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Xülasə  

Azərbaycanın pambıq tarlalarında insan hüquqlarının vəziyyətinə dair Monitorinq Hesabatında 

Azərbaycanda pambıq istehsalının mövcud inkişaf mexanizmi, pambıqçılıq sahəsində  dövlət siyasəti qısa 

şəkildə nəzərdən keçirilmişdir. Sənəddə pambıq tarlalarında insan hüquqlarının vəziyyəti 1 oktyabr - 31 

dekabr 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 və pambıq yığanlar arasında 

aparılmış sorğunun nəticələri, adı çəkilən rayonlarda həyata keçirilmiş monitorinq və müşahidələr – 

əsasında qiymətləndirilmişdir. 

Qeyd edək ki, bu, pambıq tarlalarında insan hüquqlarının vəziyyətinin  əhatə olunduğu ardıcıl 

ikinci hesabatdır. İlk belə hesabat 2019-cu ildə hazırlanıb və 1 oktyabr 2018-31 yanvar 2019-cu il 

pambıq yığımı mövsümünü əhatə edib. Son hesabatda əldə olunan nəticələr əvvəlki hesabatın nəticələri 

ilə müqayisəli şəkildə nəzərdən keçirilərək təqdim olunur. 

 

 

Akronimlər: 

AQUPDK - Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 

AKT - Ailə kəndli təsərrüfatı 

ASŞ - Aqrar Subsidiya Şurası 

BƏT - Beynəlxalq Əmək Təşkilatı  

DSK  - Dövlət Statistika Komitəsi 

DSMF – Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 

İN - İqtisadiyyat Nazirliyi 

ƏƏSMN – Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

VN - Vergilər Nazirliyi 

MDSSA – Məcburi Dövlət Sosial Sığorta Ayırması 

 

 

 

Açar sözlər: Azərbaycan, kənd təsərrüfatı, pambıq, pambıq yığımı, fermer, uşaq əməyi, iş şəraiti, 

əmək hüquqları, əmək müqaviləsi, icbari sığorta, bədbəxt hadisə, subsidiya, tədarük şirkətləri 
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Giriş 

Xam pambığın, mahlıcın, çiyid yağının ixracını həyata keçirən pambıqçılıq sektoru Azərbaycan 

Respublikasında qeyri-neft ixracının aparıcı sahələrindən biridir. Hökumət bu sahəyə həm də regionlarda 

məşğulluğun təmin olunmasının, işsizliyin aradan qaldırılmasının bir vasitəsi kimi baxır. 2019-cu ili 

özündən əvvəlki mövsümlə fərqləndirən əsas tendensiya ölkə üzrə tədarük olunan pambığın həcmində və 

orta məhuldarlıq göstəricisində artımın qeydə alınmasıdır. 

Bununla yanaşı, 2019-cu ildə pambıq tədarükünü həyata keçirən və onun emalı ilə məşğul olan 

kiçik müəssisələrin inhisarçı şirkətlər tərəfindən udulması, bu sahənin tamamilə inhisara alınması prosesi 

də yekunlaşıb. Paralel olaraq son mövsümdə məmurların himayə etdiyi böyük pambıqçılıq 

təsərrüfatlarının yaradılması prosesi də müşahidə edilib. Bu təsərrüfatların yaradılması kiçik pay 

torpaqlarının, indiyədək qışlaqların, yataqların və maldarlıq fermalarının yerləşdiyi örüş və otlaq təyinatlı 

böyük sahələrin ələ keçirilməsi, bələdiyyə və dövlət torpaqlarının uzun müddətə icarəyə götürülməsi 

hesabına mümkün olub. Belə təsərrüfatların suvarma suyu ilə təchiz edilməsi məqsədilə həmin ərazilərə 

dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına Araz və Kür çaylarından kiçik kanalların çəkilməsi də həyata keçirilib. 

Aparılan monitorinqlərin, sorğuların, fermerlərlə təkbətək görüşlərin və fokus-qrup 

müzakirələrinin nəticələri göstərib ki, Azərbaycan Respublikasında pambıqçılıq sektoru insan 

hüquqlarının qorunmadığı, işçilərlə əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilmədiyi, əməyin mühafizəsi 

normalarına əməl edilmədiyi, təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılmadığı, işçilərin bədbəxt hadisələrdən və 

peşə xəstəliklərindən icbari sığortasının həyata keçirilmədiyi gözdən uzaq bir sektor kimi qalmaqdadır. 

Xüsusilə, pambıq tarlalarında uşaq əməyinin istismarı təkzibolunmaz faktlardandır. 2019-cu il 

mövsümündə 30-a yaxın belə fakt qeydə alınıb. Uşaqlarını tədrisdən yayındıraraq pambıq yığımına cəlb 

edən valideynlər bunu maddi imkansızlıqla əlaqələndiriblər. Monitorinqlər göstərib ki, belə ailələrin 

hamısı yoxsulluq həddindən aşağıda  yaşayan aztəminatlı ailələrdir. Onlar dövlətin müvafiq sosial 

müdafiə proqramlarından (ünvanlı dövlət sosial yardımı proqramı, özünüməşğulluq proqramı və sair) 

yararlana bilmirlər ki, bunun da əsas səbəbi sosial xidmətləri təqdim edən  qurumların qeyri-şəffaf 

fəaliyyəti və  korrupsiyalaşmasıdır. 

Pambıqçılıq sektorunda işçilərlə yanaşı,  xırda fermerlərin də hüquqları pozulur ki, bu da  qeyd 

olunan sektorun inhisarçıların nəzarəti altında olmasının neqativ təsirləridir.  Monitorinq zamanı 2019-cu 

il mövsümündə fermerlərin suvarma suyu ilə təchizatında, texnika ilə təminatında, müvafiq gübrə, 

pestisid və biohumuslara əlçatalığında problemlər qeydə alınıb. Eyni zamanda, təhvil verilən pambığın 

nəmlik və zibillik faizinin süni olaraq şişirdilməsi fermerlərin və pambıqyığanların gəlirlərinin aşağı 

düşməsinə, hökmran mövqedə olan pambıq tədarükçülərinin qanunsuz yolla əlavə qazanc əldə etmələrinə 

imkan yaradıb. 

2019-cu il mövsümündə qeydə alınmış yeganə pozitiv tendensiya  dövlət müəssisə və 

təşkilatlarının  rəhbərlərinin  pambıq əkməyə məcbur edilməsi, eləcə də  büdcə təşkilatlarının  texniki 

işçilərinin isə zorla  pambıq becərilməsinə və yığılmasına aparılması praktikasına son qoyulmasıdır.  
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1. Monitorinq hesabatının metodologiyası 

Bu monitorinq hesabatının metodologiyası insan hüquqlarına əməl olunması səviyyəsinin 

öyrənilməsi məqsədilə 2019-cu 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, 2 fərqli qrup arasında 

(fermerlər və pambıq yığanlar) keçirilmiş sorğunun,7 rayonun hər birində 15 fermerlə müsahibənin  və 7 

fokus-qrup müzakirəsinin nəticələrinin emalına əsaslanır. 

Fermerlər arasında keçirilmiş sorğuya 7 pambıqçılıq rayonundan - Salyan, Hacıqabul, Sabirabad, 

Saatlı, İmişli, Beyləqan və Füzulidən 70 nəfər pambıq əkən fermer cəlb olunub. Respondentlərin 68 nəfəri 

kişi, 2 nəfəri isə qadın olub. Bu fermerlerin 69-nun ailə vəziyyəti evli, biri subay olub. Respondentlərin 

63-ü kənddə, 5-i rayon mərkəzində, 2-si isə qəsəbədə yaşayır. Onlardan 37 nəfərinin təhsili orta olub, 6 

nəfər orta ixtisas, 6 nəfər natamam orta, 21 nəfər isə ali təhsil alıb. 

Sorğuda əmək münasibətləri ilə bağlı məsələlər önə çəkilib, əsasən əmək hüquqlarına əməl olunması 

vəziyyətinin aşkara çıxarılması, ölçülməsi məqsədilə suallar qoyulub. Sorğu anketi hesabata əlavə olunub 

(Əlavə 1).  Sorğuya cəlb olunan fermerləri seçərkən onların pambıqçılıq sahəsində fəaliyyət müddəti (ən 

azı 1 illik təcrübəsi), təsərrüfatların müstəqilliyi (pambıq əkininə könüllü cəlb olunması),  əkin sahəsi  

(kiçik və orta təsərrüfatlar) əsas götürülüb. Bu seçimdə məqsəd təcrübəli və müstəqil fermerlərdən 

pambıq əkini, yığımı və digər məsələlərlə bağlı daha əsaslı, müqayisəyə gələn və dürüst məlumat 

toplamaq olub.  

