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MEMARLIQ LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ PROSESİNDƏ CAD  

(COMPUTER-AIDED DESIGN) SİSTEMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ  

 

Ağayev N.B., Abdullabəyli A.Ə. 
 

UTILIZATION OF CAD (COMPUTER-AIDED DESIGN) SYSTEMS  

IN ARCHITECTURAL DESIGN PROCESS 
    

Agayev N.B., Abdullabayli A.A. 
 

Abstract: The article discusses the utilization of automated design systems in designing 
modern architectural design. The sequence of stages of architectural designing with the use of 
information technology has been determined and the classifications of the application packages 
used in this process are highlighted and their classification was included. 
Keywords: automated design systems, project-information bank, architecture design automa- 
tion, application software support 

 
Abstrakt: Məqalədə müasir memarlıq layihələndirilməsində avtomatlaşdırılmış layihə-

ləndirmə sistemlərinin tətbiqi təhlil edilmişdir. İnformasiya texnologiyaları tətbiqi ilə memarlıq 
layihələndirilməsi prosesinin mərhələləri ardıcıllığı təyin edilmiş və bu prosesdə istifadə olunan 
tətbiqi proqram paketlərinin ümumiləşdirilmiş xüsusiyyətləri qeyd edilərək onların təsnifatı 
verilmişdir. 
Açar sözlər: avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri, layihə-informasiya bankı,memarlıq 
layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması, tətbiqi proqram paketləri  
 

Giriş. XX əsrin sonlarında informasiya texnologiyalarının çox sürətli inkişafı maşın 
qrafikası (hal-hazırda kompüter qrafikası) adlandırılan yeni elm sahəsinin yaranmasına səbəb 
oldu. Maşın qrafikası müxtəlif sahələrdə-sənayedə, hərbidə, tədrisdə və s. tətbiqi cizgi 
qrafikasında əsaslı dönüş etdi.Yalnız bina və qurğularda deyil, kənd təsərrüfatında, nəhəng  
energetik qurğuların, zavod və fabriklərin tikintilərində, kosmik texnologiyaların yaradılması və 
tətbiq edilməsində, tibbdə və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində kompüter texno  logiyaları 
geniş istifadə olunmağa başladı.Nəticədə,kompüter texnologiyalarından istifadə zamanı hər bir 
sahənin xüsusiyyətlərini nəzərə almaq  zərurəti yarandı.Memarlıq layihələndirilməsi də bir elm 
sahəsi  kimi aşağıdakı tələbləri ortaya qoydu: 

-memarlıq layihələndirilməsi prosesində sürətli layihə tempi əldə etmək; 
-memarlıq layihələndirilməsi prosesində yeni texnologiyaların axtarışını həyata keçirmək;  
-layihə informasiyalarının etibarlı qorunmasını həyata keçirmək;  
-elektron layihə informasiyalarının rahat saxlanılması və daşınmasını təmin etmək;  
-layihələrin qorunması üçün informasiya bankları (elektron layihə arxivlərini) yaratmaq;  



   Memarlıq                                                                                                      Elmi əsərlər, N2, 2017 

 
4 

 

-mərkəzləşdirilmiş layihələndirmə sistemləri qurmaq;   
-layihə informasiyalarının yaxın və uzaq məsafələrə mübadiləsini təmin etmək və s. 
Bu tələblərin ödənilməsi  üçün yeni  informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının 

tətbiq edilməsi, sahənin spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla proqram təminatı sistemi 
yaradılması tələb olunurdu. Nəticədə, çox qısa müddətdəmemarlıq layihələndirilməsi 
prosesində CAD (Computer-Aided Design/Drafting) sistemləri yaradıldı və geniş istifadə 
edilməyə başladı.  

Əsas hissə.Yaxın dövr kimi ötən əsrin  2-ci yarısına nəzər salsaq görərik ki, müxtəlif 
dövrlərdə təkmilləşdirilmiş layihə dəzgahları mütləq şəkildə XX əsrin sonuna kimi öz 
mövqeyini qoruyub saxladı. Belə ki, kompüter qrafikasının inkişaf etməsinə baxmayaraq 2000-
ci illərə qədər bütün layihə sektorunda bu dəzgahlardan istifadə edilirdi. 1903-cü ildə alman 
mühəndisi Frans Kulman tərəfindən ixtira edilmiş və sonra dünyanın bütün aparıcı ölkələrində 
geniş istifadə olunan “Kulman” cizgi dəzgahı mühəndis  layihələndirməsində İKT tətbiqi üçün 
əsas  tələblərin təyin edilməsində xüsusi rol oynadı (şək.1a). Belə ki, bu cihaz əsasında  cizgi 
formatının təyin edilməsi, ona uyğun olaraq sonsuz cizgi müstəvisinin təyini, müstəvi üzərində 
cizgi elementlərinin müxtəlif çevirmə əməliyyatları, cizgi atributlarının formalaşdırılması, adi 
və cizgi hərflərinin standartlara uyğun tərtibatlarının hazırlanması, verilmiş cizgi nümunələrinin 
fəza görünüşlərinin, müxtəlif proyeksiyalarının alınmasında klassik metodların yeniləri ilə əvəz 
olunması və s.tələblərin kompüter variantlarının yaradılmasına səbəb oldu. 
 

a)  b)  
 

Şək.1. a)- Kulman cizgi dəzgahı (http://kuhlmann-cnc.de/de/geschichte.html 
b)- New York şəhərinin bir hissəsinin Google Earth GİS vasitəsilə 3D görünüşü 

 
Nəticədə,mühəndis və memarlıq  layihələndirməsində bir-birinin ardınca çoxlu sayda  

avtomatlaşdırılmış mühəndis  layihələndirməsistemləri yaradıldı və tətbiq edilməyə başlanıldı. 
Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri (ALS)dedikdə ingilis dilli ədəbiyyatlarda 

adətən CAE/CAD/CAM asistemləri  nəzərdə tutulur. Bunlardan CAE(Computer-Aided 

Engineering) İT tətbiqi ilə mühəndisi hesabatların aparılmasında istifadə olunan tətbiqi 
proqram paketləri, CAD (Computer-aided design/drafting)  İT tətbiqi ilə layihələrin 
hazırlanması, cizgi tərtibatı həyata keçirən tətbiqi proqram paketləri, CAM isə (Computer-

aided manufacturing) hazırlanmış cizgi əsasında sənaye-istehsal prosesini dəzgah və 
qurğularda həyata keçirən tətbiqi proqram paketləridir. Qeyd olunan tətbiqi proqram 
paketlərindən istifadə mühitlərində layihə-informasiya banklarının yaradılması zərurəti 
meydana çıxdı. Hal-hazırda bu informasiya banklarının idarə edilməsi üçün mühəndisi layihə 
mühitlərində PDM(Product Data Management) və PLM (Product Lifecycle Management), 

http://kuhlmann-cnc.de/de/geschichte.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_engineering
https://ru.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_engineering


   Memarlıq                                                                                                      Elmi əsərlər, N2, 2017 

 
5 

 

memarlıq layihələndirmə mühitində isə BİM (Building İnformation Modelling) informasiya 
modelləşdirilməsi texnologiyalarından istifadə edilir. ([1], s.22-27) 

Memarlıq layihələndirmə prosesini təhlil etdikdə ilk olaraq qeyd edək ki, memarlar bir 
qayda olaraq klassik memarlıq layihələndirmə qaydalarına uyğunolaraq rəssamlıq və əl ilə cizgi 
çəkmək vərdişlərinə yiyələndiklərindən, hər hansı memarlıq layihəsinin hazırlanmasında  
kompüter və informasiya texnologiyalarının istifadəsi zamanı da bu vərdişlərdən maksimum 
istifadə edilməsini istəyirlər. [2].  Lakin bu haldaproses uzun müddət tələb etdiyindən müasir 
layihələndirmə  tələblərinə uyğun deyildir. Təbii ki, layihənin hətta informasiya 
texnologiyalarındanistifadə edilməsi ilə işlənməsi halında da yaradıcı memar layihə prosesində 
mütləq rəssamlıq və əl ilə cizgi vərdişlərindən istifadə edir. Lakin növbəti mərhələlərdə həyata 
keçirilən işlərin həcminə görə layihənin kompüterdə hazırlanması dövrü, əl ilə işlənməsi dövrü 
ilə müqayisədə işçi müddətə xeyli qənaət olunduğu nəticəsinə gətirir. 

Memarlıq layihələndirilməsi prosesində ilk mərhələ layihə tapşırığının hazırlanmasıdır. 
Memarlıq bir elm sahəsi kimi inşaat mühəndisliyi və incəsənət qovşağında olmasına 
baxmayaraq bu sahənin təqdim etdiyi intellektual məhsul yalnız yaradıcı şəxsin (memarın 
yaxud dizaynerin) fantaziyasına bağlı deyil, ilkin olaraq mütləq sifariş lazımdır[5]. Sifarişin 
xarakterinə uyğun olaraq ilkin layihə tapşırığı hazırlanır. Layihə tapşırığı əsasında qrafiki 
materiallarla ifadə olunmaqla memarlıq konsepsiya həlli hazırlanır və bu da öz növbəsində 
eskiz layihəsi həllinin əsasını təşkil edir. Layihə tapşırığını hazırladıqda kompüterdən istifadə 
etmək mümkündür, amma zəruri deyildir. Memarlıq konsepsiya həllində memar həllinin qrafika 
hissəsini rəssamlıq texnikalarından və “Google Sketch-up” kimi,yaxud CAD proqram 
paketlərindən istifadə etməklə də həll edə bilər. Növbəti mərhələ olan eskiz layihəsi 
mərhələsində isə layihələrin müasir çoxvariantlılıq xüsusiyyətləri plan həllərinin və fasad 
detallarının daha ətraflı işlənməsini tələb edir([4], s.33). Buna görə də kompüter imkanlarından 
istifadə zərurəti meydana çıxır. Eskiz layihə mərhələsində informasiya texnologiyalarının 
tətbiqi digər növbəti layihə mərhələlərinin əsaslı işlənməsi üçün zəmin yaradır[2]. Adətən 
memarlıq layihələndirilməsində tez-tez rast gəlinən termin kimi eskiz və işçi layihə mərhələləri 
əslində normativlə tənzimlənən və memarlıq mühitində layihənin baş planını və mühəndis 
həllərinin işlənməsi üçün əsas rolunu oynayan mühəndisi-axtarış işlərinin nəticələri olmadan 
mümkün deyildir([4], s.34). Mühəndis-geodeziya işləri bu işlər üçün istifadə olunan 
avadanlıqlardan asılı olaraq müvafiq CAD sistemində hazırlanır və onun qrafiki nəticələrindən 
layihənin sonuna kimi əsaslı istifadə olunur. 
Eskiz layihə mərhələsində 3D qrafikadan əsaslı olaraq istifadə edilir. Hazırlanmış memarlıq-
planlaşdırma həlli əsasında memarlıq nümunəsinin həcmi-fəza həllinin görünüşlərinin təmin 
edilməsi üçün 3D model qurulur. 3D model dedikdə kompüter qrafikasının imkanlarından 
istifadə etməklə virtual olaraq verilmiş memarlıq nümunəsinin bütün nöqtələrinin Dekart 
koordinat sistemi üzrə fəza koordinatlarının təyin edilməsi nəzərdə tutulur. Layihənin 3D 
modelin qurulması CAD proqram paketlərində (AutoCAD, ArchiCAD, Microstation və s.) 
həyata keçirilir, əgər söhbət daha mürəkkəb formaların həllindən gedirsə, bu zaman 3D redaktor 
proqramlarına (Autodesk Maya, Autodesk 3DS MAX, Rhinoceros və s.) müraciət olunur. Bu 
mərhələdən sonra tamamlanmış 3D kompozisiya əsasında  animasiya filmlərinin hazırlanması 
imkanları vardırvə bu iş 3D redaktorların köməkliyi ilə həyata keçirilir. Memarlıq 
layihələndirilməsinin eskiz mərhələsində CAD proqram paketlərində işlənmiş 3D model həm 
layihənin həcmi-fəza həllinin təqdimatında, həm onun haqqında animasiya filminin 
hazırlanmasında,  həm də işçi layihə cizgilərinin hazırlanmasında istifadə edilir. Eskiz layihə 
əsasında memarlıq işçi layihə dəsti, inşaat cizgi dəsti və hesabatı, mühəndisi-kommunikasiya və 
baş plan layihə hissələri işlənir. Bu zaman layihənin konstruksiya-hesabatı hissəsi CAE 
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proqram paketləri ilə işlənir və qrafiki həllərlə birgə hesabat cədvəlləri şəklində təqdim edilir. 
Bunlardan başqa, əgər zərurət yaranarsa layihənin maketinin hazırlanması zamanı yenə də 
kompüter texnologiyalarından istifadə etmək mümkündür. Bu üsulla iki növ maket düzəltmə 
vardır: maketin ayrı-ayrı hissələrinin CAM proqram paketi olan kompüterə qoşulmuş rəqəmli-
proqramla idarə olunan (RPİ)universal kəsmə dəzgahlarında hazırlanması və 3D printerdən 
istifadə ilə memarlıq layihəsinin maketinin hazırlanması 

Qeyd olunan proqram paketlərinin memarlıq layihələndirmə prosesinə tətbiqi zamanı 
layihə mərhələləri arasındakı inteqrasiya şəkil 2-də göstərilmişdir ([1],s.27, şək.2  analoji 
olaraq). Bir çox hallarda, qeyd etdiyimiz kimi, müxtəlif mərhələlərdə fərqli tətbiqi proqram 
paketlərindən istifadə zərurəti yaranır. Bu zaman mərhələlər arasında inteqrasiyanı həyata 
keçirərkən bu proqram paketlərinin fayl tipləri arasında əlaqə yaratmaq üçünfayl formatlarının 
birindən digərinə konvert olunması məsələləri bir çox hallara görə həll edilmişvə uğurla tətbiq 
edilməkdədir. 

Yuxarıda qeyd etmişdik ki,CAD sistemlərin köməyi ilə ilkin verilən layihə tapşırığı 
əsasında layihənin yaradılması, dəyişdirilməsi, analizi və optimallaşdırılmasını həyata keçirmək 
olur[3]. Yaxın keçmişdə kompüter qrafikası istifadə olunan kompüterin texniki parametrləri 
qeyd olunan işləri həyata keçirmək üçün əsas göstərici idi. Hal-hazırda kompüter qrafikasında 
texniki çatışmazlıqlar əsaslı olaraq aradan qaldırılmışdır, lakinbu sahədə yaxın keçmişin aparat 
təminatından yaranan tələblərə bağlı olan klassik təsnifatlar istifadə olunur. Bunlara bitmap və 
vektor qrafikası kimi növləri misal göstərə bilərik.  

Müasir kompüter qrafikasında bitmap və vektor qrafikalarından geniş istifadə edilir. 
Bitmap qrafikasında təsvir piksel elementlərdən təşkil edilir [5], [1, s.38-41]. Konsepsiya 
həllərinin və təqdimatların hazırlanmasında, layihə üzrə müxtəlif fraqmentlərin fərqli 
tərtibatlarda işlənməsi üçün “bitmap” təsvirlərdən istifadə edilir. Geoinformasiya 
sistemlərindən (GİS) istifadə zamanı lazım olan ərazilərin qeyd olnması, onların fon elementlər 
kimi cizgi müstəvisində istifadəsi zamanı da bitmap qrafikasına müraciət edilir. Bu zaman 
saxlanılan təsvirin dəqiqliyi buraxılabilən maksimal qiymətdə götürülsə də, peyk çəkilişləri 
zamanı fotolarda  yaranan təsvir dərinlikləri müəyyən məhdudiyyətlər yaradır. Bitmap qrafikası 
bitmap redaktorlar adlandırılan Microsoft Paint, Adobe Pbotoshop, Corel Photo-Paint kimi 
tətbiqi proqram paketlərinin vasitəsi ilə həyata keçirilir. Qeyd etdiyimiz GİS-də isə peyk 
texnologiyaları vasitəsilə Yer kürəsinin verilmiş ərazilərinin müxtəlif dövrlərdə çəkilmiş 
fotoları montaj olunur və tələb olunan ərazinin bütöv və fraqmentlərlə təsvirininəldə edilməsinə 
baxılır. 

Şəkil 1b-də New York şəhərinin quş uçuşu məsafəsindən perspektiv görünüş fraqmenti 
göstərilmişdir. Bu təsvirdə yekun qrafik həll bitmap qrafikası ilə əldə edilir. Adətən belə qrafik 
məsələlərin həllində CAD sistemlərdə binanın 3D modeli qurulur və Google Earth sisteminin  
bu CAD sistemə aid olan plug-inindən istifadə etməklə layihələrin 3D modeli xəritədə 
yerləşdirilir və təqdim edilən görünüş əldə edilir.  

