış bitumların axma temperaturuna reagentlərin təsiri 

 

Bitumların və əlavələrin adları Əlavələrin miqdarı, % Axma temperaturu, 0C 
Köhnə asfalt-betonlardan ayrılan bitum -  92 
 
Eyni +SAM – Y – 1  

5 
10 
15 

38 
33 
29 

 
Eyni + “Az-11” 

5 
10 
15 

45 
43 
41 

 
Eyni + “Az-11” və yaşıl yağ (1:1) 

5 
10 
15 

48 
41 
40 

 
Eyni + yaşıl yağ 

5 
10 
15 

51 
48 
45 

 
Eyni +SAM – Y – 2 

5 
10 
15 

42 
38 
33 
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Bitum  -  105 
Etalon : NB – 111  -  43 

Asfalt-betonun qızdırılması elə asfalt-beton qarışığının yaranmasına gətirib çıxarır. Bu 
qarışıq üçün də aktivləşdirilmiş materiallar əsasında hazırlanmış qarışıqlara xas olan 
qanunauyğunluqlar tətbiq edilə bilər. Aktivləşdirilmiş materiallar əsasında hazırlanmış asfalt-
beton qarışıqları tərkibində azaldılmış optimal miqdarda bitumun varlığı ilə xarakterizə olunur. 

Buna görə də asfalt-beton qarışığının aktivləşdirilmiş  materiallardan hazırlanması zamanı ona 
daxil edilən bitum köhnə asfalt-betonun qızdırılması zamanı alınan yeni qarışıq üçün optimal 
miqdarda olur.  

 

Cədvəl 2. 
Ayrılmış bitumun donma temperaturunun reagentlərin növündən  

və konstruksiyasından  asılılığı 
Bitumların və əlavələrin adları Əlavələrin miqdarı, % Axma temperaturu, 0C 

Köhnə asfalt-betonlardan ayrılan 
bitum 

-   2 

 

Eyni +SAM – Y – 1  

5 

10 

15 

 8 

 9 

 11 

 

Eyni + “Az-11” 

5 

10 

15 

 5 

 6 

 6 

 

Eyni + “Az-11” və yaşıl yağ (1:1) 
5 

10 

15 

 4 

 5 

 5 

 

Eyni + yaşıl yağ 

5 

10 

15 

 3 

 4 

 7 

 

Eyni +SAM – Y – 2 

5 

10 

15 

 8 

 8 

 9 

Bitum  -   1 

Etalon : NB – 111  -   6 

 

Köhnə bitumun önəmli  plastikləşmə göstəricilərindən biri qəbul edilmiş reagentlər vasitəsilə 

onun axma temperaturunun aşağı salınmasıdır. Qəbul edilmiş maddələrin hər hansı birindən (və 

ya onların qarışığından) 5% əlavə edilməsi axma temperaturunu 2 dəfə və daha çox aşağı salmağa 
imkan verir ki, bunun nəticəsində köhnə asfalt-betondan ayrılmış bitum etalon NB-111 bitumuna 

yaxınlaşır.  
Qeyd edək ki, bitumun süxurlardan ayrılmış bitum tədqiq olunan köhnə bituma nəzərən daha 

sərt olmuşdur.  
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Əlavələrin təsiri altında köhnə asfalt-betonun habelə bitumun fiziki-mexaniki xassələrinin 

dəyişməsinin öyrənilməsindən alınan nəticələr köhnə bituma dağıdıcı təsir göstərən vasitə kimi 

istifadə olunmuş əlavələri tam qiymətləndirməyə imkan verir.  

Aromatik karbohidrogenlərin köhnə bitumla göstərdiyi dağıdıcı təsir elektron paramaqnit 

rezonans üsulu ilə öyrənilmişdir. Əvvəllər  aromatik karbohidrogenlərin daxil edilməsi asfalten 

komplekslərinin həll olunmasına şərait yaratmalı və paramaqnit mərkəzinin sayını artırmalıdır. 38 
il xidmət göstərmiş örtükdən ayrılmış bituma SAM – Y – 1 qatışıqlarının daxil edilməsi onun 

özlülüyünü 10 % azaltmışdır. 15% miqdarında qatışıq daxil edildikdə özlülülük 5.2 dəfə 

azalmışdır. Bu isə köhnə bitumun bərk maddələrə məxsus xassələrinin praktik olaraq itməsi 

deməkdir.  

Cədvəl 3-də köhnə bitumlara daxil edilmiş əlavələrin və miqdarından asılı olaraq onların 
struktur-reoloji xassələrinin dəyişməsi göstərilmişdir.  

 

Cədvəl 3. 
Bitumların özlülüyünün və uzanmasının dəyişməsi 

Bitumun növü Daxil 
edilən 

reagentin 
növü 

Əlavənin 
miqdarı,% 

250C-də 
penetrasiya 

250C-də 
bitumun 

uzanması, 
sm 

“H və K”-yə 
görə yumşalma 
temperaturu, 0C 

15 il xidmət göstərmiş qumlu 
asfalt-betondan ayrılmış bitum 
15 il xidmət göstərmiş qumlu 

asfalt-betondan ayrılmış bitum 
15 il xidmət göstərmiş qumlu 

asfalt-betondan ayrılmış bitum 
15 il xidmət göstərmiş qumlu 

asfalt-betondan ayrılmış bitum 
15 il xidmət göstərmiş qumlu 

asfalt-betondan ayrılmış bitum 
15 il xidmət göstərmiş qumlu 

asfalt-betondan ayrılmış bitum 
38 il xidmət göstərmiş xırda 

dənəli asfalt-betondan ayrılmış 
bitum 

38 il xidmət göstərmiş xırda 
dənəli asfalt-betondan ayrılmış 

bitum 
38 il xidmət göstərmiş xırda 

dənəli asfalt-betondan ayrılmış 
bitum 

38 il xidmət göstərmiş xırda 
dənəli asfalt-betondan ayrılmış 

bitum 
38 il xidmət göstərmiş xırda 

dənəli asfalt-betondan ayrılmış 
bitum 

 
 

-  
 
 

SAM – Y 
– I 

 
 

SAM – Y 
– I 

 
 

SAM – Y 
– I 

 
 

Yaşıl yağ 
 
 

Az – 11 
 

 
- 
 
 

SAM – Y 
– I 

 

 
SAM – Y 

– I 
 
 

SAM – Y 
– I 

 

 

 
 

-  
 
 

3 
 
 

5 
 
 

15 
 
 

15 
 
 

15 
 
 
- 
 
 

3 
 
 

5 
 
 

10 
 
 

15 

 
 

56 
 
 

83 
 
 

102 
 
 

270 
 
 

125 
 
 

215 
 
 
- 
 
 

41 
 
 

46 
 
 

63 
 
 

192 

 
 

56 
 
 

80 
 
 

95 
 
 

-  
 
 

12 
 
 

16,3 
 
 
 

- 
 
 

41 
 
 

44 
 
 

52 
 
 

51 

 
 

54 
 
 

51 
 
 

47 
 
 

42 
 
 

33 
 
 

40 
 
 
- 
 
 

63 
 
 

59 
 
 

56 
 
 

51 
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SAM – Y 
– I 

 
BN- III 

 
- 
 

 
- 

 
80 

 
51 

 
47 

Nəticələrə əsasən aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

- Tədqiq olunan reagentlərdən ən səmərəlisi SAM – Y – I səthi-aktiv maddəsi olmuşdur. Bu 
reagentin daxil edilməsi ayrılmış bitumun uzanma və penetrasiyasını (00C-də), habelə, plastiklik 
intervalını (xüsusən, kövrəklik temperaturunun xeyli aşağı düşməsi hesabına) artırmağa imkan 
verir; 

- Köhnə asfalt-betondan ayrılmış bituma asfalten komplekslərinin plastikləşməsinə, habelə,  
həll olmasına səbəb olan maddələrin əlavə edilməsi yapışdırıcı materialın struktur-mexaniki 

xassələrini xeyli yaxşılaşdırır; 
- Plastikləşdirici və həlledici əlavələrin tətbiqi ilə köhnə asfalt-betonun regenarasiyası bu mate-

rialın əsas qüsurlarından birini – yüksək sərtliyini və deformasiyaya malik olmasını xeyli azaldır.  
Cədvəl 3-də verilənlər köhnə asfalt- betondakı bitumların “yaxşılaşdırılması” yalnız köməkçi 

göstəricilərdir. Bu əlavələrin ən əyani təsviricədvəl 4-də göründüyü kimi, bitumların ən mühüm 

göstəricilərindən birinin – plastiklik intervalının müəyyən edilməsi zamanı üzə çıxır. Asfalt-
betondan ayrılmış bitum üçün bu interval mənfi 10C-dən müsbət 540C-yə qədər dəyişir. Ayrılmış 
bituma 5% miqdarında daha effektli reagent olan SAM – Y – 1 əlavə etdikdə plastiklik intervalı 
kəskin sürətdə dəyişir.  

Yumşalma temperaturu ilə kövrəkliliyin meydana çıxdığı ən aşağı temperatur arasındakı 
interval 620C təşkil edir (mənfi 170C-dən müsbət 450C-yə qədər).Gördüyümüz kimi, plastiklik 

intervalı əsasən kövrəklik  temperaturunun aşağı düşməsi hesabına kəskin sürətdə dəyişmişdir. 
Bu şübhəsiz ki, asfalt-beton örtüklərin xidmət müddətinin artmasına təsir göstərir.  

 

Cədvəl 4. 
Bitumun aşağı temperaturlu xassələrinin dəyişməsi 

 

Bitumun növü Daxil edilən reagentlərin 
növü 

Əlavələrin miqdarı,% Frassa görə kövrəklik 
temperaturu, 0C 

15 il xidmət göstərmiş qumlu asfalt-betondan 
ayrılmış bitum 

15 il xidmət göstərmiş qumlu asfalt-betondan 
ayrılmış bitum 

15 il xidmət göstərmiş qumlu asfalt-betondan 
ayrılmış bitum 

15 il xidmət göstərmiş qumlu asfalt-betondan 
ayrılmış bitum 

 
-  

 
SAM – Y – I 

 
SAM – Y – I 

 
SAM – Y – I 

 
-  

 
3 
 
5 
 

15 

 
-1  
 
-10 
 
-17 
 
-35 

38 il xidmət göstərmiş xırda dənəli asfalt-betondan 
ayrılmış bitum 

38 il xidmət göstərmiş xırda dənəli asfalt-betondan 
ayrılmış bitum 

38 il xidmət göstərmiş xırda dənəli asfalt-betondan 
ayrılmış bitum 

38 il xidmət göstərmiş xırda dənəli asfalt-betondan 
ayrılmış bitum 

 
- 
 

SAM – Y – I 
 

SAM – Y – I 
 

SAM – Y – I 

 
  

 
3 
 
5 
 

10 

 
0 
 

-5 
 

-12 
 

-21 

 
Beləliklə, yerinə yetirilmiş tədqiqatlar göstərir ki, köhnə asfalt-betonun emalı zamanı onda 

olan mineral materiallar aktivləşmiş materiallar üçün xarakterik xassələrə malik olur. 
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Nəticə 
 

Köhnə asfalt-betonlarda olan bitumların xassələrinin bərpası aktual problem olaraq qalır.  
Bu bitumların özlü plastik xassələrinin  yaxşılaşdırılması hər şeydən öncə asfalten 

komplekslərinin “həll olmasını” və dispers mühit tərkibinin dəyişməsini tələb edir.  

Bu isə son nəticədə bitum strukturunun xüsusiyyətləri və səthi-aktiv maddələrin fəallığı ilə 

müəyyən olunan asfalten komplekslərinin həll olunmasına gətirib çıxarır. 
Açar sözlər:  bitum, asfalt-beton. 
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B.S.Sərdarov., M.Z.Əzimi 
 

Köhnə asfalt-betonda olan bitumun yaxşılaşdırılması 
 

XÜLASƏ 
 

Aktivləşdirilmiş materiallar əsasında hazırlanmış asfalt-beton qarışıqları tərkibində azaldılmış 
miqdarda bitumun varlığı ilə xarakterizə olunur.  

Bitumların strukturuna və struktur – mexaniki xassələrinə SAM –ların göstərdiyi təsirlərin 

öyrənilməsigüman etməyə əsas verir ki, bu təsir nəinki köhnəlmə prosesinin ləngidilməsini eləcə də 
bitumun strukturuna etdiyi təsir üçün effektli ola bilər. 

Açar sözlər:  bitum, asfalt-beton 
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B.S. Sardarov, .M.Z.Azimi 
Improvement of bitumen in the old asphalt concrete 

 
SUMMARY 

 

Improvement of bitumen in the old asphalt concrete is characterized by the presence of reduced 
quantity of bitumen in asphalt-concrete mixtures produced on the basis of activated materials. 

Impact of surfactants on bitumen structure and structural mechanical properties can be effective not 
only for the delay of wear and tear process, but also  for the bitumen structure. 

Keywords :bitumen, asphalt-concrete 
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A.B. Yəhyayev, N.İ. Əliyeva, M.H. Mustafayev  
Yaşıllıq zonalarının Bakı şəhərinin ekoloji tarazlığına təsiri  

XÜLASƏ 
Yaşıllıq zonalarının Bakı şəhərinin ekoloji tarazlığına təsiri AMEA Mərkəzi Nəbatət Bağı və Bayıl 

yamacında yayılmış ağaclıqların tədqiqi əsasında öyrənilmişdir.Tədqiqatlar zamanı yaşıllıq zonaları ağac-
lıqlarının zədələnmə sinifləri və vəziyyət kateqoriyaları müəyyən edilmiş, həm də  onların faydalı funk-
siyaları, yəni istehsal etdikləri oksigenin, bioloji aktiv maddələrin, udduqları karbon qazının, havadakı toz 
hissəciklərinin miqdarı hesablanmışdır. Alınan nəticələrə görə, yaşıllıq zonaları ağaclıqlarının əsas hissəsi 
faydalı funksiyalarını yerinə yetirməsinə görə zəif effektiv və qeyri - effektiv kimi qiymətləndirilir. Bu 

ağaclıqlarda bərpaya kömək və ya onların rekonstruksiyası kimi tədbirlərin keçirilməsinə ehtiyac vardır.    
Açar sözlər: meşəliklər, vəziyyət kateqoriyası, zədələnmə sinifi, faydalı funksiyaları, quruma 

vəziyyəti, rekonstruksiya. 
 

 

 
A.B. Yakhyayev, N. I. Aliyeva, M.H. Mustafayev 

                   

 

The impact of   green areas to the ecological balance of  Baku city 
 

                                                       
SUMMARY 

 
 

The  impact of  green areas to the ecological balance of  Baku city was studied on the basis of the 
green stands, spread in the Central Botanical Garden and the Bail slope. In studies  the class  of  damage  

and  general  state  categories  of  pine  stands were established and    their  useful  functions calculated, 

that  is the  amount  of oxygen  and  biology  active  substances  emission and absorption  of  carbon  
dioxide  and dust. Obtained  results  show  that  the  main  part  of  pine  plantations  are  estimated  as  
weak  effective or  not  effective for inplementation of useful functions. That's  why  these  plantations  
need  assistance  in such forestry  activities as  restoration  and  reconstruction. 

Keywords:  Free  plantations, state  categories, class  damage, useful  functions, drying  state, 
reconstruction. 
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TƏBİİ QAZDAN QEYRİ-BƏRABƏR İSTİFADƏNİN  TƏNZİMLƏNMƏSİ 
MƏSƏLƏLƏRİNİN  TƏDQİQİ 

 

Son illər Respublikamızda yeni avadanlıqların və əvvəlkilərdən fərqli texnoloji xətlərin ayrı-
ayrı sahələrdə geniş tətbiq edildiyi müasir dövrdə, elementləri arasında sərt texnoloji əlaqə olan 

təbii qazın çıxarılması, kəmərlərlə nəqli və istifadəçilər arasında paylanması sistemində texnoloji 

proseslərin daha da etibarlı olması zəruridir. Təbii qazın  nəqli və paylanması sisteminin əsas 

funksiyası- istehlakçıları fasiləsiz, tələb olunan miqdarda, keyfiyyətdə və təhlükəsiz şəkildə təbii 

qaz yanacağı ilə təmin etməkdir. Vahid qaz təchizatı sisteminin funksional strukturunun ümumi 
sxemi şəkil 1-də göstərilib [1]. 

 
 

Şəkil 1. Təbii qazın hasili, nəqli və paylanması sisteminin ümumi sxemi: 
1- qaz quyusu; 2- mədən qaz yığımı məntəqəsi; 3- mədən qaz paylayıcı stansiya; 4- baş 

kompressor stansiyası; 5- bağlayıcı qurğu; 6- aralıq kompressor stansiyası; 7- yeraltı qaz 
anbarı; 8- QPS; 9- qaz paylayıcı şəbəkə 

 
Bütün növ qaz istehlakçıları qazdan qeyri-bərabər istifadə edirlər. Qazdan istifadə saatlar, 

günlər, aylar üzrə dəyişir. İstehlakı sabit qalan dövrdən asılı olaraq mövsümi, həftəlik, sutkalıq və 
saatlıq qazdan qeyri-bərabər istifadə ayırırlar (şəkil 2,3). 

Təbii qazdan istifadədə qeyri-bərabərlik qaz nəqletmə sistemlərinin və mədənlərin qeyri-
stasionar rejimdə işləməsini yaradan əsas səbəblərindən biridir. Məhz bu səbəbdən bütövlükdə təbii 
qazın  nəqli və paylanması sistemlərinin iş rejimi təbii qazdan istifadənin formalaşdığı paylama 
sistemlərinin iş rejimlərindən asılı olaraq müəyyənləşdirilməlidir [2]. 
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Şəkil 2.  Əhalinin qazdan sutkalıq qeyri-bərabər istifadəsi qrafiki 

                                              
Şəkil 3. Əhalinin qazdan həftəlik qeyri-bərabər istifadəsi qrafiki 

 

Qaz nəqletmə sisteminin və mədənlərin bu səbəbdən iş rejimlərində baş verən qeyri-bərabər 
vəziyyətlərin enerji istifadəsi nöqteyi-nəzərindən minimuma endirilməsi üçün, onlar arasında 
əlaqələndirici obyektlərin yerləşdirilməsi zərurəti yaranır. Bu, əsasən qaz mədənlərinin daha çox 
inersiyalı xüsusiyyətə malik olması səbəbindən irəli gəlir. Belə ki, qazçıxarma obyektlərinin 
texnoloji xüsusiyyətlərinə və istehsal göstəricilərinə görə qısa müddətdə bir vəziyyətdən digər 
vəziyyətə keçirilməsi mümkün olmur. Digər tərəfdən, böyük coğrafi əraziyə səpələnmiş 
istifadəçilərin tez-tez dəyişən tələbatlarını təkcə nəql sisteminin imkanları hesabına ödəmək olmur.  

Məhz bu səbəblərə görə, saatlıq və gündəlik qeyri-bərabərliyin tənzimlənməsində istifadə 
edilən bufer tənzimləyicilər-  iri sənaye obyektləri, elektrik stansiyaları və ya mövsümi 
dəyişmələrin tənzimlənməsi üçün istifadə edilən yeraltı qaz anbarları  paylama sistemi və mədənlər 
arasında əlaqələndirici-tənzimləyici obyektlər rolunu oynayır [3]. 

 
Şəkil 4. Yeraltı qaz anbarının texnoloji sxemi: 

1- magistral qaz kəməri; 2 - birləşdirici qaz kəməri; 3- kompressor stansiyası;  
4- toztutucular; 5- separatorlar; 6- soyuducu-qradirnya; 7- kömür adsorberləri; 8– süzgəclər; 

9- absorber; 10- istismar quyusu; 

11,12 - separatorlar; 13 –daraldıcı qurğu-ştuser; 14- sərfölçən; 15 – kollektor 
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Bu obyektlər qazdan istifadənin ən az olduğu dövrlərdə artıq qalan qazdan istifadə etmək (bufer 
tənzimləyicilərdə) və ya yığıb saxlamaq (yeraltı qaz anbarlarında), qazdan istifadə həcmlərinin 
artdığı dövrlərdə isə başqa yanacaq növünə keçməklə və ya istehlakı azaltmaqla (bufer 
tənzimləyicilərdə) və ya əvvəlki aylara nisbətən artıq istehlak olunan  qazı istehlakçılara verməklə, 
sistemdə  yüklənmələrin artması nəticəsində yaranan əlavə enerji məsrəflərinin azaldılmasına 
xidmət edir.  Bu halda təbii qazın  nəqli və paylanması sisteminə  əlavə bir obyekt - yeraltı qaz 
anbarları da qoşulur. Bütövlükdə vahid qaz təchizatı sistemi anlamında yeraltı qaz anbarları (şəkil 
4,5) ayrı-ayrı elementləri arasında olan sıx texnoloji əlaqələrin mövcudluğu şəraitində tələb olunan 
həcmdə təbii qazın istehlakçıya verilməsinin etibarlı konstruktiv- texniki və texnoloji 
vəziyyətlərinin təmin edilməsində və təbii qazın istehlakçıya çatdırılması prosesinin operativ-
dispetçer idarə edilməsinin sistem-texnoloji etibarlılığının təmin edilməsində mühüm rol oynayır. 

 

 
 

Şəkil 5. Şəhərin  illik qaz sərfi qrafiki  

(qeyd olunmuş sahə YQA-da saxlanılan qazın miqdarını göstərir) 

 

Təbii ki, təbii qazın  nəqli və paylanması sistemində tənzimləyici obyektin olması, sistemin 
idarə edilməsi prosesinə ayrılıqda və bütövlükdə mədənlərin, təbii qazın  nəqli və paylanması  
sisteminin qeyri-bərabər işinin qarşılıqlı tənzimlənməsini nəzərdə tutan monitorinq və idarəetmə alt 
sistemlərinin də daxil edilməsi  zərurəti qarşıya çıxır.  Bu halda vahid qarşılıqlı əlaqəli ierarxik 
strukturda birləşmiş təbii qazın  nəqli və paylanması sistemində  təbii qazdan  qeyri-bərabər 
istifadənin tənzimlənməsi imkanlarından effektiv istifadə üçün elə informasiya-idarəetmə sistemi 
yaradılmalıdır ki, bu sistemin aşağıdakı imkanları olsun : 

- bütövlükdə təbii qazın  nəqli və paylanması sisteminin vəziyyətinə kəsilməz-mütəmadi 
nəzarət etmək; 

- təbii qazın nəqlində baş verən hər hansı texnoloji hadisəni operativ qiymətləndirmək; 
- təbii qazın çıxarılmasında texnoloji proseslərin sistemin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

şərti daxilində  idarə edilməsi üzrə əsaslandırılmış qərarların qəbul edilməsi . 
 

Nəticə 

Yeraltı qaz anbarlarının iş rejimlərinin texnoloji hesabatı, anbarın obyektlərinin hidravliki 

hesabatları bazasında aparılır və bütövlükdə qaz təchizatı sisteminin iş rejimlərinin hesabatlarının 
tərkib hissəsinə daxildir. Qaz anbarlarının əsas funksiyası təbii qaz istifadəsində əhəmiyyətli 

dəyişmələr baş verdikdə nəql sistemində balansın saxlanılmasından ibarətdir.  

Yeraltı qaz anbarları əvvəlcədən məlum determinə olunmuş parametrlərə malikdir.  Bu 

parametrlərdən anbarın  tutumu YQAV , anbarda vurulma və ya götürülmə prosesinin əvvəlində ilkin 
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qaz ehtiyatı 
0
YQAQ  , sutkalıq məhsuldarlıq, maksimal məhsuldarlıqda iş müddəti və s. 

Aparılan tədqiqatları ümumiləşdirərək aşağıdakı nəticələri qeyd edə bilərik: 

1) Təbii qazın nəqli və paylanması sistemlərində qeyri-bərabərliyin tənzimlənməsi  prosesinin 

əsas xüsusiyyətləri tədqiq edilmiş, müəyyən olunmuşdur ki,  sisteminin  etibarlı, səmərəli fəaliyyəti  

onun bütün elementləri üçün konstruktiv-texniki  və sistem-texnoloji etibarlılığının təmin edilməsi 

şərti daxilində mümkündür. 

2) Mədən, nəql və paylama sistemlərinin xarakterik xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla təbii 

qazdan istifadədə qeyri-bərabərliyin  tənzimlənməsi əsaslandırılmışdır. 
3) Təbii qazdan istifadədə qeyri-bərabərliyin  tənzimlənməsi üçün qazın yeraltı qaz anbarına 

vurulma və götürülmə vaxtı araşdırılmışdır. 
Açar sözlər: təbii qaz, yeraltı qaz anbarı, qeyri-bərabər istifadə, qazın tənzimlənməsi, qaz 

ehtiyatı. 
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S.M. Akbarova 

Study of the problems of uneven consumption of natural gas 
 

Summary 
 

Study of the problems of uneven regulation of natural gas consumption is reduced to eliminate 
inconsistencies in delivery modes and natural gas consumption for the extraction and transport work with 
optimum load, in order to receive gas in necessary quantities throughout the year, including periods of peak 
demand. One of the most effective technical means of backup gas supply is underground gas storage facility, 
which is usually located in close proximity to the consumers along the route to ensure gas. UGS system 
ensures the heating period of up to 20% of gas supplies to consumers, and this figure reaches 30% during 
sharp cold spells. 

Keywords: natural gas, underground gas storage facilities, uneven consumption of gas, gas flow 
control, reserves of gas 
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Azərbaycan Respublikasının neftqaz sahəsinin ekoloji təhlükəsizlik problemləri 
 

XÜLASƏ 
 

Məqalədə Azərbaycanın neftqaz sahəsində ekoloji təhlükəsizlik, neftqaz sahəsinin Respublikanın 
ekologiyasına təsiri; neftqaz sahəsində əsas ekoloji problemlər; təbii və texnogen xarakterli fövqəladə 
situasiyalar; boru kəmər nəqliyyatı sisteminin təhlükəsizliyi və s. məsələlərinə baxılmışdır.  

Xəzər dənizindəki rezervuarlardan neft sızıntısı, müxtəlif qəzalar, o cümlədən yanğınlar nəticəsində 

dənizə axan neftlə çirklənmə əsas problemlərdəndir. 
Açar sözlər:  Ekoloji təhlükəsizlik. Sənaye təhlükəsizliyi. Risk. Texniki risk. Ekoloji risk. İqtisadi risk. 
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Farzaliev   M.M 

Mammadov S.B 
 

The problems of ecological safety oil and gas field in Azerbaijan 
 

Summary 
 

Environmental safety in oil and gas industry, the impact of oil and gas industry on the environment, 
major environmental problems in oil gas industry, emergencies of natural and technogenic nature, pipeline 
transportation system security issues, risks in the safety analysis in oil and gas industry are considered in the 
article.  

One of the main problems of the Caspian Sea is oil spill from reservoirs, different crashes, as well as 
pollution of the water by oil flowing into the sea as a result of fire. 

Keywords:  Environmental protection. Industrial security. Operational security.Risk. Technical risk. 
Economic risk. 
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HİDRAVLİK  İNTİQALLI  MAŞINLARIN  İŞÇİ  MAYELƏRİNİN  
ÇİRKLƏNMƏ  SƏBƏBLƏRİ 

 

Təqdim olunan məqalə işçi mayeni çirkləndirən hissəciklər və onların  maşınların hidravlik  
sisemlərinə hansı yolla düşmələrinə həsr olunub.   

  Texnoloji maşın və avadanlıqlar xüsusən inşaat və yol, kommunal, nəqliyyat və digər maşınlar 
hidravlik intiqalla təchiz olunur.  Maşınların  hidravlik sistemində (HS) qurulmuş hidravlik 
aqreqatlar: hidronasos, paylayıcı, klapan və sair yüksək dəqiqliklə hazırlanır. Ona görə də 

maşınların istismarı zamanı ən çox xidmət göstərilən sahə  HS-də istifadə olunan hidravlik 

aqreqatlar, qüvvə və idarəetmə funksiyasını yerinə yetirən işçi mayedir.   Bu mövzuda işlənilən 

elmi–tədqiqat işlərin də, ədəbiyyatlarda [1;3] əsasən HS etibarlılığının yüksəldilməsinə baxılır və 

HS işinin stabil fəaliyyəti üçün aşağıdakılar qeyd olunur: 
- HS işçi mayelərin çriklənməsinin stabilliyi; 
- xaricə və daxilə maye axmasının stabilliyi; 
- mayelərin xassələrinin fiziki və kimyəvi stabilliyi; 
- işçi mayedə kavitasiyanın olmaması; 
- mayenin temperaturunun  stabilliyi; 

- HS təşkil edən aqreqatların yeyilməsinin stabilliyi; 
- HS aqreqatlarının mexaniki yüklərə qarşı stabilliyi və s. 
Göstərilən bu faktorların hər biri maşının istismarı prosesində müəyyən dərəcədə onun texniki 

vəziyyətinin dəyişməsinə təsir göstərir  və həmçinin qeyd olunur ki,  HS-in işçi mayesində 

çirkləndirici hissəciklərin olması maşınlarda nasazlıqların əmələ gəlməsinə bilavasitə şərait yaradır 
və onların boş dayanmalarını artırır [1].  HS-in işçi mayesinə  çirkləndiricilər    aşağıdakı 
mənbələrdən: maye çəninin  boğazlığından qum və toz hissəciklər; maşının HS-in aqreqatlarının 
yeyilmə məhsulları; çənə maye əlavə etdikdə, HS-in aqreqatlarının təmiri və yığılması zamanı və  
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kipləşdiricilərin yeyilməsi nəticəsində çirkləndirici hissəciklər daxil olur. HS-ə daxil olan 

çirkləndiricilər müxtəlif quruluşa və tərkibə malikdir. Ona görə də onlar aqreqat halına, kimyəvi 

tərkibinə və başqa əlamətlərinə görə təsnif  olunurlar. Aqreqat halına görə   çirkləndirici  hissəciklər 

üç növ: bərk, maye və qaz  halında olurlar.  
Bərk çirkləndiricilərin özlərini də üç qrupa bölmək olar. 1.Qum və tozlu hissəciklər. 2. Polad, 

çuqun, bürünc və başqa metal  hissəciklər. 3.Rezin və dəri ovuntusu və başqa maddələr. Birinci 
qrup çirkləndiricilər aqreqatların yeyilməsinə güclü, 2-ci orta, 3-cü isə zəif təsir edir. 

Maye çirkləndiricilərə su, qətran və səthdə yaranan aktiv maddələr, qaz şəkillilərə isə hava və 
müxtəlif qazlar aiddir.  

Çirkləndirici  hissəciklərin yaranması və sistemə daxil olma  yolunu neft emalı zavodundan 
başlayaraq maşınadək  üç qrupa bölmək olar: istehsalat, əməliyyat və istismar. 

İstehsalat çirkləndiriciləri neft məhsullarının istehsalı zamanı əmələ gəlir və ona daxil olur. Bu 
cür çirkləndiricilərə neftəsaslı (metal oksidi, asfaltqətran birləşmələri), texnoloji (qətranlar), 

atmosfer (metal oksidi və silisium, su) və əlaqə (metal oksidləri) aiddir. 
Əməliyyat çirkləndiriciləri neft məhsullarının daşınması, saxlanması və doldurulması zamanı 

əmələ gəlir və ona daxil olur. Bu cür çirkləndiricilərə atmosferdən (metal oksidləri və su), qalıq 
(metal oksidləri və su), əlaqə (metal oksidləri və kipləşdirici və rezin material hissəcikləri), yeyilmə 
(metal və plastik materiallar), yüksək temperaturlu (qətran, turşulaşma və polimerləşmə məhsulları), 
aşağı temperaturlu maddələr, qazşəkilli (hava və başqa qazlar), mikrobioloji (bakteriyalar) aid 
edilir. 

İstismardan yaranan  çirkləndiricilər maşın və avadanlıqların istismarı zamanı əmələ gəlir və   
neft məhsullarına daxil olur. Bu  çirkləndiricilərə aid edilir: hidrokarbonatlar (qətran, qurum və s.), 
qalıqlar (hidrokarbonatlar, metal oksidləri və su), (yeyilmə metal və plastik materiallar) və qazlar 
(hava,buxar). 

Maşınların HS-ni çirkləndiricilərdən qorumaq üçün hidravlik  xətlərin üzərində sorma, təzyiq 
və geriqayıtma süzgəcləri qurulur. Müxtəlif xətlərdə qurulan süzgəclərin qurulma üsullarının  hər 
birinin bir sıra üstünlükləri və çatışmayan  cəhətləri var. Sorma hidroxətti üzərində qurulan süzgəcin 
əsas üstünlüyü  HS-in ən vacib aqreqatı olan hidravlik nasosu qorumaqdır. Çatışmayan cəhəti 
kavitasiyanın əmələ gəlməsi, narın təmizləmənin mümkün olmaması və ancaq kobud təmizləmə 
süzgəcindən istifadə olunmasıdır. Geriyəqayıtma  hidroxətti üzərində qurulan narın təmizləmə 
süzgəcin əsas üstünlüyü ona xidmətin sadəliyi, digərləri ilə müqayisədə enerji itgisinin az olmasıdır 
[4]. Çatışmayan cəhəti isə süzgəcin imtinası zamanı maye  birbaşa HS-ə yönəldilir və 
çirkləndiricilər bütünlüklə HS-dən keçəndən sonra tutulur. Mövcud süzgəc konstruksiyaların süzücü 
elementləri yarıqlı, torlu, kağız, keçə, lövhəli, saxsı, metal-torlu və s. olur. Hidravlik intiqallarda 
əsasən tor  və kağız şəkilli süzücü elementlərdən geniş istifadə olunur. Süzücü hissə ayrı-ayrı 
elementlərdən hazırlanaraq deşikləri olan boru üzərinə yığılır. Süzücü torun yuvalarının ölçüsü 
40…125 mkm və daha artıq olur. Süzücü element çirkləndikdən sonra yenisi ilə əvəz olunur.  
Süzücü elementlərin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, hidravlik ötürücüdə dövr edən mayenin bir 
keçidində bütün çirkili hissəcikləri tutur. Narın  təmizləmə süzgəcin çatışmayan ən böyük cəhəti 
süzücü elementlərdən  işçi  mayenin keçməsinə müqavimətin  böyük olmasıdır. Bundan əlavə, 

süzgəc qarşısında mayenin təzyiqi artır  və süzgəc dağılaraq çirkli mayenin hidravlik sistemə daxil 

olmasına yol açır. Ona görə də narın  təmizləmə süzgəc  geriyəqayıtma   hidroxətti üzərində 
qurulur. İstismar prosesində süzücü elementlərin resursu 25...200 saata çatır. 
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İşçi mayelərin istehsal olunduğu müəssisədən maşının iş yerinə  gətirilənədək keçdiyi yol  

xəritəsi sxemdə göstərilir (Şəkil 1). Sxemdən göründüyü kimi, işçi mayenin çirklənməsi onun 

istehsalında, daşınmasında, saxlanmasında, maşının hazırlanması  və istismarından   (qovuşan 
cütlərdə detalların təbii yeyilməsindən, mayenin doldurulmasından və əlavə olunmasından) baş 
verir. 

 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.  Çirkləndiricilərin HS-ə daxil olmasının yol xəritəsi 
 

Maşınların istismarı zamanı məlum olur ki, HS-ə əsasən birinci qrup Şəkil 1 maye 

doldurularkən  tozşəkilli hissəciklər və qum dənəcikləri maye çəninin boğazlığından çənə və oradan 
isə  sistemə daxil olur.  Çənin dibinə çökmüş mayedə də xeyli çirkləndirici olduğundan sorma 
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nəticəsində  hidronasosla xırdalanır və HS-in başqa elementlərinə də düşür. Nəticədə HS-də çoxlu 
sayda hissəciklər dövr edir və HS-in    elementlərinin yeyilməsinə səbəb olur.  Ona görə də, istismar 
prosesində işçi mayenin ilk fiziki və kimyəvi xassələrinin dəyişməməsi vacibdir (fiziki və  kimyəvi 
stabilliyi).Yüksək təzyiq altında işləyən işçi mayenin nəinki özlülüyündə,  hətta yağlama xassəsində 
də  molekulyar-struktur dəyişikliklər baş verir. İşçi mayenin temperaturu yüksələn  zaman qətran 
şəkilli çöküntü ayrılır, maye kanallarının dar keçidlərini və yarıqlarını tutur  və nəticədə mayenin 
turşulaşması intensivləşir. İşçi mayenin keyfiyyəti  HS-də tətbiq olunan materiallarla birgə 
fəaliyyəti,  materiallarla mayenin təsir dərəcəsi ilə xarakterizə olunur. Metalla işçi mayenin birgə  
fəaliyyəti  korroziyanın olmaması ilə xarakterizə olunur, lakin  rezin  məmulatlarda   kütləsi və 
həcmi dəyişir, həmçinin fiziki-mexaniki xassələri və istismar göstəriciləri pisləşir. Rezin 
məmulatların  köhnəlməsi, şişməsi və  yumşalması, onların həndəsi ölçülərinin dəyişməsinə səbəb 
olur və nəticədə hidravlik cihazların işində imtinalar baş verir, germetiklik  pozulur. 

HS- in   hidrosistem  etibarlılığına həmçinin işçi mayedə suyun olması da təsir edir. Mayedə az 
miqdarda (0,1% -dək ) həll olmuş və ya həll olunmamış suyun olması mayenin köpüklənməsini 
sürətləndirir və emulsiyanın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Emulsiya hidravlik cihazların sürünən 
detalları üzərinə çökərək  sürtünmə itgilərini artırır. Bu səbəbdən işçi mayedə suyun olması 
yolverilməzdir. Hidrosistemə havanın düşməsi də   müəyyən nasazlıqlar yaradır.  

 

Nəticə 
1. İşçi mayelərin çirkləndirici hissəciklərinin təsnifatlaşdırılması, onların təmizliyinin yüksəldilməsi 

məsələsini həll etməyə   və işçi mayelərin çirklənməsinin azaldılmasına kömək edir. 

