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Xülasə  

İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış Azərbaycanın pambıq tarlalarında insan 

hüquqlarının vəziyyətinə dair Monitorinq Hesabatında Azərbaycanda pambıq istehsalının mövcud 

inkişaf mexanizmi, pambıqçılıq sahəsində mövcud dövlət siyasəti qısa şəkildə nəzərdən keçirilmişdir. 

Sənəddə pambıq tarlalarında insan hüquqlarına əməl olunması səviyyəsi 1 oktyabr 2018- 30 yanvar 

2019-cu  il aralığında pambıqçılıq üzrə ixtisalaşmış 7 rayonda (Salyan, Hacıqabul, Sabirabad, Saatlı, 

İmişli, Beyləqan və Füzuli) toplanmış faktlar və məlumatlar – pambıq yığımı dövründə yerlərdən alınmış 

səhih məlumatlar, çəkilmiş video görüntülər, foto faktlar, fermerlər, məcburən pambıq yığımına cəlb 

edilmiş büdcə təşkilatılarının işçiləri və könüllü şəkildə pambıq yığanlar arasında aparılmış sorğunun 

nəticələri, adı çəkilən rayonlarda həyata keçirilmiş monitorinq və müşahidələr – əsasında 

qiymətləndirilmişdir. 

 

 

Akronimlər: 

ADAU - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

AKT - Ailə kəndli təsərrüfatı 

BƏT - Beynəlxalq Əmək Təşkilatı  

ƏƏSMN – Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

VN - Vergilər Nazirliyi 

DSK  - Dövlət Statistika Komitəsi 

DSMF – Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 

 

 

 

Açar sözlər. Azərbaycan, kənd təsərrüfatı,  pambıq, pambıq yığımı, fermer, məcburi 

əmək, uşaq əməyi, iş şəraiti, əmək hüquqları 
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Giriş 

2014-cü ildən başlayaraq neftin dünya bazar qiymətinin aşağı düşməsi nəticəsində tədiyə 

balansının kəsirinin yaranması, milli valyutanın kəskin dəyərdən düşməsi Azərbaycanda rəqabət və ixrac 

qabiliyyətli qeyri-neft sektorunun, o cümlədən aqrar sahənin inkişafını yenidən gündəmə gətirmişdir. 

Aqrar sahədə pambığın ölkəyə valyuta gətirən mühüm sahələrindən biri olduğu, əmək tutumluluğuna və 

ümumi məhsul buraxılışının həcminə görə yüksək göstəriciləri ilə seçildiyi nəzərə alınaraq Azərbaycan 

hökuməti tərəfindən bir sıra addımlar atılmış, subsidiya və güzəşt mexanizmləri yaradılmışdır. 2017-ci 

ilin iyul ayında “Azərbaycan Respublikasında pambıqçılığın inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün 

Dövlət Proqramı” qəbul edilmişdir.  

Aparılmış monitorinqlər və müşahidələr zamanı toplanmış materiallarım emalı göstərmişdir ki, 

pambıq tarlalarında işçilərin əmək hüqüqları cidddi şəkildə pozulur, işəgötürən qismində çıxış edən 

fermerlərlə işçilər (pambıqyığanlar, briqadirlər, sürücülər və sair) arasında yaranan əmək münasibətləri 

rəsmiləşdirilmir, onlarla hər hansı müqavilə (əmək, mülki-hüquqi) bağlanılmır, istehsalatda bədbəxt 

hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 

həyata keçirilmir, işçinin öz əmək funksiyasını səmərəli və faydalı yerinə yetirmək üçün minimum 

normalara belə əməl olunmur, həyatının, sağlamlığının və əməyinin mühafizəsini təmin edən sağlam və 

təhlükəsiz əmək şəraiti təmin edilmir, sanitariya və gigiyena normalarına cavab verən iş yeri və iş şəraiti 

yaradılmır, texniki təhlükəsizlik normaları gözlənilmir. 

İşçilərin əmək haqları rəsmiləşdirilmədiyindən, əmək haqqıdan əmək və vergi qanunvericiliyilə 

müəyyən edilmiş muzdlu işlə bağlı ödəmə mənbəyində vergi, sosial sığorta haqları və digər icbari 

ödəmələr tutulmur ki, bu da işçilərin sosial təminatı və müdafiəsi ilə bağlı böyük problemlərə yol açır.   

Monitorinqlər zamanı pambıq tarlalarında uşaq əməyinin istismarı və insanların iradəsinin 

əleyhinə işlədilməsi faktları video görüntülərin və foto çəkilişlərin köməyi ilə qeydə alınmışdır. 

Monitorinq keçirilən rayonlarda büdcə təşkilatlarında (təhsil, səhiyyə, idman, mədəniyyət və sair) 

çalışanların işçi kimi məcburən pambıq əkini, becərilməsi və yığımı prosesinə cəlb olunması ilə bağlı 

çoxlu faktlar aşkara çıxarılmışdır.  

İcra hakmiyyəti strukturlarının pambıq əksilməsi ilə bağlı fermerlərə təzyiq etmələri, bu prosedə 

bələdiyyələrin də gücündən istifadə olunması faktları da qeydə alınmışdır. Monitorinq zamanı fermerlərlə 

yanaşı, büdcə təşkilatlarının, xüsusilə, məktəb direktorlarının və səhiyyə müəssisələri rəhbərlərinin 

təhdidlə, məcburən pambıq əkməyə vadar edilməsi də aşkar olunmuşdur.   
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1. Monitorinq hesabatının metodologiyası 

Bu monitorinq hesabatının metodologiyası insan hüquqlarına əməl olunması səviyyəsinin 

öyrənilməsi məqsədilə 2018-ci il pambıq yığımı mövsümündə Azərbaycanın 7 pambıqçılıq rayonunun 

(Salyan, Hacıqabul, Saatlı, Sabirabad, İmişli, Beyləqan və Füzuli) pambıq tarlalarında müntəzəm 

aparılmış monitorinq və müşahidələrə, toplanmış səhih faktlara və ekspert qiymətləndirmələrinə, eyni 

zamanda, əmək hüquqlarının pozulması faktlarının aşkara çıxarılmasına yönəlmiş, 3 fərqli qrup arasında 

(fermerlər, könüllü pambıq yığanlar və pambıq yığımına məcburən cəlb edilmiş büdcə təşkilatlarının 

işçiləri) keçirilmiş sorğunun nəticələrinin emalına əsaslanır. 

Sorğuya başlanmamışdan əvvəl onun məqsədi  və hədəfləri müəyyənləşdirilmiş, sample seçilmiş, 

sorğu anketi tərtib edilmiş, sorğunun pilot qaydada pre-testi aparılmış və sonradan onun tətbiqinə 

başlanılmışdır.  

Seçmə zamanı ilkin şərt seçmənin tələb olunan sayının müəyyənləşdirilməsi olmuşdur. Bunun 

üçün 3 amil əsasında hesablama aparılmışdır.  

1) Maraq dairəsinin yayılma dərəcəsi 

2) Statistik inam səviyyəsi 

3) Məqbul səhv məcrası  

Fermerlər arasında keçirilən sorğu anketinin hər biri 6 A4 səhifədən, pambıq tarlalarında 

çalışanlar (pambıq əkən, alaq edən, pambıq yığan və sair) arasında keçirilən sorğu anketinin hər biri 7 A4 

səhifədən, büdcə təşkilatlarının məcburən pambıq yığımına cəlb olunmuş işçiləri arasında keçirilən sorğu 

anketi isə 5 A4 səhifədən ibarət olmaqla, hər rayonda təsadüfi olaraq seçilmiş  30 respondenti, 

ümumilikdə 210 respondenti əhatə etmişdir. 

Seçmə başa çatdıqdan sonra respondentlər arasında sorğular keçirilib, sorğu məlumatları 

ümumiləşdirilərək, emal olunub, onun  nəticələri və tapıntıları bu hesabata daxil edilib. 

Yerlərdə qeydə alınmış insan hüquqlarının pozulması faktları video və foto çəkilişlərlə 

rəsmiləşdirilmişdir. Fermerlərdən, pambıq yığanlardan, briqadirlərdən, pambıq qəbulunu həyata keçirən 

müvafiq idarələrin rəhbərlərindən alınmış video və audio müsahibələrdən pambıq tarlalarında əmək 

hüquqlarının pozulması faktlarını ümumiləşdirən videoçarxların hazırlanması zamanı istifadə 

olunmuşdur. 

Monitorinq və müşahidələr nəticəsində aşkara çıxarılmış problemlər aşağıdakı qruplar üzrə 

təsnifləşdirilmişdir.  

1. İcra strukturları tərəfindən fermerlərin və büdcə təşkilatlarının rəhbərlərinin (təhsil, 

səhiyyə, mədəniyyət, idman və sair) pambıq əkməyə məcbur edilməsi; 

2. Büdcə təşkilatlarının işçilərinin və tələbələrin məcburən pambıq yığımına cəlb olunması; 

3. Pambıq tarlalarında işçilərin əmək hüquqlarının pozulması; 

4. Pambıq tarlalarında uşaq əməyinin istismarı. 

 



5 
 

Azərbaycan pambıqçılığı ilə bağlı ümumi iqtisadi mənzərənin yaradılması, eyni zamanda, insan 

hüquqlarına əməl olunması vəziyyətinə dolayısı ilə təsir edən məsələlərin - rentabelliyin ölçülməsi, 

qoyulan hədəflərin real olub-olmaması, ölkədə pambıqçılıqla bağlı əsas iqtisadi və inzibati problemlərin 

müəyyənləşdirilməsi və təqdim olunması məqsədilə rəsmi statistik məlumatlardan və fermerlərdən alınan 

faktiki məlumatlardan da bu monitorinq hesabatının məqsədləri üçün istifadə olunmuşdur.  
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2. Pambıqçılıq sahəsində dövlət siyasəti  

 “Azərbaycan Respublikasında pambıqçılığın inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət 

Proqramı”nın “məqsədi ölkədə pambıqçılıq məhsullarına tələbatın ödənilməsi, pambıq emalı 

müəssisələrinin xammal təminatının yaxşılaşdırılması, emal sənayesinin inkişaf etdirilməsi, pambıq 

məhsullarının ixracının artırılması, kənd yerlərində əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün 

pambıqçılığa dövlət dəstəyinin gücləndirilməsindən və bu sahənin inkişafının stimullaşdırılmasından 

ibarətdir”.1  

Proqramda 2022-ci ildə Azərbaycanda xam pambıq istehsalının 500 min tona çatdırılması hədəf 

kimi qarşıya qoyulmuşdur. 2018-ci ildə pambıqçılıqla bağlı keçirilən respublika müşavirəsində 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev demişdir: “Çalışmalıyıq ki, biz orta məhsuldarlığı 

1980-81-ci illərdə ən pik nöqtədə olan məhsuldarlığın səviyyəsinə qaldıraq – təqribən 35 sentnerə. Əgər 

orta məhsuldarlıq olarsa, 200 min hektardan 700 min ton pambıq yığılacaq. Bu da pambıqçılığın faktiki 

olaraq tam bərpası, özü də müasir səviyyədə bərpası demək olacaq"2.  

Son 4 il (2014-2017) ərzində əldə olunmuş nəticələrin təhlili göstərir ki, hökumətin gözləntiləri 

özünü doğrultmamış, dövlət proqramı qəbul edildikdən sonra pambıqçılıqda məhsuldarlıq son yeddi ildə 

ən aşağı səviyyəyə düşmüş, ölkə üzrə hər hektardan orta məhsuldarlıq 15,3 sentner təşkil etmişdir. Dövlət 

Statistika Komitəsinin (DSK) məlumatına görə, pambıq istehsalı yüksək rentabelli sahə olmamışdır. 

2017-ci ildə istehsal olunan 207,5 min ton pambıqdan 80 min tona yaxın mahlıc əldə olunmuşdur ki, 

bunun da əsas hissəsi (54 min 314 ton pambıq lifi, 9 min 488 ton iplik) 2018-ci ildə ixrac edilmişdir.  

 

 

Qrafikdən göründüyü kimi, 2012-2018-ci illərdə ölkədə pambıq istehsalı birbaşa əkin sahələrinin 

həcmindən asılı olaraq dəyişmiş, yeni pambıq sortlarının, əkinçilik və becərmə texnologiyalarının tətbiqi 

yolu ilə məhsuldaqlığın artması təmin edilməmişdir.   

1 oktyabr 2018 -31 yanvar 2019-cu il aralığında 7 rayonda (Salyan, Hacıqabul, Saatlı, Sabirabad, 

İmişli, Beyləqan, Füzuli) pambıq əkini ilə məşğul olan 70 fermer və kəndli arasında keçirilən sorğunun 

nəticələri də göstərir ki, xam pambıq istehsalı ilə məşğul olan fermer və kəndlilərin əksəriyyəti il ərzində 

                                                             
1 http://www.e-qanun.az/framework/36050  
2 http://www.aztv.az/readnews.php?lang=az&id=26837 

http://www.e-qanun.az/framework/36050
http://www.aztv.az/readnews.php?lang=az&id=26837
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çəkdiyi əziyyətin müqabilində çox az miqdarda gəlir əldə edə bilmişlər. Belə ki, “Əvvəlki illərdə 

pambığın hər hektarından neçə manat gəlir götürmüsünüz?” sorğusuna fermerlərin 19 nəfəri (27,1%) 

birinci il pambıq əkdiklərini, 41 nəfəri (58,6%) 200-500 manat aralığında gəlir əldə etdiyini, 10 fermer 

(14,3%) isə 500 manatdan çox gəlir əldə etdiyini bildirmişdir. 

2018 ilin yanvar-dekabr aylarında ümumilikdə 104,13 milyon dollar dəyərində pambıq ixrac 

olunmuşdur. İxrac olunan pambıq lifinin 1 tonunun ixrac dəyəri 1481 dollar olmuşdur. Beləliklə, 2017-ci 

ildə xam pambıqdan alınmış 80 min ton pambıq lifindən əldə olunan gəlir 118,48 milyon ABŞ dolları və 

yaxud bugünkü məzənnə ilə 201 milyon 416 min manat təşkil edir.  

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi  (ATM) Azərbaycanda əvvəlki 

illərlə müqayisədə pambığın əkin sahələrinin azaldılması təşəbbüsü ilə çıxış edib və 2019-cu ildə 104,9 

min hektar sahədə pambıq əkiləcəyi haqda proqnoz verib.3 Bu isə o deməkdir ki, hökumət Dövlət 

Proqramında 2022-ci il üçün qarşıya qoyduğu hədəfə - 500 min ton pambıq istehsalına nail ola 

bilməyəcək. 

Pambıqçılıqda 2018-ci ildə də qarşıya qoyulan hədəfə nail olunmamışdır. Hökumət hər hektardan 

40 sentner məhsul əldə olunacağını vəd etsə də, sonradan qarşıya qoyulan vəzifənin real olmaması 

səbəbindən bu hədəfi 2 dəfə aşağı salıb. Belə ki, 2018-ci ildə Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 

iclasında pambıq istehsalında məhsuldarlığın artırılmasının vacibliyini vurğulayaraq qeyd etmişdi ki, hər 

hektardan orta məhsuldarlıq azı 20 sentnerə çatdırılmalıdır.  

2018-ci ildə 132 min 512 hektar pambıq sahəsindən 232 min 231 ton məhsul əldə edilmişdir. Bu 

isə o deməkdir ki, 2018-ci ildə ölkə üzrə hər hektardan orta məhsuldarlıq 17,5 sentner təşkil etmişdir. 

Pambıqçılıqda məhsuldarlığın bu qədər aşağı olması onu deməyə əsas verir ki, əvvəlki ildə olduğu kimi 

2018-ci ildə də bir çox rayonlarda pambıq əkini ilə məşğul olan fermerlər, kəndlilər ziyana məruz 

qalmışlar.  

2018-ci ildə ölkənin 22 rayonunda pambıq əkini həyata keçirilmişdir. Bu rayonların tən yarısında 

məhsuldarlıq 15 sentnerdən aşağı olmuşdur. Belə ki, hər hektardan orta məhsuldarlıq Zərdabda 14,9, 

Salyanda 14,5, Neftçalada 14,3, İmişlidə 13,3, Sabirabadda 13, Kürdəmirdə 12,9, Ağdaşda 12 sentner 

təşkil etmişdir. Bəzi rayonlarda isə hər hektardan orta məhsuldarlıq 10 sentner səviyyəsinə də 

qalxmamışdır. Füzuli rayonunda 9,8, Hacıqabul rayonunda 8,8, Ağsu rayonunda 7,4, Ucar rayonunda isə 

hər hektardan orta məhsuldarlıq 6,6 sentner təşkil etmişdir. Aparılan hesablamalar göstərrir ki, xam 

pambıq istehsalı üçün çəkilən xərc hər hektar üçün min manat civarındadır. 2018-ci idə də məhsuldarlığın 

aşağı, alış qiymətinin ucuz olması minlərlə kəndlilərin müflisləşməsinə səbəb olmuşdur.  