Memarlıq layihələndirilməsi prosesində bitmap redaktorlardan əsaslı istifadə hansısa əl 
ilə çəkilmış təsvirin yaxud konkret fotonun kompüterə daxil edilməsi, CAD yaxud 3D redaktor 
daxilində ondan miqyaslı istifadə zamanı montaj əməliyyatlarında, tekstura hazırlanması və 
saxlanılması məsələlərində, vizualizasiya prosesində yekun görünüşlərin əldə edilməsində 
istifadə edilir. 

CAD sistemlərin iş prinsipləri vektor qrafikasının baza prinsiplərinə- riyazi mənada 
vektor cəbrinə əsaslanır.[1, s.34-41]. Vektor qrafikası dedikdə bir çox ədəbiyyatda vektor 
redaktor kimi daha çox tanınan Corel Draw və Adobe İllustrator proqramlarını nəzərdə tuturlar, 
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amma CAD sistemlər də bu prinsiplərlə tərtib edildiklərindən daha doğru olardı ki, onlar da bu 
böyük təsnifatda sayılardılar. 
 

 
 

Şəkil 2. Memarlıq layihələndirilməsi prosesinin mərhələləri arasında inteqrasiya sxemi 
 

Nəticə 
1. Müasir avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri araşdırılmış, memarlıq layihələndirmə 

prosesində onlardan istifadə zəruriliyi göstərilmişdir. 
2. Memarlıq layihələndirilməsi bir proses olaraq analiz edilmiş və prosesdaxili mərhələlər təhlil 

edilmişdir. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərinin bu prosesə tətbiqi imkanları, 
onların öz aralarında inteqrasiya imkanları təyin edilmişdir. 

3. Memarlıq layihələndirilməsi prosesində kompüter qrafikası növlərinin tətbiqi barədə 
məlumat verilmişdir. 
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BAKININ  TARİXİ  HİSSƏSİNİN  MEMARLIĞI 

 

Ağamalıyeva İ.K. 
 

ARCHITECTURE OF THE CENTER OF BAKU 
 

Agamaliyeva İ.K. 
 

Abstract: The author focuses on the architecture of buildings in the centre of Baku. The 
current street Nizami is a combination of two previous XIX-beginning of XX centuries - 
Gubernskaya and Torgovaya in Baku. Street Architecture is a synthesis of different styles, due 
to the fact that its intensive construction and development was carried out in three stages - the 
end of XIX- the beginning of the XX century; 50-70-is of XX century, and the modern period. 
The author seeks the architecture of the noteworthy individual buildings on the street. 
Keywords: central street, style, architecture, Baku city, classical heritage, the warrant 

 
Abstrakt: Müəllif Bakının mərkəzindəki binaların memarlıqlarına diqqət yetirir.Şəhərin 

planlaşdırma karkasının əsas nəqliyyat və kompozisiya özəklərindən biri olan Nizami küçəsi, 
XX əsrdə  Bakının Qubernator və Tarqovı  küçələrinin birləşməsi  əsasında yaranmışdır. 
Küçənin memarlıq görünüşü müxtəlif  istiqamətlərin kor-təbii sintezi nəticəsində əmələ gəlib. 
Bu da onunla əlaqədardır ki, onun ərazisinin  intensiv tikintisi 3 əsas mərhələdə yerinə 
yetirilmişdir – XIX əsrin axırı –XX əsrin əvvəllərində; XX əsrin 50-70-ci illərində və müasir 
dövrdə. Müəllif şəhərin görməli bina və qurğularının memarlığını təhlil etmişdir. 
Açar sözlər: mərkəzi küçə, üslub, memarlıq, Bakı şəhəri, klassik  irs, order  
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 XIX əsrin 50-ci illərinin sonunda   mərkəzi Bakı şəhəri olan Bakı quberniyası 
yaradılmışdır. Bakı quberniya mərkəzinə çevrildikdən sonra şəhərin planlı quruluşuna ehtiyac 
yarandı. Həmin illər qala qapılarından şimalda yeni karvansaralar tikilməyə başladı.  Bu 
karvansaraların hər biri öz ticarət cərgələri və dükanları olan bütöv bir məhəlləni əhatə edirdi.  
Tədricən şəhərin bu hissəsi bütöv bir ticarət ərazi sahəsinə çevrilir və təbii ki onun planlı 
tikilişinə ehtiyac duyulurdu.  Bu məsələnin həlli keçmiş Şamaxı memarı Qasım bəy 
Hacıbababəyovun  və bir sıra Sankt-Peterburq memar və mühəndislərinin  üzərinə düşmüşdür.  
Onların layihəsinə əsasən şəhərin şəhərsalma ideyasının  inkişafı  İçəri Şəhər  qalasından  bütün 
istiqamətdə şaxələnən şəhər magistral küçələrinin  yaradılmasından ibarət  idi.  Bütün bunlar 
Bakının 1864-cü ildə tərtib edilən ilk quberniya şəhərsalma planında  öz əksini tapdı. İlk 
zamanlar bu plan Quberniya və Torqovı adlarını daşıyan iki küçənin şəhərsalma həllini nəzərdə 
tuturdu. Torqovı  küçəsinin adı burada ticarət küçələrinin və dükanlarının yerləşməsi ilə bağlı 
idi. İndiki Nizami küçəsi keçmiş Quberniya və Torqovı küçələrinin birləşməsindən yaranmışdır. 

XIX-XX əsrin əvvəllərində Bakının sürətli iqtisadi inkişafı şəhərin mərkəzi hissəsində 
neft sənaye maqnatlarının sifarişi ilə binaların tikintisinə təkan vermişdir. N.A.Fon der Nonne, 
M. Q. İzmaylov, A, Hacıbababəyov, K.B,Skureviç, İ.V.Qoslavskiy, Y.Ploşko,  
Z.b.Əhmədbəyov və b. bu kimi memar və mülki mühəndislərin layihələrinə əsasən  burada 
çoxsaylı yaşayış və ictimai binalar inşa edilmişdir[3]. Nizami küçəsinin memarlığı müxtəlif 
memarlıq üslub və istiqamətlərinin sintezidir. Bu da həmin küçənin tikintisinin XIX-XX əsrin 
əvvəlləri, XX əsrin 50-70-ci illəri və müasir dövr kimi üç mərhələni əhatə etməsindən irəli 
gəlir.  

Burada XIX-XX əsrin əvvəllərində tikilən binalarının əksəriyyəti “neorenesans”, 
“neoqotika”, “barokko” və “neoklassisizm” üslubundadır. Küçənin memarlığında milli 
memarlıq elementlərinin istifadəsinə cəhd edilən “neomavritan” üslubuna da rast gəlinir.  
Yaşayış evləri burada ağ əhəng daşı ilə üzlənmişdir. Bu mərhələ həmçinin üç aşağıdakı tikinti 
sahəsinə ayrılır: birinci – N.A.Fon der Nonne və  M. Q. İzmaylov tərəfindən tikilən ən köhnə 
tikililər yerləşən indiki İslam Səfərli ilə M.Muxtarov küçələrinin arasındakı ərazi sahəsi; ikinci 
– Təzəpir məscidindən qərbdə bir-iki mərtəbəli köhnə tikililər yerləşən ərazi sahəsi və üçüncü - 
Y.Ploşko və İ.V. Qoslavskinin layihələrinə əsasən XIX-XX əsrlərin qovşaqlarında Dəmir yol 
vağzalı tərəfinə doğru inşa edilən  üç-dörd mərtəbəli tikililər yerləşən ərazi sahəsi. Nizami 
küçəsi 20 ünvanında inşa edilən “Xəzər Qaradəniz neft sənayesi və ticarət cəmiyyəti”nin binası 
- Rotşild kontoru müəllif (K.Skureviç, 1899-cu il) roma memarlığının bəzi elementlərini 
daşıyan neoqotika üslubunda inşa edilmişdir. Bu binanın fasadının həcmi plastikası və 
bölgülərinin mütənasibliyi binaya monumental xüsusiyyət verir (şəkil 1a)  

   Nizami küçəsi 48-də yerləşən Ağamusa Nağıyevin yaşayış evinin (Y.Ploşko, 1911-ci il) 
fasadının barokko üslublu zəngin plastikası şəhər mərkəzinin tarixi kvartallarının strukturunun 
mühüm komponentini təşkil edir. Binanın həcm plastikasını yüksək bədii - estetik keyfiyyətlərə 
malik olan lodciyalar, eyvanlar və erkerlər yaradır. Nizami küçəsi,  45 ünvanlı yaşayış evinin 
(1890-cı il) memarlıq kompozisiyası renesans mövzulu şüşəbəndin vasitəsi ilə qurulub. Fasadın 
incə plastikası, zərif sadəliyi, detalların nəfis işlənməsi binanın memarlığı üçün xarakterik 
cəhətdir. Yaşayış evinin memarlığı  üslub cəhətdən tikililərin vəhdətini pozmur. 

   Nizami küçəsi, 50 ünvanında yerləşən Tağıyev qardaşlarının yaşayış binasının (1912-ci 
il) memarlığı neoklassik üslubdadır. Bu binanın  ciddi fasad bölgüsü, pəncərə yerlərinin ritmli, 
həcm detallarının çərçivəsi, binanın ümumi memarlıq kompozisiyasını onun daxili həll 
mahiyyətini açıqlayır. Binanın əhəng daşından tikilməsi klassik üsulların üslub istiqamətinin 
tektonik strukturunu müəyyən edir. Bu yaşayış evinin binası yüksək estetik keyfiyyətlərlə 
yanaşı, həm də mühüm şəhərsalma əhəmiyyətinə malik olaraq, keçmiş Marinin küçəsinin 
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birləşməsini tamamlayır. Binanın birinci mərtəbəsinin yarımdairəvi vitrinləri bu mərtəbənin 
yonma daş hörgüsünün fonunda ahəngdar uyğunlaşaraq, kompozisiya strukturunun vəhdətini 
təşkil edir. Yuxarı mərətəbələrinin dəqiq pəncərə ritmləri birinci mərtəbədəki dükanların iri 
vitrinləri ilə fasad həllinin monumental xarakterini və təmtaraqlığını müəyyən etmişdir. Yaşayış 
binası XX əsrin əvvəllərində memarlıq order sisteminin təsiri altında tikilib[3].  

 

a)  b)  
 

Şəkil 1.a)- Rotşild kontorunun binası,  
b)- Senaqoqa (indiki R.Behbudov adına Mahnı teatrının) binası 

 

a)      b)   
 

Şəkil 2. a)-Mayılov qardaşlarının teatr binası, b)- M.F.Axundov adına kitabxana binası 
 

          Eklektik üslubda inşa edilən Nizami küçəsi 64 ünvanlı yaşayış evi (1911-ci il) küçənin 
yerləşdiyi perimetrinin künc hissəsində hakim mövqeyə malikdir. Yaşayış evinin künc qüllələri 
onun xarici görkəminin ifadəsini gücləndirir. Fasad boyu uzanan və kronşteyn vasitəsi ilə 
nəzərə çarpan balkonlar binanın fasad plastikasına xüsusi ifadəlik verir. 1982-ci ildə inşa edilən 
keçmiş Senaqoqa (indiki R.Behbudov adına Mahnı teatrının) binasının memarlığı ionik orderin 
istifadəsi ilə klassik məbədlər tipini xatırladır (şəkil 1b). Sütunlar, kapitellər və başqa memarlıq 
detalları çox ustalıqla mükəmməl işlənib. Memarlıq kütlələrinin orijinal şərhi, yan fasadların 
pəncərə açırımlarının forması bu binanın memarlıq kompozisiyasını tamamlayır. 

Bakının  Nizami küçəsinin kapitalizm dövrünün binalarının bədii - estetik baxımdan ən 
önəmlisi Mayılov qardaşlarının teatr binasıdır (şəkil 2). Mayılov qardaşlarının teatrının (indiki 
M.F.Axundov adına opera və balet teatrı, 1910-1911-ci illər) fasadlarının bədii - estetik 
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kompozisiyası onun mahiyyətini ifadə edir. Modern və ona xas olan üslublaşma fasadın 
dekorativ işlənməsini müəyyən edir. Binada beton və kərpic uyğunlaşaraq, estetik məna 
yaradıb. Fasadın simmetrik kompozisiyası portik-eyvanla nəzərə çarpır. Fasadların dekoru çox 
ümumi şəkildə həll edilib[3]. Nizami küçəsinin kapitalizm dövrü yaşayış binalarının demək olar 
ki, hamısının birinci mərtəbəsinin fasadı dükanların iri vitrinləri kimi həll edilib. Funksional 
təlabatdan irəli gələn bu üsul binaların öz fasad həllinə monumental və təmtəraqlıq xüsusiyyəti 
verməklə bərabər, bütün küçə strukturunun xüsusiyyətini də müəyyən edir. 

Nizami küçəsinin memarlıq inkişafının ikinci dövrü sovet dönəmini əhatə edir. Həmin 
dövrün maraqlı binaları – M.Hüseynov və S.Dadaşov tərəfindən 1956-1958-ci illərdə Nefçilər 
üçün layihələndirilən iki yaşayış evidir.  Bu evlər küləklənmə və bütün şəraitlər nəzərdə tutulan 
rahat plan həllinə malikdir, onların fasadları lociya və balkonlarla zəngindir. Həmin yaşayış 
evlərinin nisbət və miqyas quruluşu klassik və milli irsin sintezi (birləşməsi) üslubunda maraqlı 
memarlıq əsərlərinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Yaşayış evlərinin baş fasadlarını bəzəyən 
baş elementlər kimi burada sadə yarımsütunlardan, sadə profilli karnizlərdən, zərif profilli 
pəncərə kənarlıqlarından istifadə edilmişdir. Detalların özünəməxsus uyğunlaşmasında, 
kompozisiyanı təşkil edən bölgü sistemində müəlliflər avanqard və klassik üslubların 
birləşdirilməsinə cəhd etmişlər. Bu da onlara yaşayış evinin dekorativ-plastik və eyni zamanda 
monumental formasının yaradılmasına imkan vermişdir. Həmin müəlliflərin Nizami küçəsində 
layihələrinə əsasən inşa edilən digər möhtəşəm tikilisi - M.F.Axundov adına kitabxana binasıdır 
(şəkil 3). M.F.Axundov adına kitabxananın memarlığında şərq memarlığına xas olan tağ 
sırasından, baştağ kompozisiyasından istifadə edilmişdir.  Burada istifadə edilən tağların gözəl 
tapılmış nisbətləri, kapitelləri bəzəyən nəbati ornament binaya xüsusi gözəllik və möhtəşəmlik 
verir. Bakının mərkəzi tarixi küçəsi olan Nizami küçəsinin  memarlığı müxtəlif dövr və 
üslubları əhatə etməsinə baxmayaraq, bu tikililərdə  inşaat və üzlük materialı kimi istifadə 
edilən ağ əhəng daşının tətbiqi onların memarlıq vəhdətini yaradır. 
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XX ƏSRDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MƏNZİL TİKİNTİSİNİN 
ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

İsbatov İ. A. 
 

KEY DIRECTIONS OF HOUSING CONSTRUCTION IN AZERBAIJAN 

REPUBLIC IN XX CENTURY 

 

                                                              Isbatov  I. A. 