2.  Çirkləndirici  hissəciklərin yaranması və sistemə daxil olma  yolunu neft emalı zavodundan 
başlayaraq maşınadək  üç qrupa bölmək olar: istehsalat, əməliyyat və istismar.  İşçi mayelərin bu 

komponentlərlə çirkləməsi mayenin köhnəlməsini sürətləndirir, işləmə müddətini azaldır və 

hidravlik intiqalın göstəriciləri dəyişir. 
Açar sözlər: işçi maye;  çirkləndirici; hissəcik; hidravliksistem;süzgəc; 
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The reasons of working fluid impurities in  hydraulic drives of machines 
 

SUMMARY 

 

The article describes the types of contaminants in the working fluid and the reasons for their presence in 
hydraulic systems of machines. The main cause of pollution of working liquid in hydraulic drives of 

machines is considered to be a causal link, with significant her arises the need for frequent refueling 
hydraulic fluids containing a significant amount of mechanical impurities. In addition, impurities ingested 
through the breather and Executive bodies of the working mechanisms during the operation of machinery, 
repairing of hydroequipment, as well as the wear and oxidation of the hydraulic drive parts. 

Keywords: working fluid, pollutants, particle, hydraulic system, filter 
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ASBESTSEMENT VƏRƏQLƏRİ FORMALAŞDIRMA MAŞINININ 
MƏHSULDARLIĞININ OPTİMAL İDARƏ ETMƏ SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ 

 

Formalaşdırma əməliyyatı formalaşdırma maşınlarında aparılır və onların işi zaman üzrə 
dəyişən məhsuldarlıqla və yeni hazırlanmış mə’mulatların keyfiyyət dəyişiklikləri ilə xarakterizə 
olunur. 

Formalaşdırma maşınları iki hissədən - tor  və press hissəsindən ibarətdir. Boru formalaşdırıcı 
maşının idarə obyekti kimi sadələşdirilmiş struktur sxemini tədqiq edək [1] (şəkil 1). 

Prosesə təsir edən  külli miqdarda faktorları xarici və daxili təsirlərə ayırmaq olar. Xarici 
təsirlərə kovş qarışdırıcısından maşına verilən a/s kütləsi və rekuperatordan bu kütləni 

durulaşdırmaq üçün verilən su ilə əlaqədar təsirlər aiddir. Bunlardan əhəmiyyətliləri aşağıdakılardır:  
1. Kovş qarışdırıcısında miqdarı təsadüfi şəkildə dəyişən a/s qırıntıları və zay yarımfabrikat 

verildiyindən a/s suspenziyasının qatılığının dəyişməsi. 

2. Qarışdırıcı və rekuperatorda uyğun səviyyələrin dəyişməsi nəticəsində, suspenziyanın və 

suyun hərəkət xəttində tədricən yığıntılar və qısa müddətli tıxaclar nəticəsində suspenziya və su 

sərflərinin dəyişməsi. Bu təsirlər pilləvari şəkildə dəyişib keçid prosesləri müddətindən az olur. 
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3. Suspenziyanın və suyun tərkibi və xüsusiyyətlərinin dəyişməsi (onlardan  əsası süzgəclənmə 

xüsusiyyətidir) zamanın təsadüfi funksiyalarıdır və xammalın xüsusiyyətlərindən və emalından 
asılıdır.  

Boru formalaşdırma prosesinin optimal idarəsində məqsəd məmulatın keyfiyyət göstəriciləri 

və rejim parametrlərinə olan məhdudiyyətlər daxilində məhsuldarlığın maksimumlaşdırılmasıdır. 
Optimal idarə məsələsi riyazi şəkildə aşağıdakı kimi ifadə oluna bilər: 

 

Məqsəd funksiyası: 
                            M = f(s ,b, Vm )  max             (1) 

Funksional məhdudiyyətlər: 

                     min    = 1  (c , b , Vm , P)  max    (2) 

                                           Rm = 2  (c , b , Vm , P)  Rver            (3) 

                                      Hmin  H =  3 (Qcy , QK , VM )  Hmax         (4) 

 
 

Rejim məhdudiyyətləri: 

                               b min  b      b max    (5) 

                                                 Vm min  Vm     V m max         (6) 

                                                    s min  s      s max                       (7) 

 

(1) məqsəd funksiyasının ifadəsindən göründüyü kimi məhsuldarlığın parametri kimi borunun 

qalınlığı qəbul oluna bilər. Xammal miqdarına qənaət məqsədi ilə bu qalınlıq mümkün minimal 

qiymət b min  səviyyəsində saxlanılmalıdır. Beləliklə     b –ni tənzimləmə (onun qiymətini seçilmiş 

optimal səviyyədə stabilləşdirməklə) dolayı yolla boru formalaşdırıcı maşının (BFM) 

məhsuldarlığını və məhsul keyfiyyətini (onların arzu olunan qiymətlərini stabilləşdirməklə) tənzim 
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etmək olar.[2] Optimallıq kriteriyası kimi borunun qalınlığının verilmiş qiymətdən orta kvadratik 

uzaqlaşmalarının minimumunu (məsələn,  0,02 mm həddində) qəbul etmək olar. 

Mahudun sürəti həmçinin məhsuldarlığın tənzimləyici parametri kimi baxıla bilər və maksimal 

məhsuldarlığın alınması üçün borunun qalınlığının minimum uzaqlaşmalarını təmin edən sürət 

seçilməlidir. A/s borularının formalaşdırma prosesinin optimal idarə məsələsindən göründüyü kimi, 

optimallıq məsələsinin riyazi mənası iki dəyişənli funksiyanın ən böyük qiymətinin təyin 

olunmasından, yəni qeyri – xətti proqramlaşdırma məsələsindən ibarətdir. 

Optimal idarəetmənin  məqsədi prosesin rejim parametrlərinə və məmulatların keyfiyyət 

göstəricilərinə olan məhdudiyyətlər şəraitində maksimal məhsuldarlığın təmin olunmasıdır. 
Vərəq formalaşdırıcı maşının optimal idarə məsələsinin həllini araşdıraq. 
Asbestsement kütləsi hazırlandıqdan sonra bu növbə formalaşdırılmasına daxil olur. [3] 

Formalaşdırıcı maşının məhsuldarlığı vahid zamanda torlu silindirdən hərəkət edən parça ilə 

götürülən və format barabanına verilən a/s kütləsi ilə xarakterizə olunur. 

Ümumi halda optimallıq kriteriyası aşağıdakı kimi ifadə olunacaq: 

                            M = K Ö  Vp   max                                   (8) 

Burada  

M – formalaşdırıcı maşının məhsuldarlığı (saatda şərti plitələrin miqdarı); 
K  -  xammalın xüsusiyyətlərini və maşının parametrlərini nəzərə alan və verilən maşın üçün 

sabit əmsal; 

Ö  - yaranan a/s örtüyünün qalınlığı (bir dövr ərzindəki qalınlıq), mm; 

 Vp – mahud parçanın sürəti, mdəq. 

Yaranan a/s örtüyünün qalınlığı Ö  sərt şəkildə verilmiş olur, belə ki, bu qiymət  

               
n
в              (9) 

a/s vərəqəsinin qalınlığı v  və format barabanının tam rəqəmli dövrlər sayı ilə təyin olunur. 

Texnoloji sxemlə əlaqədar olaraq növbə ərzində məhsuldarlığı təmin etmək üçün dövrlər sayı 
yeddidən çox olmamalıdır. Dövrlər sayının minimal qiyməti isə press hissəsinin sıxlaşdıra biləcəyi 

a/s örtüyünün qalınlığı ilə məhdudlanır (n = 5).  

Normalara görə a/s vərəqələrinin qalınlığı nisbətən geniş diapozonda dəyişə bilmələrinə 

baxmayaraq 
8,0
2,07,5 

y  mm, xammala qənaət üçün bu qalınlığın minimal buraxıla bilən 

diapozonda dəyişməsi (yəni 
2,0
2,07,5 

y  mm) məqsədəuyğundur. Beləliklə, a/s örtüyünün 

qalınlığı Ö  vərəq formalaşdırıcı maşının üç əsas iş rejiminə uyğun olan (n = 5, 6, 7) ancaq üç 

verilmiş qiyməti ala bilər. Maksimal məhsuldarlıq alınması üçün adətən a/s örtüyünün maksimal 

qalınlığında, yəni format barabanının n=5 dövrlər sayında işləməyə çalışırlar. 
Parçanın sürəti Vp formalaşdırma prosesini maksimal məhsuldarlıq  

şəraitində v  -nin minus tərəfə buraxıla bilən diapozonunda işləməyə imkan verən çevik və 

effektiv tənzim olunan parametrdir. 

Maksimal məhsuldarlığın alınması üçün maksimal sürətdə işləməyə çalışmaq lazımdır. Ancaq 
xammalın tərkibi, onun emalı, maşının və bütün xəttin konstruktiv parametrləri ilə təyin olunan hər 

bir texnoloji şəraitdə a/s örtüyünün qalınlığının və onun sürətinə müəyyən məhdudiyyətlər 
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mövcuddur.[4] Məhsuldarlıqdan əlavə  məmulatların keyfiyyət göstəriciləri də çıxış parametrlərinin 

məhdudiyyətləridir. 

Hazır məhsulun keyfiyyət göstəriciləri gözlənilməklə maksimal məhsuldarlığın alınması üçün 
parçanın sürətinin və a/s örtüyünün qalınlığının optimal qiymətlərinin təyin olunması mürəkkəb 

məsələdir. Bu məsələ ancaq avtomatik idarə qurğuları ilə həll oluna bilər.[5] 

Şəkil 2. –də mümkün ola bilən n = 5,6,7 format barabanının dövrlər sayı üçün vərəq 

formalaşdırıcı maşının məhsuldarlığının parçanın sürətindən asılılığının hesabat qiymətləri 

göstərilmişdir ( işçi rejimlər qalın xətlərlə göstərilmişdir). 
 

 

Vərəq formalaşdırıcı maşının məhsuldarlığının  
mahudun sürətindən asılılığı. 

 

 
 

1 – n = 5,   =1,13 mm;   

2 – n = 6,   =0,942 mm; 

3 – n = 7,   =0,807 mm;  

 

Şəkil 2. Vərəq formalaşdırıcı maşının məhsuldarlığının mahudun sürətindən 

asılılığı. 
 

  

Optimallıq kriteriyası olan məhsuldarlıq funksiyası bir sıra spesifik xüsusiyyətlərə malikdir: 

- dəyişənlərin məhdud dəyişmə diapozonu; 

- hər bir qeyri-asılı dəyişən üzrə ekstremumun olmaması; 
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-məqsəd funksiyasının dəyişənlərinin biri üzrə (parçanın sürəti)  törəməsinin bu dəyişəndən qeyri-

asılılığı. 
Optimallıq məsələsinin riyazi mənası iki dəyişənli funksiyanın ən böyük qiymətinin təyin 

olunmasından, yəni qeyri-xətti proqramlaşdırma məsələsindən ibarətdir. 

Formalaşdırma prosesinin spesifik xüsusiyyətləri – məhsuldarlığın mahud parçanın 

sürətindən xətti asılılığı və format barabanının qəbul olunmuş dövrlər sayının (a/s örtüyünün  Ö  

qalınlığının) olması bizə əlavə informasiya verir və idarə alqoritminin qurulmasını sadələşdirir. 

Bunun üçün keyfiyyət göstəricilərinin buraxıla bilən minmax , jj XX  qiymətləri diapozonunda 

məhdudiyyətləri aşağıdakı qeyri-bərabərliklər şəklində ifadə edək. 

 

 n=5 
 

                               n=6 

                               n=7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şəkil 3. Optimal idarə məsələsinin qrafiki təsviri.  

 

Nəticə 
 

Vərəq formalaşdırma maşının idarə obyekti kimi tədqiqi məqsədi ilə sadələşdirilmiş struktur 
sxemi tərtib olunub. Riyazi şəkildə optimal idarə məsələsi formalaşdırılıb.Vərəq formalaşdırma 
prosesi optimal idarəetmə obyekti kimi tədqiq olunub. Maksimal məhsuldarlığın təmin olunması 
üçün vərəq formalaşdırma maşınının dövrlər sayının seçilməsi əsaslandırılmışdır. Optimal  idarə 

məsələsi həll olunmuş və praktiki nəticələr alınmışdır. 
Açar sözlər. vərəq formalaşdırma maşını, optimal idarəetmə, riyazi model, dövrlər sürəti, xətti 

proqramlaşdırma. 
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3. Asbestsement məmulatları istehsalının texnoloji sxemi və rejim xəritələrinin yazılışı. 
4. E.Ə.Məlikov, Əli Vəli Nezhad. Asbestsement məmulatları istehsalında xammal qarışığının 
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Malikov E.A., Mammadov R.A. 
 

Developing optimal performance control system of paper-making machine  

producing asbestos chement products 
 

SUMMARY 

In order to study the paper-making machine as the control object, a simplified structure scheme was 
drawn up. The paper-making  machine was analysed as the object of optimal control. In order to maximise 
productivity the selection of periods number of fovming machine was instified. The  assifned task of optimal 
control was solved and practical results were obtained. 

Keywords. Paper-making machine, optimal control, mathematical model, the number of  periods, linear 
programming. 
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İKI KÜTLƏLİ SİSTEM KİMİ BAXILAN VİBRASİYA MEYDANÇALARININ MƏCBURİ 

RƏQSLƏRİNİN TƏDQİQİ (REZONANS HALI) 

 

Rezonans halında belə hesab edilir ki, vibratorun bucaq sürəti sistemin kiçik rəqslərinin 

məxsusi tezliklərindən birinə uyğun (yaxud yaxın) olur. 
Yuxarıda qeyd etdik ki, rezonans amplitudaları kəmiyyətinə (hətta ən kiçik sürtünmə qüvvələri 

də) müəyyən təsir göstərir. Odur ki, hərəkətin diferensial tənliklərini tərtib edərkən onların hesaba 
alınması lazım gəlir [1]. 
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Nəzərdən keçirilən hesablama sxemi üçün müqavimət qüvvələrini aşağıdakı üç qrupa bölmək 

olar: 

a) vibratora onun istiqamətləndirici tərəfindən təsir edən sürtünmə qüvvələri; 
b) elastik rabitə yayının materialında olan daxili qeyri – elastik müqavimət qüvvələri; 
c) beton kütləsindəki daxili sürtünmələr, beton kütləsinin dibliyə sürtünmə qüvvələri, vibrasiya 

çərçivəsinə onun istiqamətləndiricisi tərəfdən göstərilən sürtünmə qüvvələri. 
  

 
 

Şəkil 1. İki kütləli vibrasiya meydançasının  

hesablanma sxemi (rezonans halı) 
 

Bütün göstərilən qüvvələrin hesablanması məsələnin çox mürəkkəb alınmasına səbəb olardı. 
Çünki bu qüvvələr qeyri–xətti olaraq vibrasiya tezliyindən, beton qarışığının markasından, vibrasiya 
çərçivəsinin, vibrasiyanın və beton qarışığı hissəciklərinin sürətindən asılıdır. Bundan başqa, həmin 

qüvvələrin adları çəkilən parametrlərdən asılılığının analitik şəkli məlum deyildir. Digər tərəfdən 

müxtəlif müqavimət qüvvələrinin rezonans rəqsləri amplitudasına təsiri (həmin qüvvələrin 

intensivlik cəhətdən müxtəlifliyinə görə) eyni deyildir. Buna görə də hesab edilir ki, birinci 

yaxınlaşmada belə qüvvələri hesaba almaq lazımdır. Çünki onlar rezonans rəqslərin amplitudalarına 
daha çox təsir göstərir. 

Burada biz üçüncü qrup sürtünmə qüvvələrini əsas hesab edib, onları vibrasiya çərçivəsinin 

mütləq sürətinə birinci (tərtib mütənasib olan birinci yaxınlaşma kimi) qəbul edəcəyik. Müvafiq 

hesablama sxemi 1–ci şəkildə göstərilmişdir. 
 

Sistemin hərəkət tənliyi aşağıdakı şəklə düşür: 

        
   
 







2202122

2111

yhycyyFym

tPyyFym




                                      (1) 

burada h  eksperimentlə təyin edilən ekvivalent özlü müqavimət əmsalıdır [2]. 
Əvvəlcə xətti xarakteristika halına baxaq. Bunun üçün 

                 2121 yycyyF                                                (2) 

olduğunu fərz edək. 

Dəyişilənləri əvəz etməklə 

                221 ; yyy                                               (3) 

 



Mexanika                                                                                                                                         Elmi əsərlər 

 
164 

 

və   ttP  sin2  ifadəsini nəzərə almaqla aşağıdakı hərəkət tənlikləri sistemini alırıq: 

                  








0

sin

02

2

11








hcmc

tmcm
                                        (4) 

(4) tənliklər sisteminin məcburi rəqslərə müvafiq olaraq xüsusi həllini aşağıdakı kimi 
axtarmaq lazımdır: 

             tbta sin;sin                              (5) 

Burada   və   fazaların naməlum yerdəyişmələridir. Bunlardan birini oyadıcı 
qüvvələrin ifadəsinə daxil etmək məqsədəuyğun olar. 

Beləliklə, sistemin xüsusi həllini aşağıdakı şəkildə axtaracağıq: 

           
 








;0

;sin

02

2

11




chmc

tmcm




                                  (6) 

                tbta sin;sin                                      (7) 

(7) ifadəsini (6) tənliyində yerinə yazıb, tsin  və tcos  əmsallarını müqayisə etməklə 

naməlum ,, ba  və  yə görə dörd tənlik sistemi alırıq: 

   

 

 
 




















.0cossin

;cossin

;sinsin

;coscos

2

2

2

20

22

1

22

1

2

1








hmc

b

a
cmch

bm

bmamc

                                  (8) 

(8) sisteminin birinci və ikinci tənliklərini kvadrata yüksəldərək onları toplayıb  fazasını yox 
edirik: 

     42242

1

2

1

2

1

222

1 cos2   bmabmcmamc              (9) 

Bu sistemin üçüncü və dördüncü tənliyini sin  və cos  yə görə həll edib alırıq: 

                 
  22

20

22
sin




mch

h

b

a
c


                                  (10) 

            22

20

22

2

20cos



mch

mc

b

a
c




                                  (11) 

(10) və (11) tənliklərini kvadrata yüksəldib toplamaqla onlardan  fazasını yox edirik: 

              22

20

22

2

2
2  mch

b

a
c                                            (12) 

 (11) ifadəsini (9) tənliyində yerinə yazıb alırıq: 
 

       

   

  .

2

42242

122

20

22

2

20

22

10

2

1

22

10
















bmab
mch

mc

b

a
cmcmmc

                         (13) 
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Nəhayət, (12) tənliyindəki  2
a nın qiymətini: 

                   
 

2

22

20

22
22

c

mch
ba

 
                              (14) 

(13) ifadəsində yerinə qoyub tapırıq: 

              

    

   
  42

2

22

20

22

22

20

22

22

02

1

2

1

42

1

2

2

20

2222

102

2






























c

mch

mch

mc
cmcmm

c

mchmc
b

           (15) 

Buradan 

   

        422

1

2

20

2

1

2

1

22

20

2222

1

2

2 



cmmcmccmmchmc

c
b


      (16) 

Kökaltı ifadələrin hədlərini qruplaşdırdıqdan sonra alırıq: 

         
2

2

2

2

2
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1

2

2

22
2

2
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m

c
mm

c
b             (17) 

(17) tənliyinin işarələrindən istifadə etməklə vibrasiya çərçivəsi rəqslərinin amplitudaları üçün 
aşağıdakı ifadəni yazırıq: 

     

     222

2

22

1

22

22

2

22
222

22

2

2

2





kkk
m

h
km

k
b





              (18) 

(18) ifadəsi ilə təyin edilən  bв   asılılığı vibrasiya çərçivəsinin rezonans əyrisini ifadə 

edir. Bu əyrinin xarakterini tədqiq edək. 

Bilavasitə (18) ifadəsindən görünür ki, 0  və   olduqda 0b  olur. Yuxarıda 
deyilənlərə müvafiq olaraq ətalət qüvvələrinə görə sürtünmə qüvvələrinin nisbi azlığı, (18) 
ifadəsindəki kökaltı ifadənin birinci toplananı rezonans sahəsindən kənarda ikinci toplanana 

nisbətən kiçik dərəcəyə malikdir. Buna görə də göstərilən sahələrdən kənarda  bb   əyrisi (17) 

ifadə ilə üst – üstə düşən və kökaltı ifadədə birinci həddi atmaqla (18) tənlikdən alınan əyriyə 

yaxındır: 

         2

2
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1
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2

2

2
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2
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1
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2

2
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m

k

kkkm

k
b       (19) 

(19) tənliyinə daxil olan 1   və 2

2 nin qiymətləri (20) düsturları ilə təyin edilir. Rezonans 

sahəsində   qiymətinə müvafiq gələn, 1  və 2   ədədləri ilə üst–üstə düşən b  amplitudalarının 
nisbi qiymətləri aşağıdakı düsturla təyin edilir: 
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2

2

1

2

2
1max1

kh

k
bb                                                  (20) 

                          2

2

2

2

2

2

2
2max2 





kh

k
bb                                            (21) 

(20) və (21) ifadələrini müqayisə edərək belə nəticəyə gəlirik ki, vibrasiya çərçivəsinin ikinci 

(yüksək tənlikli) rezonansındakı rezonans amplitudası birinci (kiçik tezlikli) rezonans amplitudasını 
xeyli ötüb keçir. 

(21) və (20) ifadəsində 
1  və 

2  qiymətlərini  

                   


 


 1;
1

2

2

2

2

2

12

1 k
k

                                   (22) 

yerinə qoyaraq rezonans amplitudaları üçün ( 2

1

2

2 kk    şərti üçün həqiqi olan) aşağıdakı ifadəni 

alırıq: 

              
h

k
b

h

k
b





 





1

;
1

max2
1

max1
                                (23) 

Təcrübi hesablamalarda vibratorun tezliyi bir qayda olaraq yüksək tezlikli rezonansa yaxın 
seçildiyinə görə kiçik tezlikli rezonansa yaxın seçildiyinə görə kiçik tezlikli rezonans nəzərə 

alınmır. Beləliklə, vibrasiya çərçivəsini (23) ifadəsinin ikinci düsturu ilə təyin edilir. Həmçinin 

saxlayıcı yayların 0c  sərtliyini sıfra bərabər hesab etdikdə də belə bir düstur alırıq. Bu imkandan 
biz qeyri – xətti elastik rabitəli vibrasiya meydançalarının rezonans rəqslərini öyrənərkən (Lap 

əvvəldən, yəni (6) hərəkət tənliklərindən başlayaraq 00 c  fərz etməklə) istifadə edirik. 

(23) düsturundan ekvivalent özlü sürtünmə əmsalının eksperimental təyinində də istifadə edilə 

bilər. Həqiqətən (23) düsturundan 

                 
max2

2 1

b

k
h


 

                                                             (24) 

alırıq. 
Fərz edək ki, vibratorla vibrasiya çərçivəsi arasında qeyri – xətti elastik rabitə xarakteristikası 

simmetrikdir, yəni: 

                        1221 yyFyyF                                           (25) 

Vibrasiya çərçivəsinin yüksək tezlikli rezonansa müvafiq rəqslərinin amplitudalarını axtararkən 

yuxarıda deyilənə müvafiq olaraq (1) hərəkət tənliyindən 20 yc  ni ataq. 

(3) dəyişilənlərinin yerini dəyişməklə harmonik balans metodu ilə aşağıdakı hərəkət tənliyinin 

həllini axtaraq: 

         
   

 






,0

;sin

2

2

11








hmF

tmFm
                                  (26) 

burada 

                              tbta sin;sin                                   (27) 

olduğu fərz edilir. 
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 taF sin   dövri funksiyasını Furye sırasına düzək və həmin sıranın birinci həddi ilə 

kifayətlənək, yəni tutaq ki: 

                       taftaF  sinsin 1                                           (28) 

buradan 

                           
2

0
1 sinsin

4

1





daaf                                           (29) 

(28) və (27) ifadələrini (26) ifadəsində yerinə qoyub tsin  və tcos  halı əmsallarını 
müqayisə etməklə a  və b  amplitudalarına, habelə   və   fazalarının yerdəyişməsinə nisbətən 

dörd tənlik sistemi alırıq: 
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                          (30) 

(30) sisteminin birinci iki tənliyini kvadrata yüksəldib toplamaqla alırıq: 

      
    42242
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1
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1
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a

af
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      (31) 

(30) sisteminin üçüncü və dördüncü tənliklərini cos  və sin  yə görə həll edək. 

Müvafiq çevirmələrdən sonra alırıq: 
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                                        (33) 

(32) və (33) ifadələrini kvadrata yüksəldib toplayaraq. 

                            22
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m
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alırıq: 
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           (35) 

Aşağıdakı işarələri tətbiq edərək 
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vibrasiya çərçivəsinin amplitudası üçün bu ifadəni yazırıq: 
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                   (36) 

(36) ifadəsini (34) tənliyində yerinə qoyub elastik rabitə deformasiyasının amplitudaları üçün 

aşağıdakı tənliyi alırıq: 

            

      222

222

2

2
222

21

22

2

2
2

1

1


















ak

m

h
akm

m

h

a                    (37) 

Rezonans rejimində a  və b  amplitudaları üçün ifadə (37) və (36) düsturlarından  nın 

göstərilən düsturlarının kökaltı ifadələrindəki birinci toplananı sıfra çevirən qiymətində alınır. 
Beləliklə, (36) və (37) ifadələrində 

                                  ak
2

2

2 1                                               (38) 

olduğunu fərz edərək 
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;

1 max22
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akm

m
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                                       (40) 

alırıq [3, 4]. 

(39) və (40) tənliklərini ardıcıl yaxınlaşma metodu ilə (sıfır yaxınlaşmasını qəbul etməklə) həll 

etmək lazımdır: 
                                           

1

22 0
m

c
kak                                              (41) 

burada c  elastik xarakteristikanın maillik bucağının tangensidir. 

0   olduqda  

                                          FF                                                     (42) 

olur. 

Onda maxa  və maxb  üçün birinci yaxınlaşma (39) və (40) – ifadələrinin (40) tənliyi ilə əvəz 

edilməsi nəticəsində alınan aşağıdakı düsturla təyin ediləcəkdir: 
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Sonra  
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tezliyinin birinci yaxınlaşması təyin edilir ki, bu da (39) və (40) tənliklərində yenidən əvəz olunur 

və s. 

Qeyd edək ki, tezliklərin kafi yaxınlaşma dərəcəsinə bir qayda olaraq ilk addımda nail olunur, 

yəni kafi dəqiqlikli rezonans amplitudası (43) düsturları ilə ifadə edilir [3, 4]. 

(39) yaxud (40) düsturlarından həmçinin ekvivalent özlü sürtünmə əmsalının təyini üçün də 

istifadə edilə bilər. Məsələn, (40) ifadəsindən  h ın qiyməti aşağıdakı kimi tapılır. 

              
.
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max

max22
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akm
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                                      (45) 

Bəzən bu düstur daha səmərəli hesab edilir: 

                        ,
рез

рез

b
h




                                                     (46) 

burada  резрез b,   vibrasiya çərçivəsinin rezonans rejimində eksperiment yolu ilə alınmış 

tezlik və amplitudanın qiymətidir. 

Bu paraqrafa yekun vuraraq qeyri – simmetrik elastiklik xarakteristikası halını da qısaca 

nəzərdən keçirək. 

Bu halda (26) tənliklər sisteminin həllini aşağıdakı şəkildə axtarmaq lazımdır: 
            tbtaa sin;sin0                                   (47) 

 taaF sin0    funksiyasını Furye sırasına düzərkən birinci iki hədlə kifayətlənmək 

lazımdır: 
            taafaaftaaF  sin,,sin 01000                              (48) 

(27) və (29) ifadələrini (26) ifadəsində yerinə qoyub tsin  və tcos  halındakı sərbəst 

hədləri və əmsalları müqayisə edərək ,,,0 baa  və   məchullarını təyin etmək üçün tənliklər 

sistemi alırıq: 
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Bu sistemin birinci tənliyindən rəqslər mərkəzinin 0a  yerdəyişməsini a  ilə ifadə etmək olar: 

          

                                    aaa 00                                                              (50) 

 

(50) ifadəsini (49) ifadəsinin qalan tənliklərində yerinə qoysaq aşağıdakı sistemi almış olarıq:    
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burada  

                     aaafaf ,01                                                  (52) 

 

 

Əgər   af  nı  af1  ilə əvəz etsək (51) tənliyi (49) tənliyinə tam uyğun gəlir. Deməli,  maxa  

və maxb   amplitudalarını təyin etmək üçün (39) və (40) düsturlarından istifadə etmək olar, bu şərtlə 

ki, həmin düsturlarda  ak2  kəmiyyəti aşağıdakına bərabər hesab edilsin: 

 

                 

                     
am

aaaf
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                                             (53) 

 

(39) ifadəsinin işarələrini nəzərə almaqla yerdə qalan bütün düsturlar öz qüvvəsində qalır. 
 

 

Nəticə 

 

Məqalədə iki kütləli vibrasiya meydançasının dinamiki rejimdə tədqiqinə baxılır. Meydançanın 
rezonans rejimində işləməsi üçün onun rəqs tezliyindən və yaranan sürtünmə qüvvələrindən asılılığı 
təyin edilir. Burada amplituda və kütlədən asılı olaraq rezonansa kökləmə üçün optimal 

parametrlərin tapılmasına baxılmışdır. 
Açar sözlər: vibrator, rezonans, özlü, faza, kütlə. 
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F.N.Yusubov 

 

The study of forced oscillations of vibroplatforms as a  two-mass system (resonant case) 

 

SUMMARY 

 

 The article considers a number of design schemes, in which the vibro-platform settings are put as a 

basis for calculation. Great attention is paid to the cases where the characteristics of the elastic connection 
between the vibrator and vibro-frame are nonlinear.  

 
Vibrator and vibro-frame are considered solids, which move gradually along the horizontal guides. The 

main forces determining the motion of the system are internal forces arising from elastic connection of 

vibrator with vibro-frame , and vibro-frame and the base. 
Keywords:  vibrator, resonance, tenacity, phase, mass.  
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R.T.Əliyeva 
L.N.İbrahimli 

 

Xarici bazara inşaat firmalarının çıxışının strategiyası 
 

XÜLASƏ 
Məqalədə xarici bazarda inşaat  firmasının strategiyasının hazırlanmasının xüsusiyyətləri ilə bağlı 

suallara baxılmışdır. Strategiyanın seçiminin mexanizmləri, həmçinin onun səmərəliliyi təhlil edilmişdir. 
Qeyd edilmişdir ki, inşaat firması üçün strategiya konkret vəziyyətdən prinsipial olaraq asılıdır. Yalnız 
ixtisas potensialı haqqında tam informasiyaya malik olaraq rəhbərlik inşaat firmasının strategiyasının doğru  
seçimini edə bilər. 

Açar sözlər: strategiya, xarici iqtisadi fəaliyyət, inşaat firması, səmərəlilik. 
 
 

R.T.Aliyeva 
L.N.Ibraqimli 

Entry strategy of construction firms to foreign market 
SUMMARY 

The article considers the questions related to the features of developing a strategy of construction firms 

on entering the foreign market. The mechanism of selection strategies and its effectiveness are analysed.  It is 
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marked that the strategy of a building firm fundamentally depends on a definite situation of the firm. Only by 

possessing enough information about qualification potential, management can make the right choice of 
strategy of the building firm. 

Keywords: strategy, foreign economic activity, construction firm, effictiveness. 
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ŞƏXSİ SIĞORTA ÜZRƏ AKTUAR HESABLAMALARDA DEMOQRAFİK 
STATİSTİKADAN VƏ EHTİMAL NƏZƏRİYYƏSİNDƏN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ 

METODİKASI 
 

Həyatın uzunmüddətli sığortası sığortalının müəyyən olunmuş yaşa qədər sağ qalması və ya 
sığorta müqaviləsi müddətində vəfat etməsi ilə əlaqədar müəyyən olunmuş məbləğin sığortalıya 
ödənilməsidir. 

Gələcək ödənişlərin verilməsi üçün sığorta fondunun formalaşmasında aşağıdaki verilənləri 
bilmək lazımdır: 

 yaşamaq hadisəsi üzrə sığortalananlardan müəyyən olunmuş yaşa qədər sağ qalanların sayı 
 ölüm hadisəsindən sığorta üzrə sığortalılardan hər il ölənlərin sayı 
 əmək qabiliyyətinin itirilməsi üzrə hansı dərəcədə və ya daimi itirənlərin sayı 
Buradan ödəniş verənlərin sayını sığorta məbləğinə vurmaqla sığorta fondunun müəyyən etmək 

olar. Həyatın uzunmüddətli sığortası üzrə sığorta tarifinin qurulmasının aşağıdakı xüsusiyyətləri var 
:Hesablama demoqrafik statistikadan və ehtimal nəzəriyyəsindən istifadə etməklə aparılır. 
Məlumdur ki, hər bir şəxsin həyatının davam etmə müddəti geniş intervalda dəyişir. Lakin hər hansı 
bir şəxs üzrə ölüm anı haqqında hansısa bir müəyyən olunmuş vaxt təyin etmək olmaz. Əgər 
eynicinsli insanlar böyük qrup şəklində öyrənilərsə onda sığorta hadisəsinin baş verməsi ehtimalı 
kütləvi xarakter daşıyır. Yaşamaq hadisəsindən sığorta üzrə sığorta hadisəsi sığortalının müəyyən 
olunmuş yaş həddinə qədər sağ qalmasıdır. Məsələn, 40 yaşlı şəxs yaşamaq hadisəsi üzrə 5 il 
müqavilə bağlayıbsa həmin şəxsin 45 yaşa kimi sağ qalması sığorta hadisəsi sayılır. Ölüm 
hadisəsindən sığorta üzrə sığorta hadisəsi sığorta müddəti ərzində sığortalının vəfat etməsidir. 
Məsələn, 40 yaşlı şəxs 5 il müddətinə müqavilə bağlayıbsa 45 yaşa qədər həmin şəxs vəfat edərsə 
bu ölüm hadisəsindən sığorta üzrə sığorta hadisəsi sayılır.  

Həyatın davametmə müddəti təsadüfi xarakter daşıyır və onların sayı çoxlu sayda səbəb və 
amillərdən asılıdır. İlk baxışdan belə görünür ki, onları aşkar etmək, öyrənmək  və təhlil etmək 
mümkün deyil. Nəslin dəyişməsinin demoqrafik prosesi yaş üzrə ölümün dəyişməsinə görə onlara  
ehtimal nəzəriyyəsi və statistika qurulur. Riyazi formulanın köməyi ilə yaşa görə ölümdən asılılığın 
qanunauyğunluğu aşkar edilir. Demoqrafik statistikada bunun üçün xüsusi metodika işlənir ki, bu 
ölüm cədvəli və həyatın davametmə müddəti adlanır. Burada yaş üzrə ardıcıl olaraq ölənlərin və 
növbəti ilə sağ qalanların sayı ardıcıl konkret rəqəmlərlə göstərilir . Həmin cədvəldən sığortaçı 
həyat sığortası üzrə tarifinin hesablanması üçün istifadə edir. 
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 Hesablama vaxtı uzunmüddətli maliyyə ayırmaları üsulu qəbul edilir. Həyat sığortası 
müqaviləsi uzunmüddətli xarakter daşıyır. Bir tərəfdən sığortaçı müqavilə müddəti ərzində 
müntəzəm olaraq birdəfəlik  və ya illik sığorta haqqı alır. Digər tərəfdən müqavilənin qüvvəyə 
mindiyi tarixdən sığorta təminatının həyata keçirilməsinə qədər uzun bir vaxt olur. Pul vəsaitlərinin 
hərəkəti iki bərabər istiqamətdə həyata keçirilir. Daxil olan pul vəsaitləri sığorta müqavilələri üzrə 
müəyyən olunmuş sığorta mükafatıdır. Bu sığortalıların ödəniş qrafikindən və digər faktorlardan 
asılıdır. Sığortaçıdan məxaric olan pul axını sığorta hadisəsi baş verən zaman ödənilən sığorta 
ödənişidir ki, bu da birbaşa daxil olan pul vəsaitlərindən asılıdır. Bir qayda olaraq bu sığorta 
mükafatının müntəzəm daxil olmasında əks olunur və sığorta haqqının ehtiyatda saxlama 
xüsusiyyətindən çıxaraq sığortaçının sərbəst maliyyə vəsaitinə çevrilir. Bu uzunmüddətli sığorta 
əməliyyatlarında sığorta haqqının müəyyən hissəsinin investisiyaya yönəlməsini şərtləndirir və 
əhəmiyyətli gəlir əldə etməsinə şərait yaradır. 

Yığılan sərbəst pul vəsaitlərinin istifadəsindən (investisiyaya yönəlməsindən, depozitə 
qoyulmasından və s.) gələn gəliri nəzərə alaraq sığorta haqqı azaldılır, yəni diskontlaşdırılır. 
Uzunmüddətli maliyyə hesablamaları nəzəriyyəsinin metodlarının köməyi ilə xüsusi diskontlaşdırıcı 
vuruq hesablanaraq tapılır ki, bu da sığortanın müddətindən və investisiyadan gələn gəlir 
normasından asılı olaraq sığorta mükafatının aşağı salınmasının real imkanlarını əks etdirir. Həyatın 
uzunmüddətli sığortası üzrə netto dərəcə bir neçə hissədən ibarətdir. Bunlardan hər biri ayrı-ayrı 
sığorta növləri üzrə sığorta fondunun yaradılmasına yönəlib. Nəticədə bunlar birlikdə ayrı-ayrı 
sığorta növləri üzrə netto dərəcələrin cəmi kimi ümumi netto dərəcəni təşkil edir. Həyatın qarışıq 
sığortasında bunlar bir sığorta paketinə kombinləşdirilir və hər biri ayrı-ayrılıqda da ola bilər. 
Həyatın qarışıq sığortası yaşamaq hadisəsi üzrə sığorta , ölüm hadisəsi üzrə sığorta və bədbəxt 
hadisə nəticəsində əmək qabiliyyətinin itirilməsi üzrə sığortaların cəmindən ibarətdir eyni zamanda 
və bunların hər biri üzrə ayrılıqda da sığorta müqaviləsi bağlamaq olar.  