 

                                                             
3 http://www.cia.az/news-view/105184-Gelen-il-pambiq-ekini-sahesi-azaldilacaq  

http://www.cia.az/news-view/105184-Gelen-il-pambiq-ekini-sahesi-azaldilacaq
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Qeyd edək ki, yüksək keyfiyyətli pambığın 1 kiloqramının alış qiyməti 60-65 qəpik müəyyən 

edilmişdir. Halbuki qonşu İranda və Türkiyədə pambığın alış qiyməti Azərbaycandakından 2 dəfə 

yüksəkdir. Pambığın becərmə xərcinin ortalama hər hektar üzrə 1000 manat təşkil etdiyini nəzərə alsaq, 

çəkilən xərcin ödənilməsi üçün fermer emal müəsisəsinə hektardan 1 ton 600 kiloqram məhsul təhvil 

verməli idi. Lakin ölkənin 11 rayonunda bu qədər məhsul əldə etmək mümkün olmamışdır. Həmin 

rayonlarda hər hektardan 650-1490 kiloqram arası pambıq yığılıb. Beləliklə pambıq əkini ilə məşğul olan 

22 rayonun 11-də fermerlər orta hesabla hər hektardan 350 manata qədər zərərə məruz qalıblar.  

Konkret faktlara müraciət edək. Rəsmi məlumata görə, 2018-ci ildə İmişli rayonu üzrə 13 645 

hektar sahədə pambıq əkilib. Onun 3 757 hektarı MKT-İK İmişli filialının, 1 510 hektarı isə MKT-İK 

“İnnovasiya Mərkəzi”nin İmişli filialının payına düşür. “Azərpambıq” MMC-nin İmişli filialı 1 392 ha, 

“P-Aqro” MMC-nin İmişli filialı isə 1 500 ha pambıq əkib. Qalan 5 486 hektar sahədə pambıq əkinini 

İmişi RİH-in təşviq etdiyi fərdi torpaq mülkyyətçiləri aparıb. Dekabr ayının 13-ə dək rayon üzrə pambıq 

tədarükü müəssisələrinə 17 500 ton məhsul təhvil verilmişdir. Bu hesabla hər hektara orta məhsuldarlıq 

12,8 sentner təşkil edib. MKT-İK MMC-nin İmişlidəki müəssisələri 5 267 hektar sahədən 13 566 ton 

məhsul istehsal edib. “İnnovasiya Mərkəzi”nin İmişli filialı 1 510 ha sahədən 5 066 ton (hər hektardan 

33,5 sentner) məhsul toplayıb. Ancaq yerdə qalan 8 378 hektar sahəyə cəmi 3 934 ton məhsul düşür (orta 

hesabla hər hektara 4,7 sentner). Pambığın hazırkı alış qiymətini, yığım üçün verilən subsidiyanı və ona 

çəkilən xərcləri hesablasaq, zərərə düşməmək üçün hər hektardan azı 12 sentner məhsul yığılmalıdır. Belə 

çıxır ki, bəzi pambıq istehsalçıları bu il ciddi zərərə düşüblər.4  

“Pambıqçılıq haqqında” qanunda pambıqçılığın maddi-texniki bazasının yüksəldilməsini, 

pambıqçılıq zonalarında suvarma infrastrukturunun və torpaqların meliorativ vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulsa da, bu istiqamətdə vəziyyət yaxşılığa dəyişməyib. Qanunda müasir 

texnika və texnologiyaların alınıb, pambıq və pambıq məhsulları istehsalçılarına lizinq yolu ilə güzəştli 

                                                             
4 “Azərbaycan pambıqçılığı” FB səhifəsi. 

https://www.facebook.com/336468150447495/photos/a.336676007093376/361192114641765/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/336468150447495/photos/a.336676007093376/361192114641765/?type=3&theater
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şərtlərlə verilməsi nəzərdə tutulur. Lakin bu sahədə çox ciddi problemlər var. Pambıqyığan maşınların 

sayı 1985-ci ildə 4238 ədəd, 1999-cu ildə 1751 ədəd olduğu halda, 2017-ci ildə cəmi 311 ədəd təşkil edib.  

Pambıq əkini ilə məşğul olan fermer və kəndlilər arasında keçirilən sorğunun nəticələrinə görə, 

rəyi soruşulanların 36-sı (51,4%) pambıq yığımında kombaynla bağlı problemlərinin olmadığını 

bildirsələr də, 34 fermer (48,6%) yığım dövründə kombaynla bağlı çatışmazlığın olduğunu bildirib. 

Qanunla pambığın satınalma qiymətinin tərəflər arasında razılaşma əsasında pambığın növləri 

üzrə ayrı-ayrılıqda müəyyən edilməsi nəzərdə tutulsa da, İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev və Kənd 

Təsərrüfatı naziri Heydər Əsədov 2016-cı ildə pambıq istehsalı və emalı ilə məşğul olan müəssisələrin 

nümayəndələri ilə görüşdə məhsulun satınalma qiymətlərini özləri müəyyən etmişdilər5.   

Belə ki, bazar qaydalarına və xam pambıq istehsalçılarının maraqlarına zidd olaraq, məmurlar 

birinci növ pambığın bir tonu üçün alış qiymətini 500 manat, yəni o zamankı məzənnə ilə 312 dollar  

müəyyənləşdirmişdirlər. Halbuki 2015-ci ildə birinci növ pambığın alış qiyməti o zamankı məzənnə ilə 

520 dollar olmuşdu. Xatırladaq ki, dünya bazarında mahlıcın 1 tonunun qiyməti o zaman 1500 dollar 

civarında idi. Həmin vaxtlarda Azərbaycandan fərqli olaraq qonşu İranda 1 kiloqram pambığın zəmanətli 

alış qiyməti, 29 min 325 riyal (1 manat 50 qəpik) olmuşdu. Türkiyədə də pambığın alış qiyməti  

Azərbaycandakından yüksək idi.  

Xam pambıq istehsalçılarının qiymət fərqindən yaranan itkilərini kompensasiya etmək üçün 

hökumət fermerlərə subsidiya verilməsini qərara alıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

“Azərbaycan Respublikasında pambıqçılığın inkişafına dövlət dəstəyi haqqında” 2016-cı il 22 sentyabr 

tarixli 2350 nömrəli sərəncamına əsasən pambıq istehsalçılarına, tədarükçülərə təhvil verdikləri xam 

pambığın hər 1 (bir) kiloqramına (kondisiya çəkisində) görə 0,1 manat məbləğində subsidiya verilir. 

 

Apardığımız sorğuların nəticələri də göstərdi ki, xam pambıq istehsalçılarına verilən subsidiyanın 

həcmi fermer və kəndliləri qane etmir. Belə ki, sorğuda iştirak edənlərdən yalnız 18-i (25,7%) büdcədən 

verilən subsidiyanın onları qane etdiyini, 52-i nəfəri (74,3%) isə qane etmədiyini bildirib. Fermerlərin 

                                                             
5 http://kaspi.az/az/az/pambiin-qiymeti-artirilir/  

http://kaspi.az/az/az/pambiin-qiymeti-artirilir/
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subsidiyanın artırılması istəkləri əsasən 0,2-0,35 manat aralığında dəyişib. Qeyd edək ki, hətta bır kq üçün 

90 qəpik subsidiya istəyən fermerlər də olub.   
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3. İcra strukturları tərəfindən pambıq istehsalı sisteminə qanunsuz inzibati 

nəzarət mexanizminin formalaşdırılması 

3.1. Fermerlərin və büdcə təşkilatlarının rəhbərlərinin (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman və 

sair) pambıq əkməyə məcbur edilməsi 

Pambıq əkini, becərilməsi və yığımı prosesi rayon icra hakimiyyətlərinin və onların yerlərdəki 

strukturlarının birbaşa nəzarəti altında həyata keçirilir. Bələdiyyələr fermerləri məcburən pambıq əkininə 

məcbur etmək üçün icra hakimiyyəti subyektlərinə müvafiq yardımı həyata keçirirlər.  

Bu fakt dolayısı ilə müxtəlif səviyyəli rəsmi çıxışlarda etiraf olunub. 2106-cı ilin sentyabrında 

keçirilən pambıqçılığın inkişafına dair respublika müşavirəsində Prezident İlham Əliyev demişdi: 

“...Ümumi koordinasiya işlərini Prezident Administrasiyası öz üzərinə götürüb. Zeynal Nağdəliyev6 bu 

işlərlə şəxsən məşğuldur. Yerli icra başçıları qeyd etdiyim kimi, fəal işləyiblər... Bir daha demək 

istəyirəm, əvvəlki illərin təcrübəsi onu göstərir ki, əgər biz pambıqçılığın inkişafını ancaq biznes 

qurumlarının öhdəsinə buraxsaq, pambıqçılığı itirərik, necə ki, itiririk. Ona görə, çox ciddi dövlət siyasəti 

aparılmalıdır və dövlət burada əsas rol oynayır. Dövlətin rolu təkcə koordinasiya işlərinin təşkili ilə 

məhdudlaşmır...”
7
   

Monitorinq göstərdi ki, bütün rayon icra hakimiyyətləri fermerlərin pambıq əkininə məcbur 

edilməsi üçün səfərbər olunublar. Bəzi rayon icra hakimiyyətləri bunu gizli şəkildə həyata keçirsələr də, 

bəziləri öz qanunsuz fəaliyyətlərini rəsmi hesabatlarına və çıxışlarına belə daxil etməkdən çəkinmirlər. 

Goranboy rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyev 3 mart 2019-cu il 

tarixində “Goranboy rayonunda 2018-ci ilin yekunları və 2019-cu ildə qarşıda duran vəzifələrlə bağlı 

Goranboy rayon fəallarının yığıncağı”nda etdiyi çıxışda8 rayon icra hakimiyyətinin yerli strukturlarının 

birbaşa pambıq istehsalına qanunsuz müdaxiləsini təsdiq edir: “...Biz pambıq yığımında fərqlənən, plan 

tapşırığını vaxtından əvvəl yerinə yetirən Qırıqlı, Rəhimli, Veyisli, Quşçular kənd icra nümayəndələrini 

mükafatlandırdıq. Planı yerinə yetirən Nadirkənd, Yəhərçi Qazaxlar, Qızılhacılı, Qaramusalı, Goranboy, 

Qaradağlı, Nərimanlı, Alpout, Səmədabad və Boluslu icra nümayəndələrinə də təşəkkürümü bildirirəm. 

Təəssüf ki, Tatarlı, Baxçakürd, Dəyirmanlar, Sarov, Kələk, Yolqullar, Muzdurlar və digər bir neçə kənd 

icra nümayəndələri bu sahəyə yarıtmaz münasibət göstərdilər. Onlar belə işləməkdə də davam etsələr, biz 

həmin icra nümayəndələri ilə xudahafizləşəcəyik”. 

Bu çıxış rayon icra hakimiyyətlərinin başçıları tərəfindən yerli icra nümayəndələrinə konkret 

pambıq öhdəliyi qoyulmasının təsdiqidir. Monitorinq zamanı yerli icra nümayəndələrinin qoyulan 

öhdəliyi həmin ərazidə torpağı olan fermerlər və icra nümayəndəliyi daxilində fəaliyyət göstərən büdcə 

təşkilatlarının rəhbərləri arasında bölüşdürdüyü aşkara çıxarılıb. Monitorinq dövründə aşkara çıxarılmış 

                                                             
6 Prezidentin çıxışı tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası rəhbərinin müavini, hazırda isə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ərazi-təşkilati məsələlər üzrə köməkçisi - şöbə müdiri 

7 https://president.az/articles/21117/print 

8 http://goranboy-ih.gov.az/news/251.html 

https://president.az/articles/21117/print
http://goranboy-ih.gov.az/news/251.html
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pambıq istehsalı prosesinə rayon icra hakmiyyətləri tərəfindən qanunsuz müdaxilə faktlarını təqdim 

edirik: 

2 noyabr 2018-ci il. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 oktyabr 2018-ci il tarixli 

sərəncamı ilə Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin olunan Asif Ağayev noyabrın 1-də icra 

nümayəndələrinin, bələdiyyə sədrlərinin və büdcə təşkilatlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə kənd 

təsərrüfatının vəziyyəti ilə bağlı müşavirə keçirib. Müşavirədə çıxış edən icra başçısı pambıqçılığın 

Beyləqan rayonu üçün prioritet sahə olduğunu vurğulayıb və yeni tapşırıqlar verib: 

1. Gələn ildən bələdiyyələrdən icarəyə götürülən torpaqlarda yalnız pambıq əkilsin; 

2. Artıq polislər də bu prosesə qoşulmalı və pambıq əkilməsi ilə bağlı indidən öhdəliklər götürməlidirlər; 

3. Hər bir kəndin, qəsəbənin pambıq əkilməsi ilə bağlı öhdəliyinə elə müşavirədəcə baxılıb və yaşayış 

məntəqələrinin malik olduqları əkin sahələrinə uyğun olaraq öhdəlikləri 30-50% aralığında artırılıb9. 

5 noyabr 2018-ci il. Füzuli rayonunda ipəkçiliyə üstünlük verilsə də, Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı Alı Alıyev pambıqla bağlı yerli icra nümayəndələrinə, fermerlərə və büdcə təşkilatlarının 

rəhbərlərinə plan qoyur. Bu il Haramı düzündə və köhnə Fin şəhərciyinin ərazisində belə pambıq əkdirən 

icra strukturları növbəti ildən ipəkçiliyin xeyrinə müəyyən yumşalmaya gedib. Məsələn, Bala Bəhmənli 

kəndinə ötən illə müqayisədə təxminən 3 dəfə daha az plan qoyulub: 100 ha. Əhmədbəyli kəndinə isə 200 

ha sahədə pambıq əkmək tapşırılıb.  

Kənd üzrə icra nümayəndəsi qoyulan planı fermerlər, məktəb direktoru və bələdiyyə arasında 

bölüşdürüb. Füzuli rayonunda müəllimlər öz pay torpaqlarında pambıq əkilməyə məcbur edilmir, 

əvəzində hər məktəb direktoru 2 ha sahədə pambıq əkmək öhdəliyi götürüb. 

Daha bir neçə fakt. Mahmudlu-2 kəndindən fermer Ramiq Həsənova (100 ha torpağı var) zorla 

10 ha, başqa bir fermer Əliyəddin Əsədova (50 ha torpağı var) məcburən 5 ha pambıq əkmək öhdəliyi 

qoyulub. 

Rayondan verilən məlumatda deyilir ki, suvarma ilə bağlı problem olduğundan icra 

nümayəndələri fermerləri başa çatmaqda olan ildəki kimi məcburi pambıq əkininə cəlb etməyə 

çəkinirlər10. 

8 noyabr 2018-ci il. Sabirabad rayonunda pambıq əkməyə məcbur edilmiş büdcə təşkilatlarının 

(səhiyyə, təhsil, mədəniyyət və sair) rəhbərlərindən bəziləri fermerlərdən baha qiymətə pambıq almağa 

başlayıblar. Səbəb onların icra hakmiyyəti orqanlarının tələbi ilə məcburən pambıq əkdirdikləri 

tarlalarda məhsuldaqlığın aşağı olmasıdır. 