 

 
  Abstract: The article states that, in the modern phase of the development of the 

Azerbaijan Republic, along with the history of housing construction its social orientation, 
architectural forms and techniques, social and cultural changes in Azerbaijan, as well as 
connection with economic opportunities of the republic have been developed at every stage.In 
modern period, rapid implementation of the industrialization program and in this connection the 
rapid growth of urban population is mainly due to the improvement of housing conditions, at 
the expense of the construction of new houses. At the same time are given great attention, the 
rational use of housing fund in urban and rural areas, to improve repair and maintenance, to the 
reconstruction of the old districts, to the demolition of old and morally outdated houses. 
Keywords: apartment (housing), social problem, architectural forms, technical facilities, 
cultural – household, hygiene, large city 

 
Abstrakt:  Məqalədə qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının inkişafının müasir 

mərhələsində, mənzil tikintisinin bir əsrdən çox olan tarixi boyunca onun sosial istiqaməti, 
memarlıq formaları və texniki vasitələri Azərbaycanda sosial və mədəni dəyişikliklər, eləcə də 
respublikanın iqtisadi imkanları ilə əlaqədar olaraq hər mərhələdə inkişaf etmişdir. Müasir 
dövrdə sənayeləşmə proqramının yüksək templə həyata keçirilməsi və şəhər əhalisinin sayının 
sürətli artımı ilə əlaqədar olaraq  mənzil şəraitinin yaxşılaşması əsasən yeni evlərin tikintisinin 
hesabına həyata keçirilir. Eyni zamanda şəhər və kənd yerində yaşayış fondunun rasional 
istifadəsinə, təmir və istismarının yaxşılaşdırılmasına, köhnə rayonların yenidən qurulmasına, 
köhnə və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş evlərin sökülməsinə böyük əhəmiyyət verilir. 
Açar sözlər: mənzil, sosial problem, memarlıq formaları, texniki vasitələr, mədəni-məişət, 
gigiyena, böyük şəhər 

  
Mənzil hər zaman insan üçün lazım olan maddi nemətlərdən biri olmuş və olmaqda 

davam edir. Mənzilin forması və onun yaradılma metodları sosial və texniki tərəqqi ilə əlaqədar 
dəyişmişdir. Mənzil məsələsi – sosial problemdir və bu problemin həlli cəmiyyətin ictimai-
iqtisadi quruluşu ilə bağlıdır. Bütün əhalinin abad mənzillərlə təminatı  müasir cəmiyyətin vacib 
vəzifələrindən biridir. Azərbaycan Respublikasının inkişafının müasir mərhələsində mənzil 
tikintisinin bir əsrdən çox olan tarixi boyunca onun sosial istiqaməti, memarlıq formaları və 
texniki vasitələri Azərbaycanda sosial və mədəni dəyişikliklər, eləcə də respublikanın iqtisadi 
imkanları ilə əlaqədar olaraq hər mərhələdə inkişaf etmişdir. Mövcud mənzil çatışmazlığını 
aradan qaldırmaq, onun memarlıq keyfiyyətini artırmaq, mədəni-məişət və gigiyena tələblərini 
tam təmin etmək məqsədilə XX əsr ərzində Azərbaycanda mənzil problemi mənzil tikintisinin 
həcmi genişləndirilməklə və bu sahədə aparılan iş tempi sürətləndirilərək ardıcıllıqla və 
məqsədyönlü şəkildə həll edilirdi. Azərbaycan Respublikasında XX əsrin başlanğıcında,  Sovet 
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hakimiyyətinin ilk illərində böyük şəhərlərdə minlərlə işçi və qulluqçu ailələri sıx, səliqəsiz, 
köhnə və zirzəmi evlərdən əvvəllər əhalinin varlı təbəqəsi tərəfindən tutulan mənzillərə 
köçürülmüşdür. Bununla da respublikada mənzil probleminin planlaşdırılmış həllinin başlanğıcı 
qoyulmuşdur. 

Sonralar sənayeləşmə proqramının yüksək templə həyata keçirilməsi və şəhər əhalisinin 
sayının sürətli artımı ilə əlaqədar olaraq  mənzil şəraitinin yaxşılaşması əsasən yeni evlərin 
tikintisinin hesabına həyata keçirilir. Eyni zamanda şəhər və kənd yerində yaşayış fondunun 
rasional istifadəsinə, təmir və istismarının yaxşılaşdırılmasına,   köhnə rayonların yenidən 
qurulmasına, köhnə və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş evlərin sökülməsinə böyük əhəmiyyət 
verilirdi. 60-70-ci illərdə  respublikada yaşayış binalarının inkişafı üçün bir sıra uzunmüddətli 
proqramlar və mənzil fondunun inkişafı üzrə tədbirlər hazırlanmışdır[2]. Yaxın gələcəkdə hər 
bir ailəni gigiyena və mədəni məişətin bütün tələblərinə cavab verən fərdi mənzillərlə təmin 
etmək nəzərdə tutulmuşdur. 

1954-cü ildə inşaatçıların Ümumittifaq müşavirəsindən sonra qəbul edilmiş qətnamələr 
tikintinin sənaye metodlarının sürətli inkişafına və mənzil memarlığında bəzəkçilik 
tendensiyalarının öhdəsindən gəlməyə imkan yaradırdı. 1957-ci il iyulun 31-də SSRİ-nin 
direktiv orqanlarının qəbul etdiyi "SSRİ-də mənzil tikintisinin inkişafı haqqında" qətnamə 
böyük əhəmiyyətə malik idi. Qətnamənin qəbulundan sonra kütləvi mənzil tikintisi təcrübəsinə 
birailəli əhali üçün iqtisadi cəhətdən səmərəli mənzilləri olan yaşayış evlərinin tipik layihələri 
daxil edildi. 1969-cu il mayın 28-də "Mənzil və mülki tikintinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması 
tədbirləri haqqında" fərman SSRİ-də, habelə Azərbaycanda mənzil tikintisinin inkişafında yeni 
əhəmiyyətli mərhələ kimi qeyd edilmişdir. 

Bu sahədə bir sıra nailiyyətlərin qeyd edildiyi fərmanda yaşayış binalarının tikintisində və 
şəhərsalmada ciddi çatışmazlıqlar və mülki mənzil tikintisinin keyfiyyətinin gələcəkdə 
hərtərəfli yaxşılaşdırılması üzrə bir sıra konkret tədbirlər nəzərdə tutulur. O dövrdə 
Azərbaycanda mənzil tikintisinin  inkişafını müəyyən edən əsas xüsusiyyətlər bunlar idi: 

-bütün ailələri rahat və səliqəli mənzillərlə təmin etməyi nəzərdə tutan mənzil tikintisinin 
sosial yönümlü olması 

-məhsuldar qüvvələrin və ölkənin iqtisadiyyatının inkişafına, tikintinin 
sənayeləşdirilməsinin mütərəqqi formalarına, istehsalın təşkili və mənzillərin bölgüsünün 
dövlət formasının üstünlüyünə uyğun olaraq mənzil probleminin mərhələli plan həlli 

- tikintinin dövlət memarlıq və texniki standartlarında əks olunan və gündəlik həyatın 
gigiyenik və mədəni tələblərinə cavab verən yerli təbii və milli xüsusiyyətlərin, mənzilin 
fizioloji, gigiyenik və psixoloji amillərinin insana təsirinin maksimal hesaba alınması 

-əhalinin məişət ehtiyaclarına xidmət göstərən ictimai formaların tədricən inkişafı və 
kiçik ev təsərrüfatının böyük miqyaslı dövlət iqtisadiyyatına çevrilməsi və bununla bağlı 
mikrorayonların kompleks tikintisi, yeni məişət texnikası və ictimai xidmətlərin inkişafı 

-məskunlaşmanın harmonik formaları və yaşayış rayonları və komplekslərinin 
planlaşdırma və tikintisinin mütərəqqi şəhərsalma prinsipləri, əhalinin yalnız sağlam və rahat 
həyat şəraitinin deyil, həm də müasir insanın estetik təsəvvürlərinə uyğun olan estetik ifadəli, 
dolğun bədii həllərin yaradılması 

-dövlət vəsaitlərinin mənzil tikintisi ehtiyaclarına və mənzil fondunun tikintinin hər 
mərhələsində yaşayış binalarının tikintisi üçün ayrılan  maddi və iqtisadi resurslarından daha 
səmərəli istifadə etməklə rasional xərclənməsi 

Bütün bu məsələlərin  həlli, zavod evlərinin tikintisinin güclü bazasını yaratmaq, inşaat 
konstruksiyaları və materiallarının istehsalı üzrə sənaye müəssisələrinin inkişafı üçün, yaxşı 
ixtisaslaşdırılmış inşaat təşkilatlarının, vətəndaş tikintisi üzrə layihə institutları sisteminin 



   Memarlıq                                                                                                      Elmi əsərlər, N2, 2017 

 
14 

 

yaradılması və inkişaf etdirilməsində, inşaat işlərinin standartlaşdırılması və tipləşdirilməsi 
məsələlərində respublika rəhbərliyi tərəfindən  tədbirlər görülmüşdür[3]. 

Bu mənzil tikintisini qabaqcadan hazırlanmış yığma konstruksiyalardan ibarət binaların 
montajının mexanikləşdirilmiş prosesinə çevirərək, əmək məhsuldarlığını yüksəltmək, əmək 
xərclərini və tikintinin təhvil verilmə müddətini azaltmaqla mənzil tikintisinin kökündən 
yenidən qurulmasına imkan verdi. Bu dövrdə Azərbaycanda mənzil tikintisinin həcmi və 
yerləşdirilməsi planlaşdırılır, yaşayış və ictimai binaların tikintisi üçün torpaqların ayrılması və 
istifadəsi tənzimlənir, mənzil tikintisi maliyyələşdirilir və mənzillərin layihələndirilməsinə 
rəhbərlik həyata keçirilir. 

Dövlət büdcəsindən və müəssisə və idarələrin gəlirlərindən planlaşdırılmış şəkildə 
ayrılmış vəsaitlərlə dövlət inşaat təşkilatları tərəfindən yaşayış evləri tikilir. Zəhmətkeşlərin 
yerli Deputat Şuraları vasitəsilə respublika vətəndaşlarına ehtiyac dərəcəsindən asılı olaraq 
məskunlaşmaq üçün pulsuz evlər paylanır. XX əsrdə Azərbaycan respublikasında mənzil 
tikintisinin üç əsas növü mövcud idi: dövlət; kooperativ; fərdi - inşaatçıların şəxsi vəsaitləri 
hesabına və dövlət kreditinin köməyi ilə. 

1966-1975-ci illərdə şəhər və fəhlə qəsəbələrində ümumi tikintinin təxminən 80% -i 
dövlət tikintisinin payına, təxminən 10% isə kooperativ və fərdi tikintinin payına düşürdü. 
Bütovlükdə respublika üzrə dövlət mənzil tikintisinin xüsusi çəkisinin artırılması tendensiyası 
da qeyd edilir. Rəhbər orqanların 1969-cu il tarixli "Mülki mənzil tikintisinin keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında" qətnaməsi ölkədə kütləvi mənzil tikintisinin gələcək 
inkişafı, təkmilləşdirilməsi və planlaşdırılması üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Burada 
yalnız kütləvi mənzil tikintisinin həcmini artırmaq deyil, həm də onun keyfiyyət səviyyəsini də 
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltmək qeyd edilmişdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün tikinti- 
quraşdırma və bəzək işlərininin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, yaşayış evlərinin və 
mənzillərin, həmçinin, onların daxili işləmələrinin və avadanlığın planlaşdırılmasının 
təkmilləşdirilməsi üçün konkret tapşırıqlar müəyyən edilmişdir. 

Qətnamə tikintinin rasional və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış strukturunu ev və 
mənzillərin növlərinə, mərtəbələrinə və konstruksiyalarına görə istehsal-təsərrüfat planlarında 
hazırlanmasını nəzərdə tuturdu. Mənzil və mədəni-məişət tikintisi üçün zəruri həcmlərin 
müəyyənləşdirilməsi, həmçinin tikinti sənayesinin istehsal imkanlarının inkişafı üçün ilkin 
məlumatlar aşağıdakılardır: 

-sənaye müəssisələrinin, sovxozların, mədəni-məişət və kommunal xidmət 
müəssisələrinin işçi kadrlarının artırılması və  təbii artım hesabına şəhər və qəsəbələrin 
əhalisinin sayının planlaşdırılan artımı 

-sökülən köhnə və yaşayış üçün yarasız mənzil fondunun kompensasiyası üçün  
tikintinin həcmi 
-istər kəmiyyət, istərsə də keyfiyyət baxımından sanitar-gigiyenik tələblərə cavab 

verməyən yaşayış sahəsində yaşayan əhalinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tikintinin 
həcmi 

Ayrı-ayrı rayonlarda mənzil tikintisinin həcmi respublikanın müxtəlif region və 
şəhərlərinin mənzillə təminatındakı fərqi tədricən aradan qaldırmaq ehtiyacı nəzərə alınmaqla 
müəyyən edilir. Respublikada mənzil tikintisinə kapital qoyuluşu mikrorayon ərazilərinin 
abadlaşdırılması və yaşayış evlərinin tikintisinə çəkilən xərclərin nəzərə alındığı smeta əsasında 
müəyyən edilir və respublikanın, şəhər, nazirlik və idarələrin  beşillik və illik planlarında 
göstərilən tikintinin həcminə və evlərin tiplərinə görə tikintinin strukturuna uyğun olaraq təyin 
edilir. 

Respublikada əsaslı tikinti sahəsində ümumi texniki siyasət və tikintiyə  nəzarət 
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Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Dövlət Tikinti İşləri Komitəsi (Qosstroy) tərəfindən həyata 
keçirilir. Bundan əlavə, şəhərsalma və mülki mənzil tikintisi sahəsində də işlər Respublikanın 
Dövlət Tikinti İşləri Komitəsinin idarəetmə siyasətinə uyğun həyata keçirilir. Qosstroy, yeni 
texnikanın  tikintidə tətbiqi və kompleks mexanizasiya planlarını, layihə, elmi-tədqiqat və 
təcrübə işlərinin planlarını təsdiq edir; bütün təşkilatlar üçün zəruri layihələndirmə normaları, 
smeta normaları və tikinti qaydaları, tikinti materialları və məhsulları üçün norma və texniki 
şərtlər, tikintinin  müddət normalarını hazırlayır və təsdiq edir; böyük obyektlərin layihə və 
smetalarını, şəhərlərin baş planlarını və s. gözdən keçirir. Qosstroy tikinti sahəsində elmi və 
layihə təşkilatlarının fəaliyyətini əlaqələndirir. 

Şəhərlərin, yaşayış rayonlarının və mikrorayonların planlaşdırma və tikinti layihələri, 
yaşayış evlərinin və ictimai binaların layihələri dövlət layihə institutları tərəfindən hazırlanır. İri 
miqyaslı dövlət mənzil tikintisi və onun həyata keçirilməsi üçün sənaye metodlarının geniş 
tətbiqi, fərdi layihələndirmənin ənənəvi prinsiplərində radikal bir dəyişikliyin edilməsini və 
yaşayış və ictimai binaların dəfələrlə tətbiq edilən standart layihələri üzrə  kütləvi tikintisinə 
keçidi tələb etdi. 1960-cı ildən Azərbaycan Respublikasında dövlət və kooperativ mənzil 
tikintisinin ümumi həcminin 90-95%-i standart layihələr üzrə həyata keçirilir. 

Şəhər və kənd məskunlaşma məntəqələrinin tikintisi üçün yaşayış və ictimai binaların 
standart  layihələri Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Komitəsinə tabe olan layihə 
təşkilatları tərəfindən hazırlanır. Yaşayış evlərinin standart layihələri təbii-iqlim, milli-məişət, 
maddi-texniki, geoloji və digər  tikinti şərtləri nəzərə alınmaqla hazırlanır. Dövlət mülki mənzil, 
sənaye və energetika tikintisinin bütün növləri respublikanın müəyyən sahələrə aid nazirlikləri 
tərəfindən həyata keçirilir. 

Tikintinin keyfiyyəti, tikilmiş obyektlərin layihələrə uyğunluğu, standart və normalara 
riayət edilməsinə Dövlət Memarlıq-İnşaat Nəzarətinin orqanları, layihə müəllifləri qismində 
çıxış edən layihə təşkilatları, şəhərlərin baş memarları nəzarət edir. Tikintinin keyfiyyət 
yoxlanışının ən təsirli forması yerinə yetirilmiş işləri qəbul edən sifarişçilərin nəzarətidir. 
Yerinə yetirilmiş işlərin sifarişçi tərəfindən qəbulu qaydaları inşaat normaları və qaydaları ilə 
müəyyən edilmişdir. 

Yaşayış binalarının tikintisinə ayrılan müddətin azaldılmasına da böyük diqqət yetirilir. 
Yüksək zavod hazırlıqlı material və məmulatların istehsalının  genişləndirilməsi, gələcəkdə 
sənaye konstruksiyalarının tətbiqi, ilk növbədə iripanelli və həcmli bloklardan olan evlərin 
tikintisi buna imkan yaradır. Mənzil tikintisinin təşkilinin proqressiv metodlarını 
təkmilləşdirərək, tikintidə elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən geniş istifadə edilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur, həmçinin, mənzil tikintisi "standart"ının artımı da davam edəcək, onun 
sosial və şəhərsalma rolu artacaq, funksional-tipoloji keyfiyyətləri, rahatlığı və komfortu, 
şəhərsalmanın və evlərin bədii-estetik səviyyəsi yaxşılaşacaq. 

Azərbaycan Respublikasında kütləvi mənzillərin təkmilləşdirilməsi məsələsinin həllində 
bu prosesin əsas sosial aspektini nəzərdə tutmaq lazımdır - məhz: təminat və rahatlığın yüksək 
səviyyəsinin əldə olunması hədəf deyil, insanın hərtərəfli inkişafı üçün lazımi şəraitin 
yaradılması vasitəsidir. Buna əsaslanaraq, cənub evinin təminat və rahatlıq  səviyyəsinin 
artırılması prosesini yalnız zəhmətkeşlərin mövcud olan və yenidən yaranan ehtiyaclarının tam 
təmin olunması kimi deyil, həm də cəmiyyətin əsas sosial hədəflərinə və respublikanın təbii-
iqlim xüsusiyyətlərinə uyğun olan  məişət ehtiyaclarının üstün inkişafını stimullaşdıran yaşam 
şərtlərinin aktiv formalaşdırılması kimi başa düşmək lazımdır.  