 

 

Pambıq yığanların sorğuya cəlb edilməsi zamanı onların cinsi, yaşı, sosial statusu, təhsili 

məskunlaşma yeri respondentlərin seçim meyarı kimi əsas götürülüb. Sorğuya cəlb edilən 70 nəfər 

1 ildir

2 ildir

3 ildir

Daha uzun müddətdir

18

22

16

14

6

9

13

39

Diaqram 1. Neçə ildir, pambıq əkirsiniz?

(2018-2019, müqayisəli)

2109 2018
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pambıq yığanın 61 nəfəri qadın, 9 nəfəri isə kişi olub. Pambıq yığanların 60-ı evli, 6-ı subay, 4-ü dul olub. 

Respondentlərin 59 nəfəri kənddə, 4-ü rayon mərkəzində, 7-i isə qəsəbə tipli yaşayış məskənində 

məskunlaşıb. Onlardan 60 nəfərinin təhsili orta, 5 nəfərinin natamam orta, 2 nəfərinin ali, 3 nəfərinin isə 

orta ixtisas olub. Sorğu anketi hesabata əlavə olunub (Əlavə 2). 

Hər iki sorğunun nəticələrindən mövzuya uyğun olaraq bütün bölmələrdə istifadə olunub. Sorğuya 

başlanmamışdan əvvəl onun məqsədi  və hədəfləri müəyyənləşdirilmiş, metodologiyası və 

respondentlərin seçim meyarları hazırlanmış, 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 ibarət olmaqla hər rayonda təsadüfi olaraq seçilmiş 20 respondenti, ümumilikdə 140 

respondenti əhatə etmişdir. 

Seçmə başa çatdıqdan sonra respondentlər arasında sorğular keçirilib, sorğu məlumatları 

ümumiləşdirilərək, emal olunmuş, onun  nəticələri və tapıntıları monitorinq  hesabatına daxil edilmişdir. 

Fokus-qrup müzakirələri keçirilməmişdən öncə 27 maddədən  ibarət spesifik  suallar 

müəyyənləşdirilmiş və müzakirələr tərtib olunmuş suallar əsasında keçirilmişdir. Müzakirələrin, eyni 

zamanda fermerlərlə təkbətək intervülərin nəticələri ümumiləşdirilərək hesabata daxil edilmişdir. 

Yerlərdə qeydə alınmış insan hüquqlarının pozulması faktları video və foto çəkilişlərlə 

rəsmiləşdirilmişdir. Bu çəkilişlər əsasında pambıq tarlalarında əmək hüquqlarının pozulması faktlarını 

ümumiləşdirən 3 videoçarx  hazırlanmışdır. İnsan hüquqlarının pozulması və uşaq əməyinin istismarı ilə 

bağlı ən vacib iki videoçarx ingilis dilinə tərcümə olunaraq ―Azərbaycan pambıqçılığı‖ Youtube və 

Facebook səhifələrinə yerləşdirilmişdir
1
.  

Monitorinq dövründə keçirilən fokus-qrup müzakirələrində və təkbətək intervülərdə fermerlərin 

kənd təsərrüfatı istehsalçılarının qeydiyyatı, belə təsərrüfatlarda gəlir və xərclərin, dövriyyələrin uçotu və 

müvafiq dövlət qurumlarına hesabatların təqdim olunması ilə bağlı biliklərinin olmaması bir daha 

təsdiqlənmiş, sadalanan mövzularda 5 videoçarx hazırlanaraq qeyd olunan səhifələrə yerləşdirilmişdir.  

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.  

                                                           
1 https://www.youtube.com/channel/UCekt9ItCagORtsC9pbH6ATQ/videos, https://www.facebook.com/Az%C9%99rbaycan-

pamb%C4%B1q%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1-336468150447495/?ref=bookmarks 

https://www.youtube.com/channel/UCekt9ItCagORtsC9pbH6ATQ/videos
https://www.facebook.com/Az%C9%99rbaycan-pamb%C4%B1q%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1-336468150447495/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Az%C9%99rbaycan-pamb%C4%B1q%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1-336468150447495/?ref=bookmarks
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2. 2019-cu il mövsümündə pambıqçılıq sahəsində əsas tendensiyalar 

 

2.1. Müəyyənləşdirilən vəzifələr və onların reallaşdırılması vəziyyəti 

Müstəqillik dövründə Azərbaycanda pambıqçılıq ekstensiv inkişafa əsaslanan və dövlət dəstəyindən 

kənar sahə olduğundan istehsalın həcmi əkin sahələrinin ölçüsündən asılı olaraq dəyişmişdir. 

2015-ci ildə Azərbaycanda baş verən kəskin devalvasiyadan sonra kənd təsərrüfatının bir çox ənənəvi 

sahələrinə, o cümlədən pambıqçılığa potensial qeyri-neft ixracı sahəsi və məşğulluğun təmin edilməsi 

imkanı kimi baxılmağa başlanmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan 

Respublikasında pambıqçılığın inkişafına dövlət dəstəyi haqqında" 22 sentyabr 2016-cı il tarixli, 2350 

nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq, hər kiloqram xam pambığa görə pambıq istehsalçılarına 0,1 manat 

subsidiya verilməyə başlanılmış və şirkətlər tərəfindən xam pambığın tədarük qiyməti artırılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 iyul 2017-ci il tarixli, 3082 nömrəli Sərəncamı ilə 

―Azərbaycan Respublikasında pambıqçılığın inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı‖
2
 

təsdiq edilmişdir. Proqramda hər biri bir çox istiqaməti özündə cəmləşdirən vəzifələr müəyyən edilmiş və 

Proqram üzrə Tədbirlər planı təsdiq olunmuşdur. Pambıqçılığın infrastruktur təminatının 

yaxşılaşdırılması, Pambıqçılıq sahəsində elmi təminatın və kadr potensialının gücləndirilməsi, pambıq 

istehsalı və emalı sahəsində innovativ texnologiyaların tətbiqinin dəstəklənməsi, pambıq istehsalçıları ilə 

emal müəssisələri arasında səmərəli iqtisadi əlaqələrin qurulması, pambıq istehsalı və emalı sahələrinə 

yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsinin təşviqi, pambıqçılıq məhsullarının 

rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması, pambıqçılıq məhsulları istehsalı ilə əlaqəli sahələrin inkişafının 

dəstəklənməsi, pambıqçılıqda kooperasiyanın inkişaf etdirilməsi kimi iddialı vəzifələr 

müəyyənləşdirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol 

Xəritəsində
3
 pambıq istehsalı və ixracı üzrə gələcək strategiyada aşağıdakılar nəzərdə tutulur:  

 qısamüddətli dövr üçün istehsalın xammal şəklində ixrac məqsədilə artırılması;  

 uzunmüddətli perspektivdə isə həmin məhsullardan alınan emal məhsullarının yerli istehsalını 

formalaşdırmaqla idxalın əvəzlənməsi və ixracın artırılması. 

Sadalanan vəzifələrin reallaşması üçün  müəyyənləşdirilmiş – qabaqcıl idarəetmə təcrübəsinin, 

intensiv becərmə-suvarma texnologiyalarının tətbiqi hesabına xam pambıq istehsalının artırılması və bu 

sahədə səmərəliliyin təmin edilməsi, pambıqçılığın müasir texnika ilə təminatının yaxşılaşdırılması, 

pambıq istehsalında növbəli əkin sisteminin tətbiq edilməsi, rayonlar üzrə pambığın optimal əkin 

sahəsinin müəyyənləşdirilməsi və ixtisaslaşmanın dərinləşdirilməsi, mövcud pambıq emalı 

müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası, modernləşdirilməsi, mütərəqqi texnika və texnologiyalar əsasında 

                                                           
2 2 http://www.e-qanun.az/framework/36050 
3 Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi, 

https://mida.gov.az/documents/strateji_yol_xeritesi_kend_teserrufati_mehsullarinin_istehsalina_ve_emalina_dair.pdf 

http://www.e-qanun.az/framework/36050
https://mida.gov.az/documents/strateji_yol_xeritesi_kend_teserrufati_mehsullarinin_istehsalina_ve_emalina_dair.pdf
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yeni pambıq emalı müəssisələri yaradılmasının dəstəklənməsi, dərin emal məhsulları istehsalının təşviqi, 

pambıq toxumçuluğu təsərrüfatlarının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və lifsiz toxum 

istehsalının təşkili kimi istiqamətləri təhlil etdikdən və bu sahədə həyata keçirilən işlərin monitorinqini 

apardıqdan sonra belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, ən yaxşı halda bu istiqamətlərin bəzilərinə qismən 

nail olunmuşdur.   