Pambıq əkilməsi və becərilməsi ilə bağlı heç bir bilik və bacarığa malik olmayan rəhbər işçilərə 

plan qoyulduğundan onlar pambığı daha baha qiymətə (birinci növ pambığn alış qiyməti olan 65 qəpik 

üstəgəl 10 qəpik subsidiyadan, yəni 75 qəpikdəın daha yüksək qiymətə) alıb qəbul məntəqələrinə təhvil 

verməyə məcburdurlar. Əks halda onları ən yaxşı halda işdən azad olunma, ən pis halda isə rəhbərlik 

                                                             
9 https://www.facebook.com/Az%C9%99rbaycan-pamb%C4%B1q%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1-
336468150447495/?modal=admin_todo_tour 
10 Yenə orada. 

https://www.facebook.com/Az%C9%99rbaycan-pamb%C4%B1q%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1-336468150447495/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Az%C9%99rbaycan-pamb%C4%B1q%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1-336468150447495/?modal=admin_todo_tour
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etdikləri idarənin yoxlanılması gözləyir. Bütün riskləri gözə alan rəhbərlər yeganə çıxış yolunu 

fermerlərdən pambıq alıb qəbul məntəqələrinə təhvil verməkdə görürlər.11  

25 noyabr 2018-ci il. Hacıqabul, Sabirabad və Saatlı rayonlarının icra hakimiyyətləri məcburi 

pambıq əkən, lakin qoyulmuş öhdəliyi ödəyə bilməyən "zorən fermerlərdən" - səhiyyə, təhsil 

müəssisələrinin və digər büdcə qurumlarının rəhbərlərindən və işçilərindən, eyni zamanda bələdiyyə 

sədrlərindən və icra nümayəndələrindən hardan olursa olsun, pambıq alıb qəbul məntəqələrinə təhvil 

vermək tələb olunur. 

Bu işdə qəbul məntəqələri "zorən fermerlərə" öz "xidmətlərini" təklif edirlər. Fermerlərdən 

pambıq qəbul edərkən zibil və nəmlik faizini yüksək yazan və bu yolla xeyli pambıq toplayan qəbul 

məntəqələri ehtiyat pambığı məcburi pambıq əkmiş, lakin planı ödəyə bilməmiş fermerlərə satırlar.12 

27 noyabr 2018-ci il. Sabirabad rayonu Hacıbəbir icra nümayəndəliyinə daxil olan Qardaşkənd 

kəndində pambıq əkməyə məcbur edilmiş kənd müəllimi Həsənov Malik Bədəl oğlunun öz sahəsində mal-

qara otarmaq istəyi icra nümayəndəsi tərəfindən etirazla qarşılanıb və o, tarlanın otarılmasına imkan 

verməyib. 

İcra nümayəndəsi ilin əvvəlində qoyulmuş öhdəliyi yerinə yetirməyən bütün pambıq əkənlələrə 

Sabirabad rayon icra baçısı Nazim İsmayılovun tapşırığını çatdırıb ki, yanvar ayının 15-ə kimi pambıq 

yığımı davam edəcək.13 

3 dekabr 2018-ci il. İmişli rayonunda büdcə təşkilatlarının işçilərinin məcburən pambıq yığımına 

cəlb olunması rayon icra hakimiyyəti tərəfindən mövsüm ərzində mütəmadi həyata keçirilib. İmişli Rayon 

İcra Hakimiyyətinin İnformasiya təminatı və təhlili sektorunun müdiri Paşayev Ziya Əlsafa oğlu və 

İçtimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdir müavini,dini qurumlarla iş təşkilatçısı İbrahimov 

Hüseyin Əlizadə oğlu birbaşa bu işin icrası üçün təyin olunublar. 

Onlar büdcə təşkilatlarının pambıq yığımına cəlb olunmasına cavabdeh şəxslər kimi son 3 ayda 

hər gün səhər saat 7-də rayon mərkəzindən işçilərlə birlikdə pambıq tarlalarına getmiş və günün sonuna 

kimi onların işinə nəzarəti həyata keçirmişlər. 

Bu gün də havalar imkan verən kimi, xüsusilə "Şirinqum" adlanan ərazidə dövlət orqanlarının 

işçiləri tərəfindən məcburən pambıq yığılması prosesi onların birbaşa nəzarəti altında həyata keçirlir.14 

13 dekabr 2018-ci il. Salyan Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Sevindik Hətəmov növbəti ildə 

pambıq əkini ilə bağlı məktəb direktorlarına yeni öhdəlik müəyyən edib. Rayonda fəaliyyət göstərən 44 

məktəb direktorunun hər biri 2019-cu ildə 20 ha sahədə pambıq əkməlidirlər. Öhdəliyi icra etməyən 

məktəb direktorları işdən çıxarılmaqla hədələnir.  

Qeyd edək ki, tələb olunan sahədə pambıq əkmək üçün məktəb direktorları bu işə müəllimləri cəlb 

etməli, qoyulan öhdəliyi onlar arasında bölüşdürməlidirlər. Müəllimlərin bu işə isti münasibət 

bəsləməməsinə baxmayaraq, məktəb direktorlarının analoji üsulla onları təhdid edirlər. 

                                                             
11 Yenə orada. 

12 Yenə orada. 

13 Yenə orada. 

14 Yenə orada. 
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Artıq bir məktəb direktorunun könüllü olaraq ərizə yazdığı bildirilir15. 

20 dekabr 2018-ci il. Sabirabad rayonundan daxil olan məlumata görə, Rayon İcra 

Hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmayılovun tapşırığı ilə ərazi üzrə icra nümayəndələri məktəb 

direktorlarına gələn il üçün pambıqla bağlı konkret öhdəlik qoyurlar. Məktəb direktorları indidən 

pambığı qəbul edən MMC-lərlə müqavilə bağlamağa məcbur edilir. Məktəb direktorlarının götürdükləri 

öhdəliyi məktəb müəllimləri arasında bölüşdürmələri gözlənilir16. 

22 yanvar 2019-cu il. Respublika ərazisində qeyri-sabit hava şəraitinə rəğmən Sabirabad rayonu 

İcra Hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmayılovun tapşırığı ilə rayon tarlalarında pambıq yığımı davam 

edir. İcra başçısı yerli icra nümayəndələrinə, bələdiyyə sədrlərinə və büdcə təşkilatlarının rəhbərlərinə 

pambıq planı dolana qədər yığımının davam etdirilməsini tapşırıb17. 

25 fevral 2019-cu il. "Azərbaycan pambıqçılığı" səhifəsinə Hacıqabul rayonunda pambıq əkən 

fermer Həsənov İmran Malik oğlundan məktub daxil olub. Fermer məktubunda yerli icra hakimiyyəti 

orqanlarının təzyiqi ilə 5 hektarlıq torpağının 2 hektarında məcburən pambıq əkdiyini, ancaq bunun 

müqabilində ona vəd olunan maddi dəstəyin verilmədiyini yazır. Toxumdan başqa, bütün xərcləri 

(yemləmə, gübrə, nəqliyyat, şum, mala, alaqetmə, dərmanlama, işçilərin zəhmət haqqı, tarlada baş verən 

bədbəxt hadisələr zamanı ilkin tibbi yardımın göstərilməsi və sair) özünün çəkdiyini bildirən fermer 

sonda təəssüflə qeyd edir ki, çəkdiyim əziyyətə, itirdiyim vaxta baxmayaraq cəmi 200 manat qazancla 

çıxmışam. Mövsümün sonunda (yanvar 2019-cu il) pambığının bir hissəsinin tarlada qaldığını yazan 

fermer hətta kiloqramı 20 qəpiyə belə pambıq yığan tapa bilməyib18. 

Monitorinqin əhatə etdiyi rayonlarda 63-ü kişi, 7-si qadın olmaqla 70 fermer və kəndli arasında 

sorğu keçirilib.19  Rəyi soruşulanlardan 35 nəfəri (50%) pambığı digər tərəvəz və bitkilərdən sərfəli hesab 

etdiyinə görə şəxsi istəyi ilə pambıq əkməyə qərar verdiyini bildirib. Qalan 35 nəfərin 19-u (27,1%) icra 

nümayəndəsi və bələdiyyə sədrinin təzyiqi ilə pambıq əkdiyini etiraf edib. 16 respondent isə (22,9%) 

fermer olmadığını və pambığı büdcə təşkilatında çalışdığı üçün məcburən əkdiyini söyləyib. 

                                                             
15 Yenə orada. 

16 Yenə orada. 

17 Yenə orada. 

18 Yenə orada. 

19 Sorğu Azərbaycanın pambıqçılıq üzrə ixtisaslaşmış 7 rayonunda (Saatlı, Hacıqabul, Sabirabad, Beyləqan, İmişli, Füzuli, 

Səlyan) aparılıb. Hər rayondan 10 nəfər pambıq əkən fermer sorğuya cəlb edilib. Sorğuya cəlb edilən 70 nəfər pambıq əkən 

fermerin 63 nəfəri kişi, 7 nəfəri isə qadın olub. Bu fermerlerin 68-in ailə vəziyyəti evli, biri subay, biri isə dul olub. 

Respondentlərin 61-i kənddə, 7-i rayon mərkəzində 2-i isə qəsəbədə yaşayıb. Onlardan 32 nəfəri orta, 11 nəfəri natamam orta, 27 

nəfəri isə ali təhsillidir.  
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Rəyi soruşulan fermerlər və kəndlilərdən ən çox Beyləqanda fəaliyyət göstərənlər öz istəklərinin 

ziddinə gedərək pambıq əkiblər. Onların yalnız 30%-i öz xoşu ilə pambıq əkdiyini deyib. Respondentlərin 

40%-i icra nümayəndəsi və bələdiyyə sədrinin təzyiqi ilə pambıq əkdiyini etiraf edib. Sorğuya cəlb 

olunanların 30%-i fermer olmadığını və pambığı büdcə təşkilatında çalışdığı üçün məcburi əkdiyini 

bildirib. Rəy sorğusunun nəticələrinə görə, digər rayonlarda öz istəyilə pambıq əkənlərin xüsusi çəkisi 

40%-dən 80%-ə qədər aralıqda dəyişir. 

Respondentlərin tən yarısının (35 fermer) əkdiyi pambıq sahəsi 5 ha və ondan aşağı tarlalar olub. 

17 nəfər fermer (24,3%) 5-10 ha aralığında olan sahədə pambıq əkib. 10% (7 nəfər) fermerin əkdiyi sahə 

10-20 ha aralığında olub. Qalan 15,7% (11 nəfər) fermer isə daha böyük sahələrdə pambıq əkib. 

 

Fermer və kəndlilərin 74.3%-nin 10 ha-dan (o cümlədən, 50%-nin 5 ha-dan) aşağı torpaqlarda 

pambıq əkməsi dolayısı ilə bu fikri təsdiq edir ki, onlar bunu öz istəkləri ilə etməyiblər, çünki kiçik ölçülü 

sahələrdə pambıq əkini sərfəli deyil, heç bir fermer bunu bilə-bilə belə riskə getməz. Rayonlar üzrə bu 

göstərici dəyişir. Məsələn, Saatlıda sorğuya cəlb olunan fermer və kəndlilərin 80%-nin pambıq əkdiyi 

sahə 2-5 ha aralığında olub. Beyləqanda hətta 6 sot sahədə pambıq əkən olub. Bu rayonda respondentlərin 
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70%-i 0,6-2 ha aralığındakı sahələrdə pambıq əkib. İmişlidə isə daha böyük sahələrdə pambıq əkilməsi 

qeydə alınıb. Sorğuya cəlb olunan respondentlərin 50%-i 5-40 ha aralığında sahədə pambıq əkib. 

Monitorinqlərimiz nəticəsində məlum olub ki, bu rayonda bələdiyyələrdən və özəl şəxslərdən 

icarəyə götürdükləri torpaqlarda pambıq əkənlərin əksəriyyəti məmurlar və emal müəssisələrinin 

işçiləridirlər. Toplanmış monitorinq materiallarına görə, 2018-ci ildə pambıq əkilmiş İmişli rayonunun 

Cavadxanlı kəndində yerləşən 18 hektarlıq sahə vaxtilə adı çəkilən kəndin sakinlərinin pay torpağı olub. 

Sonradan “MKT-İK” MMC-nin məsul işçisi Məcnun Şükürov pay torpaqlarını sakinlərdən satın alıb. 

Sakinlər pay torpaqlarını imkansızlıqdan satıblar20.  

 Füzuli rayonunda da əsasən kiçik sahələrdə pambıq əkilib. Rəyi soruşulanlardan 40%-nin pambıq 

əkdiyi sahə 3-5 ha aralığında, 60%-nin pambıq sahəsi isə 6-15 ha aralığında olub. Salyanda isə respondent 

fermer və kəndlilərin 40%-nin pambıq əkdiyi sahə 3,5-6 ha aralığında, 40%-nin sahəsi 7,4-19 ha 

aralığında olub. İki fermer isə müvafiq olaraq 26 və 40 ha-lıq sahədə pambıq əkib. 

Fermer və kəndlilər özəl pay torpaqlarında, bələdiyyədən və dövlətdən icarəyə götürdükləri 

sahələrdə pambıq əkiblər. Rəyi soruşulanların 33 nəfəri (47,1%) pambıq əkdiyi torpağın şəxsi pay torpağı 

olduğunu, 14 nəfəri isə (20%) torpağı bələdiyyədən icarəyə götürdüyünü bildirib. Digər 19 fermer isə 

(27,1%) torpağı başqa özəl şəxslərdən icarəyə götürdüyünü bildirib. Dövlətdən torpaq icarəyə götürən 

fermerlərin sayı isə 4 nəfər (5,8%) olub. 

 

Monitorinq zamanı aşkar edilib ki, yerli icra hakimiyyəti orqanlarında çalışan məmurlar və 

pambıq emal ilə məşğul olan sahibkarlar da pambıq əkmişlər. Büdcə vəsaitləri və inzibati resurslar 

hesabına onların təsərrüfatlarına hərtərəfli köməklik göstərilmiş21, istehsal etdikləri məhsul digərlərinin 

hesabına artırılmışdır. İstehsal etdikləri məhsulun digərlərinin hesabına artması fermer və kəndlilərin 

                                                             
20 Azərbaycan pambıqçılığı səhifəsi 
21 Məmurların fermer və kəndlilərin böyük problem yaşadığı məsələlərdə - suvarma suyu təchizatında, şumlama, malalama, 

becərilmə və yığım dövründə texnika sarıdan heç biri çətinliyi olmayıb, onların sahələrinə yüksək diqqət göstərilib. 
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hüquqlarının pozulması, onlar tərəfindən emal müəsisələrinə təhvil verilən pambığın zibilliyinin, 

nəmliyinin olduğundan daha çox mövsümün əvvəlində 6-10%, yığımın sonuna doğru isə hətta 35-40 faiz 

gostərilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur. Məmurlar bu yolla hazır məhsulun bir hissəsini 

mənimsəmişlər22. 

Monitorinq  müddətində bununla bağlı aşağıdakı faktlar qeydə alınmışdır: 

29 oktyabr 2018-ci il. Pambıq əkilən rayonlardan (Salyan, Hacıqabul, Sabirabad, Saatlı, 

Beyləqan, Füzuli, İmişli) daxil olan məlumatlara görə, fermerləri narazı salan ən ciddi məsələlərdən biri 

qəbul məntəqələrində çirklilik dərəcəsinin yüksək yazılmasıdır. Daxil olan məlumatlarda, Sabirabadda 

10%-ə yaxın, Beyləqanda 6%-çirklilik dərəcəsi yazıldığı bildirilir. Bu o deməkdir ki, sahibkar 1 ton 

pambığı qəbul məntəqəsinə təhvil verəndə çirklilik dərəcəsi 10% yazılırsa, real olaraq sahibkardan 1 ton 

yox, 900 kq pambıq qəbul edildiyi rəsmiləşdirilir23. 

30 oktyabr 2018-ci il. Son günlər regionlarda havaların yağışlı keçməsi pambıq yığımını 

çətinləşdirməklə yanaşı, məhsulun nəmliyinin artmasına səbəb olub. Bu gün fermerlərdən aldığımız 

məlumata görə, Hacıqabul, Sabirabad və Saatlıda rayonunda pambıq qəbulunu həyata keçirən 

müəssisədə çirklilik və nəmlilik faizini 25%-dən 45%-ə qaldırıblar.24 

Bəzi rayonlarda fermerlər icra strukturlarıının təzyiqinə davam gətirməyib, məcburən pambıq 

əksələr də, sonradan pambığa aqrotexniki qulluq eləməyib, tarlaları taleyin ümidinə buraxıb, pambığı 

yığmayaraq, sahələrdə mal-qoyun otarıblar. Bu barədə videogörüntülərin və monitorinq qrupunun 

yerlərdə apardığı müşahidələrin nəticələrinə uyğun olaraq hazırlanmış videoçarxlarda ətraflı məlumat 

verilib25.  

Onları buna vadar edən bir çox səbəb var ki, ən əsası pambıq əkininin gəlirsiz və əziyyətli 

olmasıdır. Pambıq yığımının monitorinqi dövründə Salyan, Sabirabad, Beyləqan və Füzuli rayonlarında 

belə pambıq sahələri qeydə alınıb.  