Həyatın qarışıq sığortası üzrə brutto dərəcə netto dərəcədən və yükləmədən ibarətdir. Netto 
dərəcə isə bir- birindən asılı olmayan üç hissədən:  yaşamaq hadisəsi üzrə netto dərəcədən, ölüm 
hadisəsi üzrə netto dərəcədən və bədbəxt hadisə nəticəsində əmək qabiliyyətinin itirilməsi üzrə 
netto dərəcədən ibarətdir. 

Həyat sığortası üzrə netto dərəcənin hesablanmasında ölüm cədvəlindən və əhalinin orta 

davametmə göstəricisindən istifadə edilir ki, bu da yaşlar üzrə ölüm və  bir yaşdan növbəti yaşa 
keçəndə sağ qalma dərəcəsi ilə xarakterizə edilir. 1662-ci ildə ölüm cədvəli ilk dəfə olaraq ingilis 

alimi D.Qraunt tərəfindən hazırlanmışdır(1 - 405). O, ölən insanlar haqqında məlumatları tədqiq 

etmiş və xususi ölüm cədvəli tərtib etmişdir. Bundan başqa ingilis sahibkar Ceyms Dadsonun da bu 
sahədə böyük xidmətləri olmuşdur. Belə ki , həyat sığortası 17-ci əsrdə dəniz sığortasına əlavə 

olaraq yaradılmışdır. Gəmi və yüklərin sığorta olunması ilə əlaqədar olaraq gəmi kapitanlarının 
həyatının da sığorta edilməsi üzrə sığorta müqaviləsi imzalanmağa başlamışdır. 17-ci əsrin 

ortalarında Londonda sığortanın bu növü üzrə məşğul olan klub fəaliyyət göstərməyə başladı . 
1663-cü ildə klubun üzvü olmayan C.Dadson elmi statistik bazaya və həyatın sığorta olunmasına 
əsaslanan şəxsi cəmiyyəti təşkil etmək qərarına gələrək, Londonun müxtəlif qəbirstanlıqlarından 
lazımi məlumat topladı, il ərzində ölənlərin sayını və onların orta yaş həddini hesabladı və sığorta 
tarifinin hesablanması üçün bu məlumatlardan istifadə etdi. Həyat sığortası üzrə ixtisaslaşdırılmış 
sığorta şirkətinin yaranma tarixi 1740-ci ilə təsadüf etmişdir.  
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Ölüm cədvəli-ölümün ədədi modeli olub ilkin qeydə alınmış hər hansı nəslin ölüm prosesini 

təsvir edən və yaşa görə nizamlanmış və qarşılıqlı əlaqəli sistemi ifadə edən ədədi ölüm modelidir. 

Ölüm cədvəli  geniş şəkildə verilir (2-179). Burada biz onun qısa modelini nümunə kimi veririk. 

 
 

Yaş (x) 
 

x yaşında 
olanların sayı (lx) 

x-yaşından x+1 
yaşına keçdikdə 
ölənlərin sayı 

(dx) 

x yaşlı şəxsin 
qarşısındakı bir il 

ərzində ölmə 
ehtimalı (qx) 

X yaşlı şəxsin 
həyatının orta 
davametmə 
müddəti (lx) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
... 
76 
77 
78 
79 
80 

100 000 
98 346 
97 684 
97 395 
97 243  
97 128 
... 
44 063 
41 121 
38 433 
35 367 
32 740 

1 654 
662 
289 
152 
115 
87 
... 
2 942 
2 688 
3 066 
2 627 
2 706 

0.01654 
0.00673 
0.00296 
0.00156 
0.00118 
0.00090 
... 
0.06677 
0.06537 
0.07977 
0.07428 
0.08265 

67.90 
68.05 
67.51 
66.71 
65.81 
64.89 
... 
3.35 
2.59 
1.77 
0.93 
0.92 

 

Burada 100,000 yeni doğulanların (0 yaşında olanların) sayıdır. Ölüm cədvəli qərb 

terminologiyasında həyatın davametmə cədvəlidə adlanır. Ölüm cədvəlində ayrı-ayrı yaşlar üzrə 

insanların həyatının müxtəlif dövrlərində ölümün tezliyi, müəyyən olunmuş yaşa qədər yaşayanların 
sayı və həyatın gözlənilən davametmə müddəti göstərilmişdir. Burada cəmi doğulanlardan il ərzində 

neçə nəfər ölməsi və növbəti yaşa qədər sağ qalması, əhalinin siyahıya alınması haqqında 
məlumatlar və iri sığorta şirkətlərinin müşahidələri əsasında təsvir edilir. 

Ölüm cədvəli cinslər üzrə (kişi,qadın) hər iki cins üzrə həmçinin tam və qısaldılmış formada 
qurula bilər. Cədvəlin tam formasında 0- yaşından 100(bəzən 80) – yaşa qədər 1 yaş intervalı ilə 

bütün əlamətlər üzrə aparılır. Qısaldılmış formada ölüm cədvəli 5 il, nadir hallarda 10 il intervalı ilə 

birinci ildən başlayır. Tam ölüm cədvəli əhalinin  demoqrafik hərəkətinin proqnozlaşdırılması üçün 
istifadə olunur.  

Ölüm cədvəlinin qurulması və onun məzmunu aşağıdakı obrazda xarakterizə olunur: 
1. Yaş –x ilə işarə olunur. 1 yaş intervalı ilə 0-dan 100 yaşa qədər əks olunur. Belə güman 

edilir ki, verilən ildə yeni doğulanların sayı 100000 nəfərdir  x=0, həmin yaşda olanların sayı   ilə 
işarə edilir. Yəni yeni doğulanların sayı   

 

2. Bu cədvəldən bilmək olar ki, hər il neçə nəfər vəfat edir.Ölənlərin sayı   ilə işarə edilir. 

 

3. Hesablamaların tam olması üçün müqayisəli qiymətlər üçün aşağıdaki göstəricilər 
hesablanır: 

 müəyyən olunmuş il ərzində , yəni x yaşından x+1 yaşına keçəndə ölmə ehtimalı (qx) 
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- adətən uşaq ölümü əmsalı adlanır. 

növbəti ilə sağ qalma ehtimalı  ilə işarə edilir və aşağıdakı kimi hesablanır: 
 

 
Buradan belə görünür ki, müəyyən olunmuş dövr ərzində hər bir şəxsin sağ qalması və ya 

ölməsindən asılı olmayaraq ölüm və sağ qalma ehtimalı 1-ə bərabərdir. 
Məsələn, 30 yaşlı şəxs üçün növbəti ilə sağ qalma ehtimalı belə hesablanır: 

 
30 yaşlı şəxsin 10 il müddətində sağ qalma ehtimalı , 

 
 

Həmin şəxsin 10 il müddətində ölmə ehtimalı, 
 

 
Həmin şəxsin 10 il müddətində sağ qalma və ölmə ehtimalının cəmi 1-ə bərabərdir , yəni : 

 
Sağ qalma və ölmə ehtimalı ölüm cədvəlinin əsas göstəriciləri sayılır. Hər yaş üzrə ölüm 

hadisəsinin tipini və dərəcəsini xarakterizə edir.  
4. Ölüm cədvəlində, həmçinin həyatın orta davametmə müddəti əks olunur. x yaşlı şəxsin 

həyatının qarşıdakı orta davametmə müddəti  ilə işarə olunur və aşağıdaki düsturla hesablanır : 

 
burada  w-ölüm cədvəlində son yaş həddini göstərir.  
Həyatın orta davametmə müddəti göstəricisi yeni doğulan və ya müəyyən olunmuş yaşa qədər 

sağ qalan hər bir şəxsin həyatının neçə il davam etməsinin orta göstəricisini əks etdirir. Bu göstərici 
digər variantda aşağıdakı kimi hesablanır : 

 
burada  -  x yaşından son yaş həddinə ( w)  qədər olanların sayıdır. 

 
Son yaş həddi (w) bizim istifadə etdiyimiz ölüm cədvəlində 80 yaş göstərilmişdir. Lakin bəzi 

ədəbiyyatlarda 100 yaş da göstərilir. xyaşından x+1 yaşına qədər olanların sayı  ilə işarə olunur 
və aşağıdakı kimi hesablanır: 

 
Təhlil zamanı görünür ki,  yaş artdıqca həyatın orta davametmə müddəti- azalır. Bu 

qanunauyğunluq uşaq vaxtına aid edilmir, belə ki, yeni doğulanların həyatının orta davametmə 
müddəti ölümün ümumi xarakteristikası kimi əhalinin yaş tərkibindən asılı olmur. Yeni 
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doğulanların həyatının gözlənilən davam etmə müddəti göstəricisi dünyanın hər bir yerində artan 
tendensiya üzrə davam edir. V.İ.Xarçenko və digər müəlliflərin  Rusiyanın əhalisinin həyatının orta 
davametmə müddətinin digər ölkələrlə müqayisəsi kitabında göstərilmişdir ki, inkişaf etmiş 
ölkələrdə indiki zamanda kişilər üçün 74-77  yaş, qadınlar üçün  78-84 yaş intervalındadır. 
Rusiyada 1990-cı ildə həyatın davametmə müddəti kəskin düşmüş, 2001-ci ildə kişilərdə həyatın 
orta davametmə müddəti 59 yaş olmuşdur. Bu da inkişaf etmiş ölkələrə nisbətən 15-18 yaş fərq 
etmişdir. Qadınlarla kişilər arasında bu fərq 13 ildən çox qeydə alınıb. Bütün dünyada bu fərq orta 
hesabla 4 il təşkil edir. BMT-nin insan inkişafına dair illik hesabatında  Azərbaycan orta ömür 

müddətinə görə, 187 ölkə arasında 125-ci yeri bölüşür. Hesabatda Azərbaycanda orta ömür müddəti 

67 göstərilir. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqlamasına görə, Azərbaycanda orta ömür müddəti 

73,8-dir. Kişilərin orta yaş həddi 71,2, qadınların isə 76,5 göstərilir.(4) 
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A.C.Binnətov 
Şəxsi sığorta üzrə aktuar hesablamalarda demoqrafik statistikadan və ehtimal  

nəzəriyyəsindən istifadə edilməsi metodikası 
 

XÜLASƏ 
 

Şəxsi sığorta üzrə sığorta tariflərinin hesablanmasında demoqrafik statistikadan və ölüm cədvəlindən 
istifadə olunur. Ölüm cədvəlinin qurulması əhalinin təbii hərəkətinə əsaslanır. Ehtimal nəzəriyyəsi aktuar 

hesablamalarda geniş tətbiq edilir. Məqalədə şəxsi sığorta üzrə aktuar hesablamalarda sığorta statistikası və 
ehtimal nəzəriyyəsindən isdifadə edilməsi metodikasına baxılmışdır.  

Açar sözlər: demoqrafik statistika, aktuar hesablamalar, ölüm cədvəli, həyatın orta dəvam etmə 
müddəti, ehtimal nəzəriyyəsi, ölüm əmsalı və s.  
 

 

 

A.J.Binnatov 
Using techniques statistics and probability theory in the actuarial  

calculations for personal insurance 
 

SUMMARY 
In the calculation of insurance tariffs for personal insurance the demographic statistical table of  

mortality is used. Construction of the mortality table is based on the natural movement of the population. The 
probability theory is widely applied to actuarial calculations. In article the technique of use of an insurance 

statistics and probability theory in actuarial calculations for personal insurance is considered. 
Keywords: demographic statistics, the actuarial calculations, mortality table, the theory of approximate 

life expectancy, death rate 
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TİKİNTİDƏ KİÇİK VƏ ORTA FİRMALARIN  İNKİŞAFI VƏ İQTİSADİ VƏZİYYƏTİNİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
 

Kiçik və orta biznesin  inkişaf etdirilməsi ölkənin inkişafında daha əhəmiyyətli rola malikdir. 

Ona görə də, bu müəssisələrin sayı getdikcə artır. Kiçik və orta biznesin tikinti sahəsində də çox 

böyük rolu vardır. Bir qayda olaraq kiçik müəssisələr müxtəlif detal və hissələrin istehsalı üzrə, 

böyük müəssisələr isə bu hissələrin yığılması üzrə ixtisaslaşmışdır. Amma bəzən kiçik firmalar da 

hazır məhsul yığımı ilə məşğul olurlar. Bir qayda olaraq kiçik müəssisələr böyük olmayan 

partiyalarla tez-tez dəyişən nomenklaturada və çeşiddə məhsul buraxılışı məqsədilə əmələ gəlir. 

Tikintidə kiçik biznes müəssisələri çox böyük əhəmiyyət kəsb etməyən xammal və material 

mənbələrindən istifadə etməklə çox da böyük olmayan tələbatı qarşılamağa çalışırlar. Kiçik 

müəssisələr böyük müəssisələrin tullantılarını yenidən istehsala cəlb edirlər və yığıcı müəssisələr 

üçün tamamlayıcı hissələr hazırlayırlar. Kiçik müəssisələr iqtisadiyyatın bütün sahələrində risk 

dərəcəsinin böyük olmasına görə liderlik edir. 

Kiçik müəssisələrin digər böyük müəssisələrə nisbətən bir neçə üstün cəhətləri vardır [1]: 

1. Kiçik müəssisələrin yaradılması üçün daha az ilkin kapital tələb olunur. 

2. Kiçik müəssisələr bazardakı dəyişikliklərdə daha cəld və çevikdirlər. Buna görə də bu 

müəssisələr bazardakı dəyişikliklərə daha tez uyğunlaşa və öz fəaliyyətlərini alıcıların tələblərinə 

uyğun yenidən qura bilirlər. 

mailto:ruhangizaliyeva@mail.ru
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3. Kiçik müəssisələr yüksək rentabelliyə malikdirlər, yəni məhsulları daha az istehsal xərcləri 

hesabına istehsal edə bilirlər. Buna istehsal xərclərinə qənaət etməyə imkan verən bir neçə amill 

səbəb olur: bu müəssisələrin ixtisaşlaşması, əmək haqqının, inzibati idarəetmə xərclərinin daha 

aşağı  səviyyəsi. 

4. Kiçik müəssisələrdə kapitalın dövriyyəsi daha tez baş verir. 
5. Kiçik müəssisələr inhisarçılığın məhdudlaşdırılmasında, bazarda rəqabətin yaradılmasında 

böyük rol oynayırlar. 
6. Kiçik müəssisələr istehsal tullantılarından daha səmərəli istifadə edirlər. Hətta, bəzən iri 

müəssisələrin tullantıları hesab edilən məhsullar kiçik müəssisələr üçün istehsal texnologiyasının 
zəruri komponenti rolunu oynayırlar. 

7. Kiçik müəssisələr əsasən yerli bazar üçün işlədiklərinə görə, nəqliyyat xərcləri azalır. 
İstehsal və xidmətlərin istehlak sferasına yaxınlaşması, yerli xammal, əmək və material 
ehtiyatlarının iqtisadi proseslərə cəlb edilməsinə əlverişli şərait yaradır. 

8. Kiçik müəssisələrin müxtəlif səbəblər üzündən öz fəaliyyətini dayandırması və ya 
fəaliyyətini başqa istiqamətə yönəltməsi bazara elə də mənfi təsir etmir. 

9. Kiçik müəssisələrin sahibləri müəssisə iflasa uğradıqda dərin psixoloji gərginliyə məruz 
qalmırlar. 

Bu saydığımız müsbət cəhətlərlə yanaşı kiçik müəssisələrin mənfi cəhətləri də vardır 
[5].Məsələn, iqtisadi cəhətdən müstəqil olan kiçik sahibkarların əsasən fərdi fəaliyyəti onlar üçün 
bir sıra problemlər yaradır. Çünki, əslində bu müstəqillik həm prinsip, həm də təcrübi fəaliyyətdə 
yaşamaq uğrunda  mübarizədən ibarətdir. Kiçik sahibkarlar daima yüksək rəqabət şəraitində 
fəaliyyət göstərirlər. Kapital tutumlu texniki vəzifələrin həyata keçirilməsi, kənardan 
investisiyaların əldə edilməsi, zəruri informasiyaların alınması, ixtisaslı menecerlərin cəlb edilməsi, 
işçilərin sosial cəhətdən mühafizəsi və s.  sahələrdə kiçik müəssisələrin imkanları iri müəssisələrə 
nisbətən məhduddur  

Azərbaycanda iri və kiçik sahibkarlığın qarşılıqlı fəaliyyətində müstəsna əhəmiyyət kəsb edən 

bir sıra normativ aktların qəbul olunması, 2004-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının qəbul edilməsi, iri və kiçik sahibkarlara 

informasiya, maliyyə və məsləhət xidməti göstərən strukturların- Sahibkarlığa Kömək Milli 

Fondunun, İri və Kiçik Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyinin və s. fəaliyyətə başlaması ölkədə özəl 

sektorun inkişafına stimul vermişdir[4].   
 

 

Cədvəl 1 

Kiçik və orta firmaların böyük müəssisələrdən müqayisədə  
 üstün və çatışmayan cəhətləri  

 

Üstünlükləri Çatışmayan cəhətləri 
1.Fəaliyyətin asılı olmaması 1.Başqa şəxslərdən, firmalardan və 

dövlətlərdən məlum dərəcədə asılı olması 
2.Fəaliyyətdə və qərar qəbul etməkdə çeviklik və 
operativlik 

2.İri firmalara nisbətən  operativlik, idarəetmə 
çatışmazlıqları 

3.Yerli şəraitə adaptasiya qabiliyyəti 3.İşgüzarın təkbaşına cavabdehliyi 
 

4.İstismar xərclərinin yüksək olmaması 4.Maliyyə çətinliyi 
5.Yüksək maddi müvəffəqiyyət imkanı 5.Şəxsi problemlər 
6.Sürətli şəxsi müvəffəqiyyət imkanı (mənəvi – 6.Başlanğıc mərhələdə firmanın mövcudluğu 
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psixoloji amil) səviyyəsinin yüksək olmaması 
7.Kapitalın daha yüksək dövriyyəyə malik olması 7.İqtisadi dəyişkənliyə yüksək həssaslıq 
 8. Əlavə yüksək ixtisaslı qulluqçuların işə cəlb 

edilməsinin çətinliyi 
 9.Layihənin mənimsənilməsində yüksək 

səviyyəli riskə gedilməsi 
 10.Çox böyük anbar ehtiyatlarının saxlanılması 

imkanlarının məhdud olması 
 11.Tərəf müqavilinin müqaviləyə 

etibarlılığının aşağı olması 
 

Belə ki, ayrı-ayrı bölgələrdə regionların spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla sahibkarlara 

məsləhət-informasiya xidmətinin təşkilini, marketinq xidməti və digər xidmət mərkəzlərinin 

yaradılmasını regionlarda özəl sektorun inkişafında yeni dövrün başlanğıcı saymaq olar. 

"Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığa Dövlət Köməyi Proqramında (2002-2009-

cu illər) müəyyən edilmiş vəzifələr əsasən yerinə yetirilmişdir. Ölkəmizdə kiçik və orta 

sahibkarlığın hüquqi bazası inkişaf etdirilmiş, sahibkarlığın tənzimlənməsi sahəsində əhəmiyyətli 

irəliləyişlər olmuşdur. 

Təhlildən belə qənaətə gəlmək olar ki, 2010-2015-ci illərdə tikinti sektorunda fəaliyyət 

göstərən kiçik və orta  müəssisələrin sayında qeyri-stabil dəyişikliklər özünü biruzə vermişdir[7]. 

 
Cədvəl 2 

 

Tikinti sahəsində kiçik və orta müəssisələrin 
əsas makro-iqtisadi göstəriciləri 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Fəaliyyət göstərən  
müəssisələrin sayı 1534 1501 1755 1936 2335 2177 

2. İşləyənlərin  
orta illik sayı, nəfər 

10270 9348 12052 15435 12504 3940 

3. Orta aylıq əmək haqqı, 
manat 

 
207.0 222.2 263.3 303.5 348.0 302.1 

4. Müəssisələrdə məhsul 
buraxılışının həcmi, 
mln.manat 

807,7 547,5 974,9 422,9 416,3 171,2 

5. Müəssisələrdə mənfəət, 

min.man 

4220,8 4252,0 3329,3 3970,5 1062,0 1816,4 

               
 

Belə ki, 2010-2015-ci illərdə kiçik və orta müəssisələrin sayı 1534-dən 2177-ə qədər artmış. 

2010-2015-ci illərdə isə tikinti sahəsində fəaliyyət göstərən kiçik müəssisələrdə çalışan işçilərin 

sayı 10270 nəfərdən 3940 nəfərə qədər azalmış. Bütövlükdə götürdükdə 2010-2015-ci illərdə tikinti 

sahəsində fəaliyyət göstərmiş kiçik müəssisələrdə çalışan işçilərin sayı 38,3%ə qədər azalmışdır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, tikinti sahəsində kiçik müəssisələrdə mənfəət 2010-2015-ci illərdə  

azalmışdır. 
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Təhlil göstərir ki, kiçik müəssisələrin Respublikanın regionları üzrə bölgüsü tam fərqlidi. Belə 

ki,  2015-ci ildə müəssisələr  əsasən  Bakıda (85,2 %), Aran (3,4 %), Abşeron (4,2%), Gəncə-Qazax 

(2,3%), Şəki-Zaqatala (1,1%) və Lənkəran (1,1%)  iqtisadi rayonlarında qeydiyyata alınmışdır [7]. 

Regionların digər infrastrukturları  ilə yanaşı  kiçik və orta müəssisələrin səmərəli təşkil 

edilməsi, əhalinin ona olan tələbatının ödənilməsinin araşdırılması və elmi-praktiki cəhətdən 

əsaslandırılmış bir sistemin yaradılmasının hal-hazırda çox aktual bir məsələ olduğu kifayət 

dərəcədə qeyd edilmişdir.  

Müasir şəraitdə iri və kiçik firmaların qarşılıqlı fəaliyyətinin əsas formalarından biri subpodrat 

sisteminin tətbiq olunmasıdır. Hazırda müxtəlif ölçülü müəssisələr arasında subpodrat əlaqələri 

genişlənir. Bu iqtisadi prosesin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bir sıra kiçik və orta ölçülü 

müəssisələr hazır məhsulun ayrı-ayrı hissələrinin istehsalı üzrə ixtisaslaşırlar, iri müəssisələr isə bu 

hissələrin quraşdırılması əsasında hazır məhsulun yığılmasını həyata keçirirlər. Belə ki, iri 

sahibkarlıq subyektləri, başqa sözlə iri müəssisələr özlərinin istehsal proseslərini daha geniş 

miqyasda həyata keçirmək üçün kiçik subpodrat təşkilatlarla birgə təsərrüfat-istehsal əlaqələrini 

qurur və daha yüksək istehsal nəticələri əldə edirlər. İri sahibkarlar kiçik təsərrüfat-istehsal 

əlaqələrini genişləndirmək üçün kiçik müəssisələrə, subpodrat təşkilatlara istehsal əlaqələrini 

qurmaq üçün istehsal binalarını icarəyə verir, onları istehsal vasitələri və materiallarla, 

komplektləşdirici dəstlərlə təchiz edir. Kiçik bizneslə birgə subpodrat sistemindən də istifadə son 

illərdə daha geniş miqyasda tətbiq olunmağa başlamışdır. Planlı təsərrüfat sistemində də subpodrat 

əlaqələrindən (kooperasiya əlaqələri kimi) maşınqayırma, tikinti-quraşdırma sahəsində də istifadə 

olunmasına baxmayaraq bu sistemin tətbiqi bazar iqtisadiyyatı sistemində, inkişaf etmiş xarici 

ölkələrin təsərrüfat praktikasında geniş miqyasda istifadə olunmaqdadır və nəticəsi daha 

səmərəlidir.    

Respublikamızda son illərdə  əlverişli biznes və investisiya mühitinin yaradılması sahəsində 

indiyədək ölkə iqtisadiyyatına 120 milyard dollara yaxın investisiya qoyulub. Əgər son 3 ildə ölkə 

iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların həcminə diqqət yetirsək onun həcminin kəskin sürətdə 

artdığının şahidi olarıq. 

2010-2015-ci illərdə ölkənin iqtisadi sosial həyatında mühüm əhəmiyyəti olan "Qurtuluş" 

qazıma qurğusu, Mingəçevir və Yenikənd SES-lərində turbinlər, Heydər Əliyev Beynəlxalq 

Aeroportunda beynəlxalq aerovağzal kompleksi və yük terminalı, Sumqayıt etilen-polietilen 

zavodunda buxar-generator kompleksi, "European Tobacco» Baku" ASC, ildə 70 min ton inşaat 

metal prokatı istehsal edən "Baku Steel Company" zavodu, Neftçalada nərə balığı yetişdirən zavod, 

Xaçmazda “Qafqaz Konserv” zavodu, Abşeronda "Azbentonit" zavodu, Naxçıvan Beynəlxalq 

Aeroportu, Bakı, Gəncə, Naxçıvan, Quba və digər şəhərlərdə olimpiya-idman kompleksləri, müasir 

mehmanxana kompleksləri, ofis binaları, iş mərkəzləri, bərkörtüklü avtomobil yolları və s. 

obyektlər tikilib istifadəyə verilmişdir [3].    

İqtisadiyyatın bütün sahələri tikinti ilə  əlaqəli olduğundan həmin sahələrə qoyulan 

investisiyalar demək olar ki, eyni zamanda tikintiyə də qoyulmuş hesab olunur. Kiçik firmalar  

 

kəskin bazar rəqabəti şəraitində fəaliyyət göstərirlər və çox zaman onlar bu rəqabətə müqavimət 

göstərə bilmirlər. Bu səbəbdən də çoxlu sayda yeni kiçik firmaların yaranması, eyni zamanda çox 

sayda kiçik müəssisələrin süqutu ilə müşahidə olunur. Çox zaman (təxminən 90%) kiçik 
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müəssisələr kapital çatışmazlığından və ya qeyri-səmərəli texnologiya ilə işləməsindən deyil, 

idarəetmə qabiliyyətinin, biznes biliyinin olmamasından iflasla üzləşirlər. 

Bazar münasibətlərinə keçilməsi və işgüzarlığın bəyənilməsi, kiçik müəssisələrin yaradılmasını 
tələb edir. Bu iqtisadiyyatın struktur dəyişilməsinin sürətləndirilməsini fəallaşdırır, əlavə iş 

yerlərinin yaradılmasına şərait yaradır, az bir müddətdə xərclərin ödənilməsini təmin edir və 

istehlak-tələbatının dəyişməsinə operativ sürətdə reaksiya verməyə  imkan verir.  Həcmcə kiçik 

olan bəzən bir sahibkara məxsus müəssisə süründürməçiliyə düçar olmayıb az sayda şəxs tərəfindən 

idarə edilir. Ona görə də, kiçik müəssisələr iri müəssisələrə nisbətən bazar dəyişikliyi zamanı çevik 

olur və daha qısa müddət ərzində bazara uyğunlaşa bilirlər. Həmçinin, kiçik müəssisələr bir çox 

hallarda yeni sahələrin və bazarın yaradılmasının əsasını qoyurlar. Bina tikintisi ilə məşğul olan 

kiçik firmaların əlində ümumi satılan binaların təxminən 76%-i cəmlənmişdir. Sənayedə əsas 

yerlərdən birini kiçik firmalar tutur, onların sayı 400 minə yaxındır. Bunlara daxil olan 235 min 

firmanın hər birində çalışan 20 nəfərdən çox işçi, sahənin işçi qüvvəsinə olan tələbatının artması ilə 

əlaqədardır.   Onların   iştirakı  ənənəvi   sahələrdə  daha  çoxdur,  xüsusilə metal emalı, ümumi 

maşınqayırma, toxuculuq, tikiş, dəri ayaqqabı, yeyinti, mebel, poliqrafiya sənayesi və nəşriyyat 

işlərində kifayət qədərdir. Hal-hazırda elm tutumlu sahələrdə onların artımı daha sürətlə gedir[3]. 

Kiçik və orta firmaların daxili mühit amilləri dedikdə onun strukturu, məqsəd və vəzifələri, 

texnologiya, heyət, dəyərləri, təşkilati-idarəetmə üslubu və mədəniyyəti, maliyyə resursları və 

sistemi, informasiya sistemi, strategiya, heyətin bacarıqları, biznes-proseslər, imici və s. başa 

düşülür. Tikinti sahəsində kiçik və orta firmaların daxili mühitinin strateji analizi aşağıdakılardan 

ibarətdir: firmanın resurslarının təhlili və qiymətləndirilməsi, firmanın həlledici 

kompetensiyalarının və rəqabət üstünlüklərinin təhlili, firmanın güclü və zəif tərəflərinin müəyyən 

edilməsi.  

Tikinti sahəsində kiçik və orta firmaların resurslarının analizi və qiymətləndirilməsi 

aşağıdakılardan ibarətdir: resursların mövcudluğunun (kəmiyyət və keyfiyyət) təhlili, resursların 

istifadəsinin səmərəliliyinin və nəticəliliyinin təhlili.  

Kiçik və orta firmada resursların mövcudluğunun analizi şirkətin malik olduğu bütün resurs 

növləri üzrə aparılır.  Kiçik və orta firmanın daxili mühitinin analizində istifadə edilən amillər: 

firmanın  siyasəti; firmanın konkret fəaliyyət  növləri üzrə biznes-strategiyaları; firmanın təşkilati 

strukturu; firmanın ümumi maliyyə durumu. firmanın xərclərinin strukturu; firmanın istehsal etdiyi 

məhsulun keyfiyyət xarakteristikası; firmanın məhsulunun satış şəbəkəsi; firmada informasiya 

texnologiyalarının tətbiqi səviyyəsi; firmada yeniliklərin tətbiqi vəziyyəti, firmada istehsalın təşkili 

səviyyəsi; firmanın marketinq fəaliyyətinin səviyyəsi; firmada menecmentin keyfiyyəti; firmanın 

işçi heyətinin keyfiyyəti, firmanın dövlət hakimiyyəti orqanları ilə münasibətləri; həmkarlar ittifaqı 
ilə firmanın münasibətləri; firmanın korporativ mədəniyyəti; strateji alyanslarla firmanın 

münasibətləri, firmada “satışdan sonra xidmət”in təşkili səviyyəsi, firmanın bazar reputasiyası [6].  

Zəif təşkilati mədəniyyətinə malik  kiçik və orta firmalar bir qayda olaraq, nəşrlərdə və 

çıxışlarda öz fəaliyyətinin formal təşkilati və keyfiyyət aspektlərindən danışmağa cəhd edirlər.  

Kiçik və orta firmanın təşkilati mədəniyyətinin formalaşması üçün idarəetmədə sosial-psixoloji 

üsullara üstünlük verilir.  Kiçik və orta firmada istehsalın təşkilinin analizi; ehtiyatlara nəzarət 

sisteminin təşkili; istehsal miqyasından qənaət; istehsal güclərinin texniki effektivliliyi və 

yüklənməsi; keyfiyyətə nəzarətin təşkili.  
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Cədvəl 3 

Tikinti sahəsində  kiçik və orta firmaların güclü və zəif tərəfləri, imkan və təhlükələri 
 

Güclü tərəflər Zəif tərəflər 

 güclü ticarət markası və firmanın  

reputasiyası;  
 dəqiq müəyyən edilmiş səlahiyyətlər;  

 sabit və dayanıqlı maliyyə durumu; 

 innovasiya təcrübəsi;  

 müştərilərlə davranış səriştəsi;  

 istehsal miqyasından qənaət; 

 səriştəli reklam kampaniyası;  
 bacarıqlı və təcrübəli kadrlar;  

 menecerlərin idarəetmə səriştəsi; 

 vəzifə səlahiyyətlərində dəqiqliyin olmaması;  
 məhdud maliyyə imkanları;  
 rəqiblərlə müqayisədə istehsal xəclərinin çox olması;  
 idarəetmə qərarlarının qəbulunda çevikliyin 

olmaması. 
 alıcılar barəsində analitik informasiyanın yoxluğu;  

 innovasiya təcrübəsinin yoxluğu; 

 zəif satış şəbəkəsi;  

 köhnəlmiş avadanlıq və texnologiya parkı.  
 rəqiblərlə müqayisədə firmanın məhsulunun baha 

başa gəlməsi 

İmkanlar  Təhlükələr  

 əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsi;  

 yeni bazarlara çıxış imkanlarının 

yaranması;  
 firmanın istehsal etdiyi məhsulun dövlət 

sifarişlərinə daxil edilməsi; 

 firmaların innovasiya fəaliyyətinin dövlət 

tərəfindən stimullaşdırılması   
 rəqblərin xoş niyyəti;  

 Mərkəzi Bankın uçot dərəcələrini davamlı 
olaraq aşağı salması tendensiyası;  

 məhdudlaşdırıcı qanunvericilik 

normalarının; 

 xarici bazarlara çıxış maneələrinin aradan 

qalxması;  
 qanunvericiliyə investisiya vergi krediti 

mexanizminin salınması  

 əvəzedici məhsulların satışının artması;  
 sahədə rəqabətin kəskinləşməsi;  

 məhsul bazarına daxilolma maneələrinin aradan 

qalxması; 
 tədarük şərtlərinin ağırlaşması.  
 istehlakçıların alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi;  

 sahəyə münasibətdə hökumətin məhdudlaşdırıcı 
siyasətinin güclənməsi; 

 məmur özbaşınalığının və korrupsiyanın 

genişlənməsi;  

 tərəfdaş şirkətlərin müqavilə intizamının zəif olması.  
 kredit faizi dərəcələrinin yüksəlməsi  

 

 
 

Belə kompleks qiymətləndirmə ona görə vacibdir ki, firma qarşıdakı dövrdə gözlənilən 

dəyişikliklərə uyğun olaraq, özünün güclü tərəflərini bilməli və bundan yararlanmalıdır. Firma 

özünün zəif tərəflərini bilməli və bunları aradan qaldırmaq və ya mümkün mənfi təsirlərini necə 

azaltmaq barədə düşünməlidir. Kiçik və orta firma xarici muhitdə baş verəcək dəyişikliklərin hansı 
imkanlar yaratdığını və firmanın bundan yararlanmaq üçün nə etməli olduğu barədə qərar 

verməlidir. Habelə firma xarici mühitdə gözlənilən dəyişikliklərin yarada biləcəyi təhlükələri, bu 

təhlükələrin firma üçün mənfi təsirlərini qiymətləndirməli, belə təsirlərin azaldılmasına və ya 

aradan qaldırılmasına  çalışmalıdır. Məhz belə qiymətləndirmə əsasında firma qarşıya qoyulan 

məqsədə çatma strategiyasını müəyyən edir. Kiçik və orta firmanın fəaliyyətinin xarici və daxili 

mühitinin kompleks analizi və qiymətləndirilməsi zamanı SWOT-təhlil aləti tətbiq olunur.  
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Nəticə. Azərbaycanda kiçik və orta biznes fəaliyyətinin inkişafı bir çox çətinliklərlə qarşılaşır. Bu 

problemlərə aşağıdakıları aid etmək olar: maddi və maliyyə resurslarının kifayət qədər olmaması; 
kiçik biznesin yaradılması və səmərəli fəaliyyəti üçün zəmanət verəcək;    qanunvericilik bazasının 

tam formalaşmaması və qeyri-sabitliyi, məhsul satışı problemi.; daxili bazarın zəif qorunması, 
xammal və material əldə etmək çətinliyi; biznes fəaliyyətinin sosial müdafiəsi. 

Kiçik sahibkarlar daima yüksək rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərirlər. Kapital tutumlu texniki 

vəzifələrin həyata keçirilməsi, kənardan investisiyaların əldə edilməsi, zəruri informasiyaların 

alınması, ixtisaslı menecerlərin cəlb edilməsi, işçilərin sosial cəhətdən mühafizəsi və s.  sahələrdə 

kiçik müəssisələrin imkanları iri müəssisələrə nisbətən məhduddur. 
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Məqalədə  tikinti sahəsində  kiçik və orta firmaların inkişafı və iqtisadi vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 
göstərilmişdir. Tikinti sahəsində kiçik və orta firmaların inkişaf  xüsusiyyətləri, həmçinin  onların 
fəaliyyətinə təsir edən amillər  təhlil edilmişdir. Qeyd edilmişdi ki,Azərbaycanda kiçik və orta biznes 

fəaliyyətinin inkişafı bir çox çətinliklərlə qarşılaşır. Kiçik sahibkarlar daima yüksək rəqabət şəraitində 
fəaliyyət göstərirlər. 
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Quseynova A.A. 
Evaluation of economic situation and the development of small and  

medium-sized companies in the construction. 
 

SUMMARY 
The article considers the evaluation of economic situation and the development of small and medium-

sized companies in the construction field. Features of the development of small and medium-sized 
companies as well as produced analysis of factors affecting its activities are considered. It is marked that the 

development of small and midsize businesses run into many problems. Small business always operates in the 
conditions of hard competition. 

Keywords: small companies, enterprise, internal factors, external factors. 
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TİKİNTİ MATERİALLARI SƏNAYESİ MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ  RİSKLƏRİN 
MÖVCUDLUĞU VƏ KREDİTLƏŞMƏNİN İDARƏ EDİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ 

 
Ölkədə sənayenin inkişafında əhəmiyyətli rola malik tikinti materialları istehsalı sahəsində 

risklərin mövcudluğu və özünəməxsusluğu onunla xarakterizə olunur ki, bu  sahədə ki, istehsal 

prosesi bir çox sənaye sahələrinin inkişafının təbii prosesləri ilə bağlılığı və onların həyat 

fəaliyyətinin inkişafı ilə birbaşa asılıdır. Tikinti materialları müəssisələrində sahibkarlıq fəaliyyəti 

ilə məşğul olanların istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə ölkə həyatında və sənaye müəs-

sisələrində baş verən proseslərin əlverişliliyi və əlverişsizliyi kifayət qədər əhəmiyyətli təsir edir. 