Qabaqcıl idarəetmə təcrübəsinin, intensiv becərmə-suvarma texnologiyalarının tətbiqi 

hesabına xam pambıq istehsalının artırılması və bu sahədə səmərəliliyin təmin edilməsinə 2019-cu 

ildə nail olunmayıb. Yalnız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin (KTN) xətti ilə (özəl şirkətlər və fermerlər 

2019-cu ildə bu işə maraq göstərməyib) innovativ texnologiyaların tətbiqi  məqsədilə pilot şəkildə 

nümunəvi təsərrüfatların yaradılmasına başlanılıb. Ucar rayonunda Çin texnologiyası və Beyləqan 

rayonunda türk texnologiyası əsasında pambıq istehsalı üzrə pilot layihələr həyata keçirilib. Kənd 

Təsərrüfatı naziri İnam Kərimovun verdiyi məlumata görə, Çin texnologiyası ilə hər hektardan 60 sentner, 

türk texnologiyası ilə isə 58 sentner xam pambıq istehsal olunub.
4
 Hələki, bu işə fermerlər və böyük 

pambıqçılıq şirkətləri cəlb olunmayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2019-cu ilin sonunda 

intensiv becərmə-suvarma texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi ilə bağlı KTN-ə, ―Meliorasiya 

və Su Təsərrüfatı‖ ASC-yə və yerli icra orqanlarına tapşırıq verib: ―Daha yüksək məhsuldarlığa nail 

olmaq üçün hansı konkret addımlar atılmalı olduğunu kəndlilər özləri də bilməlidirlər. Yerli icra orqanları 

da yerlərdə nəzarət etsinlər və yeni texnologiyalara keçidi də təmin etsinlər. Ona görə bunu fikirləşin və 

Prezident Administrasiyasına da göstəriş verirəm, yeni səpin mövsümünə qədər mənə məlumat verin ki, 

neçə min hektarda artıq yeni texnologiyalar tətbiq olunacaq.‖
5
 

Özəl şirkətlərin innovativ texnologiyaların tətbiqinə maraq göstərməməsinə səbəb belə 

təsərrüfatlarda məhsuldarlıqla yanaşı, maya dəyərinin yüksək olmasıdır. Məsələn, Çin texnologiyası 

zamanı lazer malalamadan, damcılı suvarmadan və pambığın əkini və becərilməsi zamanı polietilen 

örtükdən istifadə olunur ki, bu tədbirlər ənənəvi pambıqçılıqla müqayisədə yüksək məhsuldarlığa təminat 

versə də, pambığın maya dəyərini də kəskin şəkildə artırır. 

KTN ilə əldə olunan razılığa əsasən, 2020-ci ildə Azərbaycanın əsas pambıq tədarükçüləri olan 2 

şirkət - ―Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi‖ MMC və ―MKT İstehsalat Kommersiya‖ MMC 100 

hektardan az olmayan sahədə mütərəqqi Türkiyə və Çin texnologiyaları ilə pambıq əkmək öhdəliyi 

götürüblər. 

Pambıqçılığın müasir texnika ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına gəlincə, rəsmi statistikaya 

görə, dövlət xətti ilə son üç il ərzində 15 min 700 texnika, o cümlədən 400-dən çox ABŞ istehsalı olan 

―John Deere‖  kombaynları alınıb. Texnikanın alınmasına bütövlükdə 500 milyon manatdan çox vəsait 

xərclənib. Hazırda ―Azərpambıq‖ MMC-nin istifadəsində isə 753 texnika, o cümlədən 45 kombayn, 201 

traktor və 507 müxtəlif təyinatlı qoşqular var. Lakin pambıq əkini və yığımı dövründə apardığımız 

                                                           
4 https://president.az/articles/35252. İlham Əliyevin yanında pambıqçılıq mövsümünün yekunları və 2020-ci ildə görüləcək 

tədbirlərlə bağlı 19 dekabr 2019-cu ildə keçirilən müşavirə. 

5 Yenə orada. 

https://president.az/articles/35252
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monitorinqlər təsdiq edib ki, texnikanın yetərli sayda olmasına baxmayaraq, ondan istifadə səmərəli 

şəkildə aparılmadığından ―süni texnika qıtlığı‖ yaranır
6
. 

Pambıq istehsalında növbəli əkin sisteminin tətbiq edilməsi, rayonlar üzrə pambığın 

optimal əkin sahəsinin müəyyənləşdirilməsi və ixtisaslaşmanın dərinləşdirilməsi istiqaməti üzrə 

2019-cu ildə dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə nəzər salaq. KTN iddia edir ki, 2018-ci ildə 

Azərbaycanda 132,5 min hektar sahədə pambıq əkilib, 2019-cu ildə pambıq əkini sahələrinin həcmi 

məhsuldarlığı az olan torpaqların əkin dövriyyəsindən çıxarılması hesabına 100,1 min hektaradək 

azaldılıb
7
. Pambıq əkini pay torpaqlarında, fermerlər tərəfindən dövlətdən və bələdiyyədən icarəyə 

götürülmış torpaqlarda həyata keçirilir ki, həmin torpaqlarda nə əkməklə bağlı son qərarı fermerlər 

verirlər. Ona görə də KTN-nin pambıq əkini sahələrinin azaldılması, az məhsuldar torpaqların 

dövriyyədən çıxarılması ilə bağlı açıqlaması həqiqəti əks etdirmir. Çünki KTN fermerə qadağan edə 

bilməz ki, pambıq əkmə, başqa bitki becər. Növbəli əkinə gəlincə, əksər kənd təsərrüfatı istehsalçıları 

bundan ya xəbərsizdir, ya da imkansızlıq ucbatından növbəli əkin prinsipinə əməl edə bilmir. Bunu 2019-

cu il mövsümündə 7 pambıqçılıq rayonunda fermerlər arasında keçirilmiş sorğunun nəticələri də təsdiq 

edir. 

Rəyi soruşulanlardan 22 nəfəri (31,4%) pambıq digər tərəvəz və bitkilərdən sərfəli olduğuna görə 

şəxsi istəyi ilə bu qərarı verdiyini bildirib. Qalan 48 nəfər isə (68,6%) sərəncamında əkin aparmaq üçün 

sərmayə olmadığını, pambıq əkini sərfəli olmasa belə, xərclər qabaqcadan tədarük şirkətləri tərəfindən 

ödənildiyi üçün pambığa üstünlük verdiyini deyib. Bu da onu göstərir ki, fermerlərin hansı bitkini 

əkməklə bağlı qərarına təsir edən ən böyük faktor maliyyə məsələsidir.  

 

 

Öz istəyi ilə pambıq əkən fermerlərin xüsusi çəkisi 2018-ci illə müqayisədə xeyli (50%-ə qarşı 

31,4%) azalıb: 2018-ci ildə sorğuya cəlb olunan fermerlərin 35 nəfəri (50%) pambıq digər tərəvəz və 

bitkilərdən sərfəli olduğuna görə şəxsi istəyi ilə bu qərarı verdiyini bildirmişdi. Qalan 35 nəfərin 19-u 

                                                           
6 Daha geniş məlumat monitorinq hesabatının 5-ci bölməsində təqdim olunub. 

7 https://www.agro.gov.az/az/news/bu-guenedek-qebul-menteqelerine-229-min-595-ton-pambiq-tehvil-verilib 

31%

69%

Diaqram 2. Niyə məhz pambıq əkmisiniz? (2019)

Pambıq digər tərəvəz və bitkilərdən 

sərfəli olduğuna görə şəxsi 

istəyimlə bu qərarı vermişəm

Sərəncamımda əkin aparmaq üçün 

sərmayə olmadığından, pambıq 

əkini sərfəli olmasa belə, xərclər 

qabaqcadan ödənildiyindən pambıq 

əkmişəm

https://www.agro.gov.az/az/news/bu-guenedek-qebul-menteqelerine-229-min-595-ton-pambiq-tehvil-verilib
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(27,1%) icra nümayəndəsi və bələdiyyə sədrinin təzyiqi ilə pambıq əkdiyini, 16 respondent isə (22,9%) 

fermer olmadığını və pambığı büdcə təşkilatında çalışdıqları üçün məcburi əkdiyini qeyd etmişdi.  

Dövlət proqramında qoyulan vəzifələrin reallaşması üçün nəzərdə tutulan mütərəqqi 

texnika və texnologiyalar əsasında yeni pambıq emalı müəssisələri yaradılmasının dəstəklənməsi, 

dərin emal məhsulları istehsalının təşviqi, pambıq toxumçuluğu təsərrüfatlarının maddi-texniki 

bazasının gücləndirilməsi və lifsiz toxum istehsalının təşkili istiqamətlərinə gəlincə, hazırda 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən pambıq emalı zavodları əsasən 2004-2008-ci illərdə istismara verilib, 

onların ciddi şəkildə modernləşdirilməsinə və yenidən qurulmasına böyük ehtiyac var. 2019-cu ildə 

Mingəçevir yüngül sənaye parkında 2 iplik fabriki fəaliyyət göstərir. Ucar rayonunda illik istehsal gücü 

40 min ton olan pambıq emalı zavodu, saatda 1,5 ton lifsiz pambıq toxum istehsalı gücünə malik zavod 

istifadəyə verilib, gündəlik 200 ton pambıq çiyidini emal etmək gücünə malik zavodda tamamlanma işləri 

getməkdədir. ―Azərpambıq‖ MMC isə Ağcabədi rayonunda günlük emal gücü 200 ton xam pambıq olan 

yeni pambıqtəmizləmə zavodu qurub. Zavodun 2020-ci ildən işə düşməsi gözlənilir. 

