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Azərbaycan xalqını 
9 May - faşizm üzərində 

Qələbə günü 
münasibətilə 

təbrik edir

Əziz həmvətənlər,
Sizi Ramazan ayının – orucluq və mənəvi ye-
nilənmə, düşünmək və dua etmək, bağışlamaq 
və mərhəmət ayının başlanması münasibətilə 
təbrik edirəm. Bu müqəddəs ay bütün dünyada 
milyonlarla müsəlman üçün mənəvi kamilləş-
mə, nəcib və xeyirxah işlər dövrüdür.
Azərbaycanda çoxəsrlik tarixi olan mənəvi 
ənənələrə hörmətlə yanaşılır. Bu ənənələrin əx-
laqi və etik əsasları dəyişməz qalır. Çünki yaxın-

larına qayğı, xeyirxahlıq və mərhəmət bütün 
dövrlərdə yüksək qiymətləndirilib.
Əminəm ki, Ramazan ayı birlik və həmrəylik, 
hörmət və qarşılıqlı anlaşma dövrü olacaq. Qoy, 
Ulu Tanrı bu müqəddəs günlərdə sizin bütün 
dualarınızı eşitsin və qəbul etsin. Sizə sülh, xoş 
günlər, səadət və rifah arzulayıram.

Mehriban Əliyeva,
Azərbaycan Respublikasının

 Birinci vitse-prezidenti

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva mayın 
7-də Qobustan Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasının açılışında iştirak 
ediblər.
Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev 
görülən işlər barədə dövlətimi-
zin başçısına və birinci xanıma 
məlumat vermiş, bildirmişdir 
ki, Qobustan Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasının fəaliyyət göstərdi-
yi bina 1965-ci ildə Mərəzə Qəsəbə 
Xəstəxanası qismində istifadəyə 
verilib və 1991-ci ildən isə Qobus-
tan Rayon Mərkəzi Xəstəxanası 
kimi fəaliyyət göstərib. Rayon 
Mərkəzi Xəstəxanası üçün yeni 
binanın tikintisinə 2014-cü ildə 
başlanılıb. İnşaat işləri 2018-ci ildə 
başa çatdırılıb.
Prezident İlham Əliyev və birinci xa-
nım Mehriban Əliyeva xəstəxanada 
yaradılan şəraitlə tanış olublar.
Məlumat verilmişdir ki, 90 çar-
payılıq Qobustan Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasının inşası müasir sə-
viyyədə və yüksək keyfiyyətlə hə-
yata keçirilib. Xəstəxanada əsasən 
Yaponiya, Koreya Respublikası, 
İtaliya və Türkiyədən alınan müa-
sir tibbi avadanlıq quraşdırılıb. 
Hazırda xəstəxanada 26 həkim və 
51 orta tibb işçisi çalışır.

* * * * 
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva mayın 
7-də “Azərxalça” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin Qobustan filialının 
açılışında iştirak ediblər.
Prezident İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva XIX əsr-
də və XX əsrin əvvəllərində Azər-
baycan xalçaçılıq məktəbinə aid 
nadir xalçalara baxıblar.
“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cə-
miyyəti İdarə Heyətinin sədri Vi-
dadi Muradov görülən işlərlə bağ-
lı dövlətimizin başçısına və birinci 
xanıma məlumat verib.
Bildirilib ki, “Azərxalça” ASC-
nin Qobustan filialının binasının 
ümumi sahəsi 1300 kvadratmetrə 
yaxındır. Dövlətimizin başçısının 
2018-ci ildə imzaladığı Sərəncama 

əsasən Qobustan xalça istehsalı 
emalatxanasının tikintisi və təchi-
zatına dövlət büdcəsindən 2 mil-
yon manat vəsait ayrılıb. 
Qeyd olunub ki, bina toxuculuq 
emalatxanası, rəssam otağı, anbar, 
yeməkxana, tibb otağı, xalça satı-
şı salonu, konfrans zalı və digər 
bölmələrdən ibarətdir. Emalatxa-
nada müxtəlif ölçülü 43 dəzgahda 
Azərbaycan xalçaları toxunacaq. 
Əsasən Ağdaş, Ağsu, Göyçay, Ha-
cıqabul, İsmayıllı, Kürdəmir, Qax, 
Qəbələ, Qobustan, Oğuz, Salyan, 
Şamaxı, Şəki, Ucar, Zaqatala və 
Zərdab rayonlarının kəndlərində 
toxunan orijinal xalça çeşnilərinə 
üstünlük veriləcək. Bu çeşnilər 
dünya muzeylərində, şəxsi kolleksi-
yalarda mühafizə olunan, həmçinin 
respublikamızın ayrı-ayrı bölgələ-
rindən toplanılan qədim və orijinal 
xalçalar əsasında “Azərxalça”nın 
rəssamları tərəfindən hazırlanıb. 
Daha sonra Prezident İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiy-
yətinin Qobustan regional yun və bo-
yaq bitkilərinin tədarükü məntəqəsi-
nin fəaliyyəti ilə tanış olublar. 
“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiy-
yəti İdarə Heyətinin sədri Vidadi 
Muradov müəssisənin fəaliyyəti 
barədə dövlətimizin başçısına və 
birinci xanıma məlumat verib.
Bildirilib ki, ümumi sahəsi 1770 
kvadratmetr olan məntəqə is-
tehsalat və inzibati bölmədən 
ibarətdir. Dövlətimizin başçı-
sının tapşırığı ilə “Azərxalça” 
ASC-nin filiallarının, ölkəmizdə 
fəaliyyət göstərən özəl xalçaçı-
lıq müəssisələrinin yun ipliklə 
təmin olunması üçün mühüm 
tədbirlər görülür. Bu istiqamət-
də həyata keçirilən layihələrdən 
biri Sumqayıt Kimya Sənaye Par-
kında “Azərxalça” ASC-nin yunə-
yirici-boyaq fabrikinin inşasıdır. 
Hazırda fabrikin tikintisi sürətlə 
davam etdirilir. Bu fabrikin xam-
malla təminatı məqsədilə Naxçı-
van şəhərində, Bərdə, Qobustan, 
Şabran və Sabirabad rayonlarında 
regional yun və boyaq bitkiləri-
nin tədarükü məntəqələri yara-

dılıb. Son illər bu sahənin inkişa-
fına göstərilən diqqət, ölkəmizin 
müxtəlif bölgələrində emalatxa-
naların fəaliyyətə başlaması xalça 
toxunması üçün xammal bazası-
nın yaradılması zərurətini mey-
dana çıxarıb. Bu baxımdan yunə-
yirici-boyaq fabrikinin və regional 
yun və boyaq bitkilərinin tədarü-
kü məntəqələrinin yaradılması 
idxaldan asılılığı tamamilə aradan 
qaldıracaq. Tədarük məntəqələri 
heyvandarlığın inkişafına da öz 
təsirini göstərəcək. Bu, qoyunçu-
luq təsərrüfatlarının, fermerlərin 
yun satışı probleminin həllinə im-
kan verəcək.
Bildirildi ki, regional tədarük 
məntəqələrində ildə 1500 ton 
yun qəbul olunacaq. Hər tədarük 
məntəqəsində 300 ton yun qəbulu 
nəzərdə tutulub. Qobustandakı tə-
darük məntəqəsi 14 rayonu əhatə 
edəcək. 
Dövlətimizin başçısı müəssisənin 
işçiləri ilə söhbət etmişdir.

* * * * 
Mayın 7-də Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
Qobustan-Poladlı avtomobil yolu-
nun açılışında iştirak ediblər.
Azərbaycan Avtomobil Yolları 
Dövlət Agentliyi İdarə Heyətinin 
sədri Saleh Məmmədov dövlətimi-
zin başçısına və birinci xanıma gö-
rülən işlər barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, 5 min nəfərin yaşadığı 6 
yaşayış məntəqəsini birləşdirən Qo-
bustan-Poladlı avtomobil yolunun 
tikintisinə Azərbaycan Prezidenti-
nin 2018-cı ildə imzaladığı Sərən-
cama əsasən dövlət büdcəsinin in-
vestisiya xərclərindən Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət Agentli-
yinə 6,4 milyon manat vəsait ayrılıb. 
Qobustan-Poladlı yolu bu bölgə-
də yaşayan insanların Bakı-Şa-
maxı-Yevlax avtomobil yolu va-
sitəsilə respublikamızın istənilən 
istiqamətinə hərəkət etməsinə im-
kan yaradıb. Bu layihənin icrası sü-
rücülərin təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi ilə yanaşı, bölgədə iqtisa-
diyyatın və kənd təsərrüfatının in-
kişafında da mühüm rol oynayacaq.
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Mayın 2-də Bakıda “Ayrı-seçkilik, qey-
ri-bərabərlik və zorakı münaqişəyə 
qarşı fəaliyyət naminə dialoq quraq” 
şüarı altında V Ümumdünya Mədə-
niyyətlərarası Dialoq Forumu keçiri-
lib. Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva Forumun açılış mə-
rasimində iştirak ediblər.
Forum Azərbaycan hökumətinin 
təşkilatçılığı, UNESCO, BMT-nin Si-
vilizasiyalar Alyansı, Dünya Turizm 
Təşkilatı, Avropa Şurası və ISES-
CO-nun tərəfdaşlığı ilə keçirilmişdir. 
Tədbirdə 100-dən çox ölkənin və 30-
dan çox beynəlxalq təşkilatın yüksək 
səviyyəli rəsmiləri iştirak ediblər.
2008-ci ildən Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 
həyata keçirilən “Bakı Prosesi” 10 
il ərzində müxtəlif qitələrdə yaşa-
yan fərqli etnik, mədəni, dini və 
linqvistik mənsubiyyəti olan ay-
rı-ayrı insanlar və qruplar arasın-
da qarşılıqlı anlayış çərçivəsində 
səmimiyyət və hörmətə əsaslanan 
fikir mübadiləsi üçün müsbət plat-

forma yarada bilib. Ötən müddət ər-
zində Forumun coğrafiyası çox ge-
nişlənib. Nəticədə tədbirə qoşulan 
qurumların sayı xeyli artıb. Budəfə-
ki Foruma Latın Amerikası ölkələ-
rindən tutmuş Səudiyyə Ərəbistanı, 
Böyük Britaniya kimi dövlətlərin 
təmsilçiləri qatılmışdılar. Beşinci 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu çərçivəsində insan-
lar arasında həmrəylik yaratmaqda 
və müxtəlif icmalarda zorakılığa və 
ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizədə mə-
dəniyyətlərarası dialoqun mühüm 
rolu öyrənilir. Forum üç istiqamət-
də davam etmişdir.
Dövlətimizin başçısı V Ümum-
dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumunun açılış mərasimində 
nitq söyləmişdir. Beləliklə, iki gün 
ərzində Bakıda müasir dünyanı 
narahat edən ən aktual məsələlər 
müzakirə mövzusu oldu.
Dünyada sülh və bərabərliyin, qar-
şılıqlı etimadın və anlaşmanın əldə 
olunmasında bu Forum mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.

Mayın 7-də Milli Məclisin İqti-
sadi siyasət, sənaye və sahibkar-
lıq komitəsinin iclası keçirilib.
Komitənin sədri Ziyad Səməd-
zadə 8 məsələdən ibarət gündə-
liyi təqdim edib.
Əvvəlcə “Texniki tənzimləmə 
haqqında” qanun layihəsi ikin-
ci oxunuşda müzakirə olunub. 
Layihə barədə məlumat verən 
Azərbaycan Standartlaşdır-
ma İnstitutunun Baş direktoru 
Namiq Tağıyev bildirib ki, bu 
qanun ticarətdə texniki ma-
neələrin aradan qaldırılması 
və malların rəqabət qabiliyyət-
liyinin artırılması məqsədilə 
mallar, onlarla əlaqəli proseslər 
və istehsal metodları üzrə tex-
niki tənzimləmənin məqsəd və 
prinsiplərini və tətbiqi qaydala-
rını müəyyən edəcək.
Namiq Tağıyev birinci oxunuş-
dan sonra layihə üzərində aparıl-

mış işlər barədə məlumat verib.
Qanun layihəsi barədə danışan 
deputat Əli Məsimli layihəni 
yüksək qiymətləndirib, bəzi 
maddələr barədə qeyd və tək-
liflərini səsləndirib.
“Hesablama Palatası haqqında” 

Qanuna təklif olunan dəyişiklik 
“Büdcə sistemi haqqında” Qa-
nuna uyğunlaşdırma məqsədi 
daşıyır.
“Dövlət rüsumu haqqında” və 
“Təhsil haqqında” qanunlara 
təklif olunan dəyişikliklər isə 

təhsil müəssisələrinin akkredi-
tasiyadan keçirilməsi, ölkəyə 
çoxdəfəlik giriş vizalarının 
rəsmiləşdirilməsi üçün dövlət 
rüsumunun məbləği və digər 
məsələləri əhatə edir.
İclasda “Yol hərəkəti haqqında”, 
“Milli arxiv fondu haqqında”, 
“Avtomobil yolları haqqında”, 
“Mədəniyyət haqqında” qanun-
larda dəyişikliklərə, həmçinin 
“İcra haqqında”, “Hüquqi şəxs-
lərin dövlət qeydiyyatı və döv-
lət reyestri haqqında”, “Banklar 
haqqında”, “Sığorta fəaliyyəti 
haqqında”, “İnvestisiya fondları 
haqqında” və “Qiymətli kağızlar 
bazarı haqqında” qanunlarda də-
yişiklik edilməsi barədə məsələlərə 
ikinci oxunuşda baxılıb.
Müzakirələrdən sonra gündə-
likdəki bütün layihələr Milli 
Məclisin plenar iclasında mü-
zakirəyə tövsiyə olunub.

Bu barədə “Trans-Adriatik” (TAP) boru 
kəmərinin operatoru olan TAP AG şirkəti 
məlumat yayıb. Bildirilir ki, TAP-ın ötürü-
cülük qabiliyyəti ildə 10 milyard kubmetr 
olan ilkin layihəsi üzrə Fierdəki (Albaniya) 
kompressor stansiyasının inşasının 85 faizi 
yekunlaşıb.

Qeyd edək ki, digər kompressor stansiyası 
isə Kipoidə (Yunanıstan) inşa edilir və bu 
stansiyada ümumi tikinti işlərinin 79 faizi 
yekunlaşıb. Kipoidə boruların tədarükü 
tamamlanıb və boruların 90 faizdən çoxu 
qurulub. Suyun dayanıqlılıq sınaqları isə 
qrafik üzrə irəliləyir.

Martın sonuna TAP layihəsi üzrə işlərin - 
mühəndis, təchizat və tikinti işləri də daxil 
olmaqla 86,5 faizi icra edilib. Hazırda la-
yihə qrafik üzrə davam edir. 
TAP-ın Yunanıstandan keçən 550 kilometr-
lik hissəsində ərazi tamamilə təmizlənib 
və qiymətləndirilib. Bu ölkədə boruların 
547 kilometri qaynaq edilib. 535 kilometr 
boru torpağa basdırılıb. Boru kəmərinin 
Albaniyadan keçən 215 kilometrlik hissə-
sində də ərazi təmizlənib və qiymətləndi-
rilib. Boruların 214 kilometri qaynaqlanıb 
və 177 kilometr ərazi isə tamamilə əvvəlki 
vəziyyətinə gətirilib. TAP-ın Yunanıstan 
və Albaniya marşrutunda boruların ümu-
milikdə 98 faizi torpağa basdırılıb.
Boru kəmərinin Adriatik dənizindən keçə-
cək hissəsində tikinti işlərinin 10 faizdən 
çoxu yekunlaşıb. 
Layihə üzrə kapital xərcləri 4,5 milyard av-
rodur. Boru kəməri Avropanın üç ölkəsi-
nin ərazisindən – Yunanıstan, Albaniya və 
İtaliyadan keçir. TAP-ın ilkin ötürücülük 
qabiliyyəti ildə 10 milyard kubmetr olacaq 
və bu həcmin gələcəkdə 20 milyard kub-
metrədək artırılması nəzərdə tutulur.

Müzakirələr İqtisadiyyat na-
ziri Şahin Mustafayevlə Əfqa-
nıstanın Azərbaycandakı səfiri 
Xeyrullah Spelenayın görüşü 
zamanı aparılıb.
Görüşdə Şahin Mustafayev 
qeyd edib ki, Azərbaycan və 
Əfqanıstan arasında müxtəlif 
sahələrdə əlaqələr qurulub və 
inkişaf edir. Əfqanıstanla iqti-
sadi-ticarət sahəsində 15-dən 
çox sənəd imzalanıb, ölkəmiz-
də xidmət, sənaye və nəqliy-
yat sahələrində 11 Əfqanıstan 
şirkəti qeydiyyatdan keçib. 
İqtisadiyyat naziri beynəlxalq 
platformalarda Əfqanısta-
nın ölkəmizi dəstəkləməsinin 
yüksək qiymətləndirildiyini 
diqqətə çatdırıb.
İkitərəfli əməkdaşlıqda tica rət 
əlaqələrinin rolunu qeyd edən 
Şahin Mustafayev ötən il ticarət 

dövriyyəsinin 37 faiz, 2019-cu ilin 
birinci rübündə isə 46 faiz artdı-
ğını vurğulayıb. “Bununla belə, 
ticarət əlaqələrinin şaxələndi-
rilməsi üçün imkanlar genişdir. 
Birgə sərgilərin, biznes forumla-
rın təşkili bu sahədə əməkdaşlı-
ğı daha da genişləndirə bilər”,  - 
deyə nazir əlavə edib.
Azərbaycanın əlverişli iqtisa-
di-coğrafi mövqedə, nəqliy-
yat dəhlizlərinin kəsişməsində 
yerləşdiyini qeyd edən nazir 
Əfqanıstanın ölkəmizin tran-
zit potensialından istifadə edə 
biləcəyini diqqətə çatdırıb. 
Görüşdə iqtisadiyyatın müxtə-
lif sahələrində əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi, həmçinin 
Azərbaycan-Əfqanıstan iqtisa-
di əməkdaşlıq üzrə birgə işçi 
qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı 
müzakirələr aparılıb.

Cari ilin birinci rübündə 
Azərbaycan ilə Hindistan 
arasında ticarət dövriyyəsi 66 
faiz artaraq 300 milyon dollara 
yaxın olub.
Bu barədə İqtisadiyyat naziri 
Şahin Mustafayev deyib.
Nazir qeyd edib ki, 
Azərbaycanda 230-dək 

Hindistan kapitallı şirkət 
fəaliyyət göstərir. Hindistan 
şirkətləri Azərbaycan 
iqtisadiyyatına 1,2 milyard 
dollar investisiya yatırıb. 
2018-ci ildə Azərbaycan və 
Hindistan arasında ticarət 
dövriyyəsi əvvəlki illə 
müqayisədə 84 faiz artıb.
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(əvvəli ötən sayımızda)
Ölkə prezidentinin tapşırığına 
əsasən birinci xanım və Birinci 
vitse-prezident Mehriban Əliyeva 
bu ilin fevral ayında Gəncə şəhə-
rinə gedərək, yerli ictimaiyyətlə, 
Gəncə sakinləri ilə görüşdü, on-
ları dinləndi. Səfər zamanı Birinci 
vitse-prezident tərəfindən dövlət 
başıçısı İlham Əliyevin 16 illik 
prezidentliyi dövründə  Gəncəyə 
15 dəfə səfər etdiyi,  ölkə prezi-
dentinin daim Gəncəyə diqqət 
göstərdiyi xatırladıldı, “Burada 
bütün tarixi, dini, memarlıq abi-
dələri qorunur və qorunmalıdır. 
Amma, eyni zamanda, Gəncədə 
müasirlik var, müasir binalar, yeni 
yollar, infrastruktur, yeni parklar 
yaradılır. Xan bağı da qədim abi-
dədir. Əlbəttə, tarixiliyi, qədim 
simanı qoruyub saxlamaq, eyni 
zamanda, müasirləşmək Gəncəni 
nadir bir şəhərə çevirib. Burada 
təkrarolunmaz ab-hava var, əl-
bəttə, əsas gəncəlilərdir. Mən hər 
zaman sizing qonaqpərvərliyini-
zi, səmimiyyətinizi hiss edirəm, 
çox sağ olun, burada olmağıma 
çox şadam. Mən bir neçə məktəbə 
baxdım, uşaq bağçalarında, uşaq 
evində oldum”, - deyə bildirildi. 
Həmçinin, əlavə edildi ki, səfərdə 
əsas məqsəd də ondan ibarətdir 
ki, problemlər, həllini tapmayan 
məsələlər daha yaxından öyrənil-
sin. “Onların hamısı ardıcıl olaraq 
həllini tapmalıdır”, - deyə, ölkənin 
birinci xanımı fikirlərini tamamla-
dı.  Bu baxımdan hesab edirəm ki, 
bu səfər Gəncənin gələcək inkişa-
fında mütləq şəkildə özünün müs-
bət nəticələrini ortaya qoyacaq.
Bununla yanaşı, Masallı, Neftaça-
la, Hacıqabul və Sabirabad sənaye 
məhəllərinin yaradılması, bu is-
tiqamətdə işlərin gücləndirilməsi 
yönündə mühüm addımlar atıldı 
və atılmaqdadır. Hələ 24 sentyabr 
2017-ci il tarixində ölkə prezi-
dentinin Neftçala Sənaye Məhəl-
ləsinin açılışında da bildirdiyi 
kimi, ölkədə sənayeləşmə siyasəti 
uğurla aparılır.  O, eyni zamanda, 
“Bu Sənaye Məhəlləsinin çox bö-
yük mənası var. Bu, onu göstərir 
ki, biz düzgün yoldayıq və qəbul 
edilmiş qərarlar vaxtında, yüksək 
səviyyədə icra olunur”, - deyərək 
bildirdi ki, hər bir rayonda belə 
sənaye məhəllələri yaradıla bilər. 
“Əslində, bu məsələ ilə bağlı mü-
vafiq göstəriş artıq verilmişdir və 
əminəm ki, tezliklə bütün rayon-
larda sənaye zonaları yaradılacaq”, 
- deyə o, sözlərinə əlavə etdi. Bəli, 
bu gün Azərbaycanın inkişafında 
böyük rol və əhəmiyyətə malik 
olan sənaye məhəllələrinin yaradıl-
ması istiqamətində işlər davam et-
dirilir və bunlar ölkəmizin növbəti 
mərhələlərdəki inkişafının əsas 
elementlərindən biri olacaq.
Heç təsadüfi deyil ki, bu istqamət-
də növbəti addımlardan biri kimi, 
aprelin 19-da Hacıqabul Sənaye 
Məhəlləsində Azərbaycanın İqti-
sadiyyat naziri Şahin Mustafayev 
və İranın Sənaye, mədən və ticarət 
naziri Reza Rəhmaninin rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyətinin işti-
rakı ilə “Azərmaş” ASC-nin İranın 
“Qartal” şirkəti ilə birgə həyata ke-
çirdiyi layihə üzrə avtobus və yük 
avtomobilləri istehsalı zavodunun 
təməli qoyuldu. Məlumat verildi 
ki, zavodda birinci mərhələdə 500 
ədəd müxtəlif tutumlu avtobus, 
ikinci mərhələdə 1000 ədəd av-
tobus və yük avtomobili istehsal 
ediləcək. Birinci mərhələdə 100, 
ikinci mərhələdə isə 200 yeni iş ye-
rinin yaradılması nəzərdə tutulur. 
Zavodun tikintisi Hacıqabul Səna-
ye Məhəlləsində 5 hektar ərazidə 
həyata keçiriləcək. Müəssisədə 
Avropa İttifaqı ölkələrinin isteh-
salı olan avadanlıqlar quraşdırı-

lacaq. Sənaye Məhəlləsində avto-
bus və yük avtomobilləri istehsalı 
zavodunun yaradılması köməkçi 
sənaye istehsalı və xidmət sahələ-
rinin inkişafı üçün də əlverişli 
imkan yaradacaq. Həmçinin, təd-
bir çərçivəsində “Azərmaş” ASC 
ilə İranın “Maral Trailer”  şirkəti 
arasında əməkdaşlıq haqqında an-
laşma memorandumu imzalandı. 
Sənəddə “Maral Trailer” şirkəti 
tərəfindən ilkin mərhələdə distri-
butor olaraq 1 il ərzində 500 ədəd 
müxtəlif qoşquların Azərbaycanda 
satışının təşkili, sonrakı mərhələdə 
isə bu cür qoşquların Azərbaycan-
da istehsalı nəzərdə tutulur.
Bunlar yuxarıda da vurğuladığım 
kimi, Azərbaycanın sənaye məhəl-

lələrinin yaradılmasında dövlətin 
və dövlət başçısının iradəsini açıq 
şəkildə ortaya qoyur. Bu baxımdan, 
bütün bunlar nəticə etibarı ilə Azər-
baycanın iqtisadi inkişafının təmin 
edilməsinə, ölkə iqtisadiyyatının 
gücləndirilməsinə, insanlarımızın 
həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə 
öz müsbət təsirlərini göstərəcək, öz 
müsbət töhfələrini verəcək...