İnkişaf etmiş sənaye ölkələrində sığorta biznesinin səmərəli təşkili də tikinti materialları 
istehsalı müəssisələrində sahibkarlıq strukturunun dayanıqlı inkişafında əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

göstərir. İnkişaf etmiş ölkələrdə tikinti sahəsi üzrə sığorta işinin təşkili təcrübəsi göstərir ki, bu 

sahədə dövlət tərəfindən göstərilən maliyyə yardımları ilə müqayisədə sığortanın müdafiə olunması 
daha böyük səmərə verir. Tikinti materialları istehsalı sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı 
meydana çıxa biləcək risklərin sığortalanma səviyyəsi Azərbaycanda demək olar ki, yox 

dərəcəsindədir. Tikinti sahəsində sığorta işinin aparılmasında dövlət inhisarı aradan qaldırıldıqdan 
sonra sahədə bazarın vacib infrastruktur elementləri kimi sığorta təşkilatları və onların fəaliyyətinin 

stimullaşdırılmasına lazımi diqqət yetirilmir.  

Müasir dövrdə inteqrasiya proseslərinin sürətlənməsi müxtəlif  profilli təsərrüfat subyektlərinin 

fəaliyyətinin genişlənməsinə gətirib çıxarır ki, bu da ölkədaxili iqtisadi fəaliyyətdə də xarici 

amillərin də rolunun artmasına səbəb olur. Ölkəmizin tikinti materialları istehsalı müəssisələrinin 

inkişafında vacib əhəmiyyətə malik xarici bazarlara çıxış, qlobal iqtisadi məkanda baş verən 

proseslərdə fəal iştirak, rəqabətqabiliyyətli istehsalın yaradılması və digər bu kimi məsələlər, 

müəyyən risklərin meydana gəlməsi  ilə müşayət olunur. Bu cür risklərə istər tikinti, istər sənaye, 
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istər satış, istər maliyyə, istərsə də tikinti materialları istehsalı sahəsində rast gəlmək mümkündür. 

Məhz bu nöqteyi-nəzərdən müxtəlif  sahələrdə, müxtəlif səbəblərdən yarana bilən risklərin 

qarşısının alınması, bu sahədə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi çox vacib əhəmiyyətə malikdir.  

Tikinti materialları istehsalı sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti hər zaman iqtisadi konyukturanın 
qeyri-müəyyənliyi ilə bağlıdır. Bu sahədə risklərin obyektivliyi son nəticədə müəssisənin 

fəaliyyətindən asılı olmayan amillərin mövcudluğu ilə izah edilir. Öz istehsal-təsərrüfat 

fəaliyyətində sahibkar riskli vəziyyəti qiymətləndirir, mümkün xərcləri müəyyən edir və bir neçə 

alternativlər arasından öz seçimini edir. Digər tərəfdən fəaliyyət  zamanı riskin qiymətləndirilməsi 

hər bir konkret halda qərar qəbul edən sahibkarın xarakterindən, məntiqi düşüncə tərzindən, 

mənəvi-psixoloji xüsusiyyətlərindən, dünyagörüşü və bilik səviyyəsindən, həmçinin fəaliyyət 

sahəsindəki təcrübəsindən asılıdır. 
Risklər bir tərəfdən mövcud fəaliyyət sahəsində resurslardan necə istifadəsi nəticəsində 

vəsaitlərin müəyyən hissəsinin itirilməsinin mümkünlüyü və ya gözlənilən mənfəətin əldə 

olunmaması təhlükəsidirsə, digər tərəfdən bu risklə bağlı əldə edilə biləcək əlavə gəlirdir. Bu isə o 

deməkdir ki, tikinti materialları istehsalı sahəsində risklərin mövcudluğu nəticəsində bir tərəfdən 

zərərə, digər tərəfdən isə gəliri artırmağa imkan yaradan spekulyativ risklər vardır. 
Heç şübhə yoxdur ki, bütün sahələrdə olduğu kimi tikinti materialları istehsalı sahəsində də 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarların əsas məqsədi  rəqabət mübarizəsi şəraitində 

minimum xərclərlə maksimum gəlir əldə etməkdir. Bu məqsədin reallaşdırılması üçün sahibkarlıq 
fəaliyyətinə qoyulmuş kapitalı bu fəaliyyətin maliyyə nəticələri ilə müqayisə etmək lazımdır. 
Bununla belə, istənilən növ sahibkarlıq fəaliyyətində konkret biznes sahəsinin xüsusiyyətindən asılı 
olaraq obyektiv səbəblərdən müəyyən itki təhlükəsi vardır. Risk - nəzərdə tutulan gəlirin, mənfəətin 

daxil olmaması və zərərin, ziyanın baş verməsi ehtimalıdır. Sahibkarlıq fəaliyyətində isə zərəri 

maddi, maliyyə və əmək zərərlərinə bölmək mümkündür. [4.171]. 

Eyni zamanda, sahibkar üçün risk - arzu edilməyən sonluqdur. Müxtəlif investisiya 

layihələrinin fərqli riskləri vardır və ən gəlirli kapital qoyuluşu belə həddindən artıq riskli ola bilər. 

Risk həm də bir iqtisadi kateqoriya kimi baş verə biləcək və ya baş verməsi ehtimal edilən 

hadisələri birləşdirir. Belə hadisələrin baş verməsi halında isə üç iqtisadi nəticə ola bilər: mənfi 

(itki, zərər); sıfır; müsbət (gəlir). Əlbəttə, sahibkar üçün riskdən qaçmaq, adətən gəlir əldə etmək 

imkanından imtina deməkdir. 

İqtisadi araşdırmalar göstərir ki, tikinti  sferasındakı riski də idarə etmək, yəni müəyyən 

səviyyədə risk hadisəsinin baş verməsini proqnozlaşdırmaq mümkündür və bunun üçün müxtəlif 

metodlardan istifadə edilir. Bütün bunlar isə adətən riskin təsnifatı ilə müəyyən olunur ki, bu da 

rı- rı əlamətlərə görə bölüşdürülür. Riskin təsnifatının elmi əsaslandırılması ümumi sistemdə 

һər bir riskin yerini dəqiq müəyyən etməyə imkan verir. Eləcə də riskin idarə olunmasında lazım 
olan metod və üsullardan daha səmərəli istifadəyə şərait yaradır. [6.125]. 

Bank riskləri müəyyən dərəcədə imperativ xarakter daşıyır, bu səbəbdən banklar bu risklərin 

idarə olunması və stabilliyin qorunması üçün dəqiq siyasət aparmalıdırlar. Bank risklərinin 

imperativliyi əsas xarakteristikalardan biri kimi bankın imkanları daxilində hər hansı sazişə görə 

əsassız yüksək dərəcəli risk olan halda onun həyata keçirilməsindən imtina etməli, yəni müvafiq 

riskləri öz üzərinə götürməkdən yayınmalıdır. Bundan əlavə, bank risklərinin idarə edilməsi 

sistemlərinin mövcudluğu bankın məqsədlərinə uyğun olaraq  müəyyən risklərin 

minimumlaşmasına imkan verən müəyyən alətlərin mövcudluğunu nəzərdə tutur. Bank kredit 
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risklərinin idarə edilməsinin özünün xüsusi məqsədləri vardır ki, ən əhəmiyyətli olanlarına 
aşağıdakılar aiddir: 

- kreditlər üzrə maliyyə itkilərinin minimuma endirilməsi; 

- optimallaşdırma bankın məhdud kredit resurslarından istifadəsi; 

- əsassız yüksək riskli kredit əməliyyatlarının sayının və həcminin məhdudlaşdırılması; 
- kredit əməliyyatlarının aparılmasından planlaşdırılmış gəlirin əldə olunması: 
- bankın maliyyə və təşkilati davamlılığının yaxşılaşdırılması və onun inkişafının təmin 

olunması; 
- bankın fəaliyyətində risk hallarının və qeyri-müəyyənliyin minimum xərclərlə aradan 

qaldırılması. 
Eyni zamanda bankın kredit riskinin idarə edilməsinin əsas məqsədi ikili proses kimi nəzərdən 

keçirilə bilər; bir tərəfdən verilmiş vəsaitlərin geri qaytarılmasının təmin edilməsi, digər tərəfdən 

kredit qoyuluşlarından bank gəlirlərinin əldə olunmasının təmin edilməsi. Təcrübə göstərir ki, bir 

çox banklarda kreditlərin qaytarılması probleminin yüksək əhəmiyyətinə baxmayaraq, hələ də 

kredit risklərinin idarə edilməsi sisteminin yaradılması məsələlərinə kifayət qədər diqqət yetirilmir. 

Bu baxımdan bank risklərinin idarə edilməsi sistemində digər dəyişikliklərin əsas istiqamətlərini 

təyin etmək zəruridir: 

- daxili bank praktikasının beynəlxalq kredit təcrübəsinə uyğunlaşması; 
- kreditin əsas xüsusiyyətləri və bankın kredit riskinin özünəməxsusluğu nəzərə alınmaqla 

bankın kredit risklərinin idarə edilməsi sisteminin yaradılması; 
- kreditləşmə prinsiplərinə riayət olunmasının təmini (qaytarılma, könüllülük, təcililik, 

ödənişlik, vəsaitlərin təminatı); 
- bank xidmətlərinin bazarın tələbatlarına uyğun olaraq,  cümlədən borcalan kimi, һəm də 

kreditor bankın maraqlarını nəzərə almaqla kreditləşmənin yeni formalarının inkişafı; 
-kredit riskinin idarə edilməsi strukturunun yenidən qurulması və kredit prosesinin 

optimallaşdırılması; 
- bank ssudalarının istifadəsi üçün bankın nəzarət funksiyalarının gücləndirilməsi.  

Bank risklərinin idarə edilməsi strategiyaları və metodları nəzarət riskinin növündən asılı 
olaraq fərqli məzmuna malik ola bilər. Lakin istənilən strategiyanın əsasında vahid prinsip 
qoyulmuşdur. Bu prinsip bankda kredit risklərinin idarə olunmasının əsas strategiyasının universal 
sxemini tərtib etməyə imkan verir. [5.112]. Hal-hazırda һər bir bank risklərin səmərəli idarə 

olunması prosesini hazırlanmış strategiya əsasında həyata keçirməlidir. Bu zaman risklər: 

- təsdiq olunmuş (limitlər) normalar həddində olmalıdır; 
- əməliyyatların aparılmasına qədər tam dərk edilməli və qiymətləndirilməlidir; 

- mütəmadi olaraq nəzarətin olunması; 
- idarəetmə informasiya sistemlərində tam və vaxtında əks olunması. 
Nəticə etibarı ilə, müvafiq qərarların qəbul edilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edən bu 

risklərin minimuma endirilməsi müxtəlif tədbirlərin qarşılıqlı əlaqəsinin müəyyən edilməsi hesab 

edilir. Bundan əlavə idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsində risklərin idarə edilməsi üzrə qeyri-

müəyyənliyin tam istisna olmaması ilə bağlı strateji tədbirlərin həyata keçirilməsi tələb olunur. 

Qarşıya qoyulan vəzifələrin həlli üçün 2 əsas yanaşma fərqləndirilir: 

- mümkün risklərin həyata keçməsinə mane olmaq; 

- qaçılmaz risklərin həyata keçirilməsinə vaxtında hazırlıq görülməsi. 
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Bankın kredit siyasətinə uyğun olaraq kredit riskinin idarəetmə sistemi direktorlar şurası 
tərəfindən qəbul edilmiş və kreditləşmənin formalaşdırılan standartlara müşayiəti ilə qurulur. ər 
hansı bir konkret bankın kredit siyasəti onun strategiyası və taktikasının təşkili sahəsində ifadə 

olunur. Əsas məqsəd isə təşkilatda, kredit əməliyyatlarının həyata keçirilməsində və xidmətlərdə 

etibarlılığı, likvidliyi və onun fəaliyyətinin rentabelliyini təmin etməkdir. Bankın kredit siyasətinin 

strategiyası dedikdə, daha çox bankın qarşıya qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün kredit resurslarının 
ümumi istiqaməti və istifadə üsulu başa düşülür. 

Kredit siyasətinin mühüm tərkib hissəsini bankın strategiyası təşkil edir. Bankın strategiyası 
risk sahəsində kredit əməliyyatlarının həyata keçirilməsidir. Nəzəri cəhətdən 3 növ riskli kredit 

strategiyalarını qeyd etmək olar: 

1. Yüksək riskli strategiya: yüksək riskli və eyni zamanda stabil gəlirli kredit əməliyyatlarının 
böyük xüsusi çəkisini tələb edir. 

2. Risklərin diversifikasiya strategiyası: müxtəlif risk dərəcəsi ilə ehtiyatların səmərəli 

birləşməsinin xarakterizə edilməsi. 

3. Risklərin minimallaşdırılması strategiyası: yüksək riskli əməliyyatların miqyasının 
məhdudlaşdırılması üçün ümumi uyğunlaşması. 

Yüksək riskli kredit strategiyası bankın ümumi rentabelliyinin artmasına gətirib çıxara bilər. 

Lakin belə vəziyyətdə yüksək riskli əməliyyatların aparılmasında maliyyə itkiləri yüksək 

olduğundan bankın likvidlik və etibarlılıq səviyyəsinin azalması qaçılmazdır. Bundan əlavə, belə 

siyasətin tətbiqi üzrə mühüm məhdudiyyətləri var. Onun həyata keçirilməsi bank fəaliyyətinin qısa 
dövrü ərzində mümkündür. Nisbətən sabit makro-mühit çərçivəsində, bankın böhran mərhələsində, 

proqnozlaşdırılan iflasa görə bankın ənənəvi strategiyasının həyata keçirilməsində bankın səmərəli 

strategiyası xidmət və yüksək ixtisaslı kadrların olmasıdır. [5.25]. 
Risklərin diversifikasiya strategiyası bankın gəlirliliyinin optimal nisbəti və etibarlılığını təmin 

etməyə imkan verir. Lakin bu strategiyanın həyata keçirilməsində bank əhəmiyyətli dərəcədə riskli, 

müxtəlif yüksək gəlirli sazişlərdən imtina etməyə məcburdur. Bundan əlavə, əməliyyatların 
diversifikasiyası prosesində rasional nisbəti müəyyən etmək kifayət qədər çətindir. Bu strategiyanın 
istifadəsi istənilən bank üçün qeyri-sabit makro mühit şəraitində məqsədəuyğundur. 

Risklərin azaldılması strategiyası bir tərəfdən bankın etibarlılığını artırır, digər tərəfdən isə 

yüksək gəlirli kredit əməliyyatlarından imtina edilməsi deməkdir ki, nəticədə bu bankın rentabelli-

yinin göstəricilərini pisləşdirir. Belə strategiya daimi müştəriləri olan və qeyri-sabit makro mühit 

şəraitində fəaliyyət göstərən kiçik banklar üçün məqbuldur. Beləliklə, bank bu və ya digər riskli 

strategiyanı seçməklə risk dərəcəsinə təsir edə bilər və faktiki olaraq onu idarə edə bilər. [3.13]. 

Risklərin idarəetmə sisteminin səmərəliliyi üçün əməliyyat fəaliyyətinin müxtəlif 

mərhələlərində proseduraların hazırlanması ilə yanaşı nəzarət strukturunun yaradılması tələb edilir. 

Demək olar ki, Azərbaycanda bir qayda olaraq banklar riskə görə xüsusi haqq almırlar, lakin 
yüksək dərəcədə kifayət qədər təminatın mövcudluğuna nəzarət edirlər. Lakin qeyd etmək lazımdır 
ki, kredit üzrə faiz dərəcəsinin bir hissəsi riskə görə haqqı özündə əks etdirir. Hansı ki, rı  heç 

yerdə deyilmir, lakin bank kifayət qədər ehtiyatların yaradılmasını təmin edir. Riskə görə 

bilinməyən haqqın ölçüsü borcalanın fərdi ödəmə qabiliyyətini nəzərə almalı və bir tərəfdən bankın 
bazar mövqeyindən, digər tərəfdən borcalanın nüfuzundan asılı olmalıdır. 

Risklərin bölüşdürülməsinin əsas ideyası ən müxtəlif meyarlar üzrə kredit əməliyyatlarının 
diversifikasiyasından ibarətdir. Belə ki, rı- rı kreditlərin zərəri bank üçün fəlakətli nəticələrə 

səbəb olmasın. Bu prinsipə görə kreditlər imkan daxilində çoxlu sayda borcalanlara verilməlidir. Bu 
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zaman borcalanlarla kredit müqaviləsinin şərtlərinə riayət olunmamasının mümkünlüyü müxtəlif 

amillərin təsiri altında olmalıdır. [5.144]. 
Kredit əməliyyatlarının risklərinin bölüşdürülməsi maddi, müvəqqəti və regional prinsiplər üzrə 

həyata keçirilə bilər. Risklərin maddi bölüşdürülməsi müxtəlif cür ola bilər. Birinci yerdə kreditin 

ölçülərindən, növündən və borcalanın sahə mənsubiyyətindən asılı olan kredit əməliyyatlarının böl-
güsü durur. Risklərin müvəqqəti bölüşdürülməsi bankın kredit portfelinin qısa, orta və uzunmüddət-

li kreditlərlə diversifikasiyası zamanı baş verir. Kredit risklərinin regional bölüşdürülməsi 

kreditlərin verilməsində imkan daxilində bank əməliyyatlarının konsentrasiyası müəyyən bir region 

üçün istisna edilir. Bütövlükdə regional bölüşdürülmədə bankın kredit əməliyyatlarının bölgə 

iqtisadiyyatının mənfi dəyişikliklərinin kumulyativ təsirinin qarşısını almaq üçün istifadə edilir. 

Aydındır ki, risklərin səmərəli idarə edilməsi qərarlarının qəbul edilməsi üçün kifayət qədər 

səlahiyyətlərə malik olan risk-menecerləri olmalıdır. Azərbaycan banklarının təcrübəsi göstərir ki, 

bu onun üçün vacibdir ki, risklərin idarə edilməsi funksiyası üçün məsul şəxs, yəni risk-meneceri 

idarə heyətinin qərarını qəbul edənə qədər maliyyə institutunun rəhbərinə tabe və əqdlər bağlamaq 
hüququna malik olmalıdır. Səlahiyyətlərin azlığı xüsusilə kreditləşmə sahəsində dəfələrlə yanlış 
qərarlar qəbul etməyə gətirib çıxarır. Ona öz fəaliyyətini uğurla həyata keçirə bilməsi üçün 

aşağıdakılar lazımdır: 
- risklərin kəmiyyət qiymətləndirilməsindən yaranan firma daxili nəzarət sistemini hazırlamaq 

və tətbiq etmək; 

- müəyyən edilmiş struktur bölmələrinin işlənmə prosesinə nəzarət etmək, normaların təsdiqi və 

yenidən baxılması; 
- hər gün müəyyən edilmiş normalarla mövcud risklərin uyğunlaşdırılmasını və uyğun 

normalarla risklərin istiqamətində fəaliyyətin həyata keçirilməsini yoxlamaq; 

- risklərin idarə edilməsində ali rəhbərlik tərəfindən təsdiq olunan tədbirlərin yerinə yetirilməsi; 

- risklərin nəzərə alınması ilə struktur bölmələrin tapşırıqlarının planlaşdırılmasında iştirak 
etmək; 

- tətbiq olunan risklərin idarə olunmasına və onların tətbiqi təcrübəsində vaxtında düzəlişlər 

edilməsinə nail olmaq; 

- risklərin idarə edilməsində yeni texnologiyaları öyrənmək və tətbiq etmək. Bunun üçün risk-

menecerləri aşağıdakıları təmin etməlidirlər: 

1. Müəyyən qrafiklərə əsasən risklər barədə məlumatların daimi axını. 
2. Risklər haqqında məlumatların dəqiq və vaxtında olması, həmçinin onun müəyyən olunmuş 

ölçülərə uyğun olması (tövsiyə olunur ki, daxili audit xidməti göstərilən məlumatların müntəzəm 

yoxlanılmasını həyata keçirsin). 

3. Hər bir struktur bölmənin tipi və strukturu üzrə normaların hazırlanması və tətbiqinə kömək 

etmək (bütövlükdə təşkilatın maraqları ilə struktur bölmələrin maraqlarının nisbəti müəyyənləşdirici 
faktordur). 

4. Risklərin müəyyən edilmiş normalara qarşı cari monitorinqi və risklərin yüksəlməsi zamanı 
dərhal məlumatlandırılması. 

Bankın kredit siyasəti aşağıdakılarla müəyyən edilir: 

- ilk növbədə, müştərilərlə, əməliyyatlar barədə qeydlərlə, həmçinin kredit siyasəti haqqında 
memorandumdakı bəndlər diqqətlə hazırlanır və qeyd olunur; 

- ikincisi, izah edən və bu parametrləri həyata keçirən bank işçilərinin praktiki fəaliyyəti. 

Deməli nəticə etibarilə, riski idarəetmə qabiliyyəti bank rəhbərliyinin səriştəsindən,  borcalanların 
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seçimi və kredit sazişlərinin şərtlərinin hazırlanması ilə məşğul olan sıravi heyətin bacarıq 
səviyyəsindən asılıdır. 

Yüksək iqtisadi risklər şəraitində riski düzgün hesablayan, riski aşkar edən və həmçinin onu 

qabaqcadan görüb və minimuma endirən odur. Bu bank kreditləşməsi zamanı uğurun əsas səbəbidir. 

Əgər bank borcalanın fəaliyyətinin müxtəlif aspektləri ilə məşğul olarsa  nəinki müəssisənin kredit 

ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirmək iqtidarındadır, һəm də öz biznesinin səmərəliliyini artırmağa 
kömək edir ki, bu da onu daha etibarlı müştəriyə  çevirir. 

 
Nəticə 

 

Aparılan təhlil nəticəsində belə qənaətə gəlmək olar ki, tikinti materialları sənaye 

müəssisələrinin kreditləşməsində risklərin düzgün idarə olunması mexanizmi təkmilləşdirilməli və 

inkişaf istiqamətləri araşdırılmalıdır. Məlum olduğu kimi, tikinti materialları sənaye müəssisələri 

əsasən ən çox dövlət kreditinə ehtiyacı olan sahələrdən biridir və bu həmişə hiss olunmaqdadır. Bu 
baxımdan fikrimizcə tikinti materialları sənaye müəssisələrinin kreditləşməsi və risklərin idarə 

olunmasının təkmilləşdirilməsi yolları aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: 
- tikinti materialları sənaye müəssisələrinin kreditləşməsi özünümaliyyələşdirmə əsasında 

inkişafını təmin etməli, eyni zamanda güclü dövlət yardımları nəzərdə tutulmalıdır, xüsusilə indiki 

inkişaf mərhələsində buna böyük ehtiyacı vardır; 
- tikinti materialları sənaye müəssisələrini kreditləşdirən kredit təşkilatları üçün güzəştli 

vergilərin müəyyən edilməsi; 

- bank-maliyyə sektoru iqtisadiyyatın əsas arteriyası və maliyyə vasitəçisi olduğundan risklərin 

adekvat idarə olunması məhz bu sahədən başlanmalıdır; 
- tikinti materialları sənaye müəssisələrində məhsul emalı, işi və xidmətlər istehsalına 

başlamazdan, sifarişlər qəbul etməzdən əvvəl ona təsir edə biləcək risklərin müəyyən edilməsi üçün 

strategiya təyin edilməlidir; 

- ölkənin, həmçinin bankların maliyyə dayanıqlılığının təmin olunması üçün risklərin 

qabaqlayıcı rejimdə aşkarlanması, ölçülməsi və tənzimlənmə tədbirləri ilə əhatə olunmalıdır; 
- aqrar-sənaye müəssisələri risk strategiyalarını özlərinin maliyyə və marketinq siyasətlərinə 

uyğunlaşdırmalı və qəbul olunmuş strategiya mütəmadi olaraq bazar konyukturuna uyğun olaraq 
dəyişdirilməlidir. 
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Həsənli Qızbəs Hüseyn 

Tikinti materiallari sənayesi müəssisələrində risklərin mövcudluğu və kreditləşmənin 
 idarə edilməsi problemləri  

 

XÜLASƏ 
 

Məqalədə Azərbaycanda tikinti materialları istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrdə istehsal 

prosesində yarana biləcək mümkün risklərin nəzərə alınması və idarə edilməsinin vacibliyi 

araşdırılır, həmçinin müasir şəraitdə əksər bankların rastlaşdığı risklərin idarə edilməsinin sistemli 

şəkildə həyata keçirilməsi və ölkəmizdə bank fəaliyyəti təcrübəsinin beynəlxalq kredit təcrübəsinə 

uyğunlaşdırılması yolunda görülməli olan işlər barədə geniş məlumatlar və lazımi təkliflər verilir. 

İstehsal müəssisəsi – bank-istehsal müəssisəsi əlaqələrinin davamlı və sıx olması üçün görülməli 

tədbirlərlə bağlı tövsiyələr verilir.  

Açar sözlər: kredit, sənaye müəssisələri; risklərin idarə edilməsi, bank, sahibkarlıq fəaliyyəti, 

risk, inteqrasiya, konyuktura. 
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Hasanli Gizbas Huseyn  
 

Problems of management of the credits and existence of the risks at the enterprises of the 
industry of construction materials 

 
SUMMARY 

 

In article the importance of risks emergence and their management at the enterprises on production of 
construction materials in Azerbaijan, and also implementations, in a system form, risk management in banks 
in modern conditions, and questions of compliance of the international credit practice with practical activities 



İqtisadiyyat                                                                                                                                 Elmi əsərlər 

 

196 
 

of banks in the republic are considered. Recommendations about reliability and durability of the relations 

“production enterprise – banking production enterprise” are offered. 
Keywords: production enterprise, risk management, bank, business activity, risk, integration, 

environment 
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TİKİNTİ MATERİALLARI İSTEHSALI: İSTEHSALÇI-İSTEHLAKÇI 
MÜNASIBƏTLƏRİ VƏ BAZAR ƏLAQƏLƏRİ 

 
Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində tikinti materialları sahəsində istehsal fəaliyyəti ilə məşğul 

olan hər bir sahibkar çoxlu problemlərlə qarşılaşır. 
Bu problemlərdən birincisi tikinti materialları istehsalı məkanında öz yerini, yaxud obrazlı 

şəkildə desək, öz “təsərrüfat yuvasını” tapmaq problemidir. Sahibkar onu maraqlandıran sahədə və 

regionda bazardakı vəziyyəti, istehsal etmək istədiyi və digər uyğun məhsullarla bağlı tələb və 

təklifi öyrənməlidir. O, qarşılaşa biləcəyi maneə və məhdudiyyətləri qabaqcadan nəzərə almalı, 
kredit, vergi və digər məsələlərlə əlaqədar güzəştlərdən istifadə etmək imkanlarını öyrənməli və 

beləliklə investisiya qoymağın əsas şərtlərini müəyyənləşdirməlidir. 

Sahibkar öz təsərrüfat fəaliyyəti sahəsini müəyyənləşdirdikdən sonra müəssisənin hansı 
xammal-material istehsalı üzrə ixtisaslaşacağını müəyyən edir və bu məqsədlə gələcək 

istehlakçıların imkanlarını, onlar haqqında müxtəlif məlumatları öyrənir, seçdiyi tikinti materialları 
istehsalında hansı texnika və texnologiyalardan istifadə edəcəyini qərarlaşdırır. 

Sahibkarlıq formasının seçilməsində ilk növbədə fərdi, yoxsa kollektiv sahibkarlıq formasının 
tətbiq edilməsi qərarı da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki sahə üzrə istehsal fəaliyyətində fərdi 

sahibkarlıq formasını seçmiş şəxs təsərrüfat fəaliyyətində bütün riskləri öz üzərinə götürmüş olur. 
Bu şəxsin müəssisəsi ya xüsusi mülkiyyət kimi onun özünə, yaxud payçılıq qaydasında onun ailə 

üzvlərinə məxsus olur. Müəssisənin işlərinin uğursuz gedəcəyi halda sahibkar müəssisənin 

öhdəliklərinə görə özünün vəsaiti və əmlakı ilə məsuliyyət daşıyır. İdarəetmənin kollektiv formasını 
seçmiş sahibkar təsərrüfat fəaliyyətindəki məsuliyyəti müəssisə üzrə tərəfdaşları ilə bölüşdürür ki, 
bu da riski azaltmağa və əlavə ehtiyatlar cəlb etməyə imkan verir. Müəssisənin formasının seçilməsi 

çox məsuliyyətli iş olduğu üçün sahibkar yalnız öz intuisiyası ilə özünün üstünlük verdiyi 

xüsusiyyətləri hesaba almaqla kifayətlənməməli, müəssisənin fəaliyyət göstərəcəyi təsərrüfat 

mühitini, hüquqi mühiti və ictimai qaydaları da nəzərə almalıdır.  
Növbəti addım isə istehsal üçün baza yaratmaqdan ibarətdir. Sahibkar istehsal və anbar 

binaları, avadanlıq, dəzgah və alətlər almalı, yaxud binaları icarəyə götürməli, xammal və 

materiallar, komplektləşdirici məmulatlar almalı və səriştəli işçi qüvvəsi cəlb etməlidir. Bundan 

sonrakı mərhələdə müəssisə ilə avadanlıq istehsalçıları, xammal və materiallar satıcıları və vasitəçi 

firmalar arasında münasibətlər yaranır, işçilər mətbuatda, əmək birjalarında elanlar dərc etməklə və 

digər vasitələrlə cəlb edilir. 
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Mühüm mərhələlərdən biri də maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsidir. Bir qayda olaraq, yeni işə 

başlamaq və onu inkişaf etdirmək üçün sahibkarın, yaxud onun tərəfdaşlarının kifayət qədər vəsaiti 

olmalıdır. Bundan sonra müəyyən aralıq məsələləri həll etməklə istehsalın təşkilinə başlamaq olar.  
Nəhayət, ən vacib məqam istehsal edilmiş tikinti materialları və məhsulların bazara 

çıxarılmasıdır ki, bu zaman istehsalçı- istehlakçı təması yaranır .  
Qloballaşan müasir dünyada ölkələr arasında, eləcə də, ölkə daxilində ticarət əlaqələri, 

istehsalçı-istehlakçı münasibətləri daim artır və genişlənir. Məlumdur ki, belə bir prosesin obyektiv 

əsasları mövcuddur və onlar ictimai əmək bölgüsü, eləcə də təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsi 

ilə bağlıdır. Təcrübə göstərir ki, ölkələrin iqtisadi ticarət əlaqələrinin səviyyəsi onların beynəlxalq 

əmək bölgüsünün səviyyəsindən, həmçinin iqtisadi münasibətlərin təkmilləşdirilməsindən çox 

asılıdır. Bu isə öz növbəsində digər amillərlə yanaşı istehsalçılar və istehlakçılar arasında yaranan 
münasibətlərin müasir səviyyədə inkişafına nail olunması ilə əlaqədardır. 

Son illər ölkəmizdə iqtisadiyyatın sürətlə inkişafı, ticarət əlaqələrinin, iqtisadi münasibətlərin 

istehsalçı, istehlakçı, alıcı və satıcı arasında əlaqələrin səviyyəsi, ölkələrlə idxal-ixracın strukturu 
müasir tələblər baxımından qənaətbəxş hesab edilsə də, digər məqam ondan ibarətdir ki, bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində bazarda alıcı və satıcı arasındakı sağlam münasibətlərin formalaşmasında 
istifadə olunmamış ehtiyat mənbələri mövcuddur. Bu imkanlardan səmərəli istifadə edilməsi üçün 

təhlilin aparılmasına və müvafiq tədbirlərin yerinə yetirilməsinə ehtiyac vardır. 
İstehsal və istehlak arasında əlaqələrin növləri. Mübadilə dairəsində bazar subyektləri - 

alıcılar və satıcılar arasında olan münasibətlər iqtisadi münasibətlərdir. Belə ki, istehsal olunmuş 
məhsulların istehlakçılara çatdırılması, onların satışını təşkil etmək və reallaşdırmaq bazar 
münasibətlərini ifadə edir. 

Əmtəə-pul münasibətləri bazar münasibətlərindən fərqlənir. Bu fərqləndirmənin əsas səbəbi 

ondan ibarətdir ki, əmtəə-pul münasibətləri təkrar istehsalın bütün sahələrini əhatə edir. Hər bir 

istehlakçı maddi istehsal sahəsində alıcı və satıcı kimi iştirak edir. Bunlar həmçinin mübadilə 

dairəsində bir qismi satıcı, digər qismi isə alıcı kimi çıxış edir. Axırıncı istehlakçı isə alıcı rolunu 
oynayır. Bazar münasibətləri sistemində bütün istehlakçılar daxil olmaqla istehsal ilə istehlak 

arasında iqtisadi münasibət yaranır. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, bütün münasibətlər 

cəmiyyəti təbəqələşməyə doğru aparır. İqtisadi, siyasi, psixoloji və ədalətli, hüquqi qanunlar 

cəmiyyəti bazarlarda yüksək mədəniyyətin olmadığı hallarda belə dərin təbəqələşmə meydanına 
çevirir. Bu cür bazarın subyektlərində də sağlam münasibətlər olmadıqda insanlar bir-birinə olan 

xoş əhval-ruhiyyə sisteminə uyğunlaşa bilməyəcəkdir [3, s.27]. 

Məlum olduğu kimi, sağlam bazar münasibətləri yüksək məsuliyyətlilik sistemini tələb edir.   

Bu mənada xalqı yüksək keyfiyyətli məhsullarla təmin etmək olar. Yüksək keyfiyyətli məhsul 

istehsal etmək yüksək məsuliyyət tələb edir. Bunun üçün heç bir güzəştə yol vermədən 

məsuliyyətsiz istehsalçıdan tələb etmək lazımdır ki, bazara yüksək keyfiyyətli məhsul çıxartsın. 
Belə tələbkarlıq olduğu halda bazar münasibətləri də sağlamlığa doğru gedəcəkdir [5, s.36]. 

Bazar münasibətlərinin sağlamlaşdırılmasında zərif və inamlı hüquqların işlənib hazırlanması 
lazımdır. Həqiqi bazara doğru gedən hazırkı bazar subyektləri çox çətin və neqativ hadisələrlə rastl-

aşmalı olurlar. Onların hansı əsaslarla satış yerlərində, birjalarda, auksionlarda, yarmarkalarda, alqı-
satqı yerlərində münasibətləri dəqiqləşdirilməlidir? Qeyd etdiyimiz yerlərdə onların hüquqları və 

qarşılıqlı münasibətləri qorunmalıdır. Bazarda müxtəlif xidmətlər, şirkət, kooperativlər,  firmalar və 

payçı təsərrüfatlar üzrə sığorta, vergi və bank əməliyyatlarının  həyata keçirilməsi və istiqamətlərini 

müəyyənləşdirən normativlər hazırlanmalıdır. İstehsal vasitələrinin bazarlarda və satış 
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məntəqələrində topdansatış yolu ilə və xalq istehlakı mallarının satışını həyata keçirmək üçün xü-

susi təlimatların və hüquqi aktların olması vacibdir.  İstehsal olunmuş məhsulların bilavasitə isteh-

lakçılara çatdırılması və reallaşdırılması qayda-qanunlara əsaslanmalıdır. İstehsal olunmuş məhsu-

lların satışının təşkili qəbul edilmiş əsasnaməyə əsasən nizama salınmalıdır. Sosial ədalətlilik prin-

sipləri əsasında hazırlanmış normativlər və hüquqi aktlar bazar münasibətlərinə təsir göstərə bilər. 

Bazar münasibətlərinin sağlamlaşdırılmasında istehlakçıların elmi əsasda tərbiyə edilməsinin 

böyük əhəmiyyəti vardır. Bazar münasibətlərinin nəticəsi olaraq istehlakçıları iki qrupa bölmək 

olar. Birinci  istehsal olunmuş məhsulları bir-birinə çatdıran istehlakçılar. uraya firmaları -

istehlakçıları, istehsal müəssisələrini, topdansatış və pərakəndə satış müəssisələrini, kooperativləri, 

birgə müəssisələr və şərikli müəssisələri daxil etmək olar. Bu sahə ilə məşğul olanlar yenidən 

məhsul istehsal etmək və başqa istehlakçılara satmaq üçün əmtəə və xidmətləri satın alırlar. İkincisi  
son istehlakçılardır. Buraya cəmiyyətdə yaşayan əhali qrupları, yeni firmaların, idarələrin, 

təşkilatların, hərbi sahədə çalışanların ehtiyacları daxil edilir. Ailələr və şəxslər bazardan öz 

tələbatlarını ödəmək üçün istədikləri məhsulları satın alma yolu ilə əldə edirlər. Bununla belə, 

ailələrin və şəxslərin həyətyanı təsərrüfatından əldə etdikləri məhsul bazar münasibətlərinə daxil 

edilmir [3, s, 47]. 

Son illərdə dövlət idarəetmə sistemində struktur islahatları həyata keçirilmiş müəssisələrin 

böyük qismi öz fəaliyyətlərini bazar iqtisadiyyatının  tələblərinə uyğun olaraq səmərəli təşkil edə 

bilmişdir. 
Firmalar - istehlakçılar ilə son istehlakçılar arasında müxtəlif fərqlər vardır. Bunlar isə əldə 

etdikləri məhsul və xidmətləri necə istifadə etməklərindən və həmin əmtəələri hansı yollarla satın 
almalarından asılıdır. İstehlakçı məhsulların nomenklaturasını  nəzərdən keçirdikdən sonra özünə 

lazım olan məhsulu satın alır. İstehlakçıların istehsal olunmuş məhsulların satın alınmasın- da 

həmin sahə ilə məşğul olanlar kollektiv məsuliyyət daşıyır. Məlumdur ki, istehlakçının tələbi son 

istehlakçıların tələbindən əmələ gəlir. Bu da onların tələblərinin formalaşmasından asılıdır. Son 
istehlakçının tələbi isə onların hansı məhsula ehtiyacından və hər hansı bir məhsulun kəmiyyət və 

keyfiyyət xassələrinə olan münasibətlərdən meydana gəlir. 