Sadalananlara rəğmən, ölkədə istehsal olunan pambığın böyük hissəsi - 60 faizi mahlıc, 40 faizi 

iplik kimi ixrac olunur. Azərbaycan xammal, yarımfabrikat kimi ixrac etdiyi pambıqdan alınan hazır 

məhsulları ölkəyə daha yüksək qiymətlərə idxal etmək məcburiyyətindədir. 

Qeyd edək ki, toxumçuluq sahəsində də vəziyyət ürəkaçan deyil. 2020-ci ildə yeni növ 

pambıq toxumlarının təcrübə sahələrində əkilməsi, toxum sortlarının rayonlaşdırılmasının araşdırılması, 

damcı suvarma və tirəyə əkin kimi yeni metodların sınanması istiqamətində MKT ilə KTN-nin 

əməkdaşlığı çərçivəsində birgə işlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 2019-cu ildə əvvəlki illərdə 

olduğu kimi pambıq toxumları tədarük şirkətləri tərəfindən Türkiyədən gətirilərək 1 kiloqramı 5,50 

manatdan fermerlərə satılıb, toxum sortlarının rayonlaşdırılması aparılmayıb. 

Pambıqçılıqda  məcburi əməklə bağlı (həm pambıq əkini, həm də yığılması sahəsində) 2019-

cu il mövsümündə mühüm müsbət yeniliklər olub. Son mövsümədək pambıq əkini, becərilməsi və 

yığımı ilə bağlı proseslər bir mərkəzdən – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasından 

idarə olunurdu və bu inzibati nəzarət açıq-aşkar həyata keçirilirdi. Yerlərdə rayon icra hakimiyyətlərinin 

rəhbərliyi altında bələdiyyələr və büdcədən maliyyələşən dövlət qurumları məcburi qaydada pambıq əkini 

işinə cəlb olunmuşdu.  

Hətta 2106-cı ilin sentyabrında keçirilən ―Pambıqçılığın inkişafına dair respublika 

müşavirəsi‖ndə Prezident İlham Əliyev rəsmi şəkildə etiraf etmişdi ki, dövlətin işi təkcə koordinasiya 

deyil: ―...Ümumi koordinasiya işlərini Prezident Administrasiyası öz üzərinə götürüb. Zeynal Nağdəliyev 

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 koordibıqnasiya işlərinin təşkili ilə 

məhdudlaşmır...‖
8
 

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

https://president.az/articles/21117/print
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Yuxarıdan – Prezident Administrasiyasından rayon icra başçılarına gələn gələn tapşırıq konkret 

öhdəlik şəklində olurdu. Rayon icra başçısı da həmin öhdəliyi müvafiq olaraq büdcədən maliyyələşən 

rayon idarələrinin (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman və sair), bələdiyyə sədrlərinin və icra 

nümayəndəliklərinin rəhbərlərinin arasında bölüşdürürdü. Büdcədən maliyyələşən qurumların rəhbərləri 

onlara qoyulan öhdəliyi öz işçiləri və tabeliklərindəki qurumlar (məsələn, təhsil idarələri məktəb 

direktorları, onlar isə müəllimlər və sair) arasında bölüşdürürdü. İcra və bələdiyyə strukturları da malik 

olduğu torpaq sahəsinə uyğun olaraq fermerlərin və ailə kəndli təsərrüfatlarının üzərinə nə qədər məhsul 

tədarük etmək yox, neçə hektar sahədə pambıq əkməklə bağlı konkret öhdəlik qoyurdu. 2018-ci il pambıq 

mövsümündə deyilənləri təsdiq edən onlarla fakt qeydə alınıb. Bu barədə Azərbaycan və ingilis dillərində 

hazırlanan birinci hesabatımızda konkret faktlar əsasında geniş məlumat verilib.
9
 

Təqdirəlayiq haldır ki, 2019-cu ildə bu uğursuz praktikadan imtina olunub. Eyni zamanda, 

2018-ci ildə bütün pambıqçılıq rayonlarında kütləvi şəkildə qeydə alınan büdcə təşkilatlarının işçilərinin 

məcburi qaydada pambıq becərilməsi və yığımı prosesinə cəlb olunmasına da 2109-cu ildə rast 

gəlinməyib. 

2.2. Orta məhsuldarlığın əhəmiyyətli artımı nəyin hesabına baş verib? 

Qarşıya qoyulan vəzifələrin reallaşdırılmamasına baxmayaraq rəsmi statistikaya görə, 2019-cu 

ildə 100,1 min hektar sahədə pambıq əkilərək, 294 min tondan çox məhsul götürülüb və hektardan orta 

məhsuldarlıq 29,4 sentner təşkil edib, pambıq istehsalı 61 min ton, hektardan orta məhsuldarlıq isə 11,8 

sentner artıb. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə respublika üzrə orta məhsuldarlıq 17,6 sentner olmuşdu. 

2019-cu ildə ən çox pambıq Saatlı (13741 ha), Ağcabədi (10452 ha), Biləsuvar (10257 ha), Bərdə 

(10140 ha) və Beyləqan (9706 ha) rayonlarında əkilib. Dövlət Statistika Komitəsinin və KTN-nin elan 

etdiyi rəqəmlər əsasında 2019 və 2018-ci illərdə əsas pambıqçılıq rayonları üzrə orta məhsuldarlıq 

göstəricilərini Qrafik 1-də müqayisəli şəkildə təqdim edirik.   

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

                                                           
9  http://erc.az/en/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=323:2019-06-21-14-47-

02&amp;catid=73:research-report&amp;Itemid=100 
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Rəsmi statistikaya görə
10

, 2019-cu ildə ən yüksək məhsuldarlıq Tərtərdə (34,8 sentner), ən aşağı 

məhsuldarlıq isə Ağsuda (9,9 sentner) qeydə alınıb. Son mövsümdə 2018-ci illə müqayisədə ən böyük 

məhsuldarlıq artımı Salyanda qeydə alınıb: 18,7 sentner. Aşağı məhsuldarlıq əldə olunan rayonların 

rəhbərləri bunu torpağın məhsuldarlığının aşağı olması ilə izah ediblər
11

. 

Məhsuldarlığın sıçrayışlı artımı bir çox suallar doğurur və toxumun keyfiyyətində, pambığa 

edilən aqrotexniki qulluqda, verilən gübrənin tərkibinin və miqdarının torpağın ehtiyaclarına 

uyğunlaşdırılmasında 2018-ci illə müqayisədə hər hansı əhəmiyyətli dəyişkiliyin olmaması rəsmi 

məhsuldarlıq göstəricisinə şübhə ilə yanaşmağa əsas verir. 2019-cu il mövsümündə pambıq tarlalarında 

aparılan  müşahidə və monitorinqlər, fermerlərlə aparılan təkbətək söhbətlər və birgə müzakirələr qeyd 

olunan komponentlər üzrə 2019-cu il mövsümündə əvvəlki illərlə müqayisədə hər hansı müsbət 

dəyişikliyin olmadığına diqqət çəkiblər. 

Rəsmi mövqe ilə nə qədər paradoks təşkil etsə də, aparılan müşahidə, monitorinqlər və 

fermerlərlə müzakirələr göstərib ki, 2019-cu ildə fermerlərin böyük bir hissəsi ötən illə müqayisədə 

yüksək məhsuldarlıq əldə etməyiblər. 2018-ci illə müqayisədə məhsuldarlığın artmasını təvşiq edən 

faktorlardan heç birində keyfiyyət dəyişikliyi baş verməyib, pambığın becərilməsində aqrotexniki 

qaydalara tam əməl edilməyib, gübrə və pesitisidlərin tərkibində və miqdarında artım olmayıb, 2019-cu 

ildə tarlalarda alaq otlarının daha geniş yayıldığı müşahidə olunub. Pambıq tarlalarında alaq otlarının 

çoxluğunu təsdiq edən şəkillər monitorinq dövründə müxtəlif pambıqçılıq rayonlarında çəkilib. 

 

Şəkil 1. Füzuli rayonunda pambıq tarlası 

                                                           
10 https://president.az/articles/35252. İlham Əliyevin yanında pambıqçılıq mövsümünün yekunları və 2020-ci ildə görüləcək 

tədbirlərlə bağlı 19 dekabr 2019-cu ildə keçirilən müşavirə. 
11 Yenə orada 

 

https://president.az/articles/35252
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Şəkil 2. İmişli  rayonunda pambıq tarlası 

 

Şəkil 3. Salyan  rayonunda pambıq tarlası 
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Şəkil 4. Sabirabad  rayonunda pambıq tarlası 

7 pambıqçılıq rayonunda fermerlərlə keçirilmiş fokus-qrup müzakirələri zamanı məlum olub ki, 

bütün rayonlarda təcrübəli aqronom çatışmazlığı kəskin şəkildə özünü büruzə verir, suvarma suyu və 

texnika ilə təchizatda gecikmələr və çatışmazlıqlar mövcuddur. Eyni zamanda, 2019-cu ildə fermerlərə 

satılan toxumun lif çıxımı yüksək, çiyidi az olduğundan çəkisi - dolayısı ilə məhsuldarlıq aşağı düşüb. Bu 

barədə monitorinq hesabatının 5-ci bölməsində ətraflı məlumat verilib. 