“AzƏRBAycAn” İES 
qƏzASı vƏ ölkƏnİn 

EnERjİ SİStEMİnƏ yEnİ 
BAxış, yEnİ MƏRhƏlƏ…

Azərbaycan dövləti və xalqı istər 
ötən əsrin əvvəllərində, istərsə də 
ikinci müstəqillliyi dönəmində bir 
çox ağır sınaqlardan və imtahan-
lardan keçməli oldu. Belə çətin sı-
naqlardan biri də 2018-ci ilin iyul 
ayının əvvəllərində yaşandı. Belə 
ki, iyul ayının 2-dən 3-nə keçən 
gecə ölkənin enerji sistemində, 
konkret olaraq, Mingəçevir şəhə-
rində yerləşən “Azərbaycan” 
İES-də yarımstansiyaların birinin 
sıradan çıxması ilə ciddi böhran 
yaşandı. Hadisəni dərhal nəzarə-
tinə götürən dövlət başçısı ölkənin 
enerji təminatında yaranmış böh-
ranın aradan qaldırılması ilə bağlı 
mühüm tapşırıq və göstərişlərini 
verdi. Həmçinin, ölkənin enerji 
sistemində yaranmış vəziyyətlə 
bağlı dövlət başçısının yanında 
müşavirə keçirildi. Bir daha bu 
məsələdə məsulyyət daşıyan şəxs-
lərin və qurumların fəaliyyətinə 
ciddi iradlar bildirildi, bir daha bu 
cür hadisələrin təkrarlanmaması 
üçün müvafiq göstəriş və tapşı-
rıqlar verildi. Dövlət başçısının 
tapşırığı ilə məsələ qısa bir vaxt-
da araşdırıldı və enerji sisteminin 
reabilitasiya planının həyata ke-
çirilməsinə başlanıldı. İlkin mər-
hələdə daxili imkanlar və dövlət 
büdcəsindən ayrılmış 140 milyon 
manat məbləğində maliyyə vəsaiti 
hesabına 230 meqavat güc bərpa 
edildi. Mövcud tədbirlər planına 
uyğun olaraq, 2018-ci ildə əsaslı 
yenidənqurmadan sonra Mingə-
çevir Su Elektrik Stansiyası, Lerik 
rayonunda elektrik stansiyası və 
“Yeni Yaşma” Külək Elektrik Parkı 

istismara verildi. Bununla yanaşı, 
ölkənin enerji sisteminin şəbəkə 
təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar 
görülmüş işlər də təqdirəlayiqdir. 
Belə ki, bu dövrdə 110 kilovoltluq 
11, 35 kilovoltluq 27 yarımstansi-
yada tikinti və yenidənqurma işlə-
ri aparıldı və sair. Sahənin ümumi 
inkişafının daha da sürətləndiril-
məsi məqsədilə hüquqi prosedur-
ların sadələşdirilməsini və şəffaf-
lığın təmin edilməsini nəzərdə 
tutan normativ hüquqi aktlar qə-
bul edilərək, qanunvericilik bazası 
təkmilləşdirildi.  Eyni zamanda, 
bu il Bakıda böyük elektrik stansi-
yasının, o cümlədən, 400 meqavat 
gücündə olan “Şimal 2” stansiya-
sının açılışı gözlənilir ki, bunlar da 

ölkənin enerji təhlükəsizliyinin tə-
min edilməsində çox mühüm ad-
dımlardan olacaq.

hEç zAMAn 
pRoqnozlAşdıRılMASı 

MüMkün olMAyAn 
tƏBİƏt hAdİSƏlƏRİ vƏ 

yA AzƏRBAycAn 
nüMunƏSİ…

Təbiət hadisələri, təbii fəalət-
lər dünyanın və insan həyatının 
necə deyərlər, ayrılmaz tərkib 
hissəsidir. Yəni, tarix boyu heç 
bir dövlət, heç bir xalq təbiət ha-
disələrindən, təbii fəlakətlərdən, 
sel, daşqın, qasırğa, zəlzələ kimi 
dağıdıcı hadisələrdən sığorta-
lanmayıb. Azərbaycan dövləti və 
xalqı da bu məsələdə istisna təşkil 
etmir.  Ona görə heç təsadüfi deyil 
ki, bu ilin fevral ayının ilk günlə-
rində Azərbaycan xalqı və dövlə-
ti növbəti sınaqla,  növbəti təbiət 
hadisəsi,  zəlzələ təhlükəsi ilə üz-
ləşdi. Fevralın 5-də və 6-da tarixən 
seysmik zona hesab edilən və bir 
sıra dəhşətli seysmik hadisələrə 
şahidlik edən Şamaxı, o cümlədən 
İsmayıllı və Ağsu rayonlarında 
yenidən güclü zəlzələ baş verdi 
və zəlzələ bir sıra fəsadlar törətdi. 
Odur ki, baş vermiş zəlzələ, onun 
nəticələrinin aradan qaldırılması 
birbaşa ölkə prezidenti tərəfindən 
nəzarətə götürüldü və zəlzələnin 
səhərisi günü, fevralın 7-də İlham 
Əliyev dərhal hadisə yerinə, zəl-
zələnin baş verdiyi Şamaxı rayo-
nuna getdi, zəlzələdən ziyan çək-
miş insanlarla görüşdü, Fövqəladə 
hallar naziri ilə hadisə yerinə baxış 
keçirdi. Eyni zamanda, zəlzələnin 
nəticələrinin aradan qaldırılması 
ilə bağlı tapşırıqlarını verdi, mü-
vafiq sərəncam imzaladı. Hər za-
man vətəndaşının yanında olan 
dövlət başçısı imzaladığı sərən-
camın icrası ilə əlaqədar görülən 
işlərlə yerində tanış olmaq üçün 
martın 6-da Ağsu rayonuna səfər 
etdi. Martın 7-də isə İlham Əliyev 
birinci xanım Mehriban Əliyeva 
ilə birlikdə zəlzələnin fəsadları-
nın aradan qaldırılması ilə bağlı 
görülən işlərlə tanışlıq məqsədilə 
Şamaxıya səfər etdilər. Səfər za-

manı bir daha məlumat verildi 
ki, fevralın 5-i və 6-da baş verən 
zəlzələlər nəticəsində İsmayıllı və 
Ağsu rayonları ilə yanaşı, Şamaxı 
rayonunda da fərdi evlərə, sosial 
və infrastruktur obyektlərinə zi-
yan dəyib. Odur ki, təbii fəlakətdən 
dərhal sonra İlham Əliyevin tapşı-
rıq və göstərişlərinə əsasən görülən 
tədbirlər nəticəsində artıq zəlzələ-
nin fəsadları aradan qaldırılır və bu 
məsələdə dövlət başçısının imzala-
dığı müvafiq sərəncam və Prezi-
dentin Ehtiyat Fondundan ayrılan 
vəsait xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
Eyni zamanda, bu  məqam Azər-
baycan prezidenti ilə ölkə vətən-
daşlarının birliyinin, Azərbaycan 
dövlətinin və dövlət başçısının hər 

zaman və daim öz vətəndaşının ya-
nında olmasının göstəricisidir...

“dİqlAS” yAnğını vƏ yA 
hƏR zAMAn 

vƏtƏndAşının yAnındA 
olAn AzƏRBAycAn 

dövlƏtİ, dövlƏt BAşçıSı…
Eyni zamanda, bu ilin mart ayının 
son günlərində, ayın 26-da Bakı-

nın Nizami rayonunda yerləşən 
“Diqlas” Ticarət Mərkəzində baş 
vermiş dəhşətli yanğın cəmiyyət-
də, insanlarda böyük narahatlıq 
və həyəcan yaratdı. Amma ha-
disənin qarşısının alınması və 
nəticələrinin aradan qaldırılması 
ilə bağlı Azərbaycan dövlətinin 
və dövlət başçısının atdığı ad-
dımlar bir daha həm də dövlətin, 
həm ölkə rəhbərinin Azərbaycan 
vətəndaşının yanında olduğunu 
təkrar-təkrar gözlər önünə sərmiş 
oldu. Belə ki, yanğından zərər, zi-
yan çəkmiş insanların üzləşdiklə-
ri problemin həlli ilə bağlı dövlət 
başçısının yanında təcili müşavirə 
keçirilərək, həm zərərçəkmişlərə 
kompensasiyaların verilməsini 
dövlət öz üzərinə götürdü, həm də 
yanğının başvermə səbəblərinin 
araşdırılması ilə bağlı Dövlət Ko-
missiyasının yaradılması qərara 
alındı və bu yöndə də dövlət baş-

çısının müvafiq sərəncamları oldu. 
Onu da qeyd edək ki, “Diqlas”da 
baş vermiş yanğın həmçinin digər 
mühüm məsələni, ölkənin sığorta 
sistemində, sığorta bazarında bir 
sıra mühüm addımların atılması-
nın vacibliyini ortaya qoydu. Bu 
məsələ dövlət başçısının yanğınla 
bağlı keçirdiyi müşavirədə də ge-
niş şəkildə dilə gətirildi. “Adətən, 
inkişaf etmiş ölkələrdə belə ha-
disələr baş verdikdə burada bütün 
maliyyə yükünü sığorta şirkətləri 
öz üzərinə götürür, bütün mallar 
sığortalanır. Ancaq əfsuslar olsun 
ki, Azərbaycanda sığorta sahəsin-
də boşluqlar var və bir çox hal-
larda biz bunu görürük”, - deyən 
dövlət başçısı bir daha Şamaxı, 
İsmayıllı, Ağsu rayonlarında baş 
vermiş zəlzələ nəticəsində min-
lərlə evə ziyan dəydiyini, ancaq 
heç bir evin sığortalanmadığını, 
bu istiqamətdə ciddi dönüşün ya-
radılmasının, sığorta məsələsinin 
vacibliyini dilə gətirdi.
Hesab edirəm ki, bunlar da olduq-
ca mühüm məqamlardır. Bu gün 
ölkədə sığorta məsələləri ilə bağlı 
qanunvericilik bazasının olması-
na, bu yöndə mühüm qanunve-
ricilik, normativ-hüquqi aktların 
qəbul edilməsinə baxmayaraq, 
sığorta məsələsində ciddi boşluq-
lar var. Bu məsələ çox təəssüflər 
olsun ki, hələ də Azərbaycan cə-
miyyətində kiyafət qədər otu-
ruşmayıb, sığorta bazarı, sığorta 
sistemi istənilən və arzuolunan sə-
viyyədə inkişaf etməyib. Odur ki, 
son hadisələr də bir daha göstərdi 
ki, artıq sığorta sisteminin, sığor-
ta bazarının daha güclü şəkildə 
işləməsinə və meydana çıxması-
na ehtiyac var. Belə demək müm-
künsə, ölkənin sığorta sisteminin 
təkmilləşdirilməsi ən mühüm 
məsələlərdən biridir.  İstər dövlət, 
istərsə də özəl sığorta şirkətləri bu 
istiqamətdə fəaliyyətlərini güclən-
dirməli və dövrün reallıqlarına, 

tələblərinə uyğun olaraq, öz işlə-
rini yenidən qurmalıdırlar. Hətta, 
deyərdim ki, dünyanın bir çox in-
kişaf etmiş Avropa ölkələrində, o 
cümlədən Fransada olduğu kimi, 
bu məsələdə dövlət sığorta şirkəti 
daha çox öndə olmalı, bu funksi-
yanı öz üzərinə götürməlidir. Eyni 
zamanda, buna paralel şəkildə 
özəl sığorta şirkətləri bu məsələ-
də öz üzərlərinə düşən vəzifələri 
uğurla və layiqincə yerinə yetir-
məlidirlər. Belə olarsa, nə dövlətin 
üzərinə əlavə yük düşmüş olar, 
nə də vətəndaşlar, iş adamları, 
sahibkarlar əziyyət çəkərlər. Eyni 
zamanda, bu məsələdə vətəndaş-
lar, iş adamları, sahibkarlar özləri 
də maraqlı olmalıdırlar. Onlar da 
bu məsələdə yaxalarını kənara 
çəkməməli, sığorta qurumları ilə 
qarşılıqlı şəkildə işlərini qurmalı 
özlərini, əmlaklarını, mülklərini, 
obyektlərini sığortalamalıdırlar...

hƏR zAMAn dİqqƏt 
MƏRkƏzİndƏ olAn 

MƏşğulluq MƏSƏlƏSİ…
Ötən illər, xüsusilə də son bir il ər-
zində ən önəmli məqamlardan biri 
də məşğulluq və özünüməşğul-
luq məsələlərinin həllinə diqqə-
tin artırılmasıdır. Yəni, xüsusilə 
də, özünüməşğulluq proqramı-
nın reallaşdırılması istiqamətində 
çox mühüm və önəmli addım-
lar atılmaqdadır. Bu məsələ də 
Azərbaycan dövlətinin və dövlət 
başçısının əsas diqqət mərkəzin-
də olan məsələlərdəndir. Belə ki, 
özünüməşğulluq proqramının 
əhatə dairəsinin 2018-ci il ərzində 
6,5 dəfə genişləndirilməsi 5 min-
dən çox ailənin və ya 25 min nəfərə 
yaxın insanın maddi vəziyyəti-
nin yüksəldilməsinə imkan verdi.  
Eyni zamanda, cari ildə ən azı yed-
di min ailənin bu proqramdan fay-
dalanacağı, özünü təmin edəcəyi 
nəzərdə tutulur. Dövlət başçısı son 
çıxışlarından birində bu məsələyə 
də toxunaraq, özünüməşğulluq 
proqramının çox böyük sosial və 
iqtisadi faydası olduğunu və olaca-
ğını bildirdi. Bir daha qeyd etmək 
gərəkir ki, bu istiqamətdə Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Na-
zirliyinin addımları göz önündə-
dir. Bu baxımdan, hesab edirəm 
ki, bu məsələ adıçəkilən nazirli-
yin yaxından köməyi sayəsində 
növbəti mərhələdə də öz səmərəli 
nəticəsini verəcək və insanlarımı-
zın məşğulluq, özünüməşğulluq 

probleminin həllində müsbət so-
nuclara gətirib çıxaracaq. 
şƏhİd AİlƏlƏRİ, qAçqın 

vƏ MƏcBuRİ köçkün-
lƏR, pEnSİyAlAR, ƏMƏk-
hAqlARı, tƏqAüdlƏR...

Son 26 il, xüsusilə 2018-ci il və ilk 
dörd ayını yaşadğımız 2019-cu il 
ölkədə həyata keçirilən dövlət si-
yasətinin əsas ana xəttində, mərkə-
zində şəhidlərimizin, şəhid ailələ-
rinin, Qarabağ müharibəsi əlilləri 
və veteranlarının, qaçqın və məc-
buri köçkünlərimizin dayandığını 
göstərməkdədir.  İstər Azərbaycan 
dövləti və hökuməti, istərsə də 
ölkə prezidenti və birinci xanım, 
Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyeva hər zaman bu ka-
teqoriyadan olan insanlara xüsu-
si münasibət sərgiləyib, yüksək 
diqqət və qayğı ilə yanaşıblar. Elə 
bunun nəticəsidir ki, bu ilin yanvar 
ayının 28-də Azərbaycan prezi-



4 9-15 may 2019-cu il

dentinin və birinci xanımın şəhid 
ailələri geniş görüşü keçirildi və 
bu görüşün nəticəsi olaraq, şəhid 
ailələrinin bir qrupuna ödənilməli 
olan birdəfəlik müavinətlərlə bağ-
lı yaranmış problemə son qoyul-
du, dövlət başşısı tərəfindən bu 
məsələnin həlli üçün vəsait ayrıldı. 
Bir məqamı da xüsusilə qeyd et-
mək vacibdir ki, hələ 2018-ci ilin 
aprel ayında seçkilərdən dərhal 
sonra ölkə prezidenti “Azərbayca-
nın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak 
olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyat-
larla əlaqədar xəbərsiz itkin düş-
düyünə görə ölmüş elan edilmiş 
hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin 
sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırıl-
ması haqqında” fərman imzaladı. 
Sənəddə bu qəbildən olan insanla-
rın vərəsələrinə on bir min manat 
məbləğində birdəfəlik ödəmənin 
verilməsi nəzərdə tutuldu. Prezi-
dentin müvafiq fərmanına əsasən, 
11 min manat birdəfəlik ödənişin 
verilməsinə başlanıldı və 2018-ci 
ilin sonuna 34 milyon manat vəsa-
it ödənildi…
Həmçinin, ötən dövr ərzində 
qaçqınların və məcburi köçkünlə-
rin problemlərinin həlli istiqamə-
tində mühüm addımlar atıldı. 
Azərbaycan prezidentinin müva-
fiq sərəncamları ilə şəhid ailələri 
üçün nəzərdə tutulmuş Prezident 
təqaüdünün məbləği 242 ma-
natdan 300 manata, Əfqanıstan 
müharibəsində həlak olanların 
ailələrinə verilən müavinət 220 
manatdan 300 manata qaldırıldı. 
Təkcə 2018-ci ildə 5903 məcburi 
köçkün ailəsi yeni mənzillərə kö-
çürüldü. Həmin il şəhid ailələri 
və Qarabağ müharibəsi əlilləri 626 
mənzillə təmin edildi. 
Bütövlükdə, 6500-dən çox şəhid 
ailəsi dövlət tərəfindən mənzillə 
təmin olundu. Bu il isə onlara 800-
ə yaxın mənzilin verilməsi nəzərdə 
tutulur. Bununla yanaşı, il ərzində 
265 nəfər imtiyazlı şəxs pulsuz mi-
nik avtomobili ilə təmin olundu. 
Bu günə qədər bütövlükdə 6200 
avtomobil verilib. Həmçinin, Qa-
rabağ müharibəsi əlillərinə bu il 
ən azı 600 minik avtomobilinin ve-
rilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə 
ölkə prezidentinin sədrliyi ilə ke-
çirilən Nazirlər Kabinetinin icla-
sında da vuğulandı.Onu da bildir-
mək istərdik ki, bu həcmdə belə 
bir təcrübə ancaq Azərbaycanda 
mövcuddur və bu istiqamətdə də 
işlər ardıcıl şəkildə görülür. Bütün 
bunlar bir daha onu göstərir ki, si-
yasətimizin mərkəzində Azərbay-
can vətəndaşı dayanır. Biz ağır, çə-
tin vəziyyətdə yaşayan insanlara 
mütləq kömək etməliyik və edirik. 

qEyd EdİlƏn 
RƏqƏMlƏR dƏ  Bunun 

ƏyAnİ SüButuduR…
Qeyd etmək istərdik ki, Birinci vit-
se-prezident Mehriban xanım Əli-
yevanın məcburi köçkünlərlə son 
görüşlərindən birində söylədiyi fi-
kirlər, Azərbaycan dövləti və döv-
lət başçısının hər zaman qaçqın 
və məcburi köçkünlər məsələsini 
diqqətdə saxlaması ilə bağlı dilə 
gətirdiyi məqamlar bir daha yuxa-
rıda deyilənlərin əyani təsdiqidir.
Mehriban xanım “Həm Azərbay-
can dövləti, həm prezident, həm 
də şəxsən mən, bütün bu prob-
lemlərlə gündəlik fəaliyyətimizdə 
məşğul oluruq. Çıxış yolları da 
var. Bu günə qədər çox işlər görü-
lüb, 300 mindən çox qaçqınımız, 
məcburi köçkünümüz mənzillə, 
evlə təmin olunub. Amma yenə də 
bu problem var. Biz gərək özümüz 
üçün proqram yaradaq ki, bütün 
bu məsələləri ardıcıl olaraq həll 
edək və bütün soydaşlarımızı nor-
mal yaşayış şəraiti ilə təmin edək. 
Mən bu yolda əlimdən gələn hər 
şeyi etməyə hazıram. Çox qısa bir 
zamanda normal ev şəraiti ilə tə-

min olunacaqsınız…”, - deyərək 
qaçqınlar və məcburi köçkünlər 
məsələsinin, onların problemləri-
nin həllinin bir nömrəli məsələlər 
sırasında dayandığını bir daha 
əyani şəkildə ortaya qoymuş oldu. 
Eyni zamanda, ötən bir il, o cüm-
lədən bu ilin ilk ayları ərzində 
Azərbaycan vətəndaşlarının, pen-
siya çıların, tələbələrin, magistr 
və doktorantların təqaüdlərinin 
artırılması yönündə önəmli ad-
dımlar atıldı. Ümumiyyətlə, yu-
xa rıda qeyd edildiyi kimi, ölkə 
Przidenti İlham Əliyevin apardığı 
sosial-iqtisadi siyasətin mahiy-
yətində əhalinin aztəminatlı tə-
bəqəsinin rifahının davamlı ola-
raq yüksəldilməsinin dayandığı 
hamıya məlumdur. Bu baxımdan, 
bu məsələyə ötən bir il ərzində də 

xüsusi önəm verildi. Belə ki, ötən 
ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin 
31,7 faizi və ya 7,2 milyard mana-
tı sosialyönümlü xərclərin payına 
düşdü ki, bu da 2017-ci illə müqa-
yisədə 7,6 faiz çox idi.  Yəni, əmək 
pensiyalarının artırılması 1,2 mil-
yon pensiyaçını və ya onların 94 
faizini əhatə etdi. Pensiyaların orta 
aylıq məbləği ötən illə müqayisə-
də 6,2 faiz, yaşa görə pensiyanın 
orta aylıq məbləği isə 6,7 faiz art-
dı. Bununla yanaşı, bu ilin əvvəl-
lərində, fevral və mart aylarında 
ölkə prezidentinin imzaladığı  fər-
man və sərəncamlarla minimum 
əməkhaqqı 50 manat atırılaraq, 
130 manatdan 180 manata, pensi-
yaların minimum həddi isə 44 ma-
nat artırılaraq, 116 manatdan 160 
manata qaldırıldı. Bununla yanaşı, 
təxminən 100 minə yaxın tələbə-
nin təqaüdü əhəmiyyətli dərəcədə 
yüksəldi. Ancaq görünən budur 
ki, Azərbaycan dövləti, ilk növbə-
də dövlət başçısı atılan addımlara 
rəğmən, bu istiqamətdə görülən 
işlərin, həyata keçirilən artımların 
hələ də yetərli, qaneedici olmadığı 
qənaətindədir. Dövlət başçısı son 
çıxışınlarından birində yenidən bu 
məsələyə toxunaraq bir daha bil-
dirdi ki, minimum əməkhaqqı və 
minimum pensiyanın qaldırılması 
daimi proses olmalıdır.
çoxmənzilli binalarla bağlı prob-
lemin həlli yönündə atılan vacib 
addımlar əhalinin  mənzil şəraiti-
nin yaxşılaşması  siyasətinin mü-
hüm istiqamətidir. 
Bu istiqamətdə görülən işlər il-
dən-ilə genişlənir. Bu yerdə qeyd 
etmək yerinə düşər ki, Azərbay-
canda, xüsusilə də Bakı şəhərində 
tikilən, vətəndaşların istifadəsinə 
verilən çoxmənzilli yaşayış bina-
ları ilə bağlı yaranan problemlər 
neçə illər idi ki, hər bir kəsi ciddi 
narahat edirdi. Çünki bu mənzil-
lərin böyük əksəriyyəti sənədləş-
dirilmir, bir çox hallarda haqqını 
tələb edən mənzil sahibləri get-
gələ salınır, incidilir, bürokratik 
süründürməliklər hökm sürür, 
həmçinin işıq, qaz və sair problem-
lər yaşanırdı. Odur ki, dövlət başçısı 

bu problemin həlli məqsədilə bu ilin 
fevral ayında “Bəzi çoxmənzilli bina-
ların istismarına icazə verilməsinin 
sadələşdirilməsi haqqında” çox mü-
hüm fərman imzaladı. Heç şübhəsiz 
ki, bu fərman həmin sahədə illərdir 
həllini gözləyən problemə son qoya-
caq, artıq sənədsiz və qeydiyyatsız 
bina qalmayacaq. Mənzil sahibləri 
bundan sonra heç vaxt belə prob-
lemlərlə qarşılaşmayacaqlar. Ümu-
milikdə, bu fərman 400-dək yaşayış 
kompleksinə şamil olunur, 50 minə-
dək mənzili əhatə edir.
Onu da qeyd etmək istərdik ki, 
artıq sözügedən fərmanın icrası 
istiqamətində də addımlar atıl-
maqdadır. Aidiyyatı qurumlar bu 
məsələnin həlli yönündə məlum fə-
ramandan irəli gələn müddəaların 
icarasına başlamışlar və bu baxım-

dan inanmaq istərdik ki, nəhayət, 
bu məsələ ilə də bağlı ortada olan 
problemlərin aradan qaldırılması, 
insanlarımızın öz mənzillərinə sa-
hiblənməsi, orada tam rahat şəkil-
də həyatlarını, yaşayışlarını davam 
etdirməsi mümkün olacaq…
Bu məsələ ölkə prezidentinin səd-
rliyi ilə keçirilən Nazirlər Kabi-
netinin iclasında da dilə gətirildi.  
Dövlət başçısı çıxışında “Çoxmən-
zilli binalarda yaşayan vətəndaşlar 
əziyyət çəkirdilər, çünki o binalar-
la bağlı sənədləşmə işləri aparıl-
mamışdır, müəyyən çatışmazlıq-
lar var idi. Ona görə bu məsələ ilə 
bağlı da Fərman imzalandı və indi 
komissiya işləyir. Artıq evlərin, 
mənzillərin sənədləşməsi prosesi 
başlamışdır”, -deyərək bu yöndə 
işlərin daha da sürətlə getməsi və 
qüsurların tezliklə aradan qaldı-
rılması üçün növbəti dəfə göstəriş 
verdiyini bildirdi.
Bununla yanaşı, son illər cəmiyyə-
timizdə ən çox müzakirə olunan 
məsələlərdən biri də sosial evlərin 
tikilməsi məsələsidir. Çünki hələ 
də bəzi kateqoriyadan olan insan-
larımız, vətəndaşlarımız özlərinin 
mənzil, yaşayış təminatlarını hə-
yata keçirməkdə çətinlik çəkirlər. 
Hələ də mənzillərə ehtiyacı, tələbatı 
olan insanlarımız az deyil. Odur ki, 
Azərbaycan dövləti, ölkə prezidenti 
bu məsələdə də öz vətəndaşının ya-
nında olduğunu nümayiş etdirmək-
lə, Bakı şəhərinin bəzi ərazilərində, 
o cümlədən, Yasamal rayonunda 
mənzilə ehtiyacı olan və kifayət 
qədər sərfəli şərtləri, əlçatanlığı 
özündə ehtiva edən sosial evlərin, 
yaşayış binlarının tikintisinə qərar 
verdi. Artıq bu istiqamətdə gö-
rülən işlər göz qabağındadır.
Eyni zamanda, ötən ilin sonların-
da, dekabr ayının 26-da ölkə pre-
zidenti və birinci vitse-prezident 
Yasamal rayonunda inşa edilən ya-
şayış kompleksinə baş çəkərək, bir 
daha həm dövlətin, həm özlərinin 
bu məsələyə nə dərəcədə mühüm 
önəm verdiklərini ortaya qoymuş 
oldular. Ölkə prezidenti  və birinci 
xanım  həmin gün  Mənzil İnşaatı 
Dövlət Agentliyinin (MİDA) Ya-