Qeyd etdik ki, firma - istehlakçıların tələbi son istehlakçıların tələbi əsasında əmələ gəlir. 

Burada firma istehlakçıların tələbi son istehlakçıların tələbinə nisbətən daha çox təzahür edir, çünki 

bazar münasibətlərinin nizamlanmasında müxtəlif zövqlü insanların tələbi nəzərə alınmalıdır. Digər 

fərqlər isə belə məhsulların eyni satıcılar tərəfindən idarə edilməsi və alıcılara çatdırılmasıdır.  
Yaradıcı və məhsuldar əməyin stimullaşdırılmasının bazar münasibətlərinin 

sağlamlaşdırılmasında böyük əhəmiyyəti vardır. Belə ki, istehsalçı və istehlakçıların qarşılıqlı 
fəaliyyəti elm və texnikanın inkişafına təsir göstərir, istehsal olunmuş məhsulun çatışmamazlığını 
aradan qaldırır, möhtəkirliyin və gizli iqtisadiyyatın sıradan çıxmasına səbəb olur. Bütün bunlara 

uyğun olaraq yeni əlaqə firmaları axtarıb tapmaq, onları yeni iqtisadi sistemin tələblərinə 

uyğunlaşdırmaq lazımdır. Bu kimi hallar yalnız bazar iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyət göstərə bilər. 

Bazar problemlərinin aşkar edilməsi, bazarda olan məhsulların reallaşdırılması və alıcılara 
çatdırılması bazar fəaliyyətini sürətləndirir. Belə təsərrüfat formasını yalnız iri firmalar və 

təsərrüfatlar həyata keçirə bilərlər. Məhsulun istehsal edilməsi və istehlakçılara çatdırılması vaxtı 
müddətində sahibkara imkanlar verilməlidir. Sahibkarın fəaliyyəti geniş və hərtərəfli olmalıdır. 
Buna görə də sahibkar elmi-texniki, iqtisadi informasiya toplamalı, əməyin normalaşdırılmasını 
müəyyənləşdirməli, maliyyə məsələlərini həll edərkən istehlakçının fikrini öyrənməlidir. 

Respublikada marketinq fəaliyyəti bazar münasibətlərinin sağlamlaşdırılması və təkmilləşdiril-
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məsinə uyğunlaşdırılmalıdır. Bu kimi şərtlər istehsal və alqı-satqı müəssisələrinin tam sərbəstliyi 

şəraitində mümkün ola bilər. Müəssisələrin istehsal etdiyi məhsulları təyinatına və faydalılığına 
görə qruplaşdırmaq məqsədəuyğundur. Müəssisələr istehsal etdiyi məhsulları ticarət müəssisələrinə, 

regionlara və satış müəssisələrinə göndərərək onları reallaşdırmaqda aktiv olurlar. Sahibkarlar isə 

bu və ya digər müəssisəyə lazım olan xammalı və avadanlıqları tapıb, istehsalçı müəssisəyə satırlar. 
Digər tərəfdən xammal və avadanlıqları istehsalçı müəssisəyə müntəzəm olaraq çatdırmaq üçün 
firmalarla müqavilələr bağlayırlar. Bazar münasibətləri şəraitində sahibkarlar arasında olan əlaqələr 

müəssisələrin müstəqil fəaliyyətinin davam etdirilməsinə imkan yaradır [4, s.79]. 
Müasir şəraitdə sahibkarlığın mövcud vəziyyəti. Bazar münasibətlərinin yaradılmasın- da 

firmaların azad fəaliyyətinin təmin edilməsi əsas şərtlərdən biridir. Firmanın azad fəaliyyət 

göstərməsi  deməkdir ki, firma bazarın vəziyyətini nəzərə almalı, firmada çalışan kollektivin 
dövlətin marağı naminə istehsalın, istehsal olunmuş məhsulların satışının və bazara çıxarılan 
material və xidmətlərin qiymətlərini sərbəst surətdə müəyyən edir. Firma sahibi bazara çıxartdığı 
məhsula uyğun olaraq özünə münasib alıcı seçir. Bununla da firma sahibləri, firmaların özünü 
maliyyələşdirmə yolu ilə səhimdar cəmiyyətlərinin sərəncamında qalan müəssisələrin istehsal 

vasitələri və işçi qüvvəsi ilə təmin edilməsi mümkündür. Belə olduğu halda firmalar inhisarlıqdan 
azad olur, istehsal etdikləri məhsulların alıcılara çatdırılmasın da  sərbəst olur və topdansatış 
bazarlarından, əmtəə birjalarından özünə lazım olan xammal və materialları alır. Bu minvalla 
özünün artıq avadanlıqlarını və lazım olmayan əşyalarını bazara çıxarır. Belə firmalar xarici bazara 

çıxmaq və daxili bazarda qiymətli kağızlar almaq və satmaq hüququ qazanır [5, s. 43]. 
İstehsal və ticarət müəssisələrinin, yəni kooperativlərin, səhmdar cəmiyyətlərinin, məhdud 

məsuliyyətli cəmiyyətlərin öz aralarında əlaqələrin təkmilləşdirilməsi də bazar münasibətlərinin 

möhkəmləndirilməsinə ciddi təsir göstərir. Müəssisələrin ticarətlə məşğul olan sahələr arasında olan 
əlaqələrinə heç bir məhdudiyyət qoyulmamalıdır. Bunlar istehsal kooperativlərindən, kiçik 

müəssisələrdən və fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrdən xammal-material alıb 
satsınlar. Bu hələ bazar iqtisadiyyatına keçidin ilk dövrlərində özünün ciddi çətinliklərinə məruz 

qalmış və əhalinin xalq istehlakı malları ilə təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bununla 
yanaşı həmin dövrdə olan kooperativlər və fərdi təsərrüfat sahibləri satışda olmayan məhsulların 
istehsalının yenidən təşkil edilməsində kooperativlərə nisbətən daha aktiv olurdular. Doğrudur, 
burada kortəbi xarakterli hallara da təsadüf edilirdi. Lakin firmalar istehsal etdikləri məhsulları öz iş 
qüvvələri ilə satmağa cəhd edirdilər. Bu da ticarət qaydalarının pozulmasına, ticarətdə mədəniyyət 

səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olurdu. Belə alqı-satqı münasibətlərinin tənzim edilməsi bazar 

münasibətlərində öz yerini tuturdu. 

Bazarda müəssisələrlə ticarət təşkilatları arasında rol oynayan təşkilatların biri də topdansatış 
ticarət və maddi-texniki təchizat orqanlarıdır. Bunların bazar iqtisadiyyatının fəaliyyət 

göstərməsində böyük əhəmiyyəti var idi. Bütün bu idarə və təşkilatlar, həmçinin ticarət və satış 
məntəqələri sərbəst kommersiya fəaliyyəti göstərmək imkanından çox vaxt məhrum olurdular. 

Bunun nəticəsi ondan ibarət idi ki, onlar bölgü prinsipləri əsasında işləməyə məcbur idilər. 

Bazar mexanizminin formalaşmasında topdansatış ticarəti mühüm rol oynamalıdır. Bazar 
mexanizmi istehsalçılar və istehlakçılar arasında təsərrüfat əlaqələrini formalaşdırmalıdır, çünki 
istehsalçılar və istehlakçılar bazarda tərəf-müqabillərini sərbəst surətdə seçməklə məhsul satışında 
bir-birini xammal və materialla təchizat sahəsində onlara xidmət göstərməlidir. Bu məqsədlə 

istehsalçılar və istehlakçılar özlərini bazar iqtisadiyyatına yönəldə bilərlər. Bazar iqtisadiyyatında 
istehsalçılar mühüm mövqe tutmaq üçün topdansatış yarmarkalarından,  auksionlardan və ticarət 
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mərkəzlərindən istifadə edə bilərlər. Belə ki, istehsalçılar topdansatış yarmarkalarında, auksionlarda 
və ticarət mərkəzlərində müqavilələr bağlamaqla təsərrüfat əlaqələri yarada bilərlər. Bu kimi 

müqavilələr əsasən istehsalçıların özləri üçün bu və ya digər mallar üzrə istehsal olunan məhsulların 
forma və xarakterinə düzəlişlər verə bilər və yeni-yeni məhsul istehsalı üzrə ixtisaslaşmasına 
yardımçı ola bilərlər. Bununla belə istehsalçılar istehsal etdikləri məhsulun çeşidini artıra bilərlər, 

həmçinin yeni istehsal etdikləri məhsulların reklamını müəyyənləşdirməlidirlər. İstehsal sahəsində 

çalışan sahibkarlar yarmarkalarda şirkət və ticarət müəssisələri ilə yanaşı digər xarici firmalarda 

iştirak edə bilərlər. Belə hallar bazar münasibətlərini daha da canlandırar və işgüzar fəaliyyət 

proqramı yarada bilərlər. Yarmarkalarda yaradılan müqavilələr yarmarka komitələrinin iştirakına 
stimul yaradır. Yarmarkalarda yaradılan komitələr müqavilələrin, bazar münasibətlərinin bu və ya 

digər səbəbdən pozulması, onların  vaxtının uzadılması və qısaldılması sahəsində baş verən 

anlaşılmamazlığın həllində mühüm rol oynayır. Belə satış yarmarkalarının daimi komitələrinin 

yaradılması və yarmarkaların tez-tez təşkil edilməsi bazarda fəaliyyət göstərən insanlar arasında 
münasibətlərin formalaşmasına və bazarda sağlam mühitin yaradılmasına səbəb olur. Belə 

yarmarkaların yaradılmasını Respublikamızın timsalında görmək olar. Respublikamızda kənd 

təsərrüfatı məhsullarının yarmarkalarda satılması və həmin kənd təsərrüfatı  məhsullarının şəhər 

əhalisinə vaxtında çatdırılması bazarın sağlamlaşdırılmasına səbəb olur. 

Məqsədəuyğundur ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkalar vasitəsi ilə satışını təşkil 
etməklə bərabər, tikinti materiallarının, yəni sahibkarların istehsal etdikləri məhsulların 
yarmarkalarda satılması xalqın bu kimi mallara və məhsullara tələbatının ödənilməsində mühüm rol 

oynaya bilər. Bu kimi hallar sahibkarlar və fiziki şəxslər, kooperativlər arasında rəqabətin 

yaradılmasına şərait yaradar. Tədricən belə təcrübələrin öyrənilməsi və onun səmərəli təşkil 
edilməsi bazar mexanizminin öyrənilməsi sahəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edər. Qeyd etdiyimiz 

kimi, bazar rəqabətinin öyrənilməsi istiqaməti isə əsas məqsədə yönəldilməlidir. Bununla da bazar 

mexanizminin fəaliyyətini öyrənmək və yerlərdə təşkil etmək vacib məsələlərdəndir. 

Burada məsələnin qoyuluşu ondan ibarətdir ki, bu kimi halların öyrənilməsi və aşkar edilməsi 

digər müəssisə və şirkətlərin məhsullarını və xidmətlərini bazara çıxaran rəqib müəssisə və 

şirkətlərinkindən faydalı olmaqla bərabər istehsal etdikləri məhsulların tez reallaşdırılmasına gətirib 

çıxarar. Buna görə də sahibkar və kooperativ (kiçik müəssisə) birinci növbədə çalışmalıdır ki, 
istehlakçının hansı məhsullara daha çox tələbatı varsa biznesini həmin sahəyə yönəltsin. Bu kimi 

sahələri işi bacaran adamlara vermək lazımdır ki, öz biznesini qurmaq üçün belə hallardan ciddi 

nəticə çıxartsın və istehsal sahəsində topladığı təcrübənin yayılmasında yardımçı olsun, həmçinin 

sahibkar çalışmalıdır ki, belə halların yayılmasında gecikməsin. İnsanlarla işlədiyi zaman şəffaf və 

ədalətli münasibət yaratmalıdır [1, s. 49]. 
Bazar mexanizminin formalaşmasında sahibkarlar və firmalar kommersiya işlərini dərindən 

bilməli və öz fəaliyyətləri sahəsində müəyyən məqsədlərə nail olmalıdır. Məlumdur ki, bazar 

münasibətləri mexanizmi aşkarlıq tələb edir. Bu da sahibkarlar, firmalar qarşısında yeni-yeni 

imkanlar açır. Belə imkanlardan biri də kommersiya sirrinin öyrənilməsi ilə əlaqədardır. Müasir 
iqtisadçıların fikrincə, kommersiya sirrinin gizlədilməsi firmaların üstünlüyə malik olması və 

maksimum gəlir götürməsi üçün mühümdür. Sahibkarlar və firmalar öz rəqibləri üzərində üstünlük 

əldə etmək və maksimum gəlir götürmək məqsədilə idarəetməni düzgün qurmalı, istehsalı təşkil 
etməli, elm və texnikanı inkişaf etdirməli, alqı-satqı münasibətlərini və kommersiya sirrini gizli 

saxlamalıdır. Lakin bu  demək deyildir ki, bu kimi sirləri yalnız vahid sahədə çalışan firma və 

şirkətlərin sahibləri bilməlidir. Əksinə, belə fəaliyyət proseslərinin yayılması və inkişaf etdirilməsi 
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mütəxəssislərə, firmalara və şirkətlərə geniş imkanlar açmış olar, həmçinin məhsul istehsalında 
stimul yarada bilər. Keçmiş dövrlərdə müəssisələrin kommersiya sirləri və informasiyaları yazılı 
formada qeydə alınırdı. Bu da onun iqtisadi fəaliyyətinin təhlükəsizliyi üçün idi. Bununla belə 

həmin dövrdə bu sirlər özünəməxsus formada qorunurdu. Buna baxmayaraq belə müəssisələrin 

iqtisadi təhlükəsizliyi ciddi surətdə pozulurdu. 

Bir çox iqtisadçının fıkirinə görə, belə sirlərin qorunub saxlanması cəmiyyətə böyük ziyan 

vurur. Bu da istehsalın genişləndirilməsinə və elmi-texnikanın inkişafının ləngiməsinə şərait 

yaradır. Məhz bazar iqtisadiyyatı şəraitində bu kimi halların qarşısı alınmalı, müəssisələr və 

şirkətlər arasında aşkarlıq həyata keçirilməlidir. 

Bazar münasibətlərinin formalaşmasında informasiya sirlərinin əsas hissəsi istehsal, istehlak, 

alqı-satqı və xidmət sahələri üçün xarakterik olmalıdır. Təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olan hər bir 

fərd özünü təmkinli aparmalı və informasiyaların qorunub saxlanmasında cavabdeh olmalıdır. Əgər 

belə fəaliyyət dairəsində çalışan şəxs əmək müqaviləsini pozursa o, dərhal işdən azad edilməli və bu 

kimi hallara görə tənbeh edilməlidir. Bazar mexanizminin formalaşmasında və istehsal sahəsinin 

gəlirli işləməsində hər bir şəxs informasiya sirlərinin mühafizə edilməsində maraqlı olmalıdır. 
Müəssisənin dayanıqlı iqtisadi inkişafının təhlili. Bazar iqtisadiyyatı dövründə bazar 

münasibətlərinin inkişafı istehsalın quruluşunda – tikintidə, nəqliyyatda, rabitədə, ticarətdə və digər 

xidmət sahələrində müəyyən inkişafa malik olmalıdır. Bunlarsız istehsalı inkişaf etdirmək, bazar 

münasibətlərini formalaşdırmaq və təsərrüfatı təkmilləşdirmək mümkün deyildir. Belə ki, bu 

təsərrüfatların özünü inkişaf etdirmək məqsədəuyğun sayılır [2, s. 63]. 
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2015-ci ilin yanvarında illik hesablamalarda 

istehlak qiymətlərinin 2,2% artdığı qeydə alınıb. Bu ilin yanvarında 2014-cü ilin eyni ayı ilə 

müqayisədə ərzaq 2,6%, qeyri-ərzaq malları 3,5%, pullu xidmətlər isə 0,2% bahalaşıb. Bütün 
bunları nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda insanların ailə büdcəsinin 

sağlamlaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Lakin əfsuslar olsun ki, hazırda Azərbaycanda 

insanlar ailə büdcəsinin 70%-ni ərzağa xərcləyir. Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata 

görə, əhalinin gəlirləri 2015-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,8% artaraq 2,6 milyard manat təşkil 
etmişdir. Bunun hər nəfərinə düşən həcmi orta hesabla 279,7 manat olmuş və 2,5% artmışdır. 

Bazar münasibətlərinin inkişafında xarici ölkələrin Respublikamızla qarşılıqlı əlaqələrinin 

olmasının da böyük əhəmiyyəti vardır. Bunun digər xarici ölkələrlə ədalətli qanunvericilik 

əsasnaməsinin hazırlanması məqsədəuyğundur. Xarici ölkələrlə ticarət əlaqələrinin 

genişləndirilməsi, əhali üçün Respublikada az istehsal edilən, bahabaşa gələn məhsulların xarici 
ölkələrdən gətirilməsi xalqın artan tələbatının ödənilməsi üçün lazımdır. Buna görə ölkələrarası 
inteqrasiyanın əldə edilmiş səviyyəsinə yenidən baxılmalı, onun xarakteri dəyişilməli və bu əlaqələr 

sistemi müstəqillik əsasında qoyulmalıdır. 
Bazar münasibətlərinin mexanizmini təkmilləşdirmək və alternativ bazarların axtarıb tapılması 

üçün də xarici ölkələrin potensial inkişaf səviyyəsindən istifadə etmək lazımdır. Bütün bunları 
həyata keçirmək üçün qarşılıqlı ticarət əlaqələrində olan maneələri aradan götürmək vacibdir. Belə 

olduqda xarici ölkələrlə Respublikamız arasında qanunvericilik əsasnaməsi hazırlanarkən ticarət 

əlaqələrində baş verə biləcək hər cür qeyri-qanuni hallar və göstəricilər aradan götürülməlidir. 

Lakin xarici ölkələrlə Respublikamız arasında bazar münasibətləri mexanizmi qarşılıqlı mənafe 

prinsipləri və işgüzar əsaslarla qurularsa onda heç bir maneəyə təsadüf etmək olmaz. Belə əlaqələrin 

olması hər bir ölkə üçün daxili bazarın sağlamlaşdırılması mümkündür. Bu kimi ticarət əlaqələrinin 

yaradılmasında hər bir ölkə özünün gömrük sistemini təkmilləşdirməlidir. Respublikamızda 
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istehsalı genişləndirmək və ixracı artırmaq üçün bütün imkanlardan istifadə etmək lazımdır. Biz 
istehsal edilmiş məhsulların ixracını nə qədər artırsaq onda inkişafımıza bir  qədər nail ola bilərik. 

Belə olduqda maliyyə balansımız da aktiv olar. Axır dövrlərdə maliyyə balansının aktiv olması, 
inflyasiyanın qarşısının alınması və manatın alıcılıq qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi bu kimi 

sahələrlə məşğul olan məmurların işgüzar fəaliyyətinin nəticəsidir. 

Respublikamızda belə işgüzar münasibətlərin olmasına, xarici ölkələrlə qarşılıqlı ticarət 

münasibətlərinin yenidən qurulmasında sahibkarların, firmaların, birliklərin, təşkilatların və ida-

rələrin, həmçinin şirkət və məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin ölkələrarası bazar münasibətlərində 

fəal iştirak etmələrinə geniş imkanlar verilməlidir. Bu kimi münasibətlərin və əlaqələrin, müxtəlif 

formada mübadilə əməliyyatları, barter mübadiləsi, qarşılıqlı sazişlərin olması mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Belə mübadilə əlaqələri ölkələrarası bazarın vəziyyətinin dəyişilməsinə və öz əmtəələrini 

daha mənfəətli satmağa imkan verir. Bununla belə müxtəlif formalı əmtəə mübadiləsinin üstünlüyü 

ondan ibarətdir ki, hər bir ölkənin ixrac etdiyi məhsulun müqabilində valyuta tələb etməyib, digər 

əmtəələr alması hər iki ölkə üçün məqsədəuyğundur. 
Bazar münasibətləri mexanizminin sağlamlaşdırılmasında xüsusi firma marketlərinin 

yaradılmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Hər bir xarici ölkənin digər ölkələrlə ticarət şəbəkəsinin 

olması və firma-market şəbəkəsinin yaradılması əlverişlidir. Belə hallar yerli sahibkarlar arasında 
rəqabətin gücləndirilməsinə və məhsul istehsalının artırılmasına şərait yaratmış olar. 
 

Nəticə 
İstehsalçı  ilə istehlakçı arasında olan münasibətlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, sağlam 

bazar münasibətləri yüksək məsuliyyətlilik sistemini tələb edir. İstehsalçıların və istehlakçıların 
tərbiyə edilməsində bazar münasibətlərinin sağlamlaşdırılmasının böyük əhəmiyyəti vardır. 
Müəssisələrdə istehlakçıların tələbi son istehlakçıların tələbi əsasında əmələ gəlir. Bazar 

münasibətlərinin formalaşmasında yaradıcı əməyin olması vacibdir. İstehsal və ticarət 

müəssisələrinin, yeni kooperativlərin, səhmdar cəmiyyətlərinin və məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyətlərin təkmilləşdirilməsi bazar münasibətlərinin möhkəmləndirilməsində böyük rol oynayır. 
Kiçik müəssisələrdə və fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan firmalarda istehsal olunan məhsulların 
alınıb-satılması da bazar münasibətlərinin sağlamlaşdırılması üçün lazımdır. Bazar münasibətlərinin 

formalaşmasında topdansatış ticarəti də böyük rol oynayır. Bazar mexanizmi istehsalçılarla 
istehlakçılar arasında təsərrüfat əlaqələrini möhkəmləndirir. 
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XÜLASƏ 
 

Məqalədə müasir qloballaşma və beynəlxalq inteqrasiya şəraitində istehsal müəssisələrində məhsulun 
realizasiyası zamanı ən vacib məsələ, istehsalçı-istehlakçı münasibətləri araşdırılır. Göstərilir ki, istənilən 
məhsul istehsalı və satışı zamanı bu iki tərəf mütləq qarşılaşır və burada müəyyən xarakterik xüsusiyyətlər 
mövcuddur. 

Bazar münasibətləri şəraitində istehsalçı istər sahibkar, istər fərdi istehsalçı, istər kollektiv və ya firma 
(müəssisə) olsun, bazara çıxmaq, oradakı real vəziyyəti öyrənmək, istehsal etdiyi məhsulun satışında 
qiymətləri sərbəst surətdə müəyyən etmək qabiliyyətinə malik olmalı, bazarın digər ən vacib subyekti olan 
istehlakçıların istəklərini öyrənməli və bu istəklərin reallaşması istiqamətində öz fəaliyyətini qurmağı 
bacarmalıdır. 

Məqalədə istehsalçı-istehlakçı münasibətlərinin düzgün qurulması ilə bağlı tədqiqatlar aparılmış, 
beynəlxalq praktikada özünə yer almış üsulların tətbiqinə dair məsləhətlər verilmişdir. 

Açar sözlər: firmalar (müəssisələr) istehsalçı, istehlakçı, topdansatış ticarət, sahibkar, kommersiya sirri, 
alternativ bazarlar, bazar münasibətləri, səhimdar cəmiyyətləri, məhsul, reallaşdırma, iqtisadi inkişaf.    

            
            

 

  :   
-     

 

 
 

     -      
 ,    ,    ,. 

           
   . 

         , 
   ,  ( ),       

     ,    
    ,      – 

           . 
          

     . 
 :   ( ) , ,  , 

,  ,  ,  ,  
, , ,  . 

 
Production of construction materials: producer-consumer and market relations 

 

SUMMARY 
 

The producer-consumer relations under the conditions of globalization and international integration, in 
production enterprises, on implementation phase of products, are researched in the article. Characteristic 

features and features of relations of these two parties on production stages and sales of products are 
researched. 

In modern conditions irrespective of whether it is a producer should or the entrepreneur, the individual 
producer or collective producer, firm (enterprise), have a capability to analyze a real market situation, to 
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have an opportunity to determine selling prices on produced products, to determine the requests of the main 

subject of the market – the consumer and should correctly build the activities depending on these requests. 
In article recommendations about implementation of methods of the international practice in questions 

of the relations between the producer and the consumer are offered. 
Keywords: firms (enterprise) producers, consumer, wholesale trade, entrepreneur, trade secrets, al-

ternative markets, market relations, joint-stock companies, products, implementation economic development. 
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“İqtisadi nəzəriyyə və marketinq” kafedrasının dosenti,   
AzMİU 

 
 

“İSTEHSAL VƏ İSTEHLAK SFERASINDA XİDMƏTLƏRİN VƏHDƏTİNİN 
QORUNMASININ ZƏRURİLİYİ VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ” 

 
Xidmət marketinqinə olan maraq 1980-ci illərin ortalarında daha da aktivləşdi: bu zaman 

xidmət sferasında aparılan nəzəri və praktiki tədqiqatların sayı kəskin surətdə artdı, xidmət 

marketinqinin öyrənilməsi üçün ilk mərkəzlər yaradıldı.  
Müasir dövrdə XX-ci əsrin sonu – XXI-ci əsrin əvvəlindən xidmət marketinqi sahəsində 

aparılan ilkin tədqiqatlar daha da optimallaşdı, bu müddətdə iqtisadiyyatın servis sektorunda 
dəyişikliklərlə nəticələnən xidmət sferasının əsaslı inkişafı baş verdi. Bu dəyişikliklərə səbəb olan 
əsas amillər, tanınmış iqtisadçı K.Lavlokun: «Xidmət marketinqi: heyət, texnologiyalar, 
strategiyalar» əsərində ətraflı izah olunmuşdu.(3) 

Bu amillərin, yəni dövlət siyasətinin, sosial dəyişikliklərin, biznesin inkişafı təmayüllərinin, 
informasiya texnologiyalarının inkişafının, beynəlmiləlləşdirmənin təsiri xidmət müəssisəsinin 
fəaliyyət göstərdiyi ölkə və ya sahədən asılı olaraq dəyişə bilər. Adı çəkilən amillərin ətraflı tədqiq 
edilməsi – xidmət sahələrinin marketinqinin əsas vəzifələrindən biridir.  

Xidmət marketinqi sahəsində müasir dövrdə aparılan ilkin tədqiqatlar məhsullarla xidmətlər 
arasında fərqləndirici xüsusiyyətlərin araşdırılması, xidmət sektorunun təsviri, xidmətlərin spesifik 
xüsusiyyətlərinin aşkarlanması, xidmətlərin marketinq kanallarının təbiətinin müəyyən edilməsi, 
xidmət sahəsində istehsal prosesinin tədqiqi, xidmət sahəsində marketinq strategiyasının fiziki 
məhsullar sahəsindəki marketinqin strategiyasından fərqi və s. məsələlərlə bağlı idi. (3) 

Müasir dövrdə xidmətlərin istehsalı ilə istehlakı arasında ayrılmaz əlaqələrin olduğu halda 
satıcı ilə müştəri arasında əlaqənin səviyyəsi müxtəlif ola bilər. Bir çox hallarda xidmətlərin 
göstərilməsi istehlakçının iştirakını tələb edir, yəni istehlakçılar xidmətlərin göstərilməsi prosesinə 
bilavasitə cəlb olunur. 

Maddi əmtəələrin istehsalı və istehlakı prosesləri tam sərbəstdir və maddi əmtəəni əldə edənlər 
onları müəyyən vaxtdan sonra da istifadə edə bilərlər. Xidmətlərin çoxunun istehsalı və istehlakı 
eyni vaxtda baş verir, onlar ayrılmazdır və bu prosesdə istehlakçılar da iştirak etməlidir. 
Xidmətlərin əksər hissəsi gələcək istifadə üçün saxlanıla bilməz. Xidmətin satıcısı ilə alıcısı 
arasında baş verən qarşılıqlı əlaqələr xidmət marketinqinin diqqət mərkəzində olmalıdır. Xidmətin 
keyfiyyəti istehsalçı ilə yanaşı istehlakçıdan da asılıdır: auditor firmasının müştərisinin auditor 
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yoxlamasına ciddi yanaşması (auditorların vaxtında dəvət olunması, audit üçün zəruri olan 
sənədlərin vaxtında hazırlanması və s.) aparılan auditin keyfiyyətinə bilavasitə təsir edir.  

Bəzi xidmətlər alıcının bilavasitə iştirakını tələb etmir (avtomobilin təmiri, paltarın kimyəvi 
təmizlənməsi, ayaqqabı təmiri və s.). Digər xidmətlər yazılı kommunikasiyalar və ya texniki 
vasitələrin köməyi ilə həyata keçirilə bilər (məsələn, bankomatlar vasitəsilə pulların verilməsi). Bir 
çox xidmətlər isə bilavasitə istehsalçının iştirakını tələb edir. Məsələn, bank xidmətlərinin 
göstərilməsi bank işçisinin iştirakını, audit xidmətləri isə – audit firmasının attestasiya olunmuş 
auditorları tərəfindən həyata keçirilir. Xidmət sferasında fəaliyyət göstərən firmalar istehlakçılarla 
daima təmasda olan işçilərin seçilməsinə, hazırlanmasına və motivləşdirilməsinə xüsusi diqqət 
verməlidir. Zəruri olan texniki biliklərdən savayı bu işçilər kommunikabelli olmalı və müştərilərlə 
səmərəli əlaqələr yaratmağı bacarmalıdırlar. (4) 

Xidmətin keyfiyyəti: kimin tərəfindən, hansı şəraitdə, nə vaxt təqdim olunmasından asılı olaraq 
dəyişə bilər. Maddi əmtəələrin keyfiyyəti müəyyən səviyyəyə və ya standarta uyğun ola bilər, yəni 
əmtəə  yüksək, orta, aşağı keyfiyyətdə ola bilər və onun keyfiyyət səviyyəsi sabitdir. Əmtəələrdən 
fərqli olaraq xidmətlərin keyfiyyəti dəyişkən olur. Xidmətin istehsalçısı üçün onun keyfiyyətinin 
qeyri-sabitliyi və ya dəyişkənliyi işçilərin kvalifikasiyası ilə onların xarakterinin fərdi xüsusiyyətləri 
ilə informasiyanın və kommunikasiyanın çatışmamazlığı ilə rəqabətin olmaması ilə zəif təlimlə 
əlaqəli ola bilər. 

Xidmətlərin əksər hissəsi insanlar tərəfindən təqdim olunur, bu səbəbdən xidmətin alıcısı ilə 
satıcısı arasında intensiv əlaqələr qurulur. Son nəticə isə hər iki tərəfin ümumi fəaliyyətindən və 
alıcının xidməti dərk etməsindən asılıdır: gözəllik salonu, paltar dizaynı ilə məşğul olan firma və s. 
hər konkret müştəri üçün müxtəlif xidmətlər təklif edilir. Bir tərəfdən bu eyni insanların bir neçə 
alıcıya eyni üsulla xidmət göstərməsini, lakin alıcıların göstərilən xidməti müxtəlif qəbul etmələrini 
ifadə edir, yəni alıcıların öz tələbatlarının ödənilməsi haqqında müxtəlif fikirlərinin olmasını, digər 
tərəfdən isə eyni xidməti göstərən insanın fiziki və psixoloji vəziyyətindən asılı olaraq onun hər 
dəfə müxtəlif nəticələnən fəaliyyətini,  hər iki halda xidmətlərin keyfiyyətinin qeyri-sabitliyi ilə 
rastlaşmaq olur, bu isə xidmət sferasında çalışan menecerlər üçün xeyli problemlər yaradır.  

Xidmətlərin keyfiyyətinin dəyişkənliyinin nəticəsi kimi onların standartlaşmasının qeyri-
mümkünlüyü çıxış edilir. Hər müştərinin xidmətlə əlaqəli olan arzu və tələblərinin müxtəlif olması, 
son məhsulun hər hansı formada standartlaşmasını mümkünsüz edir. (2) 

Xidmətlərin keyfiyyətinin qeyri-sabitliyi keyfiyyətə zəmanət verilməsini və nəzarətin həyata 

keçirilməsini xeyli çətinləşdirir. Xidmətlərin bu xüsusiyyəti servis şirkətlərinin menecerləri üçün 
məhsuldarlığın normalaşdırılması sahəsində problemlər yaradır. Servis şirkətlərinin hansı fəaliyyət 
növü ilə məşğul olmalarından asılı olmayaraq, onların əsas məqsədlərindən biri kimi heyətin 
təhsilləndirilməsi, xidmət standartlarının hazırlanması və əmək tutumlu işlərin azaldılması yolu ilə 
xidmətlərin keyfiyyətinin qeyri-sabitliyinin aşağı salınmasıdır. 

 Xidmətlərin saxlanmasının mümkünsüzlüyü, gələcək satış və ya istifadə üçün saxlanıla bilməz. 
Xidmətlərin əksər hissəsinin istehsalı ilə istehlakının eyni vaxtda baş verməsi səbəbindən onların 
saxlanılması qeyri-mümkündür. Mehmanxanadakı nömrələr, təyyarə və ya teatrdakı yerlər, vəkilin 
iş saatı gələcəkdə istifadə üçün tədarük oluna bilməz.  

Xidmətlərin saxlanmasının qeyri-mümkünlüyü ilə xidmətlərə olan tələbin daima dəyişməsi 
menecerlərin xidmətlərin həcminin müəyyən edilməsinə və servis xidmətlərinin fəal idarə 
edilməsinə ciddi yanaşmalarını tələb edir. 

Əgər xidmətlərə olan tələb sabitdirsə onların saxlanmasının mümkünsüzlüyü  problem 
yaratmır, lakin tələbin tez-tez dəyişməsi xidmətlərin istehsalçıları üçün ciddi problemlər yarada 
bilər.   
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Xidmətlərə olan tələblə təklifin uzlaşdırılması və uyğunsuzluqların aradan götürülməsi üçün bir 
neçə strategiyadan istifadə etmək olar: 

-müxtəlif qiymətlərin təyin edilməsi, əlavə xidmətlər üçün qiymət endirimlərinin nəzərdə 
tutulması, bu metoddan istifadə edərkən xidmətlərə olan tələbi qismən tarazlaşdırmaq mümkündür; 

-xidmətlərə öncədən sifariş sistemindən istifadə edilməsi, bu metod tələbin səviyyəsinə nəzarət 
etməyə və onu lazım olan istiqamətə yönəltməyə imkan yaradır; 

-xidmət göstərmənin sürətinin yüksəldilməsi – bu metod çoxsaylı müştərilərlə işləməyə imkan 
verir; 

-müştərilərə göstərilən xidmətin keyfiyyətinin və servisinin yaxşılaşdırılması (geniş otaqlar, 
rahat interyer, yumşaq qoltuqlar, jurnal masasının üstündə təzə qəzetlər, kofe, çay və s.). 
Müştərilərə əsas xidmətini, gözləmə müddətini rahat keçirməyə kömək edir. 

-heyətin bir neçə funksiyanı birləşdirməyə həvəsləndirilməsi, daha çox müştəriyə xidmət 
göstərməyə imkan yaradır. 

Xidmətlərə mülkiyyət hüququnun olmaması - maddi formaya malik olan əmtəələrdən fərqli 
olaraq xidmətlər kiminsə mülkiyyətində olmur.  Əksər hallarda xidmətlərdən uzun müddət zamanı 
istifadə etmək mümkün olmur. Bu vaxt ərzində xidmətlər köhnələ və ya aktuallağını itirə bilər. 
Xidmətlərin bu xüsusiyyətini nəzərə alaraq servis şirkətləri mülkiyyət hüququ hissinin 
gücləndirilməsi məqsədilə xüsusi klubların və ya assosiasiyaların yaradılması yolu ilə markalarının 
cazibədarlığını artırmaq və imiclərini möhkəmləndirmək üçün xeyli səy göstərirlər (məsələn, 
Toshiba şirkətinin aşpazlar klubu). Bu şirkətlərin əsas məqsədi brendin yaradılması və 
saxlanılmasıdır.  

Müştərilərin xidmətdən təkrar istifadə etməsi üçün endirim və həvəsləndirmə sisteminin 
yaradılması da yaxşı nəticələr verə bilər. Xidmətlərin spesifik xüsusiyyətlərə malik olması xidmət 
sferası üçün xüsusi marketinq strategiyasının hazırlanmasını tələb edir.  

Xidmət marketinqinin təkamülünün tədqiqi ilə məşğul olan Amerika alimləri (L.Berri, 
A.Parasuraman, S.Braun, R.Fisk, M.Bitner) xidmət marketinqinin inkişafının üç mərhələsini 
fərqləndirir(2): 

1. 1980-ci ilə qədər davam edən I mərhələ (tədqiqatçılar bu mərhələni «sürünə-sürünə 
çıxmaq» mərhələsi adlandırır); 

2. 1980-1985-ci illəri əhatə edən «vurnuxma» mərhələsi; 
3. 1986-cı ildən müasir zamana qədər davam edən «ardıcıl inkişaf» mərhələsi. 
 

 

Cədvəl 1.  
 

İqisadiyyatda xidmət müəssisəsinin fəaliyyətində dövlət siyasəti, sosial dəyişiklikləri, biznesin 
və informasiya texnologiyalarının inkişafı 

 

Dövlət 

siyasəti: 

Sosial 

dəyişikliklər: 

Biznesin inkişafı 
təmayülləri: 

İnformasiya 
texnologiyalarının 

inkişafı: 

Beynəlmiləl-

ləşdirmə: 
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- Dövlət tən-
zimlənm              
əsinin 
dəyişilməsi; 
-
Özəlləşdirmə; 
- İstehsalçıları 
qulluqçuları;  
-Ətraf mühiti 
qoruyan yeni 
qanunlar; 
- idmət 
sahəsində 
yeni 
kommersiya 
sazişləri. 

- İstehsalçıların 
ümidlərinin 
yüksəlməsi; 
-fəal 
immiqrasiya; 
- əhsullar deyil, 
təssərüfatların 
əldə dilməsi  
istəyi; 
- bil telefon 
və fərdi 
kompüter 
alanların sayının 
artması və s.  
 