Bütün hallarda yadda saxlamaq lazımdır ki, ümumi və yaşayış sahəsiylə təmin olunma və 
tikintiyə ayrılmış məbləğin müəyyən olunmuş həcmi ilə bağlı  qüvvədə olan normalara riayət 
edilməsində cənub mənzilinin rahatlıq səviyyəsinin artıtılmasının vacib ehtiyatı, onun 
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strukturunun funksional təkmilləşdirilməsidir.  
Respublikada kütləvi mənzillərin təkmilləşdirilməsi məsələsinin həlliylə yanaşı, qeyd 

etmək lazımdır ki, müasir mərhələdə Azərbaycan Respublikasında mənzil tikintisi sahəsində 
əsas məqsəd, şəhər və kənd məntəqələrində əhalinin müasir ehtiyaclarının kəmiyyət və 
keyfiyyət göstəricilərinə müvafiq olan, hər bir ailəyə respublikanın təbii-regional, sosial-
demoqrafik və elmi-texniki şərtlərinə xas olan fərdi və gözəl mənzilin verilməsini təmin edə 
biləcək mənzil fondunun yaradılmasıdır.  

Proqnozlaşdırılan dövrün sonuna qədər respublikada mənzil təminatını hər sakinə orta 
hesabla 8,0-18,5 2 -ə çatdırmaq şərtilə, bu məqsədə nail olmaq mümkündür. Bu, yaşayış 
fondunu 2000-ci ilin əvvəlinə təyin olunan həcmlə müqayisədə şəhərlərdə və şəhər tipli 
qəsəbələrdə təxminən 2,0 dəfə, kəndlərdə isə 1,5 dəfə artırılmasını tələb edir. Respublikanın 
qəsəbələrində mənzil tikintisinin miqyasının  tədricən artırılması ona imkan verəcək ki, 2025-ci 
ildə bu tikintinin həcmi müasir səviyyəylə müqayisədə 30-35% artacaq, ümumi yaşayış 
sahəsinin illik istismarı isə 2 mln m2 -ə çatacaq. 

Azərbaycanda mənzil tikintisinin yuxarıda göstərilən miqyası mənzillərin yerləşdirilmə 
xarakterinin tədricən, ardıcıl yaxşılaşdırılması üçün lazımi şərait yaradacaqdır. Əgər 80-ci 
illərdə respublikanın qəsəbələrində birailəli mənzillərdə yerləşdirmə mənzildə otaqların sayının 
ailə üzvlərinin sayından bir ədəd az olmaqla həyata keçirilirdisə, 2025-ci ildə mənzildəki 
otaqların sayı ailə üzvlərinin sayına görə -  prinsipi ilə veriləcək. Hesablama dövrünün sonunda, 
yəni 2025-ci ildən sonra, mənzillərdə yerləşdirmə, otaqların sayı ailə üzvlərinin sayından bir 
ədəd çox olmaqla həyata keçirilə bilər[2]. 

Əsas məsələ, yaşayış sahəsinin təkcə kəmiyyətinin artırılması deyil, cənub evinin 
strukturunun keyfiyyətli təkmilləşdirilməsidir. Bu həm də o deməkdir ki, ailənin hər bir yetkin 
üzvü gələcəkdə fərdi otaqla təmin ediləcək və gələcəkdə mənzillərin ümumi otağında yataq 
yerləri olmayacaq. Azərbaycanın xarakterik olan şəraitdə belə məskunlaşma hər bir sakinə 
ümumi sahənin  20-22 2 həddində tam  rasional normada əldə oluna bilər. 2025-ci ilə 
hesablanmış bu norma ilə ümumi şəhər və kəndlərin mənzil fondunda yeni evlərdə tikilən 
mənzillərin təxminən 75-80%-ində əhali yerləşdirilə bilər. Bütün ailələrin istər tikilməkdə olan, 
istərsə də artıq mövcud olan mənzillərdə mənzil təminatının  rasional norması üzrə tam  
yerləşdirilməsi respublika şəraitində yalnız şəhərsalma və iqtisadiyyatın regional amillərinin 
bütün kompleksinin hesaba alınması ilə mümkün olacaq. 
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AZƏRBAYCANDA YENİ ŞƏHƏRLƏRİN ƏHALİSİNİN SAYININ FORMALAŞMASI 
 

Məmmədov N. Y. 

 

FORMATION OF POPULATION SIZE OF NEW TOWNS IN AZERBAIJAN 

 

Mammadov N. Y. 

 
Abstract: The historical cities developing for centuries have been formed in the territory 

of the Azerbaijan Republic. During the XIX century technical revolution, industrial facilities 
which are located in several cities were accelerated their development. However, new cities had 
been built on the basis of modern industrial facilities in the middle of XIX century. Among 
them, Mingachevir, Shirvan, Sumgait, etc were formed.The article considers the formation of 
the population in new cities. 
Keywords: new town, urban planning, activity, industrialization,  population, population size, 
master plan 

 
Abstrakt: Azərbaycan Respublikasının ərazisində əsrlər boyu inkişaf edən tarixi şəhərlər 

formalaşmışdır.XIX əsr texniki inqilab dövründə bir sıra şəhərlərdə sənaye obyektləri 
yerləşərək onların inkişafı sürətlənmişdir. Bununla bərabər XX əsrin ortalarında müasir sənaye 
obyektlərinin əsasında yeni şəhərlər əmələ gəlmişdir. Bunların sırasında Mingəçevir, Şirvan, 
Sumqayıt və b. formalaşmışdır. Məqalədə yeni şəhərlərin əhalisinin formalaşması məsələlərinə 
baxılmışdır. 
Açar sözlər: yeni şəhər, şəhərsalma, fəaliyyət, sənayeləşmə, şəhər əhalisi, əhalinin sayı, baş 
plan 

 
Yeni şəhərlərin tikintisi Azərbaycan Respublikasında şəhərsalmanın ən vacib 

istiqamətlərindən biridir. Respublikanın sənayeləşməsi və kənd təsərrüfatının 
mexanikləşdirilməsi əsasında təsərrüfat fəaliyyətinin davamlı inkişafı şəhər əhalisinin sürətli 
artımına, kənd əhalisinin isə azalmasına səbəb olur. XX əsrdə Azərbaycanda Daşkəsən, 
Mingəçevir, Sumqayıt, Şirvan, Yevlax və s. kimi bir sıra yeni şəhərlər tikilmişdir. Ölkəmizdə 
yaradılan yeni şəhərlərin tipoloji xarakteristikası üçün iki əsas xüsusiyyət vacibdir: şəhərin 
funksional strukturu və əhalinin sayı. 

 Şəhərin funksional strukturu onun iqtisadi profili ilə təyin edilir, hansı ki, yeni şəhərlərdə 
olduqca müxtəlifdir. Şəhərlər hasiledici və emaledici sənaye mərkəzləri, kənd təsərrüfatı 
rayonları, kütləvi istirahət və kurort xidmətləri, nəqliyyat, elm şəhərləri kimi yaranır. Nəticədə 
sənaye mərkəzləri kimi yaranmış bəzi yeni şəhərlərin funksiyaları daha da mürəkkəbləşdi. Belə 
şəhərlər böyük rayonların inzibati və mədəni mərkəzləri halına gəldi. Amma yenə də yeni 
şəhərlərin həlledici əksəriyyəti çoxfunksiyalı olanlar deyil, ixtisaslaşmış (tək profilli) 
şəhərlərdir. Funksiyaların ixtisaslaşmasındakı böyük fərq yeni şəhərlərin ölçüsünə görə 
əhəmiyyətli müxtəlifliyini də müəyyən etmişdir. Bu şəhərlərdə sakinlərin sayı 30 mindən 300 
minə qədər dəyişir.  Sakinlərinin sayına görə yeni şəhərlərin qruplaşdırılması tipik 
funksiyalarına və miqyasına əsasən şəhərlərin yerləşdirilməsinin  göstəricisidir. 

 Yeni şəhərin əhalisinin sayının müəyyən edilməsi üçün yeni şəhərin baş planının texniki-
iqtisadi əsasını hazırlamaq lazımdır. 
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Yeni şəhərin baş planının texniki-iqtisadi əsasının hazırlanması əmək resurslarının 
strukturunun analizini, mexaniki və təbii artım hesabına onların tamamlanmasını, yeni şəhərin 
inkişaf mərhələləri üzrə əmək resurslarının rasional istifadəsini əhatə edir. 

Sürətlə inkişaf edən yeni şəhərlərdə — Mingəçevir, Sumqayıt, Şirvanda iş qüvvəsinə 
ehtiyac başqa rayonlardan, ölkədən və kənd yerlərindən olan əhalinin axınının hesabına 
ödənilir. Respublikada yeni şəhərlərin əhalisinin sayının inkişaf analizi göstərir ki, tikintinin 
birinci mərhələsində (5 - 7 il) yeni şəhərlərə əhalinin axını xüsusilə böyükdür - əvvəlcə inşaatçı 
kadrların hesabına, sonra isə əsas sənaye və energetika tikintisi işçilərinin axını hesabına.  
Sonrakı dövrdə (ikinci onillik) mexaniki artımın ölçüsü, bir qayda olaraq, azalır. 

Şəhərin inkişafının ilk on ilində əhali tərkibində gənclər və gənc ailələr üstünlük təşkil 
edir. Əmək fəaliyyətinə yararlı yaşda olan əhali qrupu maksimal həddə çatır, təqaüd yaşında 
əhalinin xüsusi çəkisi isə azalır. Əhalinin  tərkibinin sabitləşməyə başladığı növbəti dövr 
ailələrin miqdarının, uyğun olaraq da uşaq yaş qruplarının intensiv artımı ilə səciyyələnir. Eyni 
zamanda əmək qabiliyyətli yaşda əhalinin xüsusi çəkisinin bir qədər azalması və pensionerlərin 
sayının artımı müşahidə olunur. 

Əmək fəaliyyətinə yararlı yaşda əhalinin xüsusi çəkisi yeni şəhərin inkişafının birinci 
onilliyində maksimal həddə (70% və daha çox) çatır və onun formalaşmasının sonrakı 
mərhələlərində 62-65%-ə qədər enir. Yaş qruplarının nisbətinin yenidən bölüşdürülməsi, 
xüsusilə uşaq yaş qrupu və təqaüdçülərin xüsusi çəkisinin artımı baş verir. Yeni şəhərlərin 
müasir yaş strukturunun analizi göstərir ki, yeni şəhərlərdə uşaqların xüsusi çəkisi (15 yaşa 
qədər) təşəkkül tapmış böyük şəhərlərdəkindən 50 - 60% yuxarıdır və 23-33% təşkil edir. 

Yeni şəhərlərin qüvvədə olan tendensiyalarının analizini nəzərə alaraq, perspektivli əmək 
ehtiyatlarının, yəni ictimai istehsalatda iştirak edə biləcək əhalinin xüsusi çəkisi tikintinin ilk 
mərhələlərində 62-64%, gələcəkdə isə şəhərin  bütün əhalisinin 60%-i olacaq. Əmək 
resurslarının həcminin müəyyənləşdirilməsi əhalinin şəhər yaradan, xidmət göstərən və qeyri-
fəal qrupları arasında və yeni şəhərin perspektivli əhali sayının təyinində nisbətlərin üzə 
çıxarılmasında bir hazırlıq mərhələsidir. 

Yeni şəhərlərdə fərdi fəaliyyət göstərən əhalinin kontingenti təşəkkül tapmış 
şəhərlərdəkindən 20-25% yuxarı olduğuna görə, ayrı-ayrı şəhərlər üzrə şəhər yaradan qrupun 
xüsusi çəkisi, xüsusilə tikintinin ilk mərhələlərində 40% və daha çox, gələcəkdə isə 35-37% 
təşkil edə bilər.Yeni şəhərlərdə baş planın inkişaf mərhələləri üzrə şəhər yaradan qrupun 
struktur dəyişikliyindəki tendensiyalar, təşəkkül tapmış şəhərlərdəkindən fərqli 
qanunauyğunluqlara malikdir. Bu, xüsusilə sənaye işçilərinin sayına və nisbətinə aiddir. 

Yeni şəhərlərdə sənaye kadrlarının xüsusi çəkisinin artımı müşahidə olunur. Yeni şəhərin 
inkişafının ilk mərhələlərində inşaatçıların kontingenti şəhər yaradan qrupun ümumi sayının 
40%-i və ya bundan daha çox ola bilər. Şəhərin istehsalat bazasının formalaşması əsasən başa 
çatdıqdan təxmin edilən tarixə qədər tikinti işçilərinin payı təxminən 10% -ə düşəcək. Yeni 
şəhərlərin əhalisinin yaş strukturunun yuxarıda göstərilən xüsusiyyətləri əmək resurslarının 
strukturuna və sayına, əhalinin müxtəlif qruplarının ictimai istehsalatda məşğulluğuna, əhalinin 
şəhər yaradan və xidmət göstərən qruplarının nisbətinə, yeni şəhərin layihədə göstərilən 
əhalisinin sayının təyin edilməsinə təsir göstərir. 

Yeni şəhərin inkişafının texniki-iqtisadi əsasının hazırlanmasında bizim fikrimizcə 
tikintinin başlanğıc dövründə əhalinin yaşayışı və onun adaptasiyası üçün əlverişli mühitin 
yaradılmasında sosial-demoqrafik məsələlərin artan əhəmiyyətini nəzərə almaq lazımdır. Yeni 
şəhərlərdə mədəniyyətin, istehsalatdankənar fəaliyyətin və sakinlərin asudə vaxtının, sosial 
əlaqələrin, informasiya qəbulunun inkişafı üçün vacib şərtləri yaratmaq xüsusilə vacibdir, çünki 
yalnız bu halda sosial inteqrasiyanın və yeni yerdə əhalinin möhkəmlənməsinin çətin 
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problemini həll etmək olar. Yeni şəhərin sosial-mədəni mühitinin inkişafı, əhalisinin sosial-peşə 
və demoqrafik xüsusiyyətləri düzgün nəzərə alındıqda asanlaşdırıla bilər. Araşdırmalar göstərir 
ki, gənc yaş kateqoriyalarından olan ailələr üçün istehsalatdankənar fəaliyyətin və asudə vaxtın 
təşkili ən çətin məsələdir. Buna görə də yeni şəhərin şəhər xidməti sferasının 
layihələndirilməsindəki tendensiyalar bir çox mühüm sosial şərtlər də daxil olmaqla, şəhərdə 
formalaşan konkret "ailə" vəziyyətindən, müxtəlif yaş dövrlərindən və tərkibindən olan ailələrin 
burada hansı proropsional münasibətlərdə təqdim olunmasından asılıdır. Yeni şəhərlərin 
əksəriyyətində tərkibinə görə sadə və gənc ailələr (ailədə ər-arvad və kiçik yaşlı uşaqlar olur) 
üstünlük təşkil edir.  

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, yeni şəhərlərin 
layihələndirilməsində ilk növbədə ailələrin bu tiplərinə, yeni şəhərlərin demoqrafik 
strukturunun ümumi inkişafı çərçivəsində onların formalaşmasına yönəlmək lazımdır. 

Ailələrin müxtəlif tiplərinin ehtiyaclarının hərtərəfli analizi şəhərin hansı üstünlük təşkil 
edən hissə və struktur elementlərində bu ehtiyacların ödənildiyini,  yəni ailələrin müxtəlif 
tiplərinin funksiyalarının məkan bölgüsünü, şəhər xidməti müəssisələrinin sistemi ilə onların 
münasibətini daha əsaslı şəkildə qiymətləndirilməsini təyin etməyə imkan verir. Aparılmış 
analizin nəticələri göstərdi ki, ümumşəhər və ixtisaslaşdırılmış ictimai mərkəzlərin ( yalnız 
onların rayon və mikrorayon əlaqəsinin deyil) yeni şəhərlərində inkişaf ilk növbədə əhalinin 
demoqrafik xüsusiyyətlərinə uyğun gəlir, onun yeni yerə inteqrasiyasına və uyğunlaşmasına 
imkan yaradır. Eyni zamanda bu analiz bilavasitə yaşayış zonasında tərbiyə və təhsilin  
funksiyalarının inkişafının xüsusi əhəmiyyətini də göstərir. Yeni şəhərin demoqrafik və ictimai-
iqtisadi xarakteristikaları donmuş və dəyişməz deyil; yeni şəhərin inkişafıyla onlar 
transformasiyaya uğrayır və inkişaf edirlər ki, bu da ictimai-mədəni inkişafın elastikliyinə və 
yeni şəhərin planlaşdırma strukturunun təşkilinə qarşı tələblər irəli sürür. 
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TƏBRİZ BÖLGƏSİNİN YAŞAYIŞ EVLƏRİ  
MEMAR P.KOSTANIN ARAŞDIRMALARINDA 

 

Qiyasi C.Ə., Sərkən Dizəci R.S. 

 

RESIDENTIAL BUILDINGS OF THE TABRIZ ZONE IN RESEARCH 

ARCHITECT P.KOSTA 

 

Giyasi J. ., Sarkan Dizedji R.S. 
 