samal yaşayış kompleksinin açılı-
şında iştirak etdilər. Açılış zama-
nı görülən işlər barədə məlumat 
verilərək, qeyd edildi ki,  yaşayış 
kompleksinin ümumi sahəsi 11,6 
hektardır. 2016-cı ilin dekabrında 
kompleksin ilk doqquzmərtəbəli 
yaşayış binasının və ərazidə yer-
ləşən ümumtəhsil məktəbinin bi-
nasının təməli qoyulub. Ərazidə 
planlaşdırma sənədi üzrə 29 yaşa-
yış binası inşa olunub. Komplek-
sin baş planı üzrə 5 binada bu ilin 
sentyabrında “Elektron hökumət” 
portalı üzərindən “Güzəştli mən-
zil” sistemi vasitəsilə 324 mənzil 
satışa çıxarılıb. Daha sonra ölkə 
prezidentinin və birinci xanımın 
iştirakı ilə yeni yaşayış komp-
leksinin ümumi sahəsi 15,4 hek-
tar olacaq növbəti mərhələsinin 

təməlqoyma mərasimi keçirildi. 
Binalar üzrə mənzillərin ümumi 
sayı 2200-dən çoxdur. Bu mənzil-
lər də tam təmirli, mətbəx mebe-
li ilə təchiz olunmuş vəziyyətdə 
vətəndaşlara təklif ediləcək...
Həmçinin, Hövsan qəsəbəsində 
bu yöndə ikinci layihə icra edilir. 
Hazırda orada 3 minə yaxın mən-
zil inşa olunur.  Ona görə bir daha 
qeyd etmək istərdik ki, ölkə prezi-
dentinin təşəbbüsü ilə yaradılan 
MİDA məhz sosial məna daşıyan 
bir layihədir. Sosial evlərin tikinti-
si minlərlə ailənin mənzillə təmin 
edilməsi üçün şərait yaradır. Bu, 
minlərlə iş yeri yaradır və eyni 
zamanda, inşaat sektoruna böyük 
təkan verir. Yəni, təkcə bir yaşayış 
kompleksində 3 minə yaxın mən-
zilin tikintisi, görün, nə qədər in-
sanı bu işlərə cəlb edir, nə qədər 
sahibkarı işlə təmin edir…

tARİxdƏ AnAloqu 
olMAyAn fƏRMAn vƏ yA 

pRoBlEMlİ kREdİtlƏR 
MƏSƏlƏSİnƏ Son 

qoyuldu...
Son bir ildən danışarkən, prob-
lemli kreditlərin həlli istiqamətin-
də atılan tarixi addımı, ölkə prezi-
dentinin məlum fərmanını qeyd 
etməmək, xatırlatmamaq müm-
kün deyil. Belə ki,  2015-ci ilin fev-
ral və dekabr devalvasiyalarından 
sonra ölkənin bank sektorunda 
ciddi problemlər yaşanmağa baş-
landı. Xüsusilə, banklardan kre-
dit götürmüş vətəndaşlarla, yüz 
minlərlə insanlarla banklar arasın-
da ciddi narazılıqlar, problemlər 
üzə çıxmış, özünü göstərmişdi. 
Vətəndaşların, bank müştəriləri-
nin böyük əksəriyyəti, xüsusilə 
dollarla verilən kreditlərin ödənil-
məsində ciddi sıxıntılarla üz-üzə 
qaldılar. Dəfələrlə bu problemin, 
bu məsələnin ən müxtəlif səviy-
yələrdə müzakirə edilməsinə, 
çıxış yollarının aranmasına, bir 
sıra təkliflərin verilməsinə baxma-
yaraq, problemin həlli yönündə 
banklarla vətəndaşlar arasında 
qarşılıqlı anlaşma mümkün ol-
murdu. Xüsusilə də, bank sektoru 
bu məsələnin həlli istiqamətində 

dövlətin dəstəyinə, sağlamlaş-
dırma siyasətinə rəğmən irəliyə 
doğru heç bir addım atmırdı. Nə-
ticədə də vətəndaşlar get-gələ sa-
lınır, incidilir, yüz minlərlə insan 
məhkəmə qapılarında qalır, məh-
kəmə çəkişmələrində vaxt, zaman 
itirməli olurdu. Hələ məhkəmə 
yolu ilə evləri, mülkləri əllərindən 
alınan insanları demirəm. Təbii ki, 
Azərbaycan dövləti, xüsusilə də 
dövlət başçısı və birinci xanım bu 
məsələyə çox həssaslıqla yanaş-
dılar. Dövlət başçısının və birinci 
xanımın tapşırığı və təşəbbüsü ilə 
ötən ilin payızından müvafiq qu-
rumlar bu məsələnin müzakirələ-
rinə başlayaraq, konkret addım-
ların atılmasına doğru hərəkətə 
keçdilər. Bu yöndə ilk sevindirici 
xəbər isə fevral ayının 25-də ölkə 
prezidentinin sosial məsələlərlə 
bağlı keçirdiyi müşavirədə verildi. 
Dövlət başçısı çox yaxın günlərdə 
problemli kreditlər məsələsində 
konkret addımların atılacağını bil-
dirdi və cəmi 3 gün sonar - fevral 
ayının 28-də “Azərbaycan Respub-
likasında fiziki şəxslərin problem-
li kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” tarixi fərman 
imzaladı. Bu fərman ölkədə so-
sialyönümlülük və humanizm 
prinsiplərinin əsas götürülərək, 
əhalinin sosial maraqlarının mü-
dafiəsinə və rifah halının yaxşılaş-
masına yüksək diqqət yetirildiyini 
bir daha göstərdi. Eyni zamanda, 
ölkə prezidentinin yaradıcı şəxs-
lərlə görüşdə vurğuladığı kimi, 
problemli kreditlərlə bağlı fərman 
dünyada analoqu olmayan fərman 
kimi tarixə düşdü. Fevralın 28-də 
imzalanan prezident fərmanı ilə,  
nəhayət, yüz minlərlə insanı, yüz 
minlərlə ailəni, bütövlükdə 800 
mindən artıq vətəndaşı əhatə edən 
problemə son qoyuldu. Bu fər-
manla, həmçinin 311 mindən artıq 
məhkəmə işi geri çəkilmiş oldu.  
Artıq fərmandan irəli gələrək, bu 
istiqamətdə konkret addımların 
atılmasına da başlanılıb. Konkret 
olaraq, kompensasiya alacaq şəxs-
lərin sayı 602.347 nəfər təşkil edir 
və artıq 22 aprel 2019-cu il tarixin-
dən kredit təşkilatları və poçt ra-
bitəsi milli operatoru vətəndaşlara 
kompensasiya ödənişlərinin veril-
məsinə başlayıblar ki, bununla da 
bütün ödənişlərin  fərmana uyğun 
olaraq cari ilin may ayında yekun-
laşdırılması planlaşdırılır.
Hesab edirəm ki, bu addımlardan 
sonra Azərbaycanın bank sektoru 
da öz fəaliyyətinə bir daha nəzər 
yetirməli, xüsusilə kredit faizləri 
məsələsində ciddi dəyişikliklər 
etməli, azaltmalar nəzərdə tut-
malıdır. Çünki indiki faiz dərə-
cələri həddindən artıq yüksəkdir 
və onun  aşağıya endirilməsi la-
zımdır. Eyni zamanda, hər zaman 
dediyim kimi, bank sektoru real 
iqtisadiyyata vəsait qoymalı, bu 
prosesdə daha yaxından və daha 
aktiv şəkildə iştirak etməlidir, is-
tehlak kreditlərinə həddindən ar-
tıq üstünlük verməməlidirlər.  

kölgƏ İqtİSAdİyyAtı, 
vERgİ SİStEMİndƏ 

İnqİlABİ AddıMlAR...
Ötən bir ildən danışarkən, heç şü-
bhəsiz ki, çox cəsarətli və qətiyyət-
li addımlardan biri kimi, ölkənin 
vergi sistemində, gömrük orqan-
larında həyata keçirilən, islahat-
ları, o cümlədən  kölgə iqtisadiy-
yatı ilə mübarizə istiqamətində 
görülən işləri qeyd etmək gərəkir. 
Çünki uzun illər bu sahələrdə 
mövcud olan problemlər özünü 
nümayiş etdirməkdə, cəmiyyətdə 
xeyli suallar doğurmaqda idi. Tə-
bii ki, Azərbaycan dövləti və ölkə 
prezidenti də biganə qala bilməz-
di. Həmçinin, kölgə iqtisadiyyatı-
nın mövcudluğu dövlət, cəmiyyət 
üçün ciddi sıxıntılar yaşadır. Ötən 

ilin oktyabrın 9-da Nazirlər Kabi-
netinin 2018-ci ilin doqquz ayının 
sosial-iqtisadi inkişafının yekun-
larına və qarşıda duran vəzifələrə 
həsr olunan iclasında dövlət başçı-
sı vergi orqanlarında ciddi struk-
tur islahatları aparıldığını qeyd 
edərək, burada əsas vəzifənin köl-
gə iqtisadiyyatının aradan qaldı-
rılması olduğunu vurğuladı.
Dövlət başçısı “Düzdür, heç bir 
ölkədə buna 100 faiz nail olunma-
yıb, hər bir ölkədə kölgə iqtisa-
diyyatı var, amma bunun dərəcəsi 
var. Azərbaycanda kölgə iqtisa-
diyyatının kəskin şəkildə azalma-
sı üçün çox ciddi addımlar atılır. 
Vergidən yayınma halları əvvəlki 
illərdə kütləvi xarakter daşıyırdı. 
Bu, əlbəttə, imkan vermirdi ki, biz 
öz potensialımızı tam gücü ilə işə 
salaq. Bu gün bu hallara son qoyu-
lur. Bütün dövlət orqanları vergi 
orqanlarına kömək göstərməli-
dirlər. Müvafiq göstərişlər verilir. 
Vergidən yayınmaya son qoyul-
malıdır. Bu, həm iri, həm kiçik sa-
hibkarlara aiddir. Sahibkarlar da 
bilməlidirlər ki, əgər onlar sahib-
karlar kimi öz fəaliyyətini davam 
etdirmək istəyirlərsə, vergiləri tam 
ödəməlidirlər”, - deyərək heç kimə 
heç bir güzəşt edilmədiyini və edil-
məyəcəyni bəyan etdi.  Dövlət baş-
çısı, eyni zamanda, bəzi sahibkar-
ların  bır sıra dövlət məmurlarına 
arxalandığını, ancaq o dövrün artıq 
keçdiyini diqqətə çəkdi.
O, çıxışında “Heç kimə arxalan-
masınlar. Əgər hansısa bir dövlət 
məmuru sahibkarlara xüsusi şərait 
yaratmaq üçün qanunsuz əməllər 
edəcəksə, çox ciddi şəkildə cəzalan-
dırılacaq. Bütün müvafiq qurum-
lara göstəriş verildi, ilk növbədə, 
Vergilər Nazirliyinə. Bu nazirlik 
heç nəyə baxmadan, dövlət maraq-
larını rəhbər tutaraq öz siyasətini 
aparmalıdır. Bütün dövlət qurum-
ları, o cümlədən sahibkarlar bu 
sahədə öz dəstəyini verməlidirlər. 
Dəstək verməyən isə cəzalandırıla-
caq”, - deyə fikirlərini tamamladı.
Odur ki, bu sahədə kadr və srtuk-
tur islahatlarına start verilmək-
lə, qısa zaman kəsiyində mühüm 
adımların atılmasına, müsbət nəti-
cələrin əldə edilməsinə nail olun-
du. Xüsusilə, vergi sistemində əsl 
şəffaflıq təmin edildi.  Qeyd edək 
ki, vergi sistemində əldə edilən 
uğurlar bu il yanvarın 11-də Na-
zirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosi-
al-iqtisadi inkişafının yekunlarına 
və qarşıda duran vəzifələrə həsr 
olunan iclasında da önə çəkildi. 
Bildirildi ki, vergi planının yerinə 
yetirilməsi çox yüksək qiymətə 
layiq olan məsələdir. Həmçinin, 
qeyd edildi ki, aparılan islahat-
lar, görülən tədbirlər nəticəsində 
kölgə iqtisadiyyatına böyük zərbə 
vurulub və bu istiqamərdə işlər 
bundan sonra da davam etdiril-
məlidir. Ümumiyyətlə, vergi sahə-
sində islahatlar nəticəsində bu ilin 
üç ayında büdcə daxilolmaları bö-
yük dərəcədə artıb, vergi və göm-
rük orqanları plandan əlavə 200 
milyon manatdan çox vəsait topla-
yıblar. Bunlar hamısı bir daha şəf-
faflıq hesabına, aparılmış siyasət 
nəticəsində mümkün olub…
2019-cu ilin geridə qalan ayları-
na gəlincə, Nazirlər Kabinetinin 
məlum iclasında da qeyd edildiyi 
kimi, ilin əvvəlindən Azərbaycan 
iqtisadiyyatında baş vermiş müs-
bət dəyişikliklər potensialımızı 
gücləndirib və  əlavə maliyyə re-
sursu əldə etmək üçün şərait ya-
radıb. Belə ki, birinci rübdə büdcə 
daxilolmaları ciddi şəkildə - 200 
milyon manatdan çox artıb. Bunun 
150 milyon manatdan çox hissəsi 
vergi sahəsində, 50 milyon manat-
dan çox hissəsi isə gömrük sahə-
sində əldə edilib. Burada sevindi-
rici hal ondan ibarətdir ki, vergi 
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orqanları qeyri-neft sektorundan 
daha çox - 136 milyon manat ver-
gi toplaya biliblər. Bu da məhz is-
lahatların bariz nümunəsidir.  Ar-
tıq sahibkarlar da bilirlər ki, onlar 
dövlətin vergisini tam ödəməlidir-
lər.  Yəni, şəffaflıq və yeni yanaşma 
nəticəsində ilin birinci rübündə 
böyük məbləğdə əlavə vəsait əldə 
edilib və  bu, imkan yaradıb ki, bu 
vəsaitlər ilk növbədə sosial sahəyə 
yönəlsin, necə ki, yönəldilib…

StRuktuR 
İSlAhAtlARının 

yEnİ MƏRhƏlƏSİ…
Son bir ildən bəhs edərkən, aparı-
lan struktur islahatlarından da da-
nışmamaq mümkün deyil.  Dövlət 
idarəetməsinin səmərəliliyini, ef-
fektivliyini artırmaq üçün struktur 
islahatları, struktur dəyişiklikləri 
önəmli məsələlərdəndir. Odur ki, 
xüsusilə son bir ildə bu istiqamət-
də çox önəmli addımlar atılmaqda 
və onların ilkin müsbət nəticləri 
də özünü göstərməkdədir. Belə 
ki, ölkə prezidentinin imzaladığı 
müvafiq fərman və sərəncamlarla 
ötən bir il ərzində bir sıra dövlət 
qurumu ləğv edildi, bir neçə qu-
rum bir sıra nazirliklərin, o cüm-
lədən İqtisadiyyat, Kənd Təsərrü-
fatı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyinin tərkibinə birləşdirildi 
Ölkə prezidenti 9 avqust tarixində 
əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial 
müdafiə və təminat sahələrində 
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında 
Fərman imzaladı. Fərmana əsasən, 
əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial 
müdafiə və təminat sahələrində 

vətəndaşlara göstərilən xidmətlə-
rin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, 
şəffaflığın artırılması, innovativ 
həllərin tətbiqi və elektron xid-
mətlərə keçidin sürətləndiril-
məsi, habelə süründürməçilik 
hallarının qarşısının alınması və 

vətəndaş məmnunluğunun artı-
rılması məqsədilə Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyin-
də “Dayanıqlı və Operativ Sosial 
Təminat Agentliyi” publik hüquqi 
şəxs dünyada analoqu olmayan 
“ASAN Xidmət”in  “ABAD”-dan 
sonra yeni bir tərəfdaşı və müttə-
fiqi (DOST Agentliyi) yaradıldı.
Artıq bu qurumun da işləkliyi-
ni təmin etmək, fəaliyyətini ge-
nişləndirmək və sürətləndirmək 
üçün müvafiq addımlar atılmaq-

da, “DOST” mərkəzləri açıl-
maqdadır. Bunlar isə nəticədə 
vətəndaş məmnunluğunu təmin 
etmək üçündür. Vətəndaş məm-
nunluğundan danışarkən, onu da 
mütləq qeyd etmək istərdik ki, 
bu il bölgələrdə daha beş “ASAN 

xidmət” mərkəzinin yaradılması 
nəzərdə tutulur və beləliklə, onla-
rın sayı 20-yə çatacaq. Həmçinin, 
Nazirlər Kabinetinin iclasında 
vurğulandığı kimi, Bakı şəhərində 
də yeni mərkəzlərin tikintisinə eh-
tiyac var. Çünki “ASAN xidmət”in 
funksiyalarının həcmi və müra-
ciətlərin sayı artır, bəzi yerlərdə 
növbələr yaranır.  “ASAN xidmət” 
məhz ona görə yaradılıb ki, ra-
hatlıq və şəffaflıq olsun, növbədə 
gözləmə və  heç bir pozuntu olma-

sın. Əslində, buna da nail olunub, 
“ASAN xidmət”in bəyənmə əmsa-
lı 100 faizə yaxındır. Ancaq onu da 
nəzərə alsaq ki, funksiya genişlə-
nir və müraciətlərin sayı artır, bəzi 
yerlərdə növbələr yaranır. Ona 
görə paytaxtda da yeni mərkəz-

lərin açılmasına ehtiyac duyulur 
və verilən məlumatlara görə, artıq 
Bakı şəhərində əlavə iki “ASAN 
xidmət” mərkəzinin yaradılması 
gözlənilir…
Eyni zamanda, ölkə preziden-
ti tərəfindən Sosial Tədqiqatlar 
Mərkəzinin, o cümlədən  Bey-
nəlxalq Münasibətlərin Təhlili 
Mərkəzinin və icbari tibbi sığorta 
ilə bağlı məsələləri tənzimləmək 
üçün “TƏBİB”-in yaradılması 
istiqamətində müvafiq fərman-
lar imzalandı. Bu qurumların da 
yaxın zamanlarda tam gücü ilə 
fəaliyyətə başlayacağı və müstəqil 
Azərbaycanın inkişafına müsbət 
töhfələr verəcəyi gözlənilir…
Həmçinin, ölkə prezidenti tərəfin-
dən Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi, o 
cümlədən, Beynəlxal Münasibətlə-
rin Təhlili Mərkəzinin yaradılma-
sı ilə bağlı müvafiq fərmanlar im-
zalandı. Bu qurumların da yaxın 
zamanlarda tam gücü ilə fəa-
liyyətə başlayacağı və müstəqil 
Azərbaycanın inkişafına müsbət 
töhfələr verəcəyi gözlənilir…
1,7 milyonluq artım və ya 10 mil-
yonuncu Azərbaycan vətəndaşı...
Onu da fəxr və qürur hissi ilə vur-
ğulamaq gərəkir ki, ötən 15-16 
il ərzində ölkə əhalinin sayı 1,7 
milyon artıb. Dünyanın bir çox 
ölkələrində, o cümlədən qabaqcıl 
və inkişaf etmiş bir sıra Avropa 
ölkələrində əhali artımı, demoq-
rafik inkişaf sahəsində ciddi ge-
riləmələr və bununla əlaqədar cid-
di narahatlıqlar yaşandığı halda, 
Azərbaycanda bu istiqamətdə də 
artım, müsbət irəliləyiş baş verdi 
və verməkdədir. Düzdür, əhali 
artımı, demoqrafik inkişaf özü ilə 
bərabər bir sıra məsələlərin həlli-
ni vacib etsə də, ancaq bu fakt, bu 
məqam həm də xalqımızın, döv-
lətimizin gələcək milli-demoqrafik 
təhlükəsizliyinə təminat verir. Əha-
li artımı əlverişli demoqrafik  şəra-
it, həm də milli-siyasi təhlükəsizlik 
deməkdir. Heç təsadüfi deyil ki, bu 
il yanvarın 29-da “Azərbaycan Res-
publikası regionlarının 2014-2018-ci 
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın icrasının yekunları-
na həsr olunan konfransda dövlət 
başçısı özü də bu məqama xüsusi 
diqqət ayıraraq, qeyd etdi ki, bu, 
çox gözəl göstəricidir.  Dövlət başçı-
sı fikirlərini davam etdirərək “Əhali 
nə qədər çox olarsa, ölkəmiz də o 
qədər sürətlə inkişaf edər...”, - deyə 
sözlərinə əlavə etdi.
Çox sevindirici və hər birimizi qü-
rurlandıran bir məqam - bir neçə gün 
öncə, aprelin 6-da saat 03:30-da Bakı 
şəhərində ölkənin 10 milyonuncu 
sakini doğuldu. Rauf Həsənovun və 
Nigar Ocaqovanın ailəsində Azər-

baycanın 10 milyonuncu vətəndaşı, 
ölkənin birinci xanımının adı veril-
miş balaca Mehriban Rauf qızı Həsə-
nova dünyaya gəldi. Bununla əlaqə-
dar elə həmin gün ölkə prezidenti 
və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
Azərbaycan xalqını təbrik etdilər. 

Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, 
ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişaf ge-
dir. Çünki əhalinin artımı birbaşa 
iqtisadi, sosial vəziyyətlə bağlıdır. 
Bütün bunlar həm də onun göstərir 
ki, əhali artımı, demoqrafik inkişaf 
məsələsi də Azərbaycan dövlətinin 
prioritet istiqamətlərindən biri və ən 
başlıcalarındandır. 
zƏfƏRlƏRdƏn növBƏtİ 

zƏfƏRlƏRƏ...
Beləliklə, müstəqil Azərbayca-
nımız, dövlətimiz, xalqımız ölkə 
prezidentinin son bir illik fəaliyyə-
ti ilə tarixi bir mərhəlini, 11 aprel 
seçkilərindən sonrakı bir ili geridə 
qoydu. Ötən bir ildə Azərbaycanın 
bütün sahələrində dinamik inkişaf 
təmin edildi, ictimai-siyasi sabitlik 
qorunub, saxlanıldı. Azərbaycan 
regionun, yerləşdiyi coğrafiya-
nın sabitlik və təhlükəsizlik adası 
kimi, özünü bütün hərbi, siyasi, 
iqtisadi qlobal kataklizmlərdən 
qorudu, beynəlxalq mövqelərini 
gücləndirdi. Ölkənin dövlət bü-
dcəsi ötən ilin yayında aparılan 
dürüstləşdirmə nəticəsində iki 
milyard manat, eyni zamanda, bu 
il əhəmiyyətli dərəcədə artırılaraq, 
25 milyardı ötdü. Bununla yanaşı, 
2006-cı ildə Dünya Bankının “Do-
ing Business” hesabatında 98-ci 
yerdə qərarlaşan ölkəmiz aparılan 
köklü islahatlar, investisiya iqlimi-
nin yaxşılaşdırılması nəticəsində 
son hesabatda 25-ci yerdə qərar-
laşdı.  Həmçinin, Azərbaycandakı 
mövcud ictimai-siyasi vəziyyətə, 
Prezident İlham Əliyevin son bir 
ildə həyata keçirdiyi islahat kur-
suna, hökumətin ümumi daxili 
və xarici siyasətinə ölkə əhalisinin 
münasibətini öyrənmək məqsə-
dilə dünyanın məşhur rəy-sor-
ğu şirkətlərindən olan “Opinion 
Way” şirkətinin apardığı və bu-
günlərdə açıqladığı sorğunun nə-
ticələrinə görə, respondentlərin 
80,1 faizi ölkədəki mövcud icti-
mai-siyasi və sosial-iqtisadi sabit-
liyin qorunub saxlanılmasını ölkə 
prezidentin fəaliyyətinin ən uğur-
lu nəticəsi kimi dəyərləndirib. 
Yəni, sorğunun nəticələrinə görə, 
dünyada və bölgədə yaşanan çox-
saylı mənfi proseslərdən asılı ol-
mayaraq, Azərbaycan son bir ildə 
ictimai-siyasi sabitlik şəraitində öz 
dinamik sosial-iqtisadi inkişafını 
davam etdirib, xalqın əmin-aman-
lığı və rifahı naminə bütün zəruri 
addımlar atılıb, əhalinin firavan hə-
yatı üçün ardıcıl tədbirlər görülüb. 
Ölkədə etnik, dini və ictimai-siyasi 
zəmində sabitlik hökm sürüb, icti-
maiyyətdə narahatlıq doğuran cid-
di hallar müşahidə edilməyib. 
Bütün bunlar isə ölkədaxili vəziy-
yəti və Azərbaycan Prezidentinin 

fəaliyyətini yüksək qiymətləndir-
məyi təmin edən amillər olub. He-
sab edirəm ki, bu soğru və onun 
nəticələri ölkədə həyata keçirilən 
daxili və xarici siyasətin necə bö-
yük miqyası əhatə etdiyini bir 
daha açıq şəkidə ortaya qoyur
Eyni zamanda, ötən bir il - bü-
tövlükdə son 26 il Azərbaycan 
xalqının seçiminin nə qədər doğ-
ru, düzgün olduğunu və onun öz 
seçimində yanılmadığının əyani 
təsdiqi oldu. Bir insan, bir Azər-
baycan vətəndaşı, bir ziyalı ola-
raq, qürur hissi keçirirəm və ta-
leyimdən də çox razıyam ki, hər 
zaman olduğu kimi, müstəqillik 
illərində, o cümlədən son 26 ildə 
də dövlətimlə, dövlətçiliyimizlə 
bir olmuşam, dövlətimə, dövlət-
çiliyimizə xidmət etmişəm. İstər 
1993-cü ilin məlum hadisələri və 
prezident seçkiləri zamanı, istərsə 
də 2003-cü ilin Azərbaycan xalqı 
və dövlətçiliyi üçün çox mühüm 
anlar təşkil edən prezident seç-
kiləri zamanı öz qələmimlə, öz 
yazılarımla ulu öndərimizə, cə-
nab prezident İlham Əliyevə öz 
münasibətimi, açıq mövqeyi ifadə 
etmişəm. Ona görə tam qətiyyətlə 
və tam əsasla, mənəvi haqla deyə 
bilərəm ki, bu bir il və ümumiy-
yətlə, 1993-cü ilin iyun ayından, o 
cümlədən 2003-cü ilin oktyabrın-
dan başlanan, vüsət alan bu yol, 
bu mərhələ xalqımızın, müstəqil 
dövlətimizin tarixində qalacaq, 
xatırlanacaq, elmi-tədqiqat əsərlə-
rinin mövzusu olacaq, daim işıq-
landırılacaq və yaddaşlara, tarixə 
qızıl hərflərlə həkk olunacaq bir 
yol, bir mərhələ, bir dönəmdir. 
1993-94-cü illərdən başlanan, yol 
alan sabitlik, inkişaf, tərəqqi yolu, 
islahatlar prosesi 2003-cü ildən 
daha da sürətləndirilərək, son bir 
ildə, o cümlədən artıq ilk 4 ayını 
başa vurduğumuz 2019-cu ildə 
özünün ən yüksək səviyyəsinə 
qalxdı. Ötən 26 il ərzində, eləcə 
də, son bir il ərzində görülən işlər, 
əldə edilən nailiyyətlər, qələbələr, 
zəfərlər nəticə etibarı ilə ölkəmi-
zin, müstəqil Azərbaycanımızın 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərli-
yi ilə növbəti hədəflərə çatmasın-
da, yeni zəfərlər əldə etməsində 
baza rolunu oynayacaq.
Bu baxımdan, İlham Əliyevin 
sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 
2019-cu ilin birinci rübünün sosi-
al-iqtisadi inkişafının yekunlarına 
və qarşıda duran vəzifələrə həsr 
olunan iclasında da bildirildiyi 
kimi, həyata keçirilən işlərin da-
vamlı, nəzərdə tutulan addımla-
rın daha uğurlu olması, növbəti 
hədəflərə daha tez çatılması üçün 
islahatların davam etdirilməsi la-
zımdır. Daha ciddi işləməliyik, 
daim inkişafda, axtarışda olmalı-
yıq. Cənab prezidentin qeyd etdi-
yi kimi, “Dünya dəyişir, vəziyyət 
dəyişir, qarşımızda yeni çağırışlar 
dayanır. Ona görə biz daim irəliyə 
baxmalıyıq ki, ölkəmizi necə inki-
şaf etdirək və inkişafı dayanıqlı və 
uzunmüddətli edək…”
Odur ki, İlham Əliyevlə növbəti hə-
dəflərə və zəfərlərə doğru, müstəqil 
Azərbaycan. Bu gün Azərbaycanın, 
Azərbaycan dövlətinin, Azərbay-
can xalqının taleyi çox möhkəm 
və etibarlı əllərdədir. Bu etibarlı 
əllər isə dövlət başçısının, yenidən 
prezidentliyinin 100 gününə  həsr 
etdiyim yazımda da qeyd etdiyim 
kimi, bundan sonra da Azərbayca-
nı, Azərbaycan xalqını və Azərbay-
can dövlətini zəfərlərdən zəfərlərə, 
qələbələrdən qələbələrə, uğurlardan 
uğurlara doğru aparacaq!

ziyad SƏMƏdzAdƏ,
akademik, Milli Məclisin 

İqtisadi siyasət,
 sənaye və sahibkarlıq 

komitəsinin sədri

9-15 may 2019-cu il

Geofizika və Geologiya İdarəsi (GGİ)
Böyük Vətən müharibəsində 
700 mindən çox azərbaycanlı 

iştirak etmişdir.
9 May - Qələbə günü

münasibəti ilə Azərbaycan 
xalqını təbrik edirik!
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Ümummilli liderimiz, müstəqil Azər-
baycan dövlətinin memarı və qurucusu 
Heydər Əliyevin 1994-cü il 16 sentyabr 
tarixində imzaladığı “Auditor xidməti 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun bu il 25 ili tamam olur. “Audi-
tor xidməti haqqında” Qanunun qəbul 
edilməsi və bunun əsasında ölkədə audit 
sisteminin formalaşıb inkişaf etməsi də 
bilavasitə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 
adı ilə bağlıdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 
ölkəmizdə məqsədyönlü iqtisadi islahat-
ların uğurla həyata keçirilməsində, azad 
sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşmasın-
da və inkişafında mühüm rol oynayan, 
maliyyə nəzarətinin bütün dünyada geniş 
yayılmış sivil forması və mühüm bazar 
infrastrukturu olan auditor xidmətinin 
təşkili, təkmilləşdirilməsi və təşəkkülü 
“Auditor xidməti haqqında” Qanuna uy-
ğun olaraq həyata keçirilir.
Bu iqtisadi islahatlar Azərbaycan Respub-
likasının regionda iqtisadi cəhətdən lider 
dövlətə çevrilməsi və dünya təsərrüfat 
sisteminə uğurla inteqrasiya etməsi, döv-
lətin iqtisadi qüdrətinin daha da artırılma-
sı, qeyri-neft sektorunun və sahibkarlığın 
inkişaf etdirilməsi, ölkədə sosial problem-
lərin həlli və əhalinin həyat səviyyəsinin 
yaxşılaşdırılması, yoxsulluğun və işsizli-
yin sürətlə azaldılması və infrastrukturun 
yenidən qurulması istiqamətində mühüm 
dövlət proqramlarını həyata keçirmək 
üçün möhkəm təməl yaratmışdır.
2018-ci il dərin iqtisadi islahatlar ili olmaq-
la yanaşı, ölkəmizin sosial-iqtisadi həyatın-
da da əlamətdar il olmuşdur.
Əlamətdar haldır ki, aparıcı beynəlxalq 
təşkilatlar, nüfuzlu reytinq mərkəzləri 
Azərbaycan dövlətinin reallaşdırdığı bu 
islahatları yüksək qiymətləndirmişlər. 
Dünya Bankının “Doing Business-2019” 
hesabatında biznes mühitinin əlverişsiz-
liyinə görə ölkəmiz əvvəlki illərlə müqa-
yisədə 32 pillə irəliləyərək 190 ölkə ara-
sında 25-ci yerə yüksəlmişdir.
Azərbaycanda makroiqtisadi sabitlik tə-
min olunmuş və iqtisadi artım 1,4%, qey-
ri-neft sektorunda 1,8%, qeyri-neft sənaye 
məhsulunda isə 9,1% təşkil etmişdir.
2018-ci ildə inflyasiya cəmi 2,3% olduğu 
halda, əhalinin gəlirləri nominal ifadədə 
9,2% artmışdır. Ölkənin valyuta ehtiyatla-
rı 3 milyard ABŞ dolları artaraq, 43 mil-
yard dollar olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Pa-
latasının 2018-ci il üzrə iş planı auditin 
təşkili və tənzimlənməsi, beynəlxalq audit 
standartlarının tətbiqi, keyfiyyətə nəzarət, 
etika və şəffaflığın təminatı, kadr hazırlığı, 
beynəlxalq əlaqələr, nəşrlər, konfranslar və 
seminarlar, maliyyə-informasiya təminatı, 
Palatadaxili tənzimləmə istiqamətlərində 
Palatanın fəaliyyətini özündə ehtiva etdir-
mişdir. İş planına uyğun olaraq aşağıdakı 
istiqamətlər üzrə nəzərdə tutulmuş işlər 
yerinə yetirilmişdir:
1. Azərbaycanda auditor xidməti bazarının 
təhlili;
2. Audit qanunvericiliyinə dair norma-
tiv-hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması 
və müzakirəsi;
3. Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar təlimatlar, töv-
siyələr və metodik göstərişlərin hazırlanması;
4. Beynəlxalq Audit Standartlarının 2017-ci il 
versiyasının I cildinin tərcüməsi və redaktəsi;
5. Auditor adı almaq üçün imtahanların təşkili;
6. Auditorların ixtisasartırma kurslarının keçi-
rilməsi;
7. PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində yoxlama-
lara cəlb edilən mütəxəssislər üçün təlimlərin 
keçirilməsi;
8. IFAC-a təqdim edilmiş fəaliyyət planının ic-
rası ilə əlaqədar məlumatların hazırlanması və 
göndərilməsi;
9. Beynəlxalq və xarici audit və mühasibat qu-
rumları tərəfindən təşkil olunacaq konfranslar-
da, forumlarda, simpoziumlarda və digər təd-
birlərdə Palata təmsilçilərinin iştirakının təmin 
edilməsi;
10.Xarici ölkələrin audit və mühasibat qurum-
ları ilə əlaqələrin genişləndirilməsi;
11.Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası, Avro-
pa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyası ilə 
birgə işlərin aparılması;
12. Auditin aktual problemləri üzrə konfrans-
ların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların və 
seminarların təşkili;
13. Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ic-
timaiyyətin müntəzəm məlumatlandırılması;
14. Auditin vəzifələrinin yeni dövrün çağırış-
ları ilə uzlaşdırılması və auditin statusunun 
qanunvericiliklə artırılması üzrə təkliflərin ha-
zırlanması;
15. Məcburi audit subyektləri üzrə auditdən keçmə 
meyarlarının müəyyən edilməsinə dair qanunveri-
cilik aktlarının layihələrinin hazırlanması;
16. Nümunəvi firmadaxili audit standartları-
nın hazırlanması;
17. 2017-ci ildə auditor təşkilatlarının (sərbəst 

auditorların) apardıqları auditlərin keyfiyyə-
tinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair icmal-təh-
lilin hazırlanması;
18. Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının 
(IFAC-ın) 1 №-li Üzvlüyə dair Öhdəlik Tələb-
lərinə (SMO) müvafiq olaraq təsdiq edilmiş 
plana əsasən auditor xidmətinin keyfiyyətinə 
kənar nəzarətin aparılması və onun nəticələ-
rinə dair icmalın hazırlanması;
19. Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor 
təşkilatları və sərbəst auditorlar haqqında mə-
lumatların yenilənməsi və Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi;
20. Təsərrüfat subyektlərində 2017-ci ildə apa-
rılmış auditlər barədə informasiya bazasının 
hazırlanması;
21. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatla-
rı tərəfindən 2017-ci ilin yekunu üzrə təqdim 
edilmiş illik hesabatlara dair icmal-təhlilin və 
tövsiyələrin hazırlanması;
22. 2017-ci ilin nəticələri üzrə auditorların rey-
tinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi;
23. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları 
tərəfindən 2018-ci ilin I yarımilliyi üzrə təqdim 
edilmiş hesabatlara dair icmal-təhlilin və töv-
siyələrin hazırlanması;
24. Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə 
yoxlamaların aparılması;
25. Auditorlar Palatasına həqiqi, assosiativ və fəx-
ri üzvlüklə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi;
26. Yeni fəaliyyətə başlayan auditor təşkilatları-
na və sərbəst auditorlara əməli köməklik göstə-
rilməsi;
27. Məcburi audit subyektlərinin məlumat ba-
zasının yaradılması və müntəzəm yenilənməsi;
28. 2017-ci il üzrə auditdən keçməyən məcburi 
audit subyektlərinin müəyyən edilməsi, təsnif-
ləşdirilməsi və müvafiq qurumlara göndərilməsi;
29. Tənzimləyici təsirin təhlilinə dair illik pla-
nın hazırlanması və Azərbaycan Respublikası-
nın İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilməsi;
30. Auditin keyfiyyətinə ictimai nəzarətin hə-
yata keçirilməsinin təkmilləşdirilməsi;
31. Kiçik və orta auditor təşkilatlarında, sərbəst 
auditorlarda proqram təminatının təşkili ilə 
əlaqədar tövsiyələrin hazırlanması;
32. Auditin keyfiyyətinə nəzarətin təkmilləşdi-
rilməsi üzrə tövsiyələrin hazırlanması;
33. Təsərrüfat subyektlərinin audit komitələri 
ilə əməkdaşlığının təşkili;
34. Auditin keyfiyyətinin yüksəldilməsi sahə-
sində auditor təşkilatlarına və sərbəst auditor-
lara əməli köməkliyin təşkili;
35. Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlərin ixti-
sasartırmalarının təşkili;
36. Auditin keyfiyyətinə nəzarət sahəsində şəf-
faflığın təmin edilməsi məqsədilə aparılan yox-
lamaların rüblük icmalının hazırlanması və 
ictimaiyyətə açıqlanması;
36. Korrupsiyaya qarşı mübarizə, açıq hökumə-
tin təşviqi və yaxşı idarəçilik sahəsində həyata 
keçirilən tədbirlər barədə məlumatların Kor-
rupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya 
təqdim edilməsi;
37. 2018-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma 
kurslarının tədris proqramının və qrafikinin la-
yihəsinin hazırlanması;
38. Auditor təşkilatlarının əməkdaşları (assis-
tentlər, mütəxəssislər) üçün ixtisasartırma 
kurslarının keçirilməsi;
39. Daxili audit kurslarının keçirilməsi;
40. Auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən 
şəxslər üçün imtahanqabağı ödənişli kursların 
təşkili;
41. Maliyyə hesabatları hazırlayan şəxslərin 
ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə ödənişli 
kursların təşkili;
42. Ali təhsil müəssisələrində mühasibat uçotu 
və audit ixtisası üzrə kadrların hazırlanmasın-
da peşəkar mühasiblərin və auditorların iştira-
kının genişləndirilməsi;
43. Gənclərin və qadınların auditor işinə daha 
geniş cəlb olunması;
44. Beynəlxalq tələblər nəzərə alınmaqla auditor 
adı almaq üçün meyarların təkmilləşdirilməsi 
üzrə “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa dəyişikliklərin la-
yihələrinin hazırlanması;
45. Beynəlxalq qurumların auditə dair sorğula-
rında iştirak edilməsi;
46. Auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, 
məlumat və təbliğat xarakterli materialların 

nəşr etdirilməsi;
47. Auditorlar Palatası Şurasının qərarlarının, 
Palata sədrinin əmr və sərəncamlarının və di-
gər sənədlərin Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilməsi; 
48. IFAC, EFAA və digər beynəlxalq qurumla-
rın yeniliklərinin Palatanın internet səhifəsin-
də yerləşdirilməsi;
49. Palatanın rəsmi internet səhifəsində inte-
raktiv sorğuların aparılması;
50. Auditorlar Palatasında vətəndaşların mü-
raciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına 
dair 1 və 2 nömrəli illik hesabat formalarının 
hazırlanıb təqdim edilməsi;
51. Auditorlar Palatasının struktur bölmələri-
nin 2017-ci il üzrə iş fəaliyyətinin yekununa 
dair hesabatlarının hazırlanması;
52. Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə fəa-
liyyətinin nəticələrinə dair hesabatın hazırlan-
ması, müvafiq qurumlara və ictimaiyyətə çat-
dırılması.
Ölkə prezidentinin rəhbərliyi altında 
respublikamızda uğurla reallaşdırılan 
Azərbaycan iqtisadiyyatının durma-
dan inkişaf etməsi, ölkədə bir-birindən 
əzəmətli quruculuq planlarının, o cümlə-
dən sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı dövlət 
proqramlarının həyata keçirilməsi, mü-
hüm regional layihələrin reallaşmasında 
dövlətimizin etibarlı investor kimi iştirak 
etməsi, büdcə-maliyyə nəzarətinin düz-
gün təşkili, şəffaflığın artırılması və kor-
rupsiyaya qarşı mübarizənin aparılması, 
maliyyə vəsaitlərindən səmərəli istifadə 
olunması, idarəetmə sistemində və bü-
tövlükdə iqtisadi-sosial həyatda şəffaflıq 
amilinə xüsusi önəm verilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyya-
tının inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb 
edən bir sıra Dövlət Proqramlarının icra-
sında Auditorlar Palatası da iştirak etmiş-
dir. O cümlədən:
• AzƏRBAycAn RESpuBlİkASı pRE-
zİdEntİnİn 2016-cı İl 27 ApREl 
tARİxlİ 1993 nöMRƏlİ SƏRƏn-
cAMı İlƏ tƏSdİq EdİlMİş “Açıq 
hökuMƏtİn tƏşvİqİnƏ dAİR 
2016-2018-cİ İllƏR üçün Mİllİ 
fƏAlİy yƏt plAnı”ndA nƏzƏRdƏ 
tu tulAn tƏdBİRlƏRİn AzƏRBAy-
cAn RESpuBlİkASının AudİtoR-
lAR pAlAtASı tƏRƏfİndƏn 2018-cİ 
İldƏ yERİnƏ yEtİRİlMƏSİnƏ dAİR 
2018-ci ildə Palata tərəfindən “Açıq hö-
kumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər 
üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə 
tutulan tədbirlərin icrası ilə bağlı aşağıdakı 
işlər görülmüşdür (Milli Fəaliyyət Planının 
2-ci bəndinin tələbinə uyğun olaraq): 
2.4. Dövlət orqanlarının internet səhifələ-
rinin mobil versiyalarının hazırlanması, 
sosial şəbəkələrdə səhifələrinin açılması 
və onların aktiv fəaliyyətinin təmin edil-
məsi.
Palatada informasiya təminatı sahəsində 
fəaliyyətin daha da təkmilləşdirilməsi və 
ictimaiyyətlə əlaqələrin gücləndirilmə-
si məqsədilə Palatanın sədri tərəfindən 
“Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasının internet saytının təkmilləşdi-
rilməsi və sosial şəbəkələrdə səhifələri-
nin yaradılması barədə” 2018-ci il 26 iyul 
tarixli 1/48 nömrəli və “Azərbaycan Res-
publikası Auditorlar Palatasının sosial şə-
bəkələrdə yaradılmış səhifələrində müva-
fiq materialların işıqlandırılması barədə” 
2018-ci il 11 sentyabr tarixli 1/60 nömrəli 
sərəncamlar imzalanmışdır. Sərəncam-
lara uyğun olaraq Auditorlar Palatasına 
məxsus səhifə açılmış və onun aktiv fəa-
liyyəti təmin edilmişdir . 
8.6. “ASAN xidmət” mərkəzlərində rəh-
bər tutulan fəaliyyət prinsipləri və şəf-
faflıq standartlarının dövlət orqanlarında 
tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçiril-
məsi.
Bu bəndin icrası istiqamətində Auditor-
lar Palatasına məxsus hesabatlar elekt-
ron hökumət portalında elektron imza və 
asan imza vasitəsilə həyata keçirilir, bank 
əməliyyatları isə internet banking sistemi 
vasitəsilə köçürülür. Auditor adı almaq 
üçün müraciətlərin qəbulu və auditor 
fəaliyyəti göstərmək üçün icazələrin ve-
rilməsinə dair sənədlərin elektron qəbulu 
Palatanın rəsmi internet səhifəsində yara-
dılmış “elektron xidmət” bölməsi vasitəsi 
ilə həyata keçirilir.
8.7. Sahibkarların qarşılaşdıqları problem-
lərin həlli məqsədi ilə onların müraciətlə-
rinə baxılması işinin təkmilləşdirilməsi və 
müvafiq tədbirlərin görülməsi.
 8.9. İqtisadi sahədə həyata keçirilən is-
lahatlar, onların məqsədi və mahiyyəti 
barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılma-
sının təmin edilməsi.
9.1. Özəl sektorda şəffaflığın təmin edil-
məsi və korrupsiyanın qarşısının alınması 
məqsədi ilə antikorrupsiya, şəffaflıq, etik 
davranış və hesabatlılıq tələbləri (uyğunluq 
mexanizmi) üzrə təkliflərin hazırlanması.
Auditorlar Palatasının və “Deloitte and 

Touche” MMC-nin təşkilatçılığı ilə 2018-
ci il 27 iyun tarixində “Korporativ İdarəet-
mədə Hesabatlılıq və Şəffaflıq Problemlə-
ri” mövzusunda konfrans keçirilmişdir. 
Milli Aviasiya Akademiyasının dəvəti ilə 
Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik 
məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov, 
Maliyyə və təşkilati-texniki təminat idarə-
sinin rəisi Vəli Rəhimov və Auditin təşki-
li, kadr hazırlığı və ictimaiyyətlə əlaqələr 
idarəsinin rəisi Səbuhi Gülməmmədov 
Akademiyanın müəllim və tələbə heyəti 
ilə 2018-ci il 16 noyabr tarixində “Nəq-
liyyat təşkilatlarının maliyyə hesabatlılı-
ğının şəffaflılığının təmin olunmasında 
mühasibat uçotunun və auditin rolu” 
mövzusunda təşkil edilmiş elmi seminar-
da iştirak etmişlər. 
10.1. Açıq hökumət və korrupsiyaya qar-
şı mübarizə sahəsində ixtisaslaşan bey-
nəlxalq təşkilatlar və xarici ölkələrin ai-
diyyəti dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq 
əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi, tövsiyə 
və tələblərin icrası üzrə tədbirlərin həyata 
keçirilməsi.
Dünya Bankının Maliyyə Hesabatlılığı 
üzrə İslahatlar Mərkəzi (CFRR) tərəfin-
dən Şərq tərəfdaşlığı ölkələri üçün “STA-
REP” Proqramı çərçivəsində 2018-ci il 26-
27 aprel tarixlərində Avstriyanın Vyana 
şəhərində təşkil edilmiş "Audit keyfiyyə-
tinin təminatı sistemlərinin inkişaf etdiril-
məsi: tendensiyalar və imkanlar" mövzu-
sunda keçirilmiş seminarda Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının nü-
mayəndə heyəti iştirak etmişdir.
2018-ci il 19-22 sentyabr tarixlərində Be-
larus Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 
rəhbərliyinin müraciəti əsasında əldə 
edilmiş razılığa əsasən, Belarus Respub-
likası Maliyyə Nazirliyinin səlahiyyətli 
nümayəndə heyəti Azərbaycan Respub-
likasının Auditorlar Palatasında işgüzar 
səfərdə olmuşlar. 
2018-ci il 8-10 noyabr tarixlərində Gür-
cüstan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 
Mühasibat uçotu, hesabatlılıq və auditə 
nəzarət xidmətinin (SARAS-ın) nümayən-
də heyəti Palatasında işgüzar səfərdə ol-
muşlar. 
Auditorlar Palatasının nümayəndə heyəti 
2018-ci il 19-20 noyabr tarixlərində Avstri-
yanın paytaxtı Vyana şəhərində Auditor-
lar Palatasının həqiqi üzvü olduğu Avropa 
Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının 
(EFAA) İllik Şura iclasına və EFAA-nın 
Avstriya Mühasiblər və Auditorlar Pala-
tası (KSW) ilə birgə keçirdiyi “Kiçik və 
Orta Müəssisələr tərəfindən qeyri-ma-
liyyə məlumatlarının təqdim edilməsi” 
mövzusunda toplantıya qatılmış və səfər 
proqramı çərçivəsində təşkil olunan mü-
zakirələrdə Auditorlar Palatasının sədri 
Vahid Novruzov tərəfindən “Azərbaycan 
Respublikasında auditin təşkili, tənzim-
lənməsi və keyfiyyətinə nəzarət sistemi: 
mövcud vəziyyət və inkişaf istiqamətləri” 
mövzusunda məruzə tədbir iştirakçıları-
nın nəzərinə çatdırılmışdır.
Auditorlar Palatasının nümayəndə heyə-
ti Dünya Bankının Maliyyə Hesabatlılığı 
üzrə İslahatlar Mərkəzi (CFRR) tərəfindən 
2018-ci il 27-29 noyabr tarixlərində Hof-
burq Konqres Mərkəzində Avropa İttifaqı 
Şurasının Avstriya Prezidentinin himayə-
si altında Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində 
Audit və Hesabatlılığın Gücləndirilməsi 
(STAREP) Proqramı çərçivəsində təşkil 
edilmiş “Yüksək keyfiyyətli maliyyə mə-
lumatları və iqtisadi inteqrasiya” mövzu-
sunda Nazirlər Konfransında və Mühasi-
bat uçotu və Audit Standartları Təcrübə 
Birliyinin tədbirində iştirak etmişdir.
Auditorlar Palatasının nümayəndə heyəti 
2018-ci il 4-7 dekabr tarixlərində Qazaxıs-
tan Respublikasının Almatı şəhərində ke-
çirilən tədbirdə iştirak etmişdir.
Auditorlar Palatasının sədri Vahid Nov-
ruzov yubiley tədbirində təbrik nitqi və 
yubiley tədbiri çərçivəsində təşkil olunan 
“XXI əsrdə auditin inkişaf tendensiyala-
rı - iqtisadiyyat və cəmiyyətə təsiri” adlı 
elmi-praktik konfransda “Auditdə müasir 
dövrün çağırışları” mövzusunda məruzə 
ilə çıxış etmişdir.
10.2 Müxtəlif hədəf qrupları, o cümlədən 
dövlət qulluqçuları üçün korrupsiya-
ya qarşı mübarizə və etik davranış üzrə 
təhsil-tədris proqramlarının hazırlanma-
sı, təlim və treninqlərin keçirilməsi, belə 
təşəbbüslərin dəstəklənməsi.
11.2 Dövlət orqanlarının daxili nəzarət 
qurumları ilə korrupsiyaya qarşı müba-
rizə sahəsində ixtisaslaşmış orqanlar ara-