2019-cu ildə sorğuya cəlb ollunmuş fermerlər ―Bu il hər hektardan neçə sentner pambıq 

götürmüsünüz‖ sualına aşağıdakı cavabları veriblər: 

1. 20 sentnerədək – 12 fermer (17,1%) 

2. 20-25 sentner– 41 fermer (58,6%) 

3. 26-35 sentner – 11 fermer (15,7%) 

4. 35 senterdən yuxarı – 6 fermer (8,6%) 

 

17%

58%

16%

9%

Diaqram 3. Bu il hər hektardan

neçə sentner pambıq götürmüsünüz? (2019)

20 sentnerədək 20-25 sentner 26-35 sentner 35 senterdən yuxarı
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Göründüyü kimi 26 sentner və daha yuxarı məhsul götürən respondent fermerlərin sayı 17 nəfər 

olub ki, bu da rəyi soruşulanların 24,3%-ni təşkil edib. Əksəriyyət (58%) hər hektardan 20-25 sentner 

arası məhsul götürüb. 

Fikrimizcə, bu il ―yüksək məhsuldarlıq‖ qeydə alınmasının başlıca səbəbi 2018-ci ildə rayon icra 

hakimiyyətlərinin götürdükləri öhdəlik qədər pambıq əkdirə bilməməsi səbəbindən onların qorxudan real 

məhsuldarlığı aşağı göstərmələridir. 2018-ci ildə qoyulan öhdəlik ―mövsümün sonunda neçə ton pambıq 

təhvil verməlisən‖ deyil, ―neçə hektar sahədə pambıq əkməlisən‖ şəklində idi. Pambıq əkini sahəsi ilə 

bağlı öhdəliyə əməl edə bilməyən rayon icra hakimiyyətləri nsibətən az sahədən götürdükləri məhsulu 

daha çox sahəyə şamil edirdilər ki, bu da avtomatik olaraq orta məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb 

olurdu. Bununla bağlı kifayət qədər faktlar var. Qeyd edək ki, 2018-ci il mövsümündə hər hektardan hətta 

50-60 sentner məhsul götürən fermerlər olub. 

Digər mühüm səbəblərdən biri isə fermerlərin müqavilədə qeyd etdiklərindən daha artıq sahədə 

pambıq əkmələridir. Bu, kütləvi olmasa da, 2019-cu ildə ayri-ayrı pambıqçılıq rayonlarında belə hallara 

rast gəlinib. Məhsuldarlığın artması ilə bağlı verilən rəsmi açıqlamada diqqət çəkən məqamlardan biri də 

əvvəlki illərlə müqayisədə pambığın əkin sahələrinin azaldılmasıdır. KTN iddia edir ki, pambıq əkini 

sahələri 2018-ci illə müqayisədə 32 min hektar azaldılıb. Ölkəmizdə pambığı özəl sektoru təmsil edən 

fermerlər əkirlər və onlar öz şəxsi və ya icarəyə götürdükləri torpaqlarda nə əkmələri ilə bağlı qərarı 

müstəqi şəkildə verirlər. Pambıq əkmək istəyən fermerlər təadrük şirkətlərindən biri ilə müqavilə 

bağladıqdan sonra əkini həyata keçirilər. Maraqlıdır ki, bu şərtlər daxilində KTN pambıq əkini sahələrini 

necə azaldıb? Faktiki olaraq pambıq əkini sahələrininin azaldılması ilə bağlı nazirliyin əlində hər hansı 

rıçaq yoxdur. 

 

3. Pambıq tarlalarında əmək hüquqlarının pozulması 

Son iki ildə pambıq tarlalarında aparılmış monitorinq, sorğu və müşahidələrin nəticələri göstərib ki, 

burada çalışanlar əsasən ağır sosial-iqtisadi durumda olanlardır. Onların əksəriyyəti əhalinin aztəminatlı 

sosial qrupuna aid olsalar da, dövlətin sosial müdafiə və məşğulluq tədbirlərindən (ünvanlı sosial yardım, 

özünüməşğulluq və sair) kənarda qalıblar. 

Pambıq tarlalarında çalışanların sosial kimliyini müəyyənləşdirməkdən ötrü 2018 və 2019-cu il 

mövsümlərində onlara “Pambıq tarlasında hansı səbəbdən işləməyə üstünlük verirsiniz” sualı ilə 

müraciət olunub. Respondent pamıqyığanların 53 nəfəri (75,7%) bu suala ―Minimum ehtiyaclarımı 

ödəmək üçün‖ cavabını veriblər. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə sorğuya cəlb olunanların 35 nəfəri (50%) bu 

cavabı seçmişdilər. Bu da əvvəlki mövsümlə müqayisədə son mövsümdə regionlarda əhalinin sosial 

vəziyyətinin daha da pisləşməsinin göstəricisidir. 2019-cu ildə respondentlərin 14 nəfəri (20%), 2018-ci 

ildə isə 34 nəfəri (48,6%) digər sahələrdə iş tapa bilmədiyindən pambıq yığımında iştirak etdiyini bildirib. 

Son mövsümdə 3 (4,3%), 2018-ci ildə isə 1 pambıqyığan (1,4%) bu işi əlavə qazanc yeri kimi gördüyünü 

qeyd edib.  
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Qeyd edək ki, tarlalarda pambıqyığanlarla söhbət zamanı gəlirlərinin ehtiyac meyarından aşağı 

olmasına baxmayaraq, onların ünvanlı sosial yardım kimi dövlət sosial müdafiə tədbirlərindən kənarda 

qalması faktı aşkara çıxarılaraq videogörüntülərlə rəsmiləşdirilib və bu kadrlardan videoçarxların 

hazırlanması zamanı istifadə olunub.
12

 

Sorğuya cəlb olunanlardan hazırda daimi iş yerlərinin olub-olmaması da soruşulub. 2018-ci ildə  rəyi 

soruşulan könüllü pambıq yığanlardan cəmi 2-si (2,8%) daimi iş yerinin olduğunu demişdi. 2019-cu ildə 

isə sorğuda iştirak edənlərin hamısı (100%) daimi iş yerinin olmadığını bildirib. Yalnız 6 respondent 

müvəqqəti olaraq haqqı ödənilən ictimai işlərə
13

 cəlb olunduğunu deyib. 

Sorğu zamanı qoyulan suallardan biri də “Daimi iş yeriniz var” olub. Maraqlıdır ki, 2019-cu ildə 

sorğuya cəlb olunanların 58 nəfəri (82,9%), 2018-ci ildə isə 49 nəfəri (70%) indiyə qədər heç bir yerdə 

işləmədiklərini qeyd ediblər. 2019-cu ildə respondentlərin 7 nəfəri (10,0%) 2015-2018-ci illər aralığında, 

3 nəfəri (4,3%) 2000-2005-ci illərdə, 2 nəfəri isə (2,8%) 2005-2010-cu illərdə daimi iş yerindən çıxdığını 

deyib. 2018-ci ildə sorğuda iştirak edənlərin 6 nəfəri (8,6%) 1996-2000-ci illərdə,13 nəfəri (18,6%) 2000-

2017-ci illərdə daimi iş yerindən ayrıldığını, 2 respondent (2,8%) hal-hazırda işlədiyini qeyd etmişdi. 

Göründüyü kimi son mövsümdə heç vaxt daimi iş yeri olmayanların sayı artmaqla yanaşı, daimi işdə 

işləyən də olmayıb. 

                                                           
12 https://www.youtube.com/watch?v=VRkX2fu6euw&t=93s 

13 İctimai işlərə cəlb olunan vətəndaşlar rayon (şəhər) Məşğulluq mərkəzlərində işaxtaran və ya işsiz kimi qeydiyyatda olan 

şəxslər arasından müəyyən edilirlər. Bu zaman həssas qruplardan olanlara (əlilliyi olanlara, məcburi köçkünlərə, şəhid ailəsi 

üzvlərinə və b.) üstünlük verilir. "Məşğulluq haqqında" qanununa əsasən, haqqı ödənilən ictimai işlər işsiz şəxslərin müvəqqəti 

məşğulluğunu təmin etmək məqsədilə təşkil edilir və bu iş yerləri ilkin peşə hazırlığının olmasını tələb etməyən ictimai faydalı 

xarakter daşıyır. Ödənişli ictimai işlərə sosial xidmətlərin göstərilməsi, təmir, abadlaşdırma, ərazilərin ekoloji sağlamlaşdırılması, 

o cümlədən yaşıllaşdırma işləri, parklara, ictimai yerlərə qulluq və s. daxildir. Belə işçilərə əmək haqqı, adətən 2 ay müddətində 

verilir. 2019-cu ildə belə işlərin təşkili məqsədilə dövlət tərəfindən 30 min şəxsin əməkhaqqının ödənilməsi üçün 80 milyon 

manat vəsait ayrılıb. 2019-cu ildə ―İşsizin DOSTu‖ proqramı çərçivəsində 16 min nəfərlə müqavilə imzalanıb. Onların hər biri 

üçün 203 manat əmək haqqı verilib. 