Abstract: Dimensional drawings of three residential buildings (Tabriz, Alvar and 
Ebher), compiled by the French architect P.Costa in the second half of the XIX century, are 
valuable historical documents. The planning and spatial organization of them is based on a clear 
differentiation of various rooms and spaces. All rooms of these buildings are grouped around 
the yard-garden. The houses explored by P.Kosta shed light on certain aspects of the housing 
construction of the Middle Ages in the Tabriz zone. 
Keywords: apartment house, type of building, Tabriz, spatial structure, yard 

 
Abstrakt: Fransız memarı P.Kostanın araşdırmalarında XIX əsrin ikinci yarısında tərtib 

etdiyi üç yaşayış binasının (Təbriz, Alvar və Əbhər) ölçü cizgiləri dəyərli tarixi sənədlərdir. 
Onların planlaşma – məkan təşkili müxtəlif otaq və məkanların bütün yerləşkələri həyət – bağ 
içərisində qruplaşmışdır. P.Kostanın tədqiq etdiyi evlər Təbriz zonasında orta əsr yaşayış 
evlərinin müəyyən aspektlərini işıqlandırır. 
Açar sözlər: yaşayış evi, bina tipi, Təbriz, məkan quruluşu, həyət 

 
Anıtsal abidələrlə müqayisədə yaşayış evləri, özəlliklə xalq yaşayış tikililəri daha sadə 

və ucuz inşaat materiallarından, dayanıqlığı az olan konstruktiv fəndlərlə tikilmişdir. Onlar 
təkcə zəlzələlər və yanğınlardan deyil, eləcə də sakinləri tərəfindən dağıntılara və dəyişmələrə 
məruz qalmışdır. Ona görə indi bizim əlimizdə Təbriz zonasındakı yaşayış evlərinin 
təkamülünü izləmək və tipoloji xarakteristikasını aydınlaşdırmaq üçün gərəkli faktiki 
materialların olmaması təəccüb doğurmamalıdır. Hələlik ancaq yazılı qaynaqların azsaylı 
bilgiləri, tək-tük miniatürlər və rəsmlər orta çağların Azərbaycan şəhərlərində yaşayış evləri 
tikintisinin bəzi genəl aspektlərinə işıq salır. Bu baxımdan türk memar və rəssam Nasuh 
Matrakçının (XVI əsr) miniatürləri özəl dəyər daşıyır. 

Matrakçının dörd Azərbaycan şəhərinin gərəyincə dolğun və real təsvirləri verilmiş 
miniatürlərində yaşayış evləri birtipli çəkilmişdir. Görünür rəssam, miniatür sənəti üçün zəruri 
olan şərtiliklə bağlı örnək olaraq Təbriz, Sultaniyyə, Həmədan və Xoyda geniş yayılmış bir 
yaşayış evini örnək götürmüşdür. Matrakçının yaşayış evi «tipi» alçaq kürsülük və mişarlı daş 
həcmdən ibarət olub yastı damın gəlişmiş karnizi ilə tamamlanır. Kiçik birqatlı evlərdə ön 
fasadın əsas elementləri çox vaxt simmetrik yerləşən bir qapı və iki pəncərə açırımıdır. 

Türk rəssamın miniatüründə Təbrizin yaşayış evləri bir və iki qatlıdır. XVIII əsrin bir 
avropalı müəllifi də Təbrizin yaşayış evlərindən bəhs edərkən göstərmişdir ki, «Təbrizin 
binalarının çoxu bişmiş kərpicdən tikilmişdir. Şəxsi evlərin böyük bölümü bir, ən böyüyü iki 
qatlıdır». Daha sonra o, bu binaları yastı damlarının konstruksiyası barədə bildirmişdir: 
«Tağbənd örtüyün üzərində üstdən gil-saman məhlulu ilə suvanmış və əhənglə ağardılmış 
torpaq dam örtüyü düzəldilir». 
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Azərbaycanda orta əsr yaşayış evlərinin memarlıq-planlaşma fəndləri zamana görə çox 
az dəyişikliyə uğramışlar. Onlara vərəsəlik, müəyyən dərəcədə mühafizəkarlıq xas olmuşdur. 
Bunun da kökləri ictimai-iqtisadi formasiyanın xarakterində, xalqın çoxəsrlik təcrübəsi ilə 
formalaşmış, daşlaşmış gələnəklərində, yad təsirlərə, demək olar ki, uğramayan məişətində 
yatır. Təbrizin Matrakçının təsvirlərində (XVI əsr) və fransız memar P.Kostanın (XIX əsr) 
araşdırmalarında əks olunmuş yaşayış evlərinin tutuşdurulması ilə zamana görə həmin evlərin 
memarlıq quruluşundakı dayanıqlığı yaxşı görmək olur.  

 

 
 

Şəkil 1. Matrakçının “Təbriz” miniatüründən fraqment 
 
Fransız araşdırıcı P.Kostanın ölçü cizgilərini (plan, kəsiklər, baş fasad) işlədiyi 

«Təbrizdə yaşayış evi» Matrakçının ev «tipi» ilə bir quruluşludur. Görünür P.Kosta da Təbriz 
üçün səciyyəvi olan şəhər tipli bir yaşayış evini örnək seçmişdir. Düzbucaqlı formada salınmış 
bu evin dəqiq planlaşması var. Düzbucaqlı məkanın iki ensiz yan bölümlərini tikililər tutur. 
Təsərrüfat yerləşgələri (vestibül, xidmətçi otağı və ayaqyolular) girişdə toplanmışdır, əks 
tərəfdə isə yaşayış binası tikilmişdir. Onları yanlardan birləşdirən uca divarlar, orta bölümü 
yaşıllığa ayrılmış düzbucaqlı həyəti əmələ gətirir. 

 

a)  b)  c)  
 

Şəkil 2. Təbrizdə yaşayış evi: a)-ön fasad, b)- kəsiklər, c)- plan: 

1. evə giriş, 2. həyət və bağ, 3. dəhliz, 4. böyük salon, 5. qəbul otağı, 6. mətbəx, 

7. pilləkən, 8. ev qulluqçusunun otağı, 9. tualet 
 

Yaşayış evi zirzəmi və yaşayış qatlarından, bir də «balaxana» (yuxarı otaq) adlanan üst 
qatdan ibarətdir. Əsas qatda otaqların yerləşməsi gərəyincə uğurludur və məqsədəuyğundur: 
ortada yerləşən geniş dəhlizdən yaşayış otaqlarına, mətbəxə və balaxana ilə damın terrasına 
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qalxan pilləkənə qapılar açılır. Balaxana da daxil olmaqla bütün yaşayış otaqlarının həyətə 
yönələn kəllə divarları tamamilə işıq açırımlarına, şəbəkəli iri pəncərələrə çevrilmişdir. Bu 
evlərin interyerlərində Azərbaycanın yaşayış evləri üçün gələnəksəl olan elementlər – tağça, 
divar dolabları, rəflər, buxarılar və s. quraşdırılmışdır. Dəhliz, iki otaq və balaxanıda qurulan 
buxarı tağçaları ilin soyuq aylarında evi gərəyincə isidirmiş. 

Üç fasadı açırımsız olan yaşayış binasının yalnız baş fasadı təmtəraqlı işlənmişdir. 
Böyük pəncərə açırımlarının ajur ağac şəbəkələri, dərin giriş tağçası və binanın orta bölümündə 
yüksələn balaxana həyət fasadının ciddi simmetrik kompozisiyasında yüngüllük, incəlik 
duyğusu yaradır. Maksimal və məqsədyönlü istifadə olunmuş kiçik bir ərazidə (25x11 m) 
olduqca rahat və uyğun yaşam ortamı yaradılmışdır. 

P.Kostanın ölçü cizgilərini çəkdiyi Alvar qəsəbəsindəki bir yaşayış evində yerləşgələrin 
özümlü bölgüsü diqqət çəkir. Bu kənd tipli evin daha geniş, kvadrata yaxın (19,0x18,0 m) 
biçimi olan həyəti var. Həyətin bir tərəfini at tövləsinin uzunsov həcmi və darvaza tutur. Giriş 
önündə həyət divarına bir yaşayış otağı və dəhliz – mətbəxdən ibarət yaşayış evi birləşir. Bu 
evin gövdəsinin ensiz arxa divarına kvadrat planlı kiçik bir yerləşgə qovuşur. Kubik gövdəsi 
günbəzlə örtülü və P.Kostanın «yardımçı otaq» adlandırdığı bu yerləşgə, yəgin ki, təndirxana 
olmuşdur. Ayaqyolunun kiçik həcmi həyətdə ayrıca yerləşdirilmişdir. Həyətin qalan iki tərəfi 
uca divarlarla hasarlanmışdır. 

 

a)   

b)     
 

Şəkil 3. a)- Alvarda yaşayış evi: 
1. Giriş, 2. Mətbəx, 3. Yaşayış otağı, 4. Yardımçı otaq, 5. Tövlə, 6.Tualet 

b)- Əbhərdə yaşayış evi 
1. Giriş, 2. Örtülü giriş, 3. Həyət və bağ,  4. Fontanlı hovuz, 5. Vestibül, 6. Yay salonu, 7. 
Qəbul otağı,      8. Otaqlar, 9. Tualetlər, 10. Antresollar üçün pilləkənlər, 11. Buxarı, 12. 

Quyular, 13. At tövləsi,  14. Ev qulluqçuları üçün otaqlar, 15. Tualetlər, 16. Yardımçı 
həyət, 17. Mətbəx 
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Alvardakı yaşayış evi bayırdan olduqca sadə, yarımsilindrik tağbəndlə örtülü, uzun 
düzbucaqlı prizma şəklindədir. Onun tək bir açırımı – giriş qapısı var. Ancaq yaşayış otağının 
interyeri xeyli plastik işlənmişdir. Otağın iç məkanını bütün perimetri və yan divarların bütün 
yüksəkliyi boyu yerləşən rəflər, tağçalar, dolablar, buxarı və bütün bunları örtən uzun tağbənd 
formalaşdırmışdır. Otaq tağbəndin ortasında yerləşən dairəvi bir bacadan işıqlanır. Qış 
aylarında bu bacanın altında – otağın tam ortasında, yəqin ki, dairəvi təndirin üstündə qızınmaq 
üçün kürsü qurulmuşdur. Rəsmdən görünür ki, dəhlizin və təndirxananın örtüklərinin ortasında 
da dairəvi baca qoyulmuşdur. 

P.Kostanın araşdırdığı Əbhərdəki böyük yaşayış evi artıq saray tipli evdir və görünür 
varlı bir ailəyə mənsub olmuşdur. Onun da planlaşma – məkan təşkili dəyişik yerləşgə və 
otaqların dəqiq bölgüsünə əsaslanmışdır. Evin bütün yerləşgələri iki həyətlə (təsərrüfat həyəti 
və həyət – bağ) birlikdə uyğun yaşam ortamını formalaşdırmışdır. Bir sırada düzülən yardımçı 
yerləşgələr (örtülü – giriş, ev xidmətçiləri üçün otaqlar, at tövlələri, ayaqyolu) bu həyətləri bir-
birindən ayırır. Uzunsov düzbucaqlı biçimi və ayrıca girişi olan genəl mətbəx təsərrüfat 
həyətinin dərinliyində yerləşir. 

Əks tərəfdə kvadrat planlı həyət – bağı yaşayış evinin baş fasadı qapayır. Baş həyətin iki 
qalan tərəfi uca divarlardır (yüksəklikləri 4,0 m-dən çox). Böyük həyətin yaşıllıq bölümünün 
sınırları dəqiq olub formaca kvadrata yaxındır. Yaşayış evinin baş fasadı ilə yaşıllıq parteri 
arasında – birbaşa sütunlu böyük eyvanın önündə, ərazinin uzununa oxunda, ortasında fontan 
olan düzbucaqlı hovuz qurulmuşdur. İçərisində su quyusu yerləşən tağça və günbəzlə örtülü baş 
giriş həyətli evin düzbucaqlı planından dışarıya çıxarılmışdır. Həyətin uzun yan divarları dayaz 
tağçalı sivri tağlarla plastik işlənmişdir və məkanı estetik zənginləşdirir.  

Birqatlı yaşayış binasının ox quruluşlu düzbucaqlı planı var. Simmetrik qoyulmuş iki 
dəhliz-vestibül binanın bütün yerləşgələri arasında ilişgini təmin edir. Dərin eyvan şəklində həll 
edilmiş böyük yay salonunun iki yanında güzgü simmetriyası ilə iki qış salonu, iki yaşayış otağı 
yerləşmişdir. Kiçik mətbəx yerləşgəsi simmetriya oxunu qapayır. Dəhlizlərin üstündə eyvan 
şəklində özəl yay yerləşgəsi qurulmuşdur. Bu antresol eyvanların hər birinə dəhlizlərdə 
qurulmuş, ayrıca pilləkənlə qalxmaq olur. 

Əbhər evində də əsas diqqət həyət fasadının plastik işlənməsinə verilmişdir. Binanın 
daşıyıcı divarlarının kəllələri baş fasadın dəqiq vertikal ritmini yaratmaqla binanın iç 
quruluşunu da əks etdirir. Fasadın üfüqi bölgüləri də interyerlərin təşkilinə tabe edilmişdir. Baş 
fasadın mərkəzi kompozisiya elementi iki incə ağac sütunlu yay salonunun dərin tağçasıdır. Bu 
eyvanın divarlarında çoxsaylı tağçalar, açırımlar və çoxqatlı stalaktit qurşaqları ilə fəzalı ortam 
yaradılmışdrı. Qış salonlarının kvadrat vitraj-şəbəkələri, qapı açırımları və yuxarı eyvanların 
vertikal ritmi, eləcə də enli üfqi karniz fasada bədii tarazlıq vermişdir. Əbhər ev sarayının baş 
fasadı memarlıq görkəminin aydınlığı və zərifliyi, nisbətlərinin və xətlərin uyarlığı, 
ayrıntılarının incə işçiliyi ilə heyranlıq doğurur 

 
Nəticə. Fransız memar təqdim edilən evləri XIX əsrin ikinci yarısında araşdırmışdır. 

Ancaq onlarda yalnız Qacarlar çağının memarlıq özəllikləri əks olunmamışdır. Həmin evlərin 
funksional-konstruktiv quruluşları yüzillər boyunca formalaşmış, memarlıq-məkan 
kompozisiyaları üzərində nəsillər çalışmışlar. Bu səbəbdən onlar öncəki yüzillərin də ənənəvi 
evləri sayılmalıdır. P.Kostanın böyük peşəkarlıqla işlədiyi ölçü cizgiləri və rəsmlər o çağların 
yaşayış evlərində də tip rəngarəngliyinin olduğunu əyani göstərən çox dəyərli tarixi bəlgələrdir. 
Yerli iqlimə və həyat tərzinə tam uyğun olan həmin evlərin bir-birindən seçilən memarlıq-
kompozisiya həlləri olmuşdur. 
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AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  ŞƏHƏRLƏRİNDƏ  YERLİ  TİCARƏT  XİDMƏTİNİN 

TƏŞKİLİ 

 

Rzayev İ.O. 
 

ORGANIZATION  OF  LOCAL  TRADE  SERVICES  IN  THE  TOWNS  OF  THE  

REPUBLIC  OF  AZERBAIJAN 

 

Rzayev İ.O. 
 

Abstract: As mentioned in the article it was shown that in the all cities of the Azerbaijan 
Republic carried out projecting and building of trade centres in XX century. At the same time, 
in middle of the 20th century was introduced the gradual system of cultural services in the 
Republic and the graded system became the basis for the preparation of numerous projects in 
the organization of trade services network in different cities of the republic. 
Keywords: network organization, design, commercial buildings, stepped system, type,  
planning structure, visitation 

 
Abstrakt: Məqalədə açıqlanaraq göstərildi ki, Azərbaycan Respublikasının bütün 

şəhərlərində XX əsrdə  ticarət mərkəzlərinin  layihələndirilməsi və tikintisi həyata keçirilirdi. 
Bununla bərabər qeyd olunur  ki, XX əsrin ortalarından  mədəni-məişət xidmətinin pilləli 
sistemi respublikada tətbiq edildi və pilləli sistem respublikanın müxtəlif şəhərlərində ticarət 
xidmətləri şəbəkəsinin təşkilində çoxsaylı layihələrin hazırlanması üçün əsas oldu. 
Açar sözlər: şəbəkənin təşkili, layihələndirmə, ticarət binaları, pilləli sistem, profil, 
planlaşdırma struktur, gəliş-gediş 

 
İnkişafının müasir mərhələsində, yəni XX əsr ərzində Azərbaycan Respublikasının 

şəhərlərində əsasən yeni müasir ticarət binalarından ibarət olan ticarət xidmətinin inkişaf etmiş 
şəbəkəsi yaradılmışdı. Respublikanın bütün şəhərlərində mühüm ticarət binalarının 
layihələndirilməsi və tikintisi həyata keçirilirdi. XX əsrin 50-ci illərinin sonlarında mədəni-
məişət xidmətinin pilləli sistemini tətbiq edərək ərzaq mağazalarının bu sistemə 
uyğunlaşdıraraq, ticarət xidməti şəbəkəsinin müasir səviyyədə formalaşdırılmasını  təklif etmiş 
aparıcı elmi-tədqiqat institutları, layihələndirmə və tikintisinin qaydaya salınması sahəsinə ən 
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əhəmiyyətli töhfəni vermişdirlər. Pilləli sistem Azərbaycan Respublikasının müxtəlif 
şəhərlərində ticarət xidmətləri şəbəkəsinin təşkilində çoxsaylı layihələrin hazırlanması üçün 
əsas oldu. 