sında məlumat mübadiləsi və səmərəli 
əlaqələndirmənin təşkili.
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər 
Nazirliyi tərəfindən göndərilən 2018-ci il 
22 yanvar tarixli məktuba əsasən 2018-ci il 
5 fevral tarixində Avropa Şurası və Avropa 
İttifaqı tərəfindən Şərq Tərəfdaşlığı ölkələ-
rində həyata keçirilən “Azərbaycanda çirk-
li pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin 
gücləndirilməsi” layihəsinin Rəhbər ko-
mitəsinin ilk iclasında Palatanın nümayən-
dəsinin iştirakı təmin edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Na-
zirliyi tərəfindən göndərilən 2018-ci il 
15 may tarixli məktuba əsasən 2018-ci il 
24-25 may tarixlərində Azərbaycan Res-
publikasının Baş prokuroru yanında Kor-
rupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində 
keçirilmiş “Çirkli pulların yuyulması hal-
larına dair istintaq üsulları” mövzusun-
dakı təlim kursunda Palatanın nümayən-
də heyətinin iştirakı təmin edilmişdir. 
Azərbaycan Respublikasının Korrupsiya-
ya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyasından 
daxil olan 2018-ci il 16 may tarixli məktu-
ba əsasən “Açıq hökumətin təşviqinə dair 
2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Pla-
nı”nın icrasının başa çatması ilə əlaqədar 
bu prosesdə davamlılığın təmin edilməsi 
üçün “Korrupsiyanın qarşısının alınması 
və şəffaflığın gücləndirilməsi” üzrə yeni 
Milli Strategiyanın və Tədbirlər Planının 
layihəsinin hazırlanması ilə bağlı çoxsaylı 
dövlət qurumlarının nümayəndələrinin 
təmsil olunduğu İşçi Qrupunun 2018-ci 
il 18 may tarixində Baş prokuror yanında 
Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarə-
sində keçirilmiş iclasda Palatanın nü-
mayəndəsinin iştirakı təmin edilmiş və 
yeni hazırlanacaq Tədbirlər Planının la-
yihəsinə dair təkliflər verilmişdir.
Auditorlar Palatasının əməkdaşları və 
üzvləri tərəfindən şəffaflığın artırılma-
sı və çirkli pulların yuyulmasına qarşı 
mübarizəyə dair 2018-ci il 28-29 aprel ta-
rixlərində Azərbaycan Respublikasının 
Vergilər Nazirliyi, Azərbaycan Respubli-
kasının Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşki-
latları Milli Konfederasiyası, Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatası, İqtisadi 
Resursların Öyrənilməsi İB, Azərbaycan 
Mühasiblər və Risk Peşəkarları Assosi-
asiyası (ARPA), Azərbaycan Professio-
nal Maliyyə Menecerləri Assosiasiyası 
(APFM), İqtisadi Araşdırmalar və Tədris 
Mərkəzi, Gənc Mühasiblər Birliyi, Azər-
baycan Bank Tədris Mərkəzi (ABTC) və 
Azərbaycan Universitetinin birgə təş-
kilatçılığı ilə Şamaxı şəhərində “II Milli 
Mühasiblər Forumu”, 2018-ci il 26 okt-
yabr tarixində Azərbaycan Respublika-
sının Auditorlar Palatası və Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin 
birgə təşkilatçılığı ilə Xaçmaz şəhərində 
“Turizm müəssisələrində şəffaflığın ar-
tırılması və hesabatlılığın təkmilləşdiril-
məsi məsələləri” mövzusunda regional 
seminar-müşavirə keçirilmiş, maariflən-
dirici xarakterli bir sıra məruzə və çıxışlar 
edilmişdir. 
Auditorlar Palatası tərəfindən Gömrük 
Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq 
və “Normativ hüquqi aktlar haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 
Qanununun bəzi maddələri nəzərə alına-
raq “İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi 
üzrə metodik vəsait”in layihəsi hazır-
lanmışdır. Hazırlanmış layihənin birgə 
müzakirəsi üçün 2018-ci il 14 noyabr ta-
rixində Azərbaycan Dövlət Gömrük Ko-
mitəsində işçi qrupu səviyyəsində görüş 
keçirilmişdir. Görüşdə Auditorlar Pala-
tasının idarə rəisləri Səbuhi Gülməmmə-
dov, Elnur İbrahimov və metodik vəsaitin 
müəllifləri, Palatanın Şura üzvü, sərbəst 
auditor Altay Cəfərov iştirak etmişdir. 
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfe-
derasiyasının (ASK) 2018-ci il 13 dekabr 
tarixli məktubuna əsasən 2018-ci il 19 
dekabr tarixində keçirilmiş ASK-ın Ni-
zamnaməsinə uyğun olaraq hər 4 ildən bir 
onun üzvlərinin ümumi yığıncağı – Qurul-
tayında Auditorlar Palatasının nümayən-
dəsinin iştirakı təmin edilmişdir. Auditor-
lar Palatasının sədri Vahid Novruzov ASK 
idarə heyətinin üzvü seçilmişdir.
11.5. Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan 
tədbirlərin icrası üçün vətəndaş cəmiyyəti 
institutları ilə əməkdaşlığın qurulması və 
onların fəaliyyətinin dəstəklənməsi.
● AzƏRBAycAn RESpuBlİkASı pRE-
zİdEntİnİn “cİnAyƏt yolu İlƏ 
ƏldƏ EdİlMİş pul vƏSAİtlƏRİ-

“Audit sisteminin beynəlxalq təcrübə və standartlar əsasında 
təkmilləşdirilməsi ölkə iqtisadiyyatında maliyyə şəffaflığını, 
büdcə  vəsaitlərindən təyinatına uyğun istifadəni təmin etmək-
lə,  Azərbaycanın  iqtisadi qüdrətinin möhkəmləndirilməsinə 
xidmət  edir”.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti



79-15 may 2019-cu il
nİn vƏ yA dİgƏR ƏMlAkın lEqAl-
lAşdıRılMASınA vƏ tERRoRçu-
luğun MAlİyyƏlƏşdİRİlMƏSİnƏ 
qARşı MüBARİzƏyƏ dAİR 2017-
2019-cu İllƏR üçün Mİllİ fƏAlİy-
yƏt plAnı”nın tƏSdİq EdİlMƏSİ 
hAqqındA 2016-cı İl 18 noyABR 
tARİxlİ 2451 nöMRƏlİ SƏRƏncA-
Mının 4-cü BƏndİnƏ uyğun olA-
RAq AzƏRBAycAn RESpuBlİkASı 
AudİtoRlAR pAlAtASının 2018-cİ 
İl üzRƏ fƏAlİyyƏtİnƏ dAİR
2018-ci ildə Auditorlar Palatası tərəfin-
dən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqal-
laşdırılmasına və terrorçuluğun maliy-
yələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 
2017-2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət 
Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin ic-
rası ilə bağlı aşağıdakı işlər görülmüşdür: 
5.2. Monitorinq subyektlərinin daxili nə-
zarət sisteminin gücləndirilməsi üzrə 
tədbirlərin görülməsi - Hüquqi şəxs olan 
monitorinq iştirakçılarına və monitorinq-
də iştirak edən digər şəxslərə qanunveri-
ciliyin tələblərinə uyğun olaraq PL/TM-ə 
qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət siste-
minin qurulmasına və effektiv tətbiqinə 
metodiki dəstəyin təmin edilməsi.
5.4. PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində qa-
nunvericiliyin monitorinq subyektləri tərə-
findən effektiv tətbiqinə nail olunması.
6.1. Nəzarət orqanlarının PL/TM-ə qar-
şı mübarizə sahəsində yoxlamalara cəlb 
edilən işçi heyəti üçün təlimlərin keçiril-
məsi - Nəzarət orqanlarının yoxlamalara 
məsul olan əməkdaşları üçün yoxlamala-
rın keçirilməsi ilə bağlı təlim proqramının 
hazırlanması və icrası üzrə tədbirlər gö-
rülməsi.
10.1. PL/TMM sahəsində risklərin davam-
lı risk qiymətləndirilməsi üçün tədbirlər 
görülməsi - PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə 
risk qiymətləndirmələrinin həyata keçiril-
məsi üzrə tədbirlər görülməsi.
“Milli Fəaliyyət Planı”nın 10.1-ci - “PL/
TMM sahəsində risklərin davamlı risk 
qiymətləndirilməsi üçün tədbirlər görül-
məsi - PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə risk 
qiymətləndirmələrinin həyata keçirilməsi 
üzrə tədbirlər görülməsi” bəndinə əsasən 
nağd əməliyyatlar dayandırılmışdır.
Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditor-
ların auditor xidmətləri üzrə fəaliyyətləri
2018-ci il ərzində 59 sərbəst auditorun, 
100 auditor təşkilatının (o cümlədən 2 xa-
rici auditor təşkilatının filial və nümayən-
dəliyi və 20 xarici hüquqi şəxslərin ticarət 
nişanından istifadə edən auditor təşkila-
tı) auditor fəaliyyətini həyata keçirmək 
hüququ olmuşdur.
2018-ci il ərzində 11 auditor təşkilatının 
və 4 sərbəst auditorun auditor fəaliyyətini 
həyata keçirmək hüququ verən icazələri 
Auditorlar Palatası Şurasının müvafiq qə-
rarlarına və ya öz ərizələrinə əsasən mü-
vəqqəti olaraq dayandırılmışdır.
• 2018-ci il ərzində bağlanmış müqa-
vilələrdən 59 388 194.64 manat məbləğin-
də 3943-ü yerinə yetirilmişdir.
2018-ci il üzrə 47 286 məcburi audit ob-
yektindən 3142-i (6,64%-i) auditdən keç-
mişdir.
Beləliklə, 2017-2018-ci illər üzrə auditdən 
keçməyə dair aparılan müqayisələr aşağı-
dakı nəticələri aşkar etmişdir:
- səhmdar cəmiyyətləri üzrə 14,94%-dən 
39,21%-ə qədər artmış;
- məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər üzrə 
0,89%-dən 3,68%-ə qədər artmış;
- bələdiyyələr üzrə 78,67%-dən 60,95%-ə 
qədər azalmış;
- siyasi partiyalar üzrə 30,91%-dən 34,55%-
ə qədər artmışdır.
2018-ci il ərzində yerinə yetirilmiş 3943 
müqavilədən 2766-sı məcburi auditin su-
byekti, 1121-i isə könüllü auditin subyek-
ti olmuşdur. Bu da uyğun olaraq 29% və 
71% təşkil etmişdir.

Auditor xidmətlərinin keyfiyyətinə 
kənar nəzarət 

Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 23 
fevral tarixli 298/3 saylı qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Auditor təşkilatları və sərbəst 
auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin 
keyfiyyətinə kənar nəzarətin həyata keçi-
rilməsi üzrə 2018-ci il üçün Plan-Qrafik”ə 
əsasən Auditorlar Palatasının Şurası ya-
nında Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin 
müfəttişləri tərəfindən 2018-ci ildə 16 audi-
tor təşkilatının və 8 sərbəst auditorun apar-
dıqları auditlərin keyfiyyətinin Beynəlxalq 
Audit Standartlarının tələblərinə uyğunlu-
ğu yoxlanılmışdır. Aparılan yoxlamaların 
nəticələri Palatanın Şurası yanında Key-
fiyyətə nəzarət üzrə komitədə baxılmış və 
müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.
Azərbaycanda beynəlxalq tələblərə uy-
ğun fəaliyyət göstərməyə qadir olan au-
ditor kadrların hazırlanması, onların 
peşə-ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi 
və təkmilləşdirilməsi məsələləri Palatanın 
fəaliyyətində mühüm istiqamətlərdən bi-
rini təşkil edir.
Auditorlar Palatasının İmtahan Komis-

siyası və Auditin təşkili və kadr hazırlığı 
idarəsi tərəfindən auditor fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq hüququ verən lisenziyala-
rın (icazələrin) qüvvədəolma müddətinin 
başa çatması ilə əlaqədar bir qrup audi-
torlara və auditor adı almaq üçün yeni 
müraciət etmiş şəxslərə 2018-ci ilin 14-15 
aprel, 18-25 avqust, 15-22 dekabr tarixlə-
rində müvafiq olaraq I və II pillələr üzrə 
imtahanlar təşkil olunmuşdur. İmtahan-
ların nəticələrinə görə 25 nəfər lisenziya-
ların müddəti başa çatmış, lisenziyaları-
nın müddəti başa çatmış 7 nəfər iştirak 
etməmiş və 40 nəfər yeni auditor adı al-
maq üçün imtahanda iştirak etmiş şəxs 
müvəffəq nəticə əldə etmişdir.
Palatanın Kadr hazırlığı və ictimaiyyətlə 
əlaqə şöbəsi tərəfindən 2018-ci il üzrə au-
ditorların ixtisasartırma kurslarının tədris 
proqramının layihəsi hazırlanmış və Pala-
ta Şurasının 2018-ci il 12 iyun tarixli 301/2 
saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Auditor-
lar Palatası Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti, Azərbaycan Dövlət Aqrar 
Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və 
İnşaat Universiteti, Bakı Biznes Universi-
teti, Lənkəran Dövlət Universiteti, Azər-
baycan Professional Maliyyə Menecerlə-
ri Assosiasiyası, Turizm və Menecment 
Universiteti, Azərbaycan Universiteti, 
Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi, "Barat-
tson School of Business & Finance" Tədris 
Mərkəzi, Azərbaycan Mühasiblər və Risk 
Peşəkarları Assosiasiyası, “CBS Langua-
ge and Business Center” MMC ilə audit 
və mühasibat-maliyyə sahələrində tədris 
üzrə sıx əməkdaşlıq edir.
Palatanın 2018-ci il üzrə iş planının “Ma-
liyyə hesabatları hazırlayan şəxslərin 
ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə 
ödənişli kursların təşkili” bəndinə mü-
vafiq olaraq, şöbə tərəfindən Azərbaycan 
Respublikasının Sahibkarlar (İşəgötürən-
lər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası və 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Pala-
tasının birgə təşkilatçılığı ilə 2017-ci il 18-
22 dekabr tarixlərində I qrup üzrə, 2018-ci 
il 22-26 yanvar tarixlərində II qrup üzrə, 
2018-ci il 19-23 fevral tarixlərində III qrup 
üzrə “Maliyyə hesabatlarının hazırlan-
masında beynəlxalq və milli standartların 
tətbiqinin təmin edilməsi” mövzusunda 
təlimlər keçirilmişdir.
Təlimlərin keçirilməsində əsas məqsəd 
demokratik cəmiyyətin mühüm amili 
kimi qiymətləndirilən şəffaflığın artırıl-
ması və hesabatlılığın yüksək səviyyədə 
qurulması, korrupsiyaya qarşı mübarizə-
nin daha da gücləndirilməsi, yeni hesa-
batvermə formalarının tətbiqi, maliyyə 
hesabatlılığı sahəsində qabaqcıl təcrübə-
nin tətbiqi və bu sahədə sahibkarlara öz 
töhfələrini verməkdən ibarətdir.
Palatanın 2018-ci il üzrə iş planının “Ali 
təhsil müəssisələrində mühasibat uçotu 
və audit ixtisası üzrə kadrların hazırlan-
masında peşəkar mühasiblərin və au-
ditorların iştirakının genişləndirilməsi” 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 
Kadr hazırlığı və ictimaiyyətlə əlaqə şöbə-
si tərəfindən Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti (UNEC) ilə Azərbaycan Res-
publikasının Auditorlar Palatası arasında 
2017-ci il 28 noyabr tarixində imzalanmış 
Əməkdaşlıq Sazişinin müddəalarından 
irəli gələn vəzifələrin icrasını təmin etmək 
və Universitet rəhbərliyinin müraciəti 
əsasında kadrların hazırlanması, yeni-
dən hazırlanması və ixtisaslarının artırıl-
ması, maliyyə, mühasibat uçotu və audit 
sahələrində elmi tədqiqatların aparılması, 
qarşılıqlı məsləhətləşmə və ekspertizala-
rın həyata keçirilməsi, informasiya mü-
badiləsinin bərqərar edilməsi məqsədilə 
2018-ci il 20 aprel tarixində Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) 
“Maliyyə və mühasibatlıq” fakültəsinin 
dekanlığı və “Mühasibat uçotu və audit” 
kafedrasının professor, müəllim və tələbə 
heyətləri ilə Azərbaycan Respublikası Au-
ditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 
doktoru, professor Vahid Novruzovun 
görüşü keçirilmişdir.
Auditorlar Palatası tərəfindən 2018-ci il 28 
fevral tarixində “Azərbaycan dövlətinin 
iqtisadi siyasətində şəffaflıq” mövzusun-
da elmi-praktiki konfrans keçirilmişdir. 
Konfransın açılışında Auditorlar Palata-
sının sədri, professor Vahid Novruzov, 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi-
nin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin sədri, akademik Ziyad Səmə-
dzadə, Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyasının müxbir üzvü Akif Musayev 
və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfe-
derasiyasının vitse-prezidenti Vüqar Zey-
nalov, “Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) 
Bi. Vi.” şirkətinin Azərbaycan Respubli-
kasındakı filialının idarəedici partnyoru, 
Auditorlar Palatasının Şura üzvü İlqar 
Vəliyev, “Deloitte & Touche” MMC-nin 
direktoru, Azərbaycanda Amerika Ti-
carət Palatasının prezidenti Nuran Kə-

rimov, Azərbaycan Neft və Sənaye Uni-
versitetinin professoru Arif Hüseynov, 
“Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzi” 
MMC-nin icraçı direktoru Tariyel Döv-
lətov, Azərbaycan Professional Maliy-
yə Menecerlər Assosiasiyasının (APFM) 
prezidenti Nuriyyə Novruzova, Etika və 
intizam komissiyasının sədri, Sərbəst au-
ditor İbiş Əliyev, “Azel-Audit” MMC-nin 
direktoru Elzadə Süleymanova, Standart-
laşdırma və metodologiya üzrə komitənin 
sədri, “ANR Audit” MMC-nin direktoru 
Namiq Abbaslı, Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının Şura üzvü, sərbəst 
auditor Altay Cəfərov, Azərbaycan Res-
publikasının Auditorlar Palatası sədrinin 
elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri 
Nəcəf Talıbov çıxış etmişlər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin şəffaflığın daha da 
artırılması və iqtisadi sahədə tam şəffaflı-
ğın təmin edilməsi məqsədi ilə “Biz dün-
yada mövcud olan ən müsbət, ən şəffaf 
praktikanı Azərbaycanda tətbiq etməliyik 
və bizim bütün maliyyə sistemimiz tam 
şəffaf mexanizm kimi işləməlidir” göstə-
rişlərini rəhbər tutaraq Auditorlar Palata-
sının və “Deloitte and Touche” MMC-nin 
təşkilatçılığı ilə 2018-ci il 27 iyun tarixində 
“Korporativ idarəetmədə hesabatlılıq və 
şəffaflıq problemləri” mövzusunda konf-
rans keçirilmişdir.
Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd 
iqtisadi islahatların indiki mərhələsində 
hesabatlılığın təkmilləşdirilməsi və şəf-
faflığın artırılması istiqamətində qabaqcıl 
korporativ idarəetmə metodlarının tətbiqi 
və yeni dövrün çağırışları nəzərə alın-
maqla audit sistemini yenidən qurmaq 
məqsədi ilə Audit Komitələrinin təsirlili-
yini artırmaq, daxili audit qurumlarının 
fəaliyyətini gücləndirmək üzrə müvafiq 
müzakirələr aparmaq və mövcud prob-
lemlərin həllinə yönəlmiş tövsiyələrin ha-
zırlanmasından ibarət olmuşdur.
2018-ci il oktyabrın 26-da Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatası və 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm 
Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Xaç-
maz şəhərində “Turizm müəssisələrində 
şəffaflığın artırılması və hesabatlılığın 
təkmilləşdirilməsi məsələləri” mövzu-
sunda regional seminar-müşavirə keçiril-
mişdir.
Auditorlar Palatasının sədri Vahid Nov-
ruzov seminarın əhəmiyyətindən söz aça-
raq bildirmişdir ki, turizm sahəsi yüksək 
inkişaf tempinə görə son yüzilliyin iqtisadi 
fenomeni kimi dəyərləndirilir. O, diqqətə 
çatdırmışdır ki, hər bir sahədə olduğu 
kimi, turizmdə də dayanıqlı inkişaf, icti-
mai etimad, sifarişçilərin, müştərilərin sayı 
həmin sahədə və ya müəssisədə mövcud 
olan şəffaflığın səviyyəsi ilə birbaşa əlaqə-
dardır. Bu isə öz növbəsində uçotun və he-
sabatlılığın vəziyyəti ilə müəyyən olunur.
2018-ci il 28-29 aprel tarixlərində Azər-
baycan Respublikasının Vergilər Nazirli-
yi, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfe-
derasiyası, Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatası, İqtisadi Resursların 
Öyrənilməsi İB, Azərbaycan Mühasiblər 
və Risk Peşəkarları Assosiasiyası (ARPA), 
Azərbaycan Professional Maliyyə Me-
necerləri Assosiasiyası (APFM), İqtisadi 
Araşdırmalar və Tədris Mərkəzi, Gənc 
Mühasiblər Birliyi, Azərbaycan Bank 
Tədris Mərkəzi (ABTC) və Azərbaycan 
Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “II 
Milli Mühasiblər Forumu” keçirilmişdir.
2018-ci il 28 aprel tarixində II Milli Mü-
hasiblər Forumunun açılışında çıxış edən 
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfede-
rasiyasının Prezidenti Məmməd Musayev 
Azərbaycanda aparılan iqtisadi siyasətin 
əsas istiqamətləri barədə danışaraq bil-
dirdi ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının qısa, 
orta və uzunmüddətli inkişaf hədəflərinin 
müəyyənləşdirildiyi "Milli iqtisadiyyat və 
iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji 
Yol Xəritəsində" nəzərdə tutulmuş komp-
leks tədbirlər sırasında hesabatlılığın tək-
milləşdirilməsi və şəffaflığın artırılması 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan 
ölkəmizdə maliyyə nəzarətinin, maliy-
yə və vergi intizamının möhkəmləndi-
rilməsi, maliyyə vəsaitlərindən istifadə 
olunmasında hesabatlılığın və şəffaflığın 
beynəlxalq standartlar əsasında yüksək 
səviyyədə qurulması ilə bağlı məsələlərin 
müzakirəsi təqdirəlayiqdir.
Tədbirin sonunda Azərbaycan Respubli-
kasının Auditorlar Palatası ilə Azərbaycan 
Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris 
Mərkəzi arasında birgə əməkdaşlığa dair 
Saziş imzalanmışdır.
2018-сi il 24 oktyabr – 16 noyabr tarixlə-
rində Hindistan hökuməti tərəfindən 
maliyyələşdirilən Hindistanın Texniki və 