 

 

Şəkil 1. Qamış basmış pambıq sahəsi, Sabirabad rayonu    Şəkil 2. Baxımsız pambıq tarlası, Beyləqan rayonu     

                                                             
22 https://www.azadliq.info/182797.html  

23 Azərbaycan pambıqçılığı səhifəsi 

24 Yenə orada. 

25 https://www.youtube.com/watch?v=rXadFwRfeaI&t=181s 

https://www.youtube.com/watch?v=-DwV0ManQgA&t=37s 

https://www.azadliq.info/182797.html
https://www.youtube.com/watch?v=rXadFwRfeaI&t=181s
https://www.youtube.com/watch?v=-DwV0ManQgA&t=37s
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Şəkil 3. Mal-qara otarılan pambıq sahəsi, Salyan rayonu     Şəkil 4. Sahələrdə qalan pambıq, İmişli rayonu     

Monitorinq məlumatları təsdiq edir ki, büdcə təşkilatlarının rəhbərləri onlara qoyulmuş pambıq 

planını işçilərinə pambıq əkdirməklə ödəməyə çalışıblar. Qeyd edək ki, bu hal büdcə təşkilatları içərisində 

daha çox təhsil müəssisələrində müşahidə olunub.  

Monitorinq aparılan 7 rayonda demək olar ki, bütün məktəb direktorları məcburən pambıq 

əkiblər. Direktorlar, adətən pambığı öz pay torpaqlarında əkiblər, lakin monitorinq zamanı hətta məktəbin 

həyətində pambıq əkdirən məktəb direktoru da aşkarlanıb. 

Beyləqan Rayonunun Birinci Şahsevən kəndinin Gəray Əsədov adına 1 nömrəli orta 

məktəbinin direktorunun məktəbin həyətində pambıq əkdirməsi monitorinq hesabatının eksperti Qubad 

İbadoğlu tərəfindən fotofaktların köməyilə Facebook hesabında ictimailəşdirildikdən sonra əksər mətbuat 

orqanlarında dərc olunmuş26, Beyləqan Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Xuraman Rüstəmova məsələ ilə 

bağlı rəsmi açıqlama vermişdir27.  

 

Şəkil 5-6. Beyləqan rayonu, Birinci Şahsevən kəndi, məktəbin pambıq əkilmiş həyəti 

 

                                                             
26 https://www.yeniavaz.com/az/newscontent/znewscontent/86272/azerbaycanda-direktor-mektebin-heyetinde-pambiq-ekdirib-

fotolar,  https://www.az24saat.org/məktəbdə-pambiq-tarlasi-salinib-foto-157779.html,  https://www.xural.com/məktəbdə-

pambiq-tarlasi-salinib/ 

27 http://aztehsil.com/news/7636-thsil-bsinin-mdiri-hytind-pambq-kiln-mktbdn-dand-bunun-nyi-pisdir-ki.html, 

http://azedu.az/az/news/7484 

https://www.yeniavaz.com/az/newscontent/znewscontent/86272/azerbaycanda-direktor-mektebin-heyetinde-pambiq-ekdirib-fotolar
https://www.yeniavaz.com/az/newscontent/znewscontent/86272/azerbaycanda-direktor-mektebin-heyetinde-pambiq-ekdirib-fotolar
http://aztehsil.com/news/7636-thsil-bsinin-mdiri-hytind-pambq-kiln-mktbdn-dand-bunun-nyi-pisdir-ki.html
http://azedu.az/az/news/7484
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3.2. Büdcə təşkilatlarının işçilərinin məcburən pambıq yığımına cəlb olunması  

2018-ci il pambıq yığımı dövründə tarlalarda aparılmış müşahidə, monitorinq, çəkiliş və 

sorğuların ümumiləşdirilmiş nəticələri göstərdi ki, Azərbaycanda pambıqçılıqla bağlı insan hüquqlarının 

pozulması faktlarından biri də büdcə təşkilatlarının müxtəlif inzibati üsullarla pambıq yığımına cəlb 

olunmasıdır.  

Azərbaycan Respublikasının ratifikasiya etdiyi beynəlxalq sənədlərdən biri də Beynəlxalq Əmək 

Təşkilatının (BƏT) “Məcburi və ya icbari əmək haqqında”28 və “Məcbir əməyin aradan qaldırılması 

haqqında”29 konvensiyalardır. “Məcburi və ya icbari əmək haqqında” konvensiyanın məqsədləri üçün 

“məcburi və ya icbari əmək” dedikdə, şəxsin iradəsinin əleyhinə və razılığı olmadan onun məcburən 

təhdid altında hansısa işin gördürülməsi nəzərdə tutulur. Təbii ki, hərbi mükəlləfiyyət, hansısa 

məhkəminin hökmü ilə  yerinə yetirilən, fövqəladə hallarda (yanğın, sel, daşqın, zəlzələ, güclü epidemiya 

və sair) görülən işlər bu konvensiyanın əhatə dairəsinə daxil deyil. Konvensiyalara görə sənədi 

ratifikasiya etmi. Ölkələrdə səlahiyyətli dövlət qurumları özəl təşkilatlarının xeyrinə insanların məcburi 

və ya icbari əməyə cəlb olunması barədə qərara verməməli və başqalarının da bunu etməsinə yol 

verməməlidirlər. Sənəddə birmənalı şəkildə yazılıb ki, heç bir özəl təşkilatın məhsul istehsalı və ya yığımı 

məqsədilə insanları məcburi əməyə cəlb etmək kimi üstün imtiyazı yoxdur.  

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında da qeyd olunur ki, hər kəsin əməyə olan 

qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək hüququ 

vardır. Heç kəs zorla işlədilə bilməz. Əmək müqavilələri sərbəst bağlanılır. Heç kəs əmək müqaviləsi 

bağlamağa məcbur edilə bilməz.30 

Əmək Məcəlləsində təsdbit olunub ki, hər hansı qayda və üsulla zor işlətməklə, həmçinin əmək 

müqaviləsinə xitam veriləcəyi hədə-qorxusu ilə işçini əmək funksiyasına daxil olmayan işi (xidməti) 

yerinə yetirməyə məcbur etmək qadağandır. İşçini məcburi əməyə cəlb edən təqsirkar şəxslər 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə cəlb edilirlər. Məcəlləyə görə, yalnız hərbi və ya 

fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar müvafiq qanunvericilik əsasında, habelə qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə 

hökmlərinin icrası zamanı müvafiq dövlət orqanlarının nəzarəti altında yerinə yetirilən işlərdə məcburi 

əməyə yol verilir31. 

Monitorinqin əhatə etdiyi 7 rayonun hər birində məcburi əməklə bağlı faktlara rast gəlinmişdir. 

Toplanmış faktlar büdcə təşkilatlarının işçilərinin mövsüm dövründə məcburən pambıq yığımına 

aparılmasını təsdiq edir. Xüsusilə, təhsil müəssəsilərinin texniki işçilərinin 3 ay pambıq yığımına 

aparılması təkzibolunmaz faktlardandır. Montorinq zamanı bu istiqamətdə qeydə alınmış faktları təqdim 

edirik:  

                                                             
28 1 may 1932-ci ildə qüvvəyə minib. 

29 17 yanvar 1959-cu ildə qüvvəyə minib. 

30 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 35. Əmək hüququ. 

31 Əmək Məcəlləsi. Maddə 17. Məcburi əməyin qadağan edilməsi 
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12 oktyabr 2018-ci il. Salyan rayonu Mənzil-təsərrüfat İdarəsinin işçiləri bütün mövsüm boyu  

rayon ərazisində yerləşən müxtəlif pambıq sahələrində yığima aparılıblar.32 

13 noyabr 2018-ci il. İmişli Rayon Gigiyena və Epidemologiya Mərkəzinin işçisi "Azərbaycan 

pambıqçılığı" “Facebook” səhifəsinə bildirib ki, pambıq əkinindən başlayaq bu günədək onları məcburən 

tarlalarda işləməyə aparıblar. Adının çəkilməsini istəməyən əməkdaş əlavə edib: "İşlədiyimiz sahələr 

rayonun məmurlarına məxsusdur. Alaq da etmişik, pambıq da yığmışıq. Getmək istəməyənləri işdən 

çıxarmaqla təhdid etdiklərinə görə rəhbərliyin dediklərini etməyə məcburuq".33 

19 noyabr 2018-ci il. Saatlı şəhərində yerləşən körpələr evi - uşaq bağçalarının işçiləri pambıq 

mövsümü dövründə məcburi olaraq yığıma cəlb edilib. Məlumatı səhifəmizə göndərən mənbənin 

məlumatına görə, yığıma cəlb olunma növbəlilik əsasında aparılır, hər gün ən azı 2 işçi uşaqlarla məşğul 

olmaq üçün bağçada saxlanılır. Bəziləri yığıma könüllü gedir, çünki başçadan aldıqları, respublika üzrə 

müəyyənləşdirilmiş yaşayış minimumundan belə aşağı olan maaş dolanmaq üçün kifayət etmir.  

Qeyd edək ki, Saatlı rayonunda 21 Körpələr evi-uşaqlar bağçası var, onun 5-i Saatlı şəhərində yerləşir.34 

30 noyabr 2018-ci il. Pamblq mövsümü sona yaxınlaşdıqca, götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirə 

bilməyən rayonların icra hakimləri sahələrdə qalan pambığın toplanması üçün bütün inzibati metdolara 

əl atırlar. Hətta büdcə təşkilatlarının işçilərini yağışlı havalarda palçıqlı tarlalarda işləməyə məcbur 

etməkdən belə çəkinmirlər. 

29 noyabr 2018-ci il tarixində Sabirabad Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Qarayev Pəhlivan 

Haqverdi oğlu məktəb direktorlarının iştirakı ilə geniş yığıncaq keçirib. Təhsil şöbəsinin müdiri 

Sabirabad rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmayılov adından məktəb direktorlarına ciddi 

tapşırıq verib ki, pis hava şəraitinə baxmayaraq məktəblərin bütün texniki işçiləri pambıq yığımına cəlb 

edilməlidir.35 

15 dekabr 2018-ci il. Hacıqabul rayonunda yerləşən məktəblərin texniki işçiləri – xadimələr, 

təsərrüfat işlərinə baxan işçilər pambıq yığımına cəlb olunublar. Yığıma getmək istəməyən işçilər məktəb 

direktorları tərəfindən işdən çıxarılmaqla hədələniblər.36 

21 dekabr 2018-ci il. İmişli rayonunda Mədəniyyət Evinin işçiləri icra hakimiyyətinin işçilərinə 

və rayonun polis rəisinə məxsus olan pambıq sahələrində işləməyə məcbur edilirlər. Bu hal pambığın 

əkilməsi, becərilməsi və yığımı mərhələlərinin hər birini əhatə edib. Etiraz edənlər işdən çıxarılmaqla, ən 

yaxşı halda əmək haqqılarının azaldılması ilə təhdid edilirlər.37 

Pambıq yığımı dövründə monitorinq keçirilən 7 rayonda məcburi şəkildə yığıma cəlb olunmuş 70 

işçi arasında (hər rayondan 10 işçi) sorğu keçirilib38. Rəyi soruşulan respondentlərdən 58-i (82,9%) dövlət 

                                                             
32 Azərbaycan pambıqçılığı səhifəsi 

33 Yenə orada. 

34 Yenə orada. 

35 Yenə orada. 

36 Yenə orada. 

37 Yenə orada. 

38 Sorğuya cəlb edilən 70 nəfər məcburi pambıq yığanın 13 nəfəri kişi, 57 nəfəri isə qadın olub. Pambıq yığanların 53 nəfərinin 

ailə vəziyyəti evli, 10 nəfəri subay, 5 nəfəri dul, 2 nəfəri isə boşanmış olub. Respondentlərin 61 nəfəri kənddə, 8 nəfəri rayon 
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qurumlarında, 10 nəfər (14,3%) bələdiyyə orqanlarında, 2 nəfər (2,9%) isə özəl sektorda fəaliyyət 

göstərib. Respondentlərin 63 nəfəri (90%) texniki işçi, 7 nəfəri (10%) isə mütəxəssis kateqoriyasına aid 

olub.  

 

Saatlıda, Beyləqanda və Füzulidə məcburən pambıq yığanların hamısı dövlət qurumlarında 

çalışanlar olublar.  Hacıqabulda sorğuya cəlb olunanların 70%-i dövlət qrumlarında, 20%-i  bələdiyyə 

orqanlarında, 10%-i isə özəl sektorda fəaliyyət göstərənlər, Sabirabadda 80%-i dövlət qurumlarında, 

20%-i isə bələdiyyədə çalışanlar, İmişlidə 70%-i dövlət, 30%-i bədədiyyə işçiləri, Salyanda 60%-i dövlət, 

20%-i bələdiyyə, 10%-i özəl qurumlarda işləyənlər olub. 

 “Sizi hansı məcburi şərtlərlə pambıq yığmağa cəlb edirlər” sualına məcburən pambıq 

yığımına cəlb olunanların 51 nəfəri (72,9%) “işdən çıxarmaqla təhdid edirlər”, 12 nəfəri (17,1%) “əmək 

haqqını azaldacaqlarını deyirlər”, 7 nəfər (10%) isə “daha aşağı maaşlı işə keçirməklə hədələyirlər” 

cavablarını veriblər. 

 

                                                                                                                                                                                                    
mərkəzində, 1 nəfəri isə qəsəbə tipli yaşayış məskənində yaşayıb. Onlardan 47 nəfərinin təhsili orta, 14 nəfərinin natamam orta, 9 

nəfərinin isə ali olub. 
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Sorğuya cəlb olunanların 23 nəfəri (32,9%) məcburi pambıq yığımına cəlb olunmağına etraz 

etdiyini, ancaq bunun heç bir nəticəsinin olmadığını bildirib. 4 nəfər (5,7%) isə yığıma aparılmasına etiraz 

edib, bunun nəticəsini görüb. Onları pambıq yığımına məcburən aparılmağa etiraz etməyən digər iş 

yoldaşlarına nisbətən daha az yığıma cəlb ediblər. Rəyi soruşulanlardan 43 nəfər (31,4%) isə etiraz 

etməyin heç bir faydası olmayacağı qənaətində olduğundan bu variantdan istifadə etmədiklərini 

bildiriblər.  Məsələn, Saatlıda respondentlərin heç biri məcburən pambıq yığımına cəlb olunmasına etiraz 

etməyib. Hacıqabulda, Füzulidə və Sabirabadda isə resopondentlərin 50%-i məcburi əməyə etiraz etsə də, 

nəticəsi olmayıb. Sabirabadda respondentlərin 60%-i məcburən yığıma aparılmasına etiraz atsə də, 

onlardan yalnız bir nəfəri etirazının faydası olduğunu, digərlərinə nisbətən pambıq yığımına daha az 

aparıldığını deyib. İmişlidə respondetlərin 40%-i məcburi pambıq yığımına cəlb olunmağına etraz 

etdiyini, onlardan 20%-nin digər iş yoldaşlarına nisbətən yığıma daha az cəlb olunduğunu deyib. 

Salyanda məcburi əməyə cəlb olunanların 90%-i buna eturaz etməyib. 

 

“Sizi pambıq yığmağa kim məcbur edir” sualına respondentlərin 67,1%-i (47 nəfər) “işlədiyim 

dövlət idarəsinin rəhbəri”, 20%-i (14 nəfər) “icra nümayəndəsi”, 12,9%-i (9 nəfər) isə “bələdiyyə sədri” 

cavabını veriblər.  
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Sorğuya cəlb olunan işçilərin Saatlıda hamısı çalışdığıı büdcə təşkilatının rəhbəri, Hacıqabulda 

70% -i işlədiyi büdcə təşkilatının rəhbəri, 10%-i icra nümayəndəsi 20%-i bələdiyyə sədri, Sabirabadda 

80%-i dövlət idarəsinin rəhbəri, 20%-i bələdiyyə sədri, Beyləqanda 30%-i büdcə təşkilatının rəhbəri, 

60%-i icra nümayəndəsi, 10%-i bələdiyyə sədri, İmişlidə 80%-i dövlət idarəsinin rəhbəri, 10%-i icra 

nümayəndəsi, 10%-i bələdiyyə sədri, Füzulidə 60%-i büdcə təşkilatının rəhbəri, 40%-i icra nümayəndəsi, 

Salyanda 60%-i dövlət idarəsinin rəhbəri,10%-i icra nümayəndəsi 30%-i bələdiyyə sədri tərəfindən 

məcburən yığıma aparıldığını bildirib. 

 

 

Məcburi əməyə cəlb olunanlar arasında yığıma aparılma tezliyi də fərqlidir. Sorğuya cəlb olunan 

30 pambıq yığan (42,9%) ay ərzində 8-15 dəfə, 40 nəfər isə (56,1%) 16-30 dəfə pambıq sahəsinə 

aparıldığını qeyd edib.  