Pilləli sistemə əsasən, mağazaların profili, onların ölçüləri və yeri şəhərin planlaşdırma 
strukturu və bura gəliş-gedişin tezliyi ilə bağlıdır. Yüksək çeşidli tələbat malları olan ticarət 
müəssisələri, yəni yerli ticarət mərkəzləri, mikrorayonlarda  500 metr xidmət radiusunda, 
yaşayış binalarına yaxın yerləşir. Vaxtaşırı tələbat mallarının satışı üzrə  mağazalar yaşayış 
massivləri mikrorayon mərkəzlərində nəzərdə tutulur, xidmətin radiusu – 1200-1500 m olur. 
Epizodik məqsədli mağazalar ümumşəhər müəssisəsidir. Belə müəssisələrin xidmət radiusuna 
hədd qoyulmur, amma onlar ümumşəhər sərnişin nəqliyyatı vasitəsilə yaşayış massivləri ilə 
rahat əlaqələndirilməlidir.[1] 

Pilləli sistem bir sıra ticarət-məişət, bəzi hallarda isə eyni tezliklə baş çəkilən mədəni 
müəssisə və qurumların kooperativləşdirilməsini və bu bazada vahid xidmət komplekslərinin 
yaradılmasını nəzərdə tutur. Mikrorayon mağazası, yeməkxana-kafe, məişət xidmətləri üçün 
kompleks qəbul məntəqəsi və klub yerləri olan mənzil-istismar ofisi ilə birlikdə yerləşdirilir. 
Beləliklə, mikrorayonlarda ticarət və sosial mərkəzlərin yaradılması məqsədəuyğun olardı.  
Sənaye malları və ərzaq mağazalarını, restoran və digər ictimai iaşə obyektlərini, məişət 
xidməti kombinatını, rabitə şöbəsi və apteki ticarət tərkibinə; yaşayış sahəsi mərkəzinə daxil 
etmək təklif edilə bilər. 

Ticarət-məişət xidməti müəssisələri şəbəkəsinin rasional təşkilinin şərh edilmiş 
prinsiplərinin təcrübədə tətbiqi, binaların yeni perspektivli tiplərinin – əhaliyə minimal zaman 
sərfi və istehlakçı qüvvəsi ilə standart xarakterli mal və xidmətlərin kompleksini təqdim etməyə 
qadir olan yerli ticarət mərkəzlərinin layihələndirilməsinə və kütləvi tikintisinə keçidi tələb edir. 
Yerli ticarət mərkəzlərindəki müəssisələrin tərkibi və ölçüsü, 500 m-ə qədər piyada yolu 
radiusu ilə mərkəzin xidmət zonasında olan əhalinin müxtəlif kontingentlərinin ehtiyaclarını 
(yaşayanların, işləyənlərin və başqalarının) nəzərə alaraq müəyyən edilir. Bu mərkəzlərin 
müəssisələrinin tipləri mağaza tiplərinin nomenklaturasına, ictimai qidalanma və məişət xidməti 
müəssisələrinə uyğun olaraq qəbul edilir. Yerli ticarət mərkəzlərinin tərkibinə aşağıdakılar 
daxildir: universam (sifariş masası və kafeteriyalı universal çeşidli ərzaq və gündəlik tələbatlı 
qeyri-qida məhsullarının özünəxidmət mağazası); yarımfabrikatlar, kulinariya və hazır yemək 
mağazasıyla kompleks ictimai qidalanma müəssisəsi; xırda təmir emalatxanaları və bərbərxana 
ilə məişət xidmətinin kompleks qəbulu məntəqəsi; əmanət kassası və aptek ilə əlaqə şöbəsi. 

Konkret şəraitdən  asılı olaraq və mədəni-məişət xidmətinin başqa növlərinin təşkili 
layihələrinə uyğun olaraq bu ticarət mərkəzləri başqa ictimai təyinatlı müəssisələrlə 
(kinoteatrlarla, klublarla, rəqs salonları ilə, kitabxanalarla və s.)  vahid ictimai-ticarət mərkəzi 
komplekslərinə birləşdirilə bilər.[3] 

Qeyd etmək lazımdır ki, yerli mərkəzlər (standart xidmətli) mikrorayon və yaşayış 
rayonları mərkəzləri ilə eyniləşdirilməməlidir, çünki onların şəhər strukturunda yerləşməsi, 
xidmət zonası, onlara daxil olan müəssisələrin tipləri və onların tutumlarının hesablanması 
başqa vəzifə və tələblərlə təyin edilir və əgər bu şəhərsalma vəziyyətində məqsədəuyğun olarsa, 
onlara başqa xidmət müəssisələrinin (fərdi maşın qarajlarının və ya ixtisaslaşdırılmış ayrı-ayrı 
mağazaların, atelye və s.) əlavə edilməsinin mümkünlüyünü  şərtləndirir. Yerli ticarət 
mərkəzlərinin həcm-plan və kompozisiya həlləri həm onlara daxil olan müəssisələrin funksional 
təyinatı və onların rasional qarşılıqlı əlaqəsinin təşkili kimi, həm də bu komplekslərin şəhər 
tikintisindəki əhəmiyyətli bədii- memarlıq mənasıyla təyin edilir. 

Onlar şəhərin tikinti üçün ayrılmış yerlərində nəqliyyat magistralları və əhalinin (əsasən 
nəqliyyat dayanacaqlarına çıxışın yerlərində) hərəkətinin əsas piyada yolları və həmçinin iş, 
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təhsil, kütləvi istirahət və s. ərazilərin yerləri nəzərə alınaraq birlikdə  nisbətən bərabər 
yerləşirlər.  

Ticarət mərkəzlərinin layihələndirilməsində ayrı-ayrı müəssisələrə qoyulan bütün 
texnoloji və funksional tələblərə riayət edilməli, eyni zamanda kompleksdə ziyarətçilərin, malın 
və nəqliyyatın hərəkət qrafiklərinin dəqiq təşkili bütovlükdə təmin edilməlidir. Müxtəlif 
təyinatlı müəssisələr bir binada birləşdirildiyi zaman hər bir müəssisənin fəaliyyət 
xüsusiyyətlərini (texnoloji cəhətdən təşkil edilməsinə, iş vaxtına və s. görə) və onların istər 
fərdi istismarının, istərsə də müxtəlif zamanlarda bəzi ərazilərin birgə istifadəsinin 
mümkünlüyünü nəzərə almaq lazımdır. 

Ticarət mərkəzlərinin layihələndirilməsində ən vacib şərt, məkanın yenidən 
planlaşdırılmasına və əhalinin elmi-texniki tərəqqi ilə şərtlənən  perspektiv ehtiyaclarının 
dəyişiklikləriylə  bağlı xidmət formalarının və texnoloji proseslərin dəyişilməsinə imkan verən 
həcm-plan və konstruktiv həllərin uyğunluğudur. Ayrı-ayrı müəssisələrdə olduğu kimi ticarət 
mərkəzlərində də ilk növbədə yardımçı anbar yerlərinin hesabına mağazaların ticarət zallarının 
genişləndirilməsi, qeyri-qida məhsullarının ticarəti üçün ərazinin artırılması, ictimai iaşə 
müəssisələrində istehsalat ərazilərinin ixtisarı hesabına yemək salonlarının genişləndirilməsi,   
kompleks qəbul otaqlarında, məişət xidməti məntəqələrində xidmətin həcminin və formasının 
dəyişdirilməsinin mümkünlüyü nəzərdə tutulmalıdır. 

 Texnoloji nöqteyi-nəzərdən ticarət mərkəzlərinin birmərtəbəli binaları daha sadədir, 
çünki ticarət zalları və yardımçı anbar və istehsalat məkanları burada  eyni səviyyədə 
yerləşdirilir. Ancaq bu həllər tikinti üçün böyük ərazi tələb edir ki, bu da şəhərlərin müasir və 
xüsusən də perspektivli tikintisində məqsədəuyğun deyil. Bir neçə səviyyənin həlli zamanı (iki 
mərtəbədə və ya yeraltı sahədən istifadədə) daha yığcam memarlıq-planlaşdırma 
kompozisiyalarının yaradılması, ticarət mərkəzlərinin sahələrinin daha dəqiq funksional 
abadlaşdırılması və şəhər ərazilərinə qənaət edilməsi mümkündür.[4] Yeraltı sahədən istifadə 
zamanı ilk növbədə yükboşaltma debarkaderlərini, anbar, yardımçı və mühəndis-texniki yerləri, 
mağazaların ticarət zallarını, ictimai iaşə müəssisələrinin kiçik zallarını (barlar, kafeteriyalar və 
başqaları), ekspress-xidmət kimi məişət xidməti müəssisələrinin ayrı-ayrı yerlərini, kirayə 
məntəqələrini, ticarət avtomatlarını, alıcıların əlavə xidmət yerlərini, sifarişlər şöbəsini, 
nümayiş zalını, xidmətlər bürosunu və s., həmçinin ictimai ayaqyoluları yerləşdirmək 
məqsədəuyğundur. 

Yeraltı sahədən ziyarətçilərin girişi yerləri üçün istifadə o zaman məqsədəuyğun hesab 
olunar ki,  ticarət mərkəzinə giriş magistral vasitəsilə, yeraltı keçidlər şəklində həll edilmişdir 
və yaxud bu səviyyədə yeraltı keçiddən və ya dərində salınmış magistraldan keçən ictimai 
nəqliyyat dayanacaqları yerləşdirilmişdir. Bu şərtlərdə ictimai mərkəzin müəssisələrinə girişlər 
yerüstü və yeraltı səviyyələrdə yerləşə bilər. Ticarət zalları bir neçə mərtəbədə, həmçinin yer 
altında yerləşdirildiyi zaman bütün mərtəbələrin tam  kompozisiya birliyini və yerüstü və yeraltı 
mərtəbənin məkan əlaqəsini qoruyub saxlayacaq planlaşdırma üsullarından istifadə etmək 
lazımdır. Bunun üçün iki cərgə pəncərəsi olan  gur işıqlı zallar, açıq pilləkanlar və eskalatorlar, 
daxili həyətlər və s. layihələndirilə bilər.  

Texnoloji tələblər, həmçinin nəqliyyatla əlaqə, ticarət mərkəzlərinin ərazisinin piyada və 
nəqliyyat axınlarının ( həmçinin yük və minik) ayrılmaları nəzərə alınmaqla dəqiq funksional 
zonalaşdırılmasını labüd edir. Bu halda ticarət mərkəzinin ərazisi  biri –birindən təcrid edilmiş 
və eyni zamanda öz aralarında bağlı olan funksional və planlaşdırılmış zonalara ayrılır. Ticarət 
mərkəzinin əsas zonasına daxildir: piyada; yük nəqliyyatının keçid yollarının daxil olduğu 
təsərrüfat; şəxsi avtomobil və taksi üçün dayanacaqlar zonası. 



   Memarlıq                                                                                                      Elmi əsərlər, N2, 2017 

 
27 

 

Ticarət mərkəzindəki piyada zonası sanki onun bütün binalarını tam bir vahiddə 
birləşdirir. Kinoteatr, kitabxana, rəqs salonu və başqa ictimai binaların daxil olduğu  ictimai-
ticarət mərkəzinin formalaşdırılmasında o bütün kompleks üçün ümumi layihələndirilir. Piyada 
zonasının təşkili üçün ən vacib şərt mərkəzə gələnlərin vaxtına qənaət edilməsi, onun 
kompleksdə rahat oriyentasiyasının rahatlığıdır. 

Piyada zonasının funksional əhəmiyyəti böyükdür: bu xidmət müəssisələrinə rahat yollar, 
alıcının vitrinlərdən, reklamlardan və s. informasiya ala biləcəyi gözəl tərtib olunmuş səliqəli 
meydança və ticarət küçələri və nəhayət bu, ticarət mərkəzinin müəssisələrini yaşayış yeri və 
nəqliyyatla bağlayan təhlükəsiz piyada yollarıdır. Piyada zonasında, mərkəzə gələnlərin böyük 
axınının yolundan təcrid edilmiş xırda və mövsümi ticarət yerləri, istirahət və yay kafeləri üçün 
yerlər olur. Bir halda ki, ticarət mərkəzlərinin şəhərin tikinti üçün ayrılmış ərazisində 
yerləşdirilməsində onların nəqliyyatla sıx əlaqəsi ən əhəmiyyətli prinsipdir, o zaman ictimai 
nəqliyyat dayanacaqlarına və avtomobil dayanacaqlarına qədər olan ən qısa yolların təşkil 
edilməsinə, həmçinin piyada zonasını kəsməyən minik və yük maşınlarının istiqamətinin 
göstərilməsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. 

Piyada zonası yeraltı zona daxil olmaqla iki səviyyədə həll edildikdə  o,  vahid 
funksionallıq və kompozisiya ilə bağlı olmalıdır. Üst platformanın   səthindəki rahat şaquli 
bəndlər (əlaqə), açıq işıq oyuqları, eyni istiqamətdə ticarətin təşkili, reklam və s. bir səviyyədən 
digər səviyyəyə keçidi hiss etdirməməlidir. Təsərrüfat zonasını elə yerləşdirmək lazımdır ki, 
yük nəqliyyatının debarkaderə tərəf olan girişləri imkan daxilində mərkəzə aparan əsas piyada 
yollarını kəsməsin. Hər bir müəssisə üçün ayrıca yükboşaltma meydançaları nəzərdə tutaraq 
bütün ticarət mərkəzi üçün ümumi bir debarkader və yardımçı yerləri olan təsərrüfat həyəti 
(taraların, inventarın, zibil maşınları və s. saxlanılması üçün) etmək məqsədəuyğundur. 
Malların yeraltı yüklənməsi həm ticarət mərkəzinin binalarının altında, həm də onun 
qabaritlərindən kənarda təşkil edilə bilər. Bu əhalini həm yükləmə-boşaltma işləri zamanı 
yarana biləcək səs-küydən, həm də ərazini natəmizlikdən qoruya bilər. 

Zirzəmisi, olmayan məişət xidməti müəssisələri, poçt və ya aptek üçün boşaltma 
meydançaları, əsas yükləmə debarkaderi (mağaza və ictimai iaşə müəssisəsi üçün) yeraltı 
səviyyədə yerləşmiş olsa belə, yerüstü səviyyədə təşkil edilə bilər. Ticarət mərkəzinin ən 
mühüm tərkib hissələrindən biri avtomobil dayanacaqlarıdır. Bundan başqa, mərkəzi ziyarət 
edən yaxınlıqdakı yaşayış evlərinin sakinləri üçün fərdi avtomobil qaraj-dayanacaqları da təşkil 
etmək olar. 
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QƏDİM VƏ MÜASİR GƏNCƏNİN ÖNDƏ DURAN PROBLEMLƏRİ 

 

Teymurov İ. Q. 

 

THE TENDENCIES OF SOLUTION OF ARCHITECTURAL AND TOWN-

PLANNING PROBLEMS OF OLD AND MODERN GANJA 

 

Teymurov İ. G. 
 
Abstract: Ganja as one of the important trade and cultural centers of medieval 

Azerbaijan, today actively continues the succession of its architectural and town-planning 
traditions. However, being an old large agglomerative region of Azerbaijan both across the 
territory and on potentials has very actively wedged in process of republican economical and 
town-planning and social changes thereby established its sub regional significance. 
Keywords: Ganja, history, region, structure, problem, city, transport, service 

 
Abstrakt: Gəncə orta əsr Azərbaycanın mühüm ticarət və mədəniyyət mərkəzlərindən 

biri olmaqla, bu gün çox fəal şəkildə öz memarlıq və şəhərsalma ənənələrini davam etdirir. 
Bununla yanaşı, o, həm ərazisinə görə Azərbaycanın qədim iri aqlomerasiya bölgəsidir, həm də 
özünün subregional əhəmiyyətini təsdiqləyərək ümumrespublika iqtisadi-şəhərsalma və sosial 
dəyişikliklər prosesinə fəal şəkildə qoşulmuşdur. 
Açar sözlər: Gəncə, tarix, region, memarlıq, struktur, problem, şəhər, nəqliyyat, xidmət  

 
 
Gəncə Kiçik Qafqaz dağlarının ətəklərinə ən yaxın yerləşən şəhərlərdən biridir. Onun 

tutduğu ərazi çox münbit və məhsuldar torpaqları əhatə edir. Qədim Gəncə bir çox karvan 
yolları kəsişməsində yerləşdiyindən və xarici əlaqələri geniş vüsət tapması səbəbindən burada 
müxtəlif dillərdə danışan insanlar yaşayırdı. Keçmişdə onun ərazisi az olsa da ətrafında olan 
çox saylı kiçik yaşayış məntəqələri öz tabeçiliyində saxlayırdı. Bu cür ərazi istifadəsi, əlaqə və 
xidmət sahələri baxımından öndə duran Gəncə mahal kimi qəbul edilərək qərbdən – Qərbi 
Azərbaycanın tarixi  torpaqları olan Göyçə mahalı ilə, cənubdan – Tovuz bölgəsi, şimal-şərqdən 
– Azərbaycanın qədim torpaqlarından olan Borçalı diyarı, cənubdan isə - Kəlbəcər-Laçın 
əyalətləri ilə qonşuluq edirdi [1]. Bu gün onun ərazisi xeyli genişlənmiş, Azərbaycanın qərbində 
böyük bir region bölgəsi kimi ölkənin 15%-ə qədər ərazisini tutur.  