İqtisadi Əməkdaşlıq (“HTİƏ”) Proqramı 
çərçivəsində İnformasiya Sistemləri və 
Audit üzrə Beynəlxalq Mərkəzin Noida 
şəhərində təşkil etdiyi “Dövlət müəs-
sisələrinin audit olunması” proqramında 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatasının təmsilçisi “Pricewaterhouse-
Coopers Audit Azərbaycan” MMC-nin 
əməkdaşı, audit üzrə ekspert Tural Ağa-
yev iştirak etmişdir. 
Auditorlar Palatasında 2018-ci ilin 30 yan-
var tarixində növbəti “dəyirmi masa” 
təşkil olunmuşdur. “Dəyirmi masa”da 
Standartlaşdırma, hesabatlılıq və təhlil 
idarəsinin rəisi Elnur İbrahimov tərəfin-
dən “Hesabatlılığın təkmilləşdirilməsinə 
və şəffaflığın artırılmasına yönəlmiş tək-
liflərin Vergi Məcəlləsində və “Mühasibat 
uçotu haqqında” Qanunda əks etdirilmə-
si barədə” qanun layihəsi, Auditin key-
fiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdiri Yaşar 
Namazəliyev tərəfindən “2017-ci ildə au-
ditor təşkilatlarının (sərbəst auditorların) 
apardıqları auditlərin keyfiyyətinə kənar 
nəzarətin vəziyyətinə dair icmal-təhlil”, 
sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşa-
viri Nəcəf Talıbov tərəfindən isə "Məcburi 
audit subyektlərinin maliyyə hesabatları-
nın və auditor rəylərinin ictimaiyyətə tam 
və vaxtında açıqlanması prosedurlarının 
hazırlanması və tətbiqi” kimi məsələlər 
məruzə olunmuşdur. 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatasında 2018-ci il 23 yanvar tarixində 
Beynəlxalq Audit Standartlarına edilmiş 
dəyişikliklər barədə Auditorlar Palatası-
nın üzvlərinin iştirakı ilə seminar keçiril-
mişdir.
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatasında 2018-ci ilin 16 fevral tarixin-
də növbəti “dəyirmi masa” iclası keçiril-
mişdir. “Dəyirmi masa”da Auditorlar Pa-
latasının sədri Vahid Novruzov “Dünya 
praktikasında məcburi audit problemlə-
ri” mövzusunda çıxış etmişdir.
2018-ci il 17-18 may tarixlərində Keyfiy-
yətə nəzarət üzrə müfəttişlərin ixtisasar-
tırmalarının təşkilinə dair seminar keçiril-
mişdir. 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatasında 2018-ci il 27 iyul tarixində 
növbəti “dəyirmi masa” iclası təşkil olun-
muşdur. “Dəyirmi masa”nı giriş sözü ilə 
Auditorlar Palatasının sədri Vahid Nov-
ruzov açmış, “Auditor təşkilatlarında PL/
TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili nə-
zarət sisteminin səmərəliliyinin müəyyən 
edilməsi üzrə metodik vəsait”in Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 
18 noyabr tarixli 2451 nömrəli sərəncamı 
ilə təsdiq edilmiş “Cinayət yolu ilə əldə 
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əm-
lakın leqallaşdırılmasına və terrorçulu-
ğun maliyyələşdirilməsinə qarşı müba-
rizəyə dair 2017-2019-cu illər üçün Milli 
Fəaliyyət Planı”nın 5.2-ci - “Hüquqi şəxs 
olan monitorinq iştirakçılarına və monito-
rinqdə iştirak edən digər şəxslərə qanun-
vericiliyin tələblərinə uyğun olaraq PL/
TM-ə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət 
sisteminin qurulmasına və effektiv tət-
biqinə metodiki dəstəyin təmin edilməsi” 
və Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş 
planının 1.8.3-cü bəndlərinə uyğun olaraq 
hazırlandığını və əsas məqsədin PL/TM-ə 
qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət siste-
minin yaradılmasında auditor təşkilatla-
rına dəstək verməkdən ibarət olduğunu 
vurğulamışdır. 
2018-ci il 25 sentyabr tarixində Auditor-
lar Palatasında növbəti “dəyirmi masa” 
iclası təşkil olunmuşdur. Auditorlar Pa-
latasının sədri professor Vahid Novruzov 
müzakirəyə çıxarılmış məsələnin aktual-
lığından, ölkə iqtisadiyyatında şəffaflığın 
artırılması və hesabatlılığın təkmilləşdiril-
məsi üçün əhəmiyyətindən danışmışdır. 
 “Azərbaycan Respublikasının Kiçik və 
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin fəa-
liyyətinin təmin edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2018-ci il 26 iyun tarixli 148 nömrəli Fər-
manının 6.14-cü bəndinə uyğun olaraq, 
sahibkarlığın inkişafı siyasətinin əlaqələn-
dirilməsi, KOB evlərində sahibkarlıq sub-
yektlərində xidmət göstərilməsi zamanı 
dövlət qurumları ilə Agentlik arasında 
səmərəli əlaqələndirmənin və operativli-
yin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbay-
can Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 
“Azərbaycan Respublikasının Kiçik və 
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi yanında 
daimi fəaliyyət göstərən Koordinasiya 
Qrupunun yaradılması haqqında” 2018-
ci il 21 sentyabr tarixli 408 nömrəli qərarı 
ilə Azərbaycan Respublikasının KOBİA 
yanında daimi fəaliyyət göstərən Koordi-
nasiya Qrupunun tərkibi təsdiqlənmişdir. 
Belarus Respublikası Maliyyə Nazirliyi-
nin səlahiyyətli nümayəndə heyəti audi-
tor fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatasında işgüzar təcrübə keçmişlər.
2018-ci il 19-22 sentyabr tarixlərində Be-
larus Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 
Mühasibat uçotu, hesabatlılıq və auditin 
tənzimlənməsi baş idarəsinin rəis müavi-
ni - Auditor fəaliyyətinin tənzimlənməsi 
idarəsinin rəisi Olqa Taraseviç və Belarus 
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Audi-
tor fəaliyyətinin tənzimlənməsi idarəsi-
nin Audit metodologiyası şöbəsinin rəisi 
Yelena Kasperoviçdən ibarət səlahiyyətli 
nümayəndə heyəti Azərbaycan Respub-
likasının Auditorlar Palatasında işgüzar 
səfərdə olmuşlar.
2018-ci il 8-10 noyabr tarixlərində Gür-
cüstan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 
Mühasibat uçotu, hesabatlılıq və auditə 
nəzarət xidmətinin (SARAS) rəhbəri Yuri 
Dolidze və həmin xidmətin Audit və Peşə-
kar Təhsilə nəzarət idarəsinin rəhbəri An-
zor Mzhavanadzedən ibarət səlahiyyətli 
nümayəndə heyəti Azərbaycan Respub-
likasının Auditorlar Palatasında işgüzar 
səfərdə olmuşlar. 
2018-ci ildə Palatanın Şurası yanında 
peşəkar auditorların rəhbərlik etdiyi bir 
sıra komitələr fəaliyyət göstərmişlər. Ko-
mitələr öz fəaliyyətlərini Palatanın struk-
tur bölmələri ilə bərabər iş planına mü-
vafiq formada qurmuş və səlahiyyətləri 
çərçivəsində öhdəliklərini yerinə yetir-
mişlər. 
2018-ci il ərzində Azərbaycan Respubli-
kasının Auditorlar Palatası Şurasının 12 
iclası keçirilmişdir. 
Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elm-
ləri doktoru, professor Vahid Novruzo-
vun "Yeni Azərbaycan" qəzetinin 2018-ci 
il 27 yanvar tarixli nömrəsində "Davos-
da Azərbaycanın növbəti uğuru" adlı 
məqaləsi dərc olunmuşdur. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin 48-ci “Davos 
Dünya İqtisadi Forumu” çərçivəsində ke-
çirdiyi çoxsaylı görüşlər, “Strateji baxış: 
Avrasiya” mövzusunda interaktiv iclas-
da çıxışı analitiklər tərəfindən geniş şərh 
olunmuşdur.
Auditorlar Palatasının sədri Vahid Nov-
ruzovun "Azərbaycan" qəzetinin 2018-ci 
il 25 may tarixli nömrəsində "Prezident 
İlham Əliyevin iqtisadi siyasətində şəf-
faflıq" adlı məqaləsi dərc olunmuşdur. 
Məqalədə ölkəmizdə uğurla aparılan iq-
tisadi siyasətdə şəffaflığa və hesabatlılığa 
verilən önəm və bu sahədə əldə olunan 
uğurlar ətraflı təhlil edilmişdir.
Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri 
Qəşəm Bayramovun, sədrin elmi-meto-
dik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talı-
bovun və Auditin təşkili və kadr hazırlığı 
idarəsinin rəisi Səbuhi Gülməmmədovun 
“İqtisadiyyat” qəzetinin 2018-ci il 17-23 
may tarixli nömrəsində “Azərbaycan au-
diti – 2017” adlı birgə məqaləsi dərc olun-
muşdur 
Palatanın iş planında, “Açıq Hökumə-
tin Təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün 
Milli Fəaliyyət Planı”nda, “Azərbaycan 
Respublikasında auditor xidmətinin inki-
şaf konsepsiyası”nda (2012-2020-ci illər) 
auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, 
metodik vəsaitlərin, təlimat, qayda, mə-
lumat və təbliğat xarakterli materialların 
nəşr etdirilməsi və Palatanın internet sə-
hifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmiş-
dir.
Auditorlar Palatasının üzv olduğu Bey-
nəlxalq Mühasiblər Federasiyasından 
(IFAC) və Avropa Mühasiblər və Auditor-
lar Federasiyasından (EFAA) 2018-ci ildə 
daxil olan məlumat xarakterli sənədlər 
xidməti istifadə üçün qəbul edilmiş və ve-
rilən sorğular cavablandırılmışdır.

qəşəm BAyRAMov,
Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar palatası Aparatının rəhbəri

Səbuhi gülMƏMMƏdov,
Auditorlar palatasının icraçı direktoru
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Boyük Vətən müharibəsində 
250 mindən çox azərbaycanlı 

iştirak etmişdir.
9 may Qələbə günü

münasibəti ilə Azərbaycan 
xalqını təbrik edirik!

AZƏRBAYCAN XALQINI
9 MAY - QƏLƏBƏ GÜNÜ

MÜNASİBƏTİ İLƏ
TƏBRİK EDİR!

Neftqazelmitədqiqatlayihə 
Institutu

Azərbaycan Respublikası Kons-
titusiyasının 109-cu maddəsinin 
32-ci bəndini rəhbər tutaraq, İkinci 
Dünya müharibəsində Qələbənin 
74-cü ildönümü ilə əlaqədar qərara 
alıram:
1. 1941-1945-ci illərdə İkinci Dün-
ya müharibəsində iştirak etmiş 
şəxslərə 1000 (min) manat məb-
ləğində, həlak olmuş və ya sonra-
lar vəfat etmiş döyüşçülərin dul 
arvadlarına, həmin dövrdə arxa 
cəbhədə fədakar əməyinə görə 
orden və medallarla təltif edilmiş 
şəxslərə, döyüş cəbhələrinin arxa 
hüdudları, yaxud döyüşən donan-
maların əməliyyat zonaları daxi-
lində ordunun və donanmanın 
mənafeyi üçün tapşırıqları yerinə 

yetirmiş xüsusi birləşmələrin iş-
çilərinə, Leninqrad şəhərinin mü-
dafiəsinə görə müvafiq medal və 
döş nişanı ilə təltif edilmiş şəxs-
lərə, habelə Leninqrad şəhərinin 
mühasirəsi iştirakçılarına 500 (beş 
yüz) manat məbləğində birdəfəlik 
maddi yardım verilsin.
2. Bu Sərəncamın 1-ci hissəsinin 
icrası məqsədi ilə:
2.1. Azərbaycan Respublikası-
nın 2019-cu il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin ehtiyat 
fondundan 5,0 (beş) milyon manat 
ayrılsın;
2.2. Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi həmin vəsai-
tin Azərbaycan Respublikasının 

Əmək və Əhalinin Sosial Müda-
fiəsi Nazirliyinin xüsusi hesabına 
köçürülməsini təmin etsin;
2.3. Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial Müda-
fiəsi Nazirliyi birdəfəlik maddi 
yardımın bu Sərəncamın 1-ci his-
səsində nəzərdə tutulmuş şəxslərə 
çatdırılmasını təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti bu Sərəncam-
dan irəli gələn digər məsələləri 
həll etsin.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının 

prezidenti
Bakı şəhəri, 

23 aprel 2019-cu il

İndi bizi Böyük Qələbədən 74 il ayırır. 9 may - Qələ-
bə günü milyonlarla insanın ən böyük sevinc və qü-
rur hissi ilə qeyd etdiyi əziz Bayramdır. Biz də 9 may 
- Qələbə günü münasibətilə xalqımızı təbrik edir, bu 
bayramın möhtəşəmliyini, milyonların qanı bahası-
na qazanıldığını müharibənin ayrı-ayrı səhnələrini 
canlandırmaqla bugünkü nəsillərin yaddaşına yaz-
maq istəyirik.

Moskva yaxınlığındakı döyüşlər (30 sentyabr 1941-
ci il - 20 aprel 1942-ci il) iki mərhələyə bölünür: mü-
dafiə (30 sentyabr - 4 dekabr 1941-ci il) və hücum (5 
dekabr 1941-ci il - 20 aprel 1942-ci il). Bu döyüşlər 
nəticəsində alman qoşunları hiss olunacaq dərəcədə 
məğlubiyyətə uğradılaraq, Moskvadan 100-250 km-ə 
qədər geri otuzduruldu.
Stalinqrad döyüşü (17 iyul 1942-ci il - 2 fevral 1943-
cü il). Onun qalib sonluğu böyük hərbi-siyasi əhə-
miyyətə malik idi. Bu döyüş bütövlükdə İkinci Dün-
ya müharibəsində köklü dönüşün yaranmasında 
həlledici rol oynadı.
qafqaz uğrunda döyüş (25 iyul 1942-ci il - 9 oktyabr 
1943-cü il). Qafqaz uğrunda gedən döyüşlərdə Sovet 
İttifaqının qazandığı uğurları əks-hücumun çox va-
cib hissəsi hesab etmək olar. Bu əks hücumlar nəti-
cəsində Sovet ordusunun cənubdakı mövqeləri daha 
da möhkəmləndi.
kursk döyüşü (5 iyul - 23 avqust 1943-cü il). Böyük 
Vətən müharibəsinin ən nəhəng döyüşlərindən bi-
ridir. Bu döyüşdə Sovet ordusu alman qoşunlarının 
axırıncı hücumunu dəf edərək, düşməni məğlubiy-
yətə uğratdı. Bununla da strateji təşəbbüskarlığı qəti 
şəkildə öz əlinə alaraq onu möhkəmləndirdi.
dnepr uğrunda döyüş (26 avqust - 23 dekabr 1943-cü 
il). Dnepr döyüşü ən iri, sürətli və uğurlu hərbi əmə-
liyyat kimi tarixə düşdü. Ukraynanın azad olunması 
Sovet İttifaqı üçün böyük strateji əhəmiyyətə malik idi. 
Bu əməliyyat həmçinin Rumıniyaya, Polşaya yol açdı.
Dnepr-Karpat əməliyyatı (24 dekabr 1943-cü il - 17 
aprel 1944-cü il). Bu əməliyyat nəticəsində Sovet qo-
şunları Qərbə doğru irəlilədi. Ukraynanı azad etdi. 
Rumıniyanın xilasına başlandı.
leninqrad uğrunda döyüş (10 iyul 1941-ci il - 9 
avqust 1944-cü il). Böyük Vətən müharibəsinin ge-
dişində ən uzun çəkən döyüş. Leninqradın 900 gün 
çəkən  mühasirəsi və müdafiəsi zamanı Sovet qoşunla-
rı alman-faşist ordusuna məxsus iri qüvvələrin əl-qo-
lunu bağlayıb, onu buxovladı. 1944-cü il yanvarın axı-
rında Leninqrad müharibəsinin qəti şəkildə yarılması 
sonralar Karel bərzəxində, Kareliyada, Baltikyanıda 
aparılmış əməliyyatlara əlverişli şərait yaratdı.

Belarus əməliyyatı (22 iyun - 29 avqust 1944-cü il). 
Sovet Ordusunun bu hücumu nəticəsində Belarus, 
Polşa və Baltikyanının bir hissəsi azad edildi.
lvov-Sandomir əməliyyatı (13 iyul - 29 avqust 1944-
cü il). Əməliyyat nəticəsində sovet qoşunları Ukray-
nanın işğal olunmuş ərazilərini azad etdi.
yassı-kişinyov əməliyyatı (20-29 avqust 1944-cü il). 
Bu əməliyyat Moldovanın, Rumıniyanın, Bolqarısta-

nın azad olunmasına gətirib çıxardı. Onun gedişində 
Sovet qoşunları Yuqoslaviyanın ərazisinə daxil oldu 
və bu ölkəni faşistlərdən azad etməyə nail oldu.
Baltikyanı əməliyyat (14 sentyabr - 24 noyabr 1944-
cü il). Baltikyanı əməliyyat nəticəsində Litva, Latviya 
və Estoniya alman işğalından azad olundu.
kareliyanın və zapolyaryenin azad edilməsi əmə-
liyyatı (21 iyun - 9 avqust 1944-cü il). 1944-cü ilin 
payızında Sovet Ordusunun hücumu Baltikyanı res-
publikaların azad olunması ilə nəticələndi. Bu əmə-
liyyatın gedişində Sovet qoşunları Zapolyaryenin 
işğal olunmuş rayonlarını da düşməndən təmizlədi.
Budapeşt əməliyyatı (29 oktyabr 1944-cü il - 13 fevral 
1945-ci il). 2-ci və 3-cü Ukrayna cəbhəsinin qoşunları 
Macarıstanın mərkəzi rayonlarını və onun paytaxtı 
Budapeşti azad etdilər. Bunun nəticəsində Macarıs-
tanın müharibədə Almaniya tərəfindən iştirak etmə-
sinə son qoyuldu.
visla-oder əməliyyatı (12 yanvar - 3 fevral 1945-
ci il). Həmin əməliyyatı aparmaqla Sovet qoşunları 
Berlinin ucqarlarına çıxdılar. Alman-faşistlərin güclü 
qoşun hissələri Poznanda və Breslauda mühasirəyə 
düşdü.
şərqi prussiya əməliyyatı (13 yanvar - 25 aprel 1945-
ci il). 2-ci və 3-cü Belarus Cəbhəsinin qoşunları Baltik 
Donanması ilə qarşılıqlı surətdə Prussiyanı və Polşa-
nın şimal hissəsini azad etdilər.
vyana əməliyyatı (16 mart - 5 aprel 1945-ci il). Əmə-
liyyat nəticəsində 2-ci və 3-cü Ukrayna cəbhəsi Maca-
rıstan və Avstriya faşistlərindən təmizləndi.
Berlin əməliyyatı (16 mart - 5 aprel 1945-ci il). Sovet 
qoşunlarının axırıncı strateji əməliyyatlarından biri-
dir. Əməliyyatın gedişində Berlin alındı. Sovet qoşun-
ları tərəfindən Reyxstaq üzərinə sancılan Qələbə Bay-
rağı qanlı və ağır müharibənin başa çatmasını bildirdi. 
praqa əməliyyatı (5-12 may 1945-ci il). Bu, Böyük 
Vətən müharibəsində Qızıl Ordunun apardığı axırın-
cı strateji əməliyyat idi. Onun gedişində Praqa azad 
edildi. Vermaxtın axırıncı qüvvələri - “Mərkəz” ordu 
qrupu darmadağın olundu.
Beləliklə, Böyük Vətən müharibəsinə faşistlər üzə-
rində Qələbə ilə son qoyuldu.

XX əsrin ən dəhşətli səhifələri olan İkinci Dün-

ya müharibəsi və Böyük Vətən müharibəsi bi-

zim üçün çoxlu qurbanlarla başa çatdı. Amma, 

eyni zamanda, bu müharibə dünyada misli gö-

rünməmiş qələbə ilə başa çatdı və alman faşiz-

minə qarşı müharibəyə qalxmış xalqlar, ordu-

lar 1945-ci ildə tarixi bir qələbə çaldılar. Zaman 

keçdikcə, illər ötdükcə bu qələbənin mənası, 

mahiyyəti və tarixi əhəmiyyəti daha da aydın 

olur, bütün dünya üçün daha da açılır.

Azərbaycan xalqı da İkinci Dünya müharibə-

sində - Böyük Vətən müharibəsində qurbanlar 

vermişdir. Böyük Vətən müharibəsinə Azər-

baycandan 600 minə qədər insan cəlb olunmuş-

du. Onlardan 300 min Azərbaycan vətəndaşı 

müharibədə həlak olmuş, geriyə dönməmişdir. 

Azərbaycanın qəhrəman oğulları Böyük Vətən 

müharibəsində şücaət göstərmiş, xalqımızın 

qəhrəmanlıq nümunələrini dünyaya nümayiş 

etdirmişlər və alman faşizmi üzərində çalınan 

qələbədə Azərbaycan xalqının da böyük payı 

vardır. Biz bu gün - Qələbə günü Böyük Vətən 

müharibəsində, alman faşizminin qarşısını al-

maq uğrunda gedən müharibədə həyatlarını 

qurban vermiş Azərbaycan vətəndaşlarının xa-

tirəsini böyük minnətdarlıq hissi ilə yad edirik.

Onların qəhrəmanlığı heç vaxt unudulmaya-

caqdır. Onların qəhrəman simaları bizim qəlbi-

mizdə daim yaşayacaqdır.

Heydər Əliyev,

Ümummilli lider
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Azərbaycan manatı ilə
Qeyd 31 dekabr

2018-ciil
31 dekabr
2017-ciil

AKTİVLƏR
Uzunmüddətliaktivlər
Torpaq, tikilivəavadanlıqlar 7 46 841 59 808
Qeyri-maddi aktivlər 8 - -
İştirak payı metodu üzrə investisiyalar 9 - -

46 841 59 808
Qısamüddətliaktivlər
Ehtiyatlar 10 - -
Qısamüddətlidebitorborcları 11 164 762 628 474
Pulvəsaitlərivəonlarınekvivalentləri 13 111 061 322 573
Sairqısamüddətliaktivlər 12 340 353 2 251 965

616 176 3 203 012
CƏMİ AKTİVLƏR 663 017 3 262 820
KAPİTAL
Səhmdar (Nizamnamə) kapitalı 18 660 000 3 200 000
Kapitalehtiyatları 19 - -
Bölüşdürülməmişmənfəət
(ödənilməmişzərər)

(3 851) 55 437

CƏMİ KAPİTAL 656 149 3 255 437
ÖHDƏLİKLƏR
Qısamüddətliöhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə
öhdəliklər

15 148 -

Faizxərcləriyaradanqısamüddətliöhdəliklər 14 - -
Qısamüddətlikreditorborcları 16 6 720 7 383
Sairqısamüddətliöhdəliklər 17 - -

6 868 7 383
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 6 868 7 383
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 663 017 3 262 820

Qeyd 2018-ci il 2017-ci il

Faiz gəlirləri 20 578 28 705
Faizxərcləri 23 - -
Ümumi mənfəət (zərər) 578 28 705
Əməliyyat gəlirləri 21 26 350 40 120
Əməliyyat xərcləri 25 (85 202) (164 844)
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) (58 274) (96 019)
Fövqəladə gəlirlər 22 - 228 974
Fövqəladə xərclər 24 (1 014) (80 671)
Vergitutmadan əvvəl mənfəət (zərər) (59 288) 52 284
Mənfəət vergisi 26 - -
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) (59 288) 52 284
Mənfəətdə iştirak payı:
Səhmdarların payı - 52 284

- 52 284

 

Qeyd 2018-ci il 2017-ci il
Əməliyyat fəaliyyətindən pul 
vəsaitlərinin hərəkəti 
Hesabat dövründə mənfəət /zərər (59 288) 52 284
Mənfəət vergisi üzrə xərclər 26 -
Qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və
xərclər:
• Əsas vəsaitlərin amortizasiyası 7 12 967 17 774
• Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası 8 - 3 563
• Əsas vəsaitlərin satışı və xaricolması üzrə 7 - 10 438
Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər:
• Ehtiyatlar üzrə artım/azalma 10 - -
• Əməliyyat debitor borclarında 

artım/azalma 
11 463 712 1 022 008

• Sair qısamüddətli aktivlərdə
artım/azalma

12 1 911 612 (2 250 000)

• Əməliyyat kreditor borclarında 
artım/azalma

16 (663) 894

• Vergi və s. məcburi ödənişlər üzrə
artım/azalma

15 148 -

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul 
vəsaitlərinin xalis hərəkəti 

2 328 488 (1 143 039)

İnvestisiya fəaliyyətindən pul 
vəsaitlərinin hərəkəti 
Əsas vəsaitlər və QMA alınması 7 - -
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul 
vəsaitlərinin  xalis hərəkəti 

- -

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul 
vəsaitlərinin hərəkəti 

-

Səhmlərin geri alınması (2 540 000) -
Dividendlərin ödənilməsi - (1 271 503)
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul 
vəsaitlərinin xalis hərəkəti 

(2 540 000) (1 271 503)

Pul vəsaitlərinin və bank 
overdraftlarının xalis artması 
(azalması)

(211 512) (2 414 542)

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və bank 
overdraftları 

322 573 2 737 115

İlin sonuna pul vəsaitləri və bank 
overdraftları 

111 061 322 573

İl ərzində artım (azalma) (211 512) (2 414 542)

 

Qeyd Nizam-
namə
kapitalı

Kapital 
ehtiyatlar

Bölüşdü-
rülməmiş 
mənfəət

Cəmi 
Kapital

31 dekabr 2016-cı il tarixə qalıq 3 200 000 - 1 274 656 4 474 656
2017-ci il üzrə xalis mənfəət
(zərər)

- - 52 284 52 284

Səhmdarlara dividendlər - - (1 271 503) (1 271 503)
31 dekabr 2017-ci il tarixə
qalıq

3 200 000 - 55 437 3 255 437

2018-ci il üzrə xalis mənfəət
(zərər)

- - (59 288) (59 288)

Səhmdarlara Dividendlər - - - -
Səhmlərin geri alınması 18 (2 540 000) - - (2 540 000)
31 dekabr 2018-ci il tarixə qalıq 660 000 - (3 851) 656 149
 

 

           Azərbaycan manatı ilə

Qeyd 31 dekabr
2018-ci il

31 dekabr
2017-ci il

AKTİVLƏR
Əsas vəsaitlər 7 3 322 4 430
Qeyri-maddi aktivlər 8 44 131 88 263
Uzunmüddətli maliyyə
aktivləri 9 - -

Müştərilərə verilmiş kreditlər 10 762 036 5 283 361
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri 12 37 482 20 647

Banklarda yerləşdirilmiş
depozitlər 13 - -

Digəraktivlər 11 604 12 347
CƏMİ AKTİVLƏR 847 575 5 409 048
KAPİTAL
Səhmdar 
(nizamnamə) kapitalı 17 300 000 300 000

Kapitalehtiyatları 18 - -
Bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər) (243 232) (75 806)

CƏMİ KAPİTAL 56 768 224 194
ÖHDƏLİKLƏR
Maliyyə sektoru qarşısında 
öhdəliklər 14 - 5 184 236

Cari mənfəət vergisi
üzrə öhdəliklər 15 - -

Digər öhdəliklər 16 790 807 618
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 790 807 5 184 854
CƏMİ KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR 847 575 5 409 048

Qeyd 2018 2017

Faiz gəlirləri 19 319 789 580 692
Faiz xərcləri 20 (224 797) (383 091)
Xalis faiz  gəlirləri 94 992 197 601
Digər əməliyyat gəlirləri 21 9 098 25 053
Digər əməliyyat xərcləri 22 (255 282) (493 484)
Fövqəladə xərclər 23 (16 234) (59 757)
Vergitutmadan əvvəl
mənfəət (zərər) (167 426) (330 587)