Saatlıda respondentlərin 80%-i ayda 30 gün pambıq yığdıqlarını deyiblər. Hacıqabulda sorğuya 

cəlb olunanların 70%-i ay ərzində 8-15 gün, 30%-i isə 18-22 gün aralığında pambıq sahəsinə aparıldığını 

qeyd edib. Sabirabadda 80% respondent ayda 20-30 gün arası pambıq yığdığını, 20% isə 8-10 gün 

çalışdığını deyib. 

Beyləqanda respondentlərin 70%-i ay ərzində 6-10 gün, 30%-i isə 11-15 gün aralığında pambıq 

sahəsinə aparıldığını qeyd edib. Füzulidə onların 70%-i ayda 15-22 gün, 30%-i isə 8-14 gün pambıq 

yığıb. Salyanda isə məcburi əməyə cəlb olunanların 60%-i ayda 16-20 gün, 40%-i isə 9-15 gün pambıq 

yığıb. 

Məcburi əməyə cəlb olunan respondentlərin hamısı yığdığı pambığın müqabilində zəhmət haqqı 

alıb. Yığdıqları pambığın hər kq-na görə respondentlərin 56 nəfəri (80%) 14-15 qəpik, 14 nəfəri (20%) isə 

12-13 qəpik aldığını qeyd edib. Hər kq-a görə ödənilən zəhmət haqqı rayonlar üzrə elə də ciddi 

fərqlənməyib. 
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Nəhayət, “Siz pambığın əkilməsində, suvarılmasında və becərilməsində də iştirak etmisiniz” 

sualına cavab olaraq respondentlərin 40 nəfəri (57,1%) ancaq yığımda, 27 nəfəri (38,6%) becərmədə və 

yığımda, 3 nəfər isə (4,3%) suvarma, becərmə və yığımda iştirak etdiyini deyib. 

 

Bu da onu göstərir ki, büdcə təşkilatlarının işçiləri pambığın əkini, becərilməsi və yığımı 

dövründə iştirak etsələr də, onlar əsasən yığım dövründə, qismən isə əkin və becərmə dövründə tarlalarda 

məcburi əməyə cəlb olunublar. Bu da ondan irəli gəlir ki, pambıq yığımı dövründə işçi qüvvəsinin 

çatışmazlığı özünü kəskin şəkildə büruzə verir. 

3.3 Tələbələrin pambıq yığımına cəlb olunması 

2018-сi il mövsümündə tələbələrin kütləvi şəkildə pambıq yığımına cəlb edilməsi faktlarına rast 

gəlinməmişdir. Hökumət tələbələrin pambıq yığımına cəlb olunmamasına insan hüquqları prizmasından 

deyil, pambıq yığmaq üçün kifayət qədər əmək resurslarının olması nöqteyi-nəzərindən yanaşaraq, 

tələbələrin məcburi əməyə cəlb edilməməsinə qərar verib. Bunu 2016-cı ilin Sabirabad rayonunda 

keçirilən Pambıqçılığın inkişafına dair respublika müşavirəsində Prezident İlham Əliyevin dedikləri də 

sübut edir: “Əgər 1970-ci illərdə əhali təqribən 7 milyon nəfər idisə, bu gün 10 milyona yaxınlaşır. Əgər o 
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illərdə pambıq yığımına tələbələri cəlb edirdilərsə, bu gün buna ehtiyac yoxdur. Çünki bizdə kifayət qədər 

əmək resursları var.”39 

Ancaq 29 sentyabr 2018-ci il tarixində Gəncədə yerləşən Azərbaycan Dövlət Aqrar 

Universitetinin (ADAU) rəsmi Facebook səhifəsində tələbələrin pambıq yığımına cəlb olunması ilə bağlı 

aşağıdakı məzmunda elan yerləşdirlib: 

“Pambıq yığımında iştiark etmək arzusunda olan ADAU tələbələrinin nəzərinə! 

Ölkədə pambıq yığımına başlanılması ilə əlaqədar pambıqçılarımn yanında olmaq, onlara dəstək 

nümayiş etdirmək, auditoriyada əldə olunan nəzəri bilikləri təcrübədə möhkəmləndirmək, tətbiq olunan 

innovativ texnologiyalarla yaxından tanış olmaq məqsədilə tələbələrimiz pambıq yığımı prosesinə 

qoşulmağa dəvət olunurlar. Yığım prosesi Gəncə Regional Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin 

sahəsində həyata keçirilir. 1 kiloqram pambığın yığılması üçün 20 qəpik ödənilir. Yığımda iştirak etmək 

arzusunda olan tələbələrin Aqronomluq fakültəsinin dekanlığına müraciət etmələri xahiş olunur. 

Əlavə məlumat üçün 022-256-81-15, 050-324-77-15, 055-464-67-65” 

Elan yerləşdirildikdən sonra layihənin ekspertləri Vahid Məhərrəmov və Qubad İbadoğlu faktı öz 

Facebook profillərində ictimailəşdirmiş, tələbələrin pambıq yığımına cəlb olunmasını insan hüquqlarının 

pozulması və məcburi əmək faktı kimi şərh etmişlər. Monitorinq qrupunun araşdırmasından sonra məlum 

olmuşdur ki, tələbələrin pambıq yığımına cəlb olunması elanda yazıldığı kimi könüllülük əsasında 

aparılmır. Bu məqsədlə həm təşviq, həm də inzibati metodlardan istifadə olunur. İlkin olaraq tələbələrə 

pambıq yığımı müqabilində akademik öhdəliklərdən (imtahan, zaçot) azad ediləcəkləri bildirilir. Bununla 

razılaşmayan tələbələr universitetdən xaric olunmaqla hədələnir. 

 

Şəkil 7. ADAU-nun rəsmi pambıq yığımı elanı                           Şəkil 8. ADAU-nun tələbələri pambıq yığır 

Tələbələrin qanunsuz olaraq pambıq yığımına cəlb edilməsi ilə ölkənin aparıcı saytlarında 

layihənin ekspertləri tərəfindən aparılan ictimai qınaq kampaniyasından sonra bu məsələyə dövlət 

qurumları tərəfindən rəsmi şəkildə reaksiya verilmiş və ADAU-nun 100-dən artıq tələbəsinin pambıq 

yığımına aparılması dayandırılmış, şəkil 8-də göstərilən elan universitetin rəsmi “Facebook” səhifəsindən 

yığışdırılmışdır. 

Qeyd edək ki, ADAU tələbələrinin qanunsuz  pambıq yığımına cəlb olunması faktı ilə bağlı 10-a 

yaxın saytda Azərbaycan, rus və ingilis dillərində məqalələr dərc olunmuşdur.40 

                                                             
39 http://atv.az/news/social/78118-pambiqciligin-inkisafina-dair-respublika-musaviresi-yenilenib-fotolar 
40 https://d9mc3ts4czbpr.cloudfront.net/az/site/opinion/30860/ 

http://www.contact.az/ext/news/2018/10/free/Social/en/75731.htm 

http://atv.az/news/social/78118-pambiqciligin-inkisafina-dair-respublika-musaviresi-yenilenib-fotolar
https://d9mc3ts4czbpr.cloudfront.net/az/site/opinion/30860/
http://www.contact.az/ext/news/2018/10/free/Social/en/75731.htm
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4. Pambıq tarlalarında işçilərin əmək hüquqlarının pozulması faktları 

20 ilə yaxındır ki, Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı istehsalçıları torpaq vergisi 

istisna olmaqla, bütün digər vergilərdən azaddırlar. Vergi Məcəlləsinin tələblərinə görə, azadolma 2024-

cü ilin 1 yanvarına qədər qüvvədədir. Fermerlər və kəndlilər bundan çıxış edərək elə başa düşürlər ki, 

onların vergi ödəyicisi kimi Vergilər Nazirliyində (VN) və ya ailə kəndli təsərrüfatı (AKT) kimi isə 

bələdiyyədə qeydiyyatdan keçməsinə, uçot və hesabat aparmasına, işçilərlə müqavilə bağlamasına, onları 

iş yerində baş verə biləcək bədbəxt hadisədən və əmək qabiliyyətinin itirilməsindən sığorta etdirməsinə 

ehtiyac yoxdur. Bu, kökündən yanlış təsəvvürdür. 

Qanunvericiliyin tələblərinə görə, kənd təsərrüfatı istehsalçıları 2 formada - AKT kimi 

bələdiyyədə və fiziki və ya hüquqi şəxs vergi ödəyicisi kimi Azərbaycan Respublikası Vergilər 

Nazirliyində qeydiyyatdan keçməklə fəaliyyət göstərə bilərlər. 

 AKT ailə üzvlərinin və onlarla birgə fəaliyyət göstərən şəxslərin fərdi əməyi və 

mülkiyyətində və ya icarəsində olan əmlak əsasında hüquqi şəxs yaratmadan kənd yerlərində istehsal 

və digər təsərrüfat fəaliyyətinin (məhsulların istehsalını, emalını, saxlanmasını, daşınmasını 

və satılmasını) birgə həyata keçirilməsidir. AKT-nin tərkibi bir nəfərdən, ailə üzvlərindən və onlarla 

qohumluq və ya digər münasibətlər əsasında birgə fəaliyyət göstərən şəxslərdən ibarət ola bilər. AKT 

kənd yerlərində qanunvericiliklə qadağan olunmayan və məhdudiyyət qoyulmayan bütün iqtisadi 

fəaliyyət növləri ilə məşğul olan təsərrüfatçılıq subyektidir və onun fəaliyyəti sahibkarlıq sayılmır. 

Onların dövlət qeydiyyatına alınması tələb olunmur41. 

AKT-nin uçotunu müvafiq ərazilər üzrə bələdiyyə orqanları həyata keçirir42. AKT üzvlərinin 

vəsiqələri Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən hazırlanır, nömrələnir və 

müvafiq ərazilər üzrə bələdiyyələrə çatdırılır.43 Qanunvericiliklə AKT-nin illik dövriyyəsinin yuxarı 

həddi bu təsərrüfatın bir üzvü üçün 5 000 manat miqdarında müəyyən edilmişdir44.  

                                                                                                                                                                                                    
http://www.contact.az/ext/news/2018/10/free/Social/ru/75731.htm 

http://www.contact.az/ext/news/2018/10/free/Social/az/75731.htm 

https://d9mc3ts4czbpr.cloudfront.net/az/site/opinion/30860/ 

http://azedu.az/az/news/7207 

http://www.cumhuriyyet.net/cemiyyet/123636-adau-t%C9%99l%C9%99b%C9%99l%C9%99rinin-bu-goruntusu-t%C9%99nqid-

olundu-foto.html 

https://axar.az/news/toplum/314960.html 

https://zerkalo.az/studentov-na-hlopok/ 

41  Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. http://www.e-qanun.az/framework/10861 

42 “Ailə kəndli təsərrüfatının uçotunun aparılması qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2006-cı il 26 yanvar 

tarixli, 22 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. http://www.e-qanun.az/framework/13124 

43 “Ailə kəndli təsərrüfatının üzvlərinə onların statusunu, əmək fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq edən vəsiqənin forması və 

verilməsi qaydası”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 27 fevral tarixli, 59 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmişdir. http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/12/f_12177.htm 

44 “Ailə kəndli təsərrüfatının illik dövriyyəsinin yuxarı həddinin müəyyən edilməsi haqqında” ”. Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin Qərarı, 16 yanvar 2006-cı il, № 11. http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/11/c_f_11843.htm 

http://www.contact.az/ext/news/2018/10/free/Social/ru/75731.htm
http://www.contact.az/ext/news/2018/10/free/Social/az/75731.htm
https://d9mc3ts4czbpr.cloudfront.net/az/site/opinion/30860/
http://azedu.az/az/news/7207
http://www.cumhuriyyet.net/cemiyyet/123636-adau-t%C9%99l%C9%99b%C9%99l%C9%99rinin-bu-goruntusu-t%C9%99nqid-olundu-foto.html
http://www.cumhuriyyet.net/cemiyyet/123636-adau-t%C9%99l%C9%99b%C9%99l%C9%99rinin-bu-goruntusu-t%C9%99nqid-olundu-foto.html
https://axar.az/news/toplum/314960.html
https://zerkalo.az/studentov-na-hlopok/
http://www.e-qanun.az/framework/10861
http://www.e-qanun.az/framework/13124
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/12/f_12177.htm
http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/11/c_f_11843.htm
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AKT Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) yanında Dövlət Sosial Müdafiə 

Fondunda (DSMF) da qeydiyyatdan keçməlidir. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununa uyğun olaraq, mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki 

şəxslərin (digər sahələrdə işləyib məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyənlər istisna olmaqla) və AKT-

lərin əmək qabiliyyətli (I və II qrup əlillər, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar istisna olmaqla, 

15 yaşından "Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsi ilə 

müəyyən edilmiş yaş həddinədək olan şəxslər) ailə üzvlərinin hər biri üçün (alınan əmlak və torpaq payı 

hesabına şəxsi yardımçı və digər təsərrüfatlar daxil olmaqla) minimum aylıq əməkhaqqının 6 faizi 

miqdarında məcburi dövlət sığorta haqqı ödəməlidirlər45. 

Nəhayət, AKT-lərdə və ailə müəssisələrində əmək münasibətləri, bir qayda olaraq, Əmək 

Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada yazılı formada əmək müqaviləsi bağlanılmaqla tənzimlənir. 

Bu təsərrüfatlarda və müəssisələrdə əmək müqaviləsi şifahi formada da bağlanıla bilər. Bu halda əmək 

münasibəti tərəflərdən birinin tələbi ilə rəsmiləşdirilməlidir. Əmək müqaviləsinin rəsmiləşdirilməsi AKT 

başçısının və ya ailə müəssisəsinin rəhbərinin (işəgötürənin) əmri, sərəncamı verilməklə və ya müvafiq 

qaydada tərtib edilmiş ailə kitabında (jurnalında) qeydiyyata salınmaqla həyata keçirilə bilər. Göründüyü 

kimi AKT-lər üçün əmək müqaviləsinin elektron sistemə salınmasına ehtiyac yoxdur.46 

Vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmiş kənd təsərrüfatı istehsalçılarında da işəgötürənlə işçi 

arasında əmək münasibətləri Əmək Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənməlidir.  

Məcəlləyə görə, kənd təsərrüfatı və başqa aqrar-sənaye sahələrində işəgötürənlərlə işçilər arasında 

əmək münasibətlərinin yaranması və tənzimlənməsi yalnız müvafiq növ müəssisənin təsis sənədi — 

nizamnaməsi, əsasnaməsi və bu Məcəllə, habelə digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş qaydada 

həyata keçirilir. Bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş əmək müqaviləsinin bağlanması qaydaları bütövlükdə 

həmin müəssisələrə də şamil edilir. Eyni zamanda, həmin vergi ödəyicilərinin sosial sığorta məqsədləri 

üçün qeydiyyatı və VN-ə, DSMF-yə, Dövlət Statistika Komitəsinə (DSK) hesabatlar təqdim etməsi 

məcburi tələblərdəndir. 

Monitorinq dövründə həyata keçirilmiş audio və video müsahibələr, pambıq əkmiş fermer və 

kəndlilər, könüllü şəkildə və məcburən tarlada çalışan işçilər arasında keçirilmiş sorğular pambıq 

tarlalarında əmək hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasını faktlarını aşkara çıxarıb. Videomüsahibələrlə 

“Azərbaycan Pambıqçılığı” adlı “Youtube” və “Facebook” səhifələrində yerləşdirilmiş videoçarxlarda 

tanış olmaq mümkündür.47 

Könüllü və məcburi şəkildə pambıq yığanlar arasında sorğu Azərbaycanın pambıqçılıq üzrə 

ixtisaslaşmış yeddi rayonunda (Saatlı, Hacıqabul, Sabirabad, Beyləqan, İmişli, Füzuli, Salyan) hər birində 

20 işçi olmaqla, ümumilkdə 140 pambıq yığan arasında keçirilib. Məlum olub ki, Əmək Məcəlləsinin 

                                                             
45 Sosial söğorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Maddə 14.5.6. http://www.e-qanun.az/framework/3813 

46 Əmək Məcəlləsi. Maddə 258.3. 