Minimum ehtiyaclarımı ödəmək üçün

Digər sahələrdə iş tapa bilmədiyimdən

Əlavə qazanc yeri kimi baxıram

35

34

1

53

14

3

Diaqram 4. Pambıq tarlasında hansı səbəbdən işləməyə üstünlük 

verirsiniz? (2018-2019)

2109 2018

https://www.youtube.com/watch?v=VRkX2fu6euw&t=93s
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2019-cu il mövsümündə pambıqyığan respondentlərin 38 nəfəri (54,3%) pambığın 

becərilməsində, 3 nəfəri (4,3%) suvarılmasında iştirak edib. 29 nəfər respondent isə (41,4%) ancaq 

pambığın yığımı prosesində iştirak etdiyini bildirib.  

2018-ci ildə isə respondentlərin 43 nəfəri (61,4%) pambığın becərilməsində, 3 nəfəri (4,3%) 

suvarılmasında, 24 nəfəri isə (34,3%) ancaq yığımı prosesində iştirak etmişdi.  

 

3.1. Əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməməsi  

Pambıqçılıq sektorunda işçilərin əmək və sosial hüquqlarının pozulmasının təməlində onlarla əmək 

müqaviləsinin bağlanılmaması dayanır. Çünki əmək müqaviləsinin olmaması nəticəsində işçilər həyatını, 

sağlamlığını təmin edən əmək şəraitində çalışmaq, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş minimum 

məbləğdən aşağı olmayan əmək haqqı almaq və müəyyən olunmuş iş vaxtında çalışmaq, həftələrarası 

istirahət günlərindən yararlanmaq, ödənişli əsas məzuniyyətdən və müvafiq hallarda əlavə, sosial, 

ödənişsiz, təhsil məzuniyyətlərindən faydalanmaq, əmək funksiyasının yerinə yetirilməsi zamanı 

səhhətinə dəyən ziyanın ödənilməsini tələb etmək, sosial müdafiə üzrə müavinətlərdən və 

güzəştlərdən, sosial sığorta hüququndan istifadə etmək, işsizliyə görə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş 

dövlət təminatını almaq kimi əsas işçi hüqüqlarından məhrum olurlar. 

Ümumiyyətlə, işçilərin əmək müqaviləsiz işlədilməsi bütün kənd təsərrüfatı sektoru üçün 

xarakterikdir.  7 pambıqçılıq rayonunun hər birində 10 pambıqyığan olmaqla 70 respondent arasında 

keçirilmiş sorğuya cəlb olunanlardan hamısı onlarla əmək müqaviləsi bağlanılmadığını qeyd edib. Paralel 

olaraq sorğuya cəlb edilən 70 fermer də pambıq yığanlarla nə əmək, nə də xidməti (servis) müqaviləsi 

bağlamadığını bildirib. Həm pambıqyığanlar, həm də fermerlər arasında keçirilmiş sorğular təsdiq edib ki, 

onlar arasındakı əmək münasibətləri heç bir şəkildə rəsmiləşdirilməyib. Sorğuya cəlb edilən 

pambıqyığanların hamısı təsdiq ediblər ki, onların işə qəbulu ilə bağlı hər hansı daxili əmr də verilməyib. 

Sorğu göstərib ki, əmək müqaviləsi bağlamadan işlədikləri halda gələcəkdə sosial müdafiə ilə bağlı 

təminatlardan mərhum edilmələri haqqında yalnız 12 respondentin (17,1%) məlumatı olub. Digər 58 

pambıq yığan isə (82,9%) müqaviləsiz işlədikdə bu təminatlardan mərhum olmaları ilə bağlı heç bir 

məlumata malik olmayiblar. Qeyd edək ki, 2018-ci il mövsümündə də keçirilən sorğunun nəticəsi də 
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oxşar idi, yalnız 13 pambıqyığan (18,6%) gələcəkdə pensiya təminatından və digər sosial müdafiə 

tədbirlərindən məhrum olacağını bildiyini qeyd etmişdi. 

 

Fermerlər tərəfindən pambıqyığanlarla əmək müqaviləsi bağlanmamasının əsaslandırılması da 

maraqlıdır. Bu sahədə 2018-ci ildə qeydə alınan vəziyyət dəyişməyib. Fermerlərin işçilərlə müqavilə 

bağlamamasını əsaslandırmasına gəlincə, ötən mövsümdən fərqli olaraq son mövsümdə ―Müqavilə 

bağlasam, əmək haqqı ödənişləri və sosial ayırmalar hesabına xərclərim artacaq‖ və ―Kənd təsərrüfatı 

vergilərdən azad olduğuna görə müqavilə bağlamağa gərək yoxdur‖ deyənlərin sayı azalıb, əvəzində 

―Pambıq yığımı mövsümi iş olduğu üçün müqavilə bağlamağa ehtiyac görmürəm‖ və ―Bu işə nəzarət 

edən dövlət qurumlarının (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mazirliyi yanında Dövlət Əmək 

Müfəttişliyi Xidməti) müqavilə bağlamaq tələbi yoxdur‖ cavabı verənlərin xüsusi çəkisi müvafiq olaraq 

57,1%-dən 65,7%-ə və 20%-dən 25,7%-ə yüksəlib. 

 

Diaqram 8. İşçilərlə niyə əmək müqaviləsi və ya mülki-hüquqi müqavilə bağlamırsınız? 

(2018-2019-cu illər) 
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Diaqram 7. Əmək müqaviləsi bağlamadan işlədiyiniz 

halda gələcəkdə bir işçi kimi sosial müdafiə 

tədbirlərindən (Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 

ödənişləri, pensiya və sair) mərhum olduğunuğu 

bilirsiniz? (2019-cu il)
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Halbuki, kənd təsərrüfatı istehsalçılarında, o cümlədən pambıqçılıqda əmək münasibətləri 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənir
14

. Bura həm vergi orqanında qeydiyyatdan 

keçib vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslər, həm də bələdiyyədə uçotda duran 

ailə kəndli təsərrüfatları aiddir. Əmək Məcəlləsində konkret olaraq qeyd edilib ki, kənd təsərrüfatı 

müəssisələrində əmək müqaviləsi ilə işləyən işçilərə əmək haqqı Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş 

normalardan az olmamaqla tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilir.  

Vergi ödəyicisi kimi uçota alınan kənd təsərrüfatı istehsalçılarında işlər, adətən mövsümi xarakter 

daşıdığı üçün əmək müqavilələri müddətli bağlanılmalıdır. Bu zaman Əmək Məcəlləsinin 47-ci 

maddəsinin ―b‖ bəndinə istinad oluna bilər
15

. Həmin bəndə görə, təbii və iqlim şəraitinə və ya işin 

xüsusiyyətinə görə il boyu görülə bilməyən mövsümi işlərin yerinə yetirilməsi zamanı müddətli əmək 

müqaviləsi bağlanılmasına icazə verilir. 

Əmək müqaviləsi bağlanılan işçilərə Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulan bütün imtiyazlar və 

hüquqlar şamil edilir. Əmək Məcəlləsinin 114-cü maddəsinin 3-cü hissəsinin ―a‖ bəndində nəzərdə 

tutulur ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında çalışan işçilərə ödənişli əsas məzuniyyət 30 təqvim 

günü müddətində verilsin. Ancaq elə həmin maddənin 5-ci hissəsində ―Mövsümi işlərdə çalışan işçilərə 

əsas məzuniyyət, bir qayda olaraq, mövsümün sonunda hər iş ayına görə iki təqvim günündən az olmayan 

müddətə verilir.‖ müddəası da yer alıb. Bu da ondan irəli gəlir ki, kənd təsərrüfatında heç də bütün işçilər 

mövsümi işlərdə çalışmaya bilər. Yaxşı olar ki, belə işçilərə də ödənişli əmək məzuniyyəti 30 gün 

müddətində verilsin. Ancaq bu olmazsa, mövsümün sonunda hər iş ayına görə iki təqvim günündən az 

olmayan müddətə ödənişli əmək məzuniyyəti verilməsi məqbuldur. Kənd təsərrüfatında çalışan işçilər 

ödənişli əmək məzuniyyəti ilə yanaşı, Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulan digər məzuniyyətlərdən də 

(hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyət, təhsil məzuniyyəti və sair) istifadə edə bilərlər.  