- İstehsalçılar əlavə 
xidmət təklif edərək 
məhsulların dəyərini 
artırır; 
-Strateji alyansların 
yaradılması; 
-Françayzinqin 
inkişafı; 
-Keyfiyyət 
mübarizəsi; 
-Həyatın işə 
qəbulunun   yeni 
üsulları.  
 

-Kompüter və 
telekommunikasiya 
texnologiyalarının 
üstünlüklərinin 
birləşdirilməsi; 
-Böyük əhatə 
diapozonu; 
-Yığcam mobil 
avadanlığının 
yaradılması; 
-Yeni proqram 
təminatı; 
- əttsiz əlaqə şəbə-
kələri.  

-Beynəlxalq 
səviyyədə çalışan 
firmaların sayının 
 artması; 
- İstehsalçıların 
xarici səfərlərinin 
sayının artması; 
- Beynəlxalq 
birləşmələr və 
alyanslar.  
 

 

Nəticə 
Xidmət marketinqi – müştərilərin spesifik tələbatlarının ödənilməsinə yönəldilən xidmətlərin 

hazırlanması, irəlilədilməsi və realizə edilməsi prosesidir. Elmi - tədqiqatların bir istiqaməti kimi 

xidmət marketinqi kifayət qədər yeni elmi fənndir. Xidmət marketinqinin əsaslarının öyrənilməsi 

maksimum mənfəət əldə etmək məqsədi ilə nəyi, harada və necə satmağı müəyyən etməyə, alınan 
mənfəətin bir hissəsini xidmətlərin istehsalının və keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsinə necə 

yönəltməyi öyrənməyə imkan verir. 
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N.A. Khamitova 
 

In modern times, the inviolability of the consumption in the production of services, quality of 
services and the impossibility of keeping 

 

SUMMARY 
 

The article notes that in the mid-80s of the twentieth century has dramatically increased the number of 
theoretical and practical services sector marketing research and further intensify interest in the service 
marketing centers research.          

For maximum profits marketing service is necessary to determine where and how to improve the quality 

of services and to learn how to sell and spend part of the profit from production.     
Keywords: the service sector, marketing center, optimization, profit. 
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Həsənov Hüseyn Kamal 
 

 
Maliyyə nəticələrinin sənaye müəssisələrində 

rolu və əhəmiyyəti 
 

 
XÜLASƏ 

 
 

Kiçik və iri olmasından asılı olmayaraq hər bir müəssisə üçün maliyyə nəticələri çox aktualdır. 
Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətində maliyyə nəticələri hesabat ili ərzində formalaşan zərər və gəlir 
göstəriciləri əsasında müəyyən edilir. Gəlir anlayışı müəssisənin fəaliyyətində maliyyə nəticələrini göstərən 
iqtisadi münasibətlərin müəyyən bir formasını göstərir. 

Məqalədə gəlirə maliyyə nəticəsi kimi baxılır və aşağıdakı əsas formalarda çıxış edir: ümumi, vergiyə 

cəlb edilən və xalis gəlir. Məqalədə maliyyə nəticələrinin formalaşması prosesinə təsir edən amillər müəyyən 

edilir və onun mahiyyəti, məzmunu və rolu araşdırılır. 
Açar sözlər: qazanc, əmtəə, məhsul, müəssisənin maliyyə nəticələri, gəlir, zərər. 
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The role and value of financial results of the industrial enterprises 
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 Financial results are of great-value for any enterprise, regardless of whether it’s large or small. The 
concept of profit as a financial result of activities expresses a certain form of implementation of the 
economic relations. In the article the profit is considered as the financial result and appears main in the 
following kinds: gross, taxable and net profit. The factors exerting impact on the process of forming of 
financial results are determined. Consideration of a role and value of financial results, concepts and entities 
is offered. 

Keywords: revenue, product, product, financial result of the enterprise, profit, loss. 
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X.İ.Qəniyev 
Dövlətlərarası iqtisadi əlaqələrin nəzəri əsasları və inkişafının amilləri 

 

XÜLASƏ 
 

Hər bir ölkənin inkişafı məhsulların qlobal istehsalı və mübadiləsində ölkənin iştirakını ayrılmaz edir.  
Dövlətlərarası iqtisadi əlaqələr tarixi köklərə əsaslanır və heç bir dövlət, hətta inkişaf etmiş dövlət belə, 

bütün müasir məhsulları effektiv şəkildə istehsal edə bilməz.  

Bu məqalədə iqtisadi əlaqələrin aspektləri, habelə müasir dövrdə vahid, qlobal iqtisadiyyatın 
formalaşmasına təkan verən amillər nəzərə alınıb, təhlil edilib. Məqalədə həmçinin, elmi-texniki tərəqqinin 
rolu və texnoloji inkişafının təsiri barədə də bəhs edilib. 

Bunların hamısını nəzərə alaraq demək olar ki, dövlətlərarası iqtisadi əlaqələr dinamik inkişaf edir və 
ölkələrin bir-birinə inteqrasiyasını daha da sürətləndirir. 

Açar sözlər: beynəlxalq münasibətlər, dünya iqtisadiyyatı, idxal, ixrac, inteqrasiya, investisiya, elmi-
texniki tərəqqi, iqtisadi nəzəriyyə, beynəlxalq əmək bölgüsü, istehsal amilləri. 

Kh.I.Ganiyev 
Theoretical foundation and the factors of interstate economic relations 

 

SUMMARY 
 

The development of any country makes country's participation inseparable from global production and 
exchange. Cross-cultural economic relations are based on historical background, and none of the countries, 

even the most developed one, can't effectively produce all modern products. The article considers the aspects 
of economic relations. The economic  factors contributing to the formation of a common  global economics  
are provided and analyzed in the article. The role of scientific and technological progress and the  impact of 
technological development are also highlighted  in the article. Taking into account all aforesaid, it can be 
stated that cross-national economic relations are developing and accelerating the process of integration. 
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Keywords: international relations, world economy, import, export,integration, investment, 

technological progress,economic theories, division of labour,factors of production. 
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. .Məmmədova 

Təbiətdən istifadə bazarının “fiaskosu” 
 
 

XÜLASƏ 
 
 

Cəmiyyətin iqtisadi məsrəfi təbii mühitə neqativ antropogen təsir fəaliyyətindən və onun kompensasiya 
xərclərindən, iqtisadi ziyanın ölçüsündən asılı olaraq təyin edilir. İqtisadçılar təbii mühitin mühafizəsi və 
təbiətdən istifadəyə səmərəli səviyyədə xərclərin qoyulma məsələsini irəli sürürlər. Bu xərclər onların 
fikrincə iqtisadi və sosial inkişafın qarşısını alır, belə ki, təbiətin mühafizəsinə qoyulan kapital praktiki 
olaraq özünü doğrultmur və xalqın maddi rifahının artmasına gətirib çıxartmır. Buna görə də aktual 

problemlərdən biri çirklənmənin qarşısını almaq üçün iqtisadi əsaslandırılmış səviyyədə məsrəflərin təyin 
edilməsidir. Ətraf mühitin çirklənməsindən yaranan məsrəflər isə çirkləndirici müəssisənin xarici xərcləridir 
və istehsalçının fəaliyyəti ilə yaranan ziyanlar, istehsal məsrəflərinə təsir etmir. Təsərrüfat subyektinin 
istehsal fəaliyyətində ətraf mühitə vurduqları ziyan – başqa subyektlərin məsrəfləridir (yəni istehsalçılar 
üçün onlar xaricdir). Eksternal məsrəflər başqa müəssisələrin xərclərinin artmasında özünü göstərir.  

Açar sözlər: resursların rasional istifadəsi, ictimai optimum, xərcin eksternalıyesi, mənfi xarici effekt, 
transaksion xərclər. 
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Economic consumption of society its defined depending upon the negative antropogenic influence on 

the national enviorement. Its expenses on compensation and economic damage. 
Economists put forward the issues of protection of natural enviorement and the effective natural 

enviorement usage. 
In their opinion,  The expendetures of natural environment usage prevent economic and social 

development, So that the capital invested in the protection of the environment doesn`t prove its value, and 

prevents increase in people`s well-being. Therefore, one of the urgent problems is to depine the economic 
expendetures with the aim to prevent pollution. The expenditures on the polution of natural environment is 
the external expenditures of the polluting organisations. The damage caused doesn`t affect production costs. 

The damage to the environment caused by the activities of the agricultural eutity is the expenditure of 

other subjects (excluding new producer). External expendeture is demonstrated in the increase of another 
entity1s costs. 

Keywords: rational use of resources, public optimum, eksternal expenses, negative outer effect, 
transactional expenses. 
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Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 
 

AZƏRBAYCANDA SƏNAYE PARKLARININ, SƏNAYE MƏHƏLLƏLƏRİNİN VƏ 
TEXNOPARKLARIN MÜASİR VƏZİYYƏTİ 

 

Hər bir ölkənin Milli iqtisadiyyatı və onun inkişaf etdirilməsi yolları daim tədqiqatçıların 
diqqətində olmuş və əsrlər boyu öz aktuallığını qoruyub saxlamışdır. Belə ki, iqtisadi inkişaf və ya 

onun modernizasiyası institusional mühit və texnoloji səviyyənin təkmilləşmə prosesi kimi bir çox 

iqtisadçı alimlər tərəfindən qeyd olunub. Son 300 il ərzində iqtisadi modernizasiya daim sənaye 

inqilabları ilə sıx dialektik vəhdətdə olmuşdur. XVIII əsrin ikinci yarısından buxar maşınlarının 
tətbiqi ilə başlayan birinci sənaye inqilabı, 1870-1945-ci illərdə elektrikləşmə, daxiliyanma 

mühərrikinin tətbiqi və ticarətin inkişafı ilə ikinci sənaye inqilabına keçid, 1946-1970-ci illərdə 

avtomatlaşdırma və kompüterləşmənin təsiri altında üçüncü sənaye inqilabı baş vermiş və nəhayət 

1970-ci illərdən başlayaraq informasiyalaşma, yaşıllaşma və bilik effektinin təsirilə dördüncü dalğa 
- bilik inqilabı başlayıb. Gələcəkdə isə nanotexnologiyalar və həyat mühəndisliyi iqtisadi inkişafı 
növbəti mərhələyə aparır [1].  

Yuxarıda sadalanan faktlarla yanaşı onu da vurğulamaq istərdim ki, ölkəmizdə iqtisadi inkişaf 
sənaye və onun müxtəlif sahələri ilə sıx bağlıdır. Ölkəmizin iqtisadiyyatında neft və qaz emalı 
sənayesi xüsusi çəkiyə malik olduğundan sənayenin və iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafı da 
ondan qaynaqlanır. 

Belə ki, təqdim olunan məqalədə Azərbaycanda son illər maraqla qarşılanan sənaye parklarının, 
sənaye məhəllələrinin və texnoparkların müasir vəziyyəti, həmçinin bu qurumların Milli 
iqtisadiyyata və xüsusilə qeyri-neft sənayesinə təsiri kimi məsələlər araşdırılmışdır.  

Müstəqillik dövründə sənayenin inkişafına, ilk növbədə neft-qaz sektoruna cəlb edilən xarici 

investisiyalar (Əsrin müqaviləsi, 1994-cü il) sənayenin digər sahələrinin də yenidən canlanmasına 
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təkan vermişdir. Azərbaycanda sənayeləşmə templəri yüksəlmiş, sənaye istehsalı üçün həyati 

əhəmiyyət kəsb edən enerji təminatı məsələlərinin həlli istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata 

keçirilmiş, Respublika təbii qaz və elektrik enerjisi idxalçısından ixracatçıya çevrilmiş, sənayenin 

infrastruktur təminatı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmış və nəticədə sənaye yeni inkişaf 
mərhələsinə qədəm qoymuşdur [3]. 

Sənayeləşmənin yeni mərhələsində mövcud potensialdan daha səmərəli istifadə etməklə 

Azərbaycanın regionda güclü sənaye mərkəzinə çevrilməsini təmin etmək məqsədilə “Azərbaycan 

2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasında müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətləri nəzərə 

alınmaqla, “Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət 

Proqramı” hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının sahələr üzrə inkişafını 

müəyyənləşdirən əsas amilləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 
 Hər bir sahənin rəqabət üstünlüyü potensialı;  
 İxracyönümlülük və idxalı əvəzetmə;  

 İş yerlərinin yaradılması;  
 Regional tarazlıq;  
 Bilik iqtisadiyyatı. 
Davamlı iqtisadi inkişafın əsası kimi Azərbaycan sənayeləşmə (qeyri-neft sektorunda) 

siyasətinə xüsusi əhəmiyyət verir. Azərbaycanda son 10 il ərzində sənaye məhsulunun həcmi 6,9 

dəfə, o cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə 3,3 dəfə artmışdır. Bu rəqəm ölkədə güclü sənayeləşmə 

prosesinin getməsindən xəbər verir. 

İstifadəyə verilən sənaye müəssisələrinin istehsal gücünü artırması və yeni rəqabətədavamlı 
məhsulların istehsalı qeyri-neft sənayesinin ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisinin artmasına 
səbəb olub. Müqayisə etmək üçün göstərə bilərik ki, 2010-cu ildə qeyri-neft sənayesi üzrə 6,2 faiz 

real artım qeydə alındığı halda 2011-ci ildə bu göstərici daha yüksək artımla, yəni 11,7 faiz fiksə 

olunmuşdur. 
Ötən illərdə əsası qoyulan xarici investisiyaların cəlb olunması üçün əlverişli imkanlara malik 

Sənaye parklarının yeni texnologiyalar əsasında tam gücü ilə fəaliyyətə başlaması yaxın 
perspektivlərdə ölkənin qeyri-neft sənayesi gücünü daha da artıracaqdır [1]. 

Ölkədə sənaye parklarının (şəhərciklərin) yaradılması ilk dəfə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafına dövlət himayəsi sahəsində 

əlavə tədbirlər haqqında" 2002-ci il 10 sentyabr tarixli Fərmanında müəyyən edilmişdir. Bundan 

başqa, sənaye parkının (şəhərciyin) yaradılması Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 

11 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramında (2004-2008-ci illər)" Abşeron iqtisadi rayonu üzrə həyata keçiriləcək 

tədbirlərə də daxil edilmişdir. 
Sənaye parkının yaradılması həmçinin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 25 

avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqram"ında və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 15 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2008-2015-ci 

illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət 

Proqram"ında nəzərdə tutulmuşdur. Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-

ci il 4 may tarixli, 1490 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin 
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və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı" çərçivəsində həyata keçiriləcək 

Tədbirlər Planının 2.8.45-ci bəndində Balaxanı sənaye parkının yaradılması nəzərdə tutulmuş və bu 

gün bu sahədə işlər uğurla davam etdirilir [2]. 
Azərbaycan Prezidentinin 4 may 2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan 

Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya"da, yəni ölkəmizdə 

biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşdırılması üzrə elmi-texniki infrastrukturun 

modernləşdirilməsi, elmin, təhsilin və istehsalatın inteqrasiyasının təmin edilməsi, innovasiya 

siyasətinin səmərəsinin artırılması mühüm fəaliyyət istiqamətləri hesab olunmuş, innovasiya 
fəaliyyəti infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, o cümlədən texnoparkların, texnoloji mərkəzlərin, 

biznes inkubatorlarının şəbəkəsinin genişləndirilməsi bir vəzifə olaraq qarşıya qoyulmuşdur. 
Müasir istehsal infrastrukturuna malik Sənaye parkının yaradılması ölkədə sənaye sahələrinin 

inkişafının, ölkə iqtisadiyyatının tarazlı inkişafının təmin edilməsini, habelə istehsal sahələrinin və 

onun innovasiya istiqamətinin inkişafını nəzərdə tutan dövlət siyasətinin reallaşdırılmasına 
yönəldilmişdir.  

Sənaye parklarının yaradılması, həmçinin ölkənin qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı, ölkə 

iqtisadiyyatının ixrac qabiliyyətinin, eləcə də rəqabət qabiliyyətli idxalı əvəz edən məhsulların 
istehsalının artırılması, ətraf rayonlarda məşğulluğun təmini, investisiyaların və müasir 

texnologiyaların cəlb edilməsi kimi öncül vəzifələrin yerinə yetirilməsi baxımından xüsusilə 

əhəmiyyətlidir. 

Ölkəmizdə sərəncam və fərmanlar, həmçinin bəzi iri özəl şirkətlər tərəfindən yaradılmış Sənaye 

və Texnologiyalar Parkları haqqında ümumi məlumatı aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 
1) Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı, 21.12.2011-ci ildə yaradılmışdır, 5 rezidenti var; 

2) Balaxanı Sənaye Parkı, 28.12.2011-ci ildə yaradılmışdır, 5 rezidenti var; 

3) Yüksək Texnologiyalar Parkı, 05.11.2012-ci ildə yaradılmışdır; 
4) Mingəçevir Sənaye Parkı İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən “Sumqayıt 

Kimya Sənaye Parkı” MMC-nin idarəçiliyi ilə 26.02.2015-ci ildə yaradılmışdır; 
5) Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkı “Yüksək Texnologiyalar Parkı – “YT Park” MMC 

nəzdində 26.02.2015-ci ildə yaradılmışdır, 1 rezidenti var; 

6) Qaradağ Sənaye Parkı İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən “Sumqayıt 
Kimya Sənaye Parkı” MMC-nin idarəçiliyi ilə 03.07.2015-ci ildə yaradılmışdır, 1 rezidenti var; 

7) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) nəzdində Yüksək Texnologiyalar 

Parkının – “AMEA YT Park” MMC Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 8 noyabr 2016-cı il 
tarixli Sərəncamı ilə yaradılmışdır;  

8) Azərsun Sənaye Parkı “Azərsun Holdinq” tərəfindən 2014-cü ildə Sumqayıt şəhəri 

yaxınlığında yaradılan müəssisədir, nəzdində 1 yağ fabriki var; 
9) Qarabağ Aqrar Sənaye Parkı güzəştli kreditlərdən istifadə edilməklə 2015-ci ildə yaradılan 

müəssisədir; 

10) "Gilan" Tekstil Parkı 2012-ci ildə Sumqayıt şəhərində yaradılan müəssisədir. 

Yuxarıda sadalanan sənaye parklarından Balaxanı Sənaye Parkını (BSP) seçib aşağıdakı kimi 
tədqiq etmişəm. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 may 2011-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş 
“2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət 

Proqramı” çərçivəsində ölkədə təkrar istehsalı inkişaf etdirmək üçün əsas vasitələrdən biri olan 

Balaxanı Eko-Sənaye Parkının yaradılması qərara alınmışdır. 28.12.2011-ci il tarixində Azərbaycan 
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Respublikasının Prezidenti tərəfindən "Bakı şəhərində Balaxanı Sənaye Parkının yaradılması 
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı" və "Bakı şəhərində Balaxanı Sənaye 

Parkının fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı" imzalanmışdır. 19 dekabr 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti tərəfindən Balaxanı Sənaye Parkının təməli qoyulmuşdur. 

Balaxanı Sənaye Parkının yaradılmasında başlıca hədəf - təkrar istehsal sahəsində maraqlı olan 
potensial sahibkarlar və investorlar üçün əlverişli şərait yaratmaqdır. Park ərazisində mexaniki emal 

və istehsal qurğuları üçün bütün şəraitlərin və lazımi dəstəyin Hökumət tərəfindən təmin edilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur.  
Sənaye Parkının Balaxanı poliqonuna və tullantıların yandırılması zavoduna, o cümlədən əsas 

nəqliyyat qovşağına yaxınlığı xammal və enerji təchizatı, əldə edilmiş xam material və ya istehsal 

edilmiş məhsulun asanlıqla satış bazarına çıxmasına da əlverişli imkan yaradır. 
Balaxanı Sənaye Parkının (BSP) sahibkarlara (rezidentlərə) nəyi və necə təklif etdiyini 

aşağıdakı kimi sadalamaq mümkündür. 
1) BSP-nın ərazisi 7 hektar olmaqla sahibkarlara (rezidentlərə) hal-hazırda 2.4 hektarlıq ərazidə 

istehsal sexləri (təqribən 31 şirkət fəaliyyəti üçün işçi sahə) iki formada təklif edilir: 

a) dövlət hesabına (investisiyasına) 13 istehsal sexi tikilir və 1 m2 = 3 AZN-ə icarəyə  

verilməklə; 

b) BSP-nın ərazisinin digər hissəsində yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmuş 18 istehsal sexinin 
tikintisi isə gələcəkdə parkın ərazisində fəaliyyət göstərmək istəyəcək sahibkara (rezidentə) texniki 

şərtlər tikinti üçün təqdim edilir ki, o, sexi tikib sonra həmin sexin istifadəsi üçün 1 m2 = 1.6 AZN-ə 

icarəyə götürsün. 
2) BSP-nın ərazisində fəaliyyət göstərəcək rezidentlər ofisləri icarəyə götürmək üçün 1 m2 = 7 

AZN ödəyərək fəaliyyət göstərə bilər; 

3) Qeydiyyata alınmış rezidentlərə aşağıdakı güzəştlər BSP-ında təklif olunur: 

3.1) 7 il müddətinə mənfəət vergisindən (fərdi sahibkarlar isə gəlir vergisindən) azad edilir; 

3.2) 7 il müddətinə torpaq vergisindən azad edilir; 

3.3) 7 il müddətinə BSP-ında istehsal sahəsinin qurulması və istehsal məqsədi ilə idxal edilən 

texnika, texnoloji avadanlıq və qurğular gömrük rüsumundan azad edilir; 
3.4) 7 il müddətinə əmlak vergisindən azad edilir; 

3.5) rezidentə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondundan (SKMF) illik 6%-lə güzəştli kreditin 
alınmasında koordinasiya və məsləhət xidmətləri təklif edilir. 

4) BSP-nın ərazisində fəaliyyət göstərəcək rezidentlərin seçilməsi və investisiya layihələrinin 

qiymətləndirilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 aprel tarixli, 865 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Sənaye parkları haqqında Nümunəvi Əsasnamə”nin 9.6-cı bəndində 

nəzərdə tutulmuş aşağıdakı meyarlara uyğun müəyyən edir: 

- investisiya layihəsinin ixtisaslaşmış sənaye parkının profilinə uyğunluğu; 
- investisiya layihəsinin istehsal (emal) olunan sənaye məhsulları üzrə prioritetlərə uyğunluğu; 
- məhsul (iş, xidmət) istehsalı (emalı) üzrə müasir texnologiyaların tətbiqi; 

- investisiya layihəsi üzrə istehsalı nəzərdə tutulan məhsulun (işin, xidmətin) innovativ və 

ixracyönlü, habelə rəqabətədavamlı olması; 
- investisiya layihəsinin sosial, ətraf mühitə və yeni iş yerlərinin açılmasına təsiri; 

- investisiyanın həcminin səlahiyyətli orqanın müəyyən etdiyi minimal həddə uyğunluğu. 
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Yuxarıdakı meyar və sənədlərdən başqa biznes plan (SKMF-un formatına uyğun hazırlanmalı), 
anlaşma memorandumu və öhdəlik müqaviləsi imzalanır ki, bütün sənədlər xüsusi kommisiya 

tərəfindən yoxlandıqdan sonra sahibkara rezident statusu verilsin. 
Onu da qeyd edim ki, bu günə kimi BSP-na 45-50 müraciət olmuşdur, lakin bu müraciətlərdən 

yalnız 5 uğurlu sahibkar rezident olmağa layiq görülmüşdür. 
Bunlarla yanaşı onu da bildirim ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin Sənaye şöbəsinin Sənaye parkları 

və klasterləri sektorunun əməkdaşları tərəfindən BSP-da monitorinq və qiymətləndirmə işləri 

gələcəkdə aparılacaq. Hal-hazırda BSP-nın ərazisində tikinti işləri davam etdirilir və rezidentlərin 

tam fəaliyyət gücü ilə işləməsi üçün işlər aparılır. 
BSP-nın rezidentlərə verdiyi faydaları aşağıdakı kimi qeyd etmək olar: 

- Bir istehsal sahəsinin tullantısının digər istehsal sahəsində xammal kimi istifadə olunması; 
- Tullantıların zərərsizləşdirilməsi zamanı əldə edilən alternativ enerjinin sənaye parkında 

istifadə olunması imkanı; 
- Əməkdaşlıq, ümumi infrastruktur və xidmətlərdən səmərəli faydalanma; 

- Təkrar emal nəticəsində təbii resurslara və enerjiyə qənaət olunması; 
- Xammal idxalı asılılığının azaldılması. 
BSP-da mövcud olacaq infrastruktur isə aşağıdakılardan ibarətdir: 

-Balaxanı-Binəqədi magistral yolu ilə birləşdirən şose; 
-Kommunal xidmətlər: elektrik, su, kanalizasiya, qaz və istilik təchizatı, tullantıların yığılması 

və atılması, telefon xətti, ADSL internet bağlantısı; 
-Daxili xidmət vasitələri: yük maşını üçün tərəzi, anbar, bank və poçt, təmir emalatxanası, 

inzibati bina (ofis), əməliyyat binası (yeməkxana, duş kabinələri, soyunma otağı və s.), birmərtəbəli 

istehsalat binaları; 
-Ümumi xidmətlər: avtobus xidməti, avtomobil dayanacağı, hasarlanmış ərazi, təhlükəsizlik və 

mühafizə (yanğından mühafizə sistemi də daxil olmaqla), müntəzəm ekoloji monitorinq. 

BSP-nın üstünlüklərini isə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 
-Əlverişli şərtlərlə qısa və uzunmüddətli kredit almaq imkanı; 
-Əlverişli qiymətlə torpaq və sənaye binalarının kirayəsi; 

-Vergi və gömrük güzəştlərinin tətbiqi; 

-Magistral yola, dəmir yoluna, beynəlxalq hava limanına, dəniz limanına asan çıxışı olan çox 
əlverişli mövqedə yerləşməsi; 

-Rusiyaya, Xəzər və Qara dəniz, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri kimi önəmli ixracat 

bazarlarına yaxınlığı; 
-Həm yüksək səriştəli ixtisaslaşmış işçi qüvvəsi, həm də ucuz işçi qüvvəsi; 

-Vahid infrastruktur; 

-Prosedurların sadələşdirilməsi və inzibati məsələlərin həlli üçün vahid pəncərə sistemi; 

-Ümumi xidmətlərdən yararlanmaq imkanı; 
BSP-ı üçün hədəf sənaye sahələri aşağıdakılardır: 
-Plastikin təkrar emalı; 
-Şin/rezinin təkrar istehsalı; 
-Elektrik və elektron cihaz tullantılarının təkrar emalı; 
-Akkumulyatorların təkrar emalı; 
-Əlvan metal və kabellərin təkrar emalı; 
-Təhlükəli məişət tullantılarının təkrar emalı (batareya, lampalar, civə tərkibli əşyalar və s.); 
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-Yaşıl (təkrar emal olunmuş) məhsulların istehsalı. 
Sənaye parkları ilə yanaşı Sənaye məhəlləsi də Milli iqtisadiyyat üçün yeni strukturdur. Belə ki, 

Sənaye məhəlləsi sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri infrastruktura malik olan 

kiçik və orta sahibkarlar tərəfindən məhsul istehsalı və xidmət göstərilməsi üçün istifadə edilən 

ərazidir. 

Ölkənin müxtəlif bölgələrində sənaye məhəllələrinin yaradılması iqtisadiyyatın sənaye 

sahələrinin inkişafı və əhalinin sənaye məşğulluğunun təmin edilməsinə öz töhfəsini vermək 

məqsədini daşıyır. 
2014-cü ilin oktyabr ayından etibarən ölkədə sənaye məhəllələrinin fəaliyyətinin təşkili və 

tənzimlənməsi ölkə rəhbərinin müvafiq Fərmanı ilə "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti" ASC-nə 

həvalə edilmişdir. Bu istiqamətdə şirkətin başlıca fəaliyyəti sənaye məhəllələrində sənaye 

istehsalının və müvafiq xidmət sahələrinin təşkili üçün zəruri infrastrukturu və biznes 

şəraitini yaratmaq, sənaye məhəllələrinin sənayeləşmə siyasətinin icrasında əsas rola malikdir. 

Ölkəmizdə ilk sənaye məhəlləsinin yaradılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti 2015-ci ilin fevralın 2-də Neftçala Sənaye Məhəlləsinin yaradılması haqqında Sərəncam 

imzalamışdır. Sərəncama uyğun olaraq Neftçala Sənaye Məhəlləsinin fəaliyyətinin təşkilini və 

tənzimlənməsini "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti" ASC tərəfindən həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulub. 

"Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (AİŞ) ölkə rəhbərinin 2006-cı il 30 
mart tarixli, 1395 nömrəli "İnvestisiya Fəaliyyətinin Təşviqi üzrə Əlavə Tədbirlər haqqında" 
Sərəncamı ilə yaradılmışdır. 

AİŞ-in əsas məqsədi mövcud və yeni kommersiya müəssisələrinə yerli və xarici investorlar 

cəlb etməklə və öz vəsaiti hesabına müddətli investisiya qoyuluşları vasitəsilə Azərbaycan 

ərazisində iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsidir. 

Onu da qeyd edim ki, Neftçala Sənaye Məhəlləsində hazırda 2 iştirakçı qeydiyyatdan 
keçmişdir: 

1) "KƏHF" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət (Balıq və heyvan yemi istehsalı) 16 oktyabr 2015-

ci ildə qeydiyyatdan keçmişdir. 
2) “Bakı neftqazma avadanlıqları zavodu” QSC (Neftqazma avadanlığı istehsalı və təmiri, 

avtoqoşqu, inkubator və nasos istehsalı və təmiri) 26 oktyabr 2015-ci ildə qeydiyyatdan keçmişdir. 
Yuxarıda qeyd olunan sənaye məhəlləsindən başqa Zaqatala rayonunun Aşağı Tala kəndində 

“Şimal-Qərb” brendi ilə fəaliyyət göstərəcək Sənaye Məhəlləsini də göstərmək olar. Bu sənaye 

məhəlləsinin əsasən sosial ticarət mərkəzi kimi 2016-cı ildən etibarən tikilməsinə start verilib. 

Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan dövlət sərhədi magistral avtomobil yolunun kənarında yerləşəcək 

yeni sənaye məhəlləsinin məqsədi isə regional ticarət mərkəzinin, kənd  

təsərrüfatı bazarının, çörək zavodu, dəyirman, tikiş fabriki və mebel salonunun, quru meyvələrin 

istehsalı və qablaşdırılması obyektlərinin, ət məhsulları zavodunun, mövsümi məhsulların 
saxlanması üçün anbar və soyuducu kameraların, beton məmulatları zavodunun, tikinti 
materiallarının regional satış bazasının, həmçinin çoxmənzilli yaşayış binalarının tikintisi nəzərdə 

tutulur. Mərkəzdə həmçinin avtomobil bazarı, TIR parkı və yanacaqdoldurma məntəqəsi də 

fəaliyyət göstərəcək. Sənaye məhəlləsinin yaradılması rayon əhalisinin məşğulluğunun təmin 

edilməsinə mühüm töhfə olacaqdır. Bu obyektlərdə ümumilikdə, 600-700 yeni iş yerinin açılması 
nəzərdə tutulur. 
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Qısaca onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Texnoparklar, yəni bir və ya bir neçə universitet, 

həmçinin elmi-tədqiqat mərkəzləri ilə birbaşa və ya ortaq fəaliyyətləri ilə əlaqədar olub tərkibində 

elmi nəticələrə və yüksək texnologiyalara əsaslanan şirkətlərin (akademik spin-off) qurulması və 

inkişafına təşəbbüs göstərmək üçün qurulmuş kompleksdir [2]. 

Texnoparkda əsasən fəaliyyət göstərən müəssisələrə Universitetin və elmi-tədqiqat 

laboratoriyaların innovativ elmi nəticələrinin transfer edilməsi kimi işlər aparılır. Bu proseslərdə 

bütün yanaşmalar təşəbbüskarlıq və müəllif hüquqlarının qorunması müstəvisində həyata keçirilir. 

Belə desək, texnoparklar yeni ideyaların formalaşmasından başlayaraq onun Texnoloji Transfer 

Ofislərin (TTO) vasitəsilə sənayedə tətbiq olunması və inkişaf etdirilməsi üçün hərtərəfli şəraitin 

olduğu (müəssisələrlə ortaq fəaliyyətlər və s.) innovativ fəaliyyətləri təmin edən bir məkandır. Bu 

gün ölkəmizdə Texnopark bir neçə universitetdə Elmi Şuranın qərarı əsasında qurulmuş və fəaliyyət 

göstərməkdədir. Buna Qafqaz və Xəzər Universitetlərini misal göstərə bilərəm. Onu da xatırladım 
ki, bu sahədə ölkəmizdə xeyli işlər aparılır və buna misal olaraq Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının nəzdində Yüksək Texnologiyalar Parkının yaradılması haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinin 8 noyabr 2016-cı il tarixli Sərəncamını da qeyd edə bilərəm. Bu onu 

göstərir ki, qeyd olunan sahə ölkə rəhbərliyinin diqqətindədir və elmin kommersiyalaşdırılması, 
sənaye müəssisələrinin elmi-tədqiqat institutları və universitetlər ilə əməkdaşlığının inkişaf 
etdirilməsi, “Made in Azerbaijan” brendi ilə rəqabətədavamlı məhsul və xidmətlərin təklifi, ölkənin 

idxalyönümlü iqtisadiyyatdan ixracyönümlü iqtisadiyyata çevrilməsi istiqamətində fasiləsiz işlər 

görülməkdədir. 

Yuxarıda qeyd olunan işlərlə yanaşı onu da vurğulamaq istərdim ki, Sənaye parkları və 

Texnoparklar sahəsində xüsusi qanunvericilik bazasının inkişaf etdirilməsinə zərurət vardır. Belə ki, 

ölkəmizdə əsası qoyulmuş Sənaye və ya Texnologiyalar Parklarının çoxu əsasən dövlətin inzibati 

yollarla və himayəsi sayəsində imzalanmış əlavə tədbirlər və fərmanlar, sərəncamlar, dövlət 

proqramlarında nəzərdə tutulmuş işlər kimi görülür. Bu isə ölkənin büdcəsindən xeyli vəsaitin və 

investisiyaların ayrılması, həmçinin risklərin artması deməkdir. Bu sahədə qanunvericilik bazası 
gücləndirilərsə Sənaye və Texnologiyalar Parkının qurulması nəinki dövlət vəsaitləri, həmçinin 

daha çox sahibkarların (xarici investorların) öz investisiyaları hesabına da inkişaf etdirilə bilər. Belə 

olan halda sənaye müəssisələrinin davamlı inkişafına əlverişli mühit yaradılmış olar ki, bu da öz 
növbəsində Milli iqtisadiyyata öz töhfəsini vermiş olar [4]. 

 
NƏTİCƏ 

 

Ölkəmizdə son illər aparılan islahatlar iqtisadiyyatın hərtərəfli inkişafını təmin etməyə 

yönəlmişdir. Bunlara baxmayaraq hər bir sahədə olduğu kimi iqtisadiyyatımızda da bəzi çətinliklər 

və baryerlər hələ də qalmaqdadır. Buna misal olaraq iqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvəsi olan 

sahibkarlıq sahəsindəki fəaliyyət və sahibkarlarla əlaqəli çatışmamazlıqları qeyd etmək istərdim. 

Belə ki, ölkəmizdə mövcud olan bazar iqtisadiyyatının prinsiplərindən və qanunlarından bir çox 
sahibkar ya heç istifadə etmir, ya da bunlardan yayınır. Belə olan vəziyyətdə sahibkarlar müəyyən 

təbii çətinliklərlə üzləşirlər, dövlət isə investisiya qoyuluşlarından tam fayda götürə bilmədiyindən 

Milli iqtisadiyyatda müəyyən xoşagəlməz hallar yaranır. Bəzən sahibkarlar mövcud iqtisadi 

qanunlardan yayınırlar və ənənəvi “dədə-baba qaydalarını” üstün tuturlar ki, bu da çox keçmədən 

həmin sahibkarların - şirkətlərin müflis olub bağlanması ilə nəticələnir. 
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Sahibkarlarımız nə qədər ki, peşəkar təşkilat və ekspertlərdən faydalanmadan və ya daha çox 

maariflənmədən fəaliyyət göstərəcəklərsə, onlar hər zaman problemlərlə üzləşəcəklər və davamlı 
inkişafdan geri qalacaqlar. 

Tədqiqat işimlə əlaqədar 15.01.2015-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatlar Milli Konfederasiyasının (ASK) konfrans zalında Sahibkarlığın və Bazar 

İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu tərəfindən sahibkarlarla görüş zamanı təşkil olunmuş 
“Sahibkarlığın inkişafında Texnoparkların rolu (problemlər və perspektiv imkanlar)” adlı 
təqdimatımdan sonra məlum olmuşdur ki, xüsusilə kiçik sahibkarlar texnopark və sənaye parkları 
haqqında məlumatsızdırlar. Məlumatlı olan sahibkarlar isə dövlətin təklif etdiyi iqtisadi 

imkanlardan ya istifadə etmirlər, ya da maraqlı deyillər. Onlar pulu daha asan yollarla qazanmaq 

barədə düşünürlər.  

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) və bir çox beynəlxalq təşkilatın (UNİDO və s.) 

dəstəklədikləri “Davamlı inkişaf konsepsiyasının” 3 əsas “iqtisadi, sosial və ətraf mühit 

(ekologiya)” kriteriyasını bizdə bir çox sahibkar və sənaye müəssisələrinin rəhbərləri önəmsəmirlər. 

Belə olan halda onlar daha çox iqtisadi kriteriyanı əsas tutub öz işlərini hətta heç bir strateji və 

marketinq planı hazırlamadan qururlar. Sahibkar qeyd olunan vəziyyətdə obyektiv və ya subyektiv 

səbəbdən nə rəqabətədavamlı məhsul – xidmət təklifi verə, nə də davamlı inkişaf edə bilmir. 