Gəncənin ətrafdakı təbii iqlim şəraitinin yararlığını təsdiqləyən meyar onun relyef 
xüsusiyyətidir ki, onun daxilində düzənlik, dağətəyi, orta dağlıq və yüksək dağlıq ərazilər bir-
birini əvəz edir. Belə ki, şəhər ətrafı zonanın məskunlaşma xarakteri demək olar ki, tamamilə 
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iqlim şəraitinə müvafiqdir, bu üzdən coğrafi mövqeyi vaxtilə inkişafına böyük təkan verərək 
onun təsir arealını genişləndirmişdir. Bunu tarixi xəritələrin dəlilləri də təsdiqləyir. 

Belə ki, Arranın bir neçə şəhəri sırasında olan Gəncə də xüsusi məna kəsb edirdi. Onun 
təbii sərvəti və yeraltı resursları çox olduğundan o mütəmadi olaraq müxtəlif basqınlara məruz 
qalırdı, bu səbəbdən də Sisaqan vilayətinə aid olan Gəncə dəfələrlə əldən-ələ keçirdi. Vaxtilə 
(III b.e.ə.-V əsr b.e.-da) Azərbaycanın paytaxtı Qəbələ şəhəri idi, lakin V-VI əsrlərdə Bərdə 
şəhərinə köçürüldü, Arranın hüdudlarının tədricən genişlənməsi səbəbindən paytaxt Bərdədən 
bu dəfə Gəncəyə köçürüldü. Bir faktı da qeyd edək ki, Təbriz bir qala şəhəri kimi formalaşan 
zaman, bəzən ona Gəncə də deyilirdi, bu səbəbdən indi Gəncə dediyimiz şəhərə o zaman 
Ağuvan Gəncəsi deyilirdi. Gəncə: qədim fars dilində «gənc-xəzinə» deməkdir və bu ad şəhərin 
zəngin olması ilə bağlı idi [2]. O zaman bu günkü kimi Gəncə böyük bir vilayətin mərkəzi 
sayılırdı və ona hətta Şəmkir də tabe idi.  

Ərəblərin Azərbaycana gəlməsi bir çox hadisələrə səbəb oldu. Dağıdılan şəhərlərdən biri 
olan Gəncənin zəbt edilməsi ancaq üç yürüşdən sonra baş verdi. O zaman Gəncə, Gürcüstanın 
Tiflis şəhəri və Dağıstanın Dərbənd şəhərinin əhalisi arasında sıx birlik var idi, onlar birlikdə 
Xilafətə güc gəlməyə çalışırdılar. Bu Babək dastanında daha geniş şərh edilmişdi. Belə ki, 
Şəddadilərin paytaxtına çevrilmiş Gəncə hücumlara məruz qalsa da məhz bu dövrdə tikinti 
sahəsində geniş vüsət tapdı. İlk öncə Gəncə Gəncəçayın sol sahilində qala formasını aldı, sonra 
isə sağ sahilində ərazisi böyüməyə başladı. Bu cür plan quruluşu tələb edirdi ki, şəhərin iki 
hissəsi arasında ünsiyyət yaransın, bunu isə ancaq körpülər yerinə yetirə bilərdi. Bu üzdən çay 
üzərində üç körpü salındı. 

Miladdan əvvəl 446-cı ildə səlcuqlar Azərbaycanı tamamilə zəbt etdikdən sonra bəzi 
sahələrdə öz xanlarını qoyaraq idarəyə davam edirdi, lakin 540-cı ildə Əmir Cavəli Vəlinin 
təyini ilə Arranın ən böyük şəhəri Eldənizlərin əlinə keçməklə Gəncə mərkəz kimi Azərbaycan 
hökuməti tərəfindən xüsusi status aldı. Bu zaman Azərbaycanın öz pul sikkələri var idi. 
Səlcuqların son müqaviməti qırıldıqdan sonra Gəncədə qızıl Arslanın vasitəsilə Atabəylərin 
yanında böyük mövqe əldə etdi [2]. 

Atabəylərin başında duran Özbək Xarəzm şahı Cəlaləddin tərəfindən Təbriz zəbt 
edildiklən sonra axırıncı vətən kimi Gəncəni seçdi və orada vəfat etdi. Belə ki, Atabəylər 
dövründə Gəncədə və Naxçıvanda sənət və maarifçilik bir çox sahələrdə yüksək dərəcəyə çatdı. 
Lakin 1139-cu ildə baş verən zəlzələ nəticəsində Gəncənin çox hissəsi dağıldı və minlərlə əhali 
həlak oldu. Tarixçilərin yazılı mənbələrində göstərilir ki, bu dəfə şəhər dağılmış yerindən 7 km 
aralı yeni yerə köçürüldü və onun yenidən inşası başlandı. Bu zaman şəhər artıq türklər 
tərəfindən idarə edilirdi. Sonrakı mərhələdə şəhər Şah Abbas tərəfindən zəbt edilsə də onun 
daxilində geniş miqyaslı tikinti, quruculuq işləri aparılmağa başladı. Qala divarların dağılmış 
yerləri bərpa olundu, yeni məscid, karvansara, hamamlar tikildi, şəhər genişləndikcə divarları 
məhdudlaşdırıldığından qala divarları sökülərək onun ətrafında olan rabada şəhər ərazisinə 
qatıldı [4]. 

Gəncəni məşhur edən onun tikinti işləri, şəhərsalma xüsusiyyəti və memarlıq tikintilərini 
isə dünyaya tanıtdıran tikinti materialı idi. Onun ətrafında çox gözəl gil yataqlarının olması, 
onlardan müxtəlif formalarda «bişmiş kərpic» hazırlanırdı və hörgü fərqliliyindən çox gözəl 
təkrarsız memarlıq tikililər yaradılırdı.  

Gəncənin mərkəzində Şah Abbas tərəfindən tikilən gözəl minarələri olan came-şərif 
məscididir ki, o, Qarabağ müharibəsində dağılsa da Cavad xan tərəfindən sonralar təmir edildi 
və indi də fəaliyyət göstərir. Gəncədən 7 km aralı, şimalda ərəb memarları tərəfindən çox 
maraqlı bir memarlıq həlli olan İbrahim Həzrətinin türbəsidir ki, indi də ziyarətgahdır, 
Gəncədən 3 km aralı isə mərhum şair Şeyx Nizaminin məqbərəsi mövcuddur. Vaxtilə burada 
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tikilmiş qala, çeşmə saray və binalar olsa da təəssüf ki, bu gün onlardan bir nişanə qalmamışdır. 
 

a)  b)  c)  
 

Şəkil 1. a)- Şah Abbas Karvansarayı (XVII əsr), b)- Nizami Gəncəvinin mavzoleyi, 

c)- Cavadxanın məqbərəsi 
 
Məsələn, qeyd etdiyimiz kimi Gəncənin orta əsr komfort plan quruluşu əsasən radial və 

düzbücaqlı küçə sistemi alsa da sonrakı mərhələdə o aydın formada nisbi xəttilik əldə etdi, 
harada bir-birini əvəz edən memarlıq abidələri, sitadel, qala və sairə tikintilərlə yanaşı şəhərin 
spesifik yaşayış tikintilərinin də şəhər obrazının təqdimatında rolu az olmamışdır. Şəhərin 
sonrakı inkişaf prosesləri çox aydın formada, ardıcıllıqla tərtib edilən baş plan sxemlərində 
(1804, 1816, 1868, 1873, 1920, 1939-cu illərdə) öz əksini tapmışdır. Axırıncı baş plan 
cizgisində (1970-ci il) artıq şəhərin xidmət sistemləri (nəqliyyat, ictimai xidmət təşkili, 
yaşıllaşdırma) tam şəkildə onun plan quruluşu və tikinti formaları ilə birlikdə öz əksini tapmışdı 
[3].  

 

 
 

Şəkil 2. Gəncə şəhərinin baş planı,  “Azərdövlətlayihə” DBLİ-nun 3 №-li şəhərsalma 

emalatxasında 2012-ci ildə tərtib olunub. Layihənin baş memarı və müəllifi 

R.N.Əmirovdur 

 
Ümumiyyətlə, 1939-1970-ci illərdə tərtib edilən baş planlarının sxemlərində göstərilən 

hesablamalar həm onun memarlıq-şəhərsalma fəaliyyətində, həm də şəhərin kommunal 
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nəqliyyat təsərrüfatları inkişafına da böyük təkan verdi. Belə ki, yaradıcılıq axtarışları əsasən 
Gəncənin hər planında sənaye zonasının harada yerləşdirilməsini, ictimai mərkəzi və vağzal 
meydanlarının yerlərini, əhalinin və ümumilikdə şəhər ərazisinin artmasını və s. məsələləri də 
əhatə edirdi. Bu vəziyyətdə ən vacib məsələlərdən biri də şəhərin plan quruluşunda iş yerləri ilə 
yaşayış yerləri arasında müxtəlif əlaqəliyi nəzərə alaraq onlar arasındakı məsafənin azaldılması 
idi [3]. Demək olmaz ki, bu prinsip Gəncə üçün əlverişli seçim idi. Bu halda Gəncəçayın sağ 
sahillərinin tikinti üçün mənimsənilməsi həm funksional, həm də küləklənmə cəhətdən də 
yararlı saymaq olardı. Beləki, şəhərin çayın hər iki sahilində şəhərsalma həlli əlverişli olsa da 
ikinci sənaye rayonunun yerləşmə  prinsipi onun ictimai mərkəzi ilə vağzallarının əlaqəliyini 
pozdu. Bu üzdən şəhərin yaşayış zonasında da parçalanma getdi və yaşayış tikinti zonalar çayın 
sağ, sol və şimal-qərb hissələrində yerləşdirildi. Hündür mərtəbəli tikinti onun sağ çay sahilinin 
tutduğu yerdə ortamərtəbəli tikintilər (3-4 mərtəbəli) əsasən şəhərin cənub-qərb hissəsində 
salındı.  

Qeyd etməliyik ki, bu halda onun ənənəvi radial-qurşaq planlaşma sxeminin saxlanılması 
bir də təsdiq etdi ki, ənənələrin davam etdirilməsi əlbəttə ki yeni interpretasiya heç də  əsassız 
deyil. Buna əsas verən amillərdən biri də şəhər kənarı ərazilərin çox yararlı iqlimi, relyefin 
olması  bir də çayın sol sahili ilə sağ sahilini birləşdirən köndələn iki magistralın keçməsi idi, 
məhz onların kəsişməsində şəhər mərkəzi yerləşdirilmişdi [5]. Bir faktı da göstərək ki, hələ 
1970-ci illərdə Gəncənin planlaşma ərazisinin ən çox hissəsini yaşayış massivləri tuturdu 
(mərkəzi rayon, dəmiryol vağzalı) ilə iki yerə ayrılan yeni yaşayış rayonu, Xaraba-Yeri, Qərb 
rayon, Bağbanlar, sağ sahil massivdə Krasnoselski və yenə də təzə salınan rayon. Belə 
planlaşma şəhər əhalisinin xidmət ocaqları ilə təminatını qane edə bilməzdi, bunların 
səpələnməsinə və istifadəsinə effektliyi zəiflədirdi. Düzdür, 1970-ci ildəki baş plan sxeminə 
əsasən onun bəzi problemlərinin həlli yüngülləşsə də xidmət və nəqliyyat sistemlərinin 
tənzimlənməsi, mərkəzi rayonda seçmə rekonstruksiya üsuluna müraciət edilməsi, yaşayış 
binaları tikintisində mərtəbəliyin 9-16 mərtəbəyə qardırılması. 

Gəncənin müasir vəziyyətinin təhlili göstərdi ki, onun bəzi çətin həll edilən problemləri 
var ki, onlara daha çox diqqət verilməlidir: 

1. Gəncənin 60-80-ci illərdə daha çox sənaye mərkəzi kimi görmək nə qədər öz zamanı 
üçün önəmlidir. Şəhərin sənaye profilindən başqa elmi tərəqqi potensialının artırılması da çox 
önəmlidir. Yəni burada həm ali təhsil ocaqlarının, həm də orta təhsilli ixtisas məkətəb və 
liseylərinin inşa edilməsi çox aktual və vacibdir. 

2. Gəncənin şəhərsalma-memarlıq məsələlərinin kompleks həllində daha bir neçə onun 
üçün vacib problem var. Bu şəhər kənarına çıxan baş tranzit magistrallarla bir başa 
əlaqələndirilməsi, şəhər ərazilərinin rasional istifadəsi, mərkəzin yük hərəkətindən azad 
edilməsi, yaşıllıqların qorunub saxlanılması, şəhər mərkəzindən ziyanlı sənaye müəssisələrinin 
(pambıqtəmizləmə zavodu və s.) xaric edilməsi və s. [3]. 

Yuxarıda göstərilən problemlərin həllini əsaslandıran dəlillərdən biri də Gəncənin bir 
regional mərkəz kimi ona yaxın olan şəhərlərin (Daşkəsən, Göygöl, Qazax, Ağstafa, Goranboy, 
Gədəbəy, Tovuz, Şəmkir, Samux, Naftalan), aqlomerasiya təşkilində sıx əməkdaşlıq, mədəni-
məişət, istehsalat-nəqliyyat, işgüzarlıq və istirahət ilə əlaqələr əhalisinin də təmin edilməsidir.  
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BAKU ART NOUVEAU STYLE AT THE TURN OF THE 19
TH

-20
TH

  CENTURIES 

 

Abdulrahimova T.R. 

 
Abstract: In the article “Baku Art Nouveau at the turn of the 19th-20th centuries” the Art 

Nouveau style that aspiring to rid architecture from old forms and details emerged absolutely 
new forms, compositional methods expressing the pace, rhythm and dynamism of the town, 
which has entered for the capitalist period of construction, differing in population growth, the 
rapid development of the economy with using of new construction materials is considered. The 
Art Nouveau style compelled the architects to take a fresh and comprehensive look at the 
architectural and constructive structure of the buildings, revealing rationalistic tendencies, to 
penetrate deeper into the composite decisions of decorative exterior elements using new 
technologies, materials as well as glass, metal and reinforced concrete. Features of Art Nouveau 
style on the example of several buildings applied in the architectural design of the exteriors of 
buildings in Baku at the turn of the 19th-20th centuries are given in the article. 
Keywords: Art Nouveau, exterior, composition, reinforced concrete, capacity, plastique 
 

:   «     IX-XX » 
  ,        

 ,    ,    
,    ,      

     ,   
     .     

        –  
 ,   ,     

        
, ,       .     



   Memarlıq                                                                                                      Elmi əsərlər, N2, 2017 

 
33 

 

      ,   
    .    IX-XX . 

 : , , ,  , . 
 

 XIX      -  
   ,   -  

 ,       
 .       

,         
,       

   .        
      .  

           
          

 -   .      
         
       .    
    ,     

        
.  ,        

   ,    -  
    [1]. 

     -   
,      .   

    ,      
       .   

        
  ,      
  . 

          
  1859    ,     

    .  , 
  ,       

,        
   .    ,   

   ,     
  ,     . .  

         
.  ,   ,  
       , 

         
  -     

.  XIX    . 
      -  

,     ,    
       , 

   .       



   Memarlıq                                                                                                      Elmi əsərlər, N2, 2017 

 
34 

 

,     , .    
             

,    . ,     
       ,   

   ,   ,   
  [2].  

       
,        

  .        
  ,       

  .        
          

  ,      
    .      

      . 
       
 .      

            
      -   .  

         
        . 

      ,  
         

  .  ,    
       ,   

 -      [1]. 
       

 ,        
  . .         
 ,        

.      ,   
    . 

       , 
  ,       

     , ,     
  .          

  -   ,  
 ,       

       .  , 
       ,    

,  ,    ,   
 .            

    ,   , 
         

    ,    ,   
.          

  ,      



   Memarlıq                                                                                                      Elmi əsərlər, N2, 2017 

 
35 

 

     [3].  
   ,   

  ,     ,  
            , 

     .    
          
     –     [3].  

   ,   -  
    ,  
      . 