47 https://www.facebook.com/Az%C9%99rbaycan-pamb%C4%B1q%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1-

336468150447495/?modal=admin_todo_tour, 

https://www.youtube.com/channel/UCekt9ItCagORtsC9pbH6ATQ 

http://www.e-qanun.az/framework/3813
https://www.facebook.com/Az%C9%99rbaycan-pamb%C4%B1q%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1-336468150447495/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Az%C9%99rbaycan-pamb%C4%B1q%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1-336468150447495/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/channel/UCekt9ItCagORtsC9pbH6ATQ
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tələblərinin ziddinə olaraq rəyi soruşulan 140 pambıq yığanın heç birinin pambıq yığımına cəlbi fermerlər 

və kəndli təsərrüfatları tərəfindən əmrlə rəsmiləşdirilməyib, onlarla əmək müqaviləsi və ya mülki-hüquqi 

müqavilə imzalanmayıb.  

Əvvəlcə, könüllü pambıq yığan 70 respondent arasında keçirilən sorğunun nəticələrinə baxaq. 

“Əmək müqaviləsi bağlamadan işlədiyiniz halda gələcəkdə bir işçi kimi sosial müdafiə tədbirlərindən 

(DSMF ödənişləri, pensiya və sair) mərhum olduğunuzu bilirsiniz” sualına respondentlərin 13 nəfəri 

(18,7%) bu barədə məlumatlı olduğunu, 57 nəfəri isə (81,3%) bununla bağlı heç bir məlumata malik 

olmadığını bildirib. Əmək müqaviləsiz işləməyin fəsadlarından sorğuya cəlb olunanların Saatlıda və 

Salyanda 90%-i, Hacıqabulda 50%-i, Sabirabadda 100%-i, Beyləqanda 80%-i, İmişlidə 90%-i, Füzulidə 

isə 70%-i xəbərsiz olublar. 

 

Azərbaycan qanunvericiliyi işçilərin istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri 

nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığortasını nəzərdə tutur.48 Lakin yığım 

dövründə aparılan monitorinq pambıq tarlalarında çalışanların belə sığortadan məhrum olduğunu aşkara 

çıxarıb. “Pambıq tarlasında baş verən bədbəxt hadisə nəticəsində əmək qabiliyyətinizi itirəcəyiniz halda 

Sizə kompensasiya (sığorta ödənişi) ödənilməsi hüququnuzun olduğunu bilirsiniz” sualına 

respondentlərin 55 nəfəri (78,6%) belə bir hüququnun olduğunu bilmədyini, 15 nəfəri isə (21,4%) 

bildiyini, lakin etiraz etmədiyini deyib.  

Sorğuya cəlb edilmiş pambıq yığanların Saatlıda (respondentlərin 10%-i günvurmadan əziyyət 

çəkib, 20%-i isə tarlada başqalarının başına bədbəxt hadisə gəldiyinin şahidi olub) və Hacıqabulda 

(sorğuya cəlb olunanların başına bədbəxt hadisə gəlməyib, lakin onların 40%-i belə hadisənin şahidi olub) 

                                                             
48 “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
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60%-i, Sabirabadda (sorğuya cəlb olunanların başına bədbəxt hadisə gəlməyib belə belə hadisənin şahidi 

olmayıb) və Beyləqanda (respondentlərin 30%-nin başına bədbəxt hadisə gəlib, 90%-i isə günvurma, 

ilancanma, zəhərlənmə kimi halların şahidi olub) 100%-i,  İmişlidə (respondentlərin 20%-i bədbəxt 

hadisə ilə üzləşib, 80%-i belə hadisənin şahidi olub) 90%-i, Füzulidə (respondentlərin 19%-i bədbəxt 

hadisə ilə üzləşib, 40%-i isə tarlada belə hadisələrin şahidi olub) 70%-i qanunvericiliklə iş yerində 

bədbəxt hadisəyə görə kompensasiya (sığorta ödənişi) nəzərdə tutulduğundan xəbəri olmayıb. 

 

İmişlidə sorğuya cəlb olunan pambıq yığanlardan biri tarlada təxminən 100 nəfəri əhatə edən 

kütləvi zəhərlənmə halına şahid olduğunu bildirib. 

7 rayonda məcburən pambıq yığımına aparılmış büdcə təşkilatlarının işçiləri (cəmi 70 respondent) 

arasında keçirilmiş sorğunun nəticələrinə də baxaq. “Pambıq tarlasında başınıza bədbəxt hadisə gəlib” 

sualına rəyi soruşulan işçilərin 62 nəfəri (88,6%) “xeyr” cavabını veriblər.  Sorğunun əhatə etdiyi 7 

rayonda 8 nəfər iş yerində bədbəxt hadisədən əziyyət çəkib. Onlardan 5 nəfəri (rəyi soruşulanların 7,1%) 

günvurma, 2 nəfəri zəhərlənmə (2,9%), 1 nəfəri isə zədələnmə (2,4%) hallarının olduğunu qeyd edib.  Və 

bu 8 nəfərin heç birinə hər hansı kompensasiya ödənilməyib.  

“Pambıq tarlasında kiminsə başına bədbəxt hadisə gəldiyinə şahid olmusunuz” sualına isə 

məcburi əməyə cəlb edilmiş respondentlərin 85,7%-i (60 nəfər) “xeyr”, 24,3%-i (10 nəfər) isə “bəli” 

cavabını verib. Onlardan 5 nəfəri günvurma, 4 nəfəri zəhərlənmə, 1 nəfəri isə ilansancma hadisəsinin 

şahidi olduğunu deyib. 
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Qeyd edək ki, 2018-ci ilin yığım dövründə zəhərlənmə hadisəi ilə bağlı xəstəxanalara rəsmi 

müraciət faktı qeydə alınmasa da, həmin ilin iyununda tarlalarda çoxsaylı insan zəhərlənməsi halları baş 

verib49.  

Əmək hüquqlarının pozulmasının digər halı işçilərə qarşı diskriminasiya (ayrı-seçkilik) 

hallarının mövcudluğudur. Azərbaycan BƏT-in 57 konvensiyasını qəbul etmişdir ki, onlardan biri də 

“Əmək və məşğulluq sahəsində ayrı-seçkilik haqqında” konvensiyadır50. Azərbaycan bu konvensiyanı 

ratifikasiya etməklə, aşağıdakı öhdəlikləri götürüb: 

- Diskriminasiyanın aradan qaldırılması məqsədilə işəgötürənlərin, işçilərin və digər müvafiq 

orqanların əməkdaşlığının təmin olunmasına yardım etməlidir; 

- Elə qanunlar qəbul etməli və elə proqramların həyata keçirilməsini təşviq etməldir ki, ayrı-

seçkiliyin qarşısı alınsın; 

- Ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılmasına xidmət edən siyasətə mane olan qanunvericilik aktlarını, 

inzibati təlimatları və praktikanı ləğv etməlidir;  

- Bu siyasətin aparılmasına dövlət nəzarətini həyata keçirməlidir; 

                                                             
49 2018-ci ilin İyun ayının 10-da Saatlı rayonunun Simadakənd kəndi ərazisində pambıq sahəsində kütləvi zəhərlənmə olmuşdu. 

Fermer Lətif Xəlilova məxsus pambıq tarlasında işləyən 24 fəhlə “kimyəvi dərman zəhərlənməsi” diaqnozu ilə Saatlı Rayon 

Mərkəzi Xəstəxanasına daxil olmuşdu. İyun ayının 17-də Tərtər rayonunun Seydimli kəndində pambıq tarlasında işləyən 14 fəhlə 

xəstəxanaya müraciət etmişdi.İyunun 19-da İmişli rayonunda pambıq sahəsində kütləvi zəhərlənmə hadisəsi baş vermişdi. O 

zaman həmin rayonda zəhərlənənlərin sayının 80-ə yaxın olduğu bildirilsə də, İmişli rayon xəstəxanasına pambıq sahəsində 

işləyən 140-dan çox fəhlə müraciət etmişdi. Bir gün sonra iyunun 20-də Yevlax rayonunun Hacımahmudlu kəndi ərazisində 

yerləşən pambıq sahəsində işləyən 25 fəhlə zəhərlənmişdi. Zəhərlənənlərin biri 13 yaşında, ikisi 14 yaşında, daha ikisi isə 15 

yaşında yeniyetmələr olub. Onlar Amil Allahverdiyev (2005-ci ildə anadan olub), Ayxan Hüseynli (2004-ci il), Samir Qasımov 

(2003-cü il), Munis Hüseynli (2003-cü il), Aysel Ağakişiyevadır (2004-cü il). Ümumilikdə isə 2018-ci ildə ölkə üzrə zəhərlənmə 

ilə bağlı tibb müəssisələrinə müraciət edənlərin sayı 500 nəfərə yaxın olub. 

50 BƏT-in 25 iyun 1958-ci ildə keçirilən Baş Konfransında qəbul edilmişdir. 
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- Konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı illik hesabatlarında bu sahədə həyata keçirilən tədbirləriƏ əldə 

olunan nəticələri əks etdirməlidir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında hər kəsin, heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan öz işinə 

görə dövlətin müəyyənləşdirdiyi minimum əmək haqqı miqdarından az olmayan haqq almaq hüququ 

təsbit olunub51. Əmək Məcəlləsinin 16-cı maddəsi də əmək münasibətlərində ayrı-seçkiliyin 

yolverilməzliyini təsbit edir.52 

Sorğuya cəlb olunan 70 könüllü pambıq yığandan 17 nəfəri (24,3%) pambıq tarlalarında 

diskriminasiya hallarına rast gəldiyini bildirib, diskriminasiya hallarına nümunə kimi başqaları kombayn 

və əllə yığılmamış sahələrdə birinci üz pambıq yığdığı halda, ikinci üz pambıq yığımına cəlb olunmasını, 

yığılan pambığn hər kiloqramına görə digərlərinə nisbətdə daha az pul aldığını, fasilələrə az çıxdığını, 

istirahət günləri məcburən işə çıxarıldığını göstərib.  

Hacıqabulda və Salyanda (könüllü pambıq yığan respondentlərin 100%-i), Beyləqanda (90%), 

Sabirabadda (80%), Füzulidə (70%), Saatlıda (50%) diskriminasiya hallarına rast gəlinib, yalnız İmişlidə 

rəyi soruşulanlar belə halla üzləşmədiklərini deyiblər 

 

İşçilərin iş vaxtından artıq işlədilməsi də ən çox rast gəlinən hüquq pozuntusudur. 

Azərbaycan Respublikası “Həftəlik iş vaxtının 40 saata qədər qısaldılması haqqında” beynəlxalq 

konvensiyaya qoşulub və bununla da işçilərin həyat səviyyəsinin aşağı salınmaması şərtilə 40 saatlıq iş 

həftəsi prinsipinə əməl etməklə bağlı öhdəlik götürüb. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə53, ölkədə 

                                                             
51 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 35. Əmək hüququ. 

52 Maddə 16. Əmək münasibətlərində ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi 

1. Əmək münasibətlərində vətəndaşlığına, cinsinə, irqinə, dininə, milliyyətinə, dilinə, yaşayış yerinə, əmlak  vəziyyətinə, ictimai-

sosial mənşəyinə, yaşına, ailə vəziyyətinə, əqidəsinə, siyasi baxışlarına, həmkarlar ittifaqlarına və ya başqa ictimai birliklərə 

mənsubiyyətinə, qulluq mövqeyinə, həmçinin işçinin işgüzar keyfiyyətləri, peşəkarlıq səriştəsi, əməyinin nəticələri ilə bağlı 

olmayan digər amillərə görə işçilər arasında hər hansı ayrı-seçkiliyə yol verilməsi, həmin amillər zəminində bilavasitə və ya 

dolayısı ilə imtiyazların və güzəştlərin müəyyən edilməsi, habelə hüquqlarının məhdudlaşdırılması qəti qadağandır. 
53 Əmək Məcəlləsi. Maddə 89. Tam iş vaxtı və onun müddəti 
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gündəlik  normal iş vaxtının müddəti səkkiz saatdan, gündəlik normal iş vaxtına uyğun olan həftəlik 

normal iş vaxtının müddəti isə 40 saatdan artıq müəyyən edilə bilməz.  

Ancaq işçilərin tarlalarda gündəlik 8 saatdan artıq işlədilməsi ilə yanaşı, onların həftəlik 

normadan artıq işlədilməsinə də rast gəlinib. “Gündə neçə saat işləyirsiniz” sualına sorğuya cəlb olunan 

pambıq yığanların 2 nəfəri (2,9%) “6 saat”, 14 nəfəri (20%) “7 saat”, 30 nəfəri (42,9%) “8 saat”, 24 nəfəri 

isə (34,2%) “8 saatdan çox” cavabını verib. 8 saatdan çox işləyənlərə Beyləqan istisna olmaqla, sorğunun 

əhatə etdiyi digər 6 rayonda rast gəlinib. 

Könüllü şəkildə pambıq yığan 70 işçi arasında keçirilmiş sorğunun nəticələrinə görə, 

respondentlərin 84,3%-i (59 nəfər) həftənin 6-7 günü pambıq yığdığını qeyd edib. Rayonlar üzrə baxsaq, 

rəyi soruşulanların Saatlıda, Beyləqanda  və Hacıqabulda 80%-i, Sabirabadda, Salyanda, Füzulidə və 

İmişlidə isə 90%-i həftənin ən azı 6 günü pambıq yığmağa gedib. 

Pambıq yığımı əsasən isti havalarla müşayiət olunan aylara təsadüf etdiyindən monitorinq 

zamanı işçilərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun işlədilməsi vəziyyəti də öyrənilib.  

Müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə görə54, havanın temperaturu 41 dərəcə Selsidən çox olan 

hava şəraitində açıq havada bütün növ işlərin görülməsi dayandırılır və işçilərə sərinləşmək üçün imkan 

yaradılmaqla fasilələr verilir. 

Könüllü pambıq yığan 70 respondentin 28,6%-i (20 nəfər) hava şəraitinin işləməyə uyğun 

olmadığı dövrlərdə tarlada çalışdığını bildirib. 20 pambıq yığan (28,6%) işləmək üçün münasib olmayan 

havalarda işə çıxmadığını qeyd edib. 30 nəfər isə (42,8%) hava şərtlərinin münasib olmadığı zamanlarda 

əlavə fasilələrə çıxdığını vurğulayıb.  

  Pambıq yığımına həm məcburi cəlb olunmuş, həm də könüllü şəkildə tarlada çalışan 140 

respondentin heç biri işlədiyi dövrdə pulsuz xüsusi geyimlərlə təmin olunmadığını bildirib. İş 

yerində ilkin tibbi yardım üçün lazım olan dərman preparatları və ləvazimatların saxlanılmasına gəlincə, 

rəyi soruşulan könüllü pambıq yığanların 6 nəfəri (8,6%) tarlada belə dərman və ləvazimatların olduğunu, 

54 nəfəri (77,1%) olmadığını, 10 nəfəri (14,3% ) isə bu haqda məlumatsız olduğunu bildirib. Yalnız 

Beyləqan və İmişlidə responentlərdən tarlada dərman saxlanıldığını təsdiq edənlər olub. 

Məcburən pambıq yığan respondentlərin 70-dən 64 nəfəri (91,4%) tarlada ilkin tibbi yardım üçün 

lazım olan dərman preparatları və ləvazimatlarının saxlanılmadığını bildirib, 6 nəfər isə (8,6%) belə 

preparat və ləvazimatlarının mövcudluğundan xəbərsiz olduğunu qeyd edib. 

                                                             
54 Əmək Məcəlləsinə 2-ci Əlavə. İlin soyuq vaxtında açıq havada və ya isidilməyən örtülü binalarda, habelə isti havalarda işin 

dayandırılması və işçilərə fasilələrin verilməsi şərtləri. 
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İşçilərin tarlalara yük maşınları ilə daşınması da ən çox rast gəlinən əmək hüquqlarının 

pozulması hallarından biridir. Monitorinq dövründə İmişlidə, Beyləqanda, Sabirabadda, Salyanda belə 

hallara rast gəlinmiş, həmin faktlar video və foto çəkilişlə rəsmiləşdirilmişdir.  

Yük maşınları ilə işçilərin daşınmasını əks etdirən video görüntülərdən videoçarxların 

hazırlanması zamanı istifadə olunmuşdur55.  

Fotofaktları təqdim edirik: 

 

Şəkil 9. Sabirabad rayonu, 29 oktyabr 2018.          Şəkil 10. Sabirabad rayonu, 04 noyabr 2018. 

                                                             
55 https://www.youtube.com/channel/UCekt9ItCagORtsC9pbH6ATQ 

https://www.youtube.com/channel/UCekt9ItCagORtsC9pbH6ATQ
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Şəkil 11. İmişli rayonu, 6 noyabr 2018.                       Şəkil 12. Beyləqan rayonu, 31 oktyabr 2018. 