Mənfəət vergisi xərci 24 - -
Hesabat dövründə xalis 
mənfəət (zərər) (167 426) (330 587)

Mənfəətdə iştirak payı:
Səhmdarların payı - -

 

Qeyd 2018-ci il 2017-ci il
Əməliyyat fəaliyyətindən
pul vəsaitlərinin hərəkəti 
Hesabat dövründə
mənfəət /zərər (167 426) (330 587)

Mənfəət vergisi üzrə xərclər 23 -
Qeyri-pul maddələri üzrə
gəlirlər və xərclər:
• Əsas vəsaitlərin 
amortizasiyası 7 1 108 1 476

• Qeyri-maddi aktivlərin 
amortizasiyası 8 44 132 44 132

• Əsas vəsaitlərin satışından 
və xaricolmasından 
gəlirlər/zərərlər

7 -

Dövriyyə kapitalında 
dəyişikliklər:
• Müştərilərə verilmiş 
kreditlər artım/azalma 10 4 521 325 (475 412)

• Digər aktivlərdə
artım/azalma 11 11 743 16 696

• Cari mənfəət vergisi üzrə
öhdəliklər 15 - -

• Digər öhdəliklər üzrə
artım/azalma 16 790 189 (931 697)

Əməliyyat fəaliyyətindən
yaranan pul vəsaitlərinin 
xalis hərəkəti 

5 201 071 (1 675 392

İnvestisiya fəaliyyətindən
pul vəsaitlərinin hərəkəti 
Qiymətli kağızların əldə
edilməsi 9 - -

Banklarda yerləşdirilmiş 
depozitlər 13 - -

Əsas vəsaitlərin alınması 7 - -
QMA alınması və digər
kapital qoyuluşları 8 - -

İnvestisiya fəaliyyətindən
yaranan pul vəsaitlərinin  
xalis hərəkəti 

- -

Maliyyələşdirmə üzrə
fəaliyyətdən pul 
vəsaitlərinin hərəkəti 
Mülkiyyətçilərin kapital 
qoyuluşu -

Alınmış kreditlər üzrə 14 (5 184 236) (650 804)
Maliyyələşdirmə üzrə
fəaliyyətdən pul 
vəsaitlərinin xalis hərəkəti 

(5 184 236) (650 804)

Pul vəsaitlərinin və bank 
overdraftlarının xalis 
artması (azalması)

16 835 (2 326 196)

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və
bank overdraftları 20 647 2 346 843

İlin sonuna pul vəsaitləri və
bank overdraftları 37 482 20 647

İl ərzində artım (azalma) 16 835 (2 326 196)
  

 

Qeyd Nizam-
namə
kapitalı

Kapital 
ehtiyatlar

Bölüşdü-
rülməmiş 
mənfəət

Cəmi 
Kapital

31 dekabr 2016-cı il tarixə qalıq 3 200 000 - 1 274 656 4 474 656
2017-ci il üzrə xalis mənfəət
(zərər)

- - 52 284 52 284

Səhmdarlara dividendlər - - (1 271 503) (1 271 503)
31 dekabr 2017-ci il tarixə
qalıq

3 200 000 - 55 437 3 255 437

2018-ci il üzrə xalis mənfəət
(zərər)

- - (59 288) (59 288)

Səhmdarlara Dividendlər - - - -
Səhmlərin geri alınması 18 (2 540 000) - - (2 540 000)
31 dekabr 2018-ci il tarixə qalıq 660 000 - (3 851) 656 149
 

Yanvar-mart ayların-
da ölkədə fəaliyyət 
göstərən sığorta şirkət-
ləri tərəfindən 201,2 mil-
yon manat məbləğində 
sığorta haqqı toplanıb, 
46,2 milyon manat məb-
ləğində sığorta ödəniş-
ləri həyata keçirilib.
Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatasından 
bildirilib ki, ötən ilin 
ilk 3 ayı ilə müqayisə-
də cari ilin ilk 3 ayın-
da sığorta haqları 4,2 
faiz (8,1 milyon manat) 
artıb. Könüllü sığorta 
bazarı üzrə haqlar 130 
milyon manat, ödə-
nişlər isə 29,9 milyon 
manat, icbari sığorta 
bazarı üzrə haqlar 71,2 
milyon manat, ödəniş-
lər isə 16,3 milyon ma-
nat olub.

Hesabat dövründə sek-
tor üzrə məcmu sığorta 
haqlarının 64,6 faizi kö-
nüllü, 35,4 faizi isə ic-
bari sığorta növlərinin 
payına düşüb. Sığorta 
ödənişlərinin 64,7 faizi 
könüllü, 35,3 faizi icba-
ri sığorta növləri hesa-
bına formalaşıb.
Könüllü sığorta haq-
larında artım ötən ilin 
yanvar-mart ayları ilə 
müqayisədə bu ilin eyni 
aylarında tibbi sığor-
ta 19,5 faiz (9,3 milyon 
manat), icbari sığorta 
haqlarında isə istehsa-
latda bədbəxt hadisələr 
və peşə xəstəlikləri nə-
ticəsində peşə əmək 
qabiliyyətinin itirilməsi 
hallarından sığorta 54,9 
faiz (4,6 milyon manat) 
artıb.

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyində (KOBİA) kiçik və 
orta biznesin (KOB) maliyyələş-
dirilməsi üçün dövlət maliyyə 
dəstəyinə dair müzakirələr apa-
rılıb.
KOBİA-dan  bildirilib ki, agent-
lik, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatası (MBNP) və Azərbaycan 
Banklar Assosiasiyası (ABA) ara-

sında imzalanmış üçtərəfli niyyət 
sazişinin icrası çərçivəsində gö-
rüş keçirilib. 
Asiya İnkişaf Bankının (AİB) eks-
perti David Monkman tərəfindən 
maliyyələşmə mexanizmləri ilə 
bağlı təqdimat keçirilib. 
Kiçik və orta biznesin maliyyələş-
dirilməsi üçün dövlət maliyyə 
dəstəyi və özəl maliyyə-kredit 

təşkilatlarında tətbiq edilən möv-
cud mexanizmlərin effektivliyi, 
yeni innovativ və alternativ ma-
liyyələşmə mexanizmlərinin ya-
radılması və dəstəklənməsi, bu 
sahədə KOB-ların bilik və baca-
rıqlarının gücləndirilməsi üçün 
maarifləndirmə tədbirlərinin 
keçirilməsi istiqamətində müza-
kirələr olub.
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(əvvəli 16-cı sayımızda)
4. dünyada müsəlmanlar
Allah tərəfindən yer üzünə göndə-
rilən sonuncu səmavi kitab «Qu-
rani-Kərim», sonuncu peyğəmbər 
Məhəmməd Peyğəmbərdir (s) 
«… o, Allahın Rəsulu [elçisi] və 
peyğəmbərlərin sonuncusudur». 
«Quran» İslamın təməl kitabı, İs-
lam da bəşəriyyətin son dinidir.
Dünya əhalisinin dini tərkibi 
haqqında çoxsaylı beynəlxalq 
təşkilatlar, o cümlədən Qeyri-Hö-
kumət Təşkilatları məlumat verir. 
Bunlara misal olaraq, «Pew» Din 
və Cəmiyyət Həyatı Təşkilatı, İs-
lam Dünyası Cəmiyyəti, Ümum-
dünya Bibliya Cəmiyyəti, Ümum-
dünya İudaizm Cəmiyyəti, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı (İsƏT) və s. 
təşkilatları göstərmək olar. Lakin 
nəzərə almaq lazımdır ki, bu təşki-
latların dünya əhalisinin dini tərki-
bi haqqında verdikləri məlumatlar 
bir-birindən fərqlənir. Bu fərqliliyi 
də müxtəlif ölkələrdə din və döv-
lət, din və cəmiyyət münasibətləri, 
təriqət yanaşmaları, dini əlamət 
üzrə əhali statistikasının aparılma-
ması, hətta bunun obyektiv və sub-
yektiv səbəblər üzündən mümkün 
olmaması ilə izah etmək olar.
İslam dünyasının beynəlxalq sə-
viyyədə tanınmış, qəbul edilmiş 
və dünyanın ən böyük beynəlxalq 
təşkilatlarında təmsil olunan və 
müşahidəçi qismində iştirak edən 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı – İsƏT 
(2011-ci ilə qədər İslam Konfransı 
Təşkilatı – İKT) olduğu üçün onun 
hesabat materiallarına istinad 
edilməsi daha məqsədəuyğun he-
sab edilir.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 

(İsƏT) 2017-ci il məlumatına görə, 
dünya müsəlmanlarının sayı 1,5-
1,7 milyard nəfər olmaqla, dünya 
əhalisinin 22,7 faizini təşkil edir. 
Müsəlmanlar dünyanın 120 ölkə-
sində yerləşiblər, 35 ölkədə əhali-
nin əksəriyyəti – 70 faizdən çoxu, 
İsƏT ölkələrində 50 faizdən çoxu 
63 ölkədə icmalar, 73 ölkədə azlıq-
lar kimi yaşayırlar. Ümumi müsəl-
manların 70 faizi Asiyada, 29 faizi 
Afrikada, 1 faizi Avropa və digər 
qitələrdə yaşayır.
İslam dünyası 45 ölkəni əhatə 
edir. Bunlara dünyada özünü İs-
lam ölkəsi elan edən 6 ölkə, əsas 
qanunlarında dövlət dinini İslam 
dini kimi göstərən 13 ölkə, əsas 
qanunlarında din göstərilməyən 
6 İslam ölkəsi, 20 dünyəvi İslam 
ölkəsi daxildir. İsƏT üzvü olan 
ölkələr isə 57-dir (55+2).
2050-ci ildə müsəlmanlarla xristi-
anların sayı bərəbərləşə cək, XXI 
əsrin sonlarında müsəlmanların 
sayı birinci yerə çıxacaqdır.
Əgər rəsmi statistika Avropada 
müsəlmanların sayının 20 milyon 
nəfər olduğunu göstərirsə, biz 
belə hesab edirik ki, Avropada 
müsəlmanların sayı 30 milyondan 
artıqdır. Rusiyada isə 25 milyon 
göstərilmiş olsa da, bu rəqəm 40 
milyona yaxındır. Asiyada müsəl-
manların sayı daha sürətlə artır.
«Pew Araşdırma Mərkəzi»nin 
(Pew Research Center) məluma-
tına görə, müsəlmanlar dünya 
əhalisinin 23 faizini (2017-ci ildə 
1,5 milyard nəfər) təşkil edir. 
Dünya müsəlmanlarının 65 faizi 
Asiya-Sakit okean regionunda, 20 
faizi Yaxın Şərq və Şimali Afrikada 
və 16 faizi Böyük Səhradan cənub-

da yaşayır. Müsəlmanların 73 faizi 
yaşadığı ölkədə çoxluq təşkil edir, 
dünyanın 49 ölkəsində, o cümlədən 
Yaxın Şərq və Şimali Afrikanın 20 
ölkəsinin 19-da çoxluğa malikdir. 
Ümumiyyətlə, dünyanın 200-dən 
çox ölkə və ərazisində müsəlman-
lar yaşayır, 63 ölkəsində müsəlman 
icmaları vardır. Elə qeyri-müsəl-
man ölkələri vardır ki, əhalisinin 
sayına görə müsəlman ölkələrindən 
dəfələrlə çoxdur. Məsələn, rəsmi 
statistikaya görə, Hindistanda 180 
milyondan artıq, Çində 80 milyo-
na qədər, Efiopiyada 30 milyondan 

artıq, Rusiyada 20 milyona qədər 
müsəlman yaşayır. Belə hesab edilir 
ki, faktiki olaraq daha da çoxdur.
Lakin dünya müsəlmanlarının üçdə 
iki hissəsindən, 65 faizindən çoxu 
10 ölkədə, onlardan da 6-sı Asiyada, 
15 faizə qədəri təkcə İndoneziyada 
(264 milyondan çox) yaşayır.
«Pew» Din və Cəmiyyət Təşkila-
tının (ABŞ, Vaşinqton) hesabatına 
görə, dünyada hər 4 adamdan biri, 
yəni 25 faizi müsəlmandır. 

5. «qurani-kərim» oxumağa, 
öyrənməyə və elmə çağırışdır

«Qurani-Kərim» hazırda yer kürə-

sinin bütün qitələrində 1,7 mil-
yarddan çox insanın etiqad etdiyi 
İslam dininin müqəddəs kitabı, 
ərəb ədəbi dilinin ən möhtəşəm 
abidəsi, səmavi kitabların ən so-
nuncusu və mükəmməlidir. İsla-
mın birinci və ən başlıca mənbəyi 
«Quran»dır. İslam sivilizasiyası, 
mədəniyyəti, elmləri, əxlaqı, fikri, 
hüququ, incəsənəti bu müqəddəs 
kitab əsasında təşəkkül tapmışdır.
İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət 
Təşkilatının (İSESCO) 2017-ci ildə 
verdiyi məlumata görə, Azərbay-
canda savadlılıq səviyyəsi yüksək 
olsa da, əksər müsəlman ölkələ-
rində əhalinin 45 faizi savadsız-
dır. Bu göstərici ilə həmin ölkələr 
(məsələn, Somali, Əfqanıstan, 
Yəmən, Mavritaniya və s.) inki-
şaf edə bilməz. Buna görə də ilk 

növbədə həmin ölkələrdə savad-
lılıq səviyyəsi yüksəldilməlidir. 
Nə qədər ki, savadsızlıq olacaq, 
yoxsulluq da olacaq, inkişaf isə 
olmayacaqdır. Savadsızlıqla iqti-
sadi gerilik düz, həyat səviyyəsi 
və uzunömürlülük tərs mütəna-
sibdir. Ona görə də «Qurani-Kə-
rim»in əsas iqtisadi prinsiplərinin 
– iqtisadi təliminin öyrənilməsi və 
bu iqtisadi prinsiplərə riayət edil-
məsi iqtisadi inkişafa və tərəqqiyə 
aparar. Çünki müqəddəs kitabın 
elə adı oxumaq, qiraət etmək və 
elmə yiyələnmək mənasını verir. 
Əvvəldən axıra qədər insanı öy-
rənməyə, düzlüyə, təmizliyə, ha-
lallığa, qənaətçilliyə, mədəniyyətə 
və əməksevərliyə dəvət edir.
İnsanlıq tarixinin başlanğıcından 
etibarən orta hesabla 111 milyard 
insanın öldüyü təxmin edilir. Yer-
də canlı həyatın yaranması və son-
ra insanlığın tarixi isə 3,5 milyard il 
əvvəl göstərilir. Yəni, indiyə qədər 
olan 3,5 milyard il ərzində dünya-
ya bu qədər adam gəlmiş, yaşamış 
və ölüb getmişdir. Lakin bu qədər 
uzun dövrdə və bir o qədər insan 
həyatında Böyük Allah tərəfindən 
onlara heç bir kitab göndərilmə-
mişdir. Tarixi baxımdan belə bir 
əsas kitab – səmavi kitablar son 
2700 il ərzində yer üzünə göndə-
rilmiş, insanların yaşayış norma-
ları, əsas qayda və qanununa çev-
rilmiş, nəticədə insanın inkişafı və 
tərəqqisinə birbaşa təsir etmişdir.
6. «qurani-kərim»in əsas iqtisa-
di ideyaları 
«Quran»ın lap əvvəlki surələrin-
dən başlayaraq axır surələrinə (114 
surə) qədər cəmiyyətin, təsərrüfa-
tın, başqa sözlə, iqtisadiyyatın təməl 
prinsipləri – iqtisadi təlimi verilir. 
Bu prinsiplərin tam və hərtərəfli öy-
rənilməsi insan üçün qeyri-müm-
kündür. Lakin imkanımız daxilin-
də, gücümüz çatdığı qədər (Allah 
günahımızdan keçsin, inşallah – 
MM) bu prinsiplərdən bəzilərinin, 
iqtisadi ideyaların bəzi məqamları-
nın öyrənilməsinə cəhd edirik.

6.1. təmiz (düzgün) 
ticarət aparmaq

Tarixən ölkələr və regionlar ara-
sında iqtisadi əlaqələr səyahət, zi-
yarət və ticarətlə yaranmışdır. Ti-
carət iqtisadi əlaqələrin ilkin və ən 
qədim formasıdır. Onun inkişafı, 
genişlənməsi və artması nəticəsin-
də iqtisadi münasibətlərin digər 
formaları əmələ gəlmişdir.
İslam dininə görə ticarət ən halal 
və bərəkətli qazanc yoludur, insan-
ları bu dünyada maddi, axirətdə 
isə mənəvi sərvət sahibi edə bilər.

Böyük və sevimli Peyğəmbərimiz 
Məhəmməd Peyğəmbər (s) göstə-
rirdi ki, «bərəkətin (qazancın) 
onda doqquzu ticarətdədir». Özü 
də qırx yaşınadək ticarətlə məşğul 
olmuş, qabiliyyəti olan digərlərini 
də bu işə təşviq etmişdir. 
«Qurani-Kərim»ə görə, ticarət-
çilər çəkidə, ölçüdə və hesabda 
tam düz olmalı, malı yalandan 
reklam etməməli, sözündə dəqiq, 
işində çevik olmalı, halal qazan-
malı, pula həris olmamalı, müştə-
rini aldatmamalı, yalandan and iç-
məməli (yalan and bərəkəti itirər), 
möhtəkirlik, inhisarçılıq etməməli, 
sərbəst rəqabətə mane olmamalı, 
malı bazar qiymətindən baha sat-
mamalı, keyfiyyətsiz, sağlamlığa 
zərərli və istifadə müddəti keçmiş 
malları satışa qoymamalıdırlar.
Ticarətin bu təməl prinsiplərinə 
əməl etməyən iş adamları (tacir-
lər) sonra müştəri tapa bilməz, 
son nəticədə müflisləşər və zəlil 
olarlar. Çünki son məqsəd insana 
xidmət etməkdir. İnsanın dolayı 
yolla cibinə girmək, ondan «oğur-
lamaq» və haram pul qazanmaq 
ən böyük mənəvi cinayətdir, Allah 
qarşısında günahdır.
Ticarət prosesində iştirak edən bü-
tün iştirakçıların hamısının mara-
ğı qorunmalı, hər birinin qazanc 
əldə etməsi nəzərə alınmalı, bütün 
tərəflər razı qalmalıdırlar. 
Ticarət o vaxt daimi mənfəət verir 
ki, hər bir tərəfin – istehsalçının, va-
sitəçinin və satıcının halal qazancı 
olsun, istehlakçının tələbi tam ödə-
nilsin.
Ticarət yalnız alqı-satqı prosesi de-
yil, eyni zamanda, mədəniyyətdir. 
Bu mədəniyyət insana qazanc, fir-
maya gəlir, millətə şərəf, xalqa hör-
mət, dövlətə etibar, imic və iman 
gətirir. Odur ki, hər bir ticarətçi bu 
mədəniyyətin formalaşmasında 
məsuliyyət daşımalıdır. Özünü cə-
miyyətin kamil insanı hesab edən 
şəxs başa düşməlidir ki, Allah hər 
şeyi görür, hesablayır, cəmiyyət 
isə onun nüfuzuna və mövqeyinə 
qiymət verir və dəyərləndirir. İnsa-
nın Allah və cəmiyyət qarşısındakı 
qazancı, savabı, hörməti, nüfuzu 
qarşılıqlı dürüstlük, elmlə məşğul 
olma, qurub-yaratmaq, mənəvi tə-
mizlik, dua etməkdən əvvəl günah 
etməmək, əməksevərlik və s. bu 
kimi göstəricilərlə hesablanır.
                   (davamı var)

hacı Müzəffər Məmmədov, 
i.e.f.d., Adİu-nun dosenti, 

Azərbaycan Respublikasının 
Əməkdar müəllimi,

“qızıl qələm” mükafatı laureatı

Martın 31-nə Azərbaycanda fəa-
liyyət göstərən bankların cəmi 
aktivləri 29 milyard 846,9 mil-
yon manat, cəmi öhdəlikləri isə 
25 milyard 533,2 milyon manat, 
sektorun balans kapitalı 4 mil-
yard 313,7 milyon manat olub.
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatasından (MBNP) bildirilib 
ki, mart ayına sektorun aktivlə-
rinin 42,6 faizini kredit portfeli 
təşkil edib. Ay ərzində kredit 
portfeli 0,7 faiz (84,5 milyon 
manat) artaraq 12 milyard 714,4 
milyon manat olub.
Kredit portfeli cari ilin ilk rü-
bündə 0,7 faiz (86,1 milyon ma-
nat) artıb. Artım milli valyutada 
kreditlər üzrə olub. Belə ki, ay 
ərzində milli valyutada kredit-
lər 1,2 faiz (93,2 milyon manat), 
rüb ərzində isə 2,7 faiz (211,2 
milyon manat) artaraq 7 mil-
yard 983 milyon manata çatıb.
Martda fiziki şəxslərin əmanət-
ləri 8 milyard 253,5 milyon 

manat təşkil edib. Ay ərzində 
əmanətlər 1,7 faiz (135 milyon 
manat) artıb. Həmin ay fiziki 
şəxslərin depozit portfelinin ar-
tımı müddətli əmanətlər hesa-
bına olub. Martda fiziki şəxslə-
rin müddətli əmanətləri 2,5 faiz 
(135,8 milyon manat) artaraq 5 
milyard 465,8 milyon manat təş-
kil edib.
Hüquqi şəxslərin depoziti cari 
ilin ilk rübündə 0,1 faiz (7 mil-
yon manat) artaraq 10 milyard 
318,5 milyon manata çatıb. Ar-

tım müddətli depozitlər hesa-
bınadır. Belə ki, dövr ərzində 
hüquqi şəxslərin müddətli de-
pozitləri 19,2 faiz (278,1 milyon 
manat) artıb.
Sektorun balans kapitalı mart 
ayında 1,7 faiz (70,9 milyon 
manat) artaraq 4 milyard 313,7 
milyon manata çatıb. Bu göstə-
rici cari ilin ilk rübündə 5,9 faiz 
(241,9 milyon manat) artıb.
Martda bankların əməliyyat 
mənfəəti 179,1 milyon manat, 
xalis mənfəəti isə 123,9 milyon 
manat təşkil edib. Ötən ilin mü-
vafiq dövrü ilə müqayisədə faiz 
gəlirləri 12,9 faiz, kreditlər üzrə 
faiz gəlirləri 19,5 faiz çoxalıb.
Fəaliyyət göstərən 30 bankın fi-
liallarının sayı 512, şöbələrinin 
sayı 129, ATM-lərin sayı 2 min 
535 olub. Bank sektorunun işçi 
heyətinin sayında artım martda 
da davam edib. Belə ki, martda 
işçi sayı 0,4 faiz (66 nəfər) arta-
raq 17 min 749 nəfər təşkil edib.



119-15 may 2019-cu il

 

                        Azərbaycan manatı
Qeydlər 31.12.2018 31.12.2017

Əsas əməliyyat gəliri 0 0
Satışın maya dəyəri 0 0
Ümumi mənfəət 0 0
Sair əməliyyat gəlirləri 5 334 800 335 528
Kommersiya xərcləri 0 0
İnzibati xərclər 6 (180 448) (187 715)
Sair əməliyyat xərcləri 6 (68 898) (70 330)
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) 85 454 77 483
Maliyyə gəliri 0 0
Maliyyə xərcləri 0 0
Vergiqoymadan əvvəl 
mənfəət (zərər)

85 454 77 483

Mənfəət vergisi (17 091) (15 351)
Hesabat dövrünün xalis
mənfəəti (zərəri)

68 363 62 132

Qeydlər 31.12.2018 31.12.2017
AKTİVLƏR
UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR:

Torpaq, tikili və avadanlıq 8 1 925 624 2 070 340
Uzunmüddətli debitor borcları 9 1 548 663 1 548 663
Sair uzunmüddətli 
maliyyə aktivləri

10 0 0

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR:

3 474 286 3 619 003

QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR:
Ehtiyatlar 0 0
Qısamüddətli debitor borcları 11 1 365 454 1 145 474
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri

12 61 155

Sair qısamüddətli aktivlər 0 0
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR:

1 365 515 1 145 629

CƏMİ AKTİVLƏR 4 839 801 4 764 632
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
KAPİTAL:
Ödənilmiş nominal 
(nizamnamə) kapitalı

13 20 578 128 20 578 128

Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)

(17 185 034) (17 253 397)

CƏMİ KAPİTAL: 3 393 094 3 324 731
UZUNMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR:
Uzunmüddətli kreditor borcları 14 1 365 508 1 365 508
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR:

1 365 508 1 365 508

QISAMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR:
Qısamüddətli kreditor borcları 15 81 200 74 393
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR:

81 200 74 393

CƏMİ ÖHDƏLİKƏR: 1 446 707 1 439 901
CƏMİ KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR

4 839 801 4 764 632

 

Ödənilmiş 
nizamnamə 

kapitalı

Bölüşdürül-
məmiş mənfəət 
(ödənilməmiş 

zərər)

Cəmi 
kapital

31 dekabr 2017-ci il 
tarixinə qalıq 20 578 128 (17 253 397) ) 3 324 731

Hesabat dövründə xalis 
mənfəət (zərər) 0 68 363 68 363

Mülkiyyətçilər arasında 
kapitalın bölüşdürülməsi 
(dividendlər)

0 0 0

31 dekabr 2018-cı il 
tarixinə qalıq

20 578 128
7 (17 185 034) ) 3 393 094

2018-cı il üzrə kapitalda 
ümumi dəyişikliklər 0 68 363 68 363

Qeydlər 31.12.2018 31.12.2017

Müştərilərdən daxil 
olan pul vəsaitləri

175 073 178 914

Təchizatçılara və işçilərə ödənilən 
pul vəsaitləri

(175 167) (178 894)

Əməliyyatlardan əldə 
olunan pul vəsaitləri

(94) 20

Ödənilmiş mənfəət vergisi 0 0
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis 
pul vəsaitlərinin hərəkəti

(94) 20

Əsas vəsaitlərin satışı
Əsas vəsaitlərin alışı 0 0
Alınmış faizlər şəklində pul 
vəsaitlərinin daxilolmaları

0 0

Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli 
və uzunmüddətli borclar üzrə pul 
vəsaitlərinin xaricolmaları

0 0

Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli 
və uzunmüddətli borclar üzrə pul 
vəsaitlərinin daxilolmaları

0 0

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan 
pul vəsaitlərinin hərəkəti

0 0

Borc şəklində alınmış pul 
vəsaitlərinin daxilolmaları

0 0

Borc şəklində alınmış pul 
vəsaitlərinin xaricolmaları

0 0

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən 
yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

0 0

Mübadilə məzənnələrinin 
dəyişməsinin təsiri

0 0

Pul vəsaitləri və onların ekviva-
lentlərinin artması (azalması)

(94) 20

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri, ilin əvvəlində

155 135

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri, ilin sonunda

61 155

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentlərinin komponentləri
Pul vəsaitləri 61 155
Bank depozitləri 0 0
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MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“BAKELEKTROQAYNAQ” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Təsisçilərinə və Rəhbərliyinə:

RƏY

Biz, “Bakelektroqaynaq”Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra “Cəmiyyət”) 31 dekabr 2018-ci il 
tarixinə maliyyə vəziyyəti, mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlirlər, kapitalda dəyişikliklər və göstərilən 
tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlarından, habelə mühasibat uçotunun 
əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən izahedici qeydlərdən 
ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

Hesab edirik ki, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2017-ci il tarixinə maliyyə 
vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini 
Maliyyə Hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə 
düzgün əks etdirir
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim 
məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” 
bölməsində təsvir edilir.   Biz  Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə əsasən maliyyə hesabatlarının 
auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının Peşəkar 
Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik 
öhdəliklərimizi bu  məcəllənin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit 
sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.
Əsas audit məsələləri
Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən 
əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına 
dair rəyimizin formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır və biz bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy 
vermirik.
Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan 
səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq
hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində 
əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət 
sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır. 