Qeyd olunan problemli məsələləri daha çox sadalamaq olar, lakin qısaca bu cür problemlərin 

həllini axtarmaq və həlli üçün təşkilatlanmaqda faydalı işbirliyinin qurulmasını aşağıdakı təkliflərlə 

təqdim edirəm: 

-Təşkilatlanma işinə peşəkarları, uyğun milli və beynəlxalq təşkilatları (QHT və ya fondları), 
ən əsası isə ali təhsil müəssisələrini və elmi-tədqiqat mərkəzlərini cəlb etmək; 

-Ölkəmizdə mövcud olan Sənaye parkları və məhəllələri, həmçinin Texnoparklar haqqında 
təbliğat-təşviqat, yəni maarifləndirmə işlərini yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyələrin, həmçinin 

təhsil müəssisələrinin iştirakı ilə gücləndirmək; 

-Sənaye parklarının və məhəllələrinin, həmçinin Texnoparkların rezident/iştirakçılarının şəffaf 

qaydada statusunun verilməsi işinin təşkili və ictimaiyyətə təqdim edilməsi mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi işinə yenidən baxmaq; 

-Ali təhsil müəssisələri və tədqiqat mərkəzləri, həmçinin uyğun iqtisadi sahədə fəaliyyət 

göstərən Milli və ya beynəlxalq təşkilatlarla (ASK, BMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatı (UNİDO) 
və s.) əməkdaşlığın gücləndirilməsi və gənclərin “Universitet-sənaye əməkdaşlığı” proqramlarının 
dövlət səviyyəsində təşkilinə və təşviqinə çalışmaq; 

-Mövcud iqtisadi qanun, fərman və sərəncamların tətbiq və işləmə mexanizmini 

hüqüqşünaslarla birlikdə araşdırmaq və yenilərinə ehtiyac olduğu halda dövlətə tövsiyələr/təkliflər 

vermək; 

-Ali təhsil müəssisələrinin bazasında Texnoparkların yaradılması üçün qanunvericiliyin 
formalaşdırılması və digər zəruri işlərin görülməsi. 

Məqaləmin sonunda onu da xatırladıb vurğulamaq istəyirəm ki, bilik iqtisadiyyatına doğru 
irəliləyən ölkəmizdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) nəzdində Yüksək 

Texnologiyalar Parkının – “AMEA YT Park” MMC-nin yaradılması elmin kommersiyalaşdırılması 
istiqamətində qəbul olunmuş təqdirəlayiq bir qərardır. Mən hesab edirəm ki, bu bir nümunəvi model 

kimi Təhsil Nazirliyinin tabeliyində mövcud olan Ali Təhsil Müəssisələrinin (ATM) nəzdində də 

qurularsa, həm universitetlərin elmi-tədqiqat işləri, həm də elmi-tədqiqat laboratoriyalarının 
fəaliyyətinə müsbət təsir etməklə yanaşı, həmçinin universitetlərin maliyyə imkanlarının artmasına 
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elmin kommersiyalaşdırılması hesabına nail olmaq mümkün olar. Onu da qeyd etmək yerinə düşər 

ki, Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında (24 oktyabr 2013-cü 

il) ATM-nin nəzdində müasir təminatlı peşə - tədris mərkəzlərinin və komplekslərinin qurulması, 
kampusların, dövlət-biznes partnyorluğu sisteminin, Texnoparkların yaradılması kimi tədbirlərin 

görülməsi nəzərdə tutulub. Əgər ATM-də elmin kommersiyalaşdırılması işlərinə kütləvi formada 

start verilərsə, bu halda sənaye müəssisələri də “Universitet-sənaye əməkdaşlığı”na daha maraqlı 
olaraq müxtəlif çeşidli innovativ layihələr hazırlayaraq bir-birlərinə dəstək ola bilərlər. Belə olan 

halda ölkənin bilik iqtisadiyyatına keçid prosesi daha sürətlə və uğurla reallaşar. Ümid edirəm ki, 

məqalədə qeyd olunan bəzi təkliflər gələcəkdə müzakirə olunaraq reallaşdırılması üçün mümkün 
mexanizmlərin işlənib hazırlanması istiqamətində də praktiki əhəmiyyətə malikdirlər.  
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Azərbaycanda sənaye parklarının, sənaye məhəllələrinin  
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XÜLASƏ 
 

Təqdim olunan məqalədə Azərbaycanda son illər maraqla qarşılanan sənaye parklarının, sənaye 

məhəllələrinin və texnoparkların müasir vəziyyəti, bu qurumların Milli iqtisadiyyata və xüsusilə qeyri-neft 
sənayesinə təsiri kimi məsələlər araşdırılmışdır. 

Müəllif məqalənin yekununda tədqiq olunan mövzuya uyğun əldə olunan nəticə və təklifləri də ümumi 
formada qeyd etmişdir. 

Açar sözlər: Sənaye müəssisələri, Sənaye parkları və məhəllələri, Texnoparklar, Rezidentlər, Texnoloji 
Transfer Ofisləri (TTO). 

 
Najimov Arif s/o Asif 

 
Current situation of industrial parks, industrial estates and technoparks in Azerbaijan 

 

SUMMARY 
 

The proposed article investigates the current situation of industrial parks, industrial estates and 

technoparks in Azerbaijan and its impact to the National economy and especially the non-oil sector which is 
of interest for researchers in recent years.  

The author of the article had mentioned results and suggestions according to the researched subject in 
general at the end. 
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Technology Transfer Office (TTO).  
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SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

VƏ MÖVCUD PROBLEMLƏRİN HƏLLİ YOLLARI 
 

Azərbaycan Respublikası özünün tarixi ənənələrinə, geosiyasi vəziyyətinə, təbii sərvətlərinə, 

iqtisadi potensialına və bəzi başqa parametrlərinə görə Xəzər regionuna daxil olan ölkələrin əsas 

elementidir. Onun daxili və xarici siyasəti təkcə regional deyil, həm də qlobal miqyaslı situasiyalara 
öz təsirini göstərir.  

İnsanın yaxşı həyatını təmin edən amillərdən biri də ekoloji vəziyyət, sağlamlıq və təbiətin, 

ətraf mühitin qorunmasıdır. İnsanların sağlamlığı, ekoloji vəziyyət, udduğumuz hava, içdiyimiz su – 

bütün bunlara biz çox böyük diqqət göstərməliyik. 

Ekoloji məsələlərə diqqət, münasibət, eyni zamanda ölkənin ümumi siyasətinin və 

mədəniyyətinin təzahürüdür. Son nəticədə ən önəmli sahə budur. Neft – qaz tükənən sərvətlərdir. 

Onların müvəqqəti önəmi var. Ancaq təbiət, ətraf mühit – bu, daimi sərvətdir. Əsrlər boyu, 

minilliklər boyu təbiət olub, kainat olub, dünya olubdur. Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, bunu 

qoruyaq. 

Məlumdur ki, cəmiyyətin mədəniyyətlərarası dialoqa qoşulduğu və sivilizasiyaya inteqrasiya 

etdiyi müasir dövrdə ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi planetar və qlobal xarakterli, olduqca 

mütərrəqi və perspektivli elm sahəsinə çevrilmişdir. Hazırda dünyanın məşhur ekoloqları və 

mütəxəssisləri belə qənaətə gəlmişlər ki, ekoloji situasiya və aspektlər, eləcə də ətraf mühitin 

mövcud durumu nəzərə alınmadan, qiymətləndirilmədən, müvafiq monitorinq aparılmadan insan 
həyatının bütün sferalarında (sosial-iqtisadi, ailə-məişət, ekoloji, aqrar, təbabət və sağlamlıq və s.) 

uğura, tərəqqiyə və davamlı, dayanıqlı inkişafa nail olmaq qeyri-mümkündür. Çünki insan həyatının 
bütün sferalarını yalnız ekoloji durumun nəzərə alınması, ona neqativ təsir göstərilməməsi, 
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disbalansın yaradılmaması və ətraf mühitə, onun amillərinə, biosferə, ekosistemlərə, ümumilikdə isə 

təbiətə heç bir zərər vurulmaması çərçivəsi daxilində davamlı surətdə inkişaf etməsi mümkündür və 

realizasiya oluna bilər. Əks təqdirdə ekoloji tarazlığın pozulmasına, disbalansın yaranmasına, ətraf 

mühitə antropogen təsir göstərilməsinə yol verilməklə həyata keçirilən bütün tədbirlər ekoloji 

katalizm (partlayış), mövcud situasiyanın pozulması və ağır kütləvi fəsadların törənməsi ilə 

nəticələnər [1]. 

Yuxarıda sadalanan bir çox faktorlarla yanaşı sənaye müəssisələrinin istehsal prosesini və 

onların ətraf mühitə təsirini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı Şəkil 1-də təqdim olunan nümunəvi 

bir sxemlə tanış olaq. 
 

 
Şəkil 1: Sənaye müəssisəsinin istehsal prosesinin göstəriciləri arasında əlaqə. 

 
İlk növbədə onu xatırlatmaq istərdim ki, sənaye müəssisəsində qiymətləndirmə aparılması üçün 

BMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatının (UNİDO) Resurs Səmərəliliyi və Daha Təmiz İstehsal 
(RSDTİ) göstəricilər sistemindən istifadə olunur. Bu sistem 3 (üç) resursdan (materialdan, enerjidən 
və sudan) istifadə və 3 (üç) toksiki qaz, çirkab su və bərk tullantılar olmaqla cəmi 6 (altı) əsas və bir 
aidiyyatı göstəricidən (hazır məhsuldan) ibarətdir. 

Şəkildən də göründüyü kimi sənaye müəssisəsinin istehsal prosesi zamanı istifadə edilən 
resurslar (xammal və s.) müxtəlif proseslər keçdikdən sonra zərərli tullantılarla yanaşı insanın 
istifadə (istehlak) etməsi üçün hər hansı bir faydalı - hazır məhsul əldə olunur. Qeyd olunan istehsal 
prosesi zamanı sənaye müəssisəsinin ətraf mühitə mənfi təsiri sahibkar tərəfindən daim diqqət 
mərkəzində saxlanmalıdır və həmin mənfi təsirin minimum olmasına çalışılmalıdır. 

Müasir dövrdə hər bir ölkənin Milli iqtisadiyyatında sənaye müəssisələrinin ətraf mühitə təsiri 
daim diqqət mərkəzində saxlanılmaqla yanaşı, yeni texnika və texnologiyaların tətbiqi, 
innovasiyaların istehsalatda istifadəsi və müxtəlif çeşidli məhsul istehsalına səmərəlilik 
göstəricilərinə əməl etməklə yüksək rəqabətədavamlı məhsul istehsalına çalışılmalıdır. Onu da 
vurğulamaq lazımdır ki, sadaladığımız keyfiyyət göstəricilərinə heç də bütün sənaye 
müəssisələrinin rəhbərləri əməl etmir, hətta ətraf mühitə, xüsusilə insan sağlamlığına ziyan vuran 
qanunsuz istehsal ilə məşğul olanlar da mövcuddur. Belə olan halda ətraf mühitə xeyli ziyan 
vurmaqla yanaşı istehsal olunmuş keyfiyyətsiz məhsul rəqabətədavamlı olmadığından satış az və ya 
heç olmadan həmin sənaye müəssisəsinə ziyan dəyir, ölkə vətəndaşları və cəmiyyət üçün təhlükə 
mənbəyinə çevrilir.  

Tədqiqat zamanı o da məlum olmuşdur ki, dünya üzrə sənaye müəssisələri tərəfindən əmələ 

gətirilən toksiki tullantıların atmosfer havasına təsiri nəticəsində vaxtından əvvəl ölənlərin sayı ildə 

4,5 milyon nəfərə çatacaq (hazırda bu göstərici 3 milyon nəfərdir). 

Yuxarıdakı məsələ ilə əlaqədar olaraq bəzi ekspertlərin mövqeyini aşağıdakı kimi sadalamaq olar: 
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 Təmiz istehsal düşüncəsinin azlığı və istehsal prosesinə təsir edən davranış və şərtlərin 

məhdudluğu; 
 Aşağı keyfiyyətli enerji daşıyıcıları və köhnəlmiş texnoloji proses; 
 Tullantısız texnologiyalar çıxışının olmaması və tullantılara qarşı preventiv və nəzarət 

sistemlərinin məhdudluğu; 
 Standartların hazırlanması, tətbiqi və buna nəzarət sisteminin səmərəli işləməməsi; 

 Və digər səbəblər.  

Bunlardan başqa tədqiqat zamanı o da məlum olmuşdur ki, yuxarıdakı cari problemin olmasına 
sənaye müəssisə sahibkarlarının da öz arqumentləri var. Həmin arqumentləri aşağıdakı kimi 
sıralamaq mümkündür. 

Sənaye müəssisələrində innovasiyalara mane olan amillər aşağıdakılardan ibarətdir: 

 iqtisadi amillər: 

 istehsal amilləri; 

 digər amillər.  

İndi isə yuxarıdakı amilləri tək-tək göstərək.  
 

İqtisadi amillər: 

 şəxsi maliyyə vəsaitinin kifayət  qədər olmaması;  
 dövlət tərəfindən maliyyə yardımının kifayət qədər olmaması;  
 təzə məhsullara ödəniş qabiliyyətli tələbatın aşağı olması;  
 yeniliklərin dəyərinin  yüksək olması;  
 yüksək iqtisadi riskin olması;  
 təzə məhsullara çəkilən xərclərin əvəzinin ödənilməsi müddətlərinin uzun olması. 
İstehsal amilləri: 

 sənaye müəssisənin innovasiya potensialının aşağı olması;  
 ixtisaslı işçilərin çatışmaması;  
 yeni texnologiyalar haqqında informasiyanın çatışmaması;  
 müəssisələr tərəfindən yeniliklərin qəbul edilməməsi;  

 satış bazarları haqqında  informasiyanın çatışmaması;  
 digər müəssisə və elmi təşkilatlar ilə kooperasiya qurmaq təcrübəsinin azlığı.  
 

Digər amillər:  

 daha əvvəlki innovasiyalar nəticəsində təzə məhsullara ehtiyacın olmaması;  
 innovasiya fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik və normativ - hüquqi sənədlərin 

olmaması;  
 innovasiya prosesi müddətinin qeyri-müəyyən olması;  
 innovasiya infrastrukturunun (vasitəçilik, informasiya, hüquq, bank və s. xidmətlərinin)  

inkişaf etməməsi;  

 sənaye müəssisələrində tədqiqat və təkmilləşdirmə (R & D) mərkəzlərinin olmaması və ya 

qurulmasında təcrübə azlığı; 
 beynəlxalq proqram və layihələrdən istifadə etmək təcrübəsinin azlığı və ya heç olmaması; 
 texnologiyalar bazarının inkişaf etməməsi və s.  
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Qeyd olunan arqumentlərin mövcudluğu heç bir halda sənaye müəssisəsinə ixtiyar vermir ki, 

istehsal prosesi zamanı ətraf mühitə mənfi təsir göstərilsin. Elə bu səbəbdən də bir çox beynəlxalq 

təşkilatlar və qurumlar içərisində BMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatının (UNİDO) Resurs 

Səmərəliliyi və Daha Təmiz İstehsal (RSDTİ) konsepsiyası aşağıda qeyd olunan məqsədə xidmət 

edir. 

Resurs Səmərəliliyi və Daha Təmiz İstehsal, resursların məhsuldarlığının yüksəldilməsi, ətraf 

mühitə təsirinin azaldılması və insan sağlamlığının və rifahının möhkəmləndirilməsi kimi 3 (üç) 

əsas məqsədə nail olmaq üçün profilaktik ekoloji metod və təcrübələrin tətbiqi və ümumi istehsalın 
idarə edilməsidir. 

Belə bir deyim də var ki, “Profilaktika müalicədən daha səmərəlidir”. 
Yuxarıda qeyd olunan BMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatının (UNİDO) Resurs Səmərəliliyi 

və Daha Təmiz İstehsalın (RSDTİ) ölkəmizdə də icra etdiyi bir proqramı da var ki, onun məqsədi 

Azərbaycanın sənaye müəssisə sahibkarlarına dəstək olmaqdır.  
RSDTİ-nin nümayiş proqramının əsas məqsədi Azərbaycan sahibkarlarına xammal, material, 

enerji resurslarının qeyri-səmərəli istehlakı, tullantıların utilizasiyası xərcləri, ətraf mühitə atılan 
tullantı və çirkləndirici maddələrə görə ödənişlər səbəbindən yaranan maliyyə və material itkilərinin 

və aidiyyatı dövlət orqanları tərəfindən müvafiq cərimə sanksiyalarının azaldılması üzrə praktiki 

kömək göstərməkdir. 

RSDTİ-nin nümayiş proqramına aşağıdakılar daxildir: 
 Enerjidən səmərəli istifadə; 

 Xammal və materiallardan səmərəli istifadə; 

 Sudan səmərəli istifadə; 

 Atmosfer havasına atılan tullantıların minimumlaşdırılması; 
 Su tullantılarının minimumlaşdırılması; 
 Digər tullantıların minimumlaşdırılması.  
RSDTİ üzrə ətraf mühitin idarə edilməsi və qorunması sahəsində təkamül aşağıdakı mərhələləri 

əhatə edir:  

I mərhələ: Təbii resurslardan istifadənin və tullantıların idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi; 

II mərhələ: Təbii resursların qorunması və istehsal prosesində tullantıların həcminə nəzarət; 

III mərhələ: Təbii resursların bərpa edilməsi və tullantıların utilizasiyası; 
IV mərhələ: İstehsalın səmərəliliyinin artırılması, təbii resurslardan istifadənin həcminin 

azaldılması və tullantıların əmələ gəlməsinin məhdudlaşdırılması.  
Yuxarıda sadalanan mərhələləri Şəkil 2-də aşağıdakı kimi göstərmək mümkündür. 
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Şəkil 2: RSDTİ üzrə ətraf mühitin idarə edilməsi və qorunmasının təkamül mərhələləri. 

 

İndi isə sənaye müəssisələrində RSDTİ-nin tətbiqini və onun əhəmiyyətini aşağıdakı kimi 
qeyd edə bilərik. 

 enerji və materiallarda itkilərin azaldılması hesabına xərclərə qənaət; 

 sənaye müəssisənin fəaliyyətinin effektivliliyinin artırılması;  
 məhsulların keyfiyyətinin artırılması və bunun davamlılığının təmin edilməsi; 

 istehsal prosesində material itkisinin qarşısının alınması və onların bərpası; 
 yeni və inkişaf etdirilmiş bazar imkanları;  
 iş mühitinin yaxşılaşdırılması (sağlamlıq və təhlükəsizlik baxımından) imkanlarının 

mövcudluğu;  
 sənaye müəssisənin imicinin yaxşılaşdırılması;  
 ekoloji normalara daha dəqiq riayət olunması;  
 istehsal prosesinin bütün dövrlərində tullantıların idarə edilməsi vasitəsi ilə xərclərə qənaət. 

Sənaye müəssisələrində RSDTİ-nin tətbiqi mərhələlərini də aşağıdakı kimi sıralamaq olar: 
1. Hazırlıq, 

2. İlkin qiymətləndirmə, 

3. Detallı qiymətləndirmə, 

4. Texniki - iqtisadi əsaslandırma, 
5. Həyata keçirmə. 

Sənaye müəssisələrində RSDTİ-nin qiymətləndirilməsi aşağıdakı kimi aparılır: 
 əsas istiqamətlərin müəyyən olunması və prosesə təsirlərin monitorinqi; 

 resurs qeyri-səmərəliliyinin və tullantıların yarandığı mənbələrin müəyyən olunması və 

təhlili; 

 seçimlərin və onların tətbiq imkanlarının müəyyən olunması; 
 daha sadə, tətbiqi çətin və bahalı olmayan həllərin istifadə olunması.  
RSDTİ-nin məqsədlərə doğru fəaliyyət ardıcıllığı aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Giriş materialların dəyişdirilməsi;  

2. Texnologiya və ya prosesə dəyişiklik;  
3. Avadanlıqların səmərəliliyinin artırılması;  
4. Yenidən emal və təkrar istifadə;  

5. Məhsulun modifikasiyası;  
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6. Prosesə nəzarətin yüksəldilməsi;  

7. Faydalı əlavə məhsulun istehsalı;  
8. Təsərrüfatçılığın yaxşılaşdırılması.  
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, BMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatın (UNİDO) RSDTİ 

komponenti çərçivəsində Azərbaycan ərazisində, xüsusilə Bakı şəhəri və digər iqtisadi rayonlarında 
8 sahibkarlıq subyektində RSDTİ metod və metodologiyalarının tətbiqi məqsədilə ilkin 

qiymətləndirmələr aparılmışdır. Həmin sənaye müəssisələr üzrə verilmiş 22 təklif üzrə 49726,4 

AZN həcmində xərclərə qənaət müəyyən olunmuşdur [4].  
Beləliklə qeyd olunan faktlar bir daha bizə əsas verir ki, hər bir sənaye müəssisəsi öz 

fəaliyyətini daha optimal qurmaqla, həmçinin beynəlxalq təcrübədən səmərəli istifadə etməklə ətraf 

mühitə daha az mənfi təsir etməklə məhsuldar fəaliyyət göstərə bilər. 

 
NƏTİCƏ 

 

Məqalədə əsasən sənaye müəssisələrinin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi və mövcud 
problemlərin həlli yolları, həmçinin BMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatının (UNİDO) Resurs 
Səmərəliliyi və Daha Təmiz İstehsal (RSDTİ) konsepsiyası, göstəricilər sistemi, nümayiş proqramı 
və RSDTİ üzrə ətraf mühitin idarə edilməsi və qorunması sahəsində təkamül mərhələləri, sənaye 
müəssisələrində RSDTİ tətbiqi və onun əhəmiyyəti, qiymətləndirilməsi və fəaliyyəti mərhələ-
mərhələ tədqiq edilmişdir. Bunlarla yanaşı onu da əlavə etmək yerinə düşər ki,  hər bir sənaye 
müəssisəsinin rəhbəri davamlı inkişafa nail olmaq üçün özünün strateji hədəflərini də dəqiq 
müəyyən edib rəqabətədavamlı məhsul istehsalı ilə məşğul olmalıdır [3]. Həmin strateji hədəflərdə 
sahibkar və ya sənaye müəssisəsinin rəhbəri davamlı inkişaf konsepsiyasının 3 əsas (iqtisadi, sosial 
və ətraf mühitə təsir - ekoloji) kriteriyalarını da nəzərə almalıdır. 

Kiçik bir məlumat vermək istərdim ki, strateji hədəfin və səlahiyyətin işlənməsi, məqsədin 
müəyyənləşməsi və strategiyanın qəbul edilməsi, inkişaf istiqamətinin işlənməsi prosesinin əsas 
məsələsidir [2] ki, bunu da hər bir sənaye müəssisəsinin rəhbəri mütləq nəzərə alıb fəaliyyətini 
təşkil etməlidir. 

Yekun olaraq əlavə etmək istərdim ki, sənaye müəssisələrinin ətraf mühitə təsirinin 
qiymətləndirilməsi və mövcud problemlərin həlli yolları, həmçinin yerli icra hakimiyyəti və 
bələdiyyələrin də nəzarəti və müdaxiləsi ilə mümkündür. Bu məqsədlə həmin hakimiyyət 
orqanlarının rüblük və illik monitorinq işləri, həmçinin tərtib etdikləri hesabatlar da bu məsələnin 
həllinə müsbət təsir edə bilər. 

O da məlumdur ki, hər bir bələdiyyənin ərazisində yerləşən sənaye müəssisəsi fəaliyyəti ilə 
həmin ərazinin ətraf mühitinə və sakinlərinə müəyyən təsirlər edir. Belə olan halda həm 
bələdiyyələr, həm də yerli icra hakimiyyəti nümayəndəliyi birbaşa və ya dolayısı ilə məsuliyyət 
daşıyırlar. Ona görə də dövlət – biznes (sənaye) tərəfdaşlığı müəyyən kriteriyalar və şərtlərlə 
qurulub birgə fəaliyyət göstərilməlidir ki, yerli, regional və milli iqtisadiyyat ətraf mühitə az təsirlə 
sənaye müəssisələrini inkişaf etdirsin. Belə olan halda yeni iş yerlərinin açılması, məhsul - ərzaq 
bolluğu, ixrac potensialının artımı və ölkəyə valyuta (investisiya) gətirilməsi və s. uğurlu iqtisadi 
artıma nail olmaq mümkündür. 
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 Nəcimov Arif Asif o. 
 

Sənaye müəssisələrinin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi və mövcud  
problemlərin həlli yolları 

 

XÜLASƏ 
 

Təqdim olunan məqalədə sənaye müəssisələrinin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi və mövcud 
problemlərin həlli yolları, həmçinin BMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatının (UNİDO) Resurs Səmərəliliyi 
və Daha Təmiz İstehsal (RSDTİ) konsepsiyası ilə əlaqədar məsələlər tədqiq edilmişdir.  

Müəllif məqalənin yekununda tədqiq olunan mövzuya uyğun əldə olunan nəticə və təklifləri də ümumi 
formada qeyd etmişdir. 

 
Açar sözlər: Sənaye müəssisələrinin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi, Resurs Səmərəliliyi və 

Daha Təmiz İstehsal (RSDTİ), Strateji idarəetmə, Yerli hakimiyyət orqanları. 
 

Najimov Arif s/o Asif 
 

Environmental assessment of the industrial enterprises and the ways  
of solving existing problems  

 

SUMMARY 
 

The proposed article investigates the environmental assessment of the industrial enterprises and the 

ways of solving existing problems. The concept and relevant issues of Resource Efficiency and Cleaner 
Production (RECP) of United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) have also been 

studied. 
The author of the article had mentioned the results and suggestions according to the researched subject 

in general at the end. 

Keywords: Industrial enterprises, Environmental Impact Assessment, Resource Efficiency and Cleaner 
Production (RECP), Strategic Management, The local authorities. 
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Səfərov Azər Nəbi oğlu 

 

Təşkilati-texniki göstəricilər tikinti müəssisəsinin rəqabətqabiliyyətinin  
qiymətləndirilməsinin əsası kimi 

 

XÜLASƏ 
 

Məqalədə müəssisəsinin rəqabətqabiliyyətinin qiymətləndirilməsinin müxtəlif üsulları araşıdırılır. 
Tikinti müəssisələrinin rəqabətqabiliyyətinin qiymətləndirilməsində əsas yanaşmalar təhlil olunub, mövcud 
yanaşmaların nöqsanları araşdırılıb və texniki göstəricilərin əsasında müəssisələrin rəqabətqabiliyyətinin 

qiymətləndirilməsi üsulları təklif olunur. Məqalədə səmərəli rəqabətin əsasında rəqabətqabiliyyətinin 
qiymətləndirilməsi təhlil edilir. Müasir bazar şəraitində bu yanaşma ən məqsədə uyğun hesab edilir. 
Təşkilatı-texniki göstəricilər birbaşa müəssisənin rəqabətqabiliyyəti ilə bağlıdır. Bu göstəricilər əsasən 
müəssisənin rəqabət üstünlüklərini müəyyənləşdirir və inşaat bazarında müəssisənin rəqabətqabiliyyətinin 

yaxşılaşdırılması üçün mühüm vasitədir. 
Açar sözlər: üsullar, rəqabətqabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, tikinti, müəssisə, təşkilat. 
 

 

Safarov Azer Nabi 
 

Organizational and technical indicators as basis of assessment of competitiveness of the 
construction enterprise 

 

SUMMARY 
 

The article describes various methods of assessing the competitiveness. The authors analyze main 
approaches to the competitiveness assessment of a construction enterprise, reveal the drawbacks of 
existing approaches, and propose the assessment methodology of company's competitiveness on the basis of 

organizational and technical indicators. In the article competitiveness estimates are analysed on the basis of 

the theory of a workable competition. This approach is represented to the most reasonable in modern market 
conditions. Organizational and technical indicators are directly connected with business competitiveness. 
They in many respects predetermine competitive advantages of the entity and are the important instrument of 

increase in business competitiveness in the construction market. 
Keywords: methods, competitiveness assessment, building, enterprise, organization. 
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TİKİNTİ TƏŞKİLATLARININ İŞÇİ QÜVVƏSİ İLƏ TƏMİN OLUNMASI, İŞ VAXTININ 
UÇOTU VƏ İŞ VAXTINDAN İSTİFADƏ EDİLMƏSİNƏ TƏSİR EDƏN AMİLLƏRİN 

TƏHLİLİ 
 
Tikinti iqtisadiyyatın mühüm sahələrindən biridir.Tikinti müəssisələrində əmək ehtiyatlarından 

istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsinə təsir göstərən amillərdən biri də iş vaxtından 
düzgün istifadə edilməsidir. İş vaxtından səmərəli istifadə edilməməsi və iş vaxtı itkisinə yol 

verilməsi müəssisənin məhsul buraxılışı həcminin artırılması imkanını azaldır və əmək 

məhsuldarlığının yüksəldilməsinə mənfi təsir göstərir. Bu zaman müəssisə istehsal planının yerinə 

yetirilməsi üçün normal vəziyyətdə tələb olunandan artıq işçi qüvvəsi saxlamaq məcburiyyətində 

qalır ki, bu da təsərrüfat fəaliyyəti üçün mənfi hal hesab olunur. Bütün bunlarla əlaqədar olaraq 

əmək iş vaxtından istifadə edilməsinin vəziyyəti uçotun və  iqtisadi təhlilin köməyi ilə dərindən 

öyrənilməlidir. 

Qarşıya qoyulan vəzifələrdən  asılı olaraq müəssisələr nəinki maddi ehtiyatları, həm də əmək 

kollektivinin sayını müəyyən edirlər. Konkret vəzifələrə müvafiq olaraq müəssisənin-təşkilatın 
rəhbəri hər bir işçiyə müvafiq  sənəd: əmək müqaviləsi, vətəndaş hüquqi xarakterli (podrat, 
razılaşma, tapşırıq ) müqavilələri rəsmiyyətə salmaqla kollektivi formalaşdırır. Əməyin təşkili və 

ödənişi , həm də əmək münasibətlərinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsini, həm də əməyin 

ödənişinin forma və sistemlərini, iş rejiminin təyin edilməsini və s. seçilməsini nəzərdə tutan əmək 

haqda qanunverici normativ aktlarla tənzimlənir.[1.s99]  

Əmək resurslarından istifadə ilk növbədə iş vaxtı fondundan istifadə dərəcəsindən asılıdır. 
Hesabat dövrü ərzində mövcud əmək resurslarından istifadə bütün işçilər tərəfindən, bir fəhlə 

tərəfindən işlənmiş adam-günlərinin və saatlarının miqdarına görə qiymətləndirilir. Planlaşdırma və 

təhlil işləri yaxşı qurulmuş müəssisələrdə əmək resurslarından istifadəni ifadə etmək məqsədilə 

gələn hesabat ili üçün müəssisənin iqtisadi və sosial inkişafı planını tərtib edən zaman iş vaxtı 
balansı tərtib  edilir və bütün hesabat dövrü ərzində onun gözlənilməsinə operativ nəzarət edilir. 

Əksər istehsal müəssisələrində, xüsusilə də mövsümi istehsal sahələri mövcud olan müəssisələrdə 

təqvim ilinin  ayrı-ayrı dövrlərində əmək resurslarına olan tələbat və onlardan istifadə göstəriciləri 

fərqləndiyinə görə planlaşdırılan il üçün iş vaxtı balansında iş vaxtı fondu ilin ayrı-ayrı rüblər üzrə 

hesablanır. 
Aparılan təhlil müəssisə üzrə iş vaxtı həcmini müəyyən etməyə daha əlverişli şərait yaradır. 

Lakin bununla belə qeyd etmək lazımdır ki, hesabat ilində iş vaxtından istifadə göstəricisinin 

plandan kənarlaşması həmişə işçi qüvvəsindən tam istifadə edilməsini xarakterizə etmir. Bunu 

nəzərə alaraq müəssisə üzrə il ərzində orta hesabla işlənmiş işçilərin sayını və iş gününün orta 

uzunluğunu müəyyən etmək lazımdır. Hesabat dövründə bir işçinin orta hesabla işdə olduğu 
günlərin sayını müəyyən etmək üçün müəssisə üzrə bütün işçilər tərəfindən işlənmiş adam-
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günlərinin sayını işçilərin orta illik siyahı sayına bölmək lazımdır. İş gününün orta uzunluğunu 
müəyyən etmək üçün isə müəssisə üzrə bütün işçilər tərəfindən işlənmiş adam-saatlarının sayını 
ümumi adam günlərinin sayına bölmək lazımdır. İş vaxtından istifadənin təhlili iş vaxtı balansının 
məlumatlarına əsasən yerinə yetirilir. 

 

Cədvəl 1.  
İş vaxtı balansı (beşgünlük həftədə bir işçi hesabı ilə) 

 

 
Göstəricilər 

 
 H

es
ab

at
 

d
öv

rü
 

Plan dövrü 

Cəmi 

Rüblər üzrə 

     I    II   III   IV 

1.təqvim vaxt fondu, gün  366 365 90 91 92 92 

2.qeyri iş günləri 93 88 19 23 25 21 

bayram 8 5 1 3 ..... 1 

istirahət 85 83 18 20 25 20 

onlardan əlavə istirahət  34 33 6 7 12 8 

3.Təqvim iş günlərinin miqdarı(nominal fond) 273 277 71 68 67 71 

4.İşə çıxmayan günlərin sayı 31.2 31.2 8.0 7.7 7.6 7.9 

-növbəti və əlavə məzuniyyət 16.3 17.8 4.4 4.5 4.5 4.4 

-tədris məzuniyyəti 0.8 1.1 0.4 0.3 0.2 0.2 

-doğumla əlaqədar  1.1 1.4 0.4 0.3 0.3 0.4 

-xəstəlik 9.8 9.3 2.4 2.2 2.2 2.5 

5.Qanunvericilikdə icazə verilən digər işə 
çıxmamalar 1.8 1.6 0.4 0.4 0.4 0.4 

6.Müdiriyyətin razılığı ilə işə çıxmama (gün) 0.8 ..... ..... .... ..... ...... 

7.Bütöv gün ərzində boşdayanma (hesabat üzrə) 0.1 .... ..... 60.0 ..... ..... 

8. İldə iş günlərinin sayı 241.8 245.8 63.0 7.67 59.4 63.1 

9.İş gününün orta(nominal uzunluğu), saat 7.67 7.67 7.67 0.04 7.67 7.67 

10.İş günü uzunluğunun qısaldılması ilə əlaqədar 
vaxt itkiləri, saat  

0.05 0.04 0.04 ..... 0.04 0.04 

-südəmər uşaqlı qadınlar üçün ..... ..... ...... ..... ..... ...... 

-növbədaxili boşdayanmalar ...... ...... ..... 0.02 ..... ..... 

-bayram günlərində 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 

-ağır və sağlamlıq üçün zərərli işlərdə çalışanlar 
üçün  

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

-yeniyetmələr üçün 0.01 0.01 0.01 7.63 0.01 0.01 

11.İş gününün orta uzunluğu,saat 7.62 7.63 7.63 460 7.63 7.63 

12.Bir fəhlə hesabı ilə yararlı iş vaxtı fondu,saat 1842.5 1875 481  453 481 

 
Müəssisənin iş vaxtının uçotuna əsasən tərtib edilmiş adam-gün və adam-saat üzrə iş vaxtı 

balansı gələcəkdə iş vaxtından istifadə edilməsinin təhlili və qiymətləndirilməsi üçün əsas mərhələ 

hesab olunur. İş vaxtı balansı iş vaxtının büdcəsi və ondan istifadə edilməsi barədə hərtərəfli 

anlayışa malik olmaq üçün əsas verir. Qəbul edilmiş qaydaya görə iki növbəli iş rejimində və 

növbənin uzunluğu 8 saat qəbul edildikdə hər VIII gün şənbə günü hesab olunur.Fəhlələrdən başqa 
digər işçi kateqoriyaları üzrə iş vaxtı balansı tərtib edilmir.İş vaxtı balansı bütövlükdə müəssisə üzrə 
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onun əsas və köməkçi sexləri və istehsal sahələrində çalışan fəhlələr üzrə tərtib edilir. İş vaxtı 
itkiləri fəhlələrin iş vaxtından sonra işə cəlb edilməsini zəruri etdiyinə görə bu səbəbdən işlənilmiş 
iş saatlarının miqdarı hesablanır. Təhlil apardığımız tikinti müəssisəsində əmək resurslarından 
istifadəni xarakterizə edən ümumi göstəricilər aşağıdakı cədvəldə verilir.  