Qeyd etdiyimiz kimi kənd təsərrüfatı istehsalçılarının qeydiyyatının bir forması da bələdiyyədə 

uçota alınan ailə kəndli təsərrüfatlarıdır. Belə təsərrüfatlarda əmək münasibətləri Əmək Məcəlləsinin 258-

ci maddəsi ilə tənzimlənir. Maddəyə görə, ailə kəndli təsərrüfatlarında əmək münasibətləri Əmək 

Məcəlləsinin müəyyən etdiyi əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi qaydaları və normaları tətbiq 

edilməklə və ya onların mülahizələri ilə müəyyən edilən qaydada tənzimlənir. Lakin bu təsərrüfatların 

üzvlərinin əmək münasibətləri mövcud qanunvericiliyə zidd qaydada müəyyən edilməməlidir. 

Maddənin 3-cü hissəsində nəzərdə tutulur ki, ailə kəndli təsərrüfatlarında əmək münasibətləri, bir 

qayda olaraq, Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada yazılı formada əmək müqaviləsi 

bağlanılmaqla tənzimlənir. Ancaq belə təsərrüfatlarda əmək müqaviləsi şifahi formada da bağlanıla bilər. 

Bu halda əmək münasibəti tərəflərdən birinin tələbi ilə rəsmiləşdirilə bilər. Əmək müqaviləsinin 

rəsmiləşdirilməsi ailə kəndli təsərrüfatı başçısının  əmri verilməklə və ya müvafiq qaydada tərtib edilmiş 

ailə kitabında qeydiyyata salınmaqla həyata keçirilə bilər. 

Kənd təsərrüfatı istehsalçılarında əmək münasibətləri ilə bağlı digər bir vacib məsələ ondan 

ibarətdir ki, vergi orqanında uçotda olan fiziki və hüquqi şəxs vergi ödəyicilərində işçinin əmək fəaliyyəti 

                                                           
14 http://www.e-qanun.az/code/7 
15 Yenə orada 

http://www.e-qanun.az/code/7
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haqqında sənəd əmək kitabçası hesab edilir. Əmək Məcəlləsinin 87-ci maddəsinə uyğun olaraq işçinin 

əmək fəaliyyəti haqqında sənəddə onun əmək stajı haqqında — işə girdiyi gün, ay, il, işlədiyi peşəsi 

(vəzifəsi), işdən çıxarılmanın əsası, günü, ayı və ili barədə qeydlər göstərilir. Ancaq ailə kəndli təsərrüfatı 

üzvlərinin əmək fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq edən sənəd bələdiyyələr tərəfindən verilən vəsiqə 

hesab edilir. 

 

3.2. Pambıqyığanların istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə 

əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta olunmaması 

Qanunvericilkdə nəzərdə tutulsa da, fermerlər pambıqyığanları müvafiq sığorta şirkətində icbari 

sığorta etdirmirlər. Bu da əməyin təhlükəsizliyi və mühafizəsi normalarına əməl olunmayan pambıq 

tarlalarında baş verən bədbəxt hadisələr (zəhərlənmə, günvurma, ilancanma və sair) zamanı işçilərə 

sığorta ödənişlərini mümkünsüz edir. Bundan əlavə, pambıq tarlaları peşə xəstəliklərinin yaranması üçün 

də ―münasib‖ şəraitə malikdir.   

2018-ci il mövsümündə olduğu kimi 2019-cu ildə də sorğuya cəlb olunan pambıqyığanlar və 

fermerlər tarlalarda çalışanların istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 

qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta olunmamasını təsdiq ediblər. 

Sorğu zamanı həm fermerlərin, həm də pambıqyığanların pambıq tarlasında baş verən bədbəxt 

hadisə nəticəsində əmək qabiliyyətininin itirilməsi halında işçiyə kompensasiya (sığorta ödənişi) 

ödənilməsi barədə məlumatlılıq səviyyəsi də öyrənilib.  

2019-cu il mövsümündə rəyi soruşulan 8 pambıqyığan (11,4%) pambıq tarlasında baş verən 

bədbəxt hadisə nəticəsində əmək qabiliyyətini itirəcəyi halda kompensasiya (sığorta ödənişi) almaq 

hüququnun mövcudluğu haqqında məlumatlı olduğunu bildirib. Digər 62 pambıqyığan isə (88,6%) tarlada 

bədbəxt hadisə nəticəsində konpensasiya almaq hüququ barədə məlumatsız olduğunu söyləyib.  

Qeyd edək ki, 2018-ci il mövsümündə keçirilən sorğu 55 pambıq yığan respondentin (78,6%) 

tarlada bədbəxt hadisə nəticəsində kompensasiya almaq hüququ barədə məlumatsız olduğunu aşkara 

çıxarmışdı. İllər üzrə sorğuya cəlb edilənlərin tərkibi dəyişsə də, onların məsələ barədə məlumatlılıq 

səviyyəsinin ciddi fərqlənmədiyi, az qala bütün işçilərin bu barədə məlumatı olmadığı aşkara çıxıb. 

 

11%

89%

Diaqram 9. Pambıq tarlasında baş verən bədbəxt hadisə nəticəsində 

əmək qabiliyyətinizi itirəcəyiniz halda Sizə kompensasiya (sığorta 

ödənişi) ödənilməsi hüququnuzun olduğunu bilirsiniz? (2019-cu il)

Bəli

Xeyr
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Maraqlıdır ki, sorğuya cəlb olunan fermerlərin 37,1%-i  və ya 26 nəfəri  tarlalarında çalışanları icbari 

sığorta etdirməklə bağlı məlumatlı olduğunu, ancaq xərc tələb etdiyi üçün işçiləri sığorta etdirmədiyini 

qeyd edib. Fermerlərin 62,9%-i və ya 44 nəfəri isə çalışanları icbari sığorta etdirməklə bağlı 

öhdəliklərinin olduğunu bilmədiyini söyləyib. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə respondentlərin tən yarısı belə 

öhdəliyinin olmasından xəbərsiz olduğunu vurğulamışdı. 

 

Qeyd edək ki, qanunvericilikdə  nəzərdə tutulur ki, sığorta olunan pambıqyığan peşə əmək 

qabiliyyətini itirdikdə və vəfat etdikdə ona və onun yaxınlarına işəgötürən tərəfindən aylıq sığorta 

ödənişi, birdəfəlik sığorta ödənişi və əlavə sığorta ödənişi edilməlidir. 

Aylıq sığorta ödənişinin məbləği sığorta hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sığorta olunanın peşə 

əmək qabiliyyətini itirdiyi tarixdən əvvəl malik olduğu orta aylıq əmək haqqının həmin sığorta hadisəsi 

nəticəsində itirilmiş peşə əmək qabiliyyətinin faizi miqdarında müəyyən edilir.  Ancaq məlum olduğu 

kimi kənd təsərrüfatı sektorunda, o cümlədən pambıqçılıqda işəgötürənlər işçilərlə əmək müqaviləsi 

bağlamadıqlarından onlara əmək haqqı da qeyri-rəsmi şəkildə verilir. Qanunvericilikdə bu hal da nəzərə 

alınıb. Nəzərdə tutulur ki, belə hallarda xüsusi hesablama əsasında sektor üzrə orta aylıq əmək haqqı 

məbləğindən istifadə olunsun. 

Təbii ki, sığorta şirkəti, işçiləri sığorta etdirməsi müqabilində işəgötürəndən müəyyən sığorta haqqı 

da alır ki, bu da bunun nəticəsində də icbari sığorta müqaviləsi üzrə sığortaçının öhdəliyinin son həddi 

müəyyənləşdirilir. Sığorta məbləği müəyyənləşdirilərkən sığorta olunanın yaşı, sığorta olunanın 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hesablanan bir illik əmək haqqı fondu kimi göstəricilər əsas 

rol oynayır. 

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi 

hallarından icbari sığorta tariflərinin müəyyən edilməsi üçün Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə iqtisadi 

fəaliyyət növləri üzrə 14 risk dərəcəsi təsdiq olunub, pambıqçılıq 3-cü risk qrupuna aid edilib. 

Sorğu zamanı fermerlərdən tarlalarında bədbəxt hadisənin baş verib-verməməsi də soruşulub. 

Sorğuya cəlb edilən fermerlərin “Sizin pambıq tarlanızda pambıq yığanların başına bədbəxt hadisə 

37%

63%

Diaqram 10. İşçiləri bədbəxt hadisələrdən və peşə xəstəlikləri nəticəsində 

əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta etdirmək 

öhdəliyinizin olduğunu bilirsiniz? (2019)

Bəli, ancaq xərc tələb etdiyi üçün 

sığorta etdirməmişəm

Belə öhdəliyimin olmasından 

xəbərsizəm
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(ilanvurma, zəhərlənmə, günvurma və sair) gəlib” sualına 2018 və 2019-cu illərdə fermerlərin 

verdikləri cavablar Diaqram 11-də verilib. 