 

a)  b)  c)  
 

Şəkil 1. a)-  , b)-   (     
), c)-     

 
 ,       ,    

       ( . . . . ), 
  1901    .      

 ,     .  
      , 

        .   
        . 

     ,    , 
     .  , 

,  ,   ,     
,       

   1600   (     )  
. . . .   1910-1911    .  ,  

   ,    
   .     

   ,       
   ,     

 .       ,   
            

     ,    .   
     ,     



   Memarlıq                                                                                                      Elmi əsərlər, N2, 2017 

 
36 

 

.        , 
 ,     .  

         
      .  , 
,   ,      

        .    
     . 
    . . . .     

 ,   1910-1912    . 
       .  

        
     . ,  

    ,       
,    .      
       .  

      ,    
        .   

         
. 

 
.  ,    ,   

  -      
  -   ,    

  -   .  
 ,      

 ,      
 ,    . 

 
 

 
1.  . .      ., 1940 
2.  . .      IX  
XX , ,1986 
3.  . .    . -   , 1979 
 
Abdülrəhimova Tərənə Ramiz qızı- memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, «Dizayn» kafedrasının 
assistenti, AzMİU, tarana.abd@mail.ru 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



   Memarlıq                                                                                                      Elmi əsərlər, N2, 2017 

 
37 

 

  –   
      

  

 

 .M. 
 

TOWN-PLANNING STRUCTURE – THE MAIN INSTRUMENT OF FORMATION OF 

SUSTAINABLE AND INTERRELATED RESIDENTIAL AND INDUSTRIAL 

ENVIRONMENT 

 

Azizov A.M. 

 
Abstract: In this article, we’ve tried to conceptually combine the aforesaid about various 

priorities of different approaches to the concept of “structure” in architecture and town-planning 
and to perform with the philosophy of a single town-building structure for the residential and 
industrial environment. The town-planning structure is multifactorial, multilevel, various, as a 
result forming main framework, the structure of the natural habitat of human where the 
dominant guides are work, life and rest of an individual. Formation of the full-fledged habitat 
providing optimal living conditions of the population is estimated as one of the priority areas of 
human rights in Azerbaijan, and achievement of sustainable urban development as the basis of 
the stability in development of society and the state. The programs developed in Azerbaijan are 
around the human needs and interests. Therefore the state strictly follows the principles of 
rational use and maintaining for future generations of rich natural heritage as steady and 
integral habitat of people. Meanwhile, the viability of the cities in the country is ensured with a 
complex of the social, economic, ecological, town-planning, architectural and spatial, 
household conditions defining the quality of human habitat. 
Keywords: town-planning structure, industrial environment, urban planning, urban cluster, 
town planning, residential environment, urban areas, master plan 
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CERTIFICATION OF BUILDINGS ON THE BASIS OF INTERNATIONAL 

ENVIRONMENTAL STANDARDS 

 

Akbarova Sa.M. 

 
Abstract: The gradual increase in problems associated with environmental degradation 

facilitated formation of international normative ecological base in construction in connection 
with that in developed countries in the middle of the XX century there were introduced 
environmental standards for buildings and structures on the basis of them international systems 
of building certification operate. From the point view of architectural-urban-engineering design 
international environmental standards is a system of rules and requirements for the rational 
consumption of energy and natural resources by buildings in terms of positive influence of 
buildings on the well-being of man and the environment. This article shows the prerequisites 
for the formation of eco-norms and eco-standards, compares the main criteria of the four most 
popular international building sertification systems, defines such concepts as the ecological 
standard, the system of environmental certification, sustainable construction. The eco-norms 
regulate such aspects of the ecological compatibility of buildings as: safe construction and 
operation, utilization of buildings, reduction of operating costs, energy, water, resource 
consumption, waste management, material selection, reduction of carbon dioxide emissions, 
conservation of natural resources. 
Keywords: eco-norms, certification, buildings, eco-standards, sustainable construction 

 
:       

    ,   
   ,          

XX         ,   
        

.    - -   
        

         
 ,       

  .       
  ,      

     ,  
     ,   

,  .      
  :    ,  , 

  , -, -, ,   
,  ,     , 

  . 
 : , , , ,  

 



   Memarlıq                                                                                                      Elmi əsərlər, N2, 2017 

 
45 

 

 2-   XX        
    .     

          
- - .        
  2.      XXI     

     
       -

 ,        
 .         

          
  ,    ,     

 ,     , 
          

[1]. 
       , 

        ,   
      ,  , 

, , ,  , 
 ,    ,    . . 

      ( )   
  ,     -

 ,   ,    
  .      

 : - , , , 
-  .      

          
     ,      . 

          
  ,   ,   

-       
 ,   -   

         
    .   - , 

,          
     . 

      -     
   :    

: , , , ;      
  - 85/337/EEC, 2002/91/EC, 2010/31/EC,  

   : BREEAM ( , 1990 .), 
LEED ( , 1998 .).     ,   DGNB ( , 
2009 .), SB-Tool ( , 2007 .), CASBEE ( , 2001 .), Green Star ( , 
2003 .), Three Star ( , 2007 .), SBAT (  , 2010 .), HQE ( ), 
"  " ( , 2011 .)  . .,    

: Passive House ( , 1996 .), Minergie  ( , 1998 .), 
PromiseE ( , 2003 .), Code for Sustainable Homes ( , 2007 .), 
Open House ( ), Living Building Challenge 2.0. ( , 2009 .), Active House 



   Memarlıq                                                                                                      Elmi əsərlər, N2, 2017 

 
46 

 

( , 2010 .), EcoMaterial ( , 2010 .),  ( , 2011 .).  
   ,    , ,  

    .       
,    -   

 ( ) -  2010/31/EU "    "  
19.05.2010.        

,         
 BREEAM   LEED,   ,  

     . 
 

)   )-  
 

. 1. -    , 
-    

 
         
       
 ( .1).  - -  , 

   , , ,   
.   ,       , 

   .    -  
   ,      
 .       

, , ,    -
 ,         , 

,          
[2].  , ,   –   

     ,     
       [3,4]. 

   BREEAM, LEED, DGNB ( .2)    
:   ;     ; 

  ( .1).      
         

(1990-2013 .)         ,  
          

    - -  
 [5,6]. 

 
 



   Memarlıq                                                                                                      Elmi əsərlər, N2, 2017 

 
47 

 

) )  
 

.2.         
: -     ,  

-    

 
  ,    BREEAM  LEED   

   , , ,     
     ( , , 
,  )       ,  
-  ,    ( -  

),    ,   
  -  .      

        ,  
       , 

       
 .       

    : ,   
,  , , ,   , 

    .       
   ,    ,   

      . 
   BREEAM, LEED, DGNB, "  "  

    ,     
-   ( .1)      
     "  ". 

 
 1 

    

 

  
 , % 

   
BREEAM LEED DGNB "  

" 
-  , 

 
20,02 34,6 14,28 28,35 

-   14,56 5,76 6,12 13,23 
  3,64 3,84 6,12 11,34 

   10,92 19,2 6,12 9,45 
  1,82 1,92 4,8 - 

 

http://finforum.org/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=ccs&attach_id=5660


   Memarlıq                                                                                                      Elmi əsərlər, N2, 2017 

 
48 

 

    BREEAM, LEED, DGNB, 
   : ,    

 ;  ,  . 
       

   .    ,   
      

 ,   - " "  [7].  
         

  .        
    , ,  , 

,   ,  ,  , 
   ,   .  

     ,  
 ,   , 
   . 

 
  .       

 :       
 - , ,   
 .   , 
         

        
 .       

    ,     
   ,     
  -  .    -

 ,       
 - , ,    
.  ,       

  -   -  , 
  -   .   

   :  -     
30%;   2-35%;   - 40%;  

 -50%. 
 

 
 

1.  .     LEED  BREEAM  
. [ ]//   , 2013. – .59-63  

2. http://ecorussia.info/ru 
3. LEED 2009 for new construction and major renovations. - 108 .  
4. BREEAM New construction. Non-domestic buildings. Technical manual SD5073-5.4:2011. 
- 112 .  
5.   2.35.4-2011. «  »    . 

     .- 57 . 

http://ecorussia.info/ru


   Memarlıq                                                                                                      Elmi əsərlər, N2, 2017 

 
49 

 

6.   2.35.68-2012. «  »    
.        

  . - 45 .  
7.  . .     -  

.    : .- . 
, 2014,№ 1 

 
Əkbərova Samirə Misirxan qızı- texniki elmlər namizədi, dosent, “Mühəndis sistemləri və 
qurğularının tikintisi” kafedrası, AzMIU, mob.tel. +99-450-620-81-50, sqiom@yahoo.com 
 

 
 
 

    

        

 

 . . 

 

PROBLEMS OF TRANSPORT TENSION AND 

SEARCHING FOR WAYS OF EXIT FROM IT IN BAKU CITY 

 

Aliyeva S. R. 

 
Abstract: This article explores the problems of transport tension in the city of Baku, 

which have a significant impact on the solution of the zoning of housing, labor, recreation and 
daily services to the population, the size and organization of industrial and residential areas; the 
construction of a transport system for highways, bridges, tunnels, squares and intersections, 
taking into account the construction and greening of the streets of micro-districts and public 
centers. 
Key words: bridges, tunnel, highway, transport system, designing, architecture, street, intensity 
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PROBLEMS OF LOCALIZATION OF FONTS IN A GRAPHIC DESIGN OF 

AZERBAIJAN 

 

Guliyeva N.N. 
 

Abstract: The history of the Azerbaijani script is as old and interesting as the history of 
the country itself. It is possible to bring rock carvings of Gobustan as an example. Various 
signs, semantic figures, are rich in graphic information. Alphabetical writing was formed during 
the existence of the Albanian state. The alphabet consisted of 52 letters. It experienced several 
transformations and transitions to different font groups. On the territory of Azerbaijan, the 
countries and states replaced each other, the names of states changed, changes were made in the 
ways, customs, in the spoken language and, accordingly, in the alphabet. When the Soviet 
power was established in Azerbaijan, it is known that the Cyrillic script was used. After the 
revolution, when the Cyrillic alphabet was used, each of the established font groups, in turn, 
also underwent numerous changes, was brought to the necessary format and again radically 
changed. Today, the transition to digital media is compounded by limited adapted fonts. The 
main development of fonts in the world practice of graphic design is engaged directly graphic 
designers and specializing in the development of fonts professional studios. In Azerbaijan 
today, local designers, graphic artists select a font based on a small database of font 
inscriptions. 
Keywords: design, graphics, font, alphabet, writing, typography 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COWORKING CENTRES IN AZERBAIJAN 
 

Huseynov E.F. 
 
Abstract: In nowadays, the workplace is becoming like a second home for many 

corporate employers. Work going to be deep integrated in the people live and in fact ingests 
most of our time. This paper considers these coworking centers as a place for development of 
sustainable socium. The researches discover these general features of coworking space and 
propose the requirements for planning of multifunctional centers of a new generation. 
Keywords: coworking, office, infrastructure, social relation, environment, sustainable 
development, multifunctional centers, work spacing 
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TYPIFICATION ISSUES IN A DESIGNING OF PUBLIC  

BUILDINGS IN AZERBAIJAN REPUBLIC 

 

İsaeva İ.S. 
 

Abstract: The article discusses the development of public buildings design from the 
middle of the 20th century to the present. The stages are revealed from standard type to the 
present individual design of public buildings. 
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ISSUES OF IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT IN THE CONDITIONS OF 

THE ORGANIZATION OF PRODUCTION AND ACCOMMODATION IN THE 

CITIES 

 

Nagiyev N.H. 

 
Abstract: During the modern period of active development of the Azerbaijan Republic 

and rapid development of all branches of economy, the emergence of large industrial sites, issue 
of preserving the environment in the places where people live, is becoming the major task. In 
this article are considered a concept about of "vital environment" and "environment", which are 
close the point of view of town planning have significant differences, are defined in unequal 
coverage of ideas. In article are given suggestions for improvement of "environment" in the 
cities. 
Keywords: urban development, vital environment, environment, populated areas, town-
planning, complex, contact. 
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SPECIFIC FEATURES OF THE COMPOSITION IN THE URBAN RESIDENTIAL 

ARCHITECTURE 
 

Tahirova M.E. 

 
Abstract: One of the major problems in the formation of urban development is the 

solution of the issues of composition and creation of esthetically expressive construction of 
architectural objects. Harmony and unity are the a prerequisite of building residential structures, 
they assume the use of such categories as meter and rhythm, identity, contrast or nuance, 
symmetry and asymmetry, color, proportion and scale. In this article specific features of the 
composition of residential architecture in the city structure are considered. Principles of 
formation of the architectural environment of residential buildings and development and also a 
role of compositional tools in their esthetic maintenance are shown in the article. 
Key words: residential architecture, compositional tools, facade, architectural composition, the 
environment, architectural elements  
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	b)- New York şəhərinin bir hissəsinin Google Earth GİS vasitəsilə 3D görünüşü
	Nəticədə,mühəndis və memarlıq  layihələndirməsində bir-birinin ardınca çoxlu sayda  avtomatlaşdırılmış mühəndis  layihələndirməsistemləri yaradıldı və tətbiq edilməyə başlanıldı.
	Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri (ALS)dedikdə ingilis dilli ədəbiyyatlarda adətən CAE/CAD/CAM asistemləri  nəzərdə tutulur. Bunlardan CAE(Computer-Aided Engineering) İT tətbiqi ilə mühəndisi hesabatların aparılmasında istifadə olunan tətbi...
	Memarlıq layihələndirmə prosesini təhlil etdikdə ilk olaraq qeyd edək ki, memarlar bir qayda olaraq klassik memarlıq layihələndirmə qaydalarına uyğunolaraq rəssamlıq və əl ilə cizgi çəkmək vərdişlərinə yiyələndiklərindən, hər hansı memarlıq layihəsini...
	Memarlıq layihələndirilməsi prosesində ilk mərhələ layihə tapşırığının hazırlanmasıdır. Memarlıq bir elm sahəsi kimi inşaat mühəndisliyi və incəsənət qovşağında olmasına baxmayaraq bu sahənin təqdim etdiyi intellektual məhsul yalnız yaradıcı şəxsin (m...
	Eskiz layihə mərhələsində 3D qrafikadan əsaslı olaraq istifadə edilir. Hazırlanmış memarlıq-planlaşdırma həlli əsasında memarlıq nümunəsinin həcmi-fəza həllinin görünüşlərinin təmin edilməsi üçün 3D model qurulur. 3D model dedikdə kompüter qrafikasını...
	Qeyd olunan proqram paketlərinin memarlıq layihələndirmə prosesinə tətbiqi zamanı layihə mərhələləri arasındakı inteqrasiya şəkil 2-də göstərilmişdir ([1],s.27, şək.2  analoji olaraq). Bir çox hallarda, qeyd etdiyimiz kimi, müxtəlif mərhələlərdə fərql...
	Yuxarıda qeyd etmişdik ki,CAD sistemlərin köməyi ilə ilkin verilən layihə tapşırığı əsasında layihənin yaradılması, dəyişdirilməsi, analizi və optimallaşdırılmasını həyata keçirmək olur[3]. Yaxın keçmişdə kompüter qrafikası istifadə olunan kompüterin ...
	Müasir kompüter qrafikasında bitmap və vektor qrafikalarından geniş istifadə edilir. Bitmap qrafikasında təsvir piksel elementlərdən təşkil edilir [5], [1, s.38-41]. Konsepsiya həllərinin və təqdimatların hazırlanmasında, layihə üzrə müxtəlif fraqment...
	Şəkil 1b-də New York şəhərinin quş uçuşu məsafəsindən perspektiv görünüş fraqmenti göstərilmişdir. Bu təsvirdə yekun qrafik həll bitmap qrafikası ilə əldə edilir. Adətən belə qrafik məsələlərin həllində CAD sistemlərdə binanın 3D modeli qurulur və Goo...
	Memarlıq layihələndirilməsi prosesində bitmap redaktorlardan əsaslı istifadə hansısa əl ilə çəkilmış təsvirin yaxud konkret fotonun kompüterə daxil edilməsi, CAD yaxud 3D redaktor daxilində ondan miqyaslı istifadə zamanı montaj əməliyyatlarında, tekst...
	CAD sistemlərin iş prinsipləri vektor qrafikasının baza prinsiplərinə- riyazi mənada vektor cəbrinə əsaslanır.[1, s.34-41]. Vektor qrafikası dedikdə bir çox ədəbiyyatda vektor redaktor kimi daha çox tanınan Corel Draw və Adobe İllustrator proqramların...
	Şəkil 2. Memarlıq layihələndirilməsi prosesinin mərhələləri arasında inteqrasiya sxemi
	Şəkil 1. Matrakçının “Təbriz” miniatüründən fraqment
	Şəkil 3. a)- Alvarda yaşayış evi:
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	ƏDƏBİYYAT
	СЕРТИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ

	Kağız formatı 60х84 1/8
	AzMİU
	Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi

