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T
әhsil yarandığı vaxtdan bugünәdәk
inkişaf edәrәk özünün cә miyyәt
üçün lazım lılığını vә әhә miyyәtini
qoruyub saxlaya bil miş dir. Sivili za -

siyalar özünün fәaliyyәt mәn bәyini, mәhz tәh -
sildәn götürmüş, onun dәstәyi ilә forma laş mışdır.
Bu әnәnә bu gün dә davam etmәk dә dir. İn san -
lığın keşiyindә duran tәhsil özünün әla hәzrәt
missiyasını hәyata keçir tmәkdәdir.

Bu gün tәhsil insanların ehtiyacına yönәl -
mәklә yanaşı, hәm dә yeni әlamәtlәri ilә maraq
doğurur. O, cәmiyyәtin problemlәrinin hәll olun -
masında iştirak etmәklә onun inkişafına tәkan
verir, yeni bir kontekstdә formalaşmasını tәmin
edir. Amerika tәhsilşünası Ken Robinsonun qeyd
etdiyi kimi, “XIX әsr vә XX әsrin әvvәllәrindә
sәnayelәşmә ehtiyacını ödәmәk üçün qurulmuş
tәhsilә yox, bu gün qarşılaşdığımız çәtinliklәrә

cavab verә bilәcәk vә içimizdә yatan hәqiqi iste -
dadları ortaya çıxaracaq yeni tәhsil siste mi mizә
ehtiyacımız var”  [1, s.26].

Bugünkü tәhsil XXI әsrә mәxsus olan vә onun
sürәtlә dәyişәn tәlәbatlarına cavab verәn tәhsil
sistemidir. Onun beynәlxalq miqyasda müxtәlif
sәviyyәlәrdә qәbul olunmuş tәlәblәri vardır.
İnsanın mәntiqi, tәnqidi, yaradıcı tәfәkkürә ma -
lik olması, yüksәk әxlaqi-mәnәvi dәyәrlәr qa -
zanmaqla zәruri sәriştәlәrә yiyәlәnmәsi hәmin
tәlәblәrin әsasını tәşkil edir. Ölkәmizdә aparılan
tәhsil islahatlarının da mәqsәdi, mәhz bu isti -
qamәtә yönәldilmişdir. Respublikamızın gәlәcәk
hәyatının qurucuları kimi formalaşan gәnc nәslin
yetişdirilmәsi, onların әvәzsiz insan kapitalına
çevrilmәsi prioritet vәzifә kimi qarşıya qoyulmuş
vә müasir tәhsilin siyasi platformasına çevril -
mişdir. Ölkә prezidenti İlham Əliyevin qeyd et -

Ənvәr Abbasov,
Azәrbaycan Respublikası Tәhsil İnstitutunun direktor müavini,   
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Xülasә. Mәqalәdә pedaqoji tәdqiqatlara müasir yanaşmalardan bәhs olunur. Müasir pedaqoji
tәdqiqatların aktuallığı, mobilliliyi, qısamüddәtli olması kimi xarakterik xüsusiyyәtlәr şәrh edilir.
Yeni problemlәrin vә tematikanın mahiyyәti vә mәzmunu әsaslandırılır. Hәmçinin mәqalәdә  psixo -
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diyi kimi, “Bilik iqtisadiyyatı”na keçid vә ölkә -
nin modernlәşdirilmәsi üçün hәlledici amil kimi
insan kapitalının inkişafını tәmin edәcәk “Azәr -
baycan Respublikasında tәhsilin inkişafı üzrә
Dövlәt Strategiyası”nın icrasına başlanıl masın -
dan keçәn müddәtdә ölkәmizdә müasir tәhsil
quruculuğu istiqamәtindә uğurlu addımlar atıl -
mış vә Azәrbaycan tәhsil sisteminin dünya tәhsil
sisteminә inteqrasiyası sürәtlәnmişdir.

Ölkәmizdә aparılan tәhsil islahatları vә әldә
olunan irәlilәyişlәr barәdә Azәrbaycan müәll im -
lәrinin XV Qurultayında Tәhsil naziri Ceyhun
Bayramovun hesabat mәruzәsindә xüsu si olaraq
qeyd olunmuşdur: “Son illәr tәhsil tariximizdә
yüksәk inkişaf bütün sahәlәrdә islahatların daha
da dәrinlәşdirilmәsi dövrü kimi xarakterizә
olunur, tәhsil sektorunun inkişafı dövlәt siya -
sәtinin әsas prioritetlәrindәn biri kimi nәzәrә
alınır” [2, s.19]. Orada göstәrildiyi ki mi, ölkәmiz
tәhsilin kәmiyyәt vә keyfiyyәt para metrlәrinә
әsaslanan “bacarıqlar” indeksi üzrә ümumilikdә
54-cü, bu kateqoriyanın tәrkib his sәsi olan
rәqәmsal bacarıqlar üzrә 15-ci, “tәd risdә tәnqidi
düşüncә” üzrә 27-ci, mәzun ların bacarığı üzrә
32-ci yerә yüksәlmişdir [2, s.19]. Onların daha
da yüksәlmәsi tәhsilin müasir zamanda daha
modern olmasını, informasiya axınının çoxaldığı
bir şәraitdә qlobal dünyanın tәlәblәrinә uyğun -
laşdırılmasını mühüm vәzifә olaraq qarşıya
qoyur. Cәmiyyәtdәki fәaliyyәtlәr o zaman uğurlu
hesab edilir ki, bu vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi
istiqamәtinә yönәldilsin. İlk növbәdә, gәlәcәk
üçün lazım olan sәriştәlәr, on ları şәrtlәndirәn
zәruri bilik, bacarıq, münasibәt vә dәyәrlәr
sistemi öyrәnilsin. Mәhz Azәrbaycan şәraitindә
onlara olan ehtiyac müәyyәn edilsin. Hәmçinin
Azәrbaycan üçün xarakterik olan xüsusiyyәtlәr
aydınlaşdırılsın.

Pedaqoji tәdqiqatların xarakteri
Pedaqoji tәdqiqatların aparılması sahәsindә

zәngin tәcrübә toplanılmışdır. Hazırda tәhsilin
uğurlu irәlilәyişlәrә nail olmasında hәmin tәcrü -
bәlәrin çox böyük rolu vardır. Bu gün dә cәmiy -
yәtin tәhsil quruculuğunda klassik pedaqoji
tәdqiqatçılıq әnәnәsinә istinad olunmaqda, hәm -
çinin fundamental vә pedaqoji tәdqi qatlardan
istifadә edilmәkdәdir. Lakin müasir zamanda
cәmiyyәtin sürәtlә dәyişmәsi, onun yeni tәhsil

sisteminin qurulması istәr-istәmәz pedaqoji araş -
dırmaların da bu çağırışlara cavab vermәsini bir
vәzifә olaraq qarşıya qoyur. Bütün bunlar isә
pedaqoji tәdqiqatların әn yeni tәlәblәrә uyğun
aparıl ma sını diktә edir.

Hәm tarixi, hәm dә müasir tәcrübәlәr onu
göstәrir ki, pedaqoji tәdqiqatlar, ilk növbәdә,
aktual olmalıdır. Zamanın diktәsinә uyğun
müәyyәnlәşdirilmәlidir. Bu tәlәb bu gün dә özü -
nün vacibliyini saxlamaqdadır. Çünki aktual
olmayan hәr hansı araşdırma passiv mövqe
sәrgilәmәklә inkişafı qabaqlaya, yaxud dәstәk -
lәyә bilmәz, izafi bir әmәk nәticәsi kimi kәnarda
qalar. Ona görә dә pedaqoji tәdqiqatlar özünün
aktuallığı ilә gündәmә gәlәrәk fәaliyyәtdә olan
tәhsil mexa nizmlәrinin nәzәri әsasına çevrilir vә
onun obyektiv bir yanaşma olmasını әsaslandırır.

Uzun illәr mövcud olan vә bu gün dә davam
edәn pedaqoji tәdqiqatların uzun müddәtә plan -
laşdırılması informasiya cәmiyyәtinin tәlәblәrinә
cavab vermir. Tәdqiqat başa çatana qәdәr ak -
tuallığını itirir, yaxud әldә olunmuş nәticәlәr irә -
lilәyişlәrdәn geridә qalır, onları qabaqlaya bilmir.
Odur ki, tәdqiqatların, xüsusilә dә tәtbiqi tәd -
qiqatların müddәtinin qısa zaman üçün müәyyәn
olunması hazırkı dövrün tәlәbi kimi meydana
çıxır.

Müasir pedaqoji tәdqiqatların mühüm cәhәt -
lәrindәn biri dә onun rentabelliliyidir. Daha doğ -
rusu, iqtisadi baxımdan faydalılığının yüksәk
olmasıdır. Bir humanitar fәaliyyәt sahәsi kimi
pedaqoji araşdırmaların tәşkili vә aparılmasında
bu cәhәt qabarıq ifadә olunmasa da, onun
praktiki әhәmiyyәti xüsusi qeyd edilir. Əslindә
bu tәdqiqatlar tәhsilin hәr hansı bir sahәsi üzrә
aparılırsa, keyfiyyәtin yüksәldilmәsi baxımından
onun әhәmiyyәti izah olunmalı vә tәdqiqatda
nәticәlәrin iqtisadi sәmәrәliliyә töhfә vermәsi öz
әksini tapmalıdır. Müasir pedaqoji tәdqiqatlara
da bu baxımdan yanaşılmalı, onların keyfiyyәt
tәminatçısı kimi  rentabelliliyi dәyәr lәndiril -
mәlidir. Əks halda  tәdqiqatdan irәli gәlәn nәti -
cәlәr bir müddәa kimi öz hәllini gözlәmәklә
praktik olaraq әsaslan dırılmamış qalacaqdır.
Pedaqoji tәdqiqatlar, hәmçinin sürәtlә dәyişәn vә
yenilәşәn tәhsil prosesinin dәstәklәyicisi kimi
mobil olmalı, özünün aparıcı funksiyasını yerinә
yetirmәlidir.
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Pedaqoji tәdqiqatlar müstәvisindә nәlәr
var?

Demәk olar ki, cәmiyyәtlә, onun inkişafı, xü -
susilә insan kapitalı ilә әlaqәdar hәr şey, o
cümlәdәn insanların inkişaf edәrәk dәyәrlәrә
sahib olmasında rol oynayan hәr bir imkan vә
vasitә – bütün bunların içәrisindә tәhsil özünün
funksiyaları vә oynadığı rola görә xüsusi yer
tutur. Cәmiyyәtin hәr hansı bir sahәsindә özünә -
mәxsusluğu ilә boy göstәrir, görünür. Heç dә
tәsa düfi deyildir ki, istәr sosioloq, istәr psixoloq,
istәrsә dә pedaqoqlar insan inkişa fından danı -
şarkәn müxtәlif amillәrlә yanaşı, tәhsil vә onun
hәlledici rolunu xüsusi olaraq qeyd edirlәr.
Tәhsili sosial fenomen kimi sәciyyәlәndirmәklә
onun әhәmiyyәtindәn söhbәt açırlar. Tәhsil
müәssisәlәrinin, xüsusәn mәktәb lәrin bu işdә
әvәzolunmaz xidmәtlәrini diqqәtә çatdırır, cә -
miyyәtin dәyişәn vә artmaqda olan tәlә bat larının
fonunda onların daha dinamik, çevik xa rakter
daşımasının, müasir tendensiyalara cavab ver -
mәsinin zәruriliyini vurğulayırlar. 

Hazırda dünyanın tәhsilşünas alimlәri, tәhsil
tәdqiqatçıları tәhsilin daha geniş anlamda başa
düşüldüyünü qeyd edirlәr. Bu fikrin müasir ba -
xımdan düz olması inkaredilmәz müddәa kimi
hәr kәsә mәlumdur. Hәmçinin biz fәaliy yәti miz -
dә bu yanaşmanı daha da inkişaf etdir mәklә, onu
cәmiyyәtin bir sivil cәmiyyәt olaraq forma laş -
ması amili kimi qәbul edirik. Doğrudan da, tәhsil
hәr şeydәn öncә dәyәrdir vә özünә mәxsus key -
fiyyәtlәrinә görә ölçülә bilir. Onun hansı sә -
viyyәdә olmasını meydana çıxartmaq üçün qiy -
mәtlәndirmәk lazım gәlir. Bu qiy mәtlәndirmә
yolu ilә onun sәviyyәsi müәy yәnlәşdirilir. Yaxud
da tәhsil barәsindә danışanlar onun dina mik vә
dәyişkәn xarakterinә istinad etmәklә belә qә -
naәtә gәlirlәr ki, tәhsil, hәr şeydәn әvvәl, özünün
mәzmun, forma, vasitә vә yolları ilә mövcud
olan prosesdir. Çünki o inkişafda olan insanı
müşayiәt etmәklә istiqamәtverici funksiya daşı -
yır. Elәcә dә, mәktәb mühitindә baş ver mәklә
şagird şәxsiyyәtinin ehtiyac vә tәlә bat larına
yönәlәn bir proses olaraq onları öz ağuşuna alır.

Müxtәlif strukturu, quruluşu, forma vә mәz -
munu olan tәhsil, hәm dә bir sistem kimi tәzahür
edir, hәr hansı bir xalqa mәxsus olmaqla milli vә
dünyәvi xarakter daşıyır. Hәr bir millәtin vә ya
xalqın nümayәndәsi ümumi olaraq tәhsil meri -

dianından keçsә dә, o, milli keyfiyyәtlәri әxz
etmәklә xüsusi bir xarakter alır, ümumi dәyәrlәri
ilә mövcud olan cәmiyyәt içәrisindә özünün
milli dәyәrlәrinә görә seçilir vә milli varlığını
qoruyub saxlayır. Bütün bu müddәalar pedaqoji
tәd qiqatlardan tәşәkkül tapır, yaxud da pedaqoji
tәd qiqatların nәticәsi kimi praktik fәaliyyәtlәrә
gәtirilir vә reallaşdırılır. Pedaqoji tәdqiqatların
süzgәcindәn keçmәyәn yanaşmalar müxtәlif şüb -
hәlәr vә suallar doğurur.

Tәhsil siyasәtimiz pedaqoji tәdqiqatlara
nәyi diktә edir?

İqtisadiyyatda innovasiya әsaslı inkişaf baş
verir. Ənәnәvi iqtisadiyyat mexanizmlәri bu
inkişafı qarşılaya bilmir. Yeni bir iqtisadiyyatın –
“bilik iqtisadiyyatı”nın әsası qoyulur. Bütün bu
proseslәrdә hәlledici rola malik olan insan ka -
pitalının adekvat inkişaf etdirilmәsinin zәrurәti
meydana çıxır. Belәliklә, tәhsil fenomeni üçün
yeni istiqamәtlәr yaranır. 

“Azәrbaycan 2020: gәlәcәyә baxış” İnkişaf
Konsepsiyasında (2012) “Müasir tәhsil siste -
minin formalaşdırılması” başlıca istiqamәtlәrdәn
biri kimi göstәrilir. “Azәrbaycan Res pub lika -
sında tәhsilin inkişafı üzrә Dövlәt Strate gi -
yası”nda (2013) isә bu istiqamәt üzrә konkret
fәaliyyәtlәr müәyyәn edilir: bütün pillәlәr üzrә
kurikulumların inkişafı; insan resurslarının
müasirlәşdirilmәsi; nәticәlәrә görә cavabdeh,
şәffaf idarәetmә sisteminin yaradılması; müasir
tәlәblәrә uyğun vә ömürboyu tәhsili tәmin edәn
tәhsil infrastrukturunun yaradılması; yeni tәhsil
sisteminin maliyyәlәşdirilmәsi modelinin qurul -
ması [2; 3]. Elәcә dә “Azәrbaycan Respub lika -
sının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrә Strateji
Yol Xә ritәsi” (2016) vә “2019-2023-cü illәr üçün
Azәr baycan Respublikasında ali tәhsil sisteminin
beynәlxalq rәqabәtliliyinin artırılması üzrә Döv -
lәt  Proqramı”nda (2018) tәhsilin inki şafı ilә
bağlı vәzifәlәr müәyyәnlәşdirilir  [4; 5].

Müasir Azәrbaycan tәhsilinin inkişafını tәmin
edәn vә onu dünyanın qabaqcıl ölkәlәrinin sә -
viyyәsinә qaldıran islahat tәdbirlәrinin hәyata
keçirilmәsinә başlanılıb. 

Bu gün islahatçılıq fәaliyyәtindә daha uğurlu
addımların atılması, tәhsil quruculuğunda inamlı
irәlilәyişlәrin tәmin olunması üçün pedaqoji
araşdırmalara, onların nәticәlәrinә söykәnmәk әn
etibarlı yanaşma hesab edilә bilәr. Odur ki,
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respublikamızın tәhsil sahәsindә özünә xas olan
tәhsil tәdqiqatlarının imkanlarından geniş
istifadә edilir. Cәmiyyәtdәki dәyişikliklәr, tәhsil
sahәsindәki innovasiyalar artdıqca yeni mәzmun
vә texnologiyaların yaradılması zәrurәti mey -
dana çıxır, hәtta tәşәbbüslәr sayәsindә müxtәlif
innovativ tәcrübәlәr yaranır, onların öyrәnil mәsi,
ümumilәşdirilmәsi, tәsdiq olunması, yaxud daha
tәkmil mexanizmlәrlә inkişaf etdirilmәsi tәlәbi
ortaya çıxır. Azәrbaycan psixop e da qoqlarının
qәnaәtinә görә, “İstәr XX yüzilliyin son illә -
rindә, istәrsә dә XXI әsrin ilk illәrindә dövrün
başlıca tәhsil prinsiplәri (inkişafetdirici, tәrbiyә -
edici vә şәxsiyyәtyönümlü) sahәsindә mәk -
tәblәrdә müәyyәn axtarışlar aparılıb, lakin bu ilk
önәmli tәcrübәlәr nә tәhsilin fәlsәfә vә sosiolo -
giyasında, nә psixologiyasında, nә dә pe daqo -
gikasında ümumilәşdirilmәyib” [6, s.3-4]. 

Bu gün aparılan islahatların xarakteri tәhsil
tәcrübәlәrinin öyrәnilmәsini, dünyanın inkişaf
tendensiyalarına uyğunlaşdırılaraq daha da yeni -
lәşdirilmәsini vә  innovativ tәcrübәlәr әsa sında
tәhsil elmlәrinin zәnginlәşdirilmәsini tәlәb edir.

Tәdqiqat tәlәb edәn problemlәr
Yeni tәhsil quruculuğu öz növbәsindә bir sıra

problemlәrin tәxirәsalınmadan hәll olunmasını
tәlәb edir. Bu problemlәr daha çox ümumi xa -
rakter daşımaqla tәhsilin bütün pillә vә sә -
viyyәlәrinә şamil olunur.

Sәriştәәsaslı yeni tәhsil mәzmununun yara -
dılması bir problem kimi özlüyündә standart vә
kurikulumların hazırlanmasını tәlәb edir. Bunun
üçün standart vә kurikulumların elmi-pedaqoji
әsasları araşdırılmalı, mövcud tәcrübәlәrә istinad
etmәklә yeni mәzmun komponentlәri (stan -
dartlar, kurikulumlar) hazırlanmalıdır. Tәhsilin
bütün pillә vә sәviyyәlәrindә tәdris-metodiki
baza möhkәmlәndirilmәli, yeni metodologiya
hazırlamaq mәqsәdi ilә araşdırmalar aparılmalı,
xüsusilә ümumtәhsil mәktәblәrindә STEM
tәhsili, tәmayüllü siniflәrin tәşkili vә s. mәsәlәlәr
pedaqoji tәdqiqatların obyektinә çevrilmәlidir.

Dәrsliklәrin  hazırlanması Azәrbaycanda tәh -
sil islahatlarının bir parametri kimi hәyata
keçirilir. İntellekt dәrsliklәrinin, xüsusilә ehtiyat
dәrsliklәrinin hazırlanması ilә bağlı xeyli tәcrübә
әldә olunmuşdur ki, onların tәtbiqi vәziyyәtinin,
psixopedaqoji, metodiki әsaslarının öyrәnilmәsi
pedaqoji tәdqiqatlar tәlәb edir.

Mәktәb tәhsilindә innovativ yanaşmalardan
biri dә tәhsildә bәrabәr şәraitin yaradılmasının,
tәhsilin hamı üçün әlçatanlığının tәmin olun -
masıdır. Bu baxımdan tәhsil prosesindә istedadlı,
elәcә dә xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar
üçün tәhsil şәraitinin tәşkili, müvafiq inkişaf vә
inklüziv tәhsil proqramlarının hazırlanmasına,
bunun üçün zәruri tәdqiqatların aparılmasına
ehtiyac vardır.

Pedaqoji kadr hazırlığının mәzmunu vә tәş -
kilinә dair tәdqiqatların aparılması әsas isti -
qamәtlәrdәn biri kimi bu gün daha çox aktuallıq
kәsb edir. İstәr ilkin müәllim hazırlığının, istәr
müәllimlәrin peşәkarlığının, istәrsә dә әlavә
tәhsilin hәr hansı bir istiqamәti üzrә araş -
dırmaların aparılmasına ehtiyac vardır. Bu gün
hәm dә müәllim nüfuzunun artırılması, onun
karyerasının inkişafı da ciddi pedaqoji prob -
lemlәrdәn hesab edilir.

Müasir mәktәbin daha geniş inkişaf im kan -
larına malik olması dedikdә, ilk növbәdә, onun
innovativ tәlim vә qiymәtlәndirmә meto dolo -
giyasına münasibәt bildirilmәsi ön plana çәkilir.
Tәhsilin hәr hansı pillә vә sәviyyәsindә uğurlu
tәlim nәticәlәrinә nail olmaq üçün zәruri tәlim vә
qiymәtlәndirmә texnologiyalarına dair müxtәlif
resurs bolluğunun yaradılması vә müәllimlәrin
bu baxımdan ehtiyaclarının ödәnilmәsi diqqәt
mәrkәzindә dayanır. Belә bir resurs bazasının
yaradılması isә pedaqoji, metodik, elәcә dә
psixopedaqoji tәdqiqatların aparılmasını tәlәb
edir.

Tәhsildә yeni idarәetmә sisteminin forma -
laşdırılması da ciddi pedaqoji tәdqiqatlar tәlәb
edәn müasir mәsәlәlәrdәn biridir. İlkin araş dır -
malar da onu göstәrir ki,  tәhsil şöbәlәrinin
infrastrukturunun  yenilәşdirilmәsi, demok ratik -
lәşdirmә, humanistlәşdirmә vә humani tarlaş dır -
ma prinsiplәri әsasında onların sәla hiyyәt vә
mәsuliyyәt dairәsinin yenidәn müәy yәn olun -
ması, tәhsil müәssisәlәrinin idarәetmә, aka -
demik, maliyyә vә tәşkilati muxtariyyata malik
olması, idarәetmә vә tәnzimlәmә funksiyalarını
daşıması, strateji idarәetmә mexanizmlәrinin ya -
radılması mәsәlәlәrini nәzәri vә tәcrübi әsaslara
söykәnәn pedaqoji tәdqiqatlarla hәll et mәk olar.

Müasir tәhsil quruculuğunda әn önәmli mәsә -
lәlәrdәn biri dә yeni maliyyәlәşdirmә mexa -
nizmlәrinin yaradılmasıdır. Dünyanın inkişaf
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etmiş ölkәlәrindә tәhsilin iqtisadi cәhәtdәn
qurulması baxımından zәngin tәcrübәlәr vardır.
Bu tәcrübәlәrin, elәcә dә yerli şәraitin öyrә -
nilmәsi Azәrbaycan üçün tәhsil sahәsindә yeni
iqtisadi mexanizmlәrin yaradılması da pedaqoji
araşdırmaların aparılmasına ehtiyac olduğunu
göstәrir.

Bu gün Azәrbaycan tәhsilinin psixoloji, fizio -
loji, fәlsәfi әsaslarının da tәdqiqi onun nәzәri
әsaslarının öyrәnilmәsi baxımından әhәmiyyәtli
hesab edilir vә tәhsilin düzgün, effektiv qurul -
masında belә araşdırmalar konsep tuallığı ilә
fәrqlәnir.

“Tәhsil elmlәri” vә ya “pedaqoji elmlәr”
Azәrbaycan pedaqoji fikir tarixindә daha çox

özünә yer tutmuş “pedaqoji elmlәr” ifadәsi
özünün semantikasına görә bir sistem olaraq
pedaqogika nәzәriyyәsi, mәktәbәqәdәr peda -
qogika, mәktәb pedaqogikası, ali mәktәb peda -
qogikası, pedaqogika tarixi, xüsusi metodikalar
vә s. әhatә edir. Hәmçinin özünün tәdqiqatçılıq
arealında hәmin sahәlәrin, demәk olar ki,
hamısının problemlәrini özündә ümumilәşdirә
bilir vә hazırda da “pedaqoji elmlәr” kimi tәsbit
olunmaqla işlәnmәkdә davam edir. 

Elmi araşdırmalar sahәsindә әldә olunan
nәticәlәr onu göstәrir ki, son vaxtlar pedaqoji
xarakterli mәnbәlәrdә “tәhsil elmlәri” (Educa -
tion sciences) ifadәsi işlәnmәyә başlamışdır. Bu
ifadәnin mәnbәlәrdә tәhsil elmlәrinin vә ya tәhsil
nәzәriyyәsinin tәhsil siyasәtini vә tәcrübәsini
müәyyәnlәşdirmәyә, izah etmәyә vә anlamağa
xidmәt göstәrdiyi qeyd olunur. Onun peda -
qogika, androqogika, kurikulum, didaktika vә
tәhsil siyasәti, tәşkilatçılıq vә liderlik kimi bir
sıra sahәlәri dә özündә birlәşdirdiyi istisna
olunmur. Bu mәsәlәlәrdә oxşar vә fәrqli yanaş -
malar olsa da, ilkin qәnaәt kimi onu demәk
müm kündür ki, “tәhsil elmlәri” anlayışı daha
geniş mәna daşımaqla özündә pedaqogikanı vә
ona yaxın olan bir sıra elm sahәlәrini dә ehtiva
edir. 

Biz daha çox nәlәri araşdırırıq?
Bu ritorik suala cavab vermәk üçün bugü -

nәdәk olan pedaqoji araşdırmaların tema tikasını
nәzәrdәn keçirtmәk kifayәtdir. İstәr gündәmdә
dayanan elmi-tәdqiqat işlәri, istәrsә dә yazılmış
dissertasiyaların tematikasında daha çox nәzәrә
çarpan prioritet mәsәlәlәr tәrbi yә nәzәriyyәsi vә

pedaqoji fikir tarixi ilә bağlıdır. 
Tәlim, tәrbiyә ilә bağlı tәd qiqatlarımız daha

çox nәzәri-konseptual xarakter daşımaqla sis -
temli pedaqoji fikirlәrin forma laşmasına yö -
nәldilmişdir. Əslindә bu araş dır maların sonda
daha çox Azәrbaycan peda qogikasında tәlim vә
tәrbiyә nәzәriyyәlәrinin formalaşdırılmasına
tәsir göstәrә bilmәsi, hәm çinin praktiki әhә -
miyyәt daşıması strateji mәqsәd kimi qarşıya
qoyulmuşdur. Bugünәdәk tәcrübә onu göstәrir
ki, bu tәdqiqatlarda funda mentallıq onun tәtbiqi
xarakterini üstәlәmişdir. Əslindә belә tәdqiqatlar
daha çox praktiki әhәmiyyәtinә görә aktual he -
sab edildiyindәn tәhsil mexanizmlәrinә verdiyi
töh fәlәrә görә dәyәrlәndirilmәli, yaxud da peda -
qo gikaya aid tarixi mövzular müәyyәn olunarkәn
onların müasir dövr baxımından әhәmiyyәti nә -
zәrә alınmalı, müasir tәhsil tәcrübәlәrinin vә
inno vasiyaların yaranmasında әhәmiyyәti diqqәt
mәrkәzindә saxlanılmalıdır. 

Psixopedaqoji yanaşmalar nәzәri әsas kimi
“Psixopedaqogika” bir termin olaraq ötәn

әsrin 80-ci illәrindәn işlәnmәyә başlamışdır. Bu
terminә ilk dәfә Edvard Stounsun yaradıcılığında
rast gәlinir. O, özünün “Psixopedaqogika. Psixo -
loji nәzәriyyәlәr vә tәlim tәcrübәsi” (1984) әsә -
rindә bu mәsәlәdәn geniş bәhs edәrәk insan
haqqında yaranan elmlәrdәn biri kimi onun
unikallığından vә cәmiyyәt üçün lazımlı olma -
sından bәhs etmişdir. O dövrdә bu elm, psi xo -
logiya vә pedaqogikanın kәsişmәsindә baş verәn
hadisәlәrin tәdqiqi ilә mәşğul olan bir elm kimi
dәyәrlәndirilmişdir. Eyni zamanda xüsusi bir
istiqamәt kimi dәstәklәnmiş vә inkişaf et -
dirilmişdir. Bu araşdırmalar respublikamızda ilk
dәfә professor Əbdül Əlizadәnin diqqәtini cәlb
etmiş vә onun tәrәfindәn tәhsil sahәsindә psi -
xoloji tәdqiqatların әsasına gәtirilmişdir. Hәmin
tәşәbbüs hazırda tanınmış alimlәrimizdәn olan
Hikmәt Əlizadә, Ramiz Əliyev vә başqaları tә -
rәfindәn uğurla davam etdirilir. 

Nәticә. Bu gün tәhsil sahәsindәki islahatlar
onun istәr mәzmununda, istәrsә dә texno lo -
giyalar sistemindә elә dәyişikliklәrin aparıl ma -
sını tәlәb edir ki, orada ayrıca pedaqogika, elәcә
dә ayrıca pedaqoji psixologiya özünün yardımını
göstәrә bilmir. Artıq tәhsilin bütün pillә vә
sәviyyәlәri üzrә standartların yaranması, onların
tәlim-tәrbiyә prosesindә tәtbiqi, eyni zamanda
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nailiyyәtlәrin standartlar әsasında ölçülmәsi,
qiymәtlәndirilmәsi, ümumilikdә idarә edilmәsi
yeni bir nәzәri әsasa söykәnәn sistemin forma -
laşmasını tәlәb edir. Bu nәzәri әsas, mәhz peda -
qogika vә pedaqoji psixologiyanın qovşa ğında
yaranan psixopedaqogikadır ki, onu tәhsil quru -
culuğunun әsasına gәtirmәk, yeni meto dolo -
giyanın müәyyәn olunmasında istifadә mexa -
nizmlәrinә çevirmәk lazımdır. 

Mәqalәdә sadәcә pedaqoji tәdqiqatlara dair
yeni yanaşmaların әn ümumi mәsәlәlәrindәn
danışıldı. Fikrimcә, gәlәcәkdә onların daha әt -
raflı öyrәnilmәsinә vә bu sahәdә geniş tәd -
qiqatların aparılmasına ehtiyac vardır. 
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A.Abbasov 
Pedagogical research in the context of

modern requirements
Abstract

The article discusses modern approaches to
pedagogical research. Characteristic features of
modern pedagogical research such as relevance,
mobility, and short-termness of research are
interpreted. The essence and content of actual
issues and topics are justified. The article also
clarifies the concepts of Psychopedagogy, Edu -
cational Sciences and Pedagogical Sciences.                        

Э.Аббасов 
Педагогические исследования 

в контексти современных требований
Аннотация

Статья посвящена современным подходам
к педагогическим исследованиям. В статье
обсуждается актуальность, динамические
особенности и применение в краткосрочном
периоде современных педагогических иссле -
дований. Суть и содержание новых проблем и
темы также объясняются в данной статье.
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Ə
dәbiyyat tarixindә sarayda ya -
ranan әsәrlәrә daim bir qәdәr şüb -
hә ilә yanaşılmışdır. Bu cür ya -
naşma onlardakı mühüm bәdii-

semantik cәhәtlәrin aşkarlanıb üzә çıxarılmasına
әngәl olmuş, hәmin әsәrlәrә “saray şeiri” dam -
ğası vurularaq, onların mövzu xüsusiy yәtlәrinin
öyrәnilmәsi bir qәdәr arxa planda qoyulmuşdur.
“XV-XVI әsrlәrdә elmin müxtәlif sahәlәri üzrә
yaranan sanballı әsәrlәr Şәrqin bir çox ölkәlәrinә
yayılaraq şöhrәt qazanmışdı” [1, 255]. Bu dövrdә
yaşayıb-yaradan şairlәr öz әsәrlәrindә dünyәvi
eşqdәn, insana vә hәyata sevgidәn bәhs etdiklәri
kimi, ictimai, tarixi mövzulara da geniş yer
verirdilәr. XV әsr poezi yasının Hamidi, Hidayәt,
Xәlili, Şeyx İbrahim Gülşәni, Hәqiqi, Bәsiri,
Kişvәri, Bәdr Şirvani kimi nümayәndәlәri
olmuşdur. Bir çoxunun sarayla birbaşa bağlılığı
olduğu üçün müxtәlif mövzulara saray әyan -
larının gözü ilә baxmağı bacarırdılar. “Eski Türk

Edebiyatı Tarihi” kitabında bu dövrün şairlәri vә
onların yaradıcılığı haqqında deyilir: “Bu
dönemde Karakoyunlu ve Akkoyunlu hü küm -
darlar, İran edebiyatının gelişmesine hiz met
ettikleri gibi, Türkçe eserler yazılmasını da des -
tekle miş lerdir… Cihanşah devrinde büyük bir
medeni faaliyet gösteren Karakoyunlu sarayı
etrafında Türkçe yazan şairler de toplanmışdır…
Aynı zamanda Sultan Yakubun da Farsça ve
Türkçe şiirler söylediği tarihi kaynaklarda belir -
til mektedir” [2, 162].

Şirvanşahlar sarayında, Ağqoyunlu, daha son -
ra Qaraqoyunlu dövlәtinin saraylarında şeir mәc -
lislәri tәşkil olunurdu ki, bunun özü dә şairlәrin
sәnәtkar kimi yetişmәsindә mühüm rol oyna -
yırdı. Saray şairlәrinin mәdhiyyәlәrindә tә riflә
yanaşı, haqqa vә әdalәtә çağırış, düz yola dә -
vәtetmә, qurub-yaratmağa hәvәslәndirmә vә bu
kimi başqa müsbәt keyfiyyәtlәr aşılanır. Onlar
tәrif dolu şeirlәri ilә hökmdarların üzәrinә ciddi

Könül Hacıyeva,
AMEA-nın Nizami Gәncәvi adına 

Ədәbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, 
filologiya üzrә fәlsәfә doktoru, dosent
e-mail: konulhaciyeva75@gmail.com

UOT: 82-1.512.162

Xülasә. XV әsr şairlәri öz şeirlәrindә dünyәvi eşq, insan vә hәyat sevgisindәn bәhs etmiş, ictimai
vә tarixi mövzulara geniş yer ayırmışlar. Tarixi motivlәrә bir çox şairlәrin әsәrlәrindә rast gәlmәk
olar. Orta әsr Azәrbaycan әdәbiyyatının görkәmli nümayәndәlәri yaşayış yerlәrinin tarixi haqqında
mühüm mәlumatlar vermişlәr. Bu mәlumatlar arasında dövlәtçilik haqqında, xalqın vәziyyәti,
әnәnәlәri, ölkәdәki şәrait vә hәmin dövrdә ticarәtin inkişafı ilә bağlı çoxsaylı faktlar vardır. 

Mәqalәdә Kişvәri, Bәdr Şirvani, Hidayәt vә Hәqiqinin divanlarına müraciәt edilmiş vә bu әsәr -
lәrdәn gәtirilәn nümunәlәr әsasında maraqlı müqayisәli tәhlillәr aparılmışdır.

Açar sözlәr: Azәrbaycan әdәbiyyatı, XV әsr, tarixi motivlәr, şair.
Key words: literature of Azerbaijan,  XV century, historical motifs, poet.
Ключевые слова: Азербайджанская литература, XV век, исторические мотивы, поэт.

XV  ƏSR  AZƏRBAYCAN  POEZİYASINDA 
TARİXİ  MOTİVLƏR
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mәsuliyyәtlәr qoyur, onları yalnız xeyirxah
әmәllәr görmәyә dәvәt edirlәr. 

XV әsrin ikinci yarısında Azәrbaycanda
feodal dövlәtlәrin zәif lәmәsi, feodal pәrakәn -
dәliyin vә ara mühari bәlәrin güclәnmәsi mü -
şahidә olunur. Xalq küt lәlәrinin antifeodal hәrә -
katı geniş lәnmәkdә idi. Bu hәrәkat obyektiv ola -
raq әha linin daxili müharibәlәrdә vә feodal ların
özbaşınalığına son qoymaq, mәr kәzlәşmiş qüv -
vәtli dövlәt yaratmaq tәlәbatını әks etdirirdi [3,
242]. Bu “tәlәbat”ı yerinә yetirmәyi isә bir çox
feodal dövlәtlәrin, o cümlәdәn müxtәlif süla lә -
lәrin nümayәndәlәri öz üzәrinә götürmәyә ça -
lışırdılar.

Tarixi motivlәrә bu dövrün bir çox sә nәt -
karlarının әsәrlәrindә yer verilmişdir. Lakin Bәdr
Şirvaninin şeirlәrindә dövrün tarixi daha dәqiq
vә әtraflı şәkildә әks olunmuşdur. Şir vanşahlar
sarayında yaşayıb-yaratmış şairin divanı XV
әsrdә Şirvanda baş verәn tarixi hadisәlәr, ictimai
proseslәr vә bir sıra tarixi şәx siyyәtlәr haqqında
dolğun vә dәqiq tәsәvvür yaradır. Azәrbaycanda
istәr Qaraqoyunlu, Ağ qoyunlu, istәrsә dә Sәfәvi
hakimiyyәtinin ilk dövrlәrindә Şirvanşahlar daim
müstәqil qalmağa çalışmış, asılı vәziyyәtә
düşmәmәyә sәy gös tәrmişlәr. Mәhz ona görә dә
Şirvan nisbәtәn dinc hәyat tәrzi keçirmiş vә onun
bәzi döv lәtlәrdәn asılılığı nominal xarakter daşı -
mışdır. Bu cәhәtlәr Bәdr Şirvaninin әsәrlәrindә
dә vurğulanır. Onun şeirlәrindә Əmir Teymurun
oğ lu Şahruxun vә nәvәsi Baysunqurun adları
çәkilir. Şirvanşah Xәlilullahın ölkәdәki sabitliyi
qoruyaraq, uzaq görәn siyasәtlә müstәqil mәşğul
olması qeyd olunur. 

Tarixdәn bizә mәlumdur ki, Qa raqoyunlu
İsкәndәr Şirvana bir neçә dәfә (1425-1427,
1428, 1431, 1433-cü illәrdә) qoşun yerit mişdir
[4]. Onunla Şirvanşah Xәlilullah arasında baş
verәn döyüş sәhnәlәrini Bәdr Şirvani Xә -
lilullahın ünvanına yazdığı qәsi dәlәrindә әks
etdirmişdir. Şeirlәrdә döyüş sәh nәlәrini tәsvir
edәrkәn bir çox yer adlarının, konkret isti -
nadgahların adının da çәkildiyinin şahidi oluruq.
Şirvanşah Xәlilullah Şahruxa Qaraqoyunlu İs -
kәndәrin hücumu barәdә xәbәr göndәrir vә özü
Şahruxun hüzuruna yetişmәk üçün dәniz yolu ilә
Rey şәhәrinә yola düşür. Mәqsәd birlәşәrәk
hәddini aşmış bu azğınlığın qarşısını almaq idi.
Əks tәqdirdә İsкәndәr bütün ölkәni viran qoya

bilәrdi. 1434-cü ildә Şahrux Tәbrizә qoşun
yeridir vә Şirvanşah da bu yürüşdә onu müşayiәt
edir. İsкәndәr bu qüvvәlәrin qarşısında davam
gәtirmәyәrәk qaçır vә Naxçıvandakı Əlincә qa -
lasına sığınır. Şirvanşah I Xәlilullahın Şahruxun
kömәyi ilә Tәbrizi tutaraq, Qara qoyunlu İs -
кәndәrә qalib gәlmәsi Bәdr Şirvaninin qәlәmi ilә
belә tәsvir edilir: 

“Şirvan şahı gedib öz qılıncı sayәsindә layiqli
qәlәbә ilә Tәbrizi әlә keçirdi. O İsкәndәr elә
büdrәdi ki, sultanlıq atından düşdü. Orada bütün
şirvanlılar İran taxtının ayağının altını qazmış
oldular. Bir tәbrizli belә dedi: “Heyif bu şәhәrdәn
ki, şirvanlıların  mәskәni oldu” [5, 495].

Bu hadisәlәrdәn sonra İsкәndәrin digәr
qardaşı Cahanşah Tәbrizdә Şahruxu xoş mә ram -
la qarşılayaraq ona tabe olacağını bildirir vә bu
yolla Cәnubi Azәrbaycan torpaqlarını idarә et -
mәk ixtiyarını özündә saxlayır. Cahanşah Hәqi -
qini biz şeirә, sәnәtә qiymәt verәn, ölkәsinin
abadlaşdırılmasına xüsusi diqqәt yetirәn gör -
kәmli dövlәt xadimi, böyük tarixi şәxsiyyәt kimi
tanıyırıq. Hәqiqi yaradıcılığının yorulmaz araş -
dırıcısı Muhsin Macit bu şair-sәrkәrdәnin farsca
әsәrlәr yazmasının sәbәbini özünәmәxsus şәkil -
dә izah edir: “O, az söylemiş, belki ülkeler fat -
hetmekten şiir iklimine akınlar düzenlemeye im -
kan bulamamış, belki de siya setinde olduğu gibi
hep doğuya yöneldiğinden mesaisini farsça şiir -
leri üzerinde yoğunlaşarak harcamıştır” [6, 13]. 

Cahanşah Hәqiqi tәxәllüsü ilә Azәrbaycan vә
farsca şeirlәr yazmış, bir mütә rәqqi ziyalı kimi
tez-tez sarayında şeir mәclislәri tәşkil etmişdir.
Hәqiqi haqqında oxuyuruq: “Cahanşah Hәqiqi
hakimiyyәt başına gәldikdәn sonra qanlı müha -
ribәlәrә son qoymuş, Qara qo yunlu dövlәtini
möhkәmlәndirmәyә nail olmuşdur. O, bir sıra
köçәri-tәrәkәmә adәt-әnәnәlәrinә qarşı çıxaraq
onların oturaq hәyata keç mәlәrinә çalışmışdır”
[7, 243]. Mәhәmmәdәli Tәrbiyәt özünün mәşhur
“Danişmәndani-Azәr baycan” әsәrindә yazır:
“Cahanşah Əlişükürbәy Baharlının iki qızını iki
oğluna: Mirzә Mә hәmmәdiyә vә Mirzә Yusifә
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almışdır. Cahan şahın dövlәtinin möhkәmlәnmәsi
vә Türkmәn tayfası içәrisindә әldә etdiyi qüdrәt
vә müs tәqillik dә, mәhz bu qohumluq
nәticәsindә olmuşdur” [8, 383]. Hәqiqәtәn dә
hökmdarların öz soylarını türk tayfalarından olan
soydaşları ilә qohum olaraq möhkәmlәndirmәsi,
dövlәti idarә edәrkәn elinә, ulusuna arxalanması
olduqca rәğbәtlә qarşılanır, o sәrkәrdә xalqının
ümid yeri sayılırdı. Qaraqoyunlu dövlәtinin
banisi Qara Yusif vә oğlu İskәndәr dәfәlәrlә hәr
tәrәfә, o cümlәdәn Şirvana qarәtedici hücumlar
etmiş, Şamaxı vә digәr şәhәrlәri viran qoyaraq
әhalisini qanına qәltan etmişlәr. Bu mәqamlar
şirvanlı şair Bәdr tәrәfindәn nifrәtlә anılmışdır.
Bütün bunlarla yanaşı, şairin Cahanşahdan
әsәrlәrindә hörmәt vә rәğbәtlә bәhs etmәsi onun
hәqiqәtәn dә qurub-yaradan, kor-koranә qәsb -
karlığa qarşı çıxan, eyni zamanda da ağıllı
siyasәtlә, mәq sәdyönlü hәmlәlәrlә dövlәtinin
sәrhәdlәrini genişlәndirәn bir cahangir olmasını
göstәrir. Tarixi mәnbәlәrin bir çoxu, mәhz onun
idarә çiliyi zamanı Qaraqoyunlu dövlәtinin әra -
zisinin genişlәndiyindәn xәbәr verir. Şeir lәrindә
türklәrә mәxsus insanpәrvәrliyi tәrәnnüm edәn
şair zülm etmәyin, xalqa әziyyәt vermәyin әsl
sәrkәrdәlәrә yaraşmadığını vurğulayaraq, bu -
nunla hәm öv ladlarına, hәm dә digәr gәnc
hökmdarlara hu manist vә әdalәtli olmağı tövsiyә
edir. Aşağıdakı şeir isә Hәqiqini bir hökmdar-şair
kimi daha yaxından tanımağımıza imkan yaradır.
Şeir Qafar Kәndlinin tәrcümәsindә bu cür veril -
mişdir:
Çıxma qarşıma oğul, at qılıncı, olma sәn asi,
Mәnәm günәşi ölkәnin, hәm mәnәm onun ağası.
Mәnimdir sultanlıq, hәm dә xilafәt mәnә әtadır,
Cavansan sәn, hәlә sәnә xәlifә olmaq xәtadır

[8, 384].
Şeirdәn Cahanşahın oğlunun ona qarşı üsyan

qaldırdığını, “sultanlıq” taxtına iddia etdiyini
öyrәnirik. Ata hökmdarla oğul arasında baş verәn
yersiz münaqişә, anlamsız mübarizә әdәbi әsәrin
mövzusuna çevrilir. Cahanşahın özü dә bu
nifaqın yersiz vә lüzumsuz olduğunu qeyd edir.
Tarixdә tez-tez rast gәlinәn bu cür ata-oğul mü -
barizәlәrindә, adәtәn kәnardan müdaxilә edәn
qızışdırıcı mәnfi qüvvәlәr fәal iştirak edir. Ölkә -
dәki sabitliyi pozaraq, ölkә başçısının diqqәtini
başqa yerә yönәltmәk vә belәliklә dә öz mәnfur
әmәllәrini hәyata keçirtmәyә çalışan belә qüv -

vәlәr gәnc, dәliqanlı şahzadәlәri hakimiyyәt uğ -
runda mübarizәyә sövq edir, hökmdarla öv -
ladlarının arasında nifaq qığılcımları salırdılar.
Bütün bunları nәzәrә alan müdrik vә uzaqgörәn
sәrkәrdә Cahanşah oğlunu düz yola dәvәt edir,
qara qüvvәlәrin “etimadını doğrultmamağa”,
“dәyirmanına su tökmәmәyә” çağırır.
Verilmiş mәnsәbi heç kim әlimizdәn ala bilmәz,
Qәsb etmәk dinimizdә bir günahdır bağışlanmaz

[8, 384].
Şair burada dilә gәtirdiyi fikirlәri әslindә

düşmәnlәrinә eşitdirir, “әlimizdәn ala bilmәz”
deyәrәk, övladlarını özünә rәqib yox, etibarlı
silahdaş vә müttәfiq hesab etdiyini söylәyirdi. O,
mәhz bu sәbatlılığı, dönmәzliyi, uzaqgörәnliyi
vә tәmkini ilә bir çox çәtinliklәrin öhdәsindәn
gәlәrәk, Azәrbaycan tarixinә görkәmli dövlәt
xadimi kimi daxil olmuş, özünün yürutdüyü
müstәqil siyasәt sayәsindә otuz beş ilә yaxın
şahlıq etmişdir. Bütün bunlarla yanaşı, onun daha
әzmkar davrandığı, tәcili mәqsәdyönlü qәrarlar
qәbul etdiyi mәqamlar da yox deyil. 

Ta ki, mәn әzmi-dilaram eylәdim,
Tәrki-fikri-sәbrü aram eylәdim,
Bivәfa sövdaları xam eylәdim,
Özümü alәmdә niknam eylәdim [7, 259].
Zaman-zaman sәbr kasası dolub-daşan hökm -

dar yersiz tәmkinin ona zәrәr verәcәyini duyub,
operativ qәrarlar hәyata keçirtmәkdә dә necә
müvәffәq olduğunu poeziya dili ilә ifadә edir.
Ona dönük çıxanlar barәdә vaxt itirmәdәn dәrhal
ölçü götürdüyünü, etibarsız adamlara layiq
olduqları yeri göstәrdiyini vurğulayır. Şair, hәm
dә insanların başına gәlәn bәlaların bir çoxunun
sәbәbini artıq tamahda, acgözlükdә gördüyünü
söylәyir. Yüz illәr boyu dünyadakı saysız mü -
haribәlәrә sәbәb olan, cәmiyyәtin әsas bәla sına
çevrilmiş acgözlük vә tamahkarlıq kimi mәnfur
keyfiyyәtlәrin bir dövlәt xadiminin dilindәn bu
qәdәr qınanılıb, tәnqid olunması Cahanşahı oxu -
cunun gözündә ucaldır. 

Yaşadığı illәr Ağqoyunlu dövlәtinin haki -
miyyәti zamanına tәsadüf edәn daha bir şair isә
öz dövründә әmir rütbәsi daşıyan Hidayәtdir. O,
әvvәlcә Uzun Hәsәnin oğlu Əbülfәth Sultan Xә -
lil Bahadır xanın, daha sonra isә onun qardaşı
Sultan Yaqubun sarayında fәaliyyәt göstәrmişdir.
Ağqoyunlu dövrünün tәzkirәçi alimlәrindәn olan
Ruzbehan Xunci yazırdı: “...onların sarayları
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türkdilli poeziyanın әsas beşiyi sayılırdı” [9, 169
[1]]. Dövlәti idarә edәnlәr türk-oğuz әsilli
olduqları üçün bu dil sarayda daha geniş işlәnir,
qәlәm sahiblәri arasında türk dilindә yazıb-
yaratmağa meyil daha da artırdı. Əfsәhәddin
Hidayәt haqqında ilk dәfә olaraq şair vә alim
Cәlalәddin Mәhәmmәd ibn Sәdәddin Əsәd әs-
Siddiqi Dәvvani mәlumat vermişdir. Onun
“Ərznamә” vә “Əxlaqi-Cәlali” adlı әsәrlәrindә
hәm Hidayәtullah vә onun fәaliyyәti haqqında,
hәm dә onun әkiz qardaşı İnayәtullah barәdә
maraqlı faktlar vardır [10]. Müәllif fәlsәfi
mövzuda farsca yazdığı “Əxlaqi-Cәlali” әsәrindә
Hidayәtullah bәyin bacarıqlı bir hәrbiçi kimi
Ağqoyunlu dövlәtinin keşiyindә durması ilә
yanaşı, yüksәk şairlik istedadının olması ilә bağlı
mühüm mәqamlardan da bәhs etmişdir. XVII
yüzilliyin görkәmli alimi Katib Çәlәbi “Kәşfüz-
üzünün” adlı kitabında Hidayәtin divanının adını
çәkmişdir [7, 266]. Şairin divanının әlyazmaları
vә müәllifin özü haqqında bir çox alimlәrin araş -
dırmaları vardır. Onlardan Ə.Qaraxan, Z.Qorx -
maz vә Ə.Mәmmәdov tәrәfindәn aparılan tәd -
qiqatlar diqqәti cәlb edir. “Azәrbaycan klassik
әdәbiyyatı kitabxanası” adlı çoxcildliyin III
cildindә digәr XV әsr şairlәri ilә birgә Hidayәtin
dә 40-dan artıq qәzәli, bir neçә müstәzad vә
müxәmmәsi verilmişdir ki, bu da müasir oxu -
cuya şairin sadә, anlaşıqlı Azәrbaycan türk -
cәsindә yazılmış şeirlәrini tanıtmağa imkan
yaradır. Çağdaş dövrümüzdә isә tәdqiqatçı-alim
Aidә Paşalı şairin mәlum nüsxәlәrini tutuş -
duraraq, divanın tekstoloji-filoloji tәdqiqi ilә
bağlı sistemlәşdirmә aparmış, “Əfsәhәddin
Hidayәt vә “Divanı””  adlı monoqrafiya ilә
Hidayәt irsinin öyrәnilmәsini davam etdirmişdir.
Tәdqiqatçının yazdığına görә, “Uzun Hәsәnin
oğlanları arasında xüsusi döyüşkәnliyi, sәrkәrdә
şücaәti ilә seçilәn Xәlilin 1472-73-cü illәrdә
Ağqoyunlu-Osmanlı müharibәlәrindә, 1473-cü
ildә Malatya yaxınlığındakı vuruşmada başçılıq
etdiyi ordu daxilindә Hidayәtullah bәy dә iştirak
etmişdir” [11, 63]. 

Hidayәtin qәzәllәrinin mövzu baxımından
rәngarәngliyi onların ideya-mәzmun xüsu siy -
yәtlәrindәn geniş şәkildә bәhs etmәyә imkan
yaradır. Müxtәsәr şәkildә onu demәk olar ki,
qarşılaşdığı tarixi hadisәlәr, iştirak etdiyi hәrbi
yürüşlәr әsәrlәrindә әks olunmasa da, Əmir

Hidayәtullah ictimai fәaliyyәti ilә dövlәtin tari -
xinә imzasını atmış, yazdığı şeirlәrindә hökm -
darlara, ölkәlәr idarә edәn dövlәt baş çılarına
tәsirli sözlәri ilә nüfuz etmәyә müvәffәq ol -
muşdur. 

Dünyada hәr kimsә bir ayin qoyur, dövlәtli ol
Kim, özinә lütfü ehsan içrә bir ad eylәdi

[11, 392].
Yazdığı şeirlәrindә Əmir Hidayәtin bir baca -

rıqlı sәrkәrdә, qorxmaz döyüşçü kimi igidlik,
әrәnlik haqqındakı qәnaәtlәri diqqәtәlayiqdir.
Dar mәqamda meydandan qaçmamağı, irәli
atılıb şücaәt göstәrmәyi tövsiyә edәn şairin
sözlәri müdrik vә hikmәtli kәlam qәdәr dü -
şündürücü vә ibrәtamizdir. 

Ol ola әr ki, gәlsә qılıcü cida güni,
Özinә ol güni bilә zövqü sәfa güni.
Xoşlığda dәgmә laf uranı sanma baş igit,
Ol baş ola ki, baş qoya cövrü cәfa güni 

[11, 396].
XV әsrdә yazıb-yaratmış mәşhur Azәrbaycan

şairlәrindәn biri dә Nemәtullah Kişvәridir. Uzun
müddәt Ağqoyunlu dövlәtinin başçısı Sultan
Yaqubun sarayında yaşamış, bir çox tarixi ha -
disәlәrin canlı şahidi olmuş vә onları әsәr lәrindә
әks etdirmişdir. Cahanşah Hәqiqi kimi Kişvәri dә
hökmdarlara ünvanlanan nәsihәtamiz şeirlәr
yazmışdır. Nemәtullah Kişvәri sәnәtindәn güclü
şәkildә bәhrәlәndiyi Nәvaiyә yazdığı tәxmisdә
şahları “acizlәri” tәqib etmәmәyә, “adil” olub,
mәmlәkәtini zәrbәlәrdәn qorumağa çağırır:

Hakimәm dib xәlqini incitmә bir tәqrib kim,
Padişahlar xandәvü acizlәrә tәqib kim,
Şah adil bolsa, dәymәz mülkünә asib kim,
“Şәhğә iş el fikrini qılmaq durur, vәh zib kim,
Bir sürük toydur rüәyayә şәhşәbani biş imas”

[12, 158].
Sultan Yaqubun vәfatının ardınca hakimiyyәt

uğrunda çәkişmәlәr baş verir vә nәticәdә, Kişvәri
tutduğu mövqeyini itirir. Keçmiş günlәri xoş
hislәr ilә xatırlayan şair nisgilli tәәssüratlarını
misralara köçürür:

Taleyi-bәrgәştә bir dәxi qılaydı sәrvәri
Kim, cila tapsaydı şol ayineyi-İskәndәri.
Şölә çәksәydi çiraği-tudeyi-Bayәnduri
Vah nә lәzzәt  tapqay ol saәt qәlәndәr Kişvәri
Kim görünsә rayәti-Yәqubi-xani bir dәxi 

[12, 146].
Bu müxәmmәsdә şair Sultan Yaqubun ha -
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kimiyyәtdә olduğu çağların yenidәn qayıtmasını
hәsrәtlә arzulayaraq, düşdüyü vәziyyәtdәn doğan
dәrin tәәssüfünü dilә gәtirir. Hәr kәsin möv -
qeyini qorumaq qayğısı ilә mәşğul olduğu mü -
rәkkәb bir tarixi zamanda hәssas sәnәtkarın
bәdbinliyini anlamaq çәtin deyil. Nemәtullah
Kişvәri haqqında oxuyuruq: “... şairin “Di -
van”ında yaşadığı dövrdә baş vermiş bir tarixi
hadisә ilә sәslәşәn şeir vardır ki, onun әsasında
Kişvәrinin saraya gәldiyi ili tәxmini dә olsa
müәyyәn etmәk mümkündür... Kişvәri II Bә-
yazidin ordularını mәğlub edәn Süleyman bәyә
aşağıdakı şeiri hәsr etmişdir:
Handa kim varsan, sana var Tanrı yar olsun, bәyim,
Hafizi-canü tәnin Pәrvәrdigar olsun, bәyim.
Görmәgil badi-xәzandan xirdi-qәm, ey sәrvinaz,
Gülşәni-hüsnündә daim növbahar olsun, bәyim.
Dövlәtin cami lәbalәb badeyi-işrәt bilә
Cavidani-ömri-cahin bәrqәrar olsun, bәyim” 

[1, 350].
Nәticә. Haqqında bәhs etdiyimiz şairlәri bir -

lәşdirәn vә oxucuya sevdirәn әsas cәhәtlәr on -
ların tarixi hadisәlәri әsәrlәrindә işıqlan dır maqla
yanaşı, cәmiyyәti maraqlandıran bir çox möv -
zulara yer vermәlәri, xalq yara dıcı lı ğından bәh -
rәlәnmәlәri vә gözәl poetik nü munәlәr ya rat ma -
ları idi. 
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K.Hajiyeva
Historical motifs in XV century

azerbaijani poetry
Abstract

The poets who lived in the XV century and
dealt with worldly love, love of human being and
love of life, also addressed social and historical
themes. Historical motifs can be found in the
works of many poets. Prominent representatives
of medieval Azerbaijani literature gave important
information about the history of the places they
lived in. Among these data are numerous facts
about statehood, the state of the people, tra -
ditions, conditions in the country and the deve -
lopment of trade at that time. The article
addresses the Divans of Kishvari, Badr Shirvani,
Hidayat and Hagigi and interesting comparative
analyses were made based on patterns from their
works.

К.Гаджиева
Исторические мотивы 

в Aзербайджанской поэзии XV века
Аннотация

Поэты XV  века в своих стихотворениях
касались мирской любви, любви к человеку и
жизни, они также уделяли большое место со -
циальным и историческим темам. В произ ве -
дениях ряда поэтов можно увидеть исто ри -
ческие мотивы. Некоторые предста вители
азербайджанской литературы средневековья
дали важную информацию, связанную с исто -
рией места их проживания. Среди этих сооб -
щений имеются многочисленные факты,
связанные с государственностью, состоянием
народа, его традицией, ситуацией в стране и
развитием торговли в этот период. В статье
автор обратился к диванам Кишвари, Бадра
Ширвани, Хидайята и Хагиги, и на основании
примеров из этих произведений провел
интересные сравнительные анализы.
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D
ünya әhalisinin sürәtli artımı vә
qlobal iqti sadi inkişaf enerji mәn -
bәlәrindәn geniş istifadәni zәruri
edir. Belә ki, ilk әvvәllәr insanlar

tәbiәt dәki enerjidәn sırf gündәlik tәlәbatlarının
ödә nilmәsi üçün istifadә edirdilәrsә, sivili za -
siyanın vә mәdәniyyәtin inkişafı enerjiyә olan
tәlәbatın da xeyli artmasına gәtirib çıxartdı.

Statistik mәlumatlara görә, hәlә 1910-cu ilin
dünya yanacaq-enerji balansında daş kömürdәn

istifadә 65%, biokütlәdәn istifadә 32% idisә,
neftin ümumi balansda payı cәmi 3% tәşkil
edirdi. Tәbii qaz isә demәk olar ki, yox sә viy -
yәsindә idi. Lakin 1930-cu ildәn sonra bu vә -
ziyyәt bir qәdәr dәyişdi. Belә ki, ümumi ba -
lansda daş kömürün payı 55%-ә, biokütlәnin
payı isә 27%-ә endiyi halda, neftin payı 15%-ә,
tәbii qazın payı isә 3%-ә qәdәr yüksәldi [28]. 

Lakin 1970-ci ildәn başlayaraq neft tәdricәn
daş kömür vә biokütlәni әvәzlәyәrәk insanların

ALTERNATİV  VƏ  BƏRPA  OLUNAN  ENERJİ
MƏNBƏLƏRİNDƏN  İSTİFADƏNİN  QLOBAL  İQLİM

DƏYİŞİKLİYİNƏ  TƏSİRİ

Coşqun Mәmmәdov,
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin

Elm vә Tәhsil Komitәsinin eksperti,
Xәzәr Universitetinin doktorantı

e-mail: joshgun.mammadov@hotmail.com

UOT: 33

Xülasә. Mәqalәdә әnәnәvi enerji mәnbәlәrinin ekologiyaya mәnfi tәsiri vә onun yaratdığı fә -
sadların tәhlilinә geniş yer ayrılmışdır. Çıxış yolu olaraq bu mәnbәlәrdәn asılılığın aradan qal -
dırılması mәqsәdi ilә qeyri-әnәnәvi, alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn daha geniş
istifadә olunması tәklif edilmişdir. Hәmçinin mәqalәdә,  alternativ vә bәrpa olunan enerji istehsalının
artırılması istiqamәtindә beynәlxalq alәmdә vergi siyasәtinin rolu öyrәnilmiş, hәyata keçirilmiş
tәdbirlәr tәdqiq edilmişdir. Nәticәdә alternativ vә bәrpa olunan enerji istehsalının inkişafında xüsusi
әhәmiyyәtә malik karbon vergisinin tәtbiqinin zәruriliyi vurğulanmışdır. Eyni zamanda bu sahәdә
mütәrәqqi nailiyyәtlәr әldә etmiş, qabaqcıl tәcrübәyә malik ölkәlәrlә әmәkdaşlığın daha da
genişlәndirilmәsi tövsiyә edilmişdir.

Açar sözlәr: әnәnәvi enerji mәnbәlәri, alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәri, ekologiya, iqlim
dәyişikliyi, vergi siyasәti, karbon vergisi.
Key words: traditional energy sources, alternative and renewable energy sources, ecology, climate
change, tax policy, carbon tax.
Ключевые слова: традиционные источники энергии, альтернативные и восстанавливаемые
источники энергии, экология, изменение климата, налоговая  политика, карбоновый налог.
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istifadә etdiyi әsas enerji mәnbәyinә çevrildi.
Belә ki, hәmin dövr üçün neftin energetik
balansa olan qatqısı öz tarixi maksimumuna,
tәxminәn 47%-ә yüksәldi vә belәliklәdә daş
kömürün nisbi payı 25%-ә, biokütlәnin nisbi
payı isә 12%-ә qәdәr azaldı. Balansın yerdә
qalan (tәxminәn 16%) hissәsi isә tәdricәn geniş
istifadә olunmağa başlayan tәbii qazın vә yeni
enerji mәnbәyi kimi nüvә enerjisinin hesabına
tәmin edilmәyә başladı [17, s.1].

Yalnız bir faktı da nәzәrә almaq kifayәtdir ki,
tәkcә XX әsrin әvvәllәrindәn 1980-ci illәrә
qәdәrki dövr әrzindә hasil edilәn tәbii yanacağın
miqdarı, bәşәriy yәtin bütün tarixi dövr әrzindә
istehsal etdiyi tәbii yanacağın hәcmindәn yüksәk
olmuşdur. Xüsusilә 1960-1980-ci illәr әr zindә
hasil edilәn tәbii yanacaq, әsrin әvvәlindәn hasil
edilәn kömürün 40%, neftin 75% vә tә bii qazın
isә 80%-ni tәşkil etmiş dir [16, s.3].

Lakin tәәssüflәr olsun ki, enerjiyә olan
tәlәbatın ödә nil mә si mәqsәdi ilә әnәnәvi enerji
mәn bәlәrindәn istifadә әtraf mühitin, eyni za -
manda atmosferin çirklәnmәsinә sәbәb olur.
Atmosferin çirklәnmәsi dedikdә isә ona qaz
balansını poza bilәcәk müxtәlif fiziki, kimyәvi
maddә vә birlәşmәlәrin atılması başa düşülür. Bu

isә әtraf tәbii vә texnogen mühitә son dәrәcә
mәnfi tәsir edir [2, s.211]. Bura karbon dioksid
(CO2), karbon oksid (CO), metan (CH4), hәm -
çinin tәbiәtdә turşu yağışlarının yağmasına sәbәb
olan kükürd dioksid (SO2) ilә azot dioksid
(NO2), elәcә dә toz, his vә s. bu kimi zәrәrli
maddәlәr daxildir. Bunların içәrisindә isә karbon
dioksid (CO2) xüsusi üstünlük tәşkil edir. Belә
ki, tәхmini hesablamalara görә, faydalı qazıntı
şәklindә çıхarılan enerjidaşıyıcılarının yan ma -
sından hәr il atmosferә on milyonlarla ton karbon
qazı (CO2) atılır. Nәticәdә, atmosferdә “istixana
effekti” yaranır ki, bu da ekologiyaya vә canlı
mühitin mәhvinә yönәlәn vә böyük fәlakәtlәrә
yol açan mümkün iqlim dәyişikliklәrinә vә qlo -
bal istilәşmәyә gәtirib çıxarır [5, s.301; 3, s.101].

Qlobal iqlim dәyişikliyi
Statistik göstәricilәrә görә, 1965-ci ildә dünya

üzrә atmosferә atılan karbon qazı (CO2) emis -
siyasının ümumi çәkisi 11 193,9 mln.t idisә,
1995-ci ildә bu göstәrici tәqribәn 2 dәfә artaraq
21 895,7 mln.t-a, 2018-ci ildә isә 3 dәfә artaraq
33 890,8 mln.t-a yüksәlmişdir [19] (Cәdvәl 1).

Cәdvәl 1. 
Dünya ölkәlәri üzrә atmosferә atı lan karbon

qazı (CO2) emissiyasının hәcmi – mln.t
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* 500 mln.t-dan yuxarı olan göstәricilәr qeyd edilmişdir.
Mәnbә: BP, Statistical Review of World Ener gy-2019 [19]
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Cәdvәldәn dә göründüyü kimi, atmosferә
atılan karbon qazının (CO2) әsas hissәsi, mәhz
dünya әhalisinin tәqribәn 50%-ni tәşkil edәn
sәnaye ölkәlәrinin payına düşür. Bu ölkәlәr
sırasında Çin 9 428,7 mln.t (27,8%) göstәrici ilә
ilk yeri tutur. Sonrakı yerlәri isә 5 145,2 mln.t
göstәrici ilә ABŞ (15,2%) vә 2 479,1 mln.t
(7,3%) göstәrici ilә Hindistan bölüşür.

Qrafik 1.
Dünya üzrә atmosferә atılan kar bon qazı

(CO2) emissiyasının bölgüsü – 2018 (%)

Daş kömürün açıq üsul ilә çıxarılması vә
torfun işlәnmәsi landşaftların dәyişilmәsinә,
hәtta onun dağılması hallarına, hәmçinin neftin
çıxarılması vә daşınmasında yarana bilәcәk hәr
hansı qәza zamanı neft vә neft mәhsullarının
geniş әrazilәrә yayılması ekoloji mühitin çirklәn -
mәsinә vә belәliklәdә әtrafda yaşayan canlıların
mәhvinә sәbәb olur [5, s.301].

Neft-qaz sәnaye obyektlәrinin torpaq eh ti -
yatlarına tәsir edәn әsas neqativ nәticәlәri isә
aşağıdakılardır [6, s.14]: 

– torpaqlarda kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin
mәhsuldarlığının azalması;

– әtraf mühitin çirklәnmәsi sayәsindә tor -
paqların şәrti sıradan çıxması;

– canlı (heyvan vә bitki) alәmin mәhv edil -
mәsi;

– әhalinin sağlamlığına dәymiş zәrәrlәr.
Digәr tәrәfdәn karbohidrogen ehtiyatlarından

plastik mәmulatlar, sintetik parçalar, yağlar,
karbon lifi vә digәr mәhsulların istehsalında
birbaşa vә ya dolayı şәkildә xammal kimi
istifadә edilmәsi qlobal enerji defisitliyinә dә
sәbәb olur [5, s.304]. Belәliklә, bütün bu kimi
mәnfi hallar dünya ölkәlәrinin vә onların tәmsil
olunduğu bey nәlxalq tәşkilatların bu sahәyә
müdaxilәsini zәruri etdi. Belә ki, insan sağ -
lamlığını birbaşa tәhdid edәn bu cür ekoloji

problemlәrin aradan qaldırılması, eyni zamanda
alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn
istifadәnin zәru riliyi ilk dәfә olaraq 1972-ci ildә
BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı (UNEP)
çәrçivәsindә bey nәlxalq sәviyyәdә qeyd edildi.
Xüsusilә 1985-ci ildә Ozon tәbәqәsindә dәliyin
әmәlә gәlmәsi iqlim dәyişikliyi ilә mübarizәni
daha da zәruri etdi. Belә ki, 1987-ci ilin sentyabr
ayında Ozon tәbәqәsi üçün zәrәrli olan mad -
dәlәrin emis siyalarının azaldılması üçün “Mon -
treal Proto kolu” imzalandı [9, s.4; 18, s.8].

Daha sonra 1992-ci ildә Braziliyanın Rio-de-
Janeyro şәhәrindә BMT-nin “Ətraf mühit vә
inkişaf” mövzusunda keçirilәn konfransında
“İqlim Dәyişmәlәri haqqında Çәrçivә Kon -
vensiyası” (UNFCCC) qәbul edildi. Konven si -
yaya әsasәn, tәrәflәr 10 il müddәtindә karbon qa -
zı (CO2) emissiyalarını 1990-cı il sәviyyәsinә
uyğun azaltmağı qәrara aldılar [25].

1997-ci ilin dekabr ayında isә Yaponiyanın
Kioto şәhәrindә dünyanın 159 ölkәsindәn (Azәr -
baycan da daxil olmaqla) 2 min nümayәndәnin
qatıldığı müşavirәdә tәrәflәrin iştirakı ilә “Kioto
Protokolu” tәrtib olundu [21]. Protokolun ikinci
maddәsi, mәhz karbon qazı (CO2) emis si yala -
rının azaldılması üçün alternativ vә bәrpa olunan
enerji mәnbәlәrindәn istifadәnin tәşviq edil -
mәsini vә әnәnәvi enerjinin inkişafı üçün tәtbiq
edilәn subsidiyaların yenidәn nәzәrdәn keçiril -
mәsinin zәruriliyini özündә ehtiva edir [9, s.4].
“Kioto Protokolu” çәrçivәsindә “20-20-20” di -
rektivi dә tәrtib olundu. Direktivin tәlәblәrinә
әsasәn, 2020-ci ilәdәk Avropa İttifaqı öl kәlәrindә
alternativ vә bәrpa olunan enerji mәn bәlәrindәn
istifadә etmәklә enerji isteh lakının payının 20%-
ә çatdırılması, enerji sәmә rәli liyinin 20% artırıl -
ması vә istixana qazlarının emissiyasının 1990-cı
il sәviyyәsindәn 20% azal dılması öhdәliklәri
müәyyәn olunmuşdur [1]. Hәmçinin 2009-cu il -
dә keçirilmiş Kopen hagen İqlim Sammitindә
iştirak edәn ölkәlәr tәrәfindәn dә hәdәf kimi
2050-ci ilәdәk ümumi enerjiyә olan tәlәbatın
100%-nin alter nativ vә bәrpa olunan enerji
mәnbәlәri hesabına tәmin edilәcәyinin bәyan
edilmәsi bu sahәnin inkişafına daha yüksәk
inamlı tәsir göstәrmişdir [9, s.2; 27, s.241; 23,
s.64-65].

Sonuncu razılıq isә 2015-ci il dekabrın 12-dә
imzalanmış Paris müqavilәsidir. Müqavilә 2016-
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cı il noyabrın 4-dәn qüvvәyә minmişdir. Müqa -
vilәyә әsasәn, tәrәflәr ümumdünya üzrә orta
temperaturun artımını 1,5°C ilә 2°C arasında
mәhdudlaşdırılmalı olduğuna dair razılığa gәl -
mişdilәr [9, s.4].

Eyni zamanda razılığa әsasәn, 2020-ci ildәn
başlayaraq sәnaye baxımından güclü inkişaf
etmiş dünya ölkәlәri qlobal iqlim dәyişikliyinin
mәnfi nәticәlәri ilә mübarizәdә çәtinlik çәkәn,
iqtisadi cәhәtdәn nisbәtәn zәif olan ölkәlәrә
dәstәk mәqsәdi ilә hәr il 100 mlrd. ABŞ dolları
hәcmindә vәsait ayırmalıdırlar. Əks tәqdirdә
hesabata әsasәn, 2050-ci ilәdәk olan dövr üçün
iqlim dәyişikliklәri ilә bağlı daimi yaşayış
yerlәrindәn insanların köçetmә proseslәri
intensiv olaraq qalacaqdır. Belә ki, 200 milyona
qәdәr insanın öz doğma yurdlarından “Ekoloji
qaçqın” statusunda başqa yerlәrә köçmәsi proq -
nozlaşdırılır [4, s.447]. 

Bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn istifa -
dәnin zәruriliyi

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı cәmiyyәtin әnә -
nәvi enerji mәnbәlәrindәn asılılığının aradan
qaldırılmasının, eyni zamanda enerjiyә olan
tәlәbatın ödәnilmәsinin yeganә hәllini yalnız
alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn
geniş vә sәmәrәli istifadәdә görür. Bu mәqsәdlә
YUNESKO keçәn әsrin 90-cı illәrindәn baş -
layaraq Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatına üzv olan
ölkәlәrin vә bu sahәdә maraqlı olan tәşkilatların
dәstәyi ilә alternativ vә bәrpa olunan enerji
mәnbәlәrindәn istifadәni genişlәndirmәk vә
inkişaf etdirmәk üçün mütәmadi olaraq bu
mövzuda müxtәlif tәdbirlәr hәyata keçirir.

Alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәrini
әnәnәvi enerji mәnbәlәrindәn fәrqlәndirәn üç
әsas xüsusiyyәt mövcuddur ki, bunlar da aşa -
ğıdakılardır [10, s.55]:

1. Alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәri
bәrpa olunandır vә tükәnmәzdir. Ənәnәvi enerji
mәnbәlәri isә mәhdud ölçüdәdir vә tükәnәndir.

2. Alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәri
ekoloji cәhәtdәn sәmәrәlidir vә atmosferin
karbon dioksid (CO2) kimi zәrәrli tullantılarla
çirklәnmәsinә sәbәb olmaz. Xüsusilә alternativ
vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn istifadә
genişlәndikcә gәlәcәkdә әnәnәvi enerji mәn -
bәlәrinә olan tәlәbat da azalacaq vә belә liklә,
atmosferin çirklәnmә sәviyyәsi dә aşağı düşә -

cәkdir.
3. Alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәri

tәbii vә yerli enerji mәnbәlәridir.
Belәliklә, mәhz bu mühüm üstünlük hәr bir

ölkәni dünya üzrә dominant enerji isteh salçı -
larına olan asılılığı azaldacaq vә ölkәnin enerji
tәhlükәsizliyini tәmin etmiş olacaqdır. Başqa
sözlә, dünya bazarlarında yanacaq mәh sullarının
qiymәtindә baş verә bilәcәk hәr han sısa bir
dәyişikliklәr zamanı yaranan risklәr minimuma
enәcәk vә belәliklә, ölkәnin enerji tәhlükәsizliyi
tәmin edilmiş olaraq, qısaca alternativ vә bәrpa
olunan enerjini tәbiәtdә mövcud olan vә istifadә
zamanı tü kәnmәyәn enerji mәnbәyi kimi dә
adlandırmaq mümkündür [9, s.3].

Ekoloji problemlәrin yaratdığı fәsadlar
Dünya Sağlamlıq Tәşkilatının mәlumatına

әsasәn, dünyada baş verәn iqlim dәyişikliyi
sәbәbindәn tәbii fәlakәtlәrin sayı 1960-cı ildәn
bәri tәqribәn üç dәfә artmışdır. Belә ki, hәr il bu
fәlakәtlәrin nәticәsindә, xüsusilә inkişaf etmәkdә
olan ölkәlәrdә 60.000-dәn artıq insan hәyatını
itirmәkdәdir. Xüsusilә yaranmış yüksәk tem -
peratur sәbәbindәn yaxın gәlәcәkdә dünya
әhalisinin tәqribәn 300 mln. nәfәrinin ağciyәr
tәnәffüs yollarının iltihabi-allergik xәstәliyi olan
Bronxial astmaya tutulma riski artır [29].

Tәşkilatın hesabatına әsasәn, tәkcә 2003-cü
ilin yayında qlobal istilәşmә nәticәsindә Avro -
pada 70.000-dәn artıq ölüm faktı qeydә alın -
mışdır. Hәmçinin tәşkilatın proqnozlarına görә
bu cür davam edәcәyi halda iqlim dәyi -
şikliklәrinin 2030-2050-ci illәr әrzindә tәqribәn
250.000 insanın ölümünә sәbәb olacağı göz lәni -
lir. Bura uşaqlıqdan az qidalanma sәbәbi ilә 95
000, malyariya sәbәbi ilә 60.000, bağırsaq poz -
ğunluğu (ishal) sәbәbi ilә 48.000 vә yaşlı in -
sanların istiliyә dözümsüzlüyü sәbәbi ilә 38.000
ölüm halı daxildir. Maliyyә xәrclәrinә gәldikdә
isә sağlamlığa dәyәn birbaşa zәrәrin 2030-cu
ilәdәk 2-4 mlrd. ABŞ dolları tәşkil edәcәyi
proqnozlaşdırılır. Eyni zamanda buzlaqların әri -
mәsi, elәcә dә normadan artıq intensiv yağın -
tıların baş vermәsi böyük daşqınların yaran -
masına sәbәb olur. Nәticәdә bu daşqınlar şirin su
hövzәlәrini çirklәndirir vә belәliklә, xeyli xәs -
tәlik daşıyıcı hәşәratlar yaranır ki, bu da qorxunc
infeksion xәstәliklәrin yayılma riskini artırmış
olur. Digәr tәrәfdәn baş verәn daşqınlar, әsasәn,

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 3, №1, 2020 s.16-25



20

kәnd tәsәrrüfatı sisteminә dә ciddi ziyanlar vurur.
Bu isә mәhsul istehsalına mәnfi tәsir göstәrәrәk,
xüsusilә dünyada yoxsul әhalinin yaşadığı böl -
gәlәrdә qida çatışmazlığı hallarına gәtirib çıxarır
[4, s.443]. Bununla yanaşı, qlobal iqlim dә -
yişikliyi sә bәbindәn dünyanın bәzi bölgәlәrindә
hәd dindәn artıq su çatışmazlığı vә quraqlıq baş
verir ki, bu da kütlәvi aclıq hallarının yaranmasına
sәbәb olur. Belә ki, Dünya Sağlamlıq Tәş kila tının
he sablamalarına görә, son 130 il әrzindә dünyada

temperatur tәxminәn 0,85oC artmışdır. Tәkcә son
50 ildә isә atmosfer qlobal iqlimә tәsir edә cәk
sәviyyәdә kifayәt qәdәr karbon dioksid (CO2) vә
digәr istixana qazları ilә çirklәnmişdir [29].

Asiya İnkişaf Bankı (AİB) vә Potsdam İqlim
Araşdırmaları İnstitutu tәrәfindәn birgә işlәnib
hazırlanmış “Risk altında olan Region: Asiya vә
Sakit okean regionu ölkәlәrindә iqlim dәyi -
şikliyinin insan faktorları” başlıqlı hesa batına

әsasәn, Asiya qitәsi üzrә әsrin sonunadәk 6oC
temperatur artımı gözlәnilir. Hәtta region üzrә
bәzi ölkәlәr daha isti iqlim şәraiti ilә üzlәşә
bilәrlәr. Belә ki, Tacikistan, Əfqanıstan, Pakistan
vә Çin Xalq Respublikasının şimal-qәrb his -

sәsindә, hәtta 8oC-yә qәdәr temperatur artımı
gözlәnilir. Nәticәdә qarşısı alınmayan iqlim
dәyişikliklәri Asiya vә Sakit okean regionu
ölkәlәrinin iqlim sisteminә, kәnd tәsәrrüfatı vә
balıqçılıq sektoruna, torpaq vә dәniz mühitinә,
bioloji qaynaqlara vә digәr bu kimi sahәlәrә da -
ğıdıcı, mәnfi tәsirlәr göstәrmәklә onların gәlәcәk
inkişafına maneәlәr yaratmış ola bilәr [18].

Hesabata әsasәn, illik yağıntı miqdarının
regionun әksәr әrazilәri üzrә 50%-dәk artacağı
halda, Pakistan vә Əfqanıstan kimi ölkәlәrdә isә
әksinә yağıntı miqdarının 20-50%-dәk azalacağı
gözlәnilir. Bundan әlavә, 2005-2050-ci illәrdә
illik daşqınlar nәticәsindә әn çox itki ilә üzlәşәn
20 şәhәrdәn 13-ü, mәhz Asiya vә Sakit okean
regionunun payına düşәcәkdir. Daşqınlar vә
digәr xәstәliklәrә qarşı artan hәssaslıq regiona vә
bütün dünyaya iqtisadi cәhәtdәn ciddi maliyyә
tәsiri dә göstәrәcәkdir. Belә ki, qlobal daşqınlar
nәticәsindә dәyәn ziyanın ümumi hәcminin
2005-ci ildәn 2050-ci ilәdәk olan müddәt әrzindә
6 mlrd. dollardan 52 mlrd. dollaradәk artacağı
gözlәnilir.

Hesbatda o da qeyd edilir ki, dünyanın yoxsul

tәbәqәsinin üçdә-iki hissәsini tәşkil edәn vә
iqlim dәyişikliklәrinә qarşı әn hәssas region -
lardan biri kimi Asiya vә Sakit okean regionu
ölkәlәri sürәtli vә ciddi şәkildә qabaqlayıcı
tәdbirlәr hәyata keçirmәdiklәri tәqdirdә daha
yoxsul sәviyyәyә enmә vә müx tәlif xәstәliklәrlә
üzlәşmә riski yaşaya bilәrlәr.

Eyni zamanda, Dünya Bankının “İfrat yox -
sulluğun sonu – Rifahın yüksәldilmәsi (End
Extreme Poverty – Boost Shared Prosperity)” ad -
lı hesabatında da qeyd edilir ki, Şәrqi Asiya vә
Sakit okean regionu qlobal iqlim dәyişik -
liklәrinin tam mәrkәzindә yerlәşir. Belә ki,
qlobal istixana emissiyalarının tәxminәn üçdә bir
hissәsi, mәhz bu region ölkәlәrinin payına düşür.
Nәticәdә isә region ölkәlәri tez-tez daşqınlar,
fırtınalar vә dәniz sәviyyәsinin yüksәlmәsi kimi
iqlim dәyişikliklәrinin tәsirlәrindәn yaranan
fәlakәtlәrdәn әziyyәt çәkirlәr [24, s.40-41].

Hesabata әsasәn, bu mәqsәdlә son üç maliyyә
ili әrzindә Dünya Bankının regional cari kredit
portfelinin 27%-i, mәhz iqlim dәyişikliyinә qarşı
mübarizә tәdbirlәri çәrçivәsindә müxtәlif
layihәlәr vә ya proqramların maliyyәlәşmәsinә
yönәldilmişdir. Xüsusilә Çin әtraf mühitin
mühafizәsi çәrçivәsindә Bankın kredit portfe -
linin 70%-ni әhatә edәn әn böyük iqlim dә -
yişikliyi üzrә investisiya proqramlarının sa -
hibidir. Mәsәlәn, Çinin Enerji Sәmәrәliliyinin
Maliyyәlәşdirilmәsi Proqramı çәrçivәsindә
Dünya Bankının ayırdığı 350 mln. dollar Çin
bankları üçün stimul mәnbәyi olmuş vә nәticәdә
bu sahәyә yerli banklar hesabına alternativ vә
bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn sәmәrәli
istifadә edilmәsi üçün әlavә olaraq 2,6 mlrd.
dollar hәcmindә kredit vәsaiti dә cәlb olun -
muşdur. Belәliklә, proqram çәrçivәsindә hәyata
keçirilmiş bu kimi tәdbirlәrin nәticәsindә karbon
qazı (CO2) emissiyalarının illik hәcmindә 10
mln.t azalma müşahidә edilmişdir. Bu isә daş
kömürdәn istifadәyә әsaslanan elektrik enerjisi
istehsalı zamanı 3 GW-lıq gücә malik elektrik
stansiyasından atmosferә atılan karbon qazının
(CO2) hәcminә bәrabәrdir [24, s.41].

Əlbәttә, Çin kimi nәhәng bir ölkәdә ekoloji
tarazlığın tәmin olunması aktual bir problem
olaraq qalmaqdadır. Belә ki, BMT-nin mәlu ma -
tına görә, dünyanın 20 әn çirkli şәhәrlәrindәn 16-
sı, mәhz Çinin payına düşür. Lakin buna bax -
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mayaraq, Çin hökumәti tәrәfindәn ölkәnin eko -
loji tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә
irimiqyaslı proqramlar hәyata keçirilir, müәs -
sisәlәrin, icra strukturlarının әtraf mühitin
qorunması üçün maddi mәsuliyyәtinin artırılması
ilә bağlı konkret mexanizmlәr müәyyәn edilir.
Onu da qeyd etmәk lazımdır ki, ölkәnin bank
sektoru da enerji tutumu yüksәk, әtraf mühiti
çirklәndirәn layihәlәrә, bir qayda olaraq, kredit
ayırmaqdan imtina edir [7, s.132].

Çin hökumәtinә görә, әtraf mühitin çirk -
lәnmәsi problemi yalnız alternativ vә bәrpa
olunan enerji mәnbәlәrindәn sәmәrәli istifadәnin
artımına nail olunmaqla aradan qaldırıla bilәr.
Çinin bәrpa olunan enerji siyasәti isә beş әsas
şәrtә söykәnir: 

– enerji tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi;
– iqlim dәyişikliyinin önlәnmәsi;
– iqtisadi rәqabәtә nail olunması; 
– әtraf mühitin çirklәnmәsinin qarşısının alın -

ması;
– yaşayış sәviyyәsinin yüksәldilmәsi.

Bu mәqsәdlә Çindә Bәrpa olunan Enerji
Qanunu 2005-ci ildә qәbul edilmiş, 01 yanvar
2006-cı il tarixindәn isә qüvvәyә minmişdir.
Qanunda alternativ vә bәrpa olunan enerjinin

ölkә üzrә ümumi enerjinin inkişafında prioritet
bir sahә olduğu açıq şәkildә qeyd edilmişdir [13,
s.141; 22, s.509; 8, s.7].

Karbon vergisi vә ondan istifadә
İqlim dәyişikliyinin qarşısının alınması vә

gәlәcәk eko-iqtisadi layihәlәrin uğurla hәyata

keçirilmәsi mәqsәdi ilә müxtәlif iqtisadi tәd -
birlәrdәn (kvotalar, standartlar, cәzalar vә s.)
istifadә edilir. Belә ki, mәhz bu tәdbirlәr va -
sitәsilә hәr bir dövlәt iqlim dәyişikliklәrinә sәbәb
olan hallara ciddi nәzarәti hәyata keçirtmәk
imkanlarına malik olur. Bu tәdbirlәrdәn әn baş -
lıcası isә karbon vergisinin tәtbiqidir. Karbon
vergisinin tәtbiqi enerji siyasәtinin icra edil -
mәsindә mühüm rol oynayaraq, atmosferin çirk -
lәnmәsinin qarşısının alınması, eyni za manda
alternativ vә bәrpa olunan enerji mәn bәlәrindәn
istifadәnin genişlәndirilmәsi baxı mından da
olduqca zәruridir [11, s.2]. 

Hesablamalara görә, tәkcә 2007-2017-ci illәr
әrzindә alternativ vә bәrpa olunan enerji mәn -
bәlәrindәn istifadә nәticәsindә ümumilikdә tәq -
ribәn 8 mlrd.t-na yaxın karbon qazı (CO2) emis -
siyasının atmosferә atılmasının qarşısı alın -
mışdır. Bunun әsas hissәsi 6,1 mlrd.t-u külәk
ener jisi, 1,8 mlrd.t-u isә günәş enerjisi istehsalı
hesabına әldә edilmişdir [15, s.245] (Cәdvәl 2).

Cәdvәl 2. 
2007-2017-ci illәr әrzindә alternativ vә bәrpa

olunan enerjidәn istifadә sayәsindә karbon qazı
(CO2) emissiyalarının azalması (min.t)

Digәr tәrәfdәn karbon vergisinin tәtbiqi әnә -
nәvi enerji mәnbәlәri hesabına istehsal edilәn
mәhsul vә ya xidmәtlәrin qiymәtindә dә ciddi
artımlara sәbәb olur. Belә ki, bir ton karbon qazı
(CO2) emissiyasına tәtbiq edilәn 40 ABŞ dolları
mәblәğindә cәrimә orta hesabla 1 qallon ben -
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zinin qiymәtini 36 sent vә ya 1 kVt.s elektrik
enerjisinin qiymәtini tәxminәn 2 sent artırmış
olur. Bu isә ilk növbәdә nәqliyyat xәrclәrinә,
eyni zamanda sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı kimi
sahәlәrә mәnfi tәsirlәr göstәrmiş olur. Bu
mәqsәdlә karbon vergisinin tәtbiqi alternativ vә
bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn geniş istifadә
edilmәsinin zәruriliyi baxımından tәşviqedici
mexanizmin bir parçası kimi dә qәbul edilә bilәr
[14, s.374].

Tarixә nәzәr saldıqda isә görәrik ki, karbon
vergisinin tәxminәn 50 il bundan әvvәl İngil -
tәrәdә müzakirәyә çıxarılmasına baxmayaraq,
dünyada ilk dәfә olaraq 1990-cı ildә Skan -
dinaviya ölkәsi olan Finlandiyada, daha sonra isә
1991-ci ildә digәr qonşu ölkәlәr olan İsveç vә
Norveçdә tәtbiq edilmişdir. Növbәti dövrlәrdә
isә Hollandiya vә Danimarkada da karbon
vergisi tәtbiq olunmağa başlanılmışdır. Belәliklә,
uzunmüddәtli, davamlı şәkildә karbon vergisinin
tәtbiq olunduğu bu beş ölkәdә, ümumilikdә,
karbon vergisindәn әldә olunan orta illik gәlir
202 mlrd. avro tәşkil etmişdir. Ən yüksәk gәlir
isә Hollandiyaya mәxsusdur. Lakin karbon
vergisindәn әldә edilәn gәlirlәrin ÜDM-dә
payına görә isә Hollandiyada orta hesabla 1,88%
olduğu halda, Finlandiyada bu göstәrici 2,1%
(ümumi vergi gәlirlәrindә tәqribәn 4,5%), Dani -
markada 2,5% (ümumi vergi gәlirlәrindә tәq ri -
bәn 5%) vә İsveçdә isә 2,51% (ümumi vergi

gәlirlәrindә tәqribәn 5%) tәşkil etmişdir [12; 14,
s.376].

Onu da qeyd edәk ki, karbon vergisinin
tәtbiqinә başlanıldığı ilk dövrlәrdә bu vergi
növünün ölkә iqtisadiyyatının inkişafına mәnfi
tәsirlәrinin olacağı da iddia edilirdi. Lakin
iddiaların әksinә olaraq İsveçin timsalında bunun
әksi müşahidә olundu. Belә ki, karbon vergisinin
tәtbiq edildiyi digәr ölkәlәrlә müqayisәdә İsveç -
dә әn yüksәk vergi miqdarının olmasına rәğmәn
karbon vergisinin tәtbiqinә başlanıldığı dövrdәn
bәri ölkә iqtisadiyyatı 100%-dәn artıq böyümüş
vә rәqabәt qabiliyyәtliliyinә görә isә dünyada
dördüncü sırada yer almışdır [14, s.377].

Hәmçinin hesablamalara görә, Norveçdә
karbon vergisinin tәtbiq edildiyi ildәn (1991)
bәri atmosferdә karbon qazı (CO2) emissi -
yalarının ümumi hәcmindә 1,5% nisbәtindә
azalma müşahidә edilmişdir. Eyni zamanda
İrlandiyada da karbon qazı (CO2) emissi yala -
rının әhәmiyyәtli dәrәcәdә azalması müәy yәn
edilmişdir [12].

Onu da nәzәrә almaq lazımdır ki, karbon
vergisinin tәtbiqi atmosferdә zәrәrli maddәlәrin
sәviyyәsinin aşağı salınması mәqsәdi daşısa da,
digәr tәrәfdәn büdcә gәlirlәrinin dә xeyli
artımına sәbәb olur. Əldә edilmiş bu gәlirlәr isә
dövlәt tәrәfindәn gәlәcәkdә birbaşa vә ya dolayı
yolla sоsiаl-iqtisаdi layihәlәrin maliy yәlәş -
dirilmәsinә yönәldilir (Cәdvәl 3).

S/s Ölkәlәr
Vergi

miqdarı
1t/ABŞ
dolları

İstifadә sahәsi

1 Böyük Britaniya 16 Ümumi dövlәt büdcәsi

2 Çili 5 Ümumi dövlәt büdcәsi, tәhsil vә sәhiyyә xәrclәri

3 Danimarka 31 Enerji sәmәrәliliyi vә әtraf mühit proqramları, gәlir vergisinin,
pensiya vә sosial sığorta xәrclәrinin azaldılması

4 Finlandiya 48-83 Ümumi dövlәt büdcәsi, gәlir vergisinin, pensiya vә sosial
sığorta xәrclәrinin azaldılması

5 Fransa 24 Gәlir vә korporativ vergilәrin azaldılması, aşağı gәlirli ailә
tәsәrrüfatları üçün enerji yardımı

6 İslandiya 10 Ümumi dövlәt büdcәsi
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Mәnbә: World Bank Group – 2017 [26, s.90-
128]

Cәdvәldәn dә göründüyü kimi, digәr ölkәlәrlә
müqayisәdә yalnız Hindistan, Yaponiya vә
Cәnubi Afrika kimi ölkәlәr iqlim dәyişikliklәrini
önlәmәk mәqsәdi ilә karbon vergisindәn әldә
edilәn gәlirlәri bilavasitә ekoloji mühitin
qorunması vә tәmiz enerji mәnbәlәri kimi qәbul
edilәn alternativ vә bәrpa olunan enerji mәn -
bәlәrindәn istifadәnin inkişafına yönәldirlәr. 

Azәrbaycanda alternativ vә bәrpa olunan
enerji mәnbәlәrindәn istifadә

Ölkәmizin siyasi vә iqtisadi mühitini әhәmiy -
yәtli dәrәcәdә müәyyәnlәşdirәn, hәmçinin
enerjiyә olan tәlәbatımızın ödәnilmәsindә xüsusi
çәkiyә malik olan karbohidrogen ehtiyatlarının
tükәnәn olduğunu nәzәrә alsaq, mövcud ehti -
yatların gәlәcәk nәsillәr üçün qorunub saxlanıl -
masında, qlobal iqlim dәyişikliklәrinin qarşısının
alınmasında, elәcә dә dayanıqlı enerji tәmina -
tının hәyata keçirilmәsindә alter nativ vә bәrpa
olunan enerji mәnbәlәri mühüm әhә miyyәtә
malikdir.

Hәmçinin respublikamızın әlverişli tәbii-
coğrafi mövqeyә vә iqlim şәraitinә malik olması
ona alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbә -
lәrindәn istifadәdә daha geniş imkanlar açır. Bu
sәbәbdәn alternativ vә bәrpa olunan enerji

mәnbәlәrindәn istifadәnin inkişafına, onun ümu -
mi enerjidә xüsusi çәkisinin artırılmasına dövlәt
tәrәfindәn böyük diqqәt yetirilir vә bu sahә
prioritet istiqamәt kimi nәzәrdә tutulur. Bu
mәqsәdlә ölkәmiz bәrpa olunan enerji üzrә milli
siyasәtin tәkmillәşdirilmәsi vә inkişafı istiqa -
mәtindә mühüm siyasi vә iqtisadi tәdbirlәr hә -
yata keçirmiş vә bir sıra uğurlu nәticәlәr әldә
etmişdir. Belә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi isә
ilk növbәdә, bu sahәnin inkişafına dövlәt dәs -
tәyini nümayiş etdirmәklә yanaşı, enerji istehsalı
müәssisәlәrinin inkişafının stimul laşdırılması
baxımından da mühüm әhәmiyyәt daşıyır.

Nәticә. Ənәnәvi enerji mәnbәlәrinin mәh dud -
luğunu, eyni zamanda әtraf mühitә qarşı zәrәrli
tәsirlәrini nәzәrә alsaq, mövcud prob lemlәrin
hәlli yalnız iki yol ilә mümkün ola bilәr: 

– mövcud әnәnәvi enerji mәnbәlәrindәn qә -
naәtli vә sәmәrәli istifadә ilә enerji sәrfiyatının
aşağı salınması;

– әnәnәvi enerji mәnbәlәrindәn asılılığın mi -
nimuma endirilmәsi, hәtta gәlәcәkdә bu ası lılığın
tamamilә aradan qaldırılması.

Bu isә milli enerji tәhlükәsizliyinin tәminatı
baxımından da daha etibarlı vә daha tәmiz
ekoloji-enerji mәnbәyi kimi alternativ vә bәrpa
olunan enerji mәnbәlәrindәn geniş vә sәmәrәli
istifadә ilә mümkündür. Yalnız onu da nәzәrә

7 Hindistan 6 Tәmiz enerji vә әtraf mühit

8 İrlandiya 28 Ümumi dövlәt büdcәsi, büdcә kәsirinin azaldılması, borc
ödәnişlәri

9 Yaponiya 3 Enerji sәmәrәliliyi, tәmiz enerji texnologiyalarının tәşviqi

10 Meksika 1-4 Ümumi dövlәt büdcәsi

11 Norveç 4-69 Ümumi dövlәt büdcәsi, gәlir vә korporativ vergilәrin
azaldılması, aşağı gәlirli şәxslәr üçün pensiya planı

12 Portuqaliya 5 Ümumi dövlәt büdcәsi, aşağı gәlirli ailә tәsәrrüfatları üçün gәlir
vergisinin azaldılması 

13 Cәnubi Afrika 8.5 Elektrik vergisinin azaldılması, enerji sәmәrәliliyi, günәş
enerjisindәn istifadәdә vergi krediti, alternativ vә bәrpa olunan
enerjiyә dәstәk, aşağı gәlirli şәxslәr üçün fәrdi enerji
xidmәtlәri, ictimai nәqliyyat vә dәmir yolu yük daşımaları
nәqliyyatına dәstәk

14 İsveç 132 Ümumi dövlәt büdcәsi, gәlir vә korporativ vergilәrin   
azaldılması

15 İsveçrә 87 Tibbi sığorta haqlarının azaldılması, ictimai tәhlükәsizliyin
tәminatı, enerji sәmәrәliliyi, texnologiyaların inkişafı
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almaq lazımdır ki, hazırda bu enerji mәn -
bәlәrindәn әldә edilmiş enerji kifayәt qәdәr
yüksәk deyil vә bu da mövcud enerji mәn -
bәlәrindәn tam imtina edilmәsinә imkan vermir.
Bu sәbәbdәn alternativ vә bәrpa olunan enerji
mәnbәlәrindәn istifadәnin inkişafına nail
olunması üçün xüsusi әhәmiyyәtә malik stimul -
laşdırıcı tәdbir kimi vergi siyasәtinin tәtbiqi
olduqca zәruridir. Belә ki, bu tәdbirlәr alternativ
vә bәrpa olunan enerji istehsalında müasir
avadanlıq vә yeni texnologiyaların tәtbiqinә,
investisiyaların cәlb edilmәsinin inten sivlәş -
dirilmәsinә, ölkәnin keyfiyyәtli vә davamlı
enerji ilә tәminatına şәrait yaratmış olacaqdır.

Xüsusilә yaxın gәlәcәkdә ölkәmizin dә tә -
rәfdar çıxdığı beynәlxalq öhdәliklәrә uyğun ola -
raq respublikamızda da karbon vergisinin tәtbiqi
vә әldә olunan gәlirlәrin bilavasitә alter nativ vә
bәrpa olunan enerji istehsalının in kişafına
yönlәndirilmәsi müsbәt addım ola bilәr. Belә ki,
әnәnәvi enerji mәnbәlәrinin tü kәnәn olduğunu
nәzәrә alsaq, ölkәmizdә bu vergi növünün tәtbiqi
mövcud әnәnәvi enerji mәn bәlәrindәn sәmәrәli
istifadә olunması ilә yanaşı, ekoloji mühitin
qorunması baxımından da alter nativ vә bәrpa
olunan enerji mәnbә lәrindәn isti fadә imkan -
larının daha da geniş lәndirilmәsi ol duqca zәru -
ridir. Eyni zamanda bu sahәdә mütә rәqqi nailiy -
yәtlәr qazanmış, qa baqcıl tәcrübәyә malik ölkә-
lәrlә әmәkdaşlıq daha da geniş lәn dirilmәlidir.
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J.Mammadov 
The impact of the use of alternative and

renewable energy sources on global 
climate change

Abstract 
The article covers in detail the adverse

environmental impact of traditional energy
sources and its consequences. To address the

issue, it was suggested to expand the use of non-
traditional, alternative, and renewable energy
sources to eliminate dependence on these sour -
ces. The article also studied the role of tax policy
in the international arena in increasing alter -
native and renewable energy production and
investigated the measures taken. As a result, the
need for the introduction of Carbon Tax, which is
of particular importance in the development of
alternative and renewable energy production,
was emphasized in the article. Furthermore, it
was recommended to further expand cooperation
with countries with advanced experience in the
field.

Дж.Мамедов
Влияние использования альтернативных

и возобновляемых источников энергии на
глобальное изменение климата

Аннотация
Статья посвящена анализу негативного

воздействия традиционных источников энер -
гии на окружающую среду и последствий его
создания. Было предложено широко исполь -
зовать нетрадиционные, альтернативные и
восстанавливаемые источники энергии для
устранения зависимости от этих источников.
В статье также рассматривается роль нало -
говой политики на международной арене в
области увеличения производства аль тер -
нативной и восстанавливаемой энергии, а
также исследуются принятые меры. В ре -
зультате была подчеркнута важность при -
менения налога на выбросы углерода, кото -
рый имеет особое значение для развития
производства альтернативной и восста нав -
ливаемой энергии. В то же время, реко -
мендуется дальнейшее расширение сотруд -
ничества со странами, имеющими передовой
опыт в этой области.
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B
azar iqtisadiyyatı şәraitindә kiçik vә orta sa hibkarlıq subyektlәri ölkәnin sosial-iqtisadi
problem lәrinin hәllindә, xüsusilә yeni iş yer l әrinin açılmasında, sağlam rәqabәtin
forma laşmasında, iqtisadi artımın tәmin olunmasında, bazarın tәlәblәrinә çevik
reaksiya vermәkdә vә yeniliklәrin istehsalatda tәtbiqindә mühüm rol oynayır.

Xatırladaq ki, Şәrqi Avropada kommu nizmin süqutu son yarım әsrdә dünyada baş verәn әn mühüm
dәyişiklik hesab edilә bilәr [19]. SSRİ-nin (1922-1991) dağılmasından sonra yeni yaranmış müstәqil
postsovet dövlәtlәrindә bazar iqtisadiyyatına xas olan özәl sektor vә yeni tәsәrrüfat münasibәtlәri
yaranmağa başladı. Be lәliklә dә yeni sistemә keçid әvvәl vahid iqti sadi sistemin elementi kimi çıxış
etmiş vә impe riyanın süqutu ilә iqtisadi әlaqәlәrini itirmiş yeni müstәqillik qazanan dövlәtlәr üçün
ciddi prob lemlәr yaratmışdı. Bu mәrhәlәdәn etibarәn, keçmiş sosialist ölkәlәrindә sahibkarlığın
forma-laşması proseslәri  inkişaf etmiş ölkәlәrdә tәşәk kül tap mış iqtisadi nәzәriyyәlәrә әsas lanaraq
mövcud praktikaya uyğun şәkildә formalaşmağa başladı. Sağlam rәqabәt mühitinin yaradılması,
formalaş dırılması, eyni zamanda bazar iqtisadiyyatına әsaslanan ölkәlәrin başlıca göstәricisi kimi

Yusif Musayev,
UNEC Kitabxana İnformasiya Mәrkәzinin müdir müavini, doktorant

e-mail: musayevv.y@gmail.com   

UOT: 3.33.338
Xülasә. Mәqalәdә kiçik vә orta sahibkarlıq nәzәri vә sistemli şәkildә tәdqiq edilmiş, bu seqmentin

inkişafında dövlәt siyasәtinin rolu barәdә müasir iqtisadi әdәbiyyatda mövcud yanaşmalar nәzәrdәn
keçirilmiş, Avropa İttifaqı, o cümlәdәn Almaniya tәcrübәsi öyrәnilmiş, hesabatlar vә göstәricilәr
diqqәtә çatdırılmışdır. Hәmçinin Azәrbaycanda sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsinә dair
normativ-hüquqi baza, statistik göstәricilәr qismәn dә olsa әks etdirilmiş, müqayisә, analiz, sintez vә
ümumilәşdirmә metodlarından istifadә edilmәklә tәhlillәr aparılmış, inkişaf perspektivlәrindәn bәhs
edilәrәk bu sahәdә mövcud problemlәr, tendensiyalar vә perspektivlәr araşdırılmışdır. Elәcә dә milli
iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafı mәqsәdi ilә dövlәtin KOB-ların inkişaf etdirilmәsi üçün
gördüyü tәdbirlәr beynәlxalq tәcrübә ilә müqayisә edilәrәk mövcud potensial vә prioritet is ti qa -
mәtlәr qiymәtlәndirilmişdir. 

Açar sözlәr: kiçik vә orta sahibkarlıq, dövlәt siyasәti, inkişaf, bazar, rәqabәt, iqtisadiyyat.
Key words: small and medium-sized business, public policy, development, market, competitiveness,
economy.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, государственная политика, развитие, рынок, кон -
куренция, экономика.

KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIĞIN AZƏRBAYCAN
İQTİSADİYYATINA TƏSİRİ: MÖVCUD

PROBLEMLƏR, TENDENSİYALAR VƏ
PERSPEKTİVLƏR
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kiçik vә orta sahibkarlığın inkişafı yeni müstәqillik qazanmış ölkәlәr, o cümlәdәn Azәrbaycan üçün
әsas prioritet hesab edilirdi. Bu sәbәbdәn dә ki çik vә orta biznesin inkişafına dövlәt dәstә yi nin
әhәmiyyәti әksәriyyәt tәrәfindәn qәbul edil di.

Azәrbaycanın zәngin tәbii resursları vә bu sahәdә strateji qәrarlar (ümummilli lider Heydәr
Əliyev tәrәfindәn imzalanan “Əsrin müqavilәsi” buna bariz nümunәdir) ölkә iqtisadiyyatına xarici
investisiyaların yatırılmasına, böyük maliyyә vәsaitlәrinin axınına, nәticә etibarı ilә respub likamızın
dirçәldilmәsinә sәbәb oldu. İnvestisiya layihәlәrinin böyük qisminin neft-qaz sektoruna
yönәldilmәsinә baxmayaraq, böyük infrastruktur layihәlәr reallaşdırılaraq, özәl sektor yarandı vә
inkişaf etmәyә başladı. Bununla belә, neft sektorunun sürәtli inkişafı vә әlaqәli layihәlәrin çoxluğu,
yeni iş yerlәrinin yaranması, iqtisadi artımın olması, ölkәnin maliyyә dayanıqlılığının tәmin edilmәsi
sahibkarlığın, xüsusilә kiçik vә orta biznesin inkişafı mәsәlәlәrinin müәyyәn qәdәr arxa plana
keçmәsinә sәbәb oldu. 

Qlobal dünyada baş verәn dәyişiklikәr vә әsrin ikinci onilliyindәn başlayaraq, neft qiymәtlәrinin
kәs kin şәkildә aşağı düşmәsi qeyri-neft sektorunun, xüsusәn kiçik vә orta sahibkarlıq fәaliyyәtinin
әhәmiyyәtini aktuallaşdırdı. Yeni yaranmış vә ziyyәtә uyğun olaraq dövlәt çevik iqtisadi vә struktur
siyasәti yeritmәyә başladı. Milli iqtisadiyyat vә iqtisadiyyatın  әsas 11 sektoru üzrә qәbul edilmiş
strateji yol xәritәlәri 2016-2020-ci illәr üçün iqtisadi inkişaf stra tegiyasını vә tәdbirlәr planını, 2025-
ci ilәdәk olan dövr üçün uzunmüddәtli baxışı vә 2025-ci ildәn sonrakı dövrә hәdәf baxışı özündә
ehtiva edir. Layihәlәr açıq müzakirәyә verilmiş vә yekun sәnәd tәrtib edilәrkәn maraqlı tәrәflәrin, o
cümlәdәn vәtәndaş cәmiyyәti tәsisatları vә vәtәndaşların çoxsaylı tәkliflәri nәzәrә alın mışdır [12] ki,
bu da sәnәdin inkluzivliyini tәmin etmişdir. Tәdqiqatın әsas mәqsәdi dünya tәcrübәsi ilә müqayisәlәr
apararaq ölkәnin tәbii imkanlarına, biznes mühitinin vә rәqabәt qabiliyyәtliliyinin güclәndirilmәsi
istiqamәtindә dövlәt siyasәtinә әsaslanaraq Azәrbaycanda kiçik vә orta sahib karlığın gәlәcәk
perspektivlәrini, mövcud prob lem, tendensiya vә perspektivlәri  tәhlil etmәk, mövcud vәziyyәti
qiymәtlәndirmәkdir.

Ki çik vә orta biznes ölkәnin ümumi daxili mәhsul, milli gәlir, mәşğulluq, әlavә dәyәr vә dövlәt
büd cәsinin gәlirlәri kimi makroiqtisadi göstәricilәrә ciddi vә müsbәt tәsir göstәrdiyinә görә iqtisadi
sistemin mühüm tәrkib hissәsini tәşkil edir. Son zamanlar institusional iqtisadi nәzәriyyә sahibkarlıq
tәdqiqatları üçün getdikcә daha çox istifadә olunmağa başlamışdır. Bu istiqamәt faydalı olduğunu
sübut etsә dә, onun istifadәsi elә bir mәrhәlәyә çatmışdır ki, sahibkarlıq araşdırmalarında geniş
tәtbiqi üçün daha aydın bir anlayışın yaranmasını zәrurәtә çevirmişdir. Bu sәbәbdәn dә öncә sahәnin
hazırkı vәziyyәtini, mövcud çatışmazlıqlarını vә gәlәcәkdә hansı istiqamәtdә vә necә cәrәyan etmәli
olduğunu başa düşmәk üçün institusional nәzәriyyәni tәtbiq edәn mövcud sahibkarlıq әdәbiyyatlarını
nәzәrdәn keçirtmәk vacibdir.

Tәdqiqatın nәzәri-konseptual әsasları
Mәşhur amerikalı iqtisadçı, eyni zamanda institusional nәzәriyyәnin banisi Torstein Veb lenin

fikirlәrinә әsaslanaraq demәk olar ki, kiçik vә orta biznesin inkişafında yalnız sahibkarların özlәrinin
vә dövlәtin fәaliyyәti deyil, hәmçinin tәdqiqat institutlarının fәaliyyәti mühüm әhә miyyәt kәsb edir.
Belә ki, sahibkarların biz nes fәaliyyәti zamanı qarşılaşdığı situasiyaların vә risklәrin tәdqiqat
institutları ilә qarşılıqlı әlaqә vasitәsi ilә araşdırılması vә alınan nәticәlәrin praktikaya tәtbiq
olunmasından sonra әldә edilәn göstәricilәrin yenidәn nәzәrdәn keçirilmәsi bir çox iqtisadi
böhranların, xüsusilә dә mikro sәviyyәli böhranların idarә edilmәsi prosesini daha da asanlaşdırır vә
ümumilikdә bu ya naş manın tәcrübә üsulu ilә sübut olunmasına gәtirib çıxarır. Lakin bu yanaşmanın
biznes fәaliy yәtinin hәyata keçirildiyi ölkәnin elmi-tәdqiqat bazası çox güclü olmalı vә daim
innovativ düşüncә tәrzi ilә inkişaf etdirilmәlidir. Bu sәbәbdәn dә bәzi tәdqiqatçılar bu yanaşmanı
sosial institutların modernlәşdirilmәsinin sәnaye tәrәqqisinin tәlәbi ola bilәcәyini vә inkişaf etmәkdә
olan ölkәlәrin problemlәrinin tәhlilindә faydalı rol oynayacağını hesab edir. Bununla belә müsbәt
nәticәlәrin әldә edilmәsi üçün fәrdi vә kollektiv qәrarların qәbul edilmәsi prosesindә institusional
mühit vә xarici tәsirlәrin nәzәrә alınmasını rasionallaşdırmaq gәrәkdir. Böyük iqtisadçı alim Tomas
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Hobbsun fikirlәrinә әsasәn, tәbii-bәşәri qanunlar (mәsәlәn, әdalәtlilik, qәrәzsizlik, tәvazökarlıq,
mәrhәmәtlilik vә s.) özlәri müstәqil olaraq müdafiә olunmurlar, çünki onlar hәr bir insanın “tәbii
böyük maraqları ilә” ziddiyyәtdәdir. Mәhz bu tәbii qanunların müdafiәsi üçün dә dövlәtin rolu
zәruridir [2; 276]. O, öz baxışlarında dövrün әsas insti tut la rından olan fәrdin, bazarın, kommersiya
cә miyyәtinin vә dövlәtin roluna daha dәrin yanaşmanı zәruri hesab etmişdir. Yaxud iqtisadiyyatın
liberallaşdırılması vә dövlәtin iqtisadiyyata tәsirinin mini mallaş dırılmasının tәrәfdarlarından biri
olan Adam Smit iqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsinin “gö rünmәz әl”in işini çәtinlәşdirdiyini qeyd
edirdi. Çünki onun fikirlәrinә görә, iqtisadi fәaliyyәtin iştirakçıları öz maraqlarını nәzәrә alıb hәrәkәt
edәrkәn bazarın “görünmәz әl”i, yәni bazar mexanizmi hәmin marağı ümumi iqtisadi rifahın
artmasına yönәldir. Bu fikirlәrdәn belә qәnaәtә gәlә bilәrik ki, dövlәtin funksiyası, bazarda әlverişli
şәraitin formalaşdırılması, mәhsuldar qüvvәlәrin fәaliyyәti vә inkişafı üçün әlverişli mühitin, hüquqi
әsasların yaradılması ilә onların biznes uğurlarını stimullaşdırmaq vә tәn zim lәmәkdir. Yәni dövlәt
hamının bazara gәlişinә şәrait yaradır, hamı üçün universal oyun qay dalarını müәyyәn edir,
mülkiyyәt vә digәr hüquqları qoruyur, institutların, biznes sub yektlәrinin ahәngdar fәaliyyәtini tәşkil
edir vә әlaqәlәndirir. 

Böyüyәn biznesin idarә edilmәsi sahibkar üçün әn çәtin vә mürәkkәb mәsәlәlәrdәn biridir.
Hazırkı biznes mühitindә uğurlu başlanğıc, sürәtli böyümә vә sonda iflas ilә nәticәlәnәn xeyli sayda
nümunәlәrә rast gәlә bilәrik. Çünki sahibkarların böyümә sәbәbindәn sürәtlә ge nişlәnәn әmә liy -
yatlara vә artan tәşkilatlara nәzarәti getdikcә çәtinlәşir, mәhz bu sәbәbdәn dә idarәetmәnin peşәkar
әsaslarla qurulması zәru rәti meydana gәlir. Qarşıya çıxan problemlәrin öhdәsindәn gәlmәk üçün ilk
növbәdә, idarәetmә formasını, tәşkilati davranış qaydalarını dәyişdirmәk, mütәxәssis potensialını
güclәndirmәk vә innovativ bacarıqlara malik yeni komanda heyәti formalaşdırmaq tәlәb olunur. 

İnsanlar iqtisadi әmәliyyatlara tәsiri olan bütün rәsmi vә qeyri-rәsmi qaydalardan ibarәt inst -
itusional bir mühitdә bizneslә mәşğul olurlar. Dünyada institusional müxtәlifliklә әlaqәdar olaraq,
hәr bir cәmiyyәtdә fәrqli qurumların iyerarxiyasından ibarәt öz xüsusi institusional quruluşu vardır:
rәsmi vә ya qeyri-rәsmi qaydalar, dәyәrlәr, normalar, konvensiyalar, qa nunlar [3]. Bu sәbәbdәn
nәzәri yanaşmalardan istifadә edәrkәn hәr bir regionun, ölkәnin tәsәrrüfat xüsu siyyәtlәrinin,
vәtәndaş cәmiy yәtinin formalaşma müxtәlifliyinin nәzәrә alınması vacibdir. Bununla belә dövlәtin
iqtisadi siyasәtinin hazırlanmasında tәbii iqtisadi qa nunlara riayәt olunması davamlı iqtisadi in -
kişafın vә ictimai rifahın әsasını tәşkil edir.

Avropa İttifaqı siyasәtçilәrinin sahibkarlığın öyrәnilmәsini tәşviq etmәk yollarına marağı son bir
neçә onillikdә artmaqdadır. Bu maraq bir tәrәfdәn müstәqil sahibkarların sayının çox olması
sәbәbindәn güclәnmişdir. “Global Entre preneurship Monitor” (GEM) göstәrir ki, hәr on Avropa
vәtәndaşından әn azı biri öz biznesini başlamaq üçün düşünür vә ya bu istiqamәtdә ilk addımlarını
atır [4]. Digәr tәrәfdәn mövcud firmalarda sahibkar-işçi münasibәtlәrindә lider lik edәn işçi qrupu
formalaşır: işçilәr onları işә götürәn sahibkarlar vә şirkәtlәr üçün yeni xidmәt növlәri, әmtәәlәr
yaratmaq vә inkişaf etdirmәk, yaxud yeni bir bölmә açmaq, yeni vә ya törәmә müәssisә yaratmaq
kimi yeni fәaliyyәt sahәlәri inkişaf etdirirlәr [5].

Avropa tәcrübәsi
Yaxın keçmişdә Avropa İttifaqı “Avropa 2020” strategiyasını açıqlayaraq, yetkin in sanların әlavә

tәhsilә cәlb edilmәsini işçilәr arasında sahibkarlığı tәşviq etmәyin vacib bir yolu olduğunu
bildirmişdir. Belә bir yanaşma yenilik vә yaradıcılığı stimullaşdırır, işsizlik vә sosial tәcridә qarşı
tutarlı bir alәt rolunu oynayır [6]. Əksәr firmaların kiçik vә orta ölçülü oldu ğunu nәzәrә alanda [7]
onların işçilәr arasında sahibkarlığın öyrәnilmәsini sistemli şәkildә stimullaşdırmaq üçün yetәrli
insan resursları strukturlarına sahib olmadığı mәlum olur. Tәd qiqatların әksәriyyәti iri şirkәtlәrә
yönәldildiyi üçün KOB-larda sahibkarlığın öyrәnilmәsini hansı amillәrin stimullaşdırdığı qaranlıq
qalır. Ona görә dә bu mәsәlәlәrin tәdqiqinә daha çox ehtiyac vardır vә KOB kontekstindә
sahibkarlığın öyrәnilmәsini stimullaşdırmaq, bütövlükdә Avro panın problemlәrini hәll etmәkdә
siyasәtçilәrә kömәk edәcәkdir.
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Biz Avropa İttifaqı vә onun aparıcı üzv lәrindәn olan Almaniya üzәrindә statistik tәhlil vә
müqayisә metodlarından istifadә edәcәyik. İlk olaraq qrafiklәrdә Almaniyada KOB-larda işlә -
yәnlәrin sayı vә yaratdıqları әlavә dәyәrin 2008-2019-cu illәr üzrә göstәricilәrini müşahidә edә
bilәrik (Qrafik). Ayrı-ayrılıqda baxsaq birinci qrafikdә Almaniyada KOB-larda işlәyәnlәrin sayının
illәr üzrә artmaqda davam etdiyini, ikinci qrafikdә isә eyni qayda ilә Almaniyada KOB-ların әlavә
dәyәrinin illәr üzrә yüksәldiyini görә bilәrik. 

Avropa İttifaqına gәldikdә isә cәdvәl 1-dә (2016-cı ildәn sonrakı dövr üçün) yenә dә hәr iki gös -
tәricidә müsbәt dinamikanı müşahidә edә bilәrik.

Qeyd: Bu qiymәtlәndirmәlәr “DIW Econ” tәrәfindәn 2017-ci il üçün “Structural Business Statistics
Database”in  2008-2015-ci illәr üzrә göstәricilәrinә әsaslanaraq hazırlanmışdır. Veri lәnlәr sәnaye,
tikinti, ticarәt vә xidmәtlәr sek torlarını әhatә edir. Tәsniflәşdirmә zamanı aşa ğıdakı ölçülәr tәtbiq
olunmuşdur: mikro firmalar (0-9 işçi), kiçik firmalar (10-49 işçi), orta firmalar (50-249 işçi) vә böyük
firmalar (250-dәn artıq işçi). “Eurostat” mәlumatlarının üstün lüyü ondan ibarәtdir ki, ölkәlәr üzrә
verilәnlәr müqayisә edilir vә uyğunlaşdırılır. Ancaq burada ölkәlәr üzrә verilәnlәr onların milli
institutları tәrәfindәn açıqlanan rәqәmlәrdәn fәrqli ola bilәr.

Almaniyada KOB-lar ümumi әlavә dәyәrin 54%-ni vә mәşğulluğun 63,2%-ni tәşkil edir ki, bu
rәqәmlәr Avropa İttifaqının müvafiq orta göstәricilәrinә (56,8% vә 66,4%) nisbәtәn daha aşağıdır.
Avropa İttifaqı üçün kiçik vә orta ölçülü firmalar orta göstәricidәn daha çox әlavә dәyәr vә
mәşğulluq tәmin etdiyi halda, mikro firmalar bu kontekstdә daha az әhәmiyyәt kәsb edirlәr. KOB-
lar son illәrdә inkişaf edәrәk  2013-2017-ci illәrdә әlavә dәyәr vә mәşğulluq göstәricilәrindә müvafiq

Cәdvәl 1. 
KOB-lar әsas rәqәmlәrdә
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olaraq 20% vә 11,2% artıma nail olduğu halda, böyük firmalarda bu göstәricilәr 15,8% vә 6,7%
tәşkil etmişdir. 2016-2017-ci illәrdә dә KOB-ların böyümәsi davam etmiş, әlavә dәyәrdә 4,2%,
mәşğulluqda isә 1,8% artım baş vermişdir. 

Ümumiyyәtlә araşdırmalar göstәrir ki, Almaniya KOB-lar üçün әlverişli idarәetmәni
tәkmillәşdirmәklә, hәmçinin, orta vә ali tәhsildә sahibkarlığı tәşviq etmәklә bu sahәnin daha çox
inkişafına nail ola bilәr. Federativ Respublikanın inkişaf etmiş iqtisadiyyatı, әsas makroiqtisadi
göstәricilәri, Avropa İttifaqına üzvlüyü vә digәr imkanları bunu demәyә әsas verir. Avropa ilә bağlı
tәhlilimizi yekunlaşdırarkәn qeyd etmәliyik ki, Kiçik Biznes Aktı (Small Business Act) Avropa
İttifaqının kiçik vә orta sahibkarlığı dәstәklәmәk üçün әn böyük siyasi tәşәbbüsüdür. Hәr il nәşr
olunan kiçik biznes fakt vәrәqlәri KOB-lara tәsir edәn son tendensiyaları göstәrmәk vә milli
siyasәtin daha yaxşı anla şılması mәqsәdlәrini daşıyır. Avropa İttifaqına üzv olan hәr bir ölkә 2011-ci
ildәn başlayaraq, yüksәk çinli mәmurlarından birini onun milli KOB elçisi kimi tәyin edir. Bu
hökumәt sәlahiyyәtlilәri Kiçik Biznes Aktı gündәliyinin öz ölkәlәrindә hәyata keçirilmәsinә
rәhbәrlik edirlәr. 

Azәrbaycanda KOB
Azәrbaycanda kiçik vә orta sahibkarlığın inkişafına dair dövlәt siyasәtini qanunvericilik

aktlarında vә dövlәtin struktur, elәcә dә fiskal siyasәtindә görmәk mümkündür. Özәl sektora maliyyә
dәstәyi verilmәsi mәqsәdi ilә 12 oktyabr 1992-ci ildә “Azәrbaycan Respublikası Sahibkarlığa
Kömәk Milli Fondunun Əsas namә”si tәsdiq edilmişdir. Fond biznes fәaliy yәtinә, o cümlәdәn kiçik
vә orta sahibkarlığa dövlәt vәsaitlәri hesabına güzәştli kreditlәr verәn ilk maliyyә tәsisatı olmuşdur.
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabi netinin 1997-ci il 29 sentyabr tarixli, 110 nömrәli qәrarı ilә
“Dövlәt büdcәsinin “Kiçik sahibkarlığa investisiya yardımı” maddәsindә nәzәrdә tutulan vәsaitin
bölüşdürülmәsi vә istifadәsi haqqında Əsasnamә”si tәsdiq edildikdәn sonra Sahibkarlığa Kömәk
Milli Fondunun vәsaitlәrinin yerlәş dirilmәsi qaydalarında edilmiş dәyişikliklәr nәticәsindә
sahibkarlara güzәştli kreditlәrin verilmәsi Dövlәt Antiinhisar Siyasәti vә Sahibkarlığa Kömәk
Komitәsinin tәkliflәri әsa sında Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabi netinin müvafiq qәrarları ilә
Azәrbaycan Res publikasının Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn ayrılan vәsait hesabına hәyata
keçirilmişdir [10].

“Azәrbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafına dövlәt dәstәyi mexanizminin tәk -
millәşdirilmәsi haqqında” Azәrbaycan Res publikası Prezidentinin 31 iyul 2018-ci il tarixli Fәrmanı
ilә Fond lәğv edilmiş vә İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindә Sahibkarlığın İnkişafı Fondu publik
hüquqi şәxs yaradılmışdır. Son zamanlar müvafiq sahәnin inkişafına xidmәt edәn bir sıra
qanunvericilik aktları da qәbul edilmişdir: “Azәrbaycan Respublikasının Kiçik vә Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyinin fәaliy yәtinin tәmin edilmәsi haqqında”, “Sahibkarların mövcud vә ya inşa
edilәcәk tikinti obyektlәrinin elektrik enerjisi ilә tәchizatı prosedurunun sadәlәşdirilmәsi haqqında”,
“Mikro, kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәrinin kommunal xidmәtlәrә qoşulma proseslәrinin daha
da sadәlәşdirilmәsi haqqında”, “İnvestisiyanın hәyata keçirildiyi iqtisadi fәaliyyәt sahәlәri,
investisiya layihәsinin hәcmi ilә bağlı minimal mәblәğ vә hәyata keçirilәcәyi inzibati әrazi
vahidlәrinin tәsdiq edilmәsi haqqında” fәrmanlar [11] sahibkarlığın inkişafı ilә bağlı dövlәtin
niyyәtini ortaya qoy muşdur.

Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabi netinin 2015-ci il 5 iyun tarixli, 215 nömrәli qәrarı ilә
tәsdiq edilmiş “İri, orta vә kiçik sahibkar meyarları”na uyğun olaraq kiçik sahibkarlara işçilәrinin
orta siyahısının sayı 25 nәfәrәdәk, illik gәlirlәri 200 min manatadәk olan, orta sahibkarlara işçilәrinin
orta siyahısının sayı 25 nәfәrdәn 125 nәfәrәdәk, illik gәliri 200 min manatdan 1,25 milyon
manatadәk olan müәssisәlәr aid edilirdi [13]. Nazirlәr Kabine tinin 2018-ci il 21 dekabr tarixli, 556
nömrәli Qәrarı ilә Azәrbaycan Respublikasında mikro, kiçik, orta vә iri sahibkarlıq subyektlәrinin
yeni bölgü meyarları tәsdiq edildi [14]. Bu dәyişikliklәrin 2015-ci ildә tәsdiq edilmiş meyarlardan
әsas fәrqi “mikro sahibkar” kateqoriyasının әlavә edilmәsidir. Əvvәlki qәrarda “ig ≤ 200” kiçik
sahibkarlara aid edildiyi halda, artıq burada yeni tәsnifatlaşdırılan mikro sahibkarlara aid edilmişdir.
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Hәmçinin әvvәlki meyarda orta sahibkarlığın illik gәliri “200 min manatdan 1,25 milyon manatadәk”
tәyin edildiyi halda, sonuncuda bu hәdd “3 milyon manatdan yuxarı, 30 milyon manat vә ondan
aşağı” kimi müәyyәnlәşdirilmişdir. Elәcә dә yeni qaydalar kateqoriyalar üzrә işçilәrin sayını da
artırmışdır (Cәdvәl 2).

Ümumiyyәtlә, axırıncı qәrarı tәhlil edәrkәn onun iri sahibkarların sayını azaltdığını, mikro, kiçik
vә orta sahibkarlıq subyektlәrinin miq darının artırdığını, ardınca isә “Mikro, kiçik vә orta sahibkarlıq
subyektlәrinin kommunal xid mәtlәrә qoşulma proseslәrinin daha da sadә lәşdirilmәsi haqqında”
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 25 dekabr 2018-ci il tarixli Fәr manının imzalanması ilә
sahibkarlığa dövlәt dәstәyinin daha böyük kateqoriyaya tәtbiqini tәmin etdiyini görә bilәrik. Bundan
әlavә, “Azәrbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vәtәndaşlara Xidmәt vә Sosial İnnovasiyalar
üzrә Dövlәt Agentliyinin (ASAN xidmәt) tabeliyindә “ABAD – Ailә Biznesinә Asan Dәs tәk publik
hüquqi şәxs” qurumunun yaradılması respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafında vәtәndaşların fәal
iştirakına, kiçik vә orta sahibkarlığın inkişafına, әhalinin mәşğulluq sәviyyәsinin artırılmasına vә
rәqa bәtqabiliyyәtli ailә tәsәrrüfatlarının forma laş dırılmasına tәkan vermişdir. Hazırda ABAD mәr -
kәzlәri tәrәfindәn dekorativ-tәtbiqi xalq sә nәtkarlığı vә qida mәhsullarının istehsalı sa hәsindә
fәaliyyәt göstәrәn ailә bizneslәrinә dәstәk layihәlәri hәyata keçirilir [16].

Habelә İqti sadiyyat Nazirliyinin tabeliyindә yaradılmış Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi
(KOBİA) ölkәdә kiçik vә orta biznesin inkişafını dәstәklәyәn, KOB subyektlәrinә bir sıra xidmәtlәr
göstәrәn, dövlәt orqanlarının bu sahәdә xidmәtlәrinin әlaqәlәndirilmәsini vә tәnzimlәnmәsini hәyata
keçirәn publik hüquqi şәxsdir. Mәqsәd KOB-ların fәaliyyәtinin tәn zimlәnmәsindә iştirak etmәk, bu
sahәdә bey nәlxalq tәcrübәdә geniş tәtbiq olunan vә müasir tәlәblәrә cavab verәn çevik idarәetmә
sisteminin vә sәmәrәli әlaqәlәndirmә mexa nizminin tәtbiqi yolu ilә KOB subyektlәrinin ölkә iqtisa -
diyyatında rolunu möhkәmlәndirmәk, xüsusi çәkisini vә rәqabәt qabiliyyәtini artırmaq, ma liyyә
resurslarına çıxış imkanlarını geniş lәndirmәk vә onlara institusional dәstәk me xanizmlәrini tәk -
millәşdirmәk, dövlәt vә özәl qurumların bu sahәdә fәaliyyәtini әlaqә lәndirmәk, regionlarda sa -
hibkarlığın inkişafına әlverişli şәrait yaratmaq, bu sahәyә yerli vә xarici investisiyaların cәlb
edilmәsinә nail olmaqdır [15]. Hәmçinin Tәhsil Nazirliyi yanında yaradılan Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt
Agentliyi Respublikamızda  peşә tәhsilinin әmәk bazarının tәlәblәrinә fasilәsiz uyğun laşdırıl masına,
sәriştәlәrin inki şafı vә karyerayönlü, davamlı peşә tәhsili vә tәliminin hәyata keçirilmәsinә, ixtisaslı
kadrların hazırlanmasına vә onların rәqabәt qabiliyyәtinin artırılmasına xidmәt edir [24].  Bütün
göstәrilәn amillәr, yaradılan şәrait kiçik vә orta sahib karlığın inkişafında dövlәtin prioritet olduğunu
vә bu istiqamәtdә fәaliyyәti dәs tәklәdiyini sübut edir.

Azәrbaycanda iqtisadi fәaliyyәt növlәri üzrә 2016/2017-ci illәrdә fәaliyyәtdә olan kiçik vә orta
sahibkarlıq subyektlәrinin sayını nәzәrdәn keçirmәyimiz bu sahәdә real mәnzәrәni işıq lan -
dırmağımıza kömәk edәr. Bu mәqsәdlә aşağıdakı cәdvәli tәhlil edәk.

Göründüyü kimi, fәaliyyәtdә olan kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәrinin sayına görә hәr iki il
üzrә ilk sıralamada “Ticarәt; nәqliyyat vasitәlәrinin tәmiri” qәrarlaşmışdır. Bu müәs sisәlәrin 2016-cı
ildә sayı 97832, 2017-ci ildә isә 72925 olmuşdur. Burada 2016-cı ilә nisbәtәn 2017-ci ildә böyük

Cәdvәl 2.
Sahibkarlıq subyektlәrinin yeni bölgü meyarları
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azalma müşahidә olunur. Subyektlәrin sayına görә ikinci yerdә “Digәr sahәlәrdә xidmәtlәrin
göstәrilmәsi” gәlir. Bu  sahәlәrdә 2016-cı ildә siyahı sayı 32072, 2017-ci ildә isә 33129 olmaqla
kәmiyyәt göstәricisindә artım qeydә alınmışdır. Üçüncü yerdә “Nәqliyyat vә anbar tәsәrrüfatı”
qәrarlaşıb. Burada KOB subyektlәrinin sayı 2016-cı ildә 28924, 2017-ci ildә isә 29144 olmuşdur ki,
bu da müsbәt dinamikanı göstәrir. Növbәti sıralamada “Turistlәrin yerlәşdirilmәsi vә ictimai iaşә”
subyektlәri gәlir ki, bu mövqedә dә inkişaf baş vermişdir.

İkinci cәdvәli analiz etdikdә isә, KOB-ların yaradılmış әlavә dәyәr payının 2016-cı illә müqa -
yisәdә (6,4%) 2017-ci ildә (5,9%) azaldığını aşkar edirik (Cәdvәl 4). Hәmçinin KOB-ların “Mәhsul
buraxı lı şında payı”nda verilmiş illәr üzrә 6,6%-dәn 6%-ә düşmüş, lakin işçilәrin sayı (illәrә görә
20,4% vә 20,8%) vә әsas kapitala investisiyalarda (18,0% vә 18,9%) artım olmuşdur.

Kiçik vә orta sahibkarlığın inkişafında vәziyyәti vә imkanları qiymәtlәndirmәk üçün iqtisadi
sistemdә KOB-ların payını müәyyәnlәşdirmәk lazımdır. Bu mәqsәdlә kiçik vә orta sahibkarlıq
subyektlәrinin әsas makro-iqtisadi göstәricilәrini әks etdirәn statistik mәlumatlara ehtiyac vardır
(Cәdvәl 5).

Cәdvәl 3.
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Cәdvәli sintez etdikdә 2016-cı ilin rәqәm lәrinә nisbәtәn, 2017-ci ildә verilmiş bütün makro-
iqtisadi göstәricilәrdә artımın olduğunu görürük. Xüsusilә, әsas kapitala investisiyaların artımı
növbәti illәrdә dә müsbәt meyillәrin olacağından xәbәr verir.

Verilmiş faktlarda ümumilәşdirmә apardıqda, belә nәticәyә gәlirik ki, Azәrbaycanda әksәr
istiqamәtlәr: xüsusilә, turizm, kәnd tәsәrrüfatı, informasiya vә rabitә sektorlarında daha çox tәşviqlә
böyük biznes perspektivlәri vardır. Prioritet istiqamәtlәr üzrә hәdәflәrә çatmaq üçün isә investisiya
vә biznes mühitinin tәkmillәşdirilmәsinә diqqәtin daha da artırılması, kiçik vә orta sahibkarlıq müәs -
sisәlәrinin potensialının güclәndirilmәsi, yenilә rinin açılmasının stimullaşdırılması, kölgә iqti -
sadiyyatına qarşı mübarizәnin sәrtlәşdirilmәsi mәsәlәlәri daim nәzarәtdә saxlanılmalıdır.

Müasir dünya trendlәrindә innovasiyalar, elektron biznes, elektron ticarәt vә yeni bilik vә
bacarıqlar, texnologiya vә avadanlıqlardan istifadә vәrdişlәri aparıcı rola malikdir. Bu sәbәbdәn dә
bütün sahәlәrdә, o cümlәdәn dә sahibkarlıqda tәhsil vә insan resursları, texnoloji yeniliklәrin vә
innovasiyaların tәtbiqi amillәri uğurun tәminatçıları qismindә çıxış edir. Hazırda bütün sferalarda
gәnc mütәxәssislәrә üstünlük verildiyi hamıya mәlumdur. Bu respublikamızda hәm qәbul edilmiş
dövlәt siyasәtinin, hәm dә çağdaş dövrün tәlәbidir. Gәnclәr yenilikçi, innovativ, kreativ vә hәvәsli
olmaqla, özlәrini tәsdiq etmәyә meyillidirlәr. Buna baxmayaraq yetkin yaşlı insanların tәhsilinin
artırılması vә tәkmillәşdirilmәsi, onların özünüinkişaf proq ramlarına cәlb edilmәsi mәhsuldarlığı,
rәqa bәtliliyi, әhalinin mәşğulluğunu artıra, elәcәdә yara dıcılıq vә innovasiyaların tәtbiqini sürәt -
lәndirmәklә iqtisadi artıma әhәmiyyәtli tәsir göstәrә bilәr. Bütün bunlar isә daha inklüziv vә xoşbәxt
cәmiyyәt, kiçik vә orta sahibkarlar üçün töhfә, sosial konflikt vә tәcridә qarşı tutarlı silah olar. Bu
mәqsәdlә dә distant tәhsilә yetkin yaşlı insanların tәhsilinin davamı kimi yanaşılmalıdır. Bu mәnada,
müsbәt tәcrübә kimi Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetinin (UNEC) iyirmi minә qәdәr insana
distant tәhsil vermәk imkanlarına malik “UNEC Ekstern Mәrkәzi”nin potensialından istifadә
olunması respub likamızda iqtisadiyyatın daha da inkişafına, iqtisadi artıma, işsizlik problemlәrinin
hәllinә, sahibkarlığın, kiçik vә orta biznes fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsinә, onların rәqabәt
qabiliyyәtinin artımına böyük miqyasda tәsir göstәrәr. Tәqdirәlayiq nümunә kimi 4 aprel 2019-cu il
tarixindә  Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) tәşkilatçılığı ilә “UNEC Ekstern
Mәrkәzi”ndә sahibkarlar üçün tәşkil olunmuş Bakı vә regionlarda 300-ә yaxın sahibkara “Qida
tәhlükәsizliyi ilә bağlı hәyata keçirilәn xidmәtlәrin tәşkili vә yeniliklәr” möv zusunda tәlimdәn
yararlanmaq imkanı yaradan növbәti onlayn tәlimi göstәrmәk olar [17].

Nәticә. Yekun olaraq deyә bilәrik ki, kiçik vә orta sahibkarlığın inkişafına dövlәt dәstәyi vә
normativ-hüquqi baza böyük perspektivlәr açır, tәbii amillәrindәn daha geniş istifadә, tәşviqin
genişlәndirilmәsi vә insan resurslarının inkişafı proqramlarının hәyata keçirilmәsi kiçik vә orta
biznes faliyyәtinin daha böyük tәbәqәlәrә әlçatarlığını tәmin edir.

Ölkәmizdә qeyri-neft sektorunda çox sahәlәr mövcud olsa da, kәnd tәsәrrüfatı vә turizm

Cәdvәl 5.
Kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәrininәsas makro-iqtisadi göstәricilәri
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industriyası tәbii potensiala vә tarixi әnәnәlәrә malik olduğundan, bu sahәlәrdә sahibkarlığın, elәcә
dә kiçik vә orta biznesin genişlәndirilmәsi vә ixrac imkanları böyükdür. Kәnd turizminin hesabına
ölkәdә sahibkarlıq subyektlәrinin sayının çoxalması vә payının artırılması üçün real perspektivlәr
vardır. Dünya Turizm Tәşkilatının proqnozlarına әsasәn, 2020-ci ildә turizm gәlirlәri 2 trilyon dollar
olacaq vә bu mәblәğin 20 faizә yaxınını kәnd turizmi formalaşdıracaqdır [18].

Yeni tendensiyaların KOB-lara marağı vә dövlәt qayğısını yeni mәrhәlәyә daşıyacağını düşünmәk
olar. Belә ki, 22-23 noyabr 2019-cu il tarixlәrindә Bakı Bulvar Otelindә keçirilәn “Bey nәlxalq
Pәrakәndә Sәrgi”sindә KOB-ların ayrıca stendlә tәmsil olunması vә istehsal etdiklәri mәhsul vә
xidmәtlәrin müxtәlif kateqoriyalı iştirakçı auditoriyasına tәqdim etmәsi onların yeni biznes
әlaqәlәrinin qurulmasında, bazarlara çıxış vә satış imkanlarının genişlәndirilmәsindә yeni
perspektivlәr açacaqdır. Bu tipli yanaşma artıq yeni imicin formalaşmasının vә koordinasiya
olunmuş iqtisadi siyasәtin, strateji baxışın göstәricisi hesab olunmalıdır [21].

Bütün aşkar olunan faktlara әsasәn, KOB-ların inkişafında dövlәtin rolunu qiymәt lәndirәrkәn
deyә bilәrik ki, Azәrbaycan dövlә tinin iqtisadi sahәdә apardığı siyasәt intensiv xarakter daşıyır vә
mühitin loyallaşdırılmasına xidmәt edir. Ümumilikdә bütün nәzәri, praktiki, elmi, tarixi, mәntiqi
fikirlәri vә yanaşmaları, Avropa İttifaqı vә Almaniya tәcrübәsini, Azәrbaycan gerçәkliyini, mövcud
imkanları vә prioritetlәri tәdqiq etdikdә belә aydın olur ki, elmi tәdqi qatların intensivlәşdirilmәsi, bu
tәdqiqatların tәtbiqi mexanizmlәrinin hazırlanması olduqca әhәmiyyәtlidir, hәmçinin mikro vә
makro sәviyyәdә ayrı-ayrı cәhәtlәr, daxili vә xarici mühit amillәri, milli iqtisadiyyat üzrә xüsu -
siyyәtlәr nәzәrә alınmaqla reallaşdırılmalıdır. 

Tәdqiqatın nәticәsi olaraq Azәrbaycanda әksәr istiqamәtlәr üzrә böyük biznes perspektivlәrinin
olduğu aşkar edilmiş vә sahibkarlıqla mәşğul olan yetkin insanların özünüinkişaf proq ramlarına,
әlavә tәhsilә cәlb edilmәsinin zә ruriliyi müәyyәnlәşdirilmişdir. Tәdqiqatın mәh dudiyyәtlәri ondan
ibarәtdir ki, daha geniş informasiyaların әldә edilmәsinә ehtiyac vardır. Tәdqiqatın praktiki
әhәmiyyәti isә kiçik vә orta bizneslә mәşğul olmaq istәyәn vә bu sferanı araşdıranlar üçün
әhәmiyyәtli vә aktual hesab oluna bilәcәk mәlumatlara әlçatarlığı tәmin etmәsidir.
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Y.Musayev
The impact of small and medium entrepreneurship on the Azerbaijani economy: 

current issues, trends, and prospects
Abstract

The article examined the role of state policy in the development of small and medium-sized
enterprises in theory and systematically, reviews the existing approaches in modern economic
literature, studies on the experience of the European Union, including Germany, reports and
indicators were specified. Also, normative-legal basis and statistical indicators on the regulation of
entrepreneurial activity in Azerbaijan were partially reflected, analyses were carried out using
comparison, analysis, synthesis, and generalization methods, development perspectives were
discussed and challenges, trends, and perspectives in this area were investigated. Furthermore, the
measures taken by the State for the development of SMEs to develop the non-oil sector of the
national economy were compared with international experience, and the current potential and
priorities were evaluated.

Ю.Мусаев
Влияние малого и среднего предпринимательства на экономику
Азербайджана: существующие проблемы, тенденции и перспективы

Аннотация
В рыночной экономике малые и средние предприятия играют важную роль в решении

социально-экономических проблем в стране, особенно в создании новых рабочих мест,
здоровой конкуренции, экономического роста, гибкого реагирования на рыночный спрос и
инноваций. В статье теоретически и систематически исследуется малое и среднее пред -
принимательство, существующие в современной экономической литературе подходы к роли
государственной политики в развитии этого сегмента Евросоюза, в том числе Германии, а
также были учтены отчеты и показатели. Законодательная база, статистические показатели
предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса в Азербайджане, были частично
отражены, оценены методы анализа, анализа, обобщения и обобщения, а также оценена роль
государства в этой области.Оценка была основана на сравнении международного опыта и
результатов развития МСП как одного из главных приоритетов государства.В результате
исследования было выявлено, что в большинстве областей экономики Азербайджана
существуют большие перспективы для бизнеса, особенно в сфере туризма, сельского
хозяйства, информации и коммуникации, а также необходимость вовлечения зрелых
предпринимателей в программы саморазвития и дополнительного образования. Ограничения
исследований: требуется больше информации. Практическая значимость исследования:
обеспечивает доступ к важной и актуальной информации для ученых и занимающихся
изучением развития МСП в Азербайджане.
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ВИДЫ РОДА ПАСЛЕН (SOLANUM L) – 
БОГАТЫЕ ИСТОЧНИКИ  

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

УДК: 581.19
Аннотация. Приводятся данные о распространении видов рода паслен во флоре Азер -

байджана и наличии в них различных биологически активных веществ, в частности, гли -
коалкалоидов: соласонина, солапаргина, томатина, салосодина и др. Виды рода паслен могут
быть использованы в качестве сырья для получения кортизона, широко применяемого в ле -
чебной практике.

Ключевые слова: виды рода паслен, гликоалкалоиды, соланин, солапаргин, тома тин, сола -
содин.
Açar sözlәr: qaragilә, qlikoalkoid, solasonin, solaparqin, tomatidin, solasodin.
Key words: nightshade, glycoalkaloid, solasodine, solasonine, tomatidine, solapargin.

В
иды рода Solanum L. привлекают
широ кий интерес в связи с ис -
пользованием их в качестве ис -
точников соласодина, солани ди -

на, томатина – исходных продуктов для син -
теза стероидных гормонов типа кортизона и
его аналогов [13].

К роду принадлежит около 2000 видов,
распространенных по всему земному шару,
кроме Арктики и Антарктики. На Кавказе
произрастает 15 видов, в Азербайджане 8, из
них 2 в культуре. Виды рода одно-много -
летние травы, полукустарники, кустарники
или (в тропиках) деревья, с цельными, ло -
пастными, раздельными иногда перис тос -
ложными листьями. Плод – двугнездная мно -
госемянная сочная ягода.

В Азербайджане большинство дико рас -

тущих видов паслена встречается на Лен -
коранской низменности (75%). К ней по
числу видов довольно близки районы вос -
точной части Большого и центральной части
Малого Кавказа несколько уступают в коли -
чественном отношении территории Кура-
Араксинской низменности, Дибара, Ленко -
ранского горного района, Алазань-Агри -
чайской долины, Большого Кавказа западного
и Малого Кавказа северного, значительно ме -
ньше видов встречается в Нахчиване, в Са -
мур-Дивичинской и Прикаспийской низ мен -
ностях, и наименьшее число в Кобыстане и на
Абшероне от общего количества видов пас ле -
на отмеченных во флоре Азербайджана [3].

Виды рода паслен обладают рядом по -
лезных свойств и известны как медоносные,
витамин содержащие, дубильные, пищевые,
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красящие, лекарственные растения.
Для видов паслена характерно образование

гликоалкалоидов, т.е. веществ в котором
имеется основной остаток, называемый
агликоном, cвязаный с одной или нес коль -
кими молекулами глюкозы или других саха -
ров. Этим алкалоидам дается общее название
соланинов, относящихся к группе стеро -
идных соединений. Присутствие сола нинов
было указано для S. tuberosum, S. lucopersicus
L., S. nigrum L., S.dulcamara L. и ряда других.
Из этих видов выделены и химически
изучены несколько десятков алкалоидов:
соланин. соласонин, соласодин, солаурицин,
соланокапсин, соланогу-сгин, демиссин,
томатин и др. По характеру фарма ко ло -
гического действия соланины сходны с
сапонинами. Они являются про тиво плаз -
матическими ядами и обладают сильным
гемолитическим действием. Такое дейстствие
встречается в случае отравления картофелем,
содержащим повышенный про цент соланина.
Отравления соланином обыч но не смер -
тельны. Как лекарственное ве щество наи -
больший интерес представляет соласодин
(агликон соласонина и самаргина) из которого
получают кортизон, широко применяемый в
лечебной практике. Сырьем для получения
соласодина являются австра лийские растения
S.aviculare Forst. u S jaciniatum AH. перс пек -
тивные для разведения в Азербайджане [9].

Дикорастущие азербайджанские виды
паслена подвергались подробному хими -
ческому исследованию в отделе растительных
ресурсов БИН Азербайджана [1-5,9].

Материал и методы
S. kieseritakii C.A.Mey-Паслен Кизе риц кого.

Полукустарник до 25 см. выс. Эндем Азер -
байджана, цв. У1-У11, пл.У11-У111. В сумме
алкалоидов (0,4% на сырой вес) обнаружены
соласонин, солапаргин, томатин и др. алка -
лоиды, а также диосгенин, тигоге нин, В-си -
тостерин [2].

S. luteum Mill – Паслен желтый.
Однолетнее растение 20-40 см выс. Цв.У1-

Х, пл.У11-Х1. Сорное и рудеральное рас -
тение. В качестве главных глико алкалоидов
соласонин и соломаргин, а также соласодин.

S. nigrum L. – Паслен черный.

Однолетнее растение 10-50 см выс, цв. У-
У1, пл.во второй  половине У1. Содержит со -
ласонин, соламаргин и В-соламаргин.

S. persicum Willd – Паслен персидский. 
Сильно ветвистый полукустарник с де -

ревянистым корневищем. Цв.У-У111, пл.У1-
Х1.В паслене пер сидском содержатся сола -
нин, солацеин, соласонин, соламаргин и
солаперсин  [6].

S. rostratum Dun-Паслен клювовидный.
Однолетнее растение 20-50 см выс. цв.У1-

Х1, пл.У11. Встречается как сорное на ого -
родах и по канавам. Содержит соласонин и
соламаргин.

S. pseidopersicum L. – Паслен лож но пер -
сидский. Выделены гликоалкалоиды: сола -
сонин, соламаргин, β-соламаргин и α-сола -
дульцин, а также сапонины, диосгенин и тио -
генин  [4].

S-sisymbriifolium Lаs. – Паслен гулявни -
коволистный. Oднолетнее растение 30-70
выс. Цв. У-Х1. Сорное растение.

Воздушно-сухую массу растительного ма -
териала экстрагировали 5%-ной СН3СООН,
алкалоиды осаждали 25%-ным аммиаком,
осадок промывали 1%-ной аммиачной водой
до нейтральной реакции, повторно  экстра -
гировали указанным способом и высушивали

при 70-80О. Сухой остаток экстрагировали в
аппарате Сокслета мети ловым спиртом. Из
сгущенного под ваккумом метанольного
извлечения при стоянии выпала крис тал -
лическая сумма гликоалколоидов. Сумму гли -
коалколоидов разделяли на колонке с сили -
кагелем марки КСК. Элюировали смесью эти -
лацетат – пиридин-вода  [20;5;2], чистоту по -
лученных веществ проверяли на тон кос -
лойных пластинках «Silufol» в различных
системах растворителей [13].

Стероидные гликозиды экстрагировали
70%-ным метанолом. Полученный экстракт
многократно хроматографировали на сили -
кагале (Л 100/160 мкм, Л 5/40 мкм) в сис -
темах растворителей хлороформ-метанол
(9;1), хлороформ-метанол (4;1). Для полу -
чения чистых гликозидов производили

омыление 10% NAOH при 100О 4 часа.
Стерины экстрагировали петролейным
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эфиром (т.кип.40-70О). Экстрак т сгущали и
хроматографировали на колонке с окисью
алюминия (Al2O3) акт.111 ст. Элюировали
петр эфир-бензол (1:1). Температуры плав -
ления определяли на блоке Кофлера. ИК-
спектры снимали на спектрофотометре UR-20
в вазелиновом масле.

Результаты и обсуждения
Из семян S.Fuberosum выделены стероид -

ные гликозиды туберозиды С и Д.
Соотношение сахаров для туберозида С-

рамноза и галактоза (1:1), для туберозида Д-
рамноза и глюкоза (2:1) (12).

Найдены стероидные сапонины в ботве
баклажана, являющийся самым дешевым
источником получения стероидных сапо -
нинов и пригодных для использования в
промышленности и в сельском хозяйстве (5).

Выделены из S. Melongenа L. пять гли -
козидов стероидной  природы [11].

Из паслена дольгатого (S. laciniatum)
выделен диосгенин, являющийся одним из
исходных продуктов синтеза кортизона и его
аналогов [10].

Cледует отметить, что среди видов паслена
широко распространены 2 вида: п-черный (S.
nigrum L) и паслен желтый (S. luteum Mill.),
которые встречаются во всех низ менных и
предгорных района Азербайджана.

Однако наиболее широко рас простра -
ненным видом является п.черный (S. nigrum
L). Это обьясняется тем, что он относится к
рудеральным растениям.

Паслен черный, происходит из Евразии,
интродуцирован в Америку и Австралию.
Встречается в европейской части России
(чаще в нечерноземной полосе), на Кавказе и
на юге Сибири, как сорняк довольно далеко
заходит на север. Растет повсеместно по
берегам водоемов, оврагам, в зарослях
кустарников, на полях, суходольных лугах,
сорных местах, в садах и огородах.

Паслен черный-однолетник, 10-50 см
высоты. Стебель прямостоячий ветвистый,
слабоопущенный. Листья простые, очеред -
ные, без прилистников, широко-или элли -
птически-яйцевидные до 13 см длины и до 8
см ширины, цельнокрайние, реже угловато-
выемчатые. Цветки обоеполые, правильные,

белые, мелкие (6-8 мм в даметре), собраны в
поникающие зонтиковидные соцветия. Око -
лоцветник двойной 5-членный. Чашечка
сростнолистная, глубокораздельная, оста -
ющаяся при плоде. Венчик сростнолепестный
с короткой трубкой и 5-лопастным отгибом.
Плоды черные ягоды (8-9 мм диаметром).

Цветет с мая по сентябрь. Плоды соз ре -
вают с августа по октябрь.

Паслен черный содержит дубильные и
красящие выщества, каротин, витамин С,
сахара, горький гликозид дулькамарин гли -
коалкалоиды: соланин, солацеин, соланин.
Ядовитых гликозидов и алкалоидов, осо -
бенно, соланина значительно больше в незре -
лых плодах, в зрелых он практически раз -
рушается.

Паслен черный издавна применяется в
народной медицине многих стран. В ле -
чебных целях применяют практически все
растение: настои, отвары свежие ягоды и сок
из зрелых плодов, сок и мазь из листьев к
примеру, заваренную траву молодых рас -
тений.

Используется при головных болях, гипер -
тонии, атеросклерозе, неврозах, исте рии,
эпилепсии, ревматизме. Используется при
бронхиальной астме, простуде, лихорадке,
при цистите, менструальных нарушениях,
гастритах, заболеваниях желудочно-кишеч -
ного тракта.

Свежие листья прикладывают к гнойным
ранам, нарывам, язвам, используют при
кожной сыпи, геморрое, используют для
лечения фурункулов, лишаев, золотухи.
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Сок травы закапывают в ухо при болях в
ушах и в нос при гайморитах и хронических
ринитах. Ягоды паслена имеют проти -
воглистное действие их принимают против
глистов и при поносах. Еще их используют
при малярии, лихорадке, заболевании печени.
Сок зрелых ягод способствует повышению
остроты зрения, преимущественно в пожилом
возрасте.

Паслен противопоказан при гипотонии,
диарее, тяжелых заболеваниях подже лу -
дочной железы и печени. Препараты из пас -
лена не назначаются беременным, кормящим
женщинам, детям.

Ядовитый соланидин не разрушается далее
при термической обработке. Зрелые плоды и
траву паслена следует использовать очень
осторожно. Растения являются неотъемлемой
частью окружающей среды, в процессе
жизне деятельности они вырабатывают разно -
образные соединения имеющие огромное
значение для жизни различных организмов.

Другая сторона исследования паслена
черного это наличие различных аллело -
патических веществ в паслене черном, к
которым относятся терпены. Аллелопатия –
химическое взаимодействие растений по -
средством специфических органических вы -
делений. Она может осуществляться тремя
типами, отрицательно-проявляется в угне-
тении роста, развития гибели других орга -
низмов, положительно-повышение уро -
жайности соседних культур, устойчивости
растений к вредным факторам за счет
ингибирующего действия на микробные и
грибковые заболевания, нейтрально-никак не
сказывается на других организмах. Особый
класс биологически активных веществ
растений-это терпены, к ним относятся
фитогормоны. Наличие различных фито -
гормонов в растениях обуславливает те или
иные аллелопатические свойства. Ак туаль -
ным на сегодняшний день является поиск
таких растений и из учение их биологически
активных веществ.

Целью исследований являлось изучение
терпеновых соединений паслена черного как
растения с различными аллелопатическими
свойствами.

В результате проведенных исследований
было обнаружено подавляющее микрофлору
действие всех водных вытяжек. S. nigrum в
отношении исследуемых тест-микро орга -
низмов.

Результаты опытов свидетельствуют, что S.
nigrum обладает аллелопатической актив -
ностью в отношении выбранных тест-обь -
ектов. Также отмечено, что вытяжки зрелых
плодов оказывают положительное влияние на
всхожесть и энергию прорастания других
растений. Эти данные могут быть направлены
на разработку экологически чистого
препарата с аллелопатическими свойствами.
В настоящее время известно недостаточно
препаратов, которые бы широко использовали
для повышения урожайности и для борьбы с
болезнетворной микрофлорой растений.
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İ.Mustafayeva, F.Rәsulov
Qaragilә (Solanum L.) cinsi növlәri bioloji

aktiv maddәlәrin zәngin mәnbәyidir
Xülasә

Mәqalәdә qaragilә cinsi növlәrinin Azәr -
baycanda yayılması vә tәrkiblәrindә müxtәlif
bioloji maddәlәrin olduğu, xüsusilә qliko al -
koidlәr: solasodin, solasonin, solaparqin, toma -
tidin vә s. müәyyәn edilmişdir. Qaragilә cinsinin
növlәri tibbdә geniş istifadә olunan kortizonun
alınması üçün zәngin mәnbәdir.

I.Mustafayeva, F.Rasulov
Nightshade (Solanum L.) species are a rich
source of biologically active substances

Abstract
Data on the distribution of species of the

nightshade in the flora of Azerbaijan and the
presence in them of various biologically active
substances, in particular, glycoalkaloids: sola -
sonine, solapargin, tomatidine, solasodine, and
others have been specified in the article. Species
of the genus nightshade can be used as raw
materials for the production of cortisone, widely
used in medicinal practice.
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ХИМИЧЕСКИЕ ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Светлана Магеррамова,
Преподаватель кафедры  Гражданской обороны

Азербайджанского Государственного Экономического Университета 
e-mail: s.maharramova@mail.ru 

Н
аша повседневная жизнь стала
связанной с химическими ве -
ществами и они стали неотъ -
емлемой ее частью. Все что нас

окру жает состоит из химических веществ.
Все промышленные товары, так или иначе,
полу чают из органических или не орга -
нических химических соединений. Неко -
торые ве щества, при правильном их приме -
нении, улучшают качество нашей жизне -
деятель ности, повышают уровень благопо -
лучия (на пример, дезинфицирующие сред -
ства, мою щие и т.д.). Наряду с необходимыми
хими ческими веществами есть и опасные ве -
щества, ко торые в случае неправильного при -
менения могут пагубно влиять на наше
здоровье и окружающую нас среду. 

Высокая динамика развития химической
промышленности, введение химической тех -
нологии в промышленные и хозяйствен ные, в
бытовые и фармакологические сферы, при -
водят к загрязнению и отравлению окру -
жающей среды, тем самым создает угрозу
здоровью людей. В современном мире из -
вестно очень большое количество орга ни -
ческих и неорганических соединений, более
87 млн. наименований. 

Было установлено, что источниками вред -
ных для человека веществ могут быть ак -
тивными: 

– различные приборы и механизмы, аг ре -
гаты и техника, сам человек.

И могут быть пассивными, такие, как:
– синтетические материалы, покрытия,

лаки, краски и т.д.
Все эти вещества способны выделять дес -

ятки токсичных агентов. Международная ста -
тистика показывает, что чем больше эко -
номически развита государство, тем боль ше
происходят острые отравления различной
степени (бытовые – случайные, предна мерен -
ные – суицидальные, профес сиональ ные-
заболевания приобретенные работая в нега -
тивных условиях). Если говорить о военной
индустрии, нельзя забывать, что исполь -
зование в военных конфликтах любого мас -
штаба химического оружия, так или иначе,
приводит к отравлению и заражению окру -
жающей среды, а значит и людей. 

Понятно, что  при любом отравлении свое -
временная и грамотная помощь почти всегда
может вернуть человеку жизнь. Умение рас -
познать природу отравления, быстрая ори -
ентация врача может спасти жизнь пос -
традавшему. Именно по этому, главной зада -
чей безопасности жизне деятель ности на
производстве является изучение микро кли -
матических условий и виды воз можных не -
гативных факторов, путей про никновения
отравляющих веществ (ра диации) в организм
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способных накапливаться в тканях и органах
и сохраняться в них достаточно долгое время.

Пути поступления вредных веществ в
организм

В практике пользуются классификацией
вредных веществ по способу поступления в
организм:

– вредные вещества, поступающие в орга -
низм через органы дыхания;

– вредные вещества, поступающие в орга -
низм через  желудочно  – кишечный тракт,
т.е. пищевое отравление;

– вредные вещества, поступающие в орга -
низм через поврежденную кожу;

– вредные вещества, поступающие в орга -
низм через укус ядовитых животных и насе -
комых.

Особое значение имеет отравление ин -
галяционным путем, т.е. через органы дыха -
ния. Поступившие в воздух токсические
пыли, пары и газы вдыхаются легкими, а
легкие имеют большую всасывающую по -
верхность и омываются обильно кровью,
поэтому ОВ с легкостью попадают к важ -
нейшим жизненным органам. Такое отрав -
ление длится достаточно долго и даже после
покидания этого помещения или завершении
работы с этими веществами. Очень часто при
работе с чистящими и дезинфицирующими
средствами в домашних условиях можно
получить такое отравление. Защита от отрав -
ляющих пыле и газообразных веществ
должна производиться в специальных сред -
ствах защиты органов дыхания (респи раторы,
противогазы, марлевые повязки). При исполь -
зовании в домашних условиях не сы пать и не
хранить дезинфицирующие средства рядом с
пищевыми продуктами, не распылять при
работе. При необходимости надеть пре -
дохраняющие от поражения орга ны дыхания,
слизистую оболочку глаз и кожные покровы.
Можно использовать прос тые защитные
средства (ватно-марлевые пов язки, респи -
раторы, защитные маски из филь трующих
материалов и др.).   

Попадание вредных веществ в желудочно-
кишечный тракт возможен при несоблюдении
правил гигиены, срока годности пищевых

продуктов, курении. Поступившие в пище -
варительный тракт отравляющие ве щества на
всем его протяжении всасываются через
слизистые оболочки в кровь. В основном
всасывание ОВ происходит в желудке и
кишечнике, через органы пищеварения яды
поступают в печень, где некоторая часть
обезвреживается, а остальная часть, через
кровоток разносится по всему организму. При
пищевом отравлении необходимо промыть
желудок и принять большое количество
жидкости. При остром отравлении обра -
титься к врачу.

Нередко отравляющие вещества попадают
в организм через кожу или порезы кожи
(очень опасны «ртутные шарики»). Вещества,
хорошо растворимые в жирах и липоидах,
могут проникать через кожу вместе с пылью
или парами, растворяясь в поту или сальных
железах. Отравление через кожу может
происходить не только при загрязнении кожи,
но и через зараженный воздух и воду. При
укусах ядовитых животных и насекомых
(змей, скорпионов и т.д.) немедленно обра -
тится к врачу, а они введут необходимый
антидот пострадавшему.

Существуют некоторые ядовитые ве -
щества, которые скапливаются в основном в
определенных тканях и органах. Такие места
называются – депо. Например, ртуть скапли -
вается в почках и толстом кишечнике, свинец
– в основном в костях, марганец – в печени, а
время задержки этих веществ в депо может
быть кратковременным или длительным.
Доказано что отравление происходит более
интенсивно в шумной среде, чем в тихих
условиях. Например, алкоголь действует бо -
лее интенсивно в шумной среде или при
сильной вибрации.

Пути выведения отравляющих веществ
из организма

Выделение токсических веществ из орга -
низма часто  происходит тем же путем, что и
поступление. Основным путем выведения
водорастворимых соединений являются поч -
ки, жирорастворимых – легкие. Через почки с
мочой выделяются растворимые в воде
органические и неорганические соединения
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(алкалоиды, цианиды, этиленгликоль и др.).
Через легкие могут выделяться с выды -
хаемым воздухом различные летучие ядови -
тые вещества, не изменяющиеся в организме
или подвергающиеся медленным превра -
щениям. Это самый быстрый путь выделения,
именно таким образом удаляются из орга -
низма углеводороды, угарный газ (СО), си -
нильная кислота и др. Через желудочно-ки -
шечный тракт выделяются плохо раство -
римые или не растворимые в воде ядовитые
вещества (например, соединения тяжелых
металлов). Этот процесс выделения осу -
ществляется главным образом через сли -
зистую желудка и особенно тонкого и тол -
стого кишечника. Некоторые вредные ве -
щества могут выделяться и в полость рта
(например, соединения ртути, свинца). Опре -
деленную роль для выделения токсинов из
организма играют кожные покровы, причем
этот процесс в основном совершают сальные
и потовые железы. Очень важно знать, что
выделение некоторых токсических веществ
возможно в составе женского молока (свинец,
ртуть, алкоголь). Это создает опасность от -
равления грудных детей. Поэтому бере мен -
ных женщин и кормящих матерей следует
временно отстранять от производственных
операций, связанных с воздействием ток сич -
ных веществ, они должны быть более вни -
мательными при обращении с бытовой
химией и аппаратурой (микроволновые печи,

телевизор, сотовый телефон). А также элек -
тромагнитное облучение не менее опасно для
нашего организма.

Подводя итог можно отметить, что умелое
обращение с бытовой химией, правильное их
хранение (например градусника, моющих и
отбеливающих средств и т. д.) защитит нас от
бытовых отравлений и неприятностей (очень
часто отравляются дети, поэтому необходимо
хранить бытовую химию в труднодоступных
местах). Зная технику безопасности, мы за -
щитим себя и окружающих от произ вод ст -
венных отравлений и производственных
травм. Грамотное обращение с техникой и
установление безопасных технологических
процессов производства, очистительных соо -
ружений, вентиляционной системы, снаб -
жение работников средствами защиты умень -
шит негативное влияние и на людей, и на
окружающую среду. Не надо забывать, что на
нашей Земле еще должны жить наши внуки и
правнуки.
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T
arixdә zeytun. Zeytun ağacı (olea
europaea L.) isti, quru, kirәcli vә
daşlı әrazini sevәr.  Zeytun ağacları
bir-birindәn aralı әki l mәli, mey vә -

lәri diqqәtlә toplanılmalı vә emal olun malıdır.
Bu ağac 7 il sonra meyvә vermәyә baş layır, 14
ildәn sonra isә daha da mәhsuldar olub 100 il
boyunca bol mәhsul verir. Bir ağacdan 70-75 kq
zeytun toplanılır vә bundan da 40% nisbәtindә
yağ çıxarılır. Müxtәlif növlәri olduğu üçün acı vә
tam әtirli dәyişik mәhsullar hazırlanır: yaşıl
zeytun daşla әzilir, ya da bıçaqla cızılaraq suda
saxlanılır vә acısı çıxarıldıqdan sonra, qara
zeytun növünü isә iri dәniz duzunda susuz sax -
layaraq, ya da öz suyunda saxlamaqla çox key -
fiyyәtli bir şoraba hazırlamaq olur.

Zeytun ağacı Cәnubi Asiyada yuxarı Meso -
potamiya mәnşәli bir bitki olub öz ana yurd -
larında yaşayan samilәr tәrәfindәn yetişdirilmiş
vә bәrәkәtli bir mәdәni bitki halına gәtirilmişdir.
Assurlular istehsal etdiklәri zeytun yağını yağ

lampalarında işıqlandırma vasitәsi kimi, qәdim
misirlilәr isә zeytun yağından cild baxımında,
hәmçinin dәrman vasitәsi kimi dә istifadә
edirdilәr.

Zeytun sözünün etimoloji mәnşәyi akkad
dilindәki “zertum/zeirtum” sözü ilә çox uzaq
keçmişә gedib çıxmaqdadır. İbranicәdә “zabit”,
әrәbcәdә “zeytun” şәklindә istifadә olunur. Köhnә
Ahıta görә daşqın zamanı Hz.Nuhun bu raxdığı bir
göyәrçin ağzında zeytun budağı ilә geri dönür,
suların çәkildiyi vә sәhraya yaxın bir yerdә
olduqları anlaşılır. Köhnә Ahıtın bütün bö lüm -
lәrindә zeytun yağından yemәklәrdә, Qur ban bay -
ramında lampada yandırmaq üçün, saçın parıl -
dadılmasında, bәdәnin ovuş durul masında vә s.
istifadә edilmәsi diqqәti çәkir. Qә dim mi sir lilәr
yabanı zeytun ağacının acı mey vәlәrini suya
yatırıb, acılığını aldıqdan sonra şoraba düzәldib
uzun müddәt xarab olmadan saxlamağı öy -
rәnmişdilәr. Arxeoloqlar Ege dә nizinin cәnu -
bunda vulkan püskürmәsi nәti cәsindә böyük bir
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dağıntıya mәruz qalıb sulara qәrq olmuş
adalardan olan Santorindә 39 min il әvvәlә aid
zeytun ağacı vә meyvәsinin qalın tılarına rast
gәlmişdilәr. Dünyanın әn qәdim zeytun yağı
emalatxanası İzmir yaxınlığındakı Klazomenaidә
(Urla) tapılmışdır vә bu ema latxana miladdan
öncә 6-cı yüzillikdәn qalmadır.

Zeytun ağacı mәdәniyyәt tarixindә yüzillәr
boyu müqәddәsliyin, zәnginliyin, müdrikliyin vә
sağlamlığın simvolu olmuşdur. Tarixçi Homeros
(miladdan öncә 750-700) zeytun yağını “qızıl
maye” adlandırmış, hәkim Hippokrat (miladdan
öncә 460-377) isә şәfa vasitәsi olaraq mәslәhәt
görmüşdür. Qәdim Yunanıstanda zeytun yağı
zadәganlar vә zәnginlәrin istifadәsinә tәqdim
olunan ekzotik bir mәhsul idi vә zeytun yağını
mәşәllәrdә işıqlandırma mәqsәdi ilә, yemәklәrdә
isә qida maddәsi kimi istifadә edirdilәr. Olimpiya
Oyunlarında qalib olan oyunçulara zeytun bu -
dağından tac tәqdim olunurdu. Yazıçı Böyük Pli -
nius belә yazırdı: “İnsan vücuduna faydalı olan
iki cür maye vardır: daxili olaraq şәrab, xarici
olaraq zeytun yağı. Hәr ikisi  ağacdan әldә edilsә
dә, zeytun yağının yeri başqadır”. Mәşhur atom -
çu filosof Abderali Demokritos isә (milad dan
öncә 470-361)  “Sağlamlığımızı necә qoru yaq ki,
uzunömürlü olaq?” – sualına belә cavab verib:
“Bu pәhriz qanunu ilә – daxilimizi bal   bәdә -
nimizi zeytun yağı ilә yuyaraq”.

Qәdim Misirdә Tanrıça İsisin meyvәsi ad -
landırılan zeytunu misirlilәr inanclarına görә yu -
nanlar vә fәlәstinlilәrә nisbәtәn daha erkәn
bildiklәrini qeyd edirlәr. Rәvayәtә görә, 6000 il
әvvәl evlilik Tanrıçası olan İsis misirlilәrә zeytun
ağacı yetişdirmәyi vә mәhsullarından fayda -
lanmağı öyrәdir. İsisin Nil çayı vasitәsi ilә su-
varılan bәrәkәtli Misir torpaqlarının tanrısı
olması bu inancın әsaslarını qoyurdu. 

Qәdim Misirdә zeytun ilahi fәzilәtlәrlә mü -
şayiәt olunurdu. Firon Tutankamonun ba şındakı
zeytun yarpaqlarından olan çәlәng әdalәt tacı idi.
Misirdә gәnc yaşlarında vәfat edәn Tutan -
kamonun zeytun budaqlarından düzәl dilmiş
“әdalәt tacı” ilә tәsvir olunan çoxsaylı nümu -
nәlәrә rast gәlmәk mümkündür. 

Misirdә zeytun istehsalını ortaya qoyan tarixi
sәnәdlәrdәn biri Misirdәki әn qәdim Firon
piramidası olan Sakkara divarlarında yer alır. Bu
piramidanın divarları zeytunun sıxılma texno -

logiyasını göstәrәn fiqurlarla bәzәdilmişdir. Bu
nümunәlәrә әlavә olaraq qeyd edilmәsi vacib
olan digәr mәlumat isә Hayfada qazıntılar za -
manı ortaya çıxarılan zeytun yağı dәyir manıdır.
Eramızdan 4000 il әvvәl olduğu güman edilәn bu
dәyirman Misir sivili zasi yasının çiçәklәndiyi
coğrafiyada zeytunun istehsal olunduğunu gös -
tәrәn әn qәdim şahiddir.

Mifologiyada zeytun. Klassik mifologiyada
hәr bir tanrı müәyyәn bir ağaca aiddir vә bu
istinadlar araşdırıldıqda dәrin mәnalı vә uyğun
ağacın tanrının şәxsiyyәti ilә sıx әlaqәli oldu -
ğunu görürük. Zeytun ilә әlaqәdar әn mәşhur
mifoloji hekayә Parthenon Pedimentindәki rel -
yeflәrdә tәsvir edilmişdir. Rәvayәtә görә, Afina
şәhәrinin Tanrısı zeytun budağı ilә tәyin olunub.
Belә ki, miladdan öncә 17-ci yüzillikdә Afinanı
hansı Tanrının qoruyacağı müzakirә olunanda
Zevs Tanrıları mәclisә toplayır. Qәrara görә yeni
şәhәrә әn qiymәtli hәdiyyә verәn Tanrı vә ya
İlahә müsabiqәdә qalib gәlәrәk Afinanın qoru -
yucusu olacaqdır. Yarışda qalib gәlmәyә can atan
dәniz Tanrısı Poseidon dәnizdәn bir at yaradır vә
mәclisә tәqdim edir. Atın çox güclü vә ildırım
sürәtli olması göz qamaşdırırdı. Lakin buna
baxmayaraq, dәniz Tanrısı Poseidon bu müsa -
biqәdә mәğlub olur. Belә ki, ağıl, elm vә sәnәt
Tanrısı ilahә Atenanın (Afina) gәtirdiyi zeytun
budağı müsabiqәni qazanır. Atena zeytun ağacını
Aktopolisdә әkir vә insanlara ağaca necә qulluq
edilmәsi haqqında bilgilәr verir: “Bu ağaclar
böyüyüb yüz illәrcә yaşayacaq, mey vәsindәn
lәzzәtli yemәklәr hazırlanacaq vә sağlam bir yağ
әldә edilәcәkdir”. Yeni şәhәrә Tanrıça Atenanın
(Afinanın) adı verilir vә barışın simvolu olan
zeytun ağacı yeni qurulmuş mәdәniyyәtin vә
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mәhsuldarlığın nümunәsinә çevrilir. Bir müddәt
sonra atasının Afinaya hakim ola bilmәdiyini
qısqanclıqla qarşılayan Poseido nun oğlu Halir -
rothios Afinaya hәdiyyә edilәn zeytun ağacını
kәsmәk qәrarına gәlir. Əlindә gәtirdiyi balta ilә
ağaca zәrbә endirir, fәqәt sehrli bir şәkildә balta
tәrs çevrilir vә Halirrothiosun başını kәsir. Atena
(Afina) hәm Zevsin qızı, hәm dә ona yaxın olan
ilahә idi. Atena (Afina) bakirә vә saflığı tәmsil
etdiyi üçün Qәdim Yunanıstanda yalnız bakirә
qızlar zeytun toplaya bilәrdilәr. Ona görә dә
zeytun mübarәk meyvә sayılırdı. Bundan әlavә,
Qәdim Yunanıstanda әncir vә buğda da mü -
qәddәs bakirәliyi tәmsil edirdi.

Sәmavi dinlәrdә zeytun. Bütün sәmavi din -
lәrdә zeytunun adı çәkilmәkdәdir vә zeytun Alla -
hın müqәddәs kitablarında anılır. Tövrat vә
İncildә zeytun kәlmәsi 140 dәfә çәkilir. “Qurani
Kәrim”dә zeytun kәlmәsi 4 surәdә – Tin surәsi 1-
ci ayә, Nur surәsi 35-ci ayә, Ənam surәsi 99-cu
ayә, Nәhl surәsi 10, 11-ci ayәlәrin dә çәkilir. Tin
surәsi 1-ci ayәdә zeytuna and içilir “And olsun
әncirә vә zeytuna”. İslam inancına görә Kiron
vadisi ilә Zeytun dağı arasında Sirat körpüsü
qurulacaqdır. 

Qüdsün şәrqindәki Zey tun dağı üç sәmavi din
– müsәvilik, xristianlıq vә islam üçün müqәddәs
sayılır. 1967-ci ildә israillilәr tәrәfindәn tutulan
Qüdsdәki Zeytun dağı (ibranicә “Har Ha-Zey -
tim”, әrәbcә “Cәbәl әl Zeytun”) xris tian lar üçün
Hz.İsanın göylәrә yüksәldiyi vә yenidәn diri -
lәcәyi yer kimi qәbul edilir. Ayrıca xristian dini
inancına görә insanlar burada günahlarını yu -
yacaq vә bağışlanacaqlar. Hz.İsa ilә bağlı
“Mәsih” kәlmәsi ibranicәdәki “Maşiah” (mәsh
edilmiş, müqәddәs, zeytun yağı ilә paklanmış)
sözündәn gәlir vә onun ekvi valentlәri yunanca
“Hristos”, latınca “Chris tus” şәklindәdir. 

Müsәlmanlarda Ramazan oru cunu zeytunla
açmaq savab qәbul edilir. Onlar bәzi dini mәra -
simlәrdә, yas mәrasimlәrindә zeytun yağına xü -
susi yer ayırırlar. Orta әsrlәrin әn keyfiyyәtli
zeytun yağı Fәlәstinin Nablus vә Suriyanın
Rakka bölgәlәrindә istehsal edilirdi. Şamdakı
Umayyad Mәscidinin vә Qüdsdәki Mәscidül-
Əqsanın yağ lampalarında yanacaq kimi hәmin
zeytun yağından istifadә olunurdu. Sonralar
zeytun vә küncüt yağı bir qida maddәsi olaraq
istehlak edildiyinә görә yağ lampalarında balıq

yağından istifadә olunmağa başlandı. Zeytun
ağacı zamanla Fәlәstin müqavimәtinin simvolu
oldu vә zeytun budağı bu günümüzdә dә sülhün
rәmzidir. 

Müasir dövrümüzdә zeytun. Zeytun Abşe -
ronun nadir nemәtlәrindәn biridir. Yarımadanın
tәbii iqlim şәraiti zeytunçuluğun sәnaye әsa sında
inkişaf etdirilmәsi üçün olduqca әlve rişlidir. İlk
zeytunçuluq tәsәrrüfatı, mәhz Abşe ronda – Zığ
kәndi әrazisindә yaradılmış vә 1949-1950-ci
illәrdәn sәnaye әsasında zeytunun emalı üçün
kiçik zavod tikilib işә salınmışdır. 20-25 il әvvәl
Azәrbaycanda zeytunu qiymәtli әrzaq mәhsulu
kimi dәyәrlәndirәnlәrin sayı az oldu ğundan
zavodun mәhsullarının әsas hissәsi xarici ba -
zarlara göndәrilirdi. Artıq bu gün res pub lika -
mızda demәk olar ki, hamı bu qiymәtli ne mәtin
qәdrini bilir vә ondan mәmnuniyyәtlә bәh rә -
lәnmәk istәyirlәr. Hazırda zeytun yağı qida mad -
dәsi olmaqla yanaşı, müxtәlif kosmetik vasi -
tәlәrdә vә sabun istehsalında da istifadә olunur. 

Zeytunun faydaları. Birlәşmiş Millәtlәr Tәş -
kilatının da simvolu olan zeytunun fay dalarını
saymaqla bitmәz: 

1. Zeytun yağı lәzzәtli olduğu qәdәr sağlıq
baxımından da möcüzәlidir, bütün yağlar ara -
sında әn asan hәll vә hәzm edilәndir. 

2. Yemәklәrdәn әvvәl içilәrsә, mәdәni xoraya
qarşı qoruyur. Limon vә qәhvә ilә birlikdә bir-iki
qaşıq içilәrsә, qәbizliyi aradan götürür vә
bağırsaqlara heç bir ziyan vurmur.

3. Sidik yolları vә öd kisәsi simptomlarını ara -
dan qaldırır.

4. Zeytunda ana südündәki qәdәr linoleum
turşusu vardır. Yağsız inәk südünә zeytun yağı
qatıldıqda ana südü qәbul etmәyәn körpәlәr üçün
bu qarışıq ana südü kimi tәbii bir qida növü
xüsusiyyәti qazanır.

5. Beynin inkişafı vә sümüklәrin möh kәm -
lәnmәsini sürәtlәndirir.

6. Zeytun yağı vitaminlәr deposudur (A, D, B
vә K vitaminlәri). Bu vitaminlәr sayәsindә hü -
ceyrәlәr yenilәnir, toxuma vә orqanların yaş -
lanması lәngiyir.

7. Mәrkәzi sinir sisteminin uzun müddәt
sağlam vәziyyәtini vә fәaliyyәtini tәnzimlәyir.

8. Zeytun yağı zәrәrli xolesterinin miqdarını,
miokard infarktının riskini azaldır.

9. Zeytun hüceyrә membranlarını xәrçәngә
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qarşı qoruyur.
10. Sadәcә bir stәkan zeytunda dәmir tәrkibi

4,4 mq-dır. Xüsusilә qara zeytunda dәmir çox
zәngindir. Qana oksigen daşıyan qırmızı hü cey -
rәlәrin sağlamlığını qoruyur. Dәmir, ümu miy -
yәtlә, bәdәn sağlamlığı üçün çox va cibdir. Saç
sağlamlığından dırnağa qәdәr bütün or qanlarda
әn çox ehtiyac duyulan maddәlәrdәn biri dә
dәmirdir. 

Nәticә. Belәliklә, deyilәnlәri nәzәrә alıb belә
qәnaәtә gәlmәk olar ki, qidaların tәrkibindәki
lәzzәt komponentlәrinin bir tamamlayıcı olaraq
fәrqli keyfiyyәtlәrdәki zeytun yağlarının uyğun -
laşdığı qidaların tәyin olun masında geniş araş -
dırma aparılmışdır. Tәcrübәli vә hәssas damaq
dadına sahib olan mütәxәssislәr müştәrilәrinә
yüksәk keyfiyyәtli lәzzәtlәri dad dırmaq üçün
hazırladıqları yemәklәrin tәrkib hissәlәrinin
uyğunluğuna da diqqәt yetirirlәr. Bu mәzmunda
tәcrübәli mütәxәssislәrimiz ölkә mizdә, elәcә dә
xaricdә qidaların müxtәlif key fiyyәtlәri vә
zeytun yağı ilә uyğunluğu möv zusunda araş -
dırmalar aparmalıdırlar. Hәmçinin tәhsil ocaq -
larında, elәcә dә peşә tәhsili müәs sisәlәrindә
zeytun haqqında geniş araşdırmalar aparan vә
xüsusi biliyә malik olan mütәxәssislәr tәrәfindәn
usta siniflәr vә seminarlar tәşkil olunmalıdır.
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Olive is a historical value for mankind

Abstract
The article reflects the ancient history of oli -

ves, their production, consumption and trade, as
well as the role of olives in the world mytho logy,
heavenly religions, and rituals. Extensive infor -
mation is also provided on the role of olives in
human life and their health benefits.
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Оливка - это ценность 
человеческой истории

Аннотация
Статья отражает древнюю историю оли -

вок, их производство, потребление и тор -
говлю, а также роль оливок в мировой ми -
фологии, небесных религиях и ритуалах.
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R
espublikamızın qeyri-neft sektoru
üzrә ixra cında kәnd tәsәrrüfatı
mәh sulları mühüm paya malikdir.
Apardığımız tәhlillәr göstәrir ki,

2019-cu ildә 760,3 milyon ABŞ dolları dәyәrindә
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulu ixrac olunmuşdur.
Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları ixracının hәcmi
2018-ci illә müqayisәdә dәyәr ifadәsindә 12,2%
artmışdır. 2019-cu ildә Azәrbaycanın qeyri-neft
sektoru üzrә ixracının 39%-ni kәnd tәsәrrüfatı
mәhsulları tәşkil etmiş, xüsusәn dә meyvә-
tәrәvәz ixracda önә çıxmışdır. Belә ki, 2019-cu
ildә ölkәmiz 605,8 milyon ABŞ dolları dәyәrindә
628,5 min ton meyvә-tәrәvәz ixrac etmiş [14],
qeyri-neft ixracında 31%-lik paya sahib ol -
muşdur. 

Respublikamızda meyvә ixracında fındıq,
xurma vә albalıdan sonra әn çox ixrac edilәn
meyvә tәzә almadır. Son 5 ildә alma ixracında

artım müşahidә edilmişdir. 2019-cu ildә ölkәdәn
ixrac edilәn meyvә-tәrәvәzin 8%-ni alma tәşkil
etmişdir. Qeyd edәk ki, Azәrbaycanda alma is -
tehsalı ilә bağlı tarixәn formalaşmış әnәnәlәr
vardır vә almadan tәbii halda istifadә etmәklә
yanaşı, bir çox qiymәtli konservlәşdirilmiş mәh -
sullar – kompot, mürәbbә, şirә, püre vә digәr
mәhsullar hazırlanır. Yәni alma hәm tәzә halda,
hәm dә emal edilәrәk ixrac olunur.

Azәrbaycanda alma istehsalının mövcud
vәziyyәti

Hazırda ölkәmizdә almanın 300-dәn artıq
müxtәlif növlәri becәrilir [16]. Belә ki, Azәr -
baycan Res publikasının Nazirlәr Kabinetinin
2015-ci ildә “Azәrbaycan Respublikasında kәnd
tәsәrrüfatı siyahıya alınmasının keçirilmәsi haq -
qında” 2013-cü il 28 dekabr tarixli, 357 nöm rәli
Qәrarının әhәmiyyәti nәzәrә alınaraq ölkәdә 801
min tәsәr rüfatda alma ağacı becәrdilmişdir [7; 8].

ALMA İSTEHSALININ ARTIRILMASI VƏ İXRACININ
ŞAXƏLƏNDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ

Sәbinә Vәliyeva,
Azәrbaycan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyinin 

Aqrar Tәdqiqatlar Mәrkәzinin doktorantı
e-mail:sabina_valiyeva@mail.ru

Açar sözlәr: qeyri-neft sektoru, kәnd tәsәrrüfatı, meyvә-tәrәvәz, alma, ixrac, idxal.
Key words: non-oil sector, agriculture, fruits and vegetables, apple, export, import.
Ключевые слова: ненефтяной сектор, сельское хозяйство, фрукты и овощи, яблоки,
экспорт, импорт.
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Xülasә. Mәqalәdә respublikamızda meyvә-tәrәvәz ixracının 8%-ni tәşkil edәn, elәcә dә qeyri-neft

sektoru üzrә ixracda 2%-lik paya sahib olan almanın istehsalı vә ixracının mövcud vәziyyәti
öyrәnilir, hәyata keçirilәn stimullaşdırma tәdbirlәrinin bu sahәnin inkişafına tәsiri qiymәtlәndirilir,
qlobal bazardakı әsas alma ixracatçıları ilә bağlı araşdırmalar aparılır. Hәmçinin Azәrbaycanda
alma istehsalının artırılması, emalının dәrinlәşdirilmәsi vә ixracın şaxәlәndirilmәsi ilә bağlı tәk liflәr
dә verilir.
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2018-ci ildә isә 277 min ton alma istehsal
olunmuş vә 2000-ci illә müqayisәdә istehsal 2,2
dәfә, mәh suldarlıq isә 63% artmışdır [5].

Statistik mәlumatların tәhlili göstәrir ki,
2018-ci ildә ölkәmizdә istehsal olunan almanın
42%-i Qubanın, 18%-i isә Xaçmaz rayonunun
payına düşür. Ümumiyyәtlә, 2018-ci ildә Azәr -
baycanda almanın 71%-i Quba-Xaçmaz iqtisadi
rayonunda istehsal edilmişdir. Ölkә üzrә mövcud
alma bağlarının 72%-i dә bu iqtisadi rayonda
yerlәşir vә 2000-ci illә müqayisәdә 2018-ci ildә
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda alma bağ -
larının sahәsi 28% artaraq 21,8 min hektara
çatmışdır. Alma bağlarının 8,9%-i vә ya 2,7 min
hektarı Şәki-Zaqatala iqtisadi rayonunda  Qәbә -
lәdә 887 hektar, Balakәndә 495 hektar, Zaqa -
talada 416 hektar), 8,6%-i vә ya 2,6 min hektarı

isә Gәncә-Qazax iqtisadi rayonunda Gәdәbәydә
1485 hektar, Tovuzda 260 hektar, Qazaxda 178

hektar) yerlәşir. Ölkәdә istehsal edilәn ümumi
277,2 min ton almanın 196,6 min tonu (70,9%)
Quba-Xaç maz iqtisadi rayonunda, 26,1 min tonu

(9,4%) Şәki-Zaqatala iqtisadi rayonunda, 26,1
min tonu (9,4%) Gәncә-Qazax iqtisadi rayo -
nunda vә 14,9 min tonu (5,4%) Naxçıvan Muxtar
Res pub likasında istehsal olunmuşdur. Naxçı -
vanla bağlı aparılan araşdırmalar göstәrir ki,
2000-ci illә müqayisәdә 2018-ci ildә muxtar
respub likada alma istehsalı 2 dәfә artmış, hazırda
isә aqrar sahә üzrә potensial reallaşdırılması isti -
qamәtindә ciddi nailiyyәtlәr әldә edilmişdir [3].
Onu da qeyd edәk ki, 2000-ci illә mü qayisәdә
2018-ci ildә Azәrbaycanda olan alma bağları
31%, o cümlәdәn bar verәn yaşda olan bağlar isә
32% artmışdır.

Mәlumat üçün bildirәk ki, 2018-ci ildә ölkә
üzrә ümumi meyvә bağlarının 15%-ni Azә r bay -
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canda әn çox becәrilәn tumlu meyvә olan alma
bağları tәşkil etmişdir. 2018-ci ildә tumlu mey -
vәlәr (alma, armud, heyva vә әzgil) adı altında
olan әkmәlәrin ümumi sahәsi ümumi meyvә
bağlarının 20,9%-ni tәşkil etmәklә 41,0 min hek -
tar olmuşdur. Bu bağların 74,1%-i alma, 14,4%-i
armud, 9,8%-i heyva vә 1,7%-i isә әzgil bağları
olmuşdur.

Qeyd edәk ki, alma istehsalçılarının üzlәşdiyi
problemlәrin hәlli bu sahәdә daha sürәtli inkişafa
tәkan verә bilәr. Belә ki, hәlә dә regionda is teh -
sal edilәn meyvә-tәrәvәzin xeyli hissәsi müasir
tәlәblәrә cavab verәn aqrar bazar infras truk -
turlarının mövcud olmaması baxımından kifayәt
qәdәr aşağı qiymәtә reallaşdırılır ki, bu da nәti -
cәdә kәnd tәsәrrüfatında sәmәrәli, geniş tәkrar
istehsal rejiminin hәyata keçirilmәsinә mәnfi
tәsir göstәrir [10, s.4]. Alma istehsalçıları da bu
problemlә üzlәşir, bәzi hallarda mәhsulu ucuz
qiymәtә satmağa mәcbur olurlar. Nәticәdә bu tip
problemlәr alma istehsalına marağı azaldır. Hәtta
2000-ci ilin әvvәlindә bәzi fermerlәrin alma
bağlarını yenilәmәkdәn daha çox onları albalı,
gilas vә ya digәr meyvә bağları ilә әvәz lәmәk
tendensiyası da yaranmışdır. Lakin Kәnd

Tәsәrrüfatı Nazirliyinin son hesablaması göstәrir
ki, intensivtipli alma bağından yüksәk mәhsul
әldә etmәklә, hәr hektardan 5000-5500 manat
mәnfәәt alına bilәr. Yeni gilas bağının 1 hek -
tarından 100-110 sentner mәhsul alınarsa, hәmin
sahәdәn 3500-4000 manat mәnfәәt әldә etmәk
olar [16]. Bu isә mәhsuldarlığın artırılması he -
sabına alma istehsalının gәlirli sahәyә çev -

rilәcәyini göstәrir. Digәr tәrәfdәn Aqrar Tәd -
qiqatlar Mәrkәzinin hesablamasından da aydın
olur ki, 2015-2017-ci illәr әrzindә alma üzrә
Daxili Resurs Sәrfi (DRS) әmsalı vahiddәn çox
kiçikdir (orta göstәrici 0,206). Bu isә o demәkdir
ki, ölkә daxilindә istehsal edilәn alma mәh su -
lunun dünya bazar qiymәtlәri ilә satışından daxil
olan 1 vahid gәlirin müqabilindә dünya bazar
qiymәtlәri ilә müvafiq xәrc göstә ricilәri va -
hiddәn çox aşağıdır [11, s.10].

Tәhlillәr göstәrir ki, Azәrbaycanda alma is -
tehsalı rәqabәtqabiliyyәtlidir, belә ki, qarşıdakı
illәrdә bağların sahәsi vә alma istehsalının art -
ması daha çox ixrac potensialı yaradacaqdır. 

Azәrbaycanın alma ixracı vә qlobal ba -
zarda payı

2019-cu ildә Azәrbaycanın qeyri-neft ixra -
cının 2%-ni tәzә alma (HS kodu 080810) tәşkil
etmişdir. Belә ki, 2019-cu ildә ölkәmizdәn 40
milyon ABŞ dolları dәyәrindә 97 min ton alma
ixrac edilmişdir [14]. 2018-ci illә müqayisәdә
alma ixracı dәyәr baxımından 5,4%, hәcm baxı -
mından isә 7,8% artmışdır. Son 5 ildә Azәr bay -
candan alma ixracı vә qiymәtinin dәyiş mәsi ilә
bağlı statistik mәlumatlar şәkil 3-dә yer almışdır. 

Tәhlillәr göstәrir ki, dünya üzrә әsas alma
ixracatçısı Çin vә ABŞ-dır. Dünya üzrә ümumi
alma ixracının 17%-i Çinin, 13%-i isә ABŞ-ın
payına düşür [17]. 2018-ci ildә dünya üzrә dәyәr
baxımından әn çox alma ixrac edәn üçüncü ölkә
İtaliya olsa da, hәcm baxımından Polşa üçüncü
yerdә qәrarlaşmışdır. Azәrbaycanın qlobal ixrac -
dakı payı isә 0,5% tәşkil etmişdir.
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2018-ci ildә dünya üzrә әsas alma idxalçısı isә
Almaniya (ümumi idxalın 9%-i), Rusiya (ümu mi
idxalın 6,4%-i), Birlәşmiş Krallıq (ümumi id xa -
lın 6,2%-i), İndoneziya (ümumi idxalın 4,4%-i)
vә Hindistan (ümumi idxalın 3,8%-i) olmuşdur
[17]. Azәrbaycan almanı әsa sәn, Ru si ya Fede -
rasiyasına ixrac edir. Belә ki, ölkә nin ümumi
alma ixracının 90%-dәn çoxu Rusiyaya vә 5%-ә
qәdәri Qazaxıstana real laş dırılır [13; 14; 17]. 

Cәdvәl 2-dәn göründüyü kimi, 2018-ci ildәn
etibarәn Azәrbaycandan Küveyt, Qәtәr, Malay -
ziya bazarına cüzi miqdarda olsa da alma ixrac
edilmәyә başlanılmışdır. Qeyd edәk ki, 2018-ci
ildә Rusiya 517 milyon ABŞ dolları dәyәrindә
alma idxal etmiş, Serbiya, Moldova vә Çin bu
siyahıda lider olmuşdur. Azәrbaycanın Rusiya
bazarında payı 6,7% tәşkil etmişdir [17].

Azәrbaycanın alma idxalına gәldikdә isә,
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2018-ci ildә 142 min ABŞ dolları dәyәrindә 238
ton alma idxal olunmuşdur [6; 13]. Ölkәmizә al -
ma Ukrayna (56 min ABŞ dolları), İran (19 min
ABŞ dolları), Türkiyә (15 min ABŞ dolları) vә
Gürcüstandan (14 min ABŞ dolları) idxal olunur.
Göründüyü kimi, ölkәmizә alma idxalı çox cüzi -
dir vә idxal ixracının 0,4%-dәn dә azını tәşkil
edir. Hazırda Azәrbaycan alma mәhsulu ilә özü -
nü tәmin etmәklә yanaşı, hәm dә alma is teh salı -
nın artması ilә daha çox ixrac potensialı ya rada
bilәr.

Azәrbaycanda alma istehsalını vә ixracını
artırmaq imkanları

Azәrbaycanda alma istehsalını artırmaq üçün
potensial mövcuddur. BMT-nin Ərzaq vә Kәnd
Tәsәrrüfatı Tәşkilatının mәlumatlarının tәhli lin -
dәn dә aydın olur ki, almanın mәhsuldarlığı dün -
ya üzrә orta göstәricidәn 45%-ә qәdәr azdır [18].

Ölkә prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli
Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Res -
publikasında kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının is -
tehsalına vә emalına dair Strateji Yol Xәri -
tәsi”ndә tәdbir 2.1.1-dә qeyd edilir ki, intensiv
üsulla salınan meyvә bağlarının (xüsusilә nar,
xurma, gilas, alma, habelә fındıq vә digәr qәr -
zәkli meyvәlәr) vә üzüm plantasiyalarının ge -
nişlәndirilmәsinin tәşviqi olunacaqdır [1]. Bu
tәdbir çәrçivәsindә ölkәdә alma istehsalı üzrә
inkişaf planı hazırlanaraq hәyata keçirilәcәkdir.

Hәmçinin “Azәrbaycan Respublikası region -
larının 2019-2023-cü illәrdә sosial-iqtisadi inki -
şafına dair Dövlәt Proqramı”na әsasәn, re gion -
larda intensiv alma bağlarının salınması dәs tәk -
lәnәcәkdir [2]. 2020-ci ildәn etibarәn yeni sub -
sidiya me xanizmi dә alma istehsalının artma sına
tәsir göstәrәcәkdir. Ölkә prezidentinin 2019-cu il
27 iyun tarixli, 759 nömrәli Fәrmanı ilә tәs diq
edilmiş “Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları isteh salının
subsidiyalaşdırılması Qaydası”na mü vafiq  vә
Aqrar Subsidiya Şurasının qәrarına әsasәn,
intensiv alma bağları subsidiyalaşdırılır. Belә ki,
alma bağının salındığı ildәn ilk 4 il әr zindә hәr
hektar üçün 800 manat, 4 ildәn sonrakı illәr üzrә
isә 240 manat subsidiya verilir. Mәlu mat üçün
bildirәk ki, intensiv alma bağlarına damcı
suvarma sistemi ilә tәmin olunmuş vә 1 hektara
minimum 650 әdәd vegetativ calaqaltı tingin

әkilәn bağları aid edilir [19].
Dövlәtin bu tәşviq mexanizmi isә qarşıdakı

illәrdә alma istehsalının intensiv üsullarla art -
masına xidmәt edәcәkdir. 2019-cu ilә olan mәlu -
mata görә, Azәrbaycanda 12,2 min hektar in tensiv
vә 588,9 hektar superintensiv üsulla әkil miş alma
bağları mövcuddur. İntensiv üsulla әkilmiş alma
bağlarının 96,4%-i Quba-Xaçmaz iqtisadi rayo -
nunda, superintensiv üsulla әkilmiş bağlar isә
Şәki-Zaqatala (153,3 ha) vә Quba-Xaçmaz
(435,6) iqtisadi rayonlarında yerlәşir [9].
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Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyinin hesab lama -
larına görә, Azәrbaycanda alma istehsalının vә
ixracının artırılması üçün bağların sahәsinin 50
min hektara çatdırılması potensialı var [16]. Şüb -
hәsiz ki, alma istehsalının artırılması vә ixracı
üçün bağsalmada superintensiv tipli bağların
dәstәk lәnmәsi, mövcud alma bağlarının inten -
sivlәş dirilmәsi, alma istehsalı üçün emal, paket -
lәmә vә depolama bazasının güclәn diril mәsinin
әhә miyyәti böyükdür. 

Ölkәmizdә aqrar sahәnin innovasiyayönümlü
inkişafı [4, s.474] istiqamәtindә hәyata keçirilәn
tәdbirlәr, hәmçinin qarşıdakı müddәtdә alma
emalının dәrinlәşdirilmәsi, mütәrәqqi texno -
logiyalar әsasında yeni emal müәssisәlәrinin
yaradılması bu sahәdә inkişafa sәbәb olacaqdır.
Alma emalının inkişaf etdirilmәsi bu sahәnin
gәlirliliyini qorumaqla yanaşı, fermerlәrin dә
alma istehsalına maraqlarının artmasına xidmәt
edәcәkdir. Hazırda Azәrbaycanda tәzә alma ixra -
cına ixrac tәşviqi verilmir. Amma ixrac tәşviqi
şamil olunacaq qeyri-neft mәhsullarının siyahı -
sında meyvә vә tәrәvәz şirәlәri, cemlәr, mürәb -
bәlәr, meyvә jelesi, marmeladlar, meyvә vә ya
qoz-fındıq püresi, meyvә vә ya qoz-fındıq pastası
dә vardır [15]. Göründüyü kimi, sa hib karlar alma
emalını dәrinlәşdirәrәk ixrac hәyata keçirsәlәr
ixrac tәşviqindәn dә faydalana bilәr lәr. Meyvә-
tәrәvәzin, xüsusәn dә alma ixra cının artırılması
mәsәlәsi ölkә prezidentinin 13 yanvar 2020-ci il
tarixindә 2019-cu ilin ye kunlarına hәsr olunmuş
müşavirәdә verdiyi tap şırığa uyğun ola raq
hazırlanan uzunmüddәtli qeyri-neft ixracı
strategiyasında da nәzәrә alınması zәruridir [12]. 

Azәrbaycanda alma istehsalının vә ixracının
artırılması ilә bağlı yuxarıda qeyd edilәn tәd -
birlәr görülәrsә, bu, mәhsul ixracının artma sına
vә Strateji Yol Xәritәsinin [1] qeyri-neft sektoru
üzrә ixracının 2025-ci ildә adambaşına әn azı
450 ABŞ dollarına çatdırılması hәdәfinin reallaş -
masına töhfә verә bilәr. 

Nәticә. Tәhlillәrimizin nәticәsindәn aydın
olmuşdur ki, 2019-cu ildә Azәrbaycanın qeyri-
neft ixracı 15,7%, alma ixracı isә dәyәr baxı -
mından 5,4%, hәcm baxımından isә 7,8% art -
mışdır. Alma ixracında artım olsa da, onun orta
ixrac qiymәti 2018-ci illә müqayisәdә ucuz -
laşmışdır. Azәrbaycanın alma ixracının Rusiya
Federasiyasından asılı olması isә bu sahәnin risk -

lәrini artırır. Rusiya bazarında baş verәn qiymәt
dәyişkәnliklәri vә ya hәr hansısa maneәlәr
Azәrbaycan ixracatçılarını bәzәn çәtin vәziyyәtlә
üzlәşdirir. Bu tip problemlәrin hәlli ilә bağlı
ölkәdә alma ixracının artırılması vә ixracının
şaxәlәndirilmәsi ilә bağlı üçün imkanlar möv -
cuddur. Hәmçinin qarşıdakı müddәtdә dә yerli vә
xarici investisiyaların cәlb edilmәsi yolu ilә
intensiv vә superintensiv alma bağlarının salın -
ması, emal müәssisәlәrinin yaradılması mәsәlәsi
aktuallıq daşıyır. Hәmçinin xarici investisiyanın
cәlbi ilә modern texno logiyalar әsasında yeni
alma emalı müәssisәsinin yaradılması müm -
kündür. Xarici investisiyalı yeni emal müәs sisә -
lәrinin yara dılması bu sahәdә rәqabәt qa biliyyәtli
mәhsul istehsalına imkan verәcәkdir. 

Ölkәmizdә intensiv texnologiyanın tәtbiqi vә
aqrotexniki tәlәblәrә әmәl edilmәsi hesabına
almanın mәhsul darlığının dünya üzrә orta mәh -
suldarlığa çat dırılması üçün kifayәt qәdәr po -
tensial möv cuddur. Bu baxımdan yeni sub sidiya
mexa niz mindә intensiv alma bağla rının salın -
masının sub sidiyalaşdırılması tәşәb büsü dә alqış -
lanmalıdır. Qәnaәtimizcә, “Azәrbaycan Respub -
likasında meyvәçiliyin inkişafına dair 2020-
2025-ci illәr üçün Dövlәt Proqramı”nın qәbulu
istiqamәtindә dә işlәr sürәtlәndirilmәlidir. Belә
bir proqramın hazırlanaraq hәyata keçirilmәsi
ölkәdә meyvә emalı müәssisәlәrinin xammala
olan tәlәbatının daxili istehsal hesabına ödәnil -
mәsinә, bölgәlәrin aqrar-sәnaye potensialının
artırılmasına töhfә verә bilәr. Xüsusәn dә alma
emalının dәrin lәşdirilmәsi meyvә şirәlәri vә
konservlәri üzrә ixracın artırılmasına vә mey -
vәçiliklә bağlı digәr sahәlәrin inkişafına tәsir
göstәrәcәkdir. Bu isә öz növbәsindә, regionlarda
yaşayan әhalinin hәyat şәraitinin yaxşılaş dırıl -
masında, gәlirlәrinin artmasında mühüm rol
oynayacaqdır. 

Qarşıdakı illәrdә dә alma istehsalına marağı
artırmaq üçün müxtәlif tәşviq vasitәlәrindәn
istifadә olunmalı, Azәrbaycan almasının dün yada
tanıdılması vә onun marketinqinin güc lәndiril -
mәsinin, yeni bazarların axtarılması, al madan yeni
mәhsulların istehsalı (mәsәlәn, al manın dondurub
qurudulması vә s.) mәsәlәsi dә aktuallığını qoru -
yacaqdır. Bu baxımdan Quba rayonunda hәr il
keçirilәn “Alma festivalı”nın davamlılığının tәmin
edilmәsi dә bu sahәyә ma rağı artıra bilәr.  
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S.Valiyeva 
Issues of increasing apple production and

diversification of production
Abstract

The article examines the current state of the
production and export of apples, which make up
8% of the fruit and vegetable export in the
Republic, as well as 2% of the export in the non-
oil sector, evaluates the impact of the imple -
mented stimulation measures on the deve lop -
ment of this sector, and conducts research on the
main Apple exporters in the There are also pro -
posals to increase the production of apples in
Azerbaijan, deepen the processing and diversify
the supply chain.

С.Велиева
Задачи увеличения производства 

и экспорта яблок
Аннотация

В этом исследовании рассматривается
текущая ситуация с производством и экспор -
том яблок, оценивается влияние мер стиму -
лирования, осуществляемых на развитие этой
области, исследования основных экспортеров
яблок в глобальный рынок в стадии реали -
зации. Автор также высказывает пред ло же -
ния по увеличению производства яблок,
углублению его переработки и экспорта в
Азербайджане.
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S
ürücü mәdәniyyәti çox geniş vә
әhatәli bir mövzudur. Onu bir mә -
ruzә vә ya mәqalә ilә әha tә etmәk
mümkün deyil. Ancaq müәyyәn fi -

kir lәrimi sizinlә bölüşmәk istәrdim.
Yol-nәqliyyat mәdәniyyәti mәfhumu çox ge -

niş diapazonu olan vә cәmiyyәtin bütün tәbә qә -
lәrini әhatә edәn münasibәtlәr kompleksidir. Cә -
miyyәtdә elә bir insan yoxdur ki, yol-nәq liy yat
sisteminin iştirakçısı olmasın. Bu zaman on ların
yol-nәqliyyat komplekslәrindәn istifadә mә dә -
niyyәti ölkәmizin inkişaf sәviy yәsinin әsas gös -
tәricilәrindәn biri kimi dә qiymәtlәndirilә bi lәr.

Yollarda vә küçәlәrdә mövcud hәrәkәt mü -
rәkkәb yol-nәqliyyat şәraitindә baş verdiyi üçün
sürücülәrin peşәkarlığına çox böyük tәlәbat
yaranır. Sürücülük fәaliyyәtinin etibarlılığı hәrә -
kәtin tәhlükәsizliyinә tәminat yaradır.

“Azәrbaycan Respublikasında yol hәrәkәtinin
tәhlükәsizliyinә dair 2019/2023-cü illәr üçün
Dövlәt Proqramı”nda göstәrildiyi kimi “Yol
hәrәkәtinin tәhlükәsizliyinin sәviyyәsi “insan-
nәqliyyat vasitәsi-yol” sisteminin optimal lı -
ğından asılıdır. Respublikamızda baş vermiş yol-
nәqliyyat hadisәlәrinin böyük hissәsi sürü cülәrin
yol hәrәkәti vә nәqliyyat vasitәlәrinin istismarı
qaydalarını pozması ilә әlaqәdardır. Bu hal
sürücü hazırlığı prosesinin tәkmil lәş diril mәsini
zәruri edir”.

Ölkәmizә gәtirilәn nәqliyyat vasitәlәrinin in -
tensiv artımı onların idarә edilmәsi üçün yeni

sürücü kadrların hazırlanmasını da vacib hesab
edir. Hazırda ölkәmizdә 1 milyon 400 minә ya -
xın nәqliyyat vasitәsi vardır. Yәni tәqribi olaraq
ildә on minlәrlә sürücü hazırlamaq tәlәb olunur. 

Sürücülük ixtisasının hazırlığının kütlәviliyi
inkişaf etmiş bütün dünya ölkәlәrinә xasdır. Hәr
bir ölkә bu vәzifәnin öhdәsindәn müxtәlif for -
mada gәlir. Lakin problemin hәlli hәlәlik öl kә -
miz üçün effektiv formada mümkün deyildir.

Yol hәrәkәtinin özünәmәxsus xüsusiyyәtlәri
vardır ki, onun problemlәrini vә analizini apar -
maq ücün SAYM sisteminin bütün elementlәrini
(sürücü, avtomobil, yol, mühit) ayrılıqda vә qar -
şılıqlı şәkildә tәdqiq etmәk vacibdir. Avto mobil
nәqliyyatı işinin effektivliyinin artırılması vә
hәrәkәtin tәhlükәsizliyinin tәminatı üçün siste -
min bütün elementlәrinin yüksәk etibarlılığı ol -
malıdır. Sürücü sistemin әsas tәrkib hissәsi sa yıl -
sa da, әn etibarsız elementi hesab olunur. Bu sә -
bәbdәn sürücü amilinin iş keyfiyyәtinin yük sәl -
dilmәsi daim diqqәt mәrkәzindә saxla nıl malıdır. 

Respublikamızda sürücülük ixtisası üzrә
kadrların hazırlanması Bakı şәhәr Baş Dövlәt Yol
Polisi İdarәsinin nәzarәti altında hәyata keçirilir.
Bakı, Sumqayıt vә digәr rayonlarla birlikdә 11
regional bölmәdә sürücülük vәsiqәlәri verilir.
Sürücülük mәktәblәri vә kursları isә respub -
likamızın hәr yerindә kütlәvi şәkildә fәaliyyәt
göstәrir. Müxtәlif idman cәmiyyәtlәrinin, şir -
kәtlәrin, özәl sektorların vә dövlәt müәs sisә -
lәrinin tabeliyindә olan bu sürücülük mәk -

SÜRÜCÜ MƏDƏNİYYƏTİ HƏRƏKƏT
TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN ƏSASIDIR

Fәrhad Eyyubov,
Azәrbaycan Texniki Universitetinin Nәqliyyat logistikası 

vә hәrәkәtin tәhlükәsizliyi kafedrasının dosenti, 
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tәblәrinin sayını müәyyәn etmәk mümkün de -
yildir. Onu da qeyd edәk ki, onların hazırladığı
sürücü kadrlarının sayı yalnız sürücülük vәsiqәsi
alaraq avtomobili idarә etmәk hüququ әldә
etdikdәn sonra müәyyәnlәşdirilir. Müşahidәlәr
göstәrir ki, respublikamızda hazırlanan sürü -
cülәrin kütlәviliyi onların yüksәk peşә karlıqla
hazırlanmasına maneçilik törәdir. Ancaq avto -
mobillәşmәnin inkişafı ilә әlaqәdar olaraq bu
kütlәvilik qarşısıalınmaz prosesdir. Ona görә dә
bu mәsәlәyә inkişaf etmiş ölkәlәrin iş tәc -
rübәsinә uyğun şәkildә yanaşmaq daha mәq -
sәdәuyğundur. Sürücülük ixtisasına yiyәlәnmәk
2 mәqsәd üçündür. Birincisi, sürücülük peşәsi
vasitәsi ilә әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq,
ikincisi, öz şәxsi avtomobillәrini idarә etmәk.
Hәr iki halda sürücülәrin üzәrinә düşәn mәsu -
liyyәt böyükdür vә onlar hәrәkәtin tәh lükә siz -
liyini tәmin etmәyә borcludurlar. Reallıq ondan
ibarәtdir ki, özlәrinә sürücülük peşәsini seçәnlәr
daim sükan arxasında olur vә insanlara müxtәlif
nәqliyyat xidmәtlәri göstәrirlәr. Müşa hidәlәr
nәticәsindә mәlum olmuşdur ki, böyük şә -
hәrlәrdә intensiv hәrәkәt şәraitindә marşrut
avtobusunun sürücüsü bir növbә әrzindә 400-500
dayanacaqda dayanır, 2000-2500 dәfә ilişmә
muftasını ayıraraq sürәt dәyişmәsi edir. Qapı -
ların açılıb-bağlanmasını vә tormozlama әmә -
liyyatlarını da nәzәrә alsaq bunların sayı 7000-
8000-ә çatır. Hәmçinin sәrnişinlәrlә ünsiyyәt ya -
ratmaq da onların әsas göstәricilәrindәn biri dir.
Demәli, sürücülük peşәsini seçәnlәr vә xü susilә
sәrnişindaşıma prosesindә bu işlә mәşğul olanlar
yüksәk sürücü mәdәniyyәtinә malik olmalıdırlar. 

“Yol hәrәkәti haqqında” Azәrbaycan Res -
publikasının Qanununda yol hәrәkәtinin tәhlü -
kәsizliyinin tәmin edilmәsi üçün mühüm prin -
siplәr nәzәrdә tutulmuşdur:

– yol hәrәkәtindә iştirak edәn insanların hә -
yatının vә sağlamlığının tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
iqtisadi nәticәlәrindәn üstünlüyü;

– yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyinin tәmin edil -
mәsi zamanı insanların, cәmiyyәtin vә döv lәtin
mәnafelәrinә әmәl olunması;

– yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyinin tәmin edil -
mәsi ilә bağlı fәaliyyәtә mәqsәdyönlü vә
kompleks yanaşma.

Bu prinsiplәrdәn göründüyü kimi, hәrәkәtin
tәhlükәsizliyi yol hәrәkәtinin tәşkilinin әsas

mәqsәd funksiyalarından biridir. Hәrәkәtin
tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi SAYM siste -
minin elementlәrindәn dә göründüyü kimi, әsa -
sәn sürücünün üzәrinә düşür. Etibarlı vә mәdәni
sürücü yol hәrәkәtinin tәşkilindә çox böyük
әhәmiyyәt kәsb edir vә hәrәkәtin tәhlü kә sizl i -
yinin tәminatçısıdır. 

Yol hәrәkәtindә iştirak edәn nәqliyyat va -
sitәlәri tәyinatına vә xidmәt sahәlәrinә uyğun
olaraq müxtәlif sektorlara bölünürlәr. Bәzi xarici
ölkәlәrin nәqliyyat infrastrukturlarına uyğun
respublikamızda şәrti olaraq onları ümumi tә -
yinatlı, idarә tabeçiliyinә vә sa hibkarlara
mәxsus, şәxsi istifadәdә, tranzit vә beynәlxalq
tәyinatlı sektorlara bölmәk olar. 

Göstәrilәn bu nәqliyyat sektorlarında işlәyәn
sürücülәrin peşәkarlıq sәviyyәsi vә mәsuliyyәti
fәrqlidir. Hәr bir nәqliyyatı idarә edәn sürücü
yerinә yetirdiyi nәqliyyat xidmәtlәrinin vacib -
liyindәn asılı olmayaraq yol hәrәkәti qayda larına
әmәl etmәli vә hәrәkәtin tәhlükәsizliyinә öz töh -
fәlәrini vermәlidir. Sürücü mәdәniyyәti daha
geniş mәfhumdur. Hәr bir peşәkar sürücüyә mә -
dәniyyәtli sürücü demәk mümkün deyil. Mә -
dәniyyәt peşәkarlıq, etibarlılıq vә mәnә viyyatla
birlikdә özünü göstәrir. Hәr bir sürücü ölkә vә -
tәndaşıdır. Nәqliyyat vasitәsini idarә edәn za man
sürücü, yolu keçәn zaman piyada, nәq liyyat va -
sitәsindә gedәn zaman sәrnişin olur. Yol hәrәkәt
iştirakçısı kimi hәr bir şәxs öz mә dәniyyәti ilә
daim nümunә olmalıdır. 

Sürücülük peşәsini seçәnlәr müәyyәn xüsu -
siyyәtlәrә malik olmalıdırlar. Onlardan әn vacibi
yararlılıq kimi qiymәtlәndirilir. Yararlılıq özü dә
2 yerә – fiziki sağlamlıq vә psixofizioloji xüsu -
siyyәtlәrә ayrılır. Fiziki sağlamlığı hәkimlәr
müәyyәn cihazlar, analizlәr vә müşahidәlәr nә -
ticәsindә müәyyәn etsәlәr dә, psixofizioloji
xüsusiyyәtlәri müәyyәn etmәk çox çәtin olur.
Çünki çox ağır vә çәtin vәziyyәtlәrdә insanların
özlәrini necә aparmaqlarını müәyyәn etmәk o
qәdәr dә asan deyil. Sürücü ani bir gәrgin
vәziyyәtdә düzgün qәrar qәbul etmәyә borc -
ludur, çünki onun bir sәhv qәrarı böyük fәlakәt
törәdә bilәr. Sürücü peşәkarlığı sürücülük mәk -
tәblәrindәki hazırlıq sәviyyәsindәn dә çox
asılıdır. Sürücülük peşәsinә yiyәlәnmәk istә yәn -
lәr nәzәri biliklәri vә sürmә vәrdişlәrini dә -
qiqliklә mәnimsәmәlidirlәr. Hәr bir sürücü iş -
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lәmә qabiliyyәtinә malik olmalı vә nәqliyyat
xidmәtlәri sahәsindә işini yerinә yetirmәk üçün
cavabdeh şәxslәr onlara şәrait yaratmalıdırlar. 

Sürücü mәdәniyyәti dedikdә, onu yol-nәq -
liyyat mәdәniyyәtinin kontekstindә öyrәnmәk
daha düzgün sayılardı. Ona görә dә onları aşa -
ğıdakı әyani sxem şәklindә göstәrә bilәrik:

Sxemdәn göründüyü kimi, yol-nәqliyyat
mәdәniyyәti yol hәrәkәti iştirakçılarının mәnә -
viyyatı ilә çox bağlıdır. Mәnәviyyat isә şәx -
siyyәtin әqli, mәnәvi, bioloji vә sosial mühitindә
formalaşır. Hәr bir vәtәndaş mәktәbәqәdәr tәr -
biyә müәssisәlәrindә, orta vә ali ixtisas mәk -
tәblәrindә bütün biliklәrlә bәrabәr yol hәrәkәti
qaydaları vә hәrәkәtin tәhlükәsizliyi haqqında
mәlumatları öyrәnmәlidirlәr. Bu biliklәr vә
vәrdişlәr hәr bir insana yol mәdәniyyәtinin for -
malaşmasında böyük kömәklik göstәrәcәkdir. 

Sürücü mәdәniyyәti ölkәmizin mәdәniyyәtinә
müsbәt vә mәnfi tәrәfdәn dә tәsir göstәrә bilir.
Xarici ölkә vә vәtәndaşlarımıza göstәrilәn mә -
dәni nәqliyyat xidmәtlәri adamda xoş әhval ya -
radırsa, sürücülәrin xalqımıza yaraşmayan qeyri-

etik hәrәkәtlәri heç birimizә başucalığı gәtirmir.
Mәdәniyyәtin cәmiyyәt üçün nә qәdәr böyük

әhәmiyyәt kәsb etdiyini ümumilli lider Heydәr
Əliyev belә ifadә etmişdir: “Yüksәk mәdә niy -
yәtә malik olan xalq hәmişә irәli gedәcәk,
hәmişә yaşayacaq, hәmişә inkişaf edәcәkdir”. 

Ümumiyyәtlә, sürücü mәdәniyyәti bütün cә -

miyyәti maraqlandıran bir mәsәlәdir vә onun
müasir tәlәblәrә uyğun gәlmәsi üçün hәm dövlәt,
hәm dә ictimaiyyәt qarşılıqlı şәkildә nәzәrdә
tutulan mәqsәdyönlü tәdbirlәrdәn isti fadә et -
mәlidirlәr. 
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N
әqliyyat axınının sıxlığı fәza xa -
rakteristikası olub axının sıxlıq
dә rәcәsini (zolağın yüklәnmә dә -
rәcәsini) xarakterizә edir. Nәq liy -

yat axınının sıxlığı dedikdә, yol zolağının 1 km
uzunluğuna düşәn avtomobillәrin sayı başa
düşülür. Sıxlığın әn yüksәk qiymәti avtomobillәr
kolonla hәrәkәtsiz dayandıqda alınır. Müasir
minik avtomobillәri üçün bunun qiymәti 200
avt/km-dir. Belә sıxlıqda avtomobillәr arasında
ara mәsafәsi olmadığından hәrәkәt mümkün de -
yildir. Tәdqiqatlar zamanı mәlum olmuşdur ki,
minik avtomobillәri üçün sıxlığın praktiki qiy -
mәti 100 avt/km, avtobuslar üçün isә 33 avt/km-
dir.

Hәrәkәt şәraitindә yol-nәqliyyat hadisәlәrinin
(YNH) baş vermәsinә sәbәb olan göstәricilәrdәn
biri dә yolların hәrәkәti buraxma qabiliyyәtidir.
Hәrәkәti buraxma qabiliyyәti dedikdә, hәrәkәtin
tәhlükәsizliyini tәmin edәn hәr bir konkret
şәraitdә yolun hәrәkәt hissәsinin vә ziyyәti,
hәrәkәtin sıxlığı vә digәr yol şәraitlәri ilә müәy -
yәn edilmiş әn böyük sürәtlә yolun en kәsiyindәn
vahid zaman әrzindә keçә bilәcәk avtomobillәrin
maksimum sayı başa düşülür.

Yolların hәrәkәti buraxma qabiliyyәti avto -
mobillәrin sürәtindәn vә hәrәkәtin tәş ki lindәn
asılıdır [1]. Yolun hәrәkәti buraxma qabiliyyәti
öz ma hiyyәti etibarı ilә nәqliyyat axınlarının xid -
mәt göstәricisidir. Onun qiymәtinә yolun hәrәkәt
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his sәsinin parametrlәri, avtomobillәrin texniki-
istismar xarakteristikaları, yol hәrәkәtinin tex -
niki nizamlama vasitәlәrinin növü vә sayı, әrtaf
mühitin müәyyәn elementlәri vә s. tәsir göstәrir.
Ən böyük hәrәkәti buraxma qabiliy yәtinin
qiymәti nәzәri hәrәkәti buraxma qabi liyyәtinin
hesablanması zamanı әldә edilir.

Real şәraitdә hәrәkәt zamanı hәrәkәti bu -
raxma qa biliyyәtinin praktiki qiymәtinin hesab -
lanması daha mәqsәdәuyğundur. Praktiki hәrә -
kәti bu raxma qabiliyyәti dedikdә, yolda faktiki
yaranan nәqliyyat axınlarının hәrәkәt rejim -
lәrindә, onun әn çox buraxa bilәcәyi avto mo -
billәrin sayı başa düşülür. O axındakı minik vә
yük avto mo bil lәrinin, avtobusların sayından,
sürücülәrin ixtisas vә intizamından, yolun plan
vә uzunluq pro filinin elementlәrindәn, elәcә dә
iqlim şә raitindәn asılıdır. Onun qiymәti aşa ğ -
ıdakı kimi hesablanır [2]:

Pp=ω∙α∙Va∙qmax (1)
Burada ω – qarşıdakı hәrәkәt zolağının yük -

lәnmә dәrәcәsindәn asılı olan әmsaldır (ω=1,3 –
qarşıdakı hәrәkәt zolağı az yüklәndikdә, yәni
z≤0,4; ω=1,0 – intensivlik zolaqlar üzrә bәrabәr
paylandıqda; ω=0,99 – qarşıdakı hәrәkәt zolağı
çox yüklәndikdә, yәni z≥0,4); α – yol şәraitlәri
vә yolun növündәn asılı olan әmsaldır
(α=0,20...0,22);  Va – baxılan sahәdә sәrbәst hә -
rәkәt sürәtidir, km/saat; qmax – baxılan sahәdә
maksimum hәrәkәt sıxlığıdır, avt/km.

Yolun hәrәkәti buraxma qabiliyyәti, hәmçinin
nәqliyyat axınının tәrkibindәn vә axında olan

avtomobillәrin texniki-istismar göstәricilәrindәn
asılıdır. Müxtәlif hәrәkәt sürәtlәrindә axının tәr -
kibinin eyni olduğu halda, yollarda әn çox
hәrәkәti buraxma qabiliyyәti minik avto mo -
billәrindә, sonra yük avtomobillәrindә, daha son -
ra isә avtobuslarda alınır [3].

Hәrәkәt sürәtinin qiymәtinin müxtәlif hәd -
lәrdә dәyişmәsi istәr yol-nәqliyyat hadisәlәrinin
baş vermәsi ilә, istәrsә dә yollarda hәrәkәti
buraxma qabiliyyәtinә tәsiri ilә sәciyyәlәnir.
Hәrәkәti buraxma qabiliyyәtinin qiymәtini
hesabladıqda aşağıda qeyd olunan mәsәlәlәr
qarşıya qoyulmuşdur: 

– axında hәrәkәt edәn avtomobillәr eyni tip -
lidir, yәni nәqliyyat axını bircinslidir;

– axında avtomobillәr eyni sürәtlә vә bәrabәr
ara mәsafәlәri ilә hәrәkәt edirlәr;

– avtomobillәr bir-birinin ardınca cәrgә ilә
hәrәkәt edir, heç bir manevr vә ötmә әmә liy -
yatları yerinә yetirilmir.

Hәrәkәti buraxma qabiliyyәtinin qiymәtini
tәyin edәrkәn hesabatlar üç şәrait nәzәrә alın -
maqla – hәm şәhәr şәraitindә (şәhәr yollarında),
hәm şәhәrәtrafı vә rayon yollarında, hәm dә ma -
gistral yollar üçün aparılmışdır (cәdvәl 1, 2, 3).
Hesabatdan alınmış nәticәlәrin qrafiki asılılıqları
şәkil 1-dә göstәrilmişdir.

Cәdvәl 1.
Nәqliyyat axınının sıxlığı nәzәrә alınmaqla
hәrәkәt sürәtinin praktiki buraxma qabiliy -

yәtinә tәsiri (Şәhәr yollarında)
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Hesabatların analizi belә söylәmәyә imkan
verir ki, hәrәkәt şәraitindә qarşı zolağın yük -
lәnmәsindәn asılı olmayaraq, istәnilәn hәr bir
halda nәqliyyat axınının sıxlığının sabit qiy mәt -
lәrindә hәrәkәt sürәtinin qiymәtinin artması ilә
yolların hәrәkәti buraxma qabiliyyәti dә arta -
caqdır. Bu artımın qiymәti qarşıdakı hәrәkәt zo -
lağı az yüklәndikdә daha böyük hәdlәrdә dәyişir.
Qarşıdakı hәrәkәt zolağında zolaqlar üz rә in -

tensivliklәr bәrabәr paylandıqda vә ya zo laqlar
daha çox yüklәndikdә bu zaman hәrәkәt sürә -
tindәn asılı olaraq hәrәkәti buraxma qabiliy -
yәtinin qiy mәti bir-birindәn o qәdәr dә böyük
hәdlәrdә fәrq lәnmәyәcәkdir.

Nәticә. Deyilәnlәrdәn belә nәticәyә gәlmәk
olar ki, nәqliyyatda hәrәkәt sıxlığı nәzәrә alın -
maqla hәrәkәt sürәtinin qiymәtinin artması ilә
yolun praktiki buraxma qabiliyyәtinin qiymәti

Cәdvәl 2. 
(Şәhәrәtrafı vә rayon yollarında)

Cәdvәl 3.
(Magistral yollarda)
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düz mütәnasib olaraq artır. Eyni zamanda qarşı -
dakı hәrәkәt zolağının yüklәnmәsindәn asılı ola -
raq hәrәkәti buraxma qabiliyyәtinin praktiki qiy -
mәtlәri intensivlik zolaqları üzrә bәrabәr pay lan -
dıqda vә ya çox yüklәndikdә nisbәtәn az hәd -
lәrdә bir-birindәn fәrqlәnir. 
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A.Sharifov 
Assessment of the impact of movement
speed on the motion release ability, 

taking into account the density 
of the transport flow

Abstract
The article analyzed the effect of speed on

throughput, taking into account the traffic
intensity and other indicators characterizing the
movement. The calculations were carried out for
urban highways, suburban and rural roads, and
trunk roads. Furthermore, the calculations re -
vealed that, regardless of the load of the onco -
ming direction, the practical value of the
throughput increases proportionally with increa -
sing speed.

А.Шарифов
Оценивание влияния скорости движения
на пропускную способность движения с
учетом плотности транспортного потока

Аннотация
В статье проанализировано влияние ско -

рости на пропускную способность с уче том
плотности транспортного потока и других
показателей, характеризующих движение.
Расчеты проведены для городских дорог, для
пригородных и районных дорог и для ма -
гистральных дорог. А также при прове дении
расчетов выявлено, что независимо от заг -
рузки встречного направления практическое
значение пропускной способности уве личи -
вается с увеличением скорости движения.

Şәkil 1. 
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M
üasir dövrdә elm, texnika vә sә -
nayenin sürәtli inkişafında in -
sanların hәyat fәaliyyәti pro -
sesindә onların iş qabiliyyәti vә

sağlamlığının tәminindә әmәyin mühafizәsi vә
texniki tәhlükәsizlik mәsәlәlәri vacib әhәmiyyәt
kәsb edir. Əmәyin mühafizәsi özündә  qanun -
vericilik aktlarını, sosial-iqtisadi, tәşkilati, tex -
niki, sanitariya-gigiyenik vә müalicә-profi laktik
tәdbirlәri cәmlәşdirir. 

Əmәyin mühafizәsi vә texniki tәhlükәsizlik
mәsәlәlәri hәr bir demokratik dövlәtin sosial si -
yasәtinin әsasını tәşkil edir. Ona görә dә mül -
kiyyәt vә tәşkilati-hüquqi formasından asılı
olmayaraq bütün müәssisәlәr üçün әmәyin
mühafizәsi sahәsindә vahid tәlәblәr müәyyәn
edilmәlidir. Əhalinin sosial müdafiәsi sisteminin
obyektlәri, tibb vә tәhsil tәşkilatları (bundan son -
ra sosial әhәmiyyәt kәsb edәn obyektlәr) hә mişә
artan tәhlükә zonası olmuşdur. Yanğınlar, terror
aktları, binaların dağılması kimi hadisәlәr bu
obyektlәrin tәhlükәsizliyinә potensial tәh didlәrin
tam siyahısı deyildir. Sosial infras truktur ob -
yektlәrinin vahid tәhlükәsizliyinin vәziyyәti haq -
qında statistik mәlumatların topla nılması, sax -
lanılması, tәhlili vә cavab tәd bir lәri nin vax tında
görülmәsi mәqsәdi ilә Azәr bay canda sosial
әhәmiyyәtli obyektlәrin vahid tәhlü kәsizliyinin
monitorinq sistemi tәtbiq edilmişdir. 

Sosial әhәmiyyәtli obyektlәrin vahid tәh -
lükәsizliyinin vәziyyәti barәdә monitorinqin әsas
vәzifәlәri aşağıdakılardır:

– fәrdi texniki xәbәrdarlıq cihazlarından isti -
fadә etmәklә yanğınların aşkarlanması vә in -
sanlara yanğın barәdә xәbәrdarlıq vaxtının
azaldılması; 

– yanğın baş verdikdә yanğınsöndürmә xid -
mәtinin xüsusi radio kanalları vasitәsi ilә avto -
matlaşdırılmış çağırışının tәmin edilmәsi;

– sosial әhәmiyyәtli obyektlәrdә hüquq poz un -
tularının qarşısının alınması;

– yaşlı vәtәndaşların, әlillәrin vә uşaqların
hüquq vә qanuni mәnafelәrinin tәmin edilmәsi;

– sosial müdafiә müәssisәlәrinin, tibb vә
tәhsil tәşkilatlarının (bundan sonra tәşkilatlar,
qurumlar), sosial әhәmiyyәtli obyektlәrin vahid
tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün vaxtında
tәdbirlәrin görülmәsi;

– insanların tәxliyyә vә xilasetmә yollarını
vaxtında müәyyәnlәşdirmәk üçün fövqәladә halın
(yanğının) inkişafı barәdә aktual mәlumatların
verilmәsi, hәmçinin fövqәladә halın (yanğının)
aradan qaldırılması üçün prioritet tәdbirlәrin
görülmәsi;

– sosial әhәmiyyәtli obyektlәrin vahid tәhlü -
kәsizliyinin vәziyyәti, o cümlәdәn yanğından mü -
hafizә sistemlәrinin vәziyyәti barәdә statistik
mәlumatların toplanılması, saxlanılması vә ötü -
rülmәsi;

– dövlәt hakimiyyәtinin icra orqanlarına vә
bәlәdiyyәlәrinin yerli hakimiyyәt orqanlarına
sosial әhәmiyyәtli obyektlәrin vahid tәhlükә -
sizliyini tәmin etmәk üçün tәdbirlәrin hәyata
keçirilmәsindә tәşkilati vә metodiki yardımın

ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ VƏ TEXNİKİ
TƏHLÜKƏSİZLİYİN BƏZİ ASPEKTLƏRİ

UOT: 658.332.3
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göstәrilmәsi;
– sosial әhәmiyyәt kәsb edәn obyektlәrin

vahid tәhlükәsizliyini tәmin etmәk barәdә
 mәlumatların şәffaflığı, açıqlığı vә vaxtında
alınması üçün şәraitin yaradılması.

Nәzarәt edilәcәk sosial әhәmiyyәtli ob yekt -
lәrin vahid tәhlükәsizliyinin vәziyyәti haq qında
mәlumatların yenilәnmәsi  bu sosial әhә miyyәtli
obyektlәrin rәhbәrlәri tәrәfindәn hәyata keçirilir.

Tәhsil sahәsindә fövqәladә halların qarşısının
alınması vә lәğvi üçün funksional alt sistemin
әsas elementlәrinin tәşkili, qüvvә vә vasitәlәrin
qurulması prinsiplәri, tapşırıqların yerinә yeti -
rilmәsi qaydası vә әsas elementlәrinin qarşılıqlı
tәsiri vacib rol oynayır.

Fövqәladә halların qarşısının alınması vә
lәğvi üzrә vahid dövlәt sistemi çәrçivәsindә mül -
ki müdafiәnin әsas vәzifәlәri aşağıdakılardan
ibarәtdir:

– tәlәbәlәrin, tәhsil müәssisәlәri vә tәşki -
latların işçilәrinin fövqәladә hallardan qorun -
masını tәmin etmәk sahәsindә normativ sәnәd -
lәrin hazırlanmasında iştirak etmәk;

– fövqәladә halların qarşısını almağa vә
fövqәladә vәziyyәtlәrdә tәhsil müәssisәlәri vә
tәşkilatların fәaliyyәtinin dayanıqlığını artır -
mağa yönәldilmiş hәdәfli vә elmi-texniki proq -
ramların icrasında iştirak etmәk;

– mülki müdafiә vә fövqәladә halların ida -
rәetmә orqanlarının, qüvvә vә vasitәlәrinin föv -
qәladә hallar tәhlükәsi yarandıqda hәrәkәtә
keçmәsinә hazırlığını tәmin etmәk;

– fövqәladә hallardan qorunma sahәsindә
mәlumatların toplanılması, işlәnilmәsi, müba -
dilәsi vә verilmәsini tәmin etmәk;

– idarәetmә orqanları işçilәrinin, mülki mü -
dafiә vә fövqәladә hallar funksional alt siste -
minin yaradılması, tәkmillәşdirilmәsi vә tәdri -
sinin artırılmasını hәyata keçirtmәk;

– fövqәladә halların qarşısının alınması vә
cavab tәdbirlәri üçün tәlimlәr tәşkil etmәk;

– mәktәblilәr, kursantlar vә tәlәbәlәr üçün
hәyat tәhlükәsizliyinin әsasları üzrә tәlimlәr
tәşkil etmәk;

– hәyat fәaliyyәtinin tәhlükәsizliyi fәnn müәl -
limlәrinin ixtisasartırma hazırlığını tәmin etmәk;

– tәlәbәlәrin, tәhsil müәssisәlәri vә tәş ki -
latların işçilәrinin fövqәladә hallardan qo -
runması sahәsindә tәlimlәr tәşkil etmәk;

– tәhsil müәssisәlәri vә tәşkilatlarda föv -
qәladә hadisәlәrdәn qorunma sahәsindә müәy -
yәn edilmiş qaydalara әmәl olunmasına nәzarәt
etmәk;

– tәlәbәlәrin, tәhsil müәssisәlәri vә tәş -
kilatların fövqәladә hallardan tәsirlәnәn işçi -
lәrinin sosial vә psixoloji müdafiәsi üçün tәd -
birlәr hәyata keçirtmәk;

– tәlәbәlәrin, tәhsil müәssisәlәri vә tәşki -
latların fövqәladә hallardan qorunması sahә -
sindә, o cümlәdәn onların lәğvi ilә mәşğul olan
şәxslәrin hüquq vә vәzifәlәrinin hәyata keçi -
rilmәsini tәmin etmәk;

– icra vә yerli hakimiyyәt orqanları, idarә,
tәşkilat rәhbәrlәri ilә fövqәladә halların qar -
şısının alınması vә cavab tәdbirlәri sahәsindә
qarşılıqlı fәaliyyәt göstәrmәk.

Tәlәbәlәrin, tәhsil müәssisәlәri vә tәşki -
latların işçilәrinin fövqәladә hallardan qorun ması
işinin tәşkili üçün fәaliyyәt göstәrәn bir funk -
sional tәhsil altsistemi yaradılmalıdır. Fövqәladә
halların qarşısının alınması vә lәğvi üzrә komis -
si yanın әsas vәzifәlәri bunlardır:

– fövqәladә halların qarşısının alınması vә
lәğvi üçün tәşkilati tәdbirlәrin hazırlanıb hәyata
keçirilmәsindә, fövqәladә hallarda tәhsil müәs -
sisәlәri vә tәşkilatların fәaliyyәtinin sabit liyi vә
tәhlükәsizliyini tәmin etmәk;

– fövqәladә halların mühafizәsi sahәsindә
elmi-texniki proqramların hazırlanıb hәyata
keçirilmәsindә iştirak etmәk;

– idarәetmә orqanlarının vәzifәli şәxslәri vә
fövqәladә hallar işçilәri üçün tәlimlәr tәşkil
etmәk, lazımi avadanlıqla tәmin etmәk;

– tabeliyindә olan idarә vә tәşkilatlarda fövqәladә
hallara cavab tәdbirlәrinin lokal laş dırılması vә
onların lәğvi üzrә işlәri әla qә lәn di rmәk;

– icra hakimiyyәti orqanları, yerli hakimiyyәt
orqanları, tәhsil müәssisәlәri vә digәr tәşki -
latlardan fövqәladә hallar zamanı qorunma
sahәsindә mәlumatlar toplamaq, işlәmәk vә
mübadilә etmәk. 

Fövqәladә hallarda tәhsil tәşkilatında tәxliyyә
vacibdir vә bәzәn qorunmanın yeganә etibarlı
yoludur. Tәxliyyәnin mәqsәdi insanları tәhlükәli
әrazilәrdәn daşımaq (çıxartmaq) vә itkilәri
minimuma endirmәk, ixtisaslı mütәxәssis kadr -
ları saxlamaq, iqtisadi obyektlәrin fәaliy yәtinin
sabitliyini tәmin etmәk, tәcili yardım mәrkәz -
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lәrindә xilasetmә vә digәr tәxirәsalınmaz işlәrin
aparılması üçün şәhәrәtrafı әrazidә güc vә
avadanlıq qruplarının formalaşdırılmasına şәrait
yaratmaqdır. 

Tәxliyyә xüsusiyyәtlәri fövqәladә mәnbәnin
xarakteri (әrazinin radioaktiv vә ya kimyәvi çirk -
lәnmәsi, zәlzәlә, qar uçqunu, sel, daşqın), föv -
qәladә vәziyyәt mәnbәyinә ziyan vuran amillәrin
xüsusiy yәt lәri ilә müәy yәn edilir.

Tәhlükәsiz bölgәlәrә tәxliyyә, bilavasitә tәlә -
bәlәrin, müәllimlәrin vә tәhsil tәşkilatlarının iş-
çilәrinin, maddi vә mәdәni dәyәrlәrin mülki
müdafiә qruplarına aid edilәn şәhәrlәrdәn vә digәr
yaşayış mәntәqәlәrindәn, xüsusi әhәmiyyәt kәsb
edәn tәşkilatlara aid olan qәsәbәlәrdәn tәhlükәsiz
әrazilәrә tәxliyyә edilmәsini әhatә edir. Tәh -
lükәsiz bölgә yerli vә tәxliyyә edilmiş әhalinin
yaşayışı, habelә maddi vә mәdәni dә yәrlәrin sax -
lanılması üçün hazırlanmış şә hәr әtrafı әrazi dәki
bir sahәdir. Əhalinin yerlәş diril mәsi, maddi vә
mәdәni dәyәrlәrin qorun ması, saxla nılması üçün
tәhlükәsiz әrazilәr әv vәlcәdәn icra haki miyyәti vә
yerli hakimiyyәt orqanları, hәmçinin mülki
müdafiә idarәetmә vә hәrbi ida rәetmә orqanları ilә
razılaşdırılaraq müәyәn edi lir.

Nәticә. Belәliklә, aparılan araşdırmalar әmә -
yin mühafizәsi vә texniki tәhlükәsizlik mәsә -
lәlәrindә yarana bilәcәk fövqәladә halların qarşı -
sının alınması vә nәticәlәrin aradan qaldırıl -
masında tәhsil müәssisәlәri vә tәşkilatlara veri -
lәn tәlәblәr, maariflәndirmә mәsәlәlәri, texniki
vә tәşkilati tәdbirlәrin vacibliyi, әhәmiyyәti
ümumilәşdirilmiş formada göstәrilmişdir.
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Some aspects of labour protection and
technical safety

Abstract
The article provides an overview of some

aspects of labour protection and Occupational
Safety and Health (OHS). The requirements for
labour protection, social protection, infras truc -
ture, emergencies, the causes and conse quences
of the analysis, and the unified safety system for
important facilities have been studied. The
measures to be taken to prevent and elimi nate the
consequences of hazards arising in educational
institutions and other organizations during emer -
gencies have been specified.

Г.Гаджиметов, М.Гумбатов, Э.Гафаров
Некоторые аспекты охраны труда и 

технической безопасности
Аннотация

В статье описаны некоторые аспекты ох -
раны труда и техники безопасности. Анали -
зированы требования охраны труда, воз -
можные чрезвычайные ситуации, инфрас -
труктура, социальные вопросы защиты в
процессе жизнедеятельности человека в раз -
личных отраслях экономики и единая сис тема
безопасности объектов. Приведены ме ро -
приятия учебных заведений и других орга -
низаций по предупреждению и ликви да ции
возникших опасностей.                                    
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SKALPERATORUN İŞ REJİMİNİN TƏDQİQİ VƏ
TİTRƏMƏ TEZLİYİNİN TƏYİNİ 

T
axılın becәrilmәsindә әsas işlәrdәn
biri mәh sul yetişdikdәn sonra onu
vaxtında, qısa müd dәtdә itkisiz vә
keyfiyyәtli yığmaqdır. Mәhsul yığı -

mı birinci növbәdә, әn tez mәhsulun yetişdiyi
sahәlәrdә aparılır. Biçin zamanı alaq bitkilәrinin
yaşıl kütlәsi buğdaya qarışır. Qurudulduqdan
sonra isә taxılı qarışıqlardan tәmizlәmәk, itkinin
qarşısını almaq mәqsәdi ilә skalperatorlardan
istifadә daha sәmәrәlidir. Bu mәqsәdlә tәdqiq et -
diyimiz skalperatorun iş rejimini nәzәrinizә
çatdırmağı mәqsәdәuyğun hesab edirik.

Skalperator A1 – БЗО taxılı ilkin iriölçülü qa -
rışıqlardan (daşlardan, sünbüllәrdәn, qılpınlardan
vә s.) tәmizlәmәk üçün tәtbiq olunur (şәkil 1).
Bu qarışıqlar, әsasәn taxılın yığılması, saxla nıl -

ması vә nәql olunması zamanı taxıla qarışa bilir.
Skalperatorun gövdәsi işçi kameraya (2) vә ora -
da quraşdırılmış xәlbirli barabana (3) malikdir.
Gövdәyә üç әdәd dayaq (6) qoyulmuş, onlara
pәncә qaynaq edilmiş vә pәncәlәrin üzәrindә yu -
valar qoyulmuşdur ki, skalperatoru anker boltları
ilә döşәmәyә bağlamaq mümkün olsun. Yan
divarına П formalı bir kronşteyn qaynaq olun -
muş vә onun üzәrindә dayaq yastıqları, hәrәkәt
valı vә ötürmә qovşaqları yerlәş dirilmişdir. Əks
tәrәfindә isә böyük pәncәrә var dır ki, o da ba -
rabanın quraşdırılması vә çıxa rılması üçün im -
kan yaradır, yәni onu üst qapağa bağlayır. Ma -
şının mexaniki ötürmәsi (4) sonsuz vint reduk -
torundan vә elektrik mühәrrikindәn, onları bir -
lәşdirәn pazvari qayış ötürmәsindәn ibarәtdir.
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maşınların tәdqiqi onun iş rejiminin müәyyәn edilmәsi vә digәr konstruktiv parametrlәrinin tәyin
olunmasına yönәldilmişdir.

Açar sözlәr: skalperator, titrәmә avadanlığı, fırlanan vә titrәyәn baraban, sürtünmә әmsalı,
qasnağın әhatә bucağı, aparan vә aparılan qanadlar, sürtünmә momenti, qasnağın nisbi hәrәkәti.
Key words: scalperator, vibration equipment, rotating and vibrating drum, friction coefficient,
angle of incision, wings leading and conducting, friction moment, the relative motion of the hood.
Ключевые слова: скальператор, вибрационное оборудование, вращающийся и вибри ру ю -
щийся барабан, коэффициент трения, угол обхвата шкива, ведущие и ведомые ветви,
момент трения, относительное движение шкива.
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Skalperatorun xәlbirli barabanı üfüqi oxa vә
kansol olan vala malik olub, әsas işçi orqan
sayılır. Onun sferik dibi  barabanın sәthindә hәm
25x25 mm, hәm dә üst fraksiyanı xaric etmәk
üçün 10x10 mm ölçüdәdir. Barabanın daxili sәthi
boyu vint xәtti yaradan kürәk qoyulmuşdur.
Polad lövhәdәn hazırlanmış bu kürәyin mәqsәdi
barabanın içindә olan qarışıqları sürәtlә xaric
etmәkdir. Hәmin kürәyin kisti elastik çubuqlarla
aşağıda xәlbir barabanın uzunluğu boyu
yerlәşmişdir. Yeri gәlәndә onu tutqacı ilә birgә
geriyә qatlamaq mümkündür. Qәbul qurğusu (1)
tәhnә formalı maili nov vә onun borucuğundan
iba rәtdir. Skalperatorun iş prinsipi taxıl qarışığını
iriölçülü digәr elementlәrdәn ayırmaqdır. Qәbul
borucuğundan (7) ilkin taxıl qarışığı sәlis ötü rü -
lür vә qәbul hissәsindә xәlbir barabanı novuna
(3) tökülür. Bu pәncәrәdәn keçәrәk taxıl qarışığı
lap iriölçülü qarışıqlardan tәmizlәnilir vә sonrakı
tәmizlәnmә mәrhәlәsinә göndәrilir. Qarışıqlar
tәdricәn barabanın açıq hissәsindә hәrәkәt edә -
rәk vint kürәklәri vasitәsi ilә tullantılar üçün
nәzәrdә tutulan çıxış pәncәrәsinә atılır.

Şәkil 1. Barabanşәkilli skalperator A1– БЗО
Skalperatorun iş sәmәrәliliyinә xәlbirli bara -

banın fırlanma tezliyi, yuvacıqların ölçülәri vә
xәlbirlәrin tıxanma dәrәcәsi tәsir edir. Bara ban -
şәkilli skalperatorun sәmәrәli xüsusiy yәtlәrinә
iriölçülü qarışıqların sәmәrәli tәmiz lәnmәsi, xәl -
birlәrin asanlıqla әvәz olunması vә iş zamanı
yüksәk etibarlılığı aiddir. Skalperatorun istismarı
zamanı aşağıdakı çatışmazlıqlar meydana çıxa
bilәr. Bunlar әsasәn taxılın hәddindәn artıq yük -
lәnmәsi, barabanın gözlüklәrinin tutulması vә
kobud qarışıqların taxıl ilә birgә kәnarlaşması,
kistlәrin torlara lazımi dәrәcәdә sıxıl maması vә
elastik çubuqların yeyilmәsi xәlbirli barabanın

göz lük lәrinin tutulmasına, elәcә dә ötürücü qa -
yışların boşalmasına, barabanın tama milә fırlan -
mama sına sәbәb ola bilәr. Burada yas tıq göv dә -
lәrinin hәddindәn artıq qızması sonsuz vint re duk -
torunun tamamilә yağsız işlәmәsi sәbәbindәn dә
ola bilәr. A1-БЗО barabanlı skalpe ratorun tex niki
xarakteristikası üzrә mәhsul darlığı 100 t/saat-dır.

Skalperatorun әn müasir modellәrindәn biri
motorlu titrәmә barabanı olan skalperatordur. Bu
qurğuda xәlbirlәmә әmәliyyatı fırlanan vә tit -
rәyәn (dairәvi titrәyәn) barabanlı xәlbirdә – göv -
dәdә gedir. İriölçülü qarışıqların tәmiz lәn mәsi
barabanın әlavә titrәmәsi hesabına әldә olu nur.
Bu mәnada bu qurğular daha yüksәk mәh -
suldarlıq әldә etmәyә imkan verir. 

Son tәdqiqatlar göstәrir ki, skalperatorların
mәhsuldarlığı 60 ton/saat-a çatır. Hansı ki, bu
qurğuların mәhsuldarlığını 120-150 ton/saat-a
qәdәr yüksәltmәk mümkündür. Bu sәbәbdәn dә
skalperatorun texniki parametrlәrinin yüklәn -
mәsi mütlәqdir. Belә maşının yaradılması üçün
onun texniki parametrlәrinin mühәndis hesa -
batlarının kömәyi ilә dәqiqlәşdirilmәsi vacibdir.
Skalperatorların belә üstün cәhәtlәrinin bu tip
işçi orqanlarla yüksәk sәmәrәsinin tәmin edil -
mәsi vacib mәsәlәdir. Bu mәqsәdlә xәlbirli si -
lindrin böyük әtalәt momenti olmaqla titrәyәn
friksion ötürmә istifadә olunmaqla hәrәkәt edәn
lentin әksinә titrәyәn tormoz lentinin tәtbiqi
nәzәrdә tutulur. Burada müasir mühәndis hesabat
üsulları tәtbiq edilmәklә, skalperatorun tormoz -
layıcı lentlә qasnaqlarının birgә hәrәkәti, elәcә
dә xarici müqavimәt momentinin hәrәkәtә tәsiri
onun tarımlıq rejimindә işi nәzәrә alınacaqdır.
Belә bir nәzәri tәdqiqat aşağıdakı sxemdә göstә -
rilәn skalperatorun friksion titrәyәn ötürmәsinin
iş rejiminin dәqiqlәşdirilmәsinә yönәldilmişdir
(şәkil 2). 

R1 vә R2 radiuslu vә tam әtalәt momenti J
olan ikiqat qasnaq (3) iki әdәd dartılmayan
elastik lentlәrlә (1, 2) әhatә olunmuş vә әhatә
bucaqları α1 vә α2-dir. Burada α1>α2 -dir.
Lentlәrin bir ucları eninә tir (traversa) (6) ilә sәrt
bağlanmış, digәri isә 4 vә 5 yayları ilә eninә tirә
(6) bağlanmışdır. Yayların hesabına burada Sp vә
Pp ilkin tarımlanma yaradılmışdır. Bu lentlәrdәn
biri (1) hәrәkәtverici, digәri isә (2) tormozlayıcı
lentlәrdir. Burada traversa mexaniki ötürmә ilә
әlaqәdar olub, barabanın (3) dairәvi titrәmәsini
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tәmin edә bilir. Bu kiçik harmonik fırlanma ψ
amplitudası  vә ω tez liyi ilә baş verir:

φ=ψ sinωt           (1)
Lentin aparan vә aparılan qanadlarının sürüş -

mәsi mәlum Eyler düsturu ilә ifadә olunur:

Burada Sap – aparan qanadın tarımlanma
qüv vәsi;

Sпl – aparılan qanadın tarımlanma qüvvәsi;
α – lentlә barabanın әhatә bucağı;
f – sürtünmә әmsalıdır (lentlә qasnaq ara -

sında).
Yuxarıdakı (2) ifadәdәn istifadә etmәklә sür -

tünmә qüvvәsi momentini lentin qasnaq üzәrindә
sürüşmәsi zamanı M1+ vә әks momenti isә M1 –
işarә etmәklә aşağıdakı ifadәlәri alarıq:

M1+= -R1 Sp (eα1 f-1)

M1 –= R1 Sp (1-eα1 f)      (3)
Hәmin ifadәlәri digәr lentlәr üçün yazsaq ala -

rıq:

M2+= R1 Sp (1-eα1 f) 

M2 –=-R1 Sp (eα1 f-1)       (4)
Qeyd edәk ki, qasnağın müsbәt, ya mәnfi isti -

qamәtdә, yәni әks istiqamәtdә hәrәkәti bu mo -
ment ifadәlәri ilә tәyin oluna bilәr. Hәr iki isti -
qamәtdә lentin qasnaq üzәrindә sürüşmәsi za -
manı ümumi moment aşağıdakı ifadәdәn tәyin
oluna bilәr:

Ml+=R1 Sp (1-eα1 f) - R1 Sp (eα1 f-1)

Ml-= -R1 Sp (eα1 f-1)+ R1 Sp (1-eα1 f)     (5)  

Qasnağın nisbi hәrәkәtinin differensial tәn -
liyini (1) әsasәn aşağıdakı kimi yazmaq olar:

φ"=ψ(sinδ-μ)          (6)

Burada µ nisbi vә mütlәq sürәtlәrin isti -
qamәtlәrindәn asılı olan parametrdir vә cәdvәl 1-
dә onun qiymәtlәri verilib. φ1 vә φ2 ampli tu -
danın mәnfi vә ya müsbәt qiymәtlәrinә uyğun
seçilir, z isә ölçüsüz parametr olub qas nağın nis -
bi hәrәkәtinә müqavimәti xarak terizә edir.

Cәdvәl 1.

Lentin uzunömürlüyü üçün optimal nöqteyi-
nәzәrdәn onun iş rejimi µ-nün µ+<1, -µ->1
hәddindә olur. Bu parametrin ani olaraq dә -
yişmәsi dә mümkündür. Tam dövrün 2π fazası
ayrı-ayrı hәdlәrә bölünmüş vә hәmin kәmiy -
yәtlәr üçün sabit olanları seçilmişdir. Qasnağın
nisbi hәrәkәtinin sәrhәd qiymәtlәrinә uyğun φ́́́́ ́ =
ψ(sinδ-µ+) vә φ́́́́ =́ψ (sinδ-µ) bu faza bucaqlarının
nisbi hәrәkәtә uyğun çevrilmәsi bu
halda qasnağın tam hәrәkәti hәmin fazalar üçün

hesablanmalıdır. Bu tәnliyin
qrafik göstәricisi şәkil 3-dә veril mişdir. 

Şәkil 3. Bucaq sürәtinin vә tәcilinin qrafiki
Hәmin qrafikdә qırıq xәtlә göstәrilәn birlentli

Şәkil 2. Skalperator mexanizminin sxemi 
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ötürmәyә qasnağın maksimum tәcilinin istifadә
edilmәyәn halı, bütöv xәtlә göstәrilәn isә tormoz
lentinin istifadә edildiyi hal üçün verilmişdir.
Qrafikdәn göründüyü kimi, maksimum tәcilin
istifadә olunması halı hәrәkәt fazasında yerdә -
yişmәnin azalmasına sәbәb olur. Burada lentin
praktik olaraq sәrt olması vә hәrәkәt vaxtı onun
nisbi uzanmaması nәzәrdә tutulmuşdur. Lakin
hәqiqәtdә ötürmәnin lentinin nisbi uzanması vә
yayın dartılmasının dәyişmәsi baş verir. Aydın
mәsәlәdir ki, yayın dartılma istiqamәtindә hәmi -
şә deformasiyalar baş verir. Mexanizmin dina -
mik modelinә hәmin uzanma vә hәmin defor -
masiya tәsir edir. 

Lentin uzunluğu onun düzxәtli hissәlәrinin l1
vә l2, elәcә dә çevrәvi hissәsinin lR=R1α0, yayın
uzunluğu isә lp-dir (şәkil 4 a, b).

Şәkil 4.
Mexanizmin işçi vәziyyәtindә lentin ilkin dar -

tılması Δlо, yayın dartılması isә Δlp olur. Onların D
nöqtәsindә birlәşmәsi göstәrilmişdir (şәkil 4. b). Belә
ki, lentin hәr iki ucluğunun dartılması yayın ilkin
dartılmasına uyğun gәlir vә ya yara nan normal
reaksiya lentin uzunluğu boyu sabit qalır. Lentin tam
uzanması aşağıdakı ifadә ilә tә yin olunur:

Burada E – elastiklik modulu (N/m2), F – len -

tin en kәsik sahәsidir (m2).
Birinci intervalda lentin aktiv uzanması

zamanı nisbi uzanma Eyler qanununa tabe olur:
(şәkil 4. a)

Yayın uzanması isә yayın sәrtliyindәn asılı
olaraq Huk qanununa tabe olur. 

Lentin nisbi uzanması vә yayın dartılması
şәkil 4. a-da göstәrilmişdir. Belә ki, yayın әn
böyük dartılması vә әn kiçik dartılması 1 vә 2
intervallarına uyğun gәlir (Ś+ , Ś́ ́+).

Nәticә. Belәliklә, skalperatorun iş rejiminin
tәdqiqini zәruri edәn bütün amillәri ümumi lәş -
dirәrәk bu nәticәyә gәlmәk olar ki, yayların ilkin
tarımlığını sürtünmә әmsalına uyğun Eyler düs -
turu ilә hesablayıb, son tarımlığı isә elastiklik
hәddindә barabanın titrәmәsinin amplituduna uy -
ğun seçmәk vacibdir. 
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Abstract
After harvesting and drying the grain, grain

cleaning using vibratory grain separators (scal -
perators) is considered more promising due to its
high productivity and low operating costs. The study
of such machines also aims at defining its operating
mode and selecting other construc tive parameters.
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вибрации скалператора
Aннотация

После сбора и сушки зерно подвергается
очистке от грубых примесей в вибрационных
барабанных сеператорах (скальператорах). Ис -
пользование названных оборудований отли -
чается высокой производительностью и мень -
шей затратой при експулотации и считается
перспективной. Иследование этих машин, опре -
деление их режима работы и конс тру тивных
параметров является целью данной статьи. 
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OFSET ÇAP MAŞINLARINDA 
SİLİNDRLƏR ARASINDA ÇAP TƏZYİQİ

YARADAN BASQI MEXANİZMİNİN TƏDQİQİ 

Şәbnәm İsmayılova,
Azәrbaycan Texniki Universitetinin
Maşın vә mexanizmlәr nәzәriyyәsi kafedrasının doktorantı
e-mail: sebnemismayilova@gmail.com

M
üasir poliqrafiyada ofset vә
hündür çap maşınlarının çap
zonasında tәzyiq yaratmaq
mәqsәdi ilә basqı mexa nizmin -

dәn istifadә edilir. Basqı mexanizmlәri elektrik
mühәrriki, pnevmatik vә ya hidravlik sistemlәr
vasitәsi ilә hәrәkәtә gәtirilir. Bu mexanizmlәrin
vәzifәsi isә çap bölmәsindә quraşdırılan si -
lindrlәr arasında tәzyiq yaratmaqdır. Ofset çap
maşınlarının әksәriyyәtinin çap bölmәsindә üç –
forma, ofset vә çap silindri quraşdırılır. Tәs -
virlәrin, mәtnlәrin kağız materialı üzәrinә ötü -
rülmәsi üçün ofset silindri çap vә forma si -
lindrlәrinә sıxılmalıdır. Silindrlәrin arasında la -
zımi tәzyiqin (P=1,2-1,4MPa) yaradılması üçün
çap bölmәsindә silindrlәr şәkil 1-dәki kimi
quraş dırılmalıdır.

Heidelberg firmasının istehsalı olan vәrәqli
çap maşınlarında şәkil 2-dә kinematik sxemi
göstәrilәn basqı mexanizmlәrdәn istifadә olunur.
Bu mexanizm hidravlik silindr vasitәsi ilә hәrә -
kәtә gәtirilir. Göstәrilәn mexanizmin iş prin si pi -
nә baxaq.

Hidravlik silindr porşeninin çubuğu (7) V şә -
killi mancanaqla (6) ikihәrәkәtli kinematik cüt
әmәlә gәtirir vә mancanaq dayaqla birhәrәkәtli
kinematik cütә daxil olur. Eyni zamanda sürgü
qolu (5) mancanaq ilә fırlanma kinematik cütünә
daxil olur. Sürgü qolu tәrpәnmәz bәrkidilәrәk
birlikdә hәrәkәt edirlәr. Ofset silindri ekssentrik
oymaqda (4) quraşdırılıb. Oymaq isә ofset si -
lindrinin valında oturdulub. Hәmin oymaq ofset
silindri ilә birhәrәkәtli kinematik cüt tәşkil edir.
Sxemdәki 3-çap silindri, 2 isә forma silindridir.

Göyçәk  Qaloyeva, 
Azәrbaycan Texniki Universitetinin
Maşın vә mexanizmlәr nәzәriyyәsi

kafedrasının magistri
e-mail: goozii@inbox.ru

UOT: 002 
Xülasә. Mәqalәdә ofset vә hündür çap maşınlarında çap silindrlәri arasında tәzyiq yaradan basqı

mexanizmi tәdqiq olunmuşdur. Mexanizmin struktur sxemi analiz olunduqdan sonra hәmin me -
xanizmin vәziyyәti ilә bağlı mәsәlәyә baxılmış vә nәticәdә verilәn çap tәzyiqini yaratmaq üçün
hidrosilindrin porşeninin tәlәb olunan yerdәyişmәsi tapılmışdır.

Açar sözlәr: çap maşını, basqı mexanizmi, hidravlik ofset maşını, porşen, ekssentrik val, pnevmatik
silindr.
Key words: printing machine, pressure mechanism, hydraulic offset machine, piston, eccentric
shaft, pneumatic cylinder.
Ключевые слова: печатная машина, механизма натиска, гидравлическая офсетная машина,
поршень, эксцентричный вал, пневматический цилиндр.
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Mexanizmin iş prinsipindәn aydın olur ki,
silindrә verilәn maye porşeni hәrәkәtә gәtirdikdә
mancanaq dönür, hәrәkәt qolu vasitәsi ilә eks -
sentriki oymaq hәrәkәtә gәlir vә bunun nәti -
cәsindә dә ofset silindri (1) forma vә çap silin -
drinә ya sıxılır, ya da ondan aralanır.

Burada tәdqiqatın mәqsәdi ofset silindri ilә
forma vә çap silindri arasındakı mәsafәni bilәrәk,
hidravlik sistemdә porşenin yerdәyişmәsini
tapmaqdan ibarәtdir. 

Əvvәlcә basqı mexanizminin struktur ana -
lizinә baxaq. Bu mexanizmdә  porşen silindri  ilә
birhәrәkәtli irәlilәmә kinematik cütü tәşkil edir.
Porşenin çubuğu mancanaq  ilә ikihә rәkәtli kine -
matik cütә daxil olur. Bu ona görәdir ki, porşenin
çubuğu yalnız düzxәtli irәli-geri hәrәkәt edir.
Bununla da kinematik cütә daxil olan man canaq
E vә D nöqtәsi әtrafında fırlan ma hәrәkәti edir.
Bu sәbәbdәn E nöqtәsindә ikihәrәkәtli kinematik
cüt yerlәşdirilmәlidir. Mancanağı dayaqla birhә -
rәkәtli fırlanma kine matik cütü, mancanağı sürgü
qolu ilә birhә rәkәtli fırlanma kinematik cütünә
daxildir. Ekssentrikin oymağı sürgü qolu ilә sәrt
bir lәşdiyindәn onlar bir yerdә hәrәkәt edirlәr.
Oymaq ofset silindrinin valında ekssentrik
birlәşdiyindәn AB ekssentrikini dirsәk şәklindә
tәsvir etmәk olar. Bu halda sürüncәyi B nöq -
tәsindә fırlanma kinematik cütünә, o cümlәdәn
AB dirsәyi dә A nöqtәsindә fırlanma kinematik

cütünә daxil olar. Baxılan kinematik silsilә yastı
kinematik silsilә olduğundan onun sәrbәstlik
dәrәcәsi Çebışev düsturu vasitәsi ilә tapılır. E
nöqtәsindә yerlәşәn ikihәrәkәtli kinematik cütü
birhәrәkәtli kinematik cütlә әvәz etsәk, me -
xanizmin tәrpәnәn bәndlәrinin sayı n=5,
birhәrәkәtli kinematik cütlәrinin sayı isә P1=7
olar. Bunları Çebışev düsturunda yerinә yazsaq
aşağıdakı ifadәni alarıq.

W=3n-2P1-P2=3∙5-2∙7=1
Demәli, baxılan mexanizmin bir sәrbәstlik

dәrәcәsi vardır. Bu sәbәbdәn hidrosilindrin
porşeni hәrәkәt edәn zaman ofset silindri digәr
iki silindrә sıxılır vә ya onlardan aralanır.
Qarşıya qoyulan mәqsәdә çatmaq üçün eks -
sentrikin qiymәtini bilәrәk porşenin yerdә -
yişmәsini müәyyәn edirik. Tәcrübәnin analitik
hәlli mürәkkәb olduğundan qurma yolu ilә hә -
min mәsәlәnin hәllinә baxaq.

Basqı mexanizminin kinematik sxemi şәkil 3-
dә göstәrilib. Ekssentrik oymağın hәndәsi mәr -
kәzi ilә fırlanma mәrkәzi arasındakı mәsafәni
dirsәk qәbul etmәk olar. Kinematik sxemdә
bәndlәrin vә ekssentrikin uzunluqları naturadan
götürülüb. Tәdqiqat nәticәsindә belә bir qәnaәtә
gәlmәk olar ki, ofset silindrinin maksimum
gedişi dirsәyin forma vә çap silindrlәrinin mәr -
kәzlәrarası mәsafәsinә perpendikulyar vәziy -
yәtindә olur. 
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Şәkil 4-dәn göründüyü kimi, sürgü qolunun
iki kәnar vәziyyәtinә uyğun mancanağın vәziy -
yәtlәri alınır. Mancanağın porşenә birlәşәn qolu -
nun iki kәnar vәziyyәti porşenin vәziyyәtini
müәyyәn edir.

Nәticә. Aparılan tәdqiqatdan  belә nәticәyә
gәlmәk olar ki, ofset silindrinin tәlәb olunan yer -
dәyişmәsi silindr porşeninin şәkildә göstәrilәn
vәziy yәtindә alınır vә bu hәm dә tәdqiqatın mәq -
sәdi olaraq qәbul edilmәlidir.
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Sh.Ismayilova, G.Galoyeva
Investigation of pressure tools that create

printing pressure between cylinders in offset
printing machines

Abstract 
The article explores pressure mechanisms that

create printing pressure between cylinders in
offset printing machines. After the structure
scheme of the pressure mechanism was analyzed,
the issue related to the condition of the system
was considered and the required displacement of
the hydro-cylinder piston was found to create
Printing Pressure.

Ш.Исмаилова, Г. Галоева
О синтезе механизма натиска, 

созда ющего печатное давление между 
цилиндрами в офсетных печатных 

ма шинах 
Аннотация

В статье рассмотрен механизм натиска
машин офсетной и высокой печати. Этот ме -
ханизм создает печатные давления в кон такт -
ной зоне. После проведения анализа струк -
турной схемы рассмотрена задача плана
положении механизма. В результате для соз -
дания требующегося механизма натиска опре -
делено необходимое перемещение поршня
гидроцилиндра.
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XX әsrdә bir çox sahәlәrdә olduğu kimi, tibb
sahәsindә dә әhәmiyyәtli inkişaf baş vermiş vә
bu inkişaf nәticәsindә dә diaqnostika vә müalicә
istiqamәtli xidmәtlәrin keyfiyyәti böyük ölçüdә
artmışdır. 1950-ci illәrdә qamma kameralar,
1970-ci illәrdә kompüterli tomoqrafiya vә mik -
roprosessor texnologiyasının, 1980-ci illәrdә isә
maqnit rezonans cihazlarının tibb sahәsindә isti -
fadәyә verilmәsi xәstәxanalardakı cihazların
xüsusiyyәt vә xarakteristikalarında dәyişikliklәrә
sәbәb olmuşdur. Elektronika vә kompüter texno -
logiyasındakı inkişafın nәticәsi olaraq yüksәk
texnologiya mәhsulu sayılan tibbi cihazlar say vә
növ cәhәtdәn sürәtlә çoxalmışdır. Bu qısa müd -
dәtdә kompüterli tomoqrafiya, maqnit rezonans,
nüvә tәbabәti vә ultrasәs vizual laş dırma sis -

temlәri, rәngli ultrasәsli fiber en doskoplar, müx -
tәlif lazer cihazları vә buna bәnzәr sağ lamlığın
qorunmasına vә bәrpa edil mәsinә xid mәt edәn
digәr qurğular kimi sәhiyyә ilә әlaqәli yeni cihaz
texnologiyaları yara dılmışdır. Yüksәk texno -
logiya mәhsulu sayılan tibbi cihazların istehsal
xәrclәrinin azaldılması daha geniş şәkildә
istifadә edilmәsi üçün әlverişli şәrait ya ratdı. Bu
kontekstdә әn son texnologiyalardan istifadә
edәn hәkimlәr vә bu cihazları istehsal edәn tex -
niki heyәt arasında körpü rolunu oyna yacaq
hadisәlәri hәm hәkim, hәm dә mühәndislik nöq -
teyi baxımından qiy mәtlәndirәcәk yeni texniki
heyәtә tәlәbat yaranmışdır. Mәhz bu tәlәblәr dә
mühәndislik fәaliyyәtini daha da inkişaf etdirmiş
vә yeni disiplinlәrin yaranmasına sәbәb ol -

BİOTİBBİ MÜHƏNDİSLİYİN DİGƏR ELMLƏRƏ
İNTEQRASİYASI – MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ

TƏDQİQAT LABORATORİYALARININ QURULMASI

UOT: 62; 60
Xülasә. Son 20 ildә yeni texnologiyanın tәtbiqinin yüksәk sürәtlә inkişafı tibb sahәsinә dә tәsir

etmiş, diaqnostika vә müalicә istiqamәtli xidmәtlәrin tәşkil edilmәsi ilә yanaşı, tәhlükәsizlik vә
fәaliyyәt istiqamәtli problemlәrin hәllini dә özü ilә bәrabәr gәtirmişdir. Elektronika mühәndisliyi vә
biotibbi mühәndislik bu sahәdә texnoloji inkişafın nüvәsini meydana gәtirәrәk, aparılan tәdqiqat vә
inkişafetdirmә fәaliyyәtlәrindә әhәmiyyәtli rol oynamışdır. Elektronika vә biotibbi mühәndisliyin son
texnoloji inkişafda rolunun әhәmiyyәti birbaşa tәhsilә dә әks olunmuşdur. İndiki müasir dövrdә bir
çox universitetlәr bu sahәdә tәhsil imkanı tәqdim edirlәr. 
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muşdur. Biotibbi mühәndislik, biotibbi sistem -
lәrin analizi ilә diaqnostika vә müalicә cihaz ları -
na istiqamәtlәnmiş tәdqiqat – inkişafetdirmә vә
layihәlәndirmә mövzularını әhatә edir.

Biotibbi mühәndislik ilә әlaqәdar tәdqiqat
sahәlәrini [1, 2] aşağıdakı kimi sadalamaq olar:

– mühәndislik, sistem analizi vә model -
lәşdirmә texnikalarının bioloji sistemlәrә tәtbiq
olunması;

– fizioloji sistemlәrin parametrlәrinin ölçül -
mәsi vә monitorizasiyası;

– bioelektrik mәlumatlarla әlaqәdar siqnal
emal metodlarının diaqnostik mәqsәdlәr üçün
istifadәsi;

– xәstә ilә әlaqәdar mәlumatların kompüter
analizi;

– müalicә mәqsәdli üsul vә sistemlәr;
– tibbi vizuallaşdırma sistemlәrinin inkişaf et -

dirilmәsi;
– kompüter vasitәsi ilә diaqnozun qoyulması

istiqamәtli metodların işlәnilmәsi.
Biotibbi mühәndislik qurumlarının ümumi

strukturu vә funksiyaları
Bu bölmәdә xәstәxananın daxilindә tәşkil

edilmәsi nәzәrdә tutulan biotibbi mühәndislik
qurumları tәrәfindәn hәyata keçirilәn xidmәtlәr
ümumi baxımdan aşağıdakı kimidir:

A. Biotibbi mühәndislik qurumlarının vәzifә
vә mәsuliyyәtlәri. Mühәndis vә texniklәrdәn iba -
rәt bu qurumların vәzifә vә mәsuliyyәtlәrini aşa -
ğıdakı formada sıralamaq mümkündür [1]:

• Xәstәxana nәzdindәki biotibbi mühәndislik
mәntәqәlәrinә rәhbәrlik vә nәzarәt.

• Biotibbi mövzularda tәdqiqat vә inkişaf -
etdirmә fәaliyyәtlәrini tәşkil etmәk.

• Tibbi cihazlar ilә әlaqәdar layihәlәndirmә,
konstruktiv dәyişiklik, texniki baxış vә tәmir
etmәk.

• Tibbi cihazların kalibrasiya әmәliyyatlarını
aparmaq, yeni cihazların kalibrasiya әmәliyyat
pillәlәrini hazırlamaq vә kalibrasiya fәaliyyә -
tinin davamlılığını tәmin etmәk.

• Tibbi cihazların tәmir xidmәtlәrinin maliyyә
tәhlilini apararaq mәhsuldarlığına nәzarәt
etmәk.

• Yeni alınan vә ya tәmirdәn gәlәn cihazların
operativlik müayinәlәrini aparmaq.

• Tibbi cihazların material ehtiyatlarını tәmin
etmәk.

• Tibbi cihaz vә sistemlәrin sәmәrәli vә tәh -
lükәsiz formada istifadә edilmәsi üçün müvafiq
klinik heyәti maariflәndirmәk.

• Xәstәxanada mövcud olan tibbi cihazlara
aid texniki sxem vә sәnәdlәri arxivlәşdirmәk.

• Yeni istehsal olunan tibbi cihazlara aid
sәnәd arxivi yaratmaq.

• Tәmir vә kalibrasiya fәaliyyәtinә dair illik
bazada ehtiyat hissәyә olan tәlәbatı tәsbit vә
tәdarük etmәk.

• Yeni tibbi texnologiya ilә әlaqәdar plan laş -
dırma proseslәrini tәşkil etmәk vә xәstә xananın
tәlәbat vә maliyyә vәziyyәtinә uyğun olaraq yeni
alınması nәzәrdә tutulan (vә ya alınacaq) tibbi
cihazlar barәsindә ilkin qiy mәt lәndirmә apar maq.

B. Biotibbi mühәndislik qurumlarının struk -
turu. Qurum xәstәxana strukturlarının nәzdindә
yer alan cihazların böyük bir hissәsinin yüksәk
tibbi texnologiya mәhsulu olması vә mәzmunu
cәhәtdәn bir-birlәrindәn fәrqli olmaları sәbәbi ilә
tәsnifatının tutulması әsasdır. Bu tip qurumlar
dörd bölmәdәn ibarәtdir [1]:

• Mühәndislik. 
• Elektron tibbi cihazlar.
• Mexanika vә elektromexanika tibb cihazları.
• Tәdarük.
C. Kalibrasiya işlәri. Yüksәk tibbi texno logi -

ya mәhsulu olan tibbi cihazların funksiyalarını
beynәlxalq standartlar ilә tanınan xәta sәrhәdlәri
daxilindә tam olaraq yerinә yetirib-yetir mәdi yi -
nin aşkar olunması vacib mәsәlәdir. Biotibbi mü -
hәndislik qurumları bu funksiyanı yerinә yetir -
mәk üçün kalibrasiya fәaliyyәtini tәşkil edirlәr.
Cihaz funksiyalarının etibarlılığının sü butu mә -
nasını daşıyan kalibrasiya xәstә para metrlәrin
keyfiyyәtinә, nәzarәt vә sәhiyyәdә mәhsul dar -
lığına bilavasitә tәsir göstәrir [3, 4].

D. Texniki baxış-tәmir işlәri. Biotibbi mü -
hәn dislik qurumları yüksәk texnologiya mәhsulu
olan tibbi cihazların periodik baxımlarını planlı
şәkildә icra edәrәk aşağıda sıralanan ünsürlәrә
yönәltmәlidir [1, 3]:

– xәstә, personal vә ziyarәtçilәrә qarşı yarana
bilәcәk tәhlükә riskini azaltmaq;

– cihazların zәdәliqalma müddәtini azaltmaq;
– baxımsızlıqdan yaranan zәdәlәrin qarşısını

alaraq әlavә bәrpa xәrclәrindәn xilas olmaq;
– cihaz vә ya sistemlәrdә böyük zәdәlәr әmәlә

gәlmәdәn problemlәrin ilkin mәrhәlәsindә
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yerindәcә hәll etmәk.
Planlı texniki xidmәt işlәri aparılarkәn risk

ünsürü daşıyan sistemlәri üç әsas qrupda topla -
maq lazımdır: yüksәk, orta vә aşağı sәviyyәdә
risk daşıyan sistemlәr.

• Yüksәk risk daşıyan sistemlәr reanimasiya,
diaqnoz vә müalicәyönümlü sistemlәr olub xәstә
kontekstindә ciddi problemlәr yarada bilәr.

• Orta sәviyyәdә risk daşıyan sistemlәr
zәdәlәnmәsi, xәtalı istifadәsi, ya da şәxsi heyәtә
ciddi şәkildә zәrәr vermәyәn, lakin xәstә
kontekstindә problemlәr tәşkil edәn sistemlәrdir.

• Aşağı risk daşıyan sistemlәr isә pozulması,
xәtalı istifadәsi, ya da şәxsi heyәtә zәrәr
vermәyәn, xәstә baxımından da әn az sәviyyәdә
problem tәşkil edәn sistemlәrdir.

Planlı texniki xidmәt sıxlığına tәsir edәn digәr
amillәr: kliniki tәtbiq, keyfiyyәt tәlәblәri, isteh -
salçı firma tәkliflәri, keçmişdә yaranan prob -
lemlәr, aparatın işlәmәmәsi ilә әlaqәdar gәlir
itkisi, tәmirә vermәk mәcburiyyәtindә yaranan
yüksәk maliyyә itkisidir.

E. Tәdqiqat vә inkişafetdirmә fәaliyyәti.
Biotibbi mühәndislik qurumlarının әhәmiyyәtli
bir funksiyası da tәdqiqat vә inkişafetdirmә isti -
qamәtli fәaliyyәtlәrdir. Biotibbi mühәn disliyinin
tәtbiq istiqamәtli tәdqiqat sahәlәri aşağı dakı lar -
dır [1, 2]:

– insan fiziologiyası ilә әlaqәdar araş dır -
malar üçün sistem dizaynı;

– süni orqanlarla әlaqәdar yeni materialların
araşdırılması;

– ürәk funksiyalarının kompüterlәşdirilmiş
modellәşdirilmәsi;

– tibbi tәdqiqat mәlumatlarının tәhlili üçün
proqram tәminatının hazırlanması;

– heyvanlarla әlaqәdar fizioloji funksiyaların
monitorizasiya edilmәsi;

– xәstәnin fizioloji parametrlәrini moni -
torizasiya etmәk mәqsәdi ilә telemetrik sistem -
lәrinin dizaynı;

– insanın fizioloji sisteminin müxtәlif para -
metrlәrini ölçmәk üçün biotibbi sensorların
dizaynı.

Mühәndislik vә tibb fakültәlәri arasında
әmәkdaşlığın tәtbiqi sahәlәri

Tibb fakültәlәrindә aparılan tibbi araş dır -
maların texniki cәhәtdәn dәstәklәnmәsi, tibbi
cihazlarla әlaqәdar problemlәrin aradan qal -

dırılması vә klinik ehtiyaclarının ödәnilmәsi
mәqsәdi ilә araşdırılması vә inkişaf etdirmәsinә
istiqamәtlәndirilmiş müxtәlif layihәlәrin hәyata
keçirilmәsi lazımdır. Bu çәrçivәdә tibb fakül -
tәlәri ilә elektrik-elektronika mühәndisliyi fakü l -
tәlәri arasında әmәkdaşlıq böyük әhәmiyyәt
daşıyır. İnkişaf etmiş vә texnologiya istehsal
edәn ölkәlәr, o cümlәdәn tibb texnologiyasındakı
yeniliklәr bu әmәkdaşlığın nәticәsindә meydana
gәlir [5]. Çünki hәll edilmәsi lazım olan prob -
lemlәrlә diaqnoz vә müalicә xidmәtinin verildiyi
yerlәrdә rastlaşılır vә problem bu sahәdә xidmәt
göstәrәn dairәlәr tәrәfindәn müәyyәn olunur.
Problemin hәlli dә fәnlәrarası bir anlayışla
mühәndis vә hәkimlәrin әmәkdaşlığı ilә müm -
kün olur. Biotibbi mühәndislik qurumları tibb
fakültәsi ilә elektrik-elektronika mühәndislik
bölmәlәri arasında körpü rolunu oynayaraq hәll
edilmәsi vacib olan problemlәri müәyyәn edir vә
qeyd edilәn problemlәr, onların hәll yolları
layihә vә ya dissertasiya mövzusu halına gә -
tirilәrәk mühәndislik fakültәsinin tәlәbәlәrinә
çatdırılır. Bu әmәkdaşlığın nәticәsi olaraq tibb
fakültәlәrinin bazasında tәlәbә vә tәdqiqatçıların
fәaliyyәt göstәrdiyi tәdqiqat laboratoriyalarının
qurulduğu muşahidә edilmişdir. Buna nümunә
olaraq, 1971-ci ildәn etibarәn bu әmәkdaşlığı hә -
yata keçirәn ABŞ-dakı Cons Hopkins Univer -
sitetini göstәrmәk olar. Bu laboratoriyalardan –
ürәk mexanikası, ürәk-damar sistemi, tibbi
cihazlar, tibbi vizuallaşdırma, tibbi optika, poli -
mer biomateriallar, toxuma mühәndisliyi vә s.
adını çәkә bilәrik.

Nәticә. Qeyd olunan mәsәlәlәrin hәlli hәm
respub likamız, hәm dә dünya miqyasında ol duq -
ca vacib mәsә lәlәrdәndir. Azәrbaycanda biotibbi
mühәndislik sahәsinin durğun inkişafı qeyd
olunan mәsәlәlәrin hәllindә müәyyәn mә nada
çәtinliklәr yaradır. Problemin hәllinә yönәl dilmiş
tәtbiqlәr, ilk növbәdә ixtisaslı mütә xәs sislәrdәn
asılıdır. Biotibbi mühәndislik üzrә tәh sil alan
tәlәbәlәrin çox hissәsi ixtisas laşmada müasir
nәzәri bazaya malik deyillәr. Nata mamlı ğın ara -
dan qaldırılması mәqsәdi ilә ali mәktәblәr xәstә -
xanalar, özәl klinikalar ilә әmәkdaşlıq edәrәk
mövcud boşluğun doldu rul ması istiqa mәtindә
işlәr tәşkil edirlәr.

Mühәndislik vә tibb fakültәlәri arasındakı
әmәkdaşlığa bir nümunә kimi, Azәrbaycan Tex -
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niki Universitetinin Radiotexnika vә rabitә
fakültәsi biotibbi texnologiyalar mühәndisliyi
ixtisaslaşması üzrә tәdris aparan “Biotibbi tex -
nika” kafedrası ilә Azәrbaycan Tibb Univer siteti
arasındakı әmәkdaşlığı göstәrmәk olar. Belә ki,
Azәrbaycan Tibb Univer sitetindә Bio tibbi Mü -
hәndislik Mәrkәzinin yaradılması tәklif olu nur.
Nәzdindә tәdqiqat vә kalibr lәşdirmә labo -
ratoriyalarının da yaradılması nә zәrdә tutu lan
Mәrkәzdә hәr iki fakültәnin tәlә bәlәri yeni
layihәlәr üzәrindә araşdırmalar apara bilәcәkdir.

Tibb fakültәlәri ilә elektrik-elektron mühәn -
disliyi fakültәsinin tәlәbәlәri әmәkdaşlıq nәticә -
sindә nәzәri biliklәrin praktiki olaraq necә
istifadә edildiyini öyrәnәcәk, real problemlәri
hәll etmәyә yönәldilәn layihә vә tezislәrlә mәş -
ğul olacaq, yeni sistem vә qurğuların dizaynına
istiqamәtlәnәrәk lazımi tibbi mәlumat tәcrü -
bәsinә sahib olacaqdır. Tәlәbәlәr buraxılışdan
sonra mühәndislik vә biotexnologiya sәnaye -
lәrindә, tәdqiqat laboratoriyalarında, tibbi cihaz
vә sistem layihәlәndirmә qurumlarında, biotibbi
mühәndislik mәrkәzlәrindә işlәmәk imkanı
qazanacaqdır. Tibb fakültәsinin tәlәbәlәri isә tex -
nikanın seçimindә әn optimal qәrar vermәyi, qar -
şılaşdıqları problemlәrin hәllindә mühәn dis -
lәrdәn necә istifadә edәcәklәrini, diaqnoz vә
müalicәdә istifadә edilәn cihaz vә metodları fәal
istifadә etmәyi öyrәnәcәklәr. 
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Integration of biomedical engineering into
other sciences – estab lishment of centralized

research laboratories
Abstract

Over the past two decades, an exploding
number of new technologies and applications have
been introduced into the medical field, opening up
amazing possibilities for diagnosis and therapy, but
also raising questions of appropriateness, safety,
and effectiveness. Electronic and Biomedical
engineers are on the core of these technological
improvements and play an essential role in
research and development activities in the area.
The importance of the role of electronic and
biomedical engineering in recent technological
advancements is directly reflected in education.
Today, many universities and institutions offer
opportunities for education in the field.

Г.Гафаров
Интеграция биомедицинской

инженерии с другими науками – создание
централизованных исследовательских

лабораторий
Aннотация

За последние два десятилетия в меди -
цинскую сферу было внедрено огромное коли -
чество новых технологий и приложений, откры -
вающих удиви тельные возможности для диаг -
ностики и терапии, а также подни мающих
вопросы целесообразности, безо пасности и эф -
фективности. Инженеры в об ласти электро ники
и биомедицины находятся в центре этих техно -
логических усовер шенствований и играют важ -
ную роль в научно-исследо вательской деятель -
ности в этой области. Важность роли элек -
тронной и биомедицинской инженерии в пос -
ледних техноло гических достижениях непос -
редственно отражена в образовании. Сегодня
ряд университетов и учреж дений предлагают
возможности для обучения в этой области.
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Ö
lkәdә insan kapitalının inkişafı
davamlı iqtisadi inkişafa, әhalinin
hәyat sәviyyәsinin yüksәl dilmә -
sinә vә bu yolla ölkәnin bey nәl -

xalq rәqabәt qabiliyyәtinin artırılmasına tәsir
edir ki, bu da ölkәnin tәhsil sisteminin başlıca
vәzifәlәrindәn biridir.

Sürәtli texnoloji tәrәqqi bilik vә bacarıqların
müntәzәm yenilәnmәsinә, yeni ixtisaslara
yiyәlәnmәyә vә daha münasib sәriştәlәrin inki -
şafına tәlәbat yaradır. Peşә tәhsili müәssisә -
lәrindә tәhsilin mәzmununun sәriştәyә әsas -
lanması sosial-iqtisadi inkişafa daha effektiv
tәsir edir. Sәriştә әldә edilmiş bilik vә baca rıq -
ların konkret praktiki fәaliyyәtdә tәtbiq edil mәsi

qabiliyyәtidir. İstehsalat tәcrübәsi yolu ilә işә -
götürәnlәrlә yaradılmış sistemli partn yorluq
sayәsindә tәhsilalanlar sәriştәlәrini möh kәm -
lәndirmәklә qabiliyyәtlәrini tәkmil lәşdirә bi -
lәrlәr. İşәgötürәnlәrlә partnyorluq vasi tә lәrindәn
biri istehsalat tәcrübәsidir. İstehsalat tәcrübәsi
peşә tәhsilinin mәhsuldar karyeraya aparan
yolunda әvәzolunmaz rol oynayır. Bu nunla ya -
naşı, istehsalat tәcrübәsi işә gö türәnlәrin yeni
bacarıqlı gәnc işçilәrdәn nә gözlәdiklәrini tam
anlamalarına kömәk edir, hazır kadrların ye -
tişmәsinә tәkan verir. İstehsalat tәcrübәsi gәnc -
lәrin bacarıqlarını inkişaf etdir mәk, işә gö -
türәnlәrin namizәdlәrdәn gözlә diyi zәruri baca -
rıq, qabiliyyәt vә davranışların әldә edilmәsi
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yer tutmasının tәmin edilmәsindә hәlledici rol oynayır. Ölkәnin uğurlu vә dayanıqlı iqtisadi inkişafı
insan kapitalının mәqsәdyönlü şәkildә inkişaf etdirilmәsi hesabına әldә edilә bilәr. Peşә tәhsilinin
inkişaf sәviyyәsi bilavasitә әmәyin keyfiyyәti, tәlimin әmәk bazarına uyğunlaşdırılması vә mәzunların
qısa müddәtdә işlә tәmin edilmәsi kimi tәlәblәrlә müәyyәn edilir. Bu tәlәblәrә uyğunluğun yüksәk
sәviyyәsi peşә tәhsili müәssisәlәrinin işәgötürәnlәrlә әmәkdaşlığı sayәsindә mümkündür.
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baxımından çox әhәmiyyәtlidir. Daha mürәkkәb
әmәk funksiyalarını yerinә yetirmәk, elәcә dә
normativә uyğun xidmәt zonasında fәaliyyәt
göstәrmәk vә peşә vәr dişlәrini tәk millәşdirmәk
yalnız istehsalat tәcrübәsi zamanı hәyata keçirilir
[5, s.40].

Əmәk bazarının subyektlәri olan dövlәt vә
qeyri-dövlәt sektorunda tәlәbatın sistematik
öyrәnilmәsi vacibdir. Bu da maraqlı tәrәflәrin
cәlb olunması yolu ilә peşә tәhsili müәs si sә -
lәrindә tәhsilin keyfiyyәtinin dayanıqlı yük sәl -
dilmәsindәn, tәhsilin sәmәrәli idarә edil mәsinin
tәmin olunmasından asılıdır. 

Azәrbaycanda peşә tәhsili 3 pillә üzrә – ilk
peşә tәhsili, texniki-peşә tәhsili, yüksәk tex -
niki-peşә tәhsili sәviyyәlәrinә uyğun olaraq
mәzunlara ilk, texniki, subbakalavr peşә-ixtisas
dәrәcәsi verilir [10]. Peşә tәhsilinin inkişaf sә -
viyyәsi bilavasitә әmәyin keyfiyyәti, kadr hazı -
rlığının әmәk bazarına uyğunlaşdırılması, mә -
zunların qısa zaman әrzindә işlә tәmin olun ması
kimi tәlәblәrin hansı sәviyyәdә tәmin edilmәsi
ilә müәyyәn edilir. Adı çәkilәn tәlәb lәrin yüksәk
sәviyyәdә ödәnilmәsi peşә tәhsili müәs sisә -
lәrinin işәgötürәnlәrlә partnyor luğu sayә sindә
mümkündür.

Partnyorluq dedikdә, ümumi maraq vә mәq -
sәdlәri olan iki vә ya daha çox subyektin könüllü
surәtdә birlәşәrәk qarşılıqlı faydalı fәaliyyәt
göstәrmәlәri nәzәrdә tutulur. Bәrabәr hüquqluluq
partnyorluğun vacib atributudur. Əgәr rәqabәtin
mahiyyәti yarışdırsa, partn yorluğun mahiyyәti
dәstәkdir [1, s.105].

İşәgötürәn iş dünyası haqqında daha çox mә -
lumat әldә etmәk üçün gәnclәrin yeganә açar va -
sitәsidir (şәkil 1). Gәnclәrin iş dünyasında uğur
qazanmalarında peşә tәhsili müәssisәlәri vә
işәgötürәnlәr mühüm rol oynayırlar. Gәnclәrin
tez dәyişәn iş dünyasına hazırlanmasına vә hә -
vәslәndirilmәsinә, mәhz peşә tәhsili müәs sisәlәri
ilә işәgötürәnlәrin partnyorluğu nәti cәsindә nail
olmaq mümkündür. İşә götürәnlәr gәnclәrә
karyera hәyatında dәstәk olmaqla özlәrini mü -
kafatlandıra bilәrlәr, çünki zәngin nәzәri vә
praktiki biliyә malik kadrlar әmәk mәh sul -
darlığının yüksәk sәviyyәdә olmasına gәtirib
çıxaracaqdır. 

Partnyorluğun peşә tәhsili müәssisәlәrinә,
işәgötürәnlәrә vә dövlәtә faydası aşağıdakılardan

ibarәtdir:
– peşә tәhsili müәssisәlәrinә faydası – işçi

heyәtin müasir inkişafla bağlı mәlumat әldә
etmәsi, tәlәbәlәrin iş tәcrübәsi ilә tәmin edilmәsi
vә onlar üçün real iş imkanlarının yaradılması;

– işәgötürәnlәrә faydası – gәlәcәkdә yüksәk
potensiallı işçilәrin müәyyәnlәşdirilmәsi;

– dövlәtә faydası – peşә tәhsili müәs sisәlәri
mәzunlarının әmәk bazarının tәlәblәrinә uyğun
hazırlanması, onlar üçün iş imkanlarının artması
vә nәticәdә işsizliyin vә yoxsulluğun aradan
qaldırılması, iqtisadi inkişafın yüksәldilmәsidir.

Əvvәllәr, planlı iqtisadiyyat sistemindә peşә
tәhsili müәssisәlәrinin mәzunları tәhsillәrini
bitirdikdәn sonra dövlәt tәrәfindәn istiqa mәt -
lәndirilәn vә maliyyәlәşdirilәn sәnaye müәs -
sisәlәrindә iş tәcrübәsi vә işlә tәmin edilirdilәr.
Belә ki, әmәk potensialını formalaşdıran tәhsil
sistemi ilә istehsalat arasında sıx әlaqә mövcud
idi. Bu istehsalat vә peşә hazırlığı sistemlәri
arasında kәsilmәz әlaqә informasiya axını ya -
radırdı ki, bu da nәinki istehsalatın ayrı-ayrı sa -
hәlәrinin, hәtta konkret müәssisәlәrin tәlә batına
uyğun әmәk bazarının planlaş dırılmasını vә
proqnozlaşdırılmasını tәmin edirdi [6, s.4].

Böyük sәnaye müәssisәlәrinin bağlanması vә
yenidәn qurulması nәticәsindә müxtәlif peşәlәrә
olan tәlәbatda dәyişikliklәr baş vermiş, boş iş
yerlәri vә işçilәrin bacarıqları arasında uyğun -
suzluq yaranmışdır. Nәticәdә isә tәhsil sahәsi vә
biznes qurumları arasında әlaqәlәr zәiflәmişdir.
Yaranmış problemin hәlli mәqsәdi ilә peşә tәhsili
müәssisәlәri işәgötürәnlәrlә fәal şәkildә part -
nyor luq edәrәk, onların ehtiyaclarını müәy yәn -
lәş dir mәli, ehtiyaclara uyğun olaraq kuri ku lum -
larda vә tәlim proqramlarında müvafiq dә -
yişikliklәr etmәli vә iş tәcrübәsi tәşkil etmә -
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lidirlәr. Əksәr hallarda işәgötürәnlәrlә әlaqәlәr
peşә tәhsili müәssisәlәrinin direktorları vә işә -
götürәnlәrin rәhbәrlәrinin şәxsi tәşәbbüsü ilә
qurulur. İşәgötürәnlәr peşә tәhsili müәssisәlәrini
onların tәlәblәrinә uyğun mәzunlar hazır -
lamamaqda günahlandırır, peşә tәhsili müәs -
sisәlәri isә biznes müәssisәsindә tәcrübә üçün
şәraitin yaradılmamasından narazılıq edirlәr.
Əmәk bazarı әhalinin işә düzәlmәsini, peşә -
yönümünü, peşә hazırlığını vә yenidәn hazır -
lanmasını, işçi qüvvәsinә tәlәb vә tәklif ara -
sındakı tarazlaşdırmanın әldә edilmәsini tәn-
zimlәyir [7, s.40].

Qloballaşma prosesi müxtәlif dövlәtlәrin
tәhsil sisteminin inteqrasiyasını şәrtlәndirir.
Tәhsil sahәsindә dövlәtin vәzifәlәrindәn biri dә
milli tәhsil sisteminin dünya tәhsil sisteminә
inteqrasiyasını, beynәlxalq standartlara cavab
verәn tәhsil şәraitinin vә mühitinin yaradılmasını
tәmin etmәkdir. Bu vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi
peşә tәhsili pillәsinә, o cümlәdәn peşә tәhsili
müәssisәlәrinin idarәetmәsinә dә şamil olunur.

Əmәk bazarının dәyişәn tәlәblәrinә uyğun
tәhsil proqramlarının tәtbiqi mühәndis-pedaqoji
heyәtin, bilavasitә peşә-ixtisas sәviyyәsinin
yüksәldilmәsindәn asılıdır. Başqa sözlә desәk, bu
yalnız müasir kurikulumların hazırlanmasını,
tәhsilverәnlәrin peşәkarlıq sәviyyәsinin daim
yüksәldilmәsini tәmin edәn yeni sistemin yara -
dılması sayәsindә mümkün ola bilәr. Azәrbaycan
Respublikasında Tәhsilin İnkişafı üzrә Dövlәt
Strategiyasında qarşıya qoyulmuş hәdәflәrdәn
biri dә mәhz budur [3].

Peşә tәhsili müәssisәlәri tәlimlәrinin keçi -
rilmә keyfiyyәtini yüksәltmәklә işәgötürәnlәrin
ehtiyaclarına daha çox uyğunlaşmalı, işә gö -
türәnlәr isә gәnclәrin öz karyeraları haqqında
daha әlverişli mәlumatlar әldә etmәlәri üçün
peşә tәhsili müәssisәlәri ilә daha sıx әlaqә
yaratmalıdırlar. Hәr hansı peşә sahibi peşә tәhsili
müәssisәlәrindә tәqdimatlar keçirtmәklә, öz
tәcrübәlәri haqqında danışmaqla, işәgötürәnlәrin
axtardığı peşә keyfiyyәtlәrini vә xüsusiyyәtlәrini
canlandırmaqla tәhsilalanlarda geniş tәsәvvür
yarada bilәr. Bu cür tәşәbbüs peşә tәhsili
müәssisәlәri ilә işәgötürәnlәr arasındakı part -
nyorluğu formalaşdırmaqla perspektivlәri әlaqә -
lәndirir. Bu qәbildәn olan mübadilә gәnclәrә öz
gәlәcәk karyeraları barәdә qәrar qәbul etmәk

üçün böyük dәstәk verә bilәr. Bazar iqtisa diyyat
şәraitindә inkişaf etmiş ölkәlәrin nümunәsindә
bir sıra qarşılıqlı faydalı olan işәgötürәnlәrlә
partnyorluq  nümunәlәrini qeyd etmәk olar: 

– bәzi şirkәtlәr peşә tәhsili müәssisәlәri üçün
avadanlıq tәklif edirlәr. 

– bәzi şirkәtlәr müәssisәlәrindә әsl iş şәrai -
tindә tәlәbәlәr üçün tәcrübә tәşkil edirlәr.

– bir çox işәgötürәnlәr tәlәbәlәrә materiallar
vә maliyyә dәstәyi, hәmçinin tәhsillәrini davam
etdirmәk üçün digәr növ maliyyә vәsaitlәri vә
tәqaüd vermәyi tәklif edirlәr. 

– müәllim heyәti bacarıqlarını sürәtlә dәyişәn
iş şәrtlәrinә uyğunlaşdırmaq üçün tәlim mәş -
ğәlәlәrindә iştirak edirlәr.

– partnyorluğun üzvlәri tәlim proqramlarını
birgә icra etmәk üçün maliyyә vәsaiti әldә etmәk
vә ya institusional quruculuq proqramları vә
beynәlxalq layihәlәr hәyata keçirtmәk mәqsәdi
ilә birgә layihәlәr hazırlayırlar. 

– ixtisas müәllimlәrinin sayının kifayәt qәdәr
olmaması problemi  hәm tәhsil müәssisәsi, hәm
dә tәlәbәlәrә fayda vermәklә işәgötürәnlәrlә bir -
gә hәll edilә bilәr.

Bununla yanaşı, peşә tәhsili müәssisәlәri
gәnc lәrdә “sahibkarlığın tәdrisi”ni hәyata ke çirt -
mәklә, onlarda sahibkarlıq bacarıqlarını for ma -
laşdıraraq kiçik vә orta sahibkarlığın inki şafına
vә işsizliyin aradan qaldırılmasına dәstәk ola
bilәr. Sahibkarlıq bacarıqlarının aşılanması özün -
dә kollektivdә işlәmәk, ünsiyyәt qura bilmәk,
problemi hәll etmәk, maliyyә baxı mından savad -
lılıq, hәdәf tәyin etmәk kimi baca rıqları aşıla -
malıdır. Peşә tәhsili müәssi sәlәrinә qәbul nәti -
cәlәrinin keyfiyyәt göstә ricilәrinin artırılması bu
sahәyә olan marağın vә tәhsilin key fiyyәtinin
yüksәl dilmәsi ilә düz mütә nasibdir. 

Ölkә iqtisadiyyatının tәk milli әmәk bazarında
deyil, beynәlxalq әmәk bazarında da rәqa -
bәtqabiliyyәtli, ixtisaslı kadrlarla tәmin olunması
hәr şeydәn әvvәl dinamik tәhsil sisteminin ya -
radılmasından asılıdır. Bu dinamiklik, ilk növ -
bәdә, әmәk bazarının tәlәblәrini nәzәrә ala bilәn
peşә tәhsili sisteminin yaradılmasında özünü
ehtiva etmәlidir. İqtisadi artımın başlıca şәrtlә -
rindәn biri әmәk bazarının tәlәblәrinә adekvat
hazırlıqlı kadrların mövcudluğudur. Mühәndis-
pedaqoji heyәt peşә-ixtisas sәviy yәsinin yük -
sәldilmәsi üçün dәyişәn әmәk bazarının tәlәb -
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lәrinә uyğun tәdrisin mәzmununu dәrindәn
bilmәli vә tәdris etmәyi bacarmaları üçün mütә -
madi tәlimlәrә cәlb edilmәlidirlәr. Hәmçinin
yeni klassifikasiyanın hazırlanması vә tәtbiqi,
mәhz әmәk bazarının tәlәblәrinә cavab ver -
mәlidir.

Peşә tәhsili müәssisәlәrini bitirәn mәzunların
istiqamәtlәndirilmәsi çox vacib mәqamlardan
biridir ki, bu da müasir peşә tәhsil mәrkәzlәri sa -
yәsindә mümkündür. Müasir peşә tәhsili mәrkәz -
lәrindә beynәlxalq әmәk bazarının tәlәblәrinә
uyğun yüksәk ixtisaslı kadrların hazırlanması
isti qamәtindә işlәrin hәyata keçirilmәsi ixti -
saslaşma yolu ilә mümkün ola bilәr. Bu mәr -
kәzlәrin mәzunlarına verilәcәk tәhsil sәnәd -
lәrinin bey nәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn tanın -
ması daha stimullaşdırıcı xarakter daşı maqla,
peşә tәhsili müәssisәlәrinә ictimai marağın
artırılmasına gәtirib çıxaracaqdır. Bu müәs -
sisәlәrә ictimai marağın artırılması gәnc lәr ara -
sında mәşğulluğun artırılmasına, işsizliyin
aradan qaldırılmasına, bir sözlә, insan kapitalının
forma-laşdırılmasına tәkan verәcәkdir. Eyni za -
manda peşә tәhsili müәssisәlәri ilә işәgö türәnlәr
arasında әlaqәlәrin möhkәmlәndirilmәsi gәnc -
lәrin işlә tәmin olunmasına sәbәb olacaqdır. İşә -
götürәnlәrlә peşә tәhsili müәssisәlәri arasında
faydalı partnyorluğun dәstәklәnmәsi üçün
qanunvericilik baxımından da hüquqi bazanın
zәnginlәşdirilmәsi çox vacibdir.

Hazırda peşә tәhsili sahәsindә bir çox la -
yihәlәr tәtbiq edilir ki, bunlardan biri dә “Qәbәlә,
İsmayıllı vә Qax rayonlarında kәnd tәsәrrüfatı vә
turizm sahәsindә dualabәnzәr peşә tәhsili vә
tәlimi pilotlarının yaradılması” EDVET layi -
hәsidir. Layihә 2017/2020-ci illәri әhatә edir vә
layihәnin әsas hәdәflәrindәn biri peşә tәhsil
mәrkәzlәri ilә partnyorluq edәn özәl müәssisәlәr,
kiçik vә orta sahibkarların sayını artırmaq vә
peşә tәhsili müәssisәlәrinin imkan vә nüfuzunu
artırmaqdır [8, s.77].

Nәticә. Ümid edirik ki, çevik peşә tәhsili
sisteminin formalaşdırılması insan kapitalının
әmәk bazarındakı dәyişikliklәrә tez adaptasiya
olunmasına tәkan verәcәk vә ixtisaslı kadrların
formalaşdırılmasını şәrtlәndirәcәkdir. Bu da qey -

ri-neft sektorunun inkişafında әmәk bazarında
rәqabәt qabiliyyәtli vә ixtisaslı kadrlara tәlәbatı
artırır. Əmәk bazarındakı ixtisaslı kadrların tәlәb
olunması rәqabәtqabiliyyәtinin yüksәldilmәsinә
vә peşә standartlarının daha da tәkmil lәşdiril -
mәsinә әlverişli zәmin yaradır. Belә ki, tәhsilin
keyfiyyәtinin әmәk bazarının tәlәblәrinә uyğun -
laşdırılması, mәşğulluq imkanlarının artırılması
peşә tәh silinin cәlbediciliyinә vә icti mai marağın
artırıl masına sәbәb olacaqdır.
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T.Piriyeva
The role of partnership in the formation

of human resources in vocational education
Abstract

Education plays a crucial role in ensuring that
people occupy a worthy place in the labour
market, and especially in shaping human capital.
The successful and sustainable economic growth
of the country can be achieved through the
targeted development of human capital. The
level of development of vocational education is
directly determined by such requirements as the
quality of work, adaptation of training to the
labour market and employment of graduates in
the shortest possible time. A high level of
compliance with these requirements is possible
thanks to the partnership of vocational education
institutions with employers.

Т.Пириева
Роль партнерства в формировании
человеческого капитала на ступени

профессионального образования
Aннотация

Образование играет решающую роль в обес -
печении того, чтобы люди занимали достойное
место на рынке труда, и особенно в форми -
ровании человеческого капитала. Успешный и
устойчивый экономический рост страны может
быть достигнут за счет целенаправленного раз -
вития человеческого капитала. Уровень раз ви -
тия профессионального образования на прямую
определяется такими требованиями, как ка -
чество труда, адаптация обучения к рынку труда
и трудоустройство выпускников в кратч ай  шие
сроки. Высокий уровень соблюдения этих
требований возможен благодаря партнерству
учреждений профессионального образования с
работодателями.

BİRGƏ LAYİHƏ UĞURLA DAVAM ETDİRİLİR

“Peşә tәhsili haqqında” Qanuna uyğun olaraq ötәn ildәn Azәrbaycan Respublikası Əmәk vә
Əhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi ilә Tәhsil Nazirliyi yanında Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt
Agentliyinin birgә layihәsi çәrçivәsindә tәşkil olunmuş qısamüddәtli kurslar uğurla davam etdirilir. 

Kursların tәşkilindә әsas mәqsәd әmәk ba zarının tәlәblәrinә uyğun ixtisaslar üzrә müvafiq bilik,
bacarıq vә vәrdişlәrә yiyәlәnә bilәcәk mü davimlәr hazırlamaqdır. Kursların başladığı ildәn (2019)
500 nәfәrdәn artıq vәtәndaşa tә limlәr keçirilib. Cari ildә isә bu rәqәmin 1000 nәfәr daha artacağı
planlaşdırılır.

Hәdәf auditoriyası olaraq işsiz vә işaxtaran vәtәndaşlardan ibarәt olan bu kurslara qoşulmaq
istәyәnlәr mәşğulluq mәrkәzlәrinә müraciәt etmәlidirlәr. 

Hazırda bu qısamüddәtli (2-3 ay) kurslarda aşpaz, dәrzi vә әmәliyyatçı-mühasib ixtisasları üzrә
tәlimlәrә 120 nәfәr cәlb olunub ki, onlar da Emal Sәnayesi üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil
Mәrkәzindә vә Texnika vә Texnologiyalar üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzindә ixtisaslarına
uyğun bilik, bacarıq vә sәriştәlәrә yiyәlәnmәkdә davam edirlәr. Aprel ayına qәdәr daha 200 nәfәr
vәtәndaşın bu tәlimlәrә qoşulması planlaşdırılıb. 

Tәlimlәrin keçirildiyi Mәrkәzlәrdә hazırlıqların maksimum sәmәrәli keçirilmәsi üçün müvafiq
tәdbirlәr görülmüş, tәdris kabinetlәri vә emalatxanalar hazır vәziyyәtә gәtirilmişdir. 
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Ə
mәk prosesindә әmәlә gәlәn zә -
rәrli isteh salat amillәri işçinin
orqanizminә uzun müddәt tәsir
edir ki, bu da onun sağlamlığının

pozul masına sәbәb olur. Bununla iş üçün sәciy -
yәvi olan zәrәrli istehsalat amillәrinin tәsiri nәt i -
cәsindә inkişaf edәn xәstәlik – peşә xәstәliyi
yaranır. Əhali vә әtraf mühit üçün tәhlükә
yaradan partlayış – yanğın, radioaktiv vә ionlaş -
dırıcı şüa mәnbәlәrinin, zәhәrlәyici maddәlәrin
әldә olunması, hazırlanması, emalı, daşınması ilә
mәşğul olan istehsal, nәqliyyat vә sosial tәyinatlı
obyektlәr tәhlükә potensiallı obyektlәr hesab
edilir. Ona görә dә bu sahәdә çalışan insanların
daha çox peşә xәstәliyinә tutulma riski böyükdür.
Bu mәnada istehsalatda mövcud olan bәzi peşә
xәstәliklәri vә onları yaradan sәbәblәr cәmiyyәti
çox narahat edir. Xatırlatmaq lazımdır ki, sәs -
lәrin göstәrdiyi tәzyiq desibellәrlә ölçülür. Sәs-
küy ilk növbәdә, eşitmә üzvlәrinә, mәrkәzi sinir
sisteminә vә onun vasitәsi ilә bütün üzvlәrә tәsir
göstәrir. Bu cür sәslәrin istehsalatda insan orqa -
nizmin tәsiri nәticәsindә istehsalatçılarda eşit -
mәnin pislәş mәsi, yәni peşә ağıreşitmә xәstәliyi
yaranır. İstehsalatda sәs-küylәr әsasәn, metallarla
işlә yәrkәn, mühәrriklәri sınaqlardan keçirәrkәn
vә s. baş verir. İnsan bәdәninә ilk növbәdә, әn
çox mәnfi tәsir göstәrәn yüksәk tezlikli vә
impulsiv sәs-küylәrdir. Sәs-küylәr stabil vә
impulsiv ol maqla 2 yerә bölünür. Stabil sәs-
küylәrdә ener ji çox az dәyişilir, impulsiv sәs-

küylәrdә isә enerji bir-birinin ardınca gәlәn
zәdәlәr kimi qәbul olunur. Sәs-küylәr tezliyi 20-
16000 hs (hers) olan vә insan qulağı ilә qәbul
olunan müxtәlif sәslәrin qarışığından ibarәtdir.
Sәs-küylәr tezliyinә görә üç qrupa bölünür:

• aşağı tezlikli – tezliyi 350 hs-dәn az olan;
• orta tezlikli  – tezliyi 350-800 hs arasında olan;
• yüksәk tezlikli – tezliyi 800 hs-dәn yuxarı olan.
Peşә ağıreşitmә xәstәliyi zamanı eşitmә sini -

rindә degenerativ dәyişikliklәr baş verir. Bu
xәstәlik yavaş vә uzun müddәt әrzindә inkişaf
edir. Xәstәlәri kamerton vә ya audometrlә yox -
ladıqda belә bu xәstәlәr yüksәk tezlikli sәslәri
(4000-6000 hs) daha pis qәbul edirlәr. Xüsusәn
dә bu qrup xәstәlәr adi danışıqları normal qәbul
etsәlәr dә pıçıltılı danışığı pis eşidirlәr. Bu proses
zamanı hәr iki qulaq zәdәlәnir. Mәrkәzi sinir
sistemindә baş verәn dәyişikliklәr eşitmәyә
nisbәtәn daha tez baş verir. Xәstәlәr tez yo -
rulmadan, ümumi zәiflik dәn, baş ağrıları, baş
gicәllәnmә, tez әsәb lәşmә, tәrlәmә, yuxunun
pozulması, yaddaşın zәiflә mәsi kimi әla mәt -
lәrdәn şikayәtlәnirlәr. Nәticәdә xәstәlәrdә as -
tenik sindrom vә vegetativ disfunk siyalar ya -
ranır. İş stajı artdıqca onlarda bu әla mәtlәr daha
intensiv olur. Hәmçinin belә xәstәlәr ürәk
nahiyәsindә hәyәcan zamanı tutma xarak terli
ağrılardan, ürәk döyüntüsündәn, tәngi nәfәs -
likdәn, qan tәzyiqinin artmasından vә arit -
miyalardan şikayәtlәnirlәr. Bu dәyişikliklәr mәr -
kәzi sinir sisteminin ürәk-damar sisteminә tәsiri
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nәticәsindә yaranır. Bundan başqa, hәzm
üzvlәrindә bir sıra dәyişikliklәr yaranır ki, bu da
mәdә şirәsinin azalması ilә müşahidә olunur. Bir
çox mütәxәssislәr bütün bu dәyişikliklәri birlәş -
dirәrәk, onu sәs-küy xәstәliyi adlandırırlar. Yük -
sәk sәs-küylü peşәlәrdә çalışan fәhlәlәr hәkim
tәrәfindәn periodik olaraq yoxlanılırlar. Bu
zaman xәstәlәrin pıçıltılı danışığı, eşitmә dәrә -
cәsi tәyin edilir, onlar kamerton, xüsusәn dә
audometrik müayinә üsulu ilә yoxlanılırlar. Bu
müayinәlәr isә işә başlamazdan әvvәl sakit otaq -
da aparılmalıdır. Əgәr xәstәlәrdә eşitmә әhә miy -
yәtli dәrәcәdә azalıbsa vә bu zaman pıçıltılı danı -
şıq 1 metrdәn az mәsafәdәn eşidilmirsә, onda bu
qrup xәstәlәr işdәn azad edilәrәk әlillik dәrә -
cәsini tәyin etmәk üçün hәkim ekspert komis -
siyasına göndәrilirlәr. Əlillik dәrәcәsinin tәyini
zamanı xәstәnin sinir sistemi, ürәk-damar vә
başqa üzvlәrdә olan patologiyaları mütlәq nәzәrә
almaq lazımdır. Profilaktik tәdbirlәrә – sәs-kü -
yün azaldılması, sәs izolyasiyaedici vә sәsuducu
cihazlardan istifadә, hәmçinin antifonların qula -
ğa taxılması tәdbirlәri aiddir.

Radiotezlikli dalğaların elektromaqnit sa -
hә lәri (radiodalğalar). Elektromaqnit sahәli
radiodalğaların әsas pa rametrlәri dalğanın herslә
(hs) ölçülәn tezliyi vә dalğanın uzunluğudur.
Dalğanın tezliyi nә qәdәr yüksәkdirsә, onun
uzunluğu bir o qәdәr az olur. Ultra yüksәk tezlikli
ultra qısa dalğaların uzun luğu 1-10 metr arasında,
çox yüksәk tezlikli mik rodalğaların uzunluğu isә 1
metrdәn 1 mm-dәk olur.

Radiodalğalardan sәnayedә, elm vә texnika
sahәlәrindә geniş istifadә olunur. Xüsusәn dә çox
yüksәk tezlikli dalğalar radiolokasiya, radiomet -
rologiya, radioastranomiya, radionaviqasiya,
kosmik tәdqiqatlarda, atom sahәsindә vә tibbdә
geniş istifadә olunur. Bütün radiodalğalar bioloji
cәhәtdәn aktiv olub, insan orqanizminә tәsir et -
mәk qabiliyyәtinә malikdir. Lakin әn çox insan
bәdәninә tәsir edәn desimetrlә ölçülәn mikro -
dalğalardır ki, onların uzunluğu 1 mm-dәn 10
sm-dәk olur. Bu dalğalar dәri tәrәfindәn udulur
vә reseptorları qıcıqlandıraraq bütün bәdәnә tәsir
göstәrir. Desimetrlә ölçülәn mikrodalğalar 10-15
sm dәrinә nüfuz edәrәk, bilavasitә daxili üzvlәrә
tәsir göstәrir. Bu cür tәsirә, hәmçinin uzunluğu 1
mm-dәn-10 metr olan ultra yüksәk tezlikli dal -
ğalar da malikdir. 

Aparılan eksperimental müayinәlәrdәn aydın
olur ki, radiodalğalar heyvanların sinir sisteminә,
ürәk әzәlәsinә, yumurtalıqlarına vә immun sis -
teminә daha çox zәdәlәyici tәsir göstәrir. Ra -
diodalğalar bәdәndә toplanaraq orqanizmin
adaptogen qabiliyyәtini pozur, sonda isә bәdәn
xarici mühitin zәrәrli faktorlarına qarşı çox
davamsız olur. Radiodalğalarla kәskin zәdә -
lәnmәlәr zamanı әsasәn istilik fenomeni yaranır
vә belә hadisәlәr qәzalar zamanı tәhlükәsizlik
qaydalarına әmәl edilmәdikdә baş verir. Bu za -
man xәstәlәrdә vegetativ-damar pozğun luqları,
diensefal krizlәr, güclü ürәk döyüntülәri, qorxu,
hәyәcan vә leykositoz yaranır.

Uzunmüddәtli vә kiçik intensivli dalğaların
tәsiri nәticәsindә xәstәlәrdә tez yorulma, әsә -
bilik, baş ağrıları, yuxunun pozulması kimi әla -
mәtlәr yaranır. Sonralar xәstәlәrdә ürәk nahi -
yәsindә ağrılar, iştah vә qan tәzyiqinin azalması,
ürәk әzәlәsinin zәdәlәnmәsi baş verir. Daha ağır
hallarda xәstәlәrdә dәhşәtli yuxu görmәlәr, ney -
rosirkulyator distoniyalar, ürәk әzәlәsinin daha
dәrin zәdәlәnmәlәri, tutmaşәkilli baş ağrı ları,
üşütmә, qızdırma, qan tәzyiqinin çox yüksәk sә -
viyyәdә artması vә bağırsaq diski neziyaları
müşahidә olunur. Xәstәlәr kәskin arıqlayır vә
onlarda saçların tökülmәsi, dır naqların sınması,
tireotoksikoz, impotensiya kimi әlamәtlәr,
südverәn qadınlarda isә südün kәskin azalması
müşahidә olunur. Hәmçinin onların qanında
şәkәrin miqdarı vә xolinesteraza kәskin artır.
Xәstәlәrdә gözün torlu qişasının qidalanması
pozulur vә onlarda katarakta xәstәliyi yaranır. Bu
xәstәliyin yaranmasında uzunluğu 12 sm olan
dalğalar daha tәhlükәlidir. Çox yüksәk tezlikli vә
uzunluğu 1-10 metr olan dalğalar insan beyninә
güclü tәsir göstәrir. Belә insanlarda yaddaşın
zәiflәmәsi, depressiyalar, ipoxondrik vәziyyәt vә
digәr psixi dәyişikliklәr inkişaf edir. 

Radiodalğalarla tәmasda olan insanlarda
adaptasiya dövrünün әlamәtlәri, ilk 2-3 ay
әrzindә zәiflik, baş ağrıları, әsәbilik vә s. yaranır.
Sonra isә bu әlamәtlәr itir vә xәstәlik 3-5 ildәn
sonra yarana bilәr. Bu peşә xәstәliyinin yaran -
masında hәmin işlәrdә çalışanlarda ümumi xәstә -
liklәr, infeksiyalar, kәllә-beyin travmaları vә s.
riski böyükdür. Qadınlar bu dalğaların mәnfi
tәsirinә daha çox hәssas olurlar. Bu qrup xәstә -
lәrin müalicәsindә sakitlәşdirici vә yuxu -
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gәtiricilәrdәn, vitamin C, biogen biosti mul -
yatorlardan, hәmçinin müalicәvi bәdәn tәrbi -
yәsindәn, fizioterapiya vә sanator-kurort müali -
cәsindәn geniş istifadә olunur. Profilaktika mәq -
sәdi ilә sistematik olaraq radiodalğaların sәviy -
yәsi ölçülür, fәrdi müdafiә vasitәlәrdәn – eynәk -
lәrdәn vә xüsusi müdafiә geyimlәrindәn istifadә
olunur. Hamilә vә südverәn qadınlar dәrhal belә
işlәrdәn azad olunurlar.

İonlaşdırıcı radiasiya. Bu radiasiyalar xüsusi
qrup şüalar olub, әtraf mühitin ionlaşmasına sә -
bәb olur. Onlar rentgen aparatlarında, yüksәk
gәr gin likli vә sürәtlәndirici qurğularda yaranır.
Lakin bu şüaların әsas mәnbәyi tәbii (uran, toriy,
radiy) vә süni (izotoplar) radioaktiv maddәlәrdir.
Hәm çinin bu şüalardan atom reaktorlarda vә
tәba bәtdә geniş istifadә edilir. Mәhz bu sahәlәrdә
çalışanlar ionlaşdırıcı şüalarının zәdәlәyici
tәsirinә mәruz qalırlar. Xarici şüalanmadan
başqa, radioaktiv elementlәr tәnәffüs yolları vә
ya mәdә-bağırsaq yolu ilә insan bәdәninә daxil
olur. Bir çox radioaktiv maddәlәr dәri vasitәsi ilә
müxtәlif üzv vә toxumalara daşınır vә insan
daxili şüalanma mәnbәyinә çevrilir. Radioaktiv
maddәlәr insan bәdәnindә müxtәlif müddәtdә
qalır, yaxşı hәll olan radioaktiv maddәlәr daha
asanlıqla xaric olur. Yarımparçalanma müddәti
uzun olan radioaktiv elementlәr uzun illәr
bәdәndә qalaraq insanı ömürboyu radioaktiv
şüalanma mәnbәyinә çevirir.

Radioaktiv maddәlәr parçalandıqda 4 növ
şüalar: alfa, betta, qamma, neytronlar meydana çı -
xır. Alfa şüalar müsbәt yüklәnmiş hissәciklәr olub,
böyük kütlәyә malikdir. Alfa hissәciklәrlә xarici
şüalanma elә dә tәhlükәli deyil, çünki bu şüalar
dәrinә gedә bilmir vә dәrinin üst qatı tәrәfindәn
udulur. Lakin bu hissәciklәr insanın daxilinә
düşdükdә çox tәhlükәli olur vә daxili şüalanma
mәnbәyinә çevrilir. Betta şüalar mәnfi yüklәnmiş
elektronlardan ibarәtdir. Bu hissә ciklәr daha uzun
mәsafәni qәt edә bilir. Mәsәlәn, havada 1 sm-dәn
10-15 metrә kimi, suda vә insan bәdәnindә 1 sm-ә
kimi dәrinә nüfuz edә bilir. Qamma şüalar yüksәk
tezlikli elektromaqnit dalğalarından ibarәt dir vә
xüsu siyyәtlәrinә görә rentgen şüalarına yaxındır vә
xarici şüalanmada çox tәhlükәli olur. Ney tronlar
elektriklәnmәmiş hissәciklәrdir. Nüfuz etmә qa -
biliyyәti çox yük sәkdir.

İonlaşdırıcı şüalar bәdәndә çox mürәkkәb

funksional vә morfoloji dәyişikliklәr törәdir.
Radioaktiv şüaların tәsirindәn toxuma vә üzv -
lәrdә olan su molekulları dağılaraq sәrbәst atom
vә radikallar yaradır. Bu sәrbәst radikallar zü -
lalların sulfhidril qruplarını oksidlәşdirәrәk
zülalları qeyri-aktiv formaya – bisulfidlәrә çe -
virir. Hәmçinin zülal tәrkibli fermentlәr dә
inaktivlәşir vә onların iştirak etdiyi bütün
biokimyәvi reaksiyalar pozulur vә radiaktiv
şüalar bilavasitә zülallara, lipidlәrә tәsir edәrәk
onları denaturasiya edir. İonlaşdırıcı şüaların
tәsiri nәticәsindә bәdәndә hәm yerli yanıqlar,
hәm dә ümumi şüa xәstәliyi әmәlә gәlir. Şüa
xәstәliyi müxtәlif növlü ionlaşdırıcı şüaların
insanın üzv vә toxumalarına çox mürәkkәb tәsiri
nәticәsindә yaranır. Belә ki, bu xәstәliklәr kәskin
vә xroniki olmaqla iki yerә – kәskin şüa xәstәliyi
vә xroniki şüa xәstәliyinә bölünür: Kәskin şüa
xәstәliyinә çox az tәsadüf edilir vә qәzalar
zamanı yaranır. Bu zaman insan bәdәni azı 100
rent gendәn çox şüalanma almalıdır. Xroniki şüa
xәstәliyinә isә praktikada çox tәsadüf edilir vә bu
zaman insan bәdәni uzun müddәt әrzindә kiçik
dozalarda şüalanma alır. Xroniki şüa xәstәliyinin
ilkin әlamәtlәri ümumi zәiflik, yorğunluq, baş
ağrıları, baş gicәllәnmәsi, yuxunun pozulması vә
yüngül qanaxmalardır. Damarların, xüsusәn dә
kapillyarların keçiriciliyi pozulur. Xroniki şüa
xәstәliyinin başlanğıc mәrhә lәsindә istehsalçılar
radioaktiv şüalardan tәcrid edilib, müvafiq
müalicәlәr alsalar işçilәrin sağ lamlığı tam bәrpa
olunar. Əks halda onların vә ziyyәti ağırlaşaraq
güclü baş ağrıları, әmәk qa biliyyәtinin kәskin
azalması, ürәk nahiyәsindә tutmaşәkilli ağrılar
olur. Xәstәlәrdә diensefal krizlәr – qan tәzyiqinin
davamlı olaraq aşağı düşmәsi, görmәnin pislәş -
mәsi baş verir. Bu qrup xәstәlәrdә hepatit (qara -
ciyәr xәstәliyi), mәdәaltı, qalxanabәnzәr vә
böyrәküstü vәzilәrin funksi yaları pozulur vә
onlar kәskin arıqlayırlar. 

Qanın yaranmasında әsas rol oynayan sümük
iliyinin zәdәlәnmәsi nәticәsindә leykopeniya
(leykositlәrin azalması), qan azlığı vә trom bo -
sitlәrin azalması nәticәsindә qanaxmalar müşa -
hidә olunur. Leykositlәrin azalması nәti cәsindә
orqanizmin müqavimәti azalır vә xәs tәlәrdә
bronxit, öd yollarının iltihabı vә s. kimi müxtәlif
infeksion xәstәliklәr inkişaf edir. Əgәr bu fazada
belә xәstәlәr radioaktiv şüalarla kontaktdan
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uzaqlaşdırılarsa vә әsaslı müalicәlәr aparılarsa,
onların vәziyyәti yaxşılaşır, әks tәqdirdә isә
xәstәlәrin vәziyyәti daha da ağırlaşır vә әn ağır
axırıncı – III faza başlayır. Xüsusәn dә mәrkәzi
sinir sisteminin ağır zәdәlәnmәlәri – hәrәki vә
hissi sinirlәrdә pozğunluqlar baş verir. Ağır ürәk-
damar sistemi pozğunluqları, mәdә-bağırsaq vә
qaraciyәrin güclü zәdәlәnmәlәri müşahidә
olunur. Nefrit xәstәliyi (böyrәk xәstә liyi) nәti -
cәsindә qanda azotun miqdarı artır vә intok -
siyasiya (uremiya) baş verir. Sümük iliyinin
zәdәlәnmәsi nәticәsindә xәstәlәrdә ağır qan azlığı,
qanaxmalar vә infeksion xәstәliklәr yara nır.
Böyrәküstü, qalxanabәnzәr, hipofiz, cinsi vәzilәr,
mәdәaltı vәzinin insulyar aparatı kimi endokrin
vәzilәr çox ağır formada zәdәlәnir. Xәstәlәrin
müalicәsindә hәr şeydәn әvvәl onlara yüksәk
kalorili vә zülallarla zәngin qidalardan istifadә
mәslәhәtdir. Hәmçinin xәstәlәrә qanın yaran -
masını stimullaşdıran B12 vitamini, fol turşusu,
antianemin vә qanköçürmәdәn geniş istifadә
olunmalı, onlara askorbin turşusu, ru tin, vika sol,
kalsium xlorid vә simptomatik müalicәlәr tәyin
edilmәlidir. Ən ağır hallarda isә sümük ili yinin
köçürülmәsi әmәliyyatı aparıl malıdır.

Nәticә. Deyilәnlәrdәn belә nәticәyә gәlmәk
olar ki, istehsalatda çalışan insanlarda sәs-küy
nәticәsindә yaranan bir çox xәstәliklәrin, elәcә
dә radiodalğaların, ionlaşdırıcı radiasiyanın
yaratdığı şüaların insan sağlamlığına mәnfi tәsi -
rinin qarşısını almaq üçün hәkimlәrin apar dığı
müalicәlәr onların sağlamlığının tәmi natında
әsas rol oynayır. Ümumiyyәtlә, hәr bir insan öz
mәsuliyyәtini dәrk edәrәk vaxtında hәyatlarına
laqeyd yanaşmadan yaranacaq xәstә liklәrin qar -
şısını almaq üçün әvvәlcәdәn tәdbirli olsalar
sağlamlıqlarını da itirmәzlәr. 
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K
imya insanın yaşayışı vә inkişafı
üçün әn vacib, әn lazımlı elm -
lәrdәn biridir. Bu elmin verdiyi
bilik vә bacarıqlar bizә maddi

alәmi dәrk etmәyә, onu dәyişdirib insan üçün
yararlı vasitәlәrә çevirmәyә imkan yaradır. Biz
әtrafda baş verәn kimyәvi proseslәri bilmәdikdә
dünya dәrkedilmәz, anlaşılmaz vә qaranlıq bir
alәm olur. Müasir kimyanın sirlәrini öyrәnmәk
üçün onunla bağlı bir çox mühüm peşәlәri
bilmәk, onların әsaslarına yiyәlәnmәk tәlәb olu -
nur. Biz kimyanın әsas anlayışlarını vә qanu na -
uyğunluqlarını bilmәklә tibb, farmakologiya,
biokimya, biofizika, molekulyar biologiya, geo -
logiya, kosmetologiya, kәnd tәsәrrüfatı vә digәr
sahәlәrdә әsl mütәxәssis kimi işlәyә bilәrik. 

Kimyәvi bilik vә bacarıqların әhәmiyyәtini
anlamaq üçün onlarla bağlı bir neçә peşәnin ma -
hiyyәtini nәzәrdәn keçirәrәk, әvvәlcә  kim yәvi

proseslәrlә daha çox әlaqәli olan mühüm pe şә -
lәrin mahiyyәtinin ümumi cәhәt lәrini qeyd edәk.

Kimyaçı-texnoloq istehsalatda hәr hansı
kimyәvi mәhsulun alınmasının әn әlverişli (op -
timal) şәraitini hazırlayan vә onun alınması pro -
sesinә rәhbәrlik edәn mütәxәssisdir. Bu mütә -
xәssis istehsalatda tәtbiq olunan texnoloji pro -
seslәrә dair әtraflı mәlumata malik olmalı, onları
daha da tәkmillәşdirmәli, daha yeni, sәmәrәli vә
tәkmil texnoloji proseslәr tәklif et mәyi ba car -
malıdır. Kimyaçı-texnoloqlara plas tik küt lә lәr,
kim yәvi liflәr istehsal edәn vә onların emalını
hәyata keçirәn müәssisәlәrdә, lak-boyaq vә güb -
rә is tehsal edәn zavodlarda, neft-kimya mәh -
sulları hazırlayan sәnaye sahә lәrindә hәmişә bö -
yük ehtiyac vardır. Hәmçinin kimyaçı-tex no -
loqlar üçün aşağıdakı müәssi sәlәrdә – neft emalı
vә sintetik polimerlәr istehsal edәn zavodlarda
yeyinti sәnayesi,  kosmetologiya, mәişәt kimyası
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vә farmakologiya  mәhsulları istehsal edәn tikinti
materialları hazırlayan müәs sisәlәrdә, sutә -
mizlәyici stan siyalar vә sex lәrdә iş yerlәri nә -
zәrdә tutulur.

Kimyәvi-analiz laborantı laboratoriyada
maddәlәrin fiziki-kimyәvi analizini aparan, xalq
tәsәrrüfatının istәnilәn sahәsindә alınan mәh -
sulun, xammalın tәrkibini vә key fiyyәtini müәy -
yәnlәşdirәn mütәxәssisdir. Mәh sulu almaq üçün
götürülәn xammalın kimyәvi analizi alınacaq
hazır mәhsulun vә texnoloji prosesin aralıq
mәhsullarının mövcud norma tiv lәrә uyğun olub-
olmamasına nәzarәt etmәk üçün vacibdir. La -
borantın әsas işi tәlәb olunan mad dәlәrin kim -
yәvi tәrkibini, onların tәrkibini tәşkil edәn sadә
birlәşmәlәrin vә kimyәvi elementlәrin miqdarı
nisbәtlәrini, maddәlәrin fiziki xassә lәrini (hәll
olmasını, özlülüyünü vә b.) müәy yәnlәş dir mәk -
dir. Kimyәvi-analiz laborantı kim ya sәna yesinin
bütün sahәlәrindә – neft-kimya sәnayesi sahә -
sindә, farmakologiya (әczaçılıq) mәhsulları
istehsal edәn sahәlәrdә, kimya ilә bağlı elmi-
tәdqiqat institutlarında, ümumi, orta-ixtisas vә ali
mәktәb laboratoriyalarında vә digәr sahәlәrdә
işlәyә bilәr.

Kimyaçı-ekoloq (kimyәvi ekologiya) kim -
yәvi mәhsulların istehsalı proseslәrinin vә bu
mәhsulların bilavasitә özlәrinin әtraf mühitә (at -
mosferә, suya, torpağa) tәsiri nәticәlәrinin moni -
torinqini, bu tәsirlәrin azaldılması vә aradan qal -
dırılması mәsәlәlәrini öyrәnәn ekologiyanın bir
sahәsidir. Bu sahәdә çalışan kimyaçı-ekoloq
kimya, neft-kimya, metallurgiya vә digәr  isteh -
salat müәssisәlәrindә ekoloji nәzarәtin moni -
torinqini tәşkil edәn vә hәyata keçirәn mütә -
xәssisdir. O, istehsal proseslәrindә alınan mad -
dәlәrin әtraf mühitә tәsirinin konsentrasiya
(qatılıq) hәddini tәyin edir vә bu hәddin norma -
tivlәrә uyğun olub-olmadığını müәyyәnlәşdirir.
Kimyaçı-ekoloq, hәmçinin atmosferin, tullantı
sularının vә sәnaye tullantıları mәnbәlәrinin
inventarlaşdırılmasını vә istehsal olunan mad -
dәlәri tozlardan vә zәrәrli qazlardan tәmizlәyәn
sәnaye qurğularının pas portlaşdırılmasını (qur -
ğunun texniki vәziy yә tinin, ümumi vә işçi
parametrlәrinin müәy yәn lәşdirilmәsi) aparır,
xammalın, aralıq vә son mәhsulların, suyun kim -
yәvi ekspertizasını hә yata keçirir. 

Kimyaçı-operator kimyәvi mәhsullar is teh -

sal edәn müәssisәdәki kimyәvi-texnoloji pro -
seslәri hәyata keçirәn avadanlıqların işә salın -
ması vә dayandırılması, qışda, soyuq havalarda
işlәyәn avadanlığın müәyyәn rejimlә işlәmәsinә
nәzarәt edilmәsi, qәza vәziyyәti baş verdikdә
onun aradan qaldırılması, tәlimata әsasәn, qoyul -
muş texnoloji rejimә nәzarәt olunması vә ava -
danlığın konkret şәraitdәki tәlәbata uyğun ol -
masına әmәl edilmәsi kimi işlәri icra edir.

Hazırda respublikamızın peşә tәhsili müәs -
sisәlәrindә kimya fәnninin tәdrisi hәyata ke -
çirilir. Bu müәssisәlәrdә texnoloq, istehsalat ava -
dan lıqlarının operatoru vә kimyәvi-analiz labo -
rant ları hazır lanır. Kimya-profilli orta ixtisas
mәk tәblәrindә isә texniki-texnoloq, texniki-la -
borant vә usta-tex no loq kimi mütәxәssislәr ha -
zırlanır. 

İndiki dövrdә peşә tәhsilinin modern lәş diril -
mәsindә prioritet istiqamәt bu tәhsil müәs sisә -
lәrindә әmәk bazarının tәlәblәrini nәzәrә almaqla
әn mühüm bilik vә bacarıqların keyfiy yәtinin
yüksәldilmәsidir. Tәhsilin keyfiyyәtinin yük -
sәldilmәsindә hәlledici amillәr tәlimә inteq rativ
yanaşma, yәni tәdris fәnlәrindәn tәlimdә inteq -
rativ istifadә vә müasir tәlәblәrә uyğun kom -
petensiyaların (sәriştәlәrin) formalaş dırıl masıdır. 

Müasir dövrdә ümumtәhsil mәktәblәrindә
kimya çәtin fәnlәrdәn biri hesab olunur. Müәl -
limlәrin çoxu bu fәnnin tәcrübәyә vә şagirdlәrdә
hәyati bacarıqların formalaşdırmasına hansı töh -
fәlәr verdiyini tam anlaya bilmirlәr. Bunun әsas
sәbәbi mәktәbdә kimyadan tәcrübәlәrin aparıl -
ması ilә bağlı geniş imkanların olmaması vә
müәllimlәrin lazımi sәviyyәdә pedaqoji sәriştәyә
yiyәlәnmәmәsidir. Sevindirici haldır ki, hazırda
peşә tәhsili müәssisәlәrinin çoxunda әn vacib
peşәlәrә yiyәlәnmәk üçün tәlәb olunan şәrait
yaradılmışdır. 

Ümumtәhsil mәktәblәrindә kimyanın tәdrisi
zamanı aşağıdakı bacarıq vә vәrdişlәr formala ş -
dırılır:

– hadisә vә predmetlәrin müşahidәsi vә ay -
dınlaşdırılması;

– müşahidә olunan hadisә vә predmetlәrin bir-
biri ilә müqayisә edilmәsi vә әlaqәlәn diri l mәsi;

– kimya mәsәlәlәrinin şәrtlәrini analiz et -
mәklә düzgün aydınlaşdırılması;

– müәyyәn bir problemin hәlli üçün planın
tәrtibi vә onun icrası;
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– öyrәnilmiş kimyәvi anlayışlar vә nәzә -
riyyәlәr әsasında proqnozların verilmәsi;

– kimyәvi reaktivlәr, qablar vә cihazlarla düz -
gün davranılması;

– maye vә qazların hәcmi, temperatur vә sıxlı -
ğının ölçülmәsi;

– maddәlәrin kimyәvi-texniki vә aptek tәrә -
zilәrindә çәkilmәsi;

– hazır detallardan kimyәvi cihazların quraş -
dırılması;

– kimyәvi әmәliyyatların (bәrk maddәlәrin
xırdalanması, qarışıqların hazırlanması, mad -
dәlәrin hәll edilmәsi, mәhlullar vә qarışıqlarla iş
zamanı çökdürmә, durultma, süzmә vә s.) apa -
rılması;

– aparılan eksperimental işlәrlә әlaqәdar nәti -
cәlәrin qeyd edilmәsi vәrdişlәrinә (tәcrübә vә
praktiki işlәrin gedişinin yazılması, istifadә olu nan
cihazın şәklinin çәkilmәsi vә s.) yiyә lәnil mәsi.

Bu gün bütün bu kompetensiyalar kimya
fәnni tәdris olunan peşә tәhsili müәssisәlәrindә
dә tәlәb kimi gözlәnilmәlidir. Çünki peşә tәhsili
müәssisәlәrindә kimya fәnninin öyrәnilmәsi hәm
ümumtәhsil, hәm dә peşә tәhsili qarşısında qo -
yulan mәsәlәlәrin reallaşdırılmasında mühüm
әhәmiyyәt kәsb edir. Burada kimyanın tәdrisindә
mәqsәd yalnız yüksәk sәviyyәdә ümumi tәhsil
vermәklә yanaşı, eyni zamanda şagirdlәri kimya
ilә bağlı istehsalat peşәlәrinә istiqamәt lәn dir -
mәkdir. Odur ki, kimyanın tәdrisi zamanı aşa -
ğıdakılara xüsusi diqqәt ayrılmalıdır:

– kimyanın әsas anlayışları vә qanunları öy -
rә nilәn dәrslәrdә peşә tәhsili üzrә olan mate -
riallardan istifadә edilmәli;

– istehsalatda gedәn proseslәrin әsasını tәşkil
edәn nәzәriyyә vә qanunauyğunluqlar daha dә -
rindәn öyrәnilmәli;

– tәdris zamanı istehsalat peşәlәri ilә bağlı
әlavә materiallar (mәsәlәlәr, nümunәlәr, çalış -
malar) seçilәrәk istifadә edilmәli;

– laboratoriya tәcrübәlәri vә praktiki işlәrin
tәrkibinә peşәlәrlә bağlı eksperimentlәr daxil
edilmәlidir.

Nәticә. Gәlәcәkdә şagirdlәrin kimyaçı peşә -
lәrindә işlәmәyә istiqamәtlәndirilmәsi üçün
ümumi orta vә tam orta tәhsil mәktәblәrindә on -
larda әn mühüm kimyәvi biliklәrin vә praktiki
bacarıqların formalaşdırılmasına nail olmaqla,
hәm dә gәlәcәyin ixtisaslı fәhlә kadrlarına olan

ehtiyacını ödәmiş olarıq. 
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A.Aliyev 
The role of chemistry in the formation 

of professional skills
Abstract

The article deals with the formation of vital
and practical skills in the teaching of Chemistry
in general education institutions, its important
role in the implementation of production pro -
fessions and human life. The article also explains
the essence of the most demanded chemist-
technologist professions, as well as the im por -
tance of knowledge, abilities, and skills that stu -
dents must possess to master them.

А.Алиев 
Роль химии в формировании
профессиональных навыков

Аннотация
В статье рассказывается о том, какие жиз -

ненно важные и практические навыки раз -
виваются при обучении химии в обще обра -
зовательных и профессиональных учеб ных
заведениях, а также о их важной роли в реа -
лизации производственных профессий и в
жизни человека. В статье также объясняется
характер наиболее востребованных хими чес -
ких (производственных) профессий, а также
важность знаний, навыков и умений сту ден -
тов для их овладения.
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B
ildiyimiz kimi, tәlim ikitәrәfli pro -
ses olmaqla bir tәrәfdәn müәllimin
(öyrәdәnin), digәr tәrәfdәn isә şa -
girdlәrin (öyrәnәnlәrin) fәaliy yәt -

lәri ilә bağlıdır. Sinifdәki öyrәnәnlәrin hazırlıq
sәviyyәsindәn vә dәrsin konkret didaktik vә -
zifәlәrindәn asılı olaraq öyrәdәnin vә öyrә -
nәnlәrin fәallıq dәrәcәsi dәyişә bilir. Tәlim pro -
sesinin müvәffәqiyyәtlә nәticәlәnmәsi üçün bu
tәrәflәrdәn hәr hansı birinin ayrıca götü rülmüş
fәaliyyәtinә üstünlük verilmәsi düzgün hesab
edilә bilmәz. Lakin hәr halda öyrәtmә vә öy -
rәnmә proseslәri mәntiqi-pro sessual baxımdan
bir-birindәn fәrqlәn diyindәn, tәlim prosesinin
ayrı-ayrı konkret mәrhәlәlәrindә öyrәdәn vә ya
öyrәnәnin fәaliyyәtinin yük sәldilmәsinә diqqәti
artırmaq lazım gәlir.

Müasir dövrdә ümumtәhsil mәktәblәrinin
әsas vәzifәlәrindәn biri dә yaradıcı düşünә bilәn,
istәnilәn şәraiti düzgün qiymәtlәndirib, bu şә -

raitә uyğun öz mәqsәdini hәyata keçirtmәyi ba -
caran şәxsiyyәt yetişdirmәkdir. Yәni öyrә -
nәnlәrdә müstәqil düşünmәk, biliklәri müstәqil
әldә etmәk, onları tәtbiq etmәk, yaradıcı olmaq
kimi keyfiyyәtlәrin aşılanması dövrün әsas tә -
lәblәrindәndir. Öyrәnәnlәrin tәlim fәaliyyәtinә
gündәlik nәzarәt, onlara rast gәldiklәri hәr çә -
tinliyi aşmaq üçün kiçik bir tәkan çox vacibdir.
Bu da fәnnә maraq vә meylin inkişafına sәbәb
olur. Hәyat bilgisi fәnninin tәdrisindә mәqsәd
öyrәnәnlәri gәlәcәkdә әtraf alәmdә baş verәn
mürәkkәb proseslәri mәnimsәmәyә hazırlamaq
vә onlarda peşә bacarıqlarını formalaşdırmaqdan
ibarәtdir. İlin bütün fәsillәrindә tәbiәt öz gözәl -
liyi vә müxtәlifliyi, dәyişikliyi ilә bilavasitә in -
sanların emosional vәziyyәtinә tәsir edir, on larda
müşahidә etmәk arzusu oyadır. Parlaq tәzahürlәri
(yarpağın tökülmәsi, qarın yağması, şimşәyin
çaxması vә s.) müşahidә edәn kiçik mәktәbyaşlı
şagirdlәr suallar verir vә onları başa düşmәyә
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çalışırlar. Artıq kiçikyaşlılar izah edә bilirlәr ki,
niyә payızda köçәri quşlar uçub gedir, niyә qar
әriyir, niyә sel gәlir vә s. Bu da onlarda mәntiqi
tәfәkkürün, nitqin inkişafı üçün әlverişli şәrait
yaradır.

Bu mәnada Hәyat bilgisi fәnninin mәqsәdi
müәyyәn olunmuş 4 mәzmun xәttinin ( Tәbiәt vә
biz;  Fәrd vә cәmiyyәt; Mәnәviyyat; Sağlamlıq
vә tәhlükәsizlik) kömәyi ilә şagirdlәrin şüurunda
әhatә olunduqları canlı vә cansız alәmin vahid,
bütöv vә bölünmәz obrazını yaratmaqdır. Tә biәt
vә biz mәzmun xәtti üzrә fәnnin mәqsәdi
şagirdlәrdә  tәbiәtdә obyekt vә hadisәlәr, canlı vә
cansız alәmin qarşılıqlı әlaqәsi, tәbii mühitin
insan fәaliyyәti nәticәsindә dәyişmәsi haqqında
biliklәr formalaşdırmaq;  müşahidәlәr, ölçmәlәr
vә tәcrübәlәr aparmaq, onların nәticәlәrini tәsvir
etmәk bacarıqları aşılamaq, özünü vә tәbiәti öy -
rәnmәyә hәvәs yaratmaq;  tәbiәtә sevgi vә qayğı
hislәri, onunla tәmas zamanı ekoloji nor malara
uyğun davranmaq mәdәniyyәti forma laş dır maq -
dır. Fәrd vә cәmiyyәt mәzmun xәtti üz rә fәn nin
mәqsәdi şagirdlәrdә yaşadığı cә miy yәtә uy -
ğunlaşmaq üçün insanın sosial key fiyyәtlәri,
cәmiyyәt hәyatının ictimai, iqtisadi, siyasi sa -
hәlәri, elәcә dә ictimai müna sibәtlәrin hüquqi
tәnzimlәnmәsi barәdә zәruri bilik vә bacarıqlar
formalaşdırmaq; vәtәndaş mәsu liy yәti, qanun -
lara, ictimai normalara vә de mokratik dәyәrlәrә
hörmәtlә yanaşmaq, onlara uyğun dav ranmaq
mәdәniyyәti qazandırmaq;  özünü vәtәn daş, ailә
üzvü, işçi, sahibkar, istehlakçı kimi sosial rol -
larda reallaşdıra bilmәsinә zәmin ya ratmaqdır.
Mәnәviyyat mәzmun xәtti üzrә fәnnin mәqsәdi
şagirdlәrdә milli vә bәşәri dә yәrlәrә yiyә lәn -
mәklә mәnәvi baxımdan onları inkişaf etdirmәk,
milli, irqi, dini, cinsi mәn subiy yәtindәn asılı
olmayaraq ünsiyyәt bacarıqları formalaşdırmaq;
qazandığı bilik, bacarıq vә mәnәvi dәyәrlәrә
әsaslanaraq hәyatda qarşı laş dığı problemlәri hәll
edә bilmәk keyfiyyәti for malaşdırmaq, milli vә
bәşәri dәyәrlәrә yiyә lәnmәklә mәnәvi baxımdan
özünü inkişaf etdir mәkdir. Sağlamlıq vә tәh -
lükәsizlik mәzmun xәtti üzrә fәnnin mәqsәdi
şagirdlәrdә sağlam hәyat tәrzi, tәhlükәsizlik vә
ilk tibbi yardım qay dalarına riayәt etmәk baca -
rıqları; mәişәtdә vә ictimai yerlәrdә tәh lükәsiz
davranış baca rıqları; fövqәladә vә tәhlü kәli hadi -
sәlәrlә rastlaşan zaman düzgün davranış baca -

rıqları forma laşdırmaqdır. Bu mәzmun xәt lәrinin
hәr biri müәyyәn alt xәtlәrdәn iba rәtdir. Alt xәt -
lәr mәzmun xәtlәrinin әhatә etdiyi mә sәlәlәrә
aydınlıq gәtirir  [5].

Hәyat bilgisi fәnnindәn nәzәri biliklәr, әsasәn
tәcrübә vasitәsi ilә aşılanmalı vә öyrәnәnlәrin
tәfәkkür mәhsuluna çevrilmәlidir. Hazırda bilik -
lәrin mәnimsәnilmәsindә tәfәkkürün gücünü ön
plana çәkmәklә, ondan maksimum istifadә et -
mәyә çalışırlar. Yalnız bu zaman biliklәr uzun -
ömürlü olmaqla praktikada daha tez tәtbiq edilir.

Yeni biliklәrә yiyәlәnmәlәr, bu sahәyә maraq
vә meylin artırılması, istәrsә dә müxtәlif növ
suallar üzәrindә işlәmәlәr, әsasәn iki formada ola
bilәr:

– öyrәdәnin bilavasitә göstәrişi, müşa hidәsi
vә nәzarәti altında;

– öyrәdәnin müdaxilәsi olmadan, ona müra -
ciәt etmәdәn vә ya heç onun olmadığı şәraitdә
öyrәnәnlәrin müstәqil işlәmәlәri şәraitindә.

İkinci halda göstәrildiyi kimi, öyrәnәnlәrdә
fәallığın artırılması onlarda müstәqil peşә ba -
carıqlarının formalaşdırılmasına, hәm dә tәd risin
müvәffәqiyyәtlә aparılmasına şәrait yaradır.

Tәdris prosesi zamanı öyrәnәnlәrin peşә
bacarıqlarının inkişaf etdirilmәsi problemli tәli -
min üç metodu vasitәsi ilә (biliklәrin prob lemli
şәrhi, qismәn axtarıcılıq vә evristik metod vә
nәhayәt, tәdqiqatçılıq metodu) hәyata ke çirilir.
Onların arasındakı ümumilik dәrsin prob lemli
qoyuluşu vә onun hәll olunması ilә әla qәdardır.
Onları fәrqlәndirәn cәhәt isә öyrә nәn lәrin axta -
rıcılıq fәaliyyәtindә, fәallığının inki şafında vә
müstәqilliyinin dәrәcәsindәdir.

Problemli şәrh metodu zamanı yaradılan
problem situasiyada öyrәnәnlәr onlara mәlum
olmayan yeniliyi fәal vә müstәqil şәkildә kәşf
etmәk imkanına malik olmadıqları halda, evristik
müsahibә metodu zamanı yeni biliyi qismәn
öyrәdәnin kömәyi ilә kәşf edir, tәdqiqat metodu
zamanı isә onlar yeni mәsәlәni fәal vә müstәqil
şәkildә kәşf edirlәr.

Hәyat bilgisi dәrslәrindә problemli şәrh me -
todu ilә yanaşı, evristik müsahibә metodundan da
geniş istifadә edilir. Bu fәnnin tәdrisi prosesindә
öyrәnәnlәrin idraki qabiliyyәtini inkişaf etdir -
mәk, onları fәal vә müstәqil şәkildә nәticә çı -
xartmağa alışdırmaqla tez-tez bu metoddan isti -
fadә edirlәr. Tәdqiqatçılıq metodu öyrә nәn lәrin
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yaradıcı qabiliyyәtlәrinin üzә çıxa rılması vә bu
sahәdәki bacarıqlarının inkişaf etdirilmәsi baxı -
mından çox әlverişlidir.

Bildiyimiz kimi, kiçik mәktәbyaşlı şagirdlәr
müәllimin nәvazişinә ehtiyac hiss edir vә bu
cәhәt dә onları müәllimә daha çox yaxınlaşdırır.
Tәcrübәli müәllimlәr ayrı-ayrı şagirdlәrin baca -
rıq vә dәrketmә qabiliyyәtini öyrәndikdәn sonra
onları qruplara ayırırlar. Öyrәnmәyә heç bir
maraq vә hәvәs göstәrmәyәn, dәrsi çәtin mәnim -
sәyәn şagirdlәri bir qrupa, orta sәviyyәli vә nis -
bәtәn fәalları isә başqa qrupa daxil edirlәr. Öy -
rәdәn tәlim prosesindә hәr bir qrupun sәviy -
yәsinә uyğun olaraq onlara fәrdi yanaşır, hәr
birinin sәviyyәsinә uyğun tapşırıq verir, onlarda
özünә inam yaradır, tәdricәn müstәqil fәaliyyәtә
alışdırır. Bәzәn şagird suala cavab verә bil -
mәdikdә utanır, hәvәsdәn düşür vә belәliklә dә
fәallaşmağa tәşәbbüs göstәrmir. Zәif oxuyan şa -
girdlәri fәallaşdırmağın, bacarıq vә vәrdişlәri
müstәqil inkişaf etdirmәyin başlıca şәrti onları
hәvәslәndirmәk, biliklәrini qiymәt lәndirmәk,
özlәrinә inam yaratmaq, peşә baca rıqlarını for -
malaşdırmaqdır. Əbәs yerә deyilmәyib ki, müs -
tәqillik fәaliy yәtin әsasıdır. Ona görә dә düzgün
tәşkil edilmiş mәşğәlәlәr sistemindә vaxtın çoxu
obyektiv mövcud әlaqәlәrin anla şılmasını tәmin
edәn müşahidә vә ekskur siyalara verilmәlidir.
Tәr biyәçi müşa hidәlәri, ekskur siyaları mәqsәdli
gәzintilәrlә dәrinlәşdirilmiş vә sistemә salınmış,
uşaqların müstәqil işlәrindә tәlәb olunan bacarıq
vә vәrdişlәri digәr mәş ğәlәlәrlә әlaqәlәndirmәli
(söhbәt, müsahibә, di daktik oyunlar) vә for -
malaşdırmalıdır.

Nәticә. Öyrәnәnlәrin öyrәdәnlәrin nәzarәti al -
tında müdaxilә olmadan, müәyyәn çәrçivә da -
xilindә müstәqil şәkildә fikir söylәmәlәri onlarda
özünәinam, özünüdәrk vә geniş tәfәkkür, hәm -
çinin tәbiәtlә bağlı hadisәlәri düzgün qiy mәt -

lәndirmәyi vә bu bacarıqlara sahib ol malarını
formalaşdırır.
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during the lesson. Methods causing the deve -
lopment of interest and inclination to the subject
knowledge of life are also widely discussed.

Р.Пириева
Предмет Познание мира  и
профессиональные навыки  

Аннотация
В статье рассматривается организация са -

мостоятельной работы учеников начальной
школы во время урока. Основная цель статьи
вырастить учеников творчески мыслящие и
свободно умеющие выражать свои мысли.

Так же широко обсуждаются методы вы -
зывающие развитие интереса и склонности к
предмету познание мира.
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M
üasir dünyada telekom muni ka -
siya olmadan keçinmәk müm -
kün deyil. Planetimizin demәk
olar ki, bütün әhalisi artıq xeyli

vaxtdır telekommunikasiya texnikalarını mәnim -
sәmәklә, ondan fәal istifadә edirlәr. Bizim döv -
rümüzdә  telekommunikasiya şәbәkәlәri kifayәt
qәdәr aktual olsa da, cәmiyyәtimizin hәr gün
inkişaf etdiyini, müxtәlif biliklәrin gündәn-günә
artdığını danmaq olmaz. Belәliklә, tele kom muni -
kasiya texnologiyaları  zamanla ayaq laşır vә cә -
miyyәt dә çox sürәtlә inkişaf edir, de mәk olar ki,
hәr gün yeniliklәrdәn istifadә edi lir.

Bu gün Azәrbaycanda da telekommunikasiya
üzrә yeni texnologiyalar tәtbiq olunur vә xidmәt
şәbәkәsinin әn müasir standartlara uyğun -
laşdırılması istiqamәtindә ardıcıl tәdbirlәr hәyata
keçirilmәkdәdir. Bununla әlaqәdar olaraq Tәhsil
Nazirliyi yanında Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt
Agentliyi tәrәfindәn peşә tәhsilini әmәk baza -
rının tәlәblәrinә uyğunlaşdırmaq mәqsәdi ilә
telekommunikasiya sahәsindә dә ixtisaslı fәhlә
kadrlarının olması nәzәrә alınmış vә bu isti -
qamәtdә tәdbirlәr görülmәkdәdir. Bildiyimiz
kimi, kompüter texnikasının tәtbiqi olmadan
telekommunikasiyanın yaradılması vә inkişafı
mümkün deyildir. Onda belә bir sual ortaya çıxır:
Hazırda bu sahәdә hansı ixtisaslı fәhlәyә
tәlәbat var?

Bu tәlәbatı ödәmәk mәqsәdi ilә son illәrdә 7
nömrәli Bakı Peşә Liseyindә “telekom muni -

kasiyada kompüter texnikasının istismarı
üzrә operator” ixtisasının açılması qәrar laş dı -
rıldı vә hazırda bu ixtisas peşә tәhsilinin әn pers -
pektivli ixtisaslarından sayılır. Bu ixtisas üzrә
tәhsil müddәti 1 vә ya 3 il (Azәrbaycan vә rus
bölmә lәri üçün) nәzәrdә tutulmuşdur.

Sözügedәn ixtisas üzrә tәhsilalanlar kompüter
şәbәkәlәrinin, telekommunikasiyaların tәşkili vә
fәaliyyәt göstәrmәsindә lazım olan nәzәri vә
praktiki әsasları bilmәli, paylanmış mәlumatları,
tәtbiqi proqramları, şәbәkә resurslarını peşәkar
fәaliyyәtdә tәtbiq etmәk bacarığına malik olma -
lıdırlar. Telekommunikasiya sahәsindә bu ixtisas
üzrә hazırlanan tәlәbәlәr elektron avadanlıqlarla
işlә mәyi bacarmalı, iş zamanı әldә edilmiş nәti -
cәlәri araşdırmaq üçün kompüter texnikasından
istifadә etmәli, mürәkkәb әmәliyyat olan
siqnalların ötürülmәsi texnologiyasını tәsәvvür
etmәlidirlәr. “Telekommunikasiyada kompüter
texnikasının istismarı üzrә operator” ixtisasını
bitirәn mә zunların әgәr rabitә texnikasında te -
lefon ava danlığının quraşdırılması vә qoşul ması
üzrә bilik vә bacarıqları vardırsa, Mini-ATS
para metr lәrinә, hәmçinin internetә qoşulma üzrә
әsas biliklәrә malikdirlәrsә, o zaman onlara әmәk
ba zarında tәlәb olacaqdır.

Bu ixtisas üzrә fәhlәlәrin hazırlanması vә on -
ların әmәk bazarında rәqabәtqabiliyyәtini tәmin
etmәk mәqsәdi ilә modullar hazırlanmış, bu
modullarda tәlәbәlәr telekommunikasiya sistem -
lәrini, respublikamızın qarşılıqlı әlaqәli rabitә

ÇOXKANALLI  RABİTƏ  VƏ  RADİORABİTƏNİN
TƏŞKİLİ

Qәnirә Dәmirova, 
7 nömrәli Bakı Peşә Liseyinin

ixtisas fәnn müәllimi
e-mail: dqanira@mail.ru
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şәbәkәlәrini, analoq, rәqәmsal vә optik ötürmә
sistemlәrini, ötürülmә kanallarını öyrә nirlәr.
Hәmçinin onlar çoxkanallı telekom munikasiya
sistemlәri vә telekommunikasiya şәbәkәlәrinin
yaradılması üçün müasir tex nologiyaların seçil -
mәsi metodları ilә dә tanış olurlar.

İxtisasın öyrәnilmәsi üçün verilmiş modul -
lardan biri dә Çoxkanallı rabitә vә radio -
rabitәnin tәşkili moduludur. Göründüyü kimi, bu
modul iki hissәdәn – çoxkanallı rabitәnin tәşkili
vә radiorabitәnin tәşkilindәn ibarәtdir. Tәlә bә -
lәrin bu modulun yaxşı mәnimsәmәsi üçün hansı
tәlim nәticәlәri tәtbiq olunmalıdır? Bu sualı
aydın laşdırmaq mәqsәdi ilә “çoxkanallı ra bitә”
vә “radiorabitә” anlayışlarını nәzәrdәn keçirәk.  

Çoxkanallı rabitә 
Çoxkanallı rabitә sistemi ilә biz özümüz hәr

addımbaşı – telefonla danışan zaman, internetlә
әlaqәdә olanda, radioya qulaq asanda, televizor
veriliş lәrinә baxanda, hәtta qәzet oxuyanda da
rastlaşırıq.

Çoxkanallı rabitә sistemi informasiyanın bir
neçә vericidәn eyni sayda, eyni vaxtda vә müs -
tәqil şәkildә qәbuledicilәrә ötürülmәsini tәmin
edәn telekommunikasiya sistemidir. Bu rabitә
sistemindәn telefon vә teleqraf mәlumat larının,
televiziya vә faks tәsvirlәrinin, kompüter üçün
informasiyaların ötürülmәsindә istifadә olunur.
Bu rabitә sistemindә informasiya avto matik
idarәetmә sistemlәrinin, kabelin, radio vericinin
vә peyk rabitә xәtlәrinin  kömәyi ilә  ötürülür.

Çoxkanallı rabitә qeyd etdiyimiz kimi, bir
fiziki şәbәkә üzrә xeyli sayda vә eyni vaxtda
fәaliyyәt göstәrәn rabitә kanallarının tәşkilidir.
Rabitә kanallarının yaradılması  üçün  rәqәmsal
qurğulardan  vә  optik lifli kabellә verilmiş sis -
tem lәrindәn istifadә edilir. Çoxkanallı rabitә
sistemindә bir neçә istifa dәçi arasında  eyni vaxt -
da siqnalların  müstәqil ötürülmәsi bir  rabitә
xәtti  üzrә hәyata keçirilir. 

Çoxkanallı rabitәnin hәyata keçirilmәsi üçün
ümumi xәttin istifadәsi, xәttin birlәşdirilmәsi
әmәliyyatını yerinә yetirmәk üçün müvafiq
texniki vasitәlәrdәn – birlәşdirmә qurğularından
istifadә edilir. Şәkil 1-dә çoxkanallı rabitә sis -
teminin ümumilәşdirilmiş struktur sxemi ve -
rilmişdir.

Şәkil 1. Çoxkanallı rabitә sisteminin ümu mi -
lәşdirilmiş struktur sxemi

Burada İM1 – İMn – siqnal formalaşdıran
mәnbәlәr; 

ÖQ1 – ÖQn – ötürücü qurğular;
SBQ – ötürücü qurğulardan daxil olan siq nal -

ları birlәşdirәn qurğu; 
RX – rabitә xәtti;
SPQ – siqnalları paylayan qurğu;
QQ1 – QQn – qәbuledici qurğular;
ПС1 – ПСn – müvafiq siqnalı almaq üçün nә -

zәrdә tutulmuş stansiyalardır.
Belә kommunikasiya sistemlәrinin fәrqlәn -

dirici cәhәti informasiya siqnallarının ötürül mә -
sindә bir neçә  kanaldan istifadә edilmәsidir.

Çoxkanallı sistemlәrin әsas üstünlüyü – sabit
işin tәmin olunmasıdır.  Belә ki, bir rabitә kanalı
sıradan çıxdıqda, növbәti kanal avtomatik olaraq
qoşulur.

Radiorabitә 
Radiorabitә sistemi elektromaqnit dalğaları

hesabına әmәlә gәlәrәk verilәnlәri almaq vә ötür -
mәk qabiliyyәtinә malikdir. Aşağıda radio ra b i -
tәnin tәşkilinin sadә sxemi verilmişdir: 

Şәkil 2. Radiorabitәnin sadәlәşdirilmiş sxe mi
Burada İM – informasiya mәnbәyi; 
SÇ – siqnal çeviricisi (daxil olan mәlumatları

elektrik siqnalına çevirmәyә xidmәt edir);
RvQ – radioverici qurğu (informasiyanın ra -

diodalğaların kömәyi ilә ötürülmәsi üçün istifadә
olunur);

RqQ – radioqәbuledici qurğu (açıq fәzada
ya yılan tәbii vә ya süni mәnşәli radiodalğaları
tutmaq vә onları daşıdıqları mәlumatdan istifadә
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edilmәsini tәmin edәn şәklә çevrilmәsi üçün
nәzәrdә tutulmuş elektrik dövrәlәri, qovşaqları
vә blokları sistemidir);

Det – radioqәbuledici qurğu detektoru (mo -
dul yasiya olunmuş radio siqnalından infor ma -
siyanı bәrpa edir);

İQeQ – informasiyanı qәbul edәn qurğudur.
Çoxkanallı rabitә vә radiorabitәnin tәşkili

modulunu  mәnimsәyәn tәlәbәlәr:
• Çoxkanallı telekommunikasiya sistem lәrinin

avadanlığının qәzaya uğraması vә zәdә lәn mә -
sinin aradan qaldırılması, onun iş qa biliy yәtinin
bәrpası üsullarını seçmәyi bacarmalıdır.

• Sәs dalğalarının  fәzada yayılması vә elek -
trik siqnallarının ötürülmәsi nәzәriyyәsi haq -
qında tәsәvvürü olmalıdır. 

• Çoxkanallı rabitә vә radiorabitәnin tәşkili
üçün istifadә olunan  elektronika vә elektrik qida
qurğularının iş prinsipini bilmәli vә onlarda olan
kiçik nasazlıqları aradan qaldırmağı bacar -
malıdır.

Deyilәnlәri nәzәrә alaraq belә nәticәyә gәl -
mәk olar ki, bu modulun öyrәnilmәsi üçün aşa -
ğıdakı tәlim nәticәlәrinin  tәtbiq olunması mәq -
sәdәuyğundur:

Tәlim nәticәsi 1: Sәs sahәsi vә onun xarak -
teristikaları haqqında, danışıq traktı vә onun ele -
mentlәri barәdә  yetәrincә mәlumat vә  izahat
verә bilir.

Tәlim nәticәsi 2: Çoxkanallı rabitәni anlayır
vә onun  iş prinsipini bilir.

Tәlim nәticәsi 3: Radionun iş prinsipini bilir
vә radio ötürücülәri ilә işlәmәyi bacarır.

Tәlim nәticәsi 4: Çoxkanallı rabitә vә radio -
rabitәnin tәşkilindә istifadә olunan qurğu larla
işlәmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 5: Televiziya yayım texnolo gi -
yasını tәsәvvür edir vә faksimil, telefon vә te -
leqraf rabitәsi  ilә işlәmәyi bacarır.
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E
rmәnistanın Azәrbaycana qarşı tәca -
vüzü vә işğalçılıq mühari bәsinin
tarixi köklәri mövcuddur vә bu tәca -
vüzkarlıq siyasәti ermәni tarixinin

mahiyyәtindәn qaynaqlanır, bu millәtә mәxsus
xüsusiyyәtlәri әks etdirir. Bunun nәticәsidir ki,
beynәlxalq vә daxili vәziyyәtin imkan verdiyi
tarixi şәrait yaranan kimi ermәnilәr xәyanәtkar
niyyәtlәrini reallaşdırmaq üçün bütün vasitә -
lәrdәn istifadә etmişlәr vә bu gün dә davam
etdirmәkdәdirlәr. Ermәnilәrin Azәrbaycan tor -
paqlarına, o cümlәdәn Dağlıq Qarabağa qarşı
iddiaları heç bir halda tәsadüfi ola bilmәzdi.
Mәlumdur ki, bu, onların ‘‘Böyük Ermәnistan’’
yaratmağa yönәldilmiş strateji planlarının tәrkib
hissәsidir vә tәbii ki, hәr zaman buna dövlәt
dәstәyi formasında da şәrait yaradılır. Ona görә
dә ermәnilәr ‘‘әnәnәlәrinә’’ sadiq qalaraq, hә -
mişә әlverişli şәrait yaranan kimi bu planın
reallaşdırılması uğrunda ciddi sәylә çalışırlar.
Mәsәlәn, 1918-ci ilin mart qırğınını ermәnilәr
üçün yaranmış әlverişli şәrait hesab etmәk olardı.
Martın 31-dә ermәnilәr Bakı şәhәrindә azәr -
baycanlıları kütlәvi qırğına mәruz qoydular.
Stepan Şaumyanın etirafına görә, dinc azәr -
baycanlıların qırğınında Bakı Sovetinin altı min
silahlı әsgәri, eyni zamanda “Daşnaksütun”

Partiyasının 3-4 minlik silahlı dәstәsi iştirak
etmişdir. Üç gün davam edәn qırğın zamanı er -
mәni silahlıları bolşeviklәrin kömәyi ilә azәr -
baycanlıların yaşadıqları mәhәllәlәrә qәflә tәn
basqınlar etmiş vә dinc әhalini uşaqdan bö -
yüyәdәk qәtlә yetirmişdilәr. Hәmin dәhşәtli gün -
lәrin şahidi olmuş Kulner soyadlı bir alman,
1925-ci ildә Bakı hadisәlәri barәdә bunları
yazmışdır: ‘‘Ermәnilәr müsәlman (azәrbaycanlı)
mәhәllәlәrinә soxularaq hәr kәsi öldürür, qılıncla
parçalayır, süngü ilә dәrmә-deşik edirdilәr.
Qırğından bir neçә gün sonra bir çuxurdan çıxa -
rılan 87 azәrbaycanlı cәsәdinin qulaqları, bu -
runları kәsilmiş, qarınları yırtılmış, cinsiyyәt
orqanları doğranmışdır. Ermәnilәr uşaqlara acı -
madıqları kimi, yaşlılara da rәhm etmә mişdilәr’’
[1].  Hadisәlәrin bu formada cәrәyan etmәsinә
baxmayaraq, tәәssüf ki, buna nә hüquqi, nә dә
siyasi qiymәt verilmәmişdir. Doğrudur, tarixçilәr
tәrәfindәn bu faktlar hәmişә araşdırılır vә buna
tarixi qiymәt verilir. Bu kimi mәsәlәlәrә za -
manında hәm hüquqi, hәm dә siyasi qiymәt ve -
rilmәli idi. Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı tә -
cavüzünә, xüsusilә Dağlıq Qarabağ müna qi -
şәsinә beynәlxalq hüquqi kontekstdәn baxmaq
günümüz üçün çox aktualdır. Bu fakt hәm bey -
nәlxalq hüququn norma vә prin siplәrinin, hәm dә
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beynәlxalq humanitar hüquq nor ma larının, bey -
nәlxalq cinayәt hüququ norma larının  po zul -
masını tәsdiq edәn bir faktdır.

Dünya ictimaiyyәtinә mәlumdur ki, 1988-ci il
fevral hadisәlәrindәn sonra Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayәtinin separatçı-terrorçu qrup laş -
maları vә Ermәnistan silahlı qüvvәlәri Dağlıq
Qarabağın әlә keçirilmәsi uğrunda hәrbi әmәliy -
yatlara başladılar. SSRİ Silahlı Qüvvәlәrinin
Ermәnistan vә Dağlıq Qarabağ Muxtar Vila -
yәtindә yerlәşәn hissәlәri dә onlara qoşuldular.
Bununla, 1917-ci ilin fevralında çar hökumәtinin
devrilmәsi nәticәsindә yaranan tarixi şәraitә
bәnzәr vәziyyәt SSRİ-nin dağılmasından sonra
yenidәn tәkrar olundu. Sovet ordusu sıralarında
qulluq edәn ermәni zabitlәri keçmiş sovet hәrbi
hissәlәri ilә azәrbaycanlılara qarşı birlәşdilәr vә
vahid cәbhәdә hәrbi әmәliyyata başladılar.
Əvvәlcә Dağlıq Qarabağın azәrbaycanlı yaşayış
mәskәnlәrinin işğalına başlandı. 1992-ci il yan -
varın 15-dә Kәrkicahan, fevralın 10-da Malı -
bәyli, Quşçular kәndlәri işğal olundu, dinc vә
silahsız әhaliyә divan tutuldu, Xocalı vә Şuşanın
mühasirә mәngәnәsi daraldı. Tәlәm-tәlәsik for -
malaşdırılmış Azәrbaycan könüllü lәrinin Daşaltı
әmәliyyatı uğursuz oldu. Ermәni vә sovet hәrbi
birlәşmәlәri fevralın ortalarında Qaradağlı
kәndini әlә keçirdilәr. 1992-ci il fevralın 25-dәn
26-na keçәn gecә müasir tarixin әn faciәli
hadisәsi baş verdi. Ermәni hәrbi birlәşmәlәri
Xocalıda azәrbaycanlılara qarşı daha dәhşәtli
soyqırımı törәtdilәr. Bu, İkinci Dünya Müha -
ribәsindә faşizmin törәtdiyi dәhşәtli qırğınlardan
sonra müasir dövrdә ermәni separatçı vә
terrorçuları ilә birlikdә Ermәnistan hәrbi qüv -
vәlәrinin insanlığa qarşı törәtdiyi әn kütlәvi vә
әn dәhşәtli soyqırımdır. Bu dövrlәrdә Azәr -
baycanın vә onun vәtәndaşlarının başına hansı
müsibәtlәr gәtirilmәdi? Ermәnilәrin bu әmәl -
lәrindә insanlıq әleyhinә cinayәtlәrin, tә cavüzün,
müharibә cinayәtlәrinin, soyqırım cinayәtinin
tәrkib elementlәri mövcuddur. Bun ların hamısı
müharibә zamanı baş vermiş әmәl lәrdir. Tәәs -
süflә bildiririk ki, ölkәmizә qarşı aparılan
әdalәtsiz müharibәni, sanki heç bir dövlәt
görmür vә ya görmәk belә istәmir. İnsan hüquq
vә azadlıqlarını, insanın ayrılmaz hüququ kimi
yaşamaq hüququnu bәşәri dәyәr hesab edәn
dövlәtlәr öldürülәn, işgәncәlәrә mәruz qalan,

girov götürülәn uşaqların, qocaların, gәnclәrin
fәryadını eşitmәk belә istәmәdilәr. Sözün hәqiqi
mәnasında, Azәrbaycanın tәcavüzә mәruz qal -
mış, işğal olunmuş әrazilәrindә beynәlxalq ci -
nayәtlәr, müharibә cinayәtlәri baş vermişdir.
Dinc, mülki әhaliyә qarşı törәdilmiş bu ci -
nayәtlәr  beynәlxalq hüquq normalarının, bey -
nәlxalq humanitar hüquq normalarının, habelә
müharibә qayda vә qanunlarının birbaşa pozul -
ması idi. Sәbәbkarlar çәkinmәdәn aşkar formada
bu cinayәtlәri törәtdilәr, hәtta bunu etiraf da
etdilәr vә bu hadisәlәrdәn qürur duyduqlarını
bildirdilәr.  Hәr şey bu qәdәr açıq vә aydın oldu -
ğu halda, beynәlxalq tәşkilatları vә dövlәtlәri
susmağa nә vadar edir?  Bu kimi faktlar müasir
dünyanın  mürәkkәbliyini, ziddiyyәtli mәqam -
larını üzә çıxarır. Bәlkә dә insanlar  heç bir
zaman bu cür siyasi vә fiziki yük ağırlığına mә -
ruz qalmamışdır. İnsan heç vaxt  bu qәdәr iş -
gәncәyә vә fәlakәtlәrә düçar olmamış vә özü
yaratdığı vasitәlәr qarşısında bu qәdәr aciz
qalmamışdır. Doğrudur, müharibәlәr bәşәriyyәtә
ölüm, fәlakәt vә dağıntı gәtirdiyi üçün onun
qarşısının alınması tarixәn çox mühüm dünya -
görüşü vә fәlsәfi-qlobal problem olmuş dur.
Qәdim yunan filosofu Heraklit әdalәtsiz müha -
ribәlәrә qarşı çıxaraq demişdir: “Müharibә hәr
şeyin Allahı vә hәr şeyin şahıdır... O, birini qul,
digәrini isә ağa, azad insan edir”. İntibah döv -
rünün humanistlәri, XVIII әsr fransız maarif -
çilәri, Kant vә b. müharibәlәrә ciddi etiraz etmiş,
sülhü tәmin etmәk üçün konkret fikirlәr söy -
lәmişdilәr, lakin onlar müharibәlәrin ob yektiv
sosial-siyasi әsaslarını düzgün göstәrә bilmә -
mişdilәr. Demәli, müharibә güc tәtbiqinin müәy -
yәn formasıdır. Müharibәlәr silahlı gücün tәtbiqi
ilә bәrabәr, hәm dә siyasi güc gös tәrmәyin, si -
yasәtin xüsusi formada hәyata keçi rilmәsidir,
siyasәtin davamıdır. İşğalçılıq mәq sәdi daşı -
mayan, öz ölkәsinin azadlığı vә istiq laliyyәti
uğrunda hәyata keçirilәn müharibәlәr әdalәtlidir.
Başqa dövlәtlәrin әrazisini işğal etmәk, başqa
xalq vә millәtlәri әsarәt altına almaq uğrunda
aparılan müharibәlәr isә әdalәtsiz müharibәlәrdir
vә bu, tәcavüzdür. Bәzәn әdalәtli müharibәlәr
әdalәtsiz müharibәlәrә çevrilә bilәr. Mәsәlәn,
Napoleonun apardığı müharibәlәr, әvvәlcә Fran -
sanın azadlığı uğrunda әdalәtli müharibә idisә,
sonra isә o, Fransanın hüdudlarından kәnara
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çıxmaqla, başqa әrazilәri zәbt etmәklә onu
әdalәtsiz müharibәyә çevirdi. Nәhayәt, cәza -
sızlıq daha çox әrazilәrin işğalına vә insanların
öldürülmәsinә şәrait yaratdı. Mәhz bu kimi
halların nәticәsidir ki, tarixin bütün dövrlәrindә
Azәrbaycana qarşı әdalәtsiz müharibә aparan vә
әrazilәrini işğal edәn ermәni cinayәtkarları
hәmişә cәzasız qalmış, getdikcә daha çox әra -
zilәri işğal etmәyә meyillәnmişdirlәr. Dağlıq Qa -
rabağ uğrunda gedәn müharibәdә ermәnilәr işğal
etdiklәri torpaqları “viran qoymaq” takti kasına әl
atmışdılar. Müharibәdә 20 min azәr baycanlı
şәhid olmuş, 100 min nәfәr yara lanmış, 50 min
nәfәr әlil olmuşdur. Qaçqın vә köç künlәrin sayı
milyonu keçmişdir. Rәsmi mәlu mata görә,
ermәni işğalçıları tәrәfindәn 4.852 nәfәr azәr -
baycanlı, o cümlәdәn 323 qadın, 54 uşaq vә 410
qoca әsir vә girov götürülmüşdür [1; 2]. 

Ermәni faşistlәri әsir vә girovların hәqiqi sa -
yını beynәlxalq humanitar tәşkilatlardan giz lәdir,
onlarla qeyri-insani, amansız rәftar edir, qul kimi
işlәdir, tәhqir edir vә alçaldırlar. Ermәni hәrbi -
çilәri bu әmәllәri dinc sakinlәrin, ümu miyyәtlә,
hәrbi әmәliyyatda iştirak etmәyәn şәxslәrin dә
başına gәtiriblәr. Azәrbaycan Res publikasına
qarşı ermәni tәcavüzünün faciәvi nәticәlәrindәn
biri dә odur ki, Azәrbaycan tor paqlarının 20
faizini işğal etmәkdәn vә vә tәndaşlara işgәncәlәr
vermәkdәn  әlavә, ermә nilәr ölkәnin zәbt olun -
muş bölgәlәrindә Azә r baycanın milli-mәnәvi
irsini mәhv ediblәr vә bu gün dә mәvh
etmәkdәdirlәr. Bir çox beynәlxalq tәşkilatların
müraciәtinә baxma yaraq, Ermә nistan işğal
olunmuş bölgәlәrdә Azәrbaycanın mәdәni
sәrvәtlәrinin tәhlükәsizliyi üçün heç bir
konstruktiv addım atmamışdır. İşğal olunmuş
әrazidә 500 tarixi-memarlıq vә 100-dәn artıq
memarlıq abidәsi, 22 muzey, 4 şәkil qalereyası,
927 kitabxana, 85 musiqi mәktәbi, 4 dövlәt teatrı
qalmışdır. İşğal nәticәsindә tunc dövrünә aid
nadir abidәlәr vә Xocalı şәhәri yerlә yeksan
edilmişdir [1]. İnsan sivilizasiyasının qәdim
mәskәnlәrindәn biri olan Azıx mağara sının silah
anbarı kimi istifadә olunmasını Avropa Şurası
Parlament Assambleyası tәәccüblә qarşılamışdır.
Azәr baycanın әdәbiyyat vә incәsәnәt nümunә -
lәrinin ermәnilәr tәrәfındәn tәhqirә mәruz
qalması Azәr baycan xalqını ciddi narahat edir.
Bütün bunlar hәrbi zәrurәt olmadan dağıdılmış

vә viran edilmişdir. Bu kimi әmәllәr, insan hüquq
vә azadlıqlarının ümumbәşәri dәyәr kimi qorun -
duğu, güc tәtbiq etmәmәk vә güclә hәdәlәmәmәk
prinsipinin, әrazi bütövlüyü prinsipinin bey -
nәlxalq sәviyyәdә tәbliğ olunduğu, beynәlxalq
cinayәtlәrin bütün növlәrinә qarşı dövlәtlәrin
birgә әmәkdaşlıq etdiyi bir zamanda, müasir
beynәlxalq hüququn zamanında baş verir. Hansı
ki, tәcavüzkar müharibәnin qadağan olunması
müasir beynәlxalq hüquq üçün prioritet mәsә -
lәlәrdәn biri vә başlıcasıdır. Mәlumdur ki,
tәcavüzkar müharibәnin beynәlxalq sәviyyәdә
qadağan olunması özlüyündә, hәlә ictimai
hәyatdan silahlı münaqişәlәri doğuran sәbәblәrin
kökünün kәsilmәsinә aparmır. Beynәlxalq müna -
sibәtlәrdә silahlı gücün qadağan olun masına
baxmayaraq, dövlәtlәr hәlә dә öz ara larındakı
mübahisәlәrin vә münaqişәli vәziy yәtlәrin hәlli
üçün ona tez-tez әl atırlar. Bu, siyasi münaqişәlәr
әsasında әmәlә gәlәn ictimai münasibәtlәrin
mümkün qәdәr humanist lәş dirilmәsi mәqsәdi ilә
hüquqi tәnzimlәmә zәru rәtini şәrtlәndirir. Bey -
nәlxalq hüququn müvafiq normaları  bәzәn şәrti
olaraq “silahlı münaqişәlәr hüququ” adlandırılır.
O beynәlxalq hüquq subyektlәrinin silahlı
mübarizә vasitә vә me todlarının tәtbiqi ilә әla -
qәdar qarşılıqlı hüquq vә vәzifәlәrini müәy -
yәnlәşdirәn, vuruşan neytral tәrәflәr arasındakı
münasibәtlәri tәnzimlәyәn vә müvafiq prinsip vә
normaların pozulmasına görә mәsuliyyәti
müәyyәnlәşdirәn bir sıra müqavilә vә adi hüquqi
prinsip vә normalardan ibarәtdir. Bu prinsip vә
normalara Ermәnistan tәrәfi heç zaman riayәt
etmәmişdir. Azәrbaycan isә öz növbәsindә son
illәr әrzindә beynәlxalq sәviyyәdә yürütdüyü
ardıcıl siyasәt nәticәsindә artıq Ermәnistanın
tәcavüzkar olduğunu bütün dünyaya bәyan
etmişdir. Müxtәlif sәviyyәli görüşlәrdә, zirvә
toplantılarında, konfranslarda bu mәsәlә diqqәt
mәrkәzindә saxlanılmış vә Azәrbaycanın әrazi
bütövlüyünün toxunulmazlığı dәfәlәrlә bey -
nәlxalq sәnәdlәrdә öz tәsdiqini tapmışdır. Bu
sәnәdlәrin, demәk olar ki, hamısında Azәrbaycan
torpaqlarının işğal edildiyi göstәrilir, bir mil -
yondan artıq insanın qaçqın vә mәcburi köçkün
kimi yaşadığı bildirilir. Onların bәzisindә tәca -
vüzkar adı ilә göstәrilsә dә, tәәssüf ki, bu
münasibәt hәlә beynәlxalq birliklәrin rәsmi ortaq
mövqeyi deyildir. Hәr halda uğurlar var vә bu
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uğurlar münaqişәnin hәllindә beynәlxalq hüquq
normalarına әmәl olunmasının vacibliyini ön
plana çәkmәk üçün yaxşı zәmin yaratmışdır.

Azәrbaycan Respublikası üzvü olduğu bey -
nәlxalq qurumlarda Dağlıq Qarabağ prob leminin
hәllinә dair dәfәlәrlә mәsәlә qaldır masına,
müxtәlif dәlillәr tәqdim etmәsinә, Ermә nistanın
tәcavüzkar olduğunu sübuta yetirәn faktlar
göstәrmәsinә baxmayaraq, hәlә dә bey nәlxalq
birliklәr işğalçını cәzalandırmaq üçün konkret
addımlar atmır. Bu amil ikili stan dartların möv -
cud olduğuna әn tutarlı sübutdur. Bütün bunlar
bir daha göstәrir ki, ayrı-ayrı dövrlәrdә Ermә -
nistanın Azәrbaycana qarşı tәca vüzkar siyasәtinә
dair beynәlxalq tәşkilatlar müxtәlif sәnәdlәr,
qәtnamәlәr, bәyanatlar qәbul etsәlәr dә, hәlә dә
işğalçı dövlәt öz möv qelәrindәn geri çәkilmir.
Bu, beynәlxalq bir liklәrin tәcavüzkarı layiq
olduğu formada cә zalandırmaq istәmәmәsinin
nәticәsi kimi dә qiy mәtlәndirilә bilәr. Tәca -
vüzkar isә cәzasız qaldığından daha böyük id -
dialarla çıxış etdi. Yuxarıda ermәnilәrin törәt -
diklәri әmәllәri sada layaraq, qeyd etdik ki, bey -
nәlxalq hüquq nor malarına görә bu әmәllәr
tәcavüzlә başlayıb müharibә cinayәtlәri ilә
tamamlanır. Döv lәtlәrin birgә әmәkdaşlığının
nәticәsi idi ki, beynәlxalq tәşkilatlar vә bey -
nәlxalq cinayәt tribunaları bir çox bey nәlxalq
cinayәtlәr kimi müharibә cinayәtlәrinә qarşı
mübarizәdә kәskin mövqe nümayiş etdirdilәr.
Mәsәlәn, Beynәlxalq Cinayәt Mәh kәmәsi öz
Statutunda müharibә cinayәtlәrinin dәqiq siya -
hısını vermişdir. Mәh kәmәnin Statutu Yuqos -
laviya Beynәlxalq Tribu nalının Nizam namәsini
vә hökmlәrini әsas tutaraq hәm beynәlxalq
xarakterli, hәm dә qeyri-beynәlxalq xarakterli
silahlı münaqişәlәr zamanı törәdilmiş әmәllәri
müharibә cinayәtlәri hesab edir. Statutda müha -
ribә cinayәti kimi nәzәrdә tutul muş әmәllәr,
әsasәn, Cenevrә Konven siyaları vә onlara әlavә
protokollarda ciddi pozuntular kimi ifadәsini
tapmış әmәllәrdir. Eyni zamanda beynәlxalq
humanitar hüquqda ciddi pozuntu hesab
edilmәmiş әmәllәr dә müharibә cinayәtlәri kimi
göstәrilmişdir [7]. Mәsәlәn, uşaqların silahlı
qüvvәlәrә cәlb edilmәsi, işğalçı dövlәtin işğal
etdiyi әrazilәrdә öz vәtәndaşlarını yerlәşdirmәsi,
işğal edilmiş әrazidә yaşayan әhalinin hәmin
әrazidәn deportasiya edilmәsi beynәlxalq hüquqi

sәnәdlәrdә müharibә cina yәtlәri kimi gös tә -
rilmişdir. 

Müharibә cinayәtlәrinin ictimai tәhlükәliliyi
hәrbi münaqişәlәrdә vә hәrbi әmәliyyatlarda
iştirak etmәsi müqabilindә maddi mükafat әldә
etmәyi özünә peşә seçәn qeyri-müәyyәn sayda
insanların meydana çıxması vә hәmin şәxslәrin
iştirakı nәticәsindә nәinki münaqişәdә olan
tәrәflәrin hәrbi qüvvәlәrindәn, o cümlәdәn dinc
әhalidәn xeyli adamın mәhv edilmәsi ilә
xarakterizә olunur. 

Hәrbi әmәliyyatlar münaqişә tәrәflәrinin si -
lahlı qüvvәlәri arasında aparıldığından bey -
nәlxalq hüquq normalarına müvafiq olaraq mülki
şәxslәr heç bir zorakılığa mәruz qal mamalıdır.
Mülki әhaliyә qarşı edilәn zorakılıq әmәllәri
qәlәbә çalmaq üçün mәqbul metod sayıla bilmәz
[4.s.206-208] Mülki әhali döyüşlәrdә iştirak
etmәyә cәlb edilmәmәli, bütün hallarda ona
hörmәt göstәrilmәlidir. Mülki әhalinin tәhlü -
kәsizliyi vә ya әsaslı hәrbi müla hizәlәr tәlәb
edildikdә, işğalçı dövlәt müәy yәn әrazidәn ta -
mamilә vә ya qismәn tәxliyәni hәyata ke -
çirmәlidir. Belә tәxliyyәlәr zamanı himayәdә
olan şәxslәr yalnız işğal edilmiş әrazinin içә -
rilәrindәn köçürülә bilәr. Lakin bu, әmәli cә -
hәtdәn müm kün olmadığı halda istisna tәşkil
edir. Bu qaydada tәxliyyә edilmiş şәxslәr hәmin
әrazidә döyüş әmәliyyatları başa çatan kimi öz
yerlәrinә qaytarılmalıdır. Hesab edirik ki, gös -
tәrilәn bu әmәllәr  tarixin bir neçә böyük ha -
disәlәrindә öz praktiki ifadәsini tapmış vә
beynәlxalq birliklәr tәrәfindәn mәnfi qarşı -
lanmışdır. Belә olan halda sual meydana çıxır,
әgәr beynәlxalq humanitar hüquq normaları ilә
qadağan olunan bu әmәllәr praktiki olaraq törә -
dilirsә vә cinayәtkarlar cәzasız qalırsa, qada -
ğaların faydası vә bey nәlxalq hüququn bu
normalarının tәbliği, ali tәhsil ocaqlarında tәdrisi
kim üçündür? Praktiki baxımdan özünü doğrult -
mayan bir şeyә ic timaiyyәti inandırmaq nәyә
gәrәkdir? Müxtәlif dövrlәrdә baş verәn müha -
ribәlәrә nәzәr salsaq, heç birindә müharibәnin
qayda-qanunlara uyğun aparılmadığının şahidi
olarıq. Bәs onda bu qayda-qanunlar kimlәr üçün -
dür? Axı tәkcә Ermәnistan ordusunun Azәr -
baycan әhalisinә qarşı hәyata keçirtdiyi soy -
qırım, deportasiya vә müharibә cina yәtlәri,
törәtdiklәri digәr әmәllәr cәzasız qalma mışdır.
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Serblәr tәrәfindәn Bosniya müsәl manlarına qarşı
baş vermiş cinayәt hadi sәlәrinin dә çoxu
araşdırılmamış vә cinayәtkarlar mәsuliyyәtә cәlb
olunmamışdır. Bu әdalәtsizliyi müşahidә edәn
bosniyalılar öz inam sızlıqlarını dinc formada
“Sara yevo lәtifәsi” adı altında beynәlxalq
ictimaiyyәtә çatdırmağa çalış dılar. 1994-cü ildә
yaranmış Sarayevo lәtifәsi aşağıdakı fikirlәrә
görә mәş hurdur [6. s.372]: “Kimsә bir insanı
öldü rәndә, onu hәbsxanaya salırlar. İyirmi nәfәri
öldürәn adama әqli cәhәtdәn xәstә damğası qo -
yurlar. 200 min nәfәri öldürәn adamı isә Ce -
nevrәyә sülh danı şıqları aparmağa dәvәt
edirlәr”.

Bosniyalıların narazılığı vә  inamsızlığının sә -
bәbi mәlumdur vә  o da mәlumdur ki, heç ol masa
Yuqoslaviyada baş verәn hadisәlәri araş dırmaq
üçün beynәlxalq birliklәr birgә sәy gös tәrәrәk
Yuqoslaviya Beynәlxalq Cinayәt Tribu nalını
yaratdılar. Tam olmasa da münaqişә za manı baş
vermiş müharibә cinayәtlәri, soy qırım vә in -
sanlıq әleyhinә cinayәtlәr araş dırıldı, müәy yәn
qәdәr cinayәtkarlar mәsuliyyәtә cәlb olundu. 

Tәәssüflәr olsun ki, 30 ildәn artıq davam edәn
Ermәnistan Azәrbaycan müharibәsindә baş
vermiş cinayәt әmәllәri hәlә dә araşdırılmamış,
bir nәfәr ermәni ter rorçusu vә cinayәtkarı
Beynәlxalq Tribunal qar şısına çıxarılmamışdır.
Halbuki yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, onlar
törәtdiklәri әmәllәri açıq-aydın etiraf edir vә
bunu sübut edәn foto vә video görüntülәr dә
mövcuddur. Burada hәr hansı formada cina yәt -
kar axtarmaq lazım deyil dir. Bundan başqa,
Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә mülki
әhaliyә mәxsus mülkiyyәtin dağıdılması, talan
edilmәsi ilә bağlı vәtәndaşlar tәrәfindәn dә İnsan
hüquqları üzrә Avropa Mәhkәmәsinә müraciәt
edilmişdir.  Nәticә ola raq 2015-ci il iyunun 16-da
İnsan hüquqları üzrә Avropa Mәhkәmәsinin

Böyük Palatası “Çıraqov vә digәrlәri Ermә -
nistana qarşı” şikayәt әrizәsi üzrә qәrar çıxartdı.
Ərizәçinin 10 illik (2005-2015) mübarizәsindәn
sonra Mәhkәmә gözlә nilәn qәrarı verdi. İlk
dәfәdir ki, Avropa Mәh kәmәsi  rәsmi qәrarı ilә
Azәrbaycanın әrazi sinin, Laçının işğalı faktını
tanımış vә oradan zorla qovulmuş sakinlәrin
Avropa İnsan Haqları Kon vensiyasının müxtәlif
maddәlәri, xüsusilә mülkiyyәtin vә şәxsi hәyatın
toxunulmazlığı üzrә hüquqlarının pozulduğunu
qeyd etmişdir. Bu qә rarın çox böyük hüquqi vә
siyasi әhәmiyyәti vardır. Belә ki, Avropa
Mәhkәmәsi bu qәrarla Azәrbaycanın әrazisinin
bir hissәsinin Ermә nistan tәrәfindәn işğalını
rәsmәn tәsdiqlәmiş oldu. Şübhәsiz ki, bu qәrar
Ermәnistan-Azәr bay can, Dağlıq Qarabağ müna -
qişәsinin siyasi hәl lindә Azәrbaycanın möv -
qeyini daha da möh kәmlәndirәcәkdir. 
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B
u gün cәmiyyәtin әn fәal hissәsi
olan gәnclәr respublikamızın so -
sial, iqtisadi vә ictimai-siyasi hә -
yatında yaxından iştirak edirlәr.

Onlar elm, tәhsil, mәdәniyyәt idman, hәrbi,
kulinariya vә digәr sahәlәrdә uğurlar qazanaraq,
Azәrbay canımızın dünyada tanıdılmasına, vәtә -
nimizin qorunmasına vә dövlәt müstә qilliyimizin
möh kәmlәndirilmәsinә layiqli töhfәlәr verirlәr. 

Ölkәmizdә demokratik cәmiyyәtin vә bazar
iqtisadiyyatının bәrqәrar olduğu şәraitdә yüksәk
savada vә geniş dünyagörüşünә malik, müasir
texnologiyalardan istifadә etmәyi bacaran peşә -
kar mütәxәssislәrә tәlәbat vardır. İstedadlı gәnc -
lәrә xüsusi olaraq dövlәtin diqqәt vә qayğısı
günü-gündәn genişlәnir vә bu da onlarda gәlә -
cәyә inam hissini artırır, daha yüksәk sәviyyәdә
özünü ifadә edir. İstedad isә bir vә ya bir neçә
fәaliyyәtin müvәffәqiyyәtli icrası üçün sәrf
olunan qabiliyyәtlәrin özünәmәxsus birliyidir.
Tәhsilimizin әsas mәqsәdlәrindәn biri dә iste -
dadlı gәnclәrin aşkarlanması, inkişafı, bilik vә
bacarıqlarının praktik hәyata yönlәn diril mәsidir.
Bunun üçün ilk növbәdә, tәlim pro sesinin düz -
gün qurulması çox vacibdir. Bu gün tәhsil
ocaqlarımızda xeyli sayda istedadlı gәnclәr var -
dır. Sadәcә onları aşkar etmәk, düz gün isti qa -
mәtlәndirmәk, bacarıq vә qabiliy yәtlәrini üzә
çıxartmaq lazımdır. Gәnclәrin cәmiyyәtdәki
fәallığını tәmin etmәk mәqsәdi ilә istәr ölkә -
mizdә, istәrsә dә ölkәdәn kәnarda müxtәlif
yarışlar, festivallar tәşkil olunur. Belә festi -
vallardan biri dә bu yaxınlarda paytaxtımızın

qabaqcıl peşә tәhsili müәssisәlәrindәn biri olan
Turizm vә Sosial Xidmәtlәr üzrә Bakı Dövlәt
Peşә Tәhsil Mәrkәzindә (5 nömrәli Bakı Peşә
Liseyi) baş tutub.

Tәhsil Nazirliyi yanında Peşә Tәhsili üzrә
Dövlәt Agentliyi, Azәrbaycan Dövlәt Turizm
Agentliyi, Azәrbaycan Milli Kulinariya Asso -
siasiyası vә Azәrbaycan Milli Kulinariya Mәr -
kәzinin dәstәyi ilә reallaşan festival 2 fevral
Gәnclәr gününә hәsr olunub. 

Azәrbaycan Kulinarlarının Respublika Foru -
mu çәrçivәsindә “Tәhsil alan gәnc kulinarların
III Şirniyyat Festivalı”na 6 peşә tәhsili müәs -
sisәsi ilә yanaşı, digәr orta ixtisas, ali mәktәb
tәlәbәlәri vә müәllim heyәti dә qatılıb. Azәr -
baycan Dövlәt İqtisad Universiteti, Azәrbaycan
Turizm vә Menecment Universiteti, Bakı Turizm
Peşә Mәktәbi, İctimai İaşә vә Xidmәt üzrә Bakı
Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi, Turizm vә Sosial
Xidmәtlәr üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi,

GƏNC KULİNARLARIN III ŞİRNİYYAT FESTİVALI

Vüqar Sәlimova,
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Emal Sәnayesi üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil
Mәrkәzi, Qәbәlә Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi,
İsmayıllı Peşә Tәdris Mәrkәzi, Ticarәt vә Xidmәt
üzrә Gәncә Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi, Bakı
Qida Sәnayesi Kolleci, Xidmәt sahәlәri üzrә
Sumqayıt Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzini (3 nöm -
rәli Sumqayt Peşә Liseyi) tәmsil edәn “aşpaz” vә
“qәnnadıçı” ixtisasları üzrә tәhsil alan gәnc
aşpaz komandaları milli ornametlәrlә hazırla -
dıqları “şirniyyat süfrә”lәrini yüksәk sә viyyәdә,
peşәkarcasına iştirakçılara tәqdim edib lәr. Qeyd
edәk ki, festival gәnclәrin yarış malarda iştirakını
dәstәklәmәk, onların istedad vә bacarıqlarını üzә
çıxartmaq, habelә cәmiy yәtdәki fәallığını tәmin
etmәk mәqsәdi ilә tәşkil olunub.

Azәrbaycan Turizm vә Menecment Universi -
tetinin komandası ilә yanaşı, digәr universitet vә
peşә tәhsili müәssisәlәri dә müxtәlif nomina -
siyalar üzrә rәqabәt aparıblar. Festivalda uni -
versitetin sosial menecment fakültәsinin qida
mühәndisliyi ixtisasının iki tәlәbәsi – Mәtanәt
Pәnahova, Gülnur Nağıyeva, turizm vә qonaq -
pәrvәrlik fakültәsinin turizm otelçilik ixtisasının
3-cü kurs tәlәbәsi Sәidә Mәmmәdova tәmsil
ediblәr. Bu komanda festivala beş fәrqli şirniy -
yatla (әnәnәvi paxlava, badambura, kәsmikli kö -
kә, xurmalı kala vә balqabaqlı çizkeyk) qatı lıb -
lar. Bildirәk ki, ATMU-nun komandası “Müasir -
lik” nominasiyası üzrә I yerә layiq görü lüb.
Tәlәbәlәrin festivalda iştirakını Meh man xana vә
restoran biznesi kafedrasının müdiri Novruz
Quliyev vә Karyera vә kommunikasiya şöbәsinin
әmәkdaşı Aida Bayramova tәşkil ediblәr.

Festivalda Turizm vә Sosial Xidmәtlәr üzrә
Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi iki komanda ilә
tәmsil olunub. “Qәnnadıçı-şirniyyatçı” ixtisasları

üzrә istehsalat tәlimi ustası Kәmalә Cәfәrovanın
qrupundan İlahә Zeynallı vә Jalә Kәlәntәrova,
İranә Mәlikovanın tәlәbәlәrindәn isә Çiçәk
Bәdәlova, Eldәniz Şahbazov vә Tural Novruzov
müxtәlif nominasiyalar üzrә I, II, III yerlәrә
sahiblәnәrәk diplomlarla tәltif olunublar. 

İctimai İaşә vә Xidmәt üzrә Bakı Dövlәt Peşә
Tәhsil Mәrkәzinin “qәnnadıçı-şirniyyatçı” ixti -
sası üzrә istehsalat tәlimi ustası Vәkalәt Hәsә -
novanın dәrs dediyi 200-cü qrupun tәlәbәsi Tә -
ranә Mәmmәdova vә 211-ci qrupun tәlәbәlәri
Xәyalә Gülmәmmәdova vә Jalә Əliyeva hazır -
ladıqları şirniyyat süfrәsini tәqdim ediblәr. Tәlә -
bәlәr müxtәlif nominasiyalarda müasirlik sinfi
üzrә I yer, qәdimlik sinfi üzrә II yer vә alt sinfi
üzrә III yerlәrә layiq görülüblәr.

Tәdbirdә Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyi,
Naxçıvan Milli Kulinariya Mәrkәzi vә Almaniya
Beynәlxalq Əmәkdaşlıq Cәmiyyәtinin, o cüm -
lәdәn müxtәlif ictimai birliklәrin rәhbәrlәri,
beynәlxalq dәrәcәli kulinarlar, gәnclәr, ziyalılar,
Azәrbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyasının
Qәbәlә, Gәncә, Ağstafa, İsmayıllı, Masallı, Kәl -
bәcәr, Şuşa, Sumqayıt vә digәr regionların nü -
mayәndәlәri çıxış ediblәr.

Belәliklә, Azәrbaycan Milli Kulinariya Mәr -
kәzinin direktoru Tahir Əmiraslanov Kulinariya
elminә status verilmәsi, Mәtbәx Muzeyinin ya -
radılması, onun idarә heyәtinin seçilmәsi vә di -
gәr mühüm mәsәlәlәri müzakirәyә çıxardıb. Sәs
çoxluğu ilә hәlli yolunu gözlәyәn mәsәlәlәr
iştirakçılar tәrәfindәn alqışlarla qarşılanaraq
Prezidentә müraciәt ünvanlanıb. Yarışmanın so -
nunda isә qaliblәr Diplom vә sertifikatlarla mü -
kafatlandırılıblar.
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Dәrc olunacaq mәqalә redaksiyaya hәm kağız, hәm dә elektron formada tәqdim olunmalıdır. Mәqalә
hazırlanarkәn aşağıdakı tәlәblәr nәzәrә alınmalıdır:

1. Mәqalә azәrbaycan, rus vә ingilis dillәrindәn birindә hazırlanmalı, mәqalәnin adı, xülasә vә açar
sözlәr hәr üç dildә tәqdim olunmalıdır.

2. Mәqalә Microsoft Word mәtn redaktorunda A4 formatında (soldan, yuxarıda, aşağıdan vә sağdan –
2 sm.), Times New Roman şrifti ilә 12 pt. ölçüdә, vahid sәtirarası intervalla vә mәtndaxili yazıda 1sm.
abzas buraxmaqla hazırlanmalıdır vә hәcminә mәhdudiyyәt qoyulmur.

3. Mәqalәnin mәtninin aşağıdakı bölmәlәrdәn ibarәt olması tövsiyә olunur:
• giriş (mәsәlәnin aktuallığı, problemin hazırkı vәziyyәti);
• tәdqiqatın mәqsәdi, mәsәlәnin qoyuluşu;
• mәsәlәnin hәll üsulları aprobasiyası;
• alınan nәticәlәrin tәtbiqi;
• nәticә.
4. Mәqalә aşağıdakı ardıcıllıqla hazırlanmalıdır: UOT – soldan, böyük hәrflәrlә, qalın şriftlә, sonda 6pt.

interval; mәqalәnin adı – ortadan, böyük hәrflәrlә, qalın şriftlә; müәlliflәrin iş yeri, şәhәr, ölkә vә 
e-mail ünvanı – ortadan, sonda 6pt. interval; xülasә (mәtn tәqdim olunan dildә), sonda 6pt. interval; açar
sözlәr – kursivlә, sonda 6pt. interval; giriş vә digәr alt başlıqlar – soldan, qalın şriftlә, әvvәlindә vә
sonunda 6 pt. intervalla.

5. Ədәbiyyat siyahısı: hәr bir istinad olunan mәnbәnin adı tәrcümә olunmadan, mәqalәdә istifadәolun -
ma ardıcıllığına uyğun olaraq nömrәlәnir. Mәnbәnin biblioqrafiq tәsviri Ali Attestasiya Komissiyasının
dissertasiya işlәrindә mәnbәnin biblioqrafik tәsvirinә irәli sürdüyü tәlәblәrә uyğun olaraq göstәrilmәlidir.

6. Mәqalәdә cәdvәl vә şәkillәr nömrәlәnir: cәdvәl cәdvәlin yuxarısında, kursivlә, ortadan, (mәs.,
Cәdvәl 1.) şәkil şәklin altında, kursivlә, ortadan (mәs., Şәkil 1.) vә mәtn hissәdәn (yuxarıdan vә aşağıdan)
1 boş sәtir buraxmaqla göstәrilmәlidir. Cәdvәllәr bilavasitә mәqalәnin mәtnindә yerlәşdirilmәlidir. Hәr
cәdvәlin öz başlığı olmalıdır. Cәdvәllәrdә mütlәq ölçü vahidlәri göstәrilmәlidir. Əlyazma mәtndә şәkillәr
vә cәdvәllәrin yeri göstәrilir. Eyni bir mәlumatı mәtndә, cәdvәldә vә әlyazmada tәkrarlamaq yol ve -
rilmәzdir.

7. Düsturlar Microsoft Equation-dә standart parametr ilә yığılır. Mәtndә ancaq istifadә olunan düsturlar
nömrәlәnir. Düsturun nömrәsi sağda mötәrizәdә yazılır.

8. Redaksiyaya mәqalә göndәrildikdә müәlliflәr haqqında mәlumat: soyadı, adı, elmi dәrәcәsi, elmi
rütbәsi, iş yeri, vәzifәsi, telefon nömrәsi, e-mail ünvanı da tәqdim olunmalıdır.

9. Müәssisәdә yerinә yetirilәn tәdqiqatın nәticәlәrini açıqlayan mәqalәnin çap edilmәsi üçün müvafiq
yazılı razılıq olmalıdır.

10. Mәqalәdә göstәrilәn mәlumat vә faktlara görә müәllif mәsuliyyәt daşıyır.
11. Redaksiyaya daxil olan mәqalәlәrә rәy tәqdim olunur vә müsbәt rәy almış mәqalәlәr çapa tövsiyә

olunur.
12. Redaksiya mәqalәnin әsas mәzmununa xәlәl gәtirmәyәn redaktә dәyişikliklәri vә ixtisarları etmәk

hüququnu özündә saxlayır.
13. Mәqalә çapa verilmәdikdә redaksiya heyәtinin qәrarı barәdә müәllifә mәlumat verilir vә әlyazma

müәllifә qaytarılmır. Redaksiyanın mәqalәni yenidәn işlәmәk haqqında müraciәti, onun çapa verilәcәyini
ehtiva etmir. Belә ki, ona әvvәl rәyçilәr, sonra isә redaksiya heyәti yenidәn baxır. Çap üçün mәqbul
sayılmayan mәqalә müәllifinin mәqalәnin çapına yenidәn baxılması xahişi ilә redaksiya heyәtinә müraciәt
etmәk hüququ var.

14. Mәqalәnin korrekturası müәllifә göndәrilmir. Mәqalә çap olunandan sonra redaksiya otisklәri
yazışma üçün göstәrilәn ünvana göndәrir.

15. Mәqalә sadalanan tәlәblәrә cavab vermәzsә, baxılmaq üçün qәbul edilmir vә müәllifә qaytarılır.
Əlyazmanın daxil olduğu vaxt redaksiyanın mәtnin son variantının redaksiyaya daxil olduğu gündәn
sayılır.

16. Redaksiyanın ünvanı: Bakı, AZ 1033, Ə.Orucәliyev 61. Tel. (+994 12) 566-09-67  
Fax: (+994 12) 566-09-87; www.jurnal.vet.edu.az; e-mail: peshetehsili.jurnali@vet.edu.gov.az

MƏQALƏLƏRİN TƏRTİBATI QAYDALARI
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PREPARATİON RULES OF ARTICLES

Articles published in the paper, as well as in electronic form will be submitted. The fellowing re -
quirements must be taken into account while preparing the article:

1. Articles should be prepared in one of the languages-Azerbaijani, Russian and English, the name of
the article, abstract and keywords should be submitted. 

2. The articles should be submitted in the Microsoft Word text editor A4 format (from left, above,
below and right-2cm.), with the font Times New Roman 12 font., 1 cm inter-text interval, remaining pa -
ragraphs and the scope of the article is not limited.

3. Article text consisting the following sections is recommended:
• introduction (the problem actuality, state-of-the-art of the problem);
• the purpose of the research, formulation of the problem;
• the problem solution methods and approbation;
• application of achieved results;
• result.
4. The articles must be prepared in the following sequence: The unified decimal qualification-from left

bold, 6 font. interval; the name of the article-from the middle, capitalized, bold, 6 font, interval, initials
and surname of authors-from the left and bold italic authors place of work city country and e-mail address-
fromthe left in the end 6 fond interval summary (in the language of the article)-italics in the end 6 font,
interval; key words-italics, in the end 6 font, interval introduction and other sub-headings-from left, bold,
and at the beginning end 6 font, interval.

5. List of bibliography each referred source must be numbered in accordance with the sequence used
in the article and remained untranslated.

6. The table and pictures in the article must be numbered: Table – at the top of the table, from the right
(eg, Table 1.), a picture-below the picture from the middle (eg Picture 1.) remaining parts (from the above
and below) a blank line. Tables should be inserted into texst and have titles. Units arc required to be
indicated in tables. The authors should mark in margins the location of illustrations and tables in the text.
Please do not duplicate data in the text tables and figures. Captions should be supplied on a separate sheet.

7. Formulas must be assembled in standards parameter-Microsoft Equation. Only formulas used in the
text must be numbered. The formula numbers must be written in brackets in the right.

8. Sending articles to the editorial office must contain information about the authors: surnarne, name,
scientific degree, scientific rang, place of work, position, phone number, or e-mail address.

9. Articles stating results of researches, executed in establishments, have to have corresponding
permission to publication.

10. The author is responsible for the information and facts mentioned in the article.
11. The articles received by the editorial office are presented for reference and the articles with positive

references are recommended for publication.
12. The Editorial Board has the right to edit the manuscript and abridge it without misrepresenting the

paper contents.
13. The Editorial Office informs the authors of paper denial and the reviewers conclusion without

returning the manuscript. A request to revise the manuscript does not imply that the paper is accepted for
publication since it will be reviewed and considered by the Editorial Board. The authors of the rejected
paper have the right to apply for its reconsideration.

14. Proofs are not sent to the authors. Three offprints of each paper will be supplied free of charge of
the corresponding author.

15. Papers not meeting the above requirements are denied and returned to the authors. The date of re -
ceipt of the final version by Editorial Office is considered as the submission date.

16. Editorial Office Address: AZ1033, Baku city, ave A.Orujaliyev 61. Phone (+994 12 ) 566 09 67; 
Fax (+994 12) 566 09 87; www.jurnal.vet.edu.az; e-mail: peshetehsili.jurnali@vet.edu.gov.az
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Публикуемая статья должна быть представлена в редакцию в бумажном и в электронном виде.
При подготовке статьи должны быть выполнены следующие требования:

1. Статья должна быть подготовлена на одном из языков – азербайджанском, русском или
английском. Название статьи, аннотация и ключевые слова должны быть представлены на трех
языках.

2. Электронный вариант статьи должен выполняться в текстовом редакторе MicrosoftWord в
формате A4 (поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 2 см), шрифтом Times NewRoman размером
12 пт. Междустрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1 см и не должен ограничиваться
размером статьи.

3. Текст статьи рекомендуется составлять из нижеследующих разделов:
• введение (актуальность проблемы, нынешнее состояние проблемы);
• цель исследования, постановка задачи;
• методы решения и апробация задачи;
• внедрение полученных результатов;
• результат.
4. Статья должна быть подготовлена в следующей последовательности: УДЖ – слева, жирном

шрифтом, в конце интервал 6 пт; название статьи – в центре, прописным и жирным шрифтом, в
конце интервал 6 пт; инициалы и фамилии авторов – в центре, прописным и жирным шрифтом;
место работы авторов, страна, город и адрес электронной почты – по центру, в конце интервал 6 пт;
аннотация (на языке представленного текста) – в конце интервал 6 пт; ключевые слова – курсивом,
в конце интервал 6 пт; введение и другие подзаголовки – слева, жирным шрифтом, в начале и конце
интервал 6 пт.

5. Список литературы: название каждого источника не переводится и нумеруется в статье в
соответствии с последовательностью использования. Библиографическое описание источников
должны быть указаны в соответствии с требованиями, предъявляемыми ВАК к библиогра фи чес -
кому описанию источников в диссертационной работе.

6. В статье нумеруются таблицы и рисунки: таблица – в верхней части таблицы, курсивом, в
центре (например, Таблица 1.), рисунок – под рисунком, курсивом, в центре (например, Pисунок
1.) и, пропуская одну пустую строку от текста (из верхней и нижней частей).

Таблицы располагается непосредственно в тексте статьи. Каждая таблица должна иметь
заголовок. В таблицах обязательно указываются единицы измерения величин. В тексте рукописи на
полях указываются место для рисунков и таблиц. Повторение одних и тех же данных в тексте,
таблицах и рисунках недопустимо. К статье прилагается список подрисуночных подписей.

7. Формулы набираются стандартными параметрами в Microsoft Equation. Номер формулы
пишется в скобках с правой стороны. В тексте нумеруются только использованные формулы.

8. При отправке статей в редакцию также должны быть представлены сведения об авторах:
фамилия, имя, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, номер телефона, адрес
электронной почты.

9. Статьи, излагающие результаты исследований, выполненных в учреждениях, должны иметь
соответствующие разрешение на опубликование.

10. Автор несет ответственность за информацию и факты, указанные в статье.
11. Статьи, поступившие в редакцию, направляются на отзыв; статьи, получившие поло жи -

тельные отзывы, рекомендуются к публикации.
12. Редакция оставляет за собой право производить редакционные изменения и сокращения, не

искажающие основное содержание статьи.
13. В случае отклонения статьи редакция сообщает автору решения редколлегии и заключение

рецензента, рукопись автору не возвращается. Просьба редакции о доработке статьи не означает,
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что статья принята к печати, так как она вновь рассматривается рецензентами, а затем ре дак -
ционной коллегией. Автор отклоненной статьи имеет право обратиться к редколлегии с просьбой
повторно рассмотреть вопрос о возможности опубликования статьи.

14. Корректура авторам не высылается. После опубликования статьи редакция высылает оттиски
по адресу, указанному для переписки.

15. Статьи, не отвечающие перечисленным требованиям, к рассмотрению не принимаются и
возвращаются авторам. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией окон -
чательного текста.

16. Адрес редакции: AZ1033, г. Баку, пр. А.Оруджалиев 61, Тел: (+994 12) 566 09 67; 
факс: (+994 12) 566 09 87; www.jurnal.vet.edu.az; e-mail: peshetehsili.jurnali@vet.edu.gov.az
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