 

                                                Şəkil 13. Salyan rayonu, 12 noyabr 2018 

Həm məcburən pambıq tarlasına aparılan büdcə təşkilatlarının işçiləri, həm də könüllü şəkildə 

pambıq yığmağa gedənlər arasında yük maşınları ilə tarlaya gedənlərə rast gəlinib. Könüllü pambıq yığan 

respondentlərin böyük əksəriyyəti - 23 nəfəri (32,9%) tarlaya işləməyə şəxsi və ya qohumlarının 

nəqliyyat vasitəsi ilə getdiyini bildirib. Tarlaya 21 nəfər (30%) traktorla, 15 nəfər (21,4%) piyada, 11 

nəfər (15,7%) avtobusla getdiyini deyib. Sorğunun nəticələrinə əsasən, sorğuya cəlb olunan 7 rayonun hər 

birində işçilərin daşınması üçün yük maşınından istifadə olunması faktı təsdiqini tapıb. 

 Məcburi əməyə cəlb edilən (büdcə təşkilatlarının işçiləri) rəyi soruşulanların 33 nəfəri (47,1%) 

avtobusla, 17 nəfəri (24,3%) şəxsi və ya tanışların nəqliyyat vasitəsi ilə, 15 nəfəri (21,4%) piyada, 5 

nəfəri (7,2%) isə traktorla pambıq yığmağa getdiyini söyləyib.  

 

https://www.facebook.com/336468150447495/photos/pcb.337596567001320/337596403668003/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD66fbPRQUIUWnwbwCdtOR3-jmGSXrDzjU3I4Qv3v2rsblViSDCgupbhm45GYuEVweqJC7m2xFHeYrE&__xts__%5b0%5d=68.ARAvnVdHfOqoGt4lKC5V5e_QBSlauogR3fxh4wWL6V3AHdUxVKsbwuSIXG5DXesZSCCdFLfvXJJ06VF1bnZBdtgqqStCuuVUaTVIWPt1_tiQWzDNX2rYRWW6Qaq26w8YhQrrVt3juQk1CBKUgwKb0cWIcWzSMhQ9fJrIHADqjTwRcGjAGyNLAoEgJh5AIPAS7zFqHpLII_umhbS4JKGqQ870R3dthGCIXnm-QgiE2oR3cHLG6I7LK68gc0iWwLYBioYoGokpK2_NVWezdfJGGW2Vl7LE2fE9zhxCwVxkNN-WmCYY4BhC_R-qc_XpoG7TkOt1w4anjtjK8ufdxJpxG8c
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Həm məcburi, həm də könüllü şəkildə pambıq yığımına cəlb olunanlar arasında əmək 

şəraiti ilə bağlı aparılmış sorğunun nəticələri ürəkaçan deyil.  

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Hər kəsin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək 

hüququnu tanıyır56. Bundan əlavə, Əmək Məcəlləsinin tələblərinə görə hər bir işəgötürən sanitariya və 

gigiyena normalarına cavab verən iş yerinin və iş şəraitinin yaradılması və əməyin mühafizəsi, texniki 

təhlükəsizlik normalarının gözlənilməsini təmin etməlidir.57 

Könüllü şəkildə pambıq yığan respondentlərin 32 nəfəri (45,7%) nahar fasiləsinin yarım saat, 38 

nəfəri isə (54,3%) bir saat olduğunu bildirib. “İşlədiyiniz tarlalarda fasilə verib, dincəlməyə şərait var” 

sualına rəyi soruşulan könüllü pambıq yığanların 63 nəfəri (90%) “yox”, 7 nəfəri isə (10%) “çardaq və ya 

talvar var” cavabını verib. Saatlı, Hacıqabul və Füzulidə sahələrin kənarından işçilərin dincəlməsi üçün 

müvafiq infrastruktur olmayıb. Büdcə təşkilatlarının işçilərinin məcburən pambıq yığmağa aparıldığı 

sahələrlə bağlı rəyi soruşulanların 60 nəfəri (85,7%) tarlaların kənarında dincəlmək üçün xüsusi yerlərin 

olmadığını, 6 nəfəri (8,6%) işlədiyi tarlalarda talvarların, 4 nəfər isə (5,7%) çardaqların olduğunu qeyd 

edib. Saatlı, İmişli və Füzulidə rəyi soruşulan büdcə təşkilatlarının işçilərinin hamısı tarlalarda dincəlmək 

üçün xüsusi şəraitli yerlərin olmadığını bildiriblər. 

 

                                                             
56 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 35. Əmək hüququ 

57 Əmək Məcəlləsi. Maddə 54. Əmək şəraitinin təmin edilməsi 
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Tarlaya könüllü işləməyə gedənlərdən iş vaxtı məcburi şəkildə işləməyə gətirilən büdcə 

təşkilatlarının (uşaq bağçası, məktəb, xəstəxana, tibb məntəqəsi, sanitar –epidemoloji stansiya və sair) 

işçilərini görub-görmədikləri soruşulub. Rəyi soruşulanların 36 nəfəri (51,4%) tarlada büdcə 

təşkilatlarının işçilərini pambıq yığan yerdə müşahidə edib. Onlardan 15 nəfəri tarlada səhiyyə, 14 nəfəri 

təhsil, 4 nəfəri uşaq bağçası, 3 nəfəri gigiyena-sanitar idarəsi işçilərinin məcburu şəkildə tarlaya işləməyə 

gətirildiklərinin şahidi olduğunu deyib.  Respondentlərin 34 nəfəri isə (48,6%) tarlalarda məcburi şəkildə 

işləməyə gətirilən insanlara rast gəlmədiyini bildirib. 

 

Sorğu aşkara çıxarıb ki, pambıq yığanların bəzilərinə gündəlik norma qoyulub. Bu göstərici 

məcburi şəkildə yığımına cəlb olunan büdcə təşkilatları işçiləri arasında daha yüksəkdir. Rəyi soruşulan 

könüllü pambıq yığanların 57 nəfəri (81,4%) fermerlər tərəfindən gündəlik pambıq yığımı norması 

qoyulması ilə rastlaşmadıqlarını bildiriblər. Pambıq yığanların 13 nəfəri (18,6%) isə öz cavablarında 

fermerlər tərəfindən onlara gündəlik pambıq yığımı normalarının qoyulduğunu deyib. 

Məcburi əməyə cəlb olunmuş respondentlərin 53 nəfəri (75,7%) onlar üçün gündəlik yığım 

norması qoyulmadığını, 17 nəfər (24,3%) isə 45-55 kq aralığında norma qoyulduğunu deyib. Bu 

göstəricilər rayonlar üzrə də dəyişir. Məsələn, Saatlıda, Beyləqanda, Füzulidə və Salyanda məcburən 

pambıq yığmağa aparılanlar onlar üçün norma qoyulmadığını bildiriblər, digər rayonlarda isə bu faktlara 

rast gəlinib.  

Pambıq yığanların topladıqları pambığın çəkisinin düzgün müəyyənləşdirilməsi məsələsi 

çəkilmiş əməyin müqabilində zəhmət haqqının düzgün hesablanması baxımından mühüm əhəmiyyət 

kəsb etdiyindən könüllü şəkildə pambıq yığanlara “Yığdığınız pambığın çəkisi düzgün 

müəyyənləşdirilirmi” sualı ilə müraciət olunub. Onlardan 19 nəfəri (27,1%) yığdıqları məhsulun çəkisinin 

düzgün müəyyənləşdirildiyini, 10 nəfəri (14,3%) isə çəkinin düzgün hesablanmadığını bildirib.  
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Maraqlıdır ki, rəyi soruşulanların 49 nəfəri (58,6 %) pambığın çəkisinin düzgün 

müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı suala cavab verməkdə çətinlik çəkdiklərini bildirib. Bu da dolayısı ilə 

pambıq qəbulu məntəqələrində çirklilik faizinin olduğundan yüksək yazılması nəticəsində pambıqçıların 

əmək haqqılarının bir hissəsinin monopolist məmurlar tərəfindən mənimsənilməsini təsdiq edir. 

Rayonların əkəsriyyətində bu problem çox kəskin şəkildə özünü büruzə verir. Məsələn, rəyi 

soruşulanların Sabirabadda 100%-i, Saatlıda 80 %-i, Füzulidə 70%-i, Salyanda 50%-i, İmişlidə və 

Hacıqabulda 40%-i, Beyləqanda 30%-i pambığın çəkisinin düzgün müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı suala 

cavab verməkdə çətinlik çəkdiklərini bildiriblər. 

“Yığdığınız pambığın pulunu hansı müddətdə ala bilirsiniz” sualına könüllü şəkildə pambıq 

yığanların böyük əksəriyyəti - 59 nəfəri (84,3%) “bir həftə ərzində”, 10 pambıq yığan isə (14,3%) “bir ay 

ərzində” cavabını verib. Cəmi 1 respondent (1,4%) yığdığı pambığın pulunu hələ də ala bilmədiyini 

deyib. Rəyi soruşulanların İmişli, Beyləqan, Saatlı və Salyanda 100%-i, Füzulidə 90%-i, Sabirabadda 80-

i, Hacıqabulda isə yalnız 20%-i hər həftə zəhmət haqqı aldıqlarını bildirib. 

Könüllü şəkildə pambıq yığmağa qoşulmuş respondentlərdən yığdıqları pambığın hər kq-na nə 

qədər pul ödənildiyi və nə qədər ödənilsə, çəkilən zəhmətə uyğun olacağı, eyni zamanda bir mövsümdə 

nə qədər pul qazandıqları soruşulub. Rəyi soruşulanların 49 nəfəri (70%) yığdıqları pambığın hər kq.-a 

14-15 qəpik, 20 nəfəri (28,6%) 12-13 qəpik, cəmi bir pambıq yığan isə 17 qəpik (1,4%) ödəniş aldığını 

deyib. Rəyi soruşulanların Saatlıda 60%-i hər kq.-a 12-13 qəpik, 40%-i 14-15 qəpik, Hacıqabulda 20%-i 

12-13 qəpik, 60%-i 14-15 qəpik, Sabirabadda və Salyanda hamısı 14-15 qəpik, Beyləqanda 90%-i 14-15 

qəpik, 10%-i 17 qəpik, 80%-i 12-13 qəpik, 20%-i 14-15 qəpik, 40%-i 12-13 qəpik, 60%-i 14-15 qəpik 

aldığını bildirib. Göründüyü kimi rayonlar üzrə hər kq pambığa ödənilən məbləğ bir-birindən ciddi 

şəkildə fərqlənmir. 
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Çəkdikləri əməyin qarşılığında ödənişlə bağlı gözləntilərini öyrənmək üçün könüllü şəkildə 

pambıq yığanlara “Sizcə, yığdığınız pambığın hər kq.-na nə qədər pul ödənilsə, çəkdiyiniz zəhmətə uyğun 

olar” sualı ilə müraciət olunub.  Onların tən yarısı - 35 nəfər hesab edir ki, yığılan pambığın hər kq.-a 30 

qəpik alacaqları təqdirdə bu, ədalətli olardı. 18 nəfər (25,7%) 20 qəpik, 17 nəfər isə (24,3%) 25 qəpik 

ödənişi məqbul sayıb. Göründüyü kimi pambıq yığanların çəkdikləri zəhmət müqabilində panbıq əkən 

fermer və kəndlidən gözləntiləri elə də yüksək deyil. 

Mövsüm ərzində pambıq yığanlarımn qazanclarını gəlincə, rəyi soruşulanların 30 nəfəri (42,9%) 

bir mövsümdə 250-500 manat aralığında, 30 nəfəri isə (42,9%) 500-1000 manat aralığında qazanc əldə 

etdiyini bildirib. 10 nəfər (14,2%) qazancını deməkdə çətinlik çəkdiyini qeyd edib. 

 

Könüllü şəkildə pambıq yığanların hansı səbəddən pambıq yığmağa üstünlük verməsi, daimi iş 

yerlərinin olub-olmması, işləməyənlərin sonuncu daimi işindən nə zaman azd olması məsələləri də sorğu 
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vasitəsilə öyrənilib. Məqsəd ağır əmək şəraitinə rəğmən pambıq tarlalarında çalışanların maddi 

vəziyyətinin, sosial statusunun aydınlaşdırılması olub.  

Rəyi soruşulanların 69 nəfəri (98,6%%) minumum ehtiyaclarını ödəmək üçün başqa çıxş yolu 

olmadığını, iş tapa bilmədiyindən pambıq yığımında iştirak etdiyini bildirib. Cəmi bir pambıq yığan 

(1,4%) bu işi əlavə qazanc yeri kimi gördüyünü qeyd edib. Bu fakt Beyləqan rayonunda qeydə alınıb. 

Pambıq yığanlardan cəmi 2 nəfəri (2,8%) daimi iş yerinin olduğunu vurğulayıb. Digər 97,2% respondent 

isə (68 nəfər) hazırda daimi iş yerinin olmadığını bildirib. 

Maraqlıdır ki, sorğuya cəlb olunanların 49 nəfəri (70%) indiyə qədər heç bir yerdə işləmədiklərini 

qeyd edib. 6 nəfər (8,6%) respondent 1996-2000-ci illər aralığında daimi iş yerini tərk edib. 13 nəfər 

(18,6%) respondentin isə daimi iş yerindən ayrılması 2000-2017-ci illər aralığına təsadüf edib.  

Saatlıda respondentlərin hamısı daimi iş yerinin olmadığını bildirib. Bu rayonda sorğuya cəlb 

olunanların 70%-i indiyə qədər heç bir yerdə işləmədiyini qeyd edib. 20% respondent 1996-2000-ci illər 

aralığında daimi iş yerlərini tərk edib. 10%-in isə daimi iş yerindən ayrılma müddəti 2013-cü ilə təsadüf 

edib. Sabirabadda da respondentlərin heç birinin daimi iş yeri olmayıb, onlar indiyə qədər heç bir daimi 

işdə işləmədiklərini qeyd edib.  

Hacıqabulda respondentlərin 90%-nin daimi iş yerin olmayıb, 10% dövlət müəssisəsində 

çalışdığını qeyd edib. Sorğuya cəlb olunanların 70%-i sorğu anınadək heç bir yerdə işləmədiyini deyib. 

20% respondent 2000-2001-ci illər aralığında daimi iş yerini tərk edib, 10%-in isə daimi iş yerindən 

ayrılma müddəti 2010-cu ilə təsadüf edib.  

Beyləqanda respondentlərin 90%-nin daimi işi olmayıb. Sorğuya cəlb olunanların 70%-i heç vaxt 

daimi iş yeri olmadığını qeyd edib. 20% pambıq yığan iş yerini 2015-ci ildə, 10% isə 2016-cı ildə tərk 

edib.  

İmişlidə respondentlərin 100%-nin daimi iş yeri yoxdur. Onlardan 40%-nin heç vaxt daimi iş yeri 

olmayıb. 30% iş yerini 1996-cı ildə, 30% isə 2010-2014-ci illərdə tərk edib.  

Füzulidə də respondentlərin heç birinin hazırda daimi iş yeri yoxdur. Sorğuya cəlb olunan 

respondentlərin 40%-nin  heç vaxt daimi iş yeri olmayıb. 40% iş yerini 2006-2011-ci illərdə, 20% isə 

2016-2017-ci illərdə tərk edib.  

Salyanda rəyi soruşulanların hamısının daimi işi yoxdur və heç vaxt da olmayıb. 
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Bu faktlar regionlarda məşğulluqla bağlı ciddi problemlərin mövcudluğunu, işsizliyin əsas sosial 

bəla olduğunu təsdiq edir. Respublika üzrə iqtisadi fəal əhalinin 50%-ə yaxının kənd təsərrüfatında 

cəmlənməsi də obyektiv iqtisadi problemlərdəndir.  

Könüllü pambıq yığan respondentlərin 43 nəfəri (61,4%) yığımla yanaşı, becərmədə, 3 nəfəri 

(4,3%) isə suvarmada da iştirak edib. 24 nəfər respondent isə (34,3%) ancaq pambığın yığımı prosesində 

iştirak etdiyini bildirib.  
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5. Pambıq tarlalarında uşaq əməyinin istismarı 

Azərbaycan Respubliaksı uşaq hüquqları sahəsində BMT-nin “Uşaq Hüquqları haqqında” 

Konvensiyasına, «Uşaqların yaşaması, müdafiəsi və inkişafının təmin edilməsi haqqında» Ümumdünya 

Bəyannaməsinə qoşulub və bu sənədlərdən irəli gələn mütərəqqi beynəlxalq normalar əsasında milli 

qanunvericilik bazasını formalaşdırıb. Azərbaycan parlamenti də öz növbəsində Beynəlxalq Əmək 

Təşkilatının  BƏT-in «İşə qəbul etmək üçün minimum yaş həddi haqqında», «Uşaq əməyinin ən pis 

formalarının qadağan edilməsinə və onların aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlərə dair» 

Konvensiyalarını ratifikasiya edib.  