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində 
olmadığı yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik Cəmiyyətin fasiləsiz 
fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan 
məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin 
istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının  
təqdim edilməsi  prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti 

Bizim məqsədimiz təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli 
təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını tərtib 
etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud 
olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkar edir. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər 
nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq istifadəçilərin belə edilmiş maliyyə hesabatları 
əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına  təsir etmə ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir. 

_________________                                                                                                                                      ___________________  
Xalid Qənbərov                                                                                                             İlkin İsmayılov
Baş direktor                                                                                                                Auditor

12 aprel 2019-cu il
Bakı, Azərbaycan Respublikası

(Azərbaycan manatı ilə)
Qeydlər 31.12.2018 31.12.2017

Əsas əməliyyat gəliri 0 0
Satışın maya dəyəri 0 0
Ümumi mənfəət 0 0
Sair əməliyyat gəlirləri 5 24 024 22 424
Kommersiya xərcləri 0 0
İnzibati xərclər 6 (28 612) (25 902)
Sair əməliyyat xərcləri 6 (14 130) (14 627)
Əməliyyat mənfəəti 
(zərəri)

(18 718) (18 105)

Maliyyə gəliri 0 0
Maliyyə xərcləri 6 0 0
Vergiqoymadan əvvəl 
mənfəət (zərər)

(18 718) (18 105)

Mənfəət vergisi 7 0 0
Hesabat dövrünün xalis 
mənfəəti (zərəri)

(18 718) (18 105)

Qeydlər 31.12.2018 31.12.2017
AKTİVLƏR
UZUNMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR
Torpaq, tikili və avadanlıq 8 61 151 65 907
Uzunmüddətli debitor 
borcları

9 1 444 693 1 444 693

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR:

1 505 844 1 510 600

QISAMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR
Ehtiyatlar 10 0 0

Qısamüddətli debitor borcları 11 47 208 56 198
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri

12 65 94

Sair qısamüddətli  aktivlər 13 0 0
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR:

47 272 56 292

CƏMİ AKTİVLƏR: 1 553 116 1 566 892
KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR
KAPİTAL
Ödənilmiş nominal 
(nizamnamə) kapitalı

14 833 254 833 254

Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)

(1 750 655) (1 731 937)

CƏMİ KAPİTAL: (917 401) (898 683)
UZUNMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR
Uzunmüddətli
kreditor borcları

15 2 440 544 2 440 544

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR:

2 440 544 2 440 544

QISAMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR
Qısamüddətli kreditor 
borcları

16 29 974 25 031

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR:

29 974 25 031

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 2 470 518 2 465 575
CƏMİ KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR

1 553 116 1 566 892

Ödənilmiş 
nizamnamə 

kapitalı

Bölüşdürü-
lməmiş 
mənfəət 

(ödənilməmiş 
zərər)

Cəmi 
kapital

31 dekabr 2017-ci il 
tarixinə qalıq 833 254 (1 731 937)) (898 683)

Hesabat dövründə 
xalis mənfəət (zərər) 0 (18 718) (18 718)

Mülkiyyətçilər 
arasında kapitalın
bölüşdürülməsi 
(dividendlər)
31 dekabr 2018-ci il 
tarixinə qalıq 833 2547 (1 750 655)) (917 448)

2018-cı il üzrə 
kapitalda ümumi 
dəyişikliklər

0 (18 718) (18 718)
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MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“AZƏRTƏKRARQARAMETAL” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Təsisçilərinə və Rəhbərliyinə:

RƏY

Biz, “Azərtəkrarqarametal”Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra “Cəmiyyət”) 31 dekabr 2018-ci il 
tarixinə maliyyə vəziyyəti, mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlirlər, kapitalda dəyişikliklər və göstərilən 
tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlarından, habelə mühasibat uçotunun 
əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən izahedici qeydlərdən 
ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

Hesab edirik ki, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2018-ci il tarixinə maliyyə 
vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini 
Maliyyə Hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə 
düzgün əks etdirir
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim 
məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” 
bölməsində təsvir edilir.   Biz  Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə əsasən maliyyə hesabatlarının 
auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının Peşəkar 
Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik 
öhdəliklərimizi bu  məcəllənin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit 
sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.
Əsas audit məsələləri
Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən 
əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına 
dair rəyimizin formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır və biz bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy 
vermirik.
Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan 
səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq
hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində 
əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət 
sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır. 

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində 
olmadığı yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik Cəmiyyətin fasiləsiz 
fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan 
məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin 
istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının  
təqdim edilməsi  prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti 

Bizim məqsədimiz təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli 
təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını tərtib 
etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud 
olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkar edir. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər 
nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq istifadəçilərin belə edilmiş maliyyə hesabatları 
əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına  təsir etmə ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir. 

_________________                                                                                                                                      ___________________  
Xalid Qənbərov                                                                                                             İlkin İsmayılov
Baş direktor                                                                                                                Auditor

10 aprel 2018-ci il
Bakı, Azərbaycan Respublikası

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi (KOBİA), Azərbaycan Bey-
nəlxalq Bankı və "ASAN radio"nun 
tərəfdaşlığı ilə sahibkarlar üçün yeni 
maarifləndirici layihəyə başlanılıb.
KOBİA-dan bildirilib ki, layihə çər-
çivəsində hər həftə "ASAN radio"da 
canlı olaraq "Sahibkar vaxtı" proq-
ramı efirə gedəcək. "Sahibkar vaxtı" 
verilişini hər həftənin çərşənbə axşa-
mı saat 19:05-də "ASAN radio"nun 
efirində dinləmək, eləcə də tərəfdaş 
qurumların “Facebook”dakı korpo-
rativ səhifələrində canlı izləmək 
olar. Verilişdə sahibkarlıq fəaliyyə-
tinə aid konkret sahələr üzrə peşə-
kar mütəxəssislər qonaq qismində 
iştirak edəcəklər. Sahibkarlıq fəaliy-
yəti ilə məşğul olan hər kəs, xüsusilə 
kiçik və orta biznes təmsilçiləri bu-
rada onları maraqlandıran suallara 
cavab tapa biləcəklər. Məqsəd cə-
miyyətimizdə biznes savadlılığının 
dəstəklənməsi, sahibkarların maarif-
ləndirilməsi, onların mövcud biznes 
imkanları barədə məlumatlandırıl-
masıdır.

İqtisadi İslahatların 
Təhlili və Kommunika-
siya Mərkəzinin (İİT-
KM) operatoru olduğu 
"Azexport.az" internet 
portalı vasitəsilə xam 
tütün məhsulları üzrə 
daxil olan sorğularda 
xüsusi artım müşahidə 
edilir.
Portalın meneceri 
Ayxan Qədəşov  bil-
dirib ki, 2019-cu ilin 
başlaması ilə əksər 
ölkələrdə xam tütün 
məhsullarının aksiz 
vergilərinə 20-45 faiz-
lik artım tətbiq olunub. 
Bu da öz növbəsində 
istehsalçıları məhsul-
ların maya dəyərinin 
qorunması məqsədilə 
xammal alışı üçün yeni 
bazarlar axtarışına va-
dar edib. Belə ki, por-
tala cari ilin ilk ayla-
rından etibarən əsasən 
Rusiya, Gürcüstan, 
Hindistan, İngiltərə, 
Almaniya, İspaniya, 
Amerika və Okeani-
ya ölkələrindən xam 
tütün məhsulu üzrə 
daxil olan sorğularda 
artım müşahidə edilir. 
"Azexport.az" vasitə-
silə istehsal olunan 
məhsulların xarici ba-
zarlarda real alıcılara 
çatdırılması istiqamə-
tində də işlər görülür. 

Belə ki, Dövlət Proqra-
mının müvafiq bəndlə-
rinə uyğun olaraq, Yev-
lax, Şəki, Qax, Zaqatala, 
Balakən rayonlarında 
istehsal edilən xam tü-
tün məhsulları barədə 
məlumatlar portala və 
"All.biz", "Agroserver", 
"Tradekey" kimi 10-dan 
çox beynəlxalq elektron 
ticarət platformalarına 
inteqrasiya olunub. Mə-
lumatların beynəlxalq 
elektron ticarət platfor-
malarına inteqrasiya 
olunmasından sonra 
xam tütün məhsulu 
üzrə dünyanın müxtəlif 
ölkələrindən ixrac sifa-
rişləri daxil olub. Daxil 
olan sifarişlər emal olu-
naraq müvafiq qaydada 
sahibkarlara təqdim 
edilib.
A.Qədəşovun sözlərinə 
görə, portal beynəlxalq 
bazarlarda müxtəlif 
məhsullar üzrə baş ve-
rən dalğalanmaları 
qeydə almaq və sahib-
karları bu isti qa mət də 
maarifləndirmək üçün 
unikal bir platformadır. 
Çünki ötən illər ərzində 
toyuq əti, toyuq yumur-
tası, pambıq, pambıq 
yağı, soğan, kartof, quru 
süd kimi onlarla məhsul 
üzrə portalın proqnoz-
ları özünü doğrulub.

 
 
 
 

Qeydlər 31.12.2018 31.12.2017
Müştərilərdən daxil olan 
pul vəsaitləri

36 426 32 724

Təchizatçılara və işçilərə 
ödənilən pul vəsaitləri

(36 455) (32 651)

Əməliyyatlardan əldə 
olunan pul vəsaitləri

(29) 73

Ödənilmiş mənfəət 
vergisi

0 0

Əməliyyat 
fəaliyyətindən xalis pul 
vəsaitlərinin hərəkəti

(29) 73

Əsas vəsaitlərin satışı 0 0
Əsas vəsaitlərin alışı 0 0
Alınmış faizlər şəklində 
pul vəsaitlərinin 
daxilolmaları

0 0

Digər tərəflərə verilmiş 
qısamüddətli və 
uzunmüddətli borclar 
üzrə pul vəsaitlərinin 
xaricolmaları

0 0

Digər tərəflərə verilmiş 
qısamüddətli və 
uzunmüddətli borclar 
üzrə pul vəsaitlərinin 
daxilolmaları

0 0

İnvestisiya 
fəaliyyətindən yaranan 
pul vəsaitlərinin 
hərəkəti

0 0

Borc şəklində alınmış 
pul vəsaitlərinin 
daxilolmaları

0 0

Borc şəklində alınmış 
pul vəsaitlərinin 
xaricolmaları

0 0

Maliyyələşdirmə üzrə 
fəaliyyətdən yaranan 
pul vəsaitlərinin 
hərəkəti

0 0

Mübadilə 
məzənnələrinin 
dəyişməsinin təsiri

0 0

Pul vəsaitləri və 
onların 
ekvivalentlərinin 
artması (azalması)

(29) 73

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri, ilin 
əvvəlində

12 94 21

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri, ilin 
sonunda

12 65 94

Pul vəsaitləri və 
onların 
ekvivalentlərinin 
komponentləri
Pul vəsaitləri 65 94
Bank depozitləri 0 0
ƏDV depozit hesabı 0 0

Bu ilin yanvar-mart ayla-
rında paytaxtın toxucu-
luq sənayesi, geyim, dəri 
və dəridən məmulatların, 
ayaqqabıların istehsalı 
sahələrində 32,9 milyon 
manat dəyərində məhsul 
istehsal edilib.
Bakı Şəhər Statistika İda-

rəsinin yaydığı məlumata 
əsasən, əvvəlki ilin eyni 
ayları ilə müqayisədə 
toxuculuq sənayesində 3,6 
dəfə, geyim istehsalında 
6,5 faiz artım, dəri və dəri-
dən məmulatlar, ayaqqabı 
istehsalında isə 38,8 faiz 
azalma müşahidə olunub.
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Boyük Vətən müharibəsində 
250 mindən çox azərbaycanlı 

iştirak etmişdir.
9 may Qələbə günü

münasibəti ilə Azərbaycan 
xalqını təbrik edirik!

AZƏRBAYCAN XALQINI
9 MAY QƏLƏBƏ GÜNÜ

MÜNASİBƏTİ İLƏ
TƏBRİK EDİR!

Qaz Emalı Zavodu

(əvvəli ötən sayımızda)
Azərbaycan və Çin Cənub-Şərqi 
Asiyanı, Afrikanı və Şərqi Avropa-
nı əhatə edən böyük coğrafi rayon-
da “Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsü 
ilə əməkdaşlığın yeni modelini ya-
radaraq, İpək yolunun bərpası ilə 
qitələrin və sivilizasiyaların birləş-
məsinin vahid emissiyasını yerinə 
yetirirlər. Bu barədə Azərbaycanın 
Energetika naziri Pərviz Şahbazov 
2018-ci ildə Çində “Bir kəmər, bir 
yol” ölkələrinin energetika nazir-
lərinin konfransında çıxış edərək 
demişdir.
Nazir demişdir ki, Azərbaycan 
Bakı-Tbilisi-Qars, Şimal-Cənub 
və Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı kimi iri nəqliyyat layihələ-
rinin reallaşması vasitəsilə “Bir 
kəmər, bir yol” təşəbbüsünə öz 
töhfəsini vermişdir.
Müstəqillik dövründə tarixi İpək 
yolunun bərpa edilməsində Azər-
baycan fəal iştirak etmişdir. 1998-
ci ilin 7-8 sentyabr tarixlərində 
Bakıda ümummilli lider Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə 9 ölkənin 
(Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüs-
tan, Ukrayna, Moldova, Rumıni-
ya, Bolqarıstan, Özbəkistan, Qır-
ğızıstan) dövlət başçılarının, 13 
beynəlxalq təşkilatın və 32 döv-
lətin nümayəndələrinin iştirakı 
ilə tarixi İpək yolunun bərpasına 
həsr olunmuş beynəlxalq kon-
frans keçirilmişdir. Konfransın 
yekunlarına görə, Avropa İttifaqı-
nın TRASEKA proqramı əsasında 
“Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin 
inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliy-
yat haqqında əsas çoxtərəfli saziş” 
imzalanmış və Bakı bəyannaməsi 
qəbul edilmişdir. 
Əsas coxtərəfli sazişin müddəala-
rına uyğun olaraq, Bakıda TRA-
SEKA-nın Hökumətlərarası Ko-
missiyasının Daimi katibliyinin 

yerləşməsi haqqında qərar qəbul 
edilmiş və 2001-ci ilin 27 fevral 
tarixində onun açılışı olmuşdur. 
Beləliklə, Azərbaycan tarixi İpək 
yolunun bərpasına öz töhfəsini 
vermiş, inkişafın əsas trayektori-
yalarının müəyyən edilməsində 
mühüm rol oynamışdır. 
Hazırda Azərbaycan Çinin təşəb-
büsü ilə reallaşan “İpək Yolu İq-
tisadi Kəməri” layihəsinin işti-
rakçısıdır. 2015-ci ilin dekabrında 
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin Çinə döv-
lət səfəri çərçivəsində Azərbaycan 
Respublikası ilə Çin Xalq Respub-
likası arasında “İpək Yolu İqtisadi 
Kəməri”nin yaradılmasının birgə 
həvəsləndirilməsi ilə bağlı qarşı-
lıqlı anlaşma memorandumu im-
zalanmışdır. 
Avropa ilə Asiyanı birləşdirən Ba-
kı-Tbilisi-Qars nəqliyyat dəhlizi 
2017-ci ilin 30 oktyabr tarixində is-
tismara verilmiş Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu Transavropa və Tran-
sasiya dəmiyolu şəbəkəsinin bir-
ləşməsini təmin edərək, polad 
magistrallar üzərində qədim İpək 
yolunun bərpasıdır.
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü 
ilə 2007-ci ilin 7 fevral tarixində 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun 
tikintisi haqqında saziş imzalan-
mışdır. Həmin ilin noyabr ayında 
Gürcüstanın Marabda məntəqə-
sində dəmir yolunun özülü qo-
yulmuşdur. 2008-ci ilin iyul ayın-
da Qars şəhərində Gürcüstan ilə 
sərhəddə yerləşən Qars sahəsinin 
özül qoyma mərasimi keçirilmiş-
dir. Ümumi uzunluğu 850 kilo-
metrlik olan Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu xəttinin 504 kilometri 
Azərbaycanın, 263 kilometri Gür-
cüstanın, 79 kilometri isə Türkiyə-
nin payına düşür. 

Dəniz daşımaları ilə müqayisədə 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Çin-
dən Avropaya yüklərin daşıma 
müddətini iki dəfədən çox azaldır. 
Sabitliyə və təhlükəsizliyə xidmət 
edən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
ilə ilk mərhələdə ildə 5 milyon 
ton, ikinci mərhələdə 17 milyon 
ton, sonrakı mərhələdə isə daha 
çox həcmdə yüklərin daşınması 
planlaşdırılır.
Tarixi İpək yolunda bu layihənin 
yaradılması region ölkələri üçün 
onun cəlbediciliyini yüksəldir, 
Mərkəzi Asiya ölkələri olan Türk-
mənistanın, Qazaxıstanın, Özbə-
kistanın, Qırğızıstanın, Tacikista-
nın, eləcə də Əfqanıstanın dünya 
bazarlarına çıxışını asanlaşdırır, 
onların ticarət əlaqələrinin, iqtisa-
diyyatlarının, inteqrasiyasının in-
kişafında mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. 
Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin əsas 
üstünlüklərindən biri ondan iba-
rətdir ki, Azərbaycan Gürcüstan 
ərazisi vasitəsilə Türkiyə ilə birba-
şa dəmir yolu əlaqəsini əldə edir, 
bu isə iki ölkə arasında münasibət-
lərin daha da möhkəmlənməsinə 
xidmət göstərir. Daha bir məsələ 
Naxçıvan Muxtar Respublikası-
na qədər bu xəttin uzadılmasın-
dan ibarətdir. Gələcəkdə Qarsdan 
Naxçıvana ayrıca dəmir yolu xətti-
nin uzadılması planlaşdırılır ki, bu 
da muxtar respublikanın Ermənis-
tanın blokadasından çıxarılmasına 
və onun nəqliyyat müstəqilliyinin 
təmin edilməsinə imkan verir.
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarəti 
Limanı ərazisi daxil olmaqla Ba-
kının Qaradağ rayonunun Ələt 
qəsəbəsində Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliye-
vin tapşırığı ilə yaradılan Azad 
Ticarət Zonası da Azərbaycanın 
beynəlxalq nəqliyyat qovşağına 

çevrilməsində xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edəcəkdir. Avropa-Asiya 
logistik zəncirində və beynəlxalq 
yük daşımalarında aparıcı rol 
oynayaraq, Azad Ticarət Zona-
sı, eyni zamanda, yerli istehsalın 
həvəsləndirilməsində, “Made in 
Azerbaijan” brendinin dünyada 
populyarlaşmasında müstəsna 
əhəmiyyətə malik olacaqdır. Plan-
laşdırılır ki, Azad Ticarət Zonası 
regional miqyas bazarına xidmət 
edəcək və bura Cənubi Qafqazın, 
Mərkəzi Asiyanın, İranın, Rusiya-
nın və Türkiyənin bir hissəsi daxil 
olacaq, o cümlədən 130 milyon 
əhalini əhatə edəcəkdir. 
Şimali Avropa ilə Cənubi Asiyanı 
birləşdirən Şimal-Cənub nəqliyyat 
dəhlizi
“Azərbaycan Respublikasında lo-
gistikanın və ticarətin inkişafı 
üzrə strateji yol xəritəsi”nə uyğun 

olaraq, Azərbaycan Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizinin yaradılma-
sında aktiv rol oynayır. Bununla 
da, ölkə Avrasiya coğrafiyasının 
mərkəzində hər iki transkontinen-
tal dəhlizlərin kəsişməsində nəq-

liyyat-logistik “haba” çevrilmiş-
dir. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi 
Hindistanı, Pakistanı, İranı, Azər-
baycanı, Rusiyanı və Şimali Avro-
pa ölkələrini birləşdirəcəkdir.
Azərbaycan dünyada yeganə ölkə-
dir ki, həm Rusiya, həm də İran ilə 
quru sərhədinə malikdir: belə bir 
coğrafi mövqe üçtərəfli regional 
əməkdaşlığın inkişafı üçün mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edir.
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin 
Azərbaycan sahəsinin yaradılması 
prosesi artıq son mərhələyə daxil 
olmuşdur. Bu dəhlizin mühüm 
sahəsi - Azərbaycan-Rusiya sər-
hədindən Azərbaycan-İran sərhə-
dinə qədər dəmir yolu istismara 
tam hazır vəziyyətə gətirilmişdir. 
Eyni zamanda, Azərbaycan İran 
ərazisində Astara-Rəşt-Qəzvin də-
mir yolu xəttinin tikintisinin ma-

liyyələşdirilməsində iştirak edir. 
Azərbaycan Astara-Rəşt dəmir 
yolunun tikintisi layihəsinə onun 
avadanlıqla təchiz edilməsinə 
görə İran tərəfinə 500 milyon dol-
lar məbləğində kreditin ayrılması-

nı planlaşdırır. Artıq Rəşt-Qəzvin 
dəmir yolu istifadəyə verilmişdir. 
Strateji yol xəritələrində nəzərdə 
tutulmuşdur ki, Azərbaycan 2020-
ci ilə qədər region üzrə tranzit ti-
carətin həcmini artıraraq, aşağıda-
kı göstəricilər üzrə öz payını əldə 
edəcəkdir:
- Orta Asiya və Qara dəniz marş-
rutu üzrə - 40 faiz;
- Orta Asiya və Avropa marşrutu 
üzrə - 25 faiz;
- Çin və Avropa marşrutu üzrə - 3 
faiz;
- Rusiya və İran marşrutu üzrə - 
40 faiz;
- İran və Qara dəniz marşrutu 
üzrə - 25 faiz. 

(davamı gələn sayımızda)

f.M.qarayev,
Bdu-nun dosenti

Bakı-Tbilisi-Qars-Ankara-Bakı 
xəttində hərəkət edəcək qatar 
üzrə biletlərin qiyməti sinfinə 
görə təxminən 97-220 manat 
arasında dəyişir. İlkin mərhələ-
də qatarla həftədə bir dəfə səfər 
təşkil olunacaq.
BTQ dəmir yolu xətti ilə “Azər-
baycan Dəmir Yolları” QSC-nin 
“Stadler” şirkətindən təmin et-
diyi 10 ədəd vaqonla sərnişin 
daşınmasına başlanacaq. Sö-
zügedən vaqonların sərnişin 
tutumu 257 nəfərdir və qatarda 
9 sərnişin vaqonu, bir restoran 
mövcuddur. Qatarda qida tə-
minatını isə “Azərbaycan Də-
mir Yolları” QSC təşkil edəcək.

Çinin Quancou şəhərində Bey-
nəlxalq Limanlar Assosiasiya-
sının (IAPH) illik Dünya Li-
manlar Konfransı işə başlayıb.
50 ölkədən minədək nümayən-
dənin iştirak etdiyi tədbirdə 
Azərbaycanı "Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarəti Limanı" QSC-
nin baş direktoru Taleh Ziya-

dovun rəhbərliyi ilə nümayən-
də heyəti təmsil edir.
Konfransda yeni texnologi-
yaların tətbiqi ilə limanların 
davamlı inkişafı, Çinin "Bir 
kəmər, bir yol" strategiyası çər-
çivəsində limanların əməkdaş-
lığı məsələləri müzakirə olu-
nur.