 

Cədvəl 2 
 

Tikinti müəssisəsində əmək resurslarından istifadəni 
xarakterizə edən ümumi göstəricilər 

                                                                                           

Göstəricilər 
Keçən  

ildə 

Hesabat ilində Kənarlaşma 
plan   
üzrə 

faktiki 
Keçən ilə 
nisbətən 

Plana       
nisbətən 

1.Fəhlələrin orta illik sayı, nəfər 3210 3180 3084 -126 5 

2.Bir fəhlə tərəfindən işlənib      

Gün 236 245.8 241.8 +5.8 -4.0 

Saat      

3.İş gününün orta uzunluğu,saat 7.60 8.0 7.63 +0.3 -0.37 

İş vaxtından sonra işlənmiş, min 

saat 

22.4 ― 25.6 +3.2 ― 

 
 

Verilən məlumatlardan göründüyü kimi müəssisədə mövcud əmək resurslarından tam həcmdə 
istifadə olunmamış, iş vaxtı itkilərinə yol verilmişdir. Orta hesabla bir nəfər fəhlə tərəfindən 
işlənmiş günlərin sayı 4 gün, iş gününün uzunluğu isə 0,3 saat az olmuşdur. Bu səbəbdən iş vaxtı 
itkiləri 4 x 3084=12336 gün və ya 12336 x 8=98688 saat olur. İstehsalat və əməyin təşkilində olan 
qurğularla, yəni subyektiv səbəblərlə əlaqədar növbəarası boşdayanmalar da çox olmuşdur. Bu 
səbəbdən iş vaxtı itkiləri 3084 x 241 x 0,37= 275000 saat təşkil edir. Bütövlükdə müəssisə üzrə iş 
vaxtı itkilərinin ümumi həcmi  

1845-1966 x 3084=-373164 saat olur. Bunu dürüst göstərici kimi qəbul etmək də olmaz. Belə 
ki, burada iş vaxtından əlavə iş vaxtı hesaba alınmamışdır. Bu göstəricini hesaba alsaq iş gününün 
faktiki uzunluğu (5690-25,6): (3084 x 241,8)=7,6 saat olur. Bu halda iş vaxtı itkisinin dəqiq miqdarı 
3084 x 241 x 0,4=298284 saat olur.[2 s390] 

İş vaxtından səmərəli istifadə edilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Burada, birinci növbədə, 
hər adama düşən işlənmiş adam-günlərinin sayına fikir vermək lazımdır. Belə bir təhlil fəhlələrin il 
boyu işlə təmin olunması barədə təsəvvür yaratmaqla istehsalın mövsümilik vəziyyətini xarakterizə 
edir. İş vaxtının səmərəli istifadəsi daha geniş mənada nəzərdən keçirilməlidir. İş vaxtının 
istifadəsinə xammal və materialın istifadəsi kimi baxılmamalıdır. Xammal və materialları 
anbarlarda toplayıb saxlaya biliriksə bunu iş vaxtına tətbiq etmək olmur. Deməli, itən vaxt 
həmişəlik əldən gedir. İş vaxtından səmərəli istifadə etmək üçün iş vaxtı itkisini müəyyən etməklə 
hər bir iş prosesinin nə dərəcədə səmərəli yerinə yetirilməsini öyrənmək lazımdır. Təcrübə göstərir 
ki, eyni iş prosesi müxtəlif fəhlələr tərəfindən müxtəlif vaxt məsarifi dairəsində yerinə yetirilir. Bu o 
deməkdir ki, iş vaxtının ehtiyatı bu istiqamətdə də axtarılmalıdır. İş vaxtının istifadəsi iki 
istiqamətdə təhlil edilməlidir. Bunlardan birincisi, iş vaxtının itkisi, digəri isə iş vaxtının qeyri-
məhsuldar istifadə edilməsidir. İş vaxtının itkisinə boş dayanmalar, iş vaxtının qeyri-məhsuldar 
istifadəsinə isə zay məhsulun istehsal edilməsi aiddir. İş vaxtının qeyri-məhsuldar istifadəsi üzrə 
vaxtı müəyyən etmək üçün zay məhsulun dəyərini plan üzrə bir saata düşən məhsulun dəyərinə 
bölmək lazımdır.İş vaxtından istifadənin təhlilində bilavasitə işlənmiş adam-günlərinin sayı vacib 
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amillərdən biridir. İşlənmiş adam-günlərinə əsas etibarilə iki amil təsir göstərir. Bunlardan birincisi, 
işçilərin orta illik sayı, digəri isə hər işçiyə düşən adam-günlərinin miqdarıdır. Amillərin təsir 
dərəcəsi: 

 

 
Cədvəl 3.   

Ümumi adam-günlərinə təsir edən amillər 
 

Göstəricilər 

Ğ   Ölçü 
vahidi 

 
 

Plan 
F          

Fakt 
K   Kənarlaşma 

1. 1.İşlənmiş adam-günlərinin  
cəmi 

   Min adam- 
   günlə  

21,5 22,5 +  +1,0 

2. 2.İşçilərin orta illik sayı A  adam 121 1       124 +3 

3. 3.Hər işçiyə düşən adam-

günlərinin sayı 
A adam-gün 1    177 181 +4 

 
Cədvəldən görünür ki,işlənmiş adam-günlərinin sayı bir min adam-gün çoxalmışdır. 
Təsir göstərən amilləri müəyyən edək; 

1. İşçilərin orta illik sayının dəyişməsinin təsiri: 

+3 x 177 = +531 və yaxud  +0.5 min adam-gün, 

2. Hər işçiyə düşən adam-günlərinin dəyişməsinin təsiri: 

+4 x 124 = +496 və yaxud +0.5 min adam-gün təsir göstərmişdir. 
Cəmi min adam-gün (0.5+0.5) təşkil edir. 

İşlənmiş adam-günlərini təhlil etdikdə iş gününün uzunluğu, gündəlik normaların yerinə 

yetirilməsi, iş vaxtından səmərəli istifadə göstəriciləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Növbədaxili iş 
vaxtı itkiləri isə istehsalın təşkilati-texniki şəraitindən və işçinin özündən asılı olan itkilərə ayrılır. 
Növbədaxili iş vaxtı itkilərinin təşkilati-texniki səbəbləri əsasən aşağıdakılardan ibarət olur: 

texnoloqun; ustanın iş naryadının tapşırığın, iş alətlərinin, qaldırıcı–nəqliyyat vasitələrinin 

gözlənilməsinə gedən vaxt; materialların, alətlərin, yanacağın, enerjinin olmaması; cari təmir və 

yaxud avadanlığın saz halda olmaması; işin müvəqqəti olaraq olmaması. Növbədaxili iş vaxtı 
itkilərinin işçidən asılı olan səbəbləri: növbənin başlanğıcında və nahar fasiləsindən sonra işə gec 

başlamaq; nahar fasiləsindən qabaq və növbənin axırında işi tez qurtarmaq, iş yerində kənar 

danışıqlara aludəçilik və s. İş vaxtından istifadə edilməsinin yaxşılaşdırılması əmək 

məhsuldarlığının səviyyəsinə müsbət təsir edir. Belə ki, əmək məhsuldarlığı iş vaxtının artmasına 
proporsional səbəb olur. Bu amilin xüsusi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, iş vaxtı itkilərinin 

azaldılması və aradan qaldırılması əsas etibarilə əməyin təşkilinin yaxşılaşdırılması hesabına əldə 

edilir və bu nəzərə çarpacaq dərəcədə investisiya qoyuluşu məsrəfləri tələb etmir. 

Növbədaxili itkilərin azaldılması iş vaxtı ehtiyatlarını təşkil edir və bu əməyin düzgün təşkil 
edilməməsindən irəli gələrək bu sahədə görülən tədbirlər nəticəsində aradan qaldırılır. İş vaxtı 
fondunun formalaşmasına və istifadə edilməsinə təsir edən amillərin təhlilində iş vaxtının orta 

uzunluğunun, iş vaxtının və fəhlələrin sayının dəyişməsinin müəssisədə iş vaxtı fondunun 
artırılmasına və onlardan səmərəli istifadə edilməsinə nə dərəcədə təsir göstərdiyi aşkar edilməlidir 

[3s56]. 
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Göstərilən amillərin iş vaxtından istifadə edilməsinə təsir dərəcəsini müəyyən etmək üçün 

müəssisənin uçot və hesabat məlumatlarından istifadə etməklə hesablamaları nəzərdən keçirək. 

 

       

   Cədvəl  4 . 
İş vaxtından istifadə edilməsinə təsir edən amillər 

Göstəricilər 
K

eç
ən

 il
d

ə 

Cari ildə 
Hesabat ilinin keçən ildəkinə və plana 

nisbətən kənarlaşması 

Plan 
üzrə 

Hesabat 
üzrə 

Keçən ildəkinə 
nisbətən 

Plana nisbətən 

Mütləq 
rəqəm 

lə 
%-lə 

Mütləq 
rəqəmlə 

%-lə 

1. Cəmi işlənmiş adam-
günləri (min adam günü 
hesabı ilə) 

526.9 531.0 534.8 +7.9 +1.5 +3.8 +0.7 

2. Cəmi işlənmiş adam-
saatları (min adam 
saathesabı ilə) 

3668 3672 3704 +36 +1.0 +32 +0.9 

3. Fəhlələrin orta siyahı 
sayı  

2175 2190 2210 +35 +1.6 +20 +0.9 

4. Bir fəhləyə düşən 
orta adam-günlərinin 
sayı 

242.3 242.5 242.0 -0.3 -0.1 -0.5 -0.2 

5. İş gününün orta 
uzunluğu, saathesabı ilə 

6.96 6.91 6.93 -0.03 -0.4 +0.02 +0.3 

 

Hesabat ilində fəhlələrin sayının həm keçən ildəkinə, həm də plana nisbətən artması ilə ümumi 

iş vaxtının (yəni adam-günü və adam-saatı) faktiki miqdarı da həm keçən ildəkinə, həm də nəzərdə 

tutulan plana nisbətən xeyli artmışdır. Məsələn, hesabat dövründə keçən ildəkinə nisbətən ümumi 

adam-günü 7.9 min adam-gün (534.8-526.9) və ya 1.5% (7.9:526.0 x 100) və 36 min adam-saat 

(3704-3668) və ya 1.0%  (36:3668 x 100), plana nisbətən  3.8 min adam-gün (534.8-531.0) və ya 

0.7%  (3.8 : 531.0 x 100) və 32 min adam-saat (3704-3672) və ya 0.9%  (32:3672 x 100) artmışdır. 
Bir fəhləyə görə orta hesabla işlənilmiş adam-günlərinin sayına gəldikdə isə burada vəziyyət 

nisbətən pisləşmişdir. Yəni hesabat dövründə keçən ilə nisbətən bir fəhləyə düşən orta adam-

günlərinin sayı 0.3 adam-gün (242.3-242.0) və plana nisbətən 0.5 adam-gün (242.5-242.0) 

azalmışdır. Hesabat dövründə iş gününün orta uzunluğu keçən ildəkinə nisbətən 0.03 saat (6.96-

6.93) qısalmış və nəzərdə tutulan plana nisbətən 0.02 (6.93-6.91) artmışdır. 
Deməli, hesabat ilində işçi qüvvəsindən və iş vaxtından bütövlükdə səmərəli istifadə 

olunmamış və boşdayanma hallarına yol verilmişdir ki, bu da müəssisə üçün mənfi hal kimi 
qiymətləndirilməlidir. Fəaliyyətini təhlil etdiyimiz müəssisədə planda nəzərdə tutulmuş adam-
saatlardan faktiki işlənilmiş adam-saatlarının kənarlaşması aşağıdakı amillərin təsiri nəticəsində 
olmuşdur. 1. Fəhlələrin orta siyahı sayının dəyişməsinin təsiri. Mütləq rəqəmlə nəzərdə tutulan 
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plandan 200 fəhlənin artıq saxlanması hesabına plan üzrə bir fəhlənin iş günü 242.5 adam-gün və 
orta iş vaxtı fondu 32.5 min (20 x 242.5 x 6.9) adam-saat artmışdır. 

2. Bir fəhlənin iş günlərinin plana nisbətən dəyişməsinin təsiri. Bir fəhlənin iş günlərinin planda 
nəzərdə tutulduğundan 0.5 gün az olması hesabına orta siyahı sayının 2210 və iş gününün orta 
uzunluğu 6.93 saat olması nəzərə alınmaqla 11.0 min (0.5 x 2210 x 6.93) adam-saat iş vaxtı 
itkisinin əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. 

3. İş gününün orta uzunluğunun dəyişməsinin təsiri. İş gününün orta uzunluğunun plandan 0.02 
(6.91-6.93) saat artması hesabına iş vaxtı 10.7 (0.02 x 534.8) adam-saatı həcmində artmışdır. 

Beləliklə, yuxarıdakı amillərin təsiri nəticəsində əldə etdiyimiz nəticəni aşağıdakı kimi 
ümumiləşdirmək olar: 

1. İşlənmiş adam-saatlarının cəmi (min adam-saat hesabı ilə) 
a)     plan üzrə  3672   b) hesabat üzrə   3704                                       
c)     plandan kənarlaşma (artmağa doğru)  +32 
2. O cümlədən amillərin təsiri nəticəsində: 
a)fəhlələrin siyahı sayının dəyişməsi hesabına                          +3 
b) orta hesabla bir fəhlənin iş gününün dəyişməsi hesabına      -11 
c) iş günü uzunluğunun dəyişməsi hesabına                              +11 
Bu məlumatlardan görünür ki, müəssisədə fəhlələrin sayının dəyişməsi və iş gününün 

uzunluğunun artması hesabına işlənmiş adam-saatların sayı 43 min adam-saat (32+11) həcmində 
artmış və bir fəhlənin iş gününün dəyişməsi hesabına 11.0 min adam-saat iş vaxtı itkisinə yol 
verilmişdir. Nəticədə üç amildən ikisinin müsbət və birinin mənfi təsiri nəticəsində iş vaxtı 32 min 
adam-saat (43-11) artmışdır. Müəssisənin kifayət qədər əmək resursları ilə təmin olunması,  iş vaxtı 
itkilərinin azaldılması və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi, məhsul istehsalının çoxaldılması, 
müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və istehsalın effektliliyinin yüksəldilməsi problemlərinin 
həllində ən vacib məsələlərdəndir.  Əmək resursları - əhalinin əmək qabiliyyətli hissəsi olub  fiziki 
və əqli əməyə malikdir, maddi nemət hazırlamaq və xidmət göstərmək qabiliyyəti vardır. Əmək 
resurslarının tərkibinə yaşından asılı olmayaraq ictimai təsərrüfat sferasında və fərdi əmək fəaliyyəti 
ilə məşğul olan bütün əmək qabiliyyətli əhali daxildir. Əmək resursları ictimai istehsalatda 
iştirakına görə 2 hissəyə ayrılırlar:  

1. fəal (fəaliyyətdə olan)  2. passiv (potensial) 
Beləliklə, əmək resursları həqiqi və potensial işçilərdən ibarətdir. 
Azərbaycanda əmək resurslarına aiddir: 
a) işləməyən və I və II qrup müharibə və əmək əlilləri və əmək qabiliyyəti yaşında işləməyən 

şəxslər, güzəştli şərtlərlə qocalığına görə təqaüdçülər istisna olmaqla əmək qabiliyyəti yaşında əhali 
b) xalq təsərrüfatında məşğul olan əmək qabiliyyəti yaşından az və çox olan əhali. 

Bazar rəqabəti şəraitində daxili və xarici bazarlara yüksək keyfiyyətli istehlakçıların tələbinə 
uyğun çeşidlərdə, ucuz və mənfəətli, daha tez reallaşdırılan məhsul istehsalı iş yerlərinin yüksək 
ixtisaslı fəhlə kadrları ilə təmin olunmasını, iş vaxtından tam istifadəni tələb edir. İş yerlərinin 
ixtisaslı fəhlə kadrları ilə təmin olunması və iş vaxtı itkilərinin azaldılması istehsalın 
mənfəətliliyinin yüksəldilməsində həlledici rol oynayır. Müəssisənin əmək resursları ilə təmin 
olunması və onlardan istifadənin təhlili qarşısında duran əsas vəzifələr aşağıdakılardır:   

1. Bütövlükdə müəssisə üzrə işçilərin faktiki sayının plana uyğun olması; 
2. Mövcud əmək resurslarının strukturu və dinamikasını təyin etmək; 
3. İş vaxtından istifadəni və iş vaxtı itkilərinin istehsalın həcminə təsirini təyin etmək; 
Elmi-texniki tərəqqinin sürətləndiyi müasir şəraitdə tikinti müəssisələrində əmək 

məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, iş vaxtından səmərəli istifadə olunmasına və ümumiyyətlə, işçi 
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qüvvəsindən istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə təsir göstərən amillərdən biri də fəhlələrin 
ixtisas səviyyəsi hesab olunur. Tikinti –istehsal heyətinin tərkibini təhlil edərkən onların peşələr, 
təhsil səviyyəsi, iş stajı, cinsi üzrə qruplaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, 
mühəndis-texniki işçilərin tərkibi təhsil səviyyəsi üzrə təhlil edildikdə ali, natamam ali və orta 
texniki təhsili olan mütəxəssislər ayrıca göstərilir. Müəssisənin ixtisaslı kadrlarla təmin olunmasının 
öyrənilməsində orta tarif dərəcəsi göstəricisindən geniş istifadə olunur. O, müvafiq dərəcələr üzrə 
fəhlələrin sayı üzrə tarif dərəcələrinin çəkisinin orta hesab göstəricisi kimi hesablanır, məsələn: əgər 
fəhlələrin dərəcələr üzrə sayı: I -30 nəfər, II-18 nəfər, III-100 nəfər, IV-110 nəfər, V-60 nəfər, VI-
70 nəfər, cəmi-388 nəfərdirsə onda orta tarif dərəcəsi 3.93-ə bərabərdir. Yəni: 

(30 x 1+18 x 2+100 x 3+110 x 4+60 x 5+70 x 6):(30+18+100+110+60+70)=3.93 
Orta tarif dərəcəsi haqqında məlumatlardan fəhlələrin ixtisas səviyyəsinin yerinə yetirilən 

əməliyyatların mürəkkəbliyinə uyğunluğunun müəyyən edilməsi üçün istifadə edilir. Belə ki, əgər 
yerinə yetirilən işlərin orta tarif dərəcəsi 4.2-ə bərabərdirsə onda təşkilat fəhlələrin ixtisasının 3.93-
dən 4.2-ə qaldırılmasını nəzərdə tutmalıdır. İxtisasın yüksəldilməsi həm işləyən fəhlələrin 
öyrədilməsi yolu ilə və yaxud yüksək ixtisaslı fəhlələrin işə qəbul edilməsi və aşağı ixtisaslı 
fəhlələrin işdən azad edilməsi hesabına əldə oluna bilər. 

 
 

NƏTİCƏ 
 

Tikinti təşkilatlarında işlərin növbəliliyinin yüksəldilməsi, boş dayanmaların aradan 
qaldırılması, maşın və mexanizmlərin gücündən tam istifadə  və digər əməli tədbirlər “Tikinti 
maşınları və mexanizmlərin istismarı”məsrəf maddəsi üzrə xərclərin azaldılmasını təmin edən əsas 

tədbirlərdir. Müasir şəraitdə tikintidə əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi, təşkilatın vəsaitinin 

eyni vaxtda tikilən çoxlu obyektlər üzrə səpələnməsinin qarşısının alınması, tikinti təşkilatlarının 
iriləşdirilməsi və onların istehsal gücünün artırılması, artıq gərəksiz idarəetmə halqalarının ləğv 
edilməsi idarəetmə heyətinin əmək haqqlarının  tikinti quraşdırma işlərinin həcmlərini hesaba 

almaqla təyin edilməsi və i.a inzibati-idarə xərclərinin azaldılmasını təmin edən əsas ehtiyatlardır. 
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                 N.N Telliyeva 
                                                                                        S.S.Rüstəmova 

 

Tikinti təşkilatlarının işçi qüvvəsi ilə təmin olunması, iş vaxtının uçotu və iş vaxtından istifadə 
edilməsinə təsir edən amillərin təhlili 

 
XÜLASƏ 

 
Məqalədə müasir şəraitdə tikinti təşkilatlarının işçi qüvvəsi ilə təmin olunması, iş vaxtının uçotu və iş   

vaxtından istifadə edilməsinə təsir edən amillər təhlil   edilmişdir.  
Tikinti təşkilatlarında yuxarı dərəcələrdə işlər aşağı dərəcələrdə fəhlələr tərəfindən icra edildikdə işlərin 

keyfiyyəti və əmək məhsuldarlığı aşağı düşür, bəzən də işlərin təkrar görülməsi zəruri olur. Aşağı dərəcədə 

işlərin icrası yuxarı dərəcələrdə fəhlələrə həvalə edildikdə əmək məhsuldarlığı  və məhsulun (işin və 
xidmətin) keyfiyyəti artır. Bu halda əmək haqqı xərclərinin əmək məhsuldarlığına nisbətən üstün artımına 
yol verilir ki, bu da müəssisə üçün faydalı olmur. Buna görə də  bütövlükdə müəssisə üzrə fəhlələrə olan 
tələbata dair ümumi göstəriciləri təhlil etməklə yanaşı ayrı-ayrı peşələr və ixtisas dərəcələri üzrə fəhlələrə 
olan tələbatın ödənilməsi təhlil edilir.  

Açar sözlər: əmək ehtiyatı, iqtisadi səmərəlilik, iş vaxtı, məhsul buraxılışı, əmək məhsuldarlığı, istehsal 
planı, işçi qüvvəsi, maddi ehtiyatlar, əmək kollektivi, əmək resursları, balans  
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N.N.Tellieva 
 S.S.Rustamova 

Analysis of the factors influencing the records of working hours and its use, and ensuring the 
workforce in the construction company. 

 

SUMMARY 
 

    The article presents an analysis of the factors influencing the records of the working hours and its 
use, and ensuring the workforce in the contemporary construction company.  

     If the upper-level work is carried out by the of lower-level workers, the productivity and the quality 
is reduced, and sometimes even one will have to do the work again. However, if the lower level work is 

carried out by the top-level employees, productivity and products (works and services) increases. In this 
case, the increase in salary costs in comparison with the performance of work is allowed, but it is not good 
for the company. Thus, the article analyzes the demand for labor force in the enterprise as a whole, as well as 

the analysis of meeting the demand for certain professions and qualifications of workers.  

Keywords: labor reserves, economic efficiency, working hours, production, labor productivity, 
production plan, labour force, material resources, personnel, labor resources, balance 
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MİNİMUM ƏMƏK HAQQININ ARTIRILMASININ DÖVLƏT BÜDCƏSİNƏ  

GƏLİRLƏR VƏ XƏRCLƏR BAXIMINDAN TƏSİRİ 
 

Minimum əmək haqqı — işçinin əməyinə görə ona ödənilən maaşın ən aşağı pilləsidir. 
Minimum əmək haqqı siyasətinin dəstəkçiləri iddia edirlər ki, bu siyasət işçilərin həyat şəraitini 

yüksəldir, yoxsulluq səviyyəsini azaldır və biznesin effektli olması yönündə stimul yaradır. Ancaq 

digər iqtisadçılara görə isə əslində  minimum əmək haqqı siyasəti faktiki olaraq yoxsulluq 
səviyyəsini yüksəltməsi , işsizlik səviyyəsini yüksəltməsi və biznes aktivliyinə ziyan olması 
yönündə tənqid edilir. 

Azərbaycanda minimum əmək haqqı, minimum təqaüd, yaşayış minimumu, sosial müavinətlər 

 köhnə, çağdaş olmayan, yeni tələbatlara cavab verməyən indikatorlarla hesablanır. Müasir dünyada 
bütün bu kateqoriyalara, o cümlədən, minimum əmək haqqına internetdən istifadə, mədəni əyləncə, 

kitab və digər xərclər də nəzərə alınmaqla hesablanır.  
Qeyd edək ki, ölkədə yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı daha çox ünvanlı sosial yardım 

prosesində istifadə olunur. Əhaliyə veriləcək ünvanlı sosial yardımı müəyyənləşdirmək üçün 
ehtiyac müəyyən olunur. Adambaşına düşən ehtiyac minimumu əsasında onların əldə etdikləri 
gəlirlər tutuşdurulur və bunun əsasında ünvanlı sosial yardımın məbləği müəyyən edilir. Ekspertlər 
vurğulayırlar ki, əslində ölkədə yaşayış minimumunun hesablanma indikatorları dəyişməlidir.  

Axırıncı verilən məlumatlardan aydın olurdu ki, bizdə yaşayış minimumunun hesablanması 
kriteriyaları keçən əsrin 90-cı illərində müəyyən olunub. Məsələn, gündəlik çörək, yağ, ət, meyvə, 
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tərəvəz rasionu o zamanın tələblərinə uyğun müəyyənləşir. Yaxud da geyimdə belə bir kriteriyalar 
var ki, bir ayaqqabının 3 il, üst paltarlarının 5 il geyinilməsi nəzərdə tutulur. Bu isə qeyri-real 

yanaşmadır. Hamı bilir ki, insan bir ayaqqabını 3 il geyinə bilməz. Ən azından aşınmaya məruz 
qalır və problemlərə səbəb olur. Ona görə də 21-ci əsrin, 2016-cı ilin tələblərinə cavab verən yeni 
kriteriyalar müəyyən edilməlidir. 

Bildirilir ki, rəsmi rəqəmlərə görə, Avropa Birliyinin ən kasıb ölkəsi Bolqarıstandır. Hətta bu 
ölkədə belə yaşayış minimumu 180 avro civarındadır. Yəni bizim indiki məzənnə ilə götürsək, 200 
manatdan yuxarıdır. Bu ölkədə qiymətlər də Azərbaycanda olan qiymətlərdən iki dəfə aşağıdır: həm 
geyimdə, həm ərzaqda, həm də kommunal xərclərdə. İnsanların gəlirləri aşağı olduğu üçün bu, 
qiymətlərə də təsir göstərir.[2]  

Minimum əmək haqqının artırılmasının dövlət büdcəsinə təsirini müəyyən etmək məqsədilə ilk 

növbədə minimum əmək haqqının artırılması nəticəsində büdcəyə təsir edə biləcək gəlir və xərcləri 

müəyyənləşdirək: 

1. Birbaşa  Gəlirlər  

2. Xərclər- Əmək haqqı. 
Qeyd olunan gəlir və xərclərin hesablama qaydaları və qanunvericilik baxımından minimum 

əmək haqqından asılılığını araşdıraq. 
Birbaşa Gəlirlər -Vergi 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində əmək haqqından tutulan vergi-“əmək haqqının 
aylıq məbləği 2500 manatadək olduqda 14 faizi, 2500 manatdan yuxarı olduqda isə  350 manat + 

2500 manatdan çox olan məbləğin 25 faizi” məbləğində müəyyən edilir. Bu halda minimum əmək 

haqqının artması eyni zamanda hesablanmış vergi məbləğinin artmasına səbəb olacaq. 

Həmçinin fiziki şəxs kimi qeydiyyatdan keçərək illik gəlirlərini minimum əmək haqqının 12 
misli miqdarında göstərən sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərindən yığılan vergi (dövriyyənin 4 faizi 

məbləğində) məbləği də artacaqdır. 
Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlərə minimum əmək haqqının artımının təsirinə 

gəldikdə isə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin “Gəlir vergisindən azadolmalar və 

güzəştlər” bəndinin 102-ci  maddəsinə (21 dekabr 2012-ci il tarixli  509-IVQD  nömrəli Azərbaycan 

Respublikasının qanunu  ilə 102.1.6-cı maddədə hər iki halda "minimum əmək haqqının" sözləri 

"əmək qabiliyyətli əhali üçün ölkə üzrə yaşayış minimumunun" sözləri ilə əvəz edilmişdir.) 
olunmuş dəyişiklikdən sonra  “Fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər 

hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 250 manatadək olduqda, əmək qabiliyyətli əhali 

üçün ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli, və ya illik gəliri 3000 manatadək olduqda, əmək 

qabiliyyətli əhali üçün ölkə üzrə yaşayış minimumunun 12 misli məbləğində olan hissəsi güzəşt 
olunur”. Yəni müvafiq maddəyə əsasən aylıq gəliri 250 manatadək olan işçilərə əmək qabiliyyətli 

əhali üçün ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli (136 manat) güzəşt olunur.  
Dolayı Gəlirlər-Sosial sığorta haqqı 
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən yığılan Sosial sığorta haqlarına cəlb olunan gəlirlər 

mənbələrinə görə 3 qrupa bölünür: 

1. Hesablanmış əmək haqqının 25%  (22%+3%) miqdarında müəyyən olunan sığorta haqqı  
2. Minimum əmək haqqının (fəaliyyət istiqamətləri və yerlərinə görə) sahələr üzrə müəyyən 

olunmuş faizi miqdarında hesablanan sığorta haqqı 
3. Ümumi gəlir, qonorar və s. üzrə müəyyən olunmuş faiz miqdarında hesablanan sığorta 

haqqı.  
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Minimum əmək haqqının artımı yığıma  a) və b) qruplarına görə birbaşa, c) qrupuna görə isə 

dolayı yolla təsir edir. 

Hər üç halda minimum əmək haqqının artımı Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən yığılan 
Sosial sığorta haqlarının məbləğini artırır. DSMF tərəfindən yığılan vəsait birbaşa dövlət büdcəsinə 

köçürülməsə də, pensiyaların ödənilməsi üçün dövlət büdcəsindən transferlərin azalmasına səbəb 

olacaq.  

Xərclər-Əmək haqqı  
Aydındır ki, minimum əmək haqqının artımı nəticəsində dövlətin xərcləri yalnız dövlət 

büdcəsindən maliyyələşdirilən müəssisə, idarə və təşkilatlarda çalışan işçilərə ödənilən əmək 

haqqının artımı ilə əhatə olunacaq. 

Dövlət büdcəsinin əmək haqqı fondunu müəssisə, idarə və təşkilatların fəaliyyət istiqamətləri 

üzrə aşağıdakı kimi formalaşdıra bilərik: 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə əmək haqları artırılan qurumlar (dövlət 

qulluqçuları, güc strukturları və s.) 

2. İstehsal və təsərrüfat hesablı müəssisələrin gəlirləri hesabına əmək haqları formalaşan  
sahələr (neft sektoru, mədənçıxarma, ali təhsil müəssisələri və s.) 

3. Vahid tarif cədvəli üzrə minimum əmək haqqına nəzərən əmək haqları artan qurumlar 
(təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və turizm, Milli Elmlər Akademiyası və s.) 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alsaq, minimum əmək haqqının artımı dövlət büdcəsindən 

maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin müəyyən bir hissəsini əhatə edəcəkdir. 

Minimum əmək haqqının artırılması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının qarşıya qoyduğu 
“İşləyən vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək məqsədi ilə iqtisadiyyatın inkişafından 
asılı olaraq minimum əmək haqqı məbləğinin tədricən minimum yaşayış standartlarına və Avropa 
ölkələrində müəyyən edilmiş normativə - orta aylıq əmək haqqının 60 faizi məbləğinə çatdırılması” 

hədəfi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 800 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış" İnkişaf Konsepsiyasın”da öz əksini 
tapmışdır. [3] 

Qeyd olunan hədəfə nail olmaq üçün ilk növbədə minimum əmək haqqının məbləğini əmək 

qabiliyyətli əhali üçün ölkə üzrə yaşayış minimumu səviyyəsinə çatdırmaq lazımdır. 
Əvvəlki illərin statistikasına nəzər saldıqda bu il də son illərdə olduğu kimi istehlak qiymətləri 

indeksinin bir rəqəmli eyni zamanda yaşayış minimumunun artımının 6-10% həcmində olacağı 
gözlənilir. 2016-cı il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 136 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 

146 manat, pensiyaçılar üçün 115 manat, uşaqlar üçün 117 manat məbləğində müəyyən 

edilmişdir.[1] 
Başlıca hədəfin-minimum əmək haqqının 2020-ci ildə orta aylıq əmək haqqının 60 faizi 

məbləğinə çatdırılması olduğuna əsaslansaq və orta aylıq əmək haqqının artım tempini stabil nəzərə 

alsaq 2020-ci ildə orta aylıq əmək haqqının 670-680 manat arası olacağını  proqnozlaşdıra bilərik. 
Eyni qaydada orta aylıq əmək haqqının 60 faizini hesablamaqla minimum əmək haqqının 400-410 

manata çatdırılması üçün orta artım tempini hesablayıb proqnozlaşdıra bilərik. Aşağıda minimum 
əmək haqqı artımının 3 müxtəlif yanaşma üzrə 2020-ci ilə qədər proqnozu verilmişdir.   

 

 

 

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixjtr30t7MAhXMFJoKHSymAGEQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fsenaye.gov.az%2Faz%2Fnormative_programs%2Ffuture_plan&usg=AFQjCNFp7TT7WEZkBmnS46NdN6HtES-GHg&sig2=7QIK9ZmfJ7M-jJpBx1Z6Ig
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Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış" İnkişaf Konsepsiyası” əsasında 
 

 I variant  
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Minimum əmək 
haqqı 134 145 189 233 277 320 364 408 

Yaşayış minimumu 125 132 145 160 176 193 213 223 

Orta aylıq əmək 
haqqı 458 490 521 553 585 617 648 680 

Minimum əmək 
haqqının orta aylıq 
əmək haqqında 
çəkisi 

29,3% 29,6% 36,2% 42,1% 47,3% 51,9% 56,2% 60,0% 

 
II variant 

 
 

III variant– 2008-2015-ci illər üzrə yoxsulluq proqramı əsasında 
 

 

 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr 

tarixli 800 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış" İnkişaf 
Konsepsiyası”nın “İşləyən vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək məqsədi ilə 
iqtisadiyyatın inkişafından asılı olaraq minimum əmək haqqı məbləğinin tədricən minimum yaşayış 
standartlarına və Avropa ölkələrində müəyyən edilmiş normativə - orta aylıq əmək haqqının 60 faizi 
məbləğinə çatdırılması” müddəasından irəli gələn məsələlərin icrası ilə bağlı ölkədə minimum əmək 
haqqının artırılması üçün minimum əmək haqqı məbləğinin artımının dövlət büdcəsinə gəlir və 
xərclər baxımından təsirinin (minimum əmək haqqı məbləğinin artması ilə əlaqədar dövlət 
büdcəsindən xərclənəcək əlavə vəsaitin məbləği, eyni zamanda artımla əlaqədar sosial ayırmalar və 
vergi yığımı), eləcə də median qiymətinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə müvafiq hesablamaların 
aparılması tələb olunur.  

 

 
 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Minimum əmək haqqı 105,00 115,00 125,00 145,00 165,00 185,00 215,00 

Yaşayış minimumu 125,00 132,00 145,00 160,00 176,00 193,00 213,00 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Minimum əmək haqqı 119 132 145 162 180 200 222 

Yaşayış minimumu 125 132 145 160 176 193 213 

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixjtr30t7MAhXMFJoKHSymAGEQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fsenaye.gov.az%2Faz%2Fnormative_programs%2Ffuture_plan&usg=AFQjCNFp7TT7WEZkBmnS46NdN6HtES-GHg&sig2=7QIK9ZmfJ7M-jJpBx1Z6Ig
https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixjtr30t7MAhXMFJoKHSymAGEQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fsenaye.gov.az%2Faz%2Fnormative_programs%2Ffuture_plan&usg=AFQjCNFp7TT7WEZkBmnS46NdN6HtES-GHg&sig2=7QIK9ZmfJ7M-jJpBx1Z6Ig
https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixjtr30t7MAhXMFJoKHSymAGEQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fsenaye.gov.az%2Faz%2Fnormative_programs%2Ffuture_plan&usg=AFQjCNFp7TT7WEZkBmnS46NdN6HtES-GHg&sig2=7QIK9ZmfJ7M-jJpBx1Z6Ig
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Nəticə 
 

 

Bütün bu yazılanlardan belə nəticə çıxartmaq olar ki,  qanunvericiliklə əmək haqqının 
minimum həddini yaşayış minimumu ilə müqayisə edilə biləcək səviyyəyədək artırmağa imkan 
verən bir mexanizmin yaradılması yolu ilə əmək haqqının və o cümlədən, əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə nail olmaq mümkündür. Dövlət əmək haqlarının artırılmasının 
iqtisadi mexanizmlərindən istifadə edərək səmərəli əmək haqqı siyasətinə keçid üçün əlverişli 
şəraiti təmin edir, maddi və qeyri-maddi istehsal sahələri, ölkənin regionları arasında, eləcə də 

işçilərin, bütövlükdə əhalinin peşə-ixtisas və sosialstatuslu qrupları və kateqoriyaları arasında əmək 

haqqı fondunun optimal bölüşdürülməsini təmin edir. Əmək haqqının minimum məbləğinin qabaq-

layıcı artım tempi onun səviyyəsini orta əmək haqqının 20-30%-dək, orta əmək haqqının səviyyə-

sini isə yüksək idarəetmə heyətinin əmək haqqının 50-60%-i həddinədək artırmağa imkan verir. 
                                                              

 
ƏDƏBİYYAT 

 
 

         1. Dövlət Statistika Komitəsi- http://stat.gov.az/  

         2. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı- http://www.cbar.az/  

         3. http://www.president.az/files/future_az.pdf 

         4. Beynəlxalq valyuta fonduhttp://www.imf.org/external/Blumberg 

         5. http://musavat.com/news/iqtisadiyyat/yashayish-minimumu 

                                                          
                                                                                            

  Yusifova Kəmalə Xəlil qızı 
 

Minimum əmək haqqının artırılmasının dövlət büdcəsinə  gəlirlər və xərclər              
baxımından təsiri    

 

 
XÜLASƏ 

 
Dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin əsasını gəlirlər və əmək haqqı siyasəti təşkil edir. Dövlətin gəlirlər və 

əmək haqqı sahəsində apardığı siyasətin əsas məqsədi əhalinin rifah halını yüksəltməkdən, sosial-iqtisadi 
inkişafı, eyni zamanda sosial tərəqqiyə meyllənməni stimullaşdırmaqdan ibarətdir. Əmək haqqının səviyyəsi 
işçinin sosial mövqeyinin və onun cəmiyyət üçün əhəmiyyətliliyinin əsas determinantı hesab olunur. 
Qanunvericiliklə əmək haqqının minimum həddini yaşayış minimumu ilə müqayisə  edilə biləcək 

səviyyəyədək artırmağa imkan verən bir mexanizmin yaradılması yolu ilə əmək haqqının və o cümlədən, 
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə nail olmaq mümkündür.  

Açar sözlər: Minimum əmək haqqı, dövlət büdcəsi, birbaşa gəlirlər, xərclər, vergi sistemi. 
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 Kamala Yusifova Khalil       
 

Influence of the minimum growth of a salary on the income and expenses  
from the state budget 

 
 

SUMMARY 
 
 

The policy of income and wages is at the heart of social and economic policy of the state. The main goal 
of the state policy in the field of income and wages is to increase the welfare of the population, socio-
economic development and social progress, while at the same time to encourage this trend. The social 
position of the employee's salary level and its value to society is the main determinant factor. Increase in the 

minimum wage, according to legislation, up to the level which can be compared to life cost by means of 
creation of the mechanism which will allow increasing the salary and also the quality of life of the 
population.  

Keywords: The minimum wage, the state budget, the revenues, expenses, tax system. 
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