Bu Konvensiyaların prinsipləri milli qanunvericilikdə də əksini tapıb. Uşaqların həyat və 

sağlamlığına, onların mənəviyyatına təhlükə törədə biləcək fəaliyyətə cəlb edilmələri Azərbaycan 

qanunvericiliyində qadağan olunur. Əmək Məcəlləsinə əsasən, uşaqların işə qəbul edilməsi üçün 

minimum yaş həddi 15 yaş müəyyən edilib. Məcəllədə yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyindən istifadə ilə 

bağlı onlar üçün əmək şəraiti, iş və əmək məzuniyyəti vaxtı, müddəti və s. baxımından əlavə təminatlar, 

güzəştlər də əksini tapır. 

Monitorinq dövründə (1 oktyabr 2018 – 31 yanvar 2019) Azərbaycanın pambıq tarlalarında uşaq 

əməyinin istismarı faktları qeydə alınmışdır. Azərbaycan qanunvericiliyi 15 yaşına çatmamış uşaqların 

işləməsini qadağan edir, ümumiyyətlə isə uşaqların zərərli istehsalat sahələrində və onların mənəviyyatına 

təhlükə törədə bilən fəaliyyətlər cəlb etmə işəgötürən üçün müvafiq məsuliyyət doğurur.58 

İnzibati Xətalar Məcəlləsində uşaq əməyini istismar edən işəgötürənlərə konkret cərimələr 

nəzərdə tutulub: 

192.8. İşəgötürən tərəfindən 15 yaşına çatmamış şəxsin işə cəlb edilməsinə görə- vəzifəli şəxslər 

min manatdan min beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər üç min manatdan beş min manatadək 

məbləğdə cərimə edilir. 

192.9. İşəgötürən tərəfindən uşaqların onların həyatına, sağlamlığına və ya mənəviyyatına 

təhlükə törədə bilən fəaliyyətə cəlb edilməsinə görə- vəzifəli şəxslər üç min manatdan dörd min 

manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər on min manatdan on üç min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

Monitorinq dövründə tarlalarda uşaqların fermerlər və valideynləri tərəfindən işlədilməsi faktları 

foto və video görüntülərlə rəsmiləşdirilmişdir. Video görüntülərdən videroçarxların hazırlanması zamanı 

istifadə olunmuşdur59. Uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı Sabirabadda, Hacıqabulda, Salyanda və İmişlidə  

qeydə alınmış fotofaktları təqdim edirik: 

                                                             
58 Əmək Məcəlləsi. Maddə 12. İşəgötürənin əsas vəzifələri və məsuliyyəti 

59 https://www.youtube.com/watch?v=-DwV0ManQgA&t=29s 

https://www.youtube.com/watch?v=-DwV0ManQgA&t=29s
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 Şəkil 14. Hacıqabul rayonu, Meyniman kəndi, 15.12.2018             Şəkil 15. Sabirabad rayonu, Hacıbəbir kəndi, 16.12.2108 

 

 Şəkil 16. İmişli rayonu, 06.11.2108       Şəkil 17. Salyan rayonu, 12.11.2018 

 

Pambıq tarlalarında uşaq əməyinin istismarı faktlarını Azərbaycanın 7 əsas pambıqçılıq 

rayonunda 70 pambıq yığan arasında keçirilmiş sorğunun nəticələri də təsdiq edir. Uşaqların pambıq 

tarlasında işlədilməsi faktının olub-olmamasını aşkara çıxarmaq üçün respondentlərə 2 sual ünvanlanıb: 

- 15 yaşdan aşağı uşaqlarınızı pambıq tarlasına işləməyə aparırsınız? 

- 15 yaşdan aşağı uşaqları pambıq tarlasında işləyən görmüsünüz? 

Maraqlıdır ki, respondentlərin 28 nəfəri (40%) tarlaya yaşı 15-dən aşağı olan uşaqlarını işləmək 

üçün apardığını etiraf edib. 60% (42 nəfər) respondent isə işlədikləri dövrdə 15 yaşından aşağı uşaqlarını 

işləməyə aparmadığını qeyd edib. 

Daha maraqlısı isə odur ki, ikinci suala cavabda rəyi soruşulanların 61 nəfəri (87,1%) tarlada 15 

yaşından aşağı pambıq yığan uşaqlar gördüyünü bildirib. 12,9% (9 nəfər) pambıq yığan isə işlədikləri 

dövrdə tarlada kiçik yaşlı uşaqların işləməsi ilə rastlaşmadığnı bildirib.   
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Rayonlar üzrə nəticələr isə aşağıdakı kimidir: 

Saatlıda rəyi soruşulanların 60%-i tarlaya yaşı 15-dən aşağı olan uşaqları işləmək üçün apardığını 

etiraf edib. Bu rayonda respondentlərin hamısı tarlada 15 yaşından aşağı pambıq yığan uşaqlar gördüyünü 

deyiblər. 

Hacıqabulda sorğuya cəlb olunanların 70%-i tarlaya yaşın 15-dən aşağı olan uşaqları apardığını 

deyib. Maraqlıdır ki, Hacıqabulda da respondentlərin hamısı tarlada 15 yaşından aşağı pambıq yığan 

uşaqlar gördüyünü bildirib. 

Sabirabadda respondentlərin 20%-i uşaqları məcburi əməyə cəlb edib. Rəyi soruşulanların 90%-i 

tarlada işləyən uşaq gördüyünü etiraf edib. 

Beyləqanda rəyi soruşulan bütün pambıq yığanlar tarlaya işləməyə uşaqla getdiyini deyib, pambıq 

yığan uşaq gördüyünü də onların hamısı etiraf edib.  

İmişlidə sorğuya cəlb olunanların 90%-i tarlaya uşaqla pambıq yığmağa getdiyini deyib və 

respondentlərin hamısı tarlada uşaq əməyinin istismarı faktına şahidlik edib. 

Füzulidə sorğuya cəlb olunan pambıq yığanların 30%-i tarlada pambıq yığan zaman uşaq 

əməyindən faydalandığını etiraf edib və 40% respondent tarlada uşaqların çalışdığını gördüyünü təsdiq 

edib. 

Salyanda respondentlərin 50%-i uşaq əməyini istisnar etdiyini bildirib, elə 50% respondent də 

belə faktla tarlada rastlaşdığını gizlətməyib.  
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6. Nəticələr 

1 oktyabr 2018-31 yanvar 2019-cu il tarixlərində Azərbaycanın 7 əsas pambıqçılıq rayonunun 

pambıq tarlalarında aparlan, özündə müşahidə, müsahibə, sorğu, video-foto çəkilişlər və video-audio 

müsahibələri ehtiva edən montorinqin yekunlarına uyğun olaraq pambıq istehsalında və tədarükündə 

insan haqlarının pozulması ilə bağlı aşağıdakı nəticələr aşkar edilmişdir: 

- Pambıq əkini, becərilməsi və yığımı sahəsində icra strukturlarının rəhbərliyi tərəfindən qanunsuz 

inzibati nəzarət mexanizmi qurulmuşdur. Bələdiyyələr bu prosesdə icra strukturlarının qanunsuz 

tapşırıqlarının icrasının reallaşmasında köməkçi qurum kimi çıxış edir; 

- Fermerlərə və kəndlilərə pambıq əkilməsi üçün təzyiq olunur, onların istəklərinə uyğun, sərbəst 

seçim hüquqları məhdudlaşdırılır; 

- Hər bir rayonda büdcə təşkilatlarının rəhbərlərinə (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman və sair) 

konkret pambıq öhdəliyi qoyulur, öhədliyi icra etməyənlər işdən çıxarılmaqla, barələrində cinayət 

işi qaldırılmaqla hədələnir; 

- Büdcə təşkilatlarının işçiləri (əsasən texniki heyət, bəzi rayonlarda isə mütəxəssis heyəti də) 

pambığın alağının edilməsi və yığılması prosesinə zorla cəlb edilir. Etiraz edənlər işdən 

çıxarılmaq, aşağı vəzifəyə keçirilmək və maaşlarının azaldıması ilə təhdid edilir; 

- Fermerlərin təhvil verdikləri pambığın çirkliliyi və nəmliyi iri məmurlara məxsus olan qəbul 

məntəqələri tərəfindən süni şəkildə şişirdilir ki, bu da yekunda pambıq  yığanların və fermerlərin 

əməyinin düzgün qiymətləndirilməməsinə, yığılan pambığın bir hissəsinin məmurlar tərəfindən 

mənimsənilməsinə səbəb olur; 

- Bəzi fermerlər icra strukturlarının və bələdiyyələrin təzyiqi ilə pambıq əksələr də, məhsuldarlıq 

aşağı olduğundan aqrotexniki qaydalara əməl etmir, pambığı alaq otlarından təmizləmir, vaxtında 

suvarmır və məhsulu yığmırlar; 

- Dövlət və bələdiyyə torpaqlarında yalnız pambıq əkilməsi üçün içarəçilərə təzyiq olunur; 

- Fermerlər işə cəlb etdikləri işçilərlə mövsümi əmək müqavilələri bağlamırlar ki, bu da əmək 

haqqı fondundan pensiya hüququna təminat verən sosial ayırmaların, işsizlikdən müdafiəni 

nəzərdə tutan işsizlikdən sığorta haqlarının və büdcəyə ödənişlərin edilməməsinə səbəb olur; 

- Fermerlər tərəfindən pambıq tarlalarında çalışanların istehsalatda bədbəxt hadisələrdən və peşə 

xəstəliklərindən icbari sığortası həyata keçirilmir ki, bu da tarlada baş verən zəhərlənmə, 

günvurma, ilansancma kimi bədbəxt hadisələr zamanı sığorta ödənişlərinin həyata keçirilməsinə 

imkan vermədiyindən, onların həyatı və sağlamlığı üçün böyük risklər yaranır; 

- Pambıq yığan işçilərin öz əmək funksiyasını səmərəli və faydalı yerinə yetirmək üçün minimum 

normaların məcmusunu nəzərdə tutan əmək şəraiti işəgötürən tərəfindən təmin olunmur; 

- Pambıq yığan işçilər tarlalarda müxtəlif diskriminasiya halları ilə üzləşirlər; 

- İşçilərin tarlaya və geriyə daşınması əsasən heç bir şəraiti olmayan yük maşınları ilə həyata 

keçirilir ki, bu da onların həyat və sağlamlıqlarına böyük təhlükə yaradır; 
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- Pambıq yığanlar ağır və zərərli istehsalat sahəsində çalışmalarına baxmayaraq işəgötürən 

tərəfindən onların xüsusi geyim və qida təchizatı həyata keçirilmir; 

- İşçilər tarlalara təhlükəziliklərinə təminat evrilməyən traktor və yük avtomobilləri ilə daşınır; 

- İşçilərin əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş gündəlik 8 saatlıq, həftəlik 40 saatlıq 

maksimum iş normasından artıq işlədilməsi hallarına rast gəlinir; 

- İşçilərin istirahət hüquqları işəgötürən tərəfindən tanınmır; 

- Tələbələrin qanunsuz olaraq məcburi əməyə cəlb olunması faktı aşkar olunmuşdur; 

- Pambıq tarlalarında uşaq əməyi istismar olunur; 

- İşçilər 42 dərəcə Selsidən yuxarı və digər əlverişsiz hava şəraitlərində pambıq yığmağa məcbur 

edilir; 

- Çirklilik və nəmlik reallığa uyğun olmayan fazilərlərlə hesablandığından işçilərin əmək 

haqqılarının bir hissəsi mənimsənilir; 

- İşçilərin əməkləri müqabilində onlara aşağı zəhmət haqqılar ödənilir. 
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Tövsiyələr 

Monitorinq hesabatının aşkara çıxardığı nəticələrə uyğun olara aşağıdakı tövsiyələrin həyata 

keçirilməsi hesabatı hazırlayan ekspert qrupu tərəfindən məqsəduyğun hesab edilmişdir: 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Administrasiyasına: 

- Pambıqçılıqla bağlı icra strukrutları tərəfindən yaradılmış inzibari nəzarət və məcburetmə 

mexanizmi ləğv olunsun; 

-  Fermerləri və kəndliləri pambıq əkininə məcbur etmək üçün nzərdə tutulan qanunsuz tədbirlər 

onları həvəsləndirmək üçün sivil iqtisadi təşviq metodları ilə (pambığn alış qiymətinin 

yüksəldilməsi, subsidiya məbləğinin artırılması, çevik texniki təchizat və keyfiyyətli 

infrastrukturun yaradılması, gübrə təchizatının yaxşılaşdırılması və sair) əvəz edilsin; 

- Büdcə təşkilatlarının rəhbərlərinə pambıqla bağlı öhdəlik qoyulması praktikası aradan qaldırılsın; 

- Büdcə təşkilatları işçilərinin pambıq becərilməsinə və yığımına cəlb olunması praktikasına son 

qoyulsun; 

- Tarlalarda insan haqlarının pozulması hallarını aşkara çıxarmaq üçün müstəqil vətəndaş 

cəmiyyəti tərəfindən monitorinqlərin aparılmasına imkan yaradılsın, bu sahədəki inzibati 

məhdudiyyətlər aradan qaldırılsın. 

 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə:  

- Pambıq əkmək üçün kiçik pay torpaqlarını birləşdirən, könüllü kooperasiya yaradan fermer və 

kəndlilərə xüsusi həvəsləndirmələr nəzərdə tutulsun; 

- Pambıq əkən fermer və kəndli təsərrüfatlarının təşkilatlanmasına və asossiasiya yaratmalarına 

imkan tanınsın ki, həmin birliklər pambıqçılıq sektorundakı problemlərlə bağlı faktların 

toplanması, emalı və aqrar siyasəti həyata keçirən dövlət qurumlarına təqdim olunmasını həyata 

keçirsinlər. 

 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinə: 

 

- Fermerlərin uçotu və hesabatlılıq məsələləri vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulan qaydada 

həyata keçirilsin; 

- Fermerlərin vergi qeydiyyatı, vergi və sosial öhdəlikləri, içilərlə bağlayacaqları mövsümi əmək 

müqavilələri ilə bağlı iki dövlət qurumu tərəfindən birgə maarifləndirmə tədbirləri hazırlansın və 

icra olunsun;   

- Tarlada çalışan işçilərlə əmək müqavilələrinin bağlanılması müvafiq dövlət qurumların səyi ilə 

təmin edilsin; 

- Fermerlər tərəfindən tarlada çalışan işçilərin bədbəxt hadisələrdən və peşə xəstəliklərindən icbari 

sığortasının həyata keçirilməsinə nəzarət gücləndirilsin. 
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Bələdiyyələrə: 

- AKT-lərin aşkara çıxarılması və onların qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qeydiyyata alınması 

təmin edilsin; 

-  AKT-lərin bələdiyyələrə və ststistika orqanlarına hesabatlılıq məsələrinin qaydaya salınması 

məqsədilə müvafiq işlər həyata keçirisin; 

- Bələdiyyə torpaqlarını icarəyə götürən fermer və AKT-lərə yalnız pambıq əkilməsi üçün təzyiq 

olunması praktikasına son qoyulsun.   

 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 

Komitəsinə: 

- Uşaqların tarlalarda işlədilməsinin qarşısını almaq məqsədilə tarlalarda müntəzəm monitorinqlər 

həyata keçirilsin; 

- Uşaqların təhsildən yayınmasının qarşısının alınması məqsədilə aztəminatlı ailələrlə görüşlər 

keçirilsin, onların sosial problemlərinin həlli üçün əlaqədar dövlət qurumları ilə birlikdə tədbirlər 

hazırlansın. 

 

Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinə: 

- İşçilərin əmək şəraitinin müvafiq normalara uyğun təşkili və onların tarlalara daşınması zamanı 

təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması təmin edilsin; 

- Uşaq əməyindən istifadə edən, işçilərin əmək hüquqlarını pozan fermer və AKT-lərə İnzibati 

Xətalar Məcəlləsinin müvafiq bəndləri tətbiq edilməklə inzibarti cəzalar verilsin. 