 

Diaqramdan göründüyü kimi son bir ildə bədbəxt hadisələrin sayında təxminən 2 dəfə artım var. 

Əgər 2018-ci ildə ilanvurma, günvurma və zəhərlənmə kimi bədbəxt hadisələrə rast gəlinirdisə, 2019-cu 

ildə ilanvurma hadisəsi qeydə alınmayıb. Onu da qeyd edək ki, həm ötən mövsüm, həm də son mövsümdə 

bədbəxt hadisə ilə bağlı işçilərə hər hansı sığorta ödənişi edilməyib.  

Pambıqyığanlardan isə həm tarlada öz başlarına bədbəxt hadisə gəlməsi, həm də digərlərinin belə 

halla qarşılaşmasını görüb-görmədikləri soruşulub. 

Sorğuya cəlb olunanların 2019-cu ildə 59 nəfəri (84,3%), 2018-ci ildə isə 61 nəfəri (87,1%) pambıq 

tarlasında bədbəxt hadisəyə məruz qalmadığını bildirib. 2019-cu ildə 11 nəfərin (15,7%) 9-u 

günvurmadan, 2-i isə zəhərlənmədən, 2018-ci ildə isə 9 nəfərin (12,9%) 6-ı zəhərlənmədən, 1-i 

günvurmadan, 1-i ilansancmadan, 1-i isə zədələnmədən əziyyət çəkib. 

2019-cu ildə sorğuda iştirak edən pambıqyığanların 51 nəfəri (72,9%) pambıq tarlasında kiminsə 

bədbəxt hadisə ilə qarşılaşmadığını, digər 19 nəfərin (27,1%) 14 nəfəri günvurma, 5 nəfəri zəhərlənmə 

hallarına şahid olduğunu bildirib. 

2018-ci ildə isə sorğuya cəlb olunan pambıqyığanların 61,4%-i (43 nəfər) pambıq tarlasında 

kiminsə bədbəxt hadisə ilə qarşılaşmadığını demişdi. Digər 27 nəfərin (38,6%) 10 nəfəri günvurma, 4 

nəfəri ilanvurma, 1 nəfəri qıcolma, 12 nəfəri zəhərlənmə hallarına şahid olduqlarını qeyd etmişdi. Qeyd 

edək ki, zəhərlənmə halına şahidlik etmiş 12 nəfərdən 2-nin gördüyü zəhərlənmə hadisəsi kütləvi hal 

olub. Həmin 2 respondent 100-ə yaxın pambıqyığanın zəhərləndiyini gördüyünü demişdi. 

2018

2019

12

21

58

49

Diaqram 11. Sizin pambıq tarlanızda pambıq yığanların başına bədbəxt 

hadisə gəlib? (2018-2019-cu illər)

Xeyr Bəli
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 Bədbəxt hadisə zamanı işçilərə yerində ilkin tibbi yardımın göstərilməsi üçün müvafiq tibbi 

ləvazimatların olması vacib şərtlərdəndir. “İş yerində ilkin tibbi yardım üçün lazım olan dərman 

preparatları və ləvazimatlar saxlayırsınız” sualına 2019-cu ildə respondent fermerlərin 22,8%-i (16 

nəfər) ―Bəli‖, 54 fermer isə (77,2%) ―Xeyr‖ cavabını verib. Belə görünür ki, ötən illə müqayisədə bu 

sahədə vəziyyət pisləşib. 2018-ci ildə rəyi soruşulan fermerlərin 18,6%-i (13 nəfər) iş yerlərində tibbi 

yardım üçün lazım olan dəriman preparatları və ləvazimatları saxlamadığını qeyd etmişdilər. 57 fermer 

isə (81,4%) iş yerlərində belə preparat və ləvazimatları saxladığını bildirmişdi. 

 

Bunun da obyektiv səbəbləri var. 2018-ci ilin iyun ayında Saatlıda (24 fəhlə), Tərtərdə (14 fəhlə), 

İmişlidə (140-dan çox fəhlə) və Yevlaxda (25 fəhlə) pambıq tarlalarında kütləvi zəhərlənmə qeydə 

alınmışdı. Ümumilikdə isə 2018-ci ildə ölkə üzrə pambıq tarlalarında zəhərlənmə ilə bağlı tibb 

Bədbəxt hadisə ilə 

qarşılaşmışam Bədbəxt hadisə ilə 

qarşılaşmamışam Başqasının bədbəxt 

hadisə ilə 

üzləşməsini 

görmüşəm

Başqasının bədbəxt 

hadisə ilə 

üzləşməsini 

görməmişəm

9

61

27
43

11

59

19

51

Diaqram 12. Pambıq tarlasında özünüzün və başqasının başına bədbəxt 

hadisə gəlib? (2018-2019)

2018 2019

2018 2019

57

1613

54

Diaqram 13. İş yerində ilkin tibbi yardım üçün lazım olan 

dərman preparatları və ləvazimatlar saxlayırsınız?

(2018 və 2019-cu illər)

Bəli Xeyr
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müəssisələrinə müraciət edənlərin sayı 500 nəfərə yaxın olmuşdu. Bundan qorxuya düşən icra strukturları 

və bələdiyyələr fermerlərə tarlada ilkin tibbi yardım vasitələri saxlamağı tapşırmışdı. 2019-cu ildə isə 

kütləvi zəhərlənmə halları qeydə alınmadığından və dövlət orqanları tərəfindən nəzarət zəiflədiyindən 

tarlada dərman ləvazimatları saxlayan fermerlərin sayı kəskin azalıb. Eyni sual pambıq yığan işçilərə də 

verilib. Onlardan fermerlərin iş yerində ilkin tibbi yardım üçün lazım olan dərman preparatları və 

ləvazimatları saxlayıb-saxlamadığı soruşulub. Pambıqyığan respondentlərin 6 nəfəri (8,6%) iş yerlərində 

ilkin tibbi yardım üçün lazım olan dərman preparatları və ləvazimatlar saxlanıldığını, 5 nəfəri isə (7,1%) 

belə preparatların tarlada olub-olmaması barədə məlumatsız olduğunu qeyd edib. Digər 59 pambıq yığan 

(84,3%) belə ləvazimatların olmadığını bildirib.  

 

3.3. Əməyin mühafizəsinin təşkili və əməyin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında problemlər 

 Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində
16

 iş yerlərində əməyin mühafizəsinin təşkili və 

əməyin təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı bir çox müddəalar təsbit olunub ki, onlar kənd 

təsərrüfatına, o cümlədən pambıqçılığa da şamil edilir. Əməyin mühafizəsi normalarının, qaydalarının, 

habelə əməyin mühafizəsinə dair normativ hüquqi aktların tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarəti 

dövlət qurumları həyata keçirsə də, sağlam və təhlükəsiz əməyin mühafizəsi şəraitinin təmin edilməsinə 

görə işəgötürənlərin məsuliyyəti daha böyükdür. 

Əmək Məcəlləsinə görə, işəgötürən və ya müəssisənin mülkiyyətçisi hər il əmək şəraitindən və 

əməyin təhlükəsizliyi vəziyyətindən, zədələnmələrin və xəstələnmələrin səviyyəsindən asılı olaraq 

əməyin mühafizəsi üzrə tədbirlərin keçirilməsi üçün lazımi maliyyə vəsaiti və material ayırmalıdır. Bu 

vəsaitlərin başqa məqsədlərə sərf edilməsi qadağandır.  

Azərbayacan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə (maddə 215. Əməyin mühafizəsi sahəsində 

mülkiyyətçinin və işəgötürənlərin vəzifələri) uyğun olaraq fermerlər işçiləri bədbəxt hadisədən və 

ziyanlı təsirlədən qorumaq üçün onları xüsusi geyim və mühafizə vasitələri ilə təmin etməlidirlər. 

Lakin təəssüf ki, 2018 və 2019-cu illərdə fermerlər və pambıqyığanlar arasında aparılmış sorğular və 

                                                           
16 http://www.e-qanun.az/code/7 
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Diaqram 14. İş yerində ilkin tibbi yardım üçün lazım olan 
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tarlalarda mütəmadi keçirilmiş monitorinqlər zamanı işçilərin xüsusi geyim və mühafizə vasitələri ilə 

təmin olunması faktı qeydə alınmayıb. 

Pambıq tarlalarında əməyin təhlükəsizliyinə riayət edilməməsinin ən bariz nümunələrindən biri 

də işçilərin daşınması ilə bağlıdır. Monitorinqlər zamanı məlum olub ki, pambıqyığanların tarlalara və 

geriyə daşınması insan təhlükəsizliyi baxımdan heç bir normalara cavab verməyən maşınlar, bəzən hətta 

traktorlar vasitəsilə həyata keçirilir. Əksər hallarda isə bu ya yük maşını, ya da daha çox insanın 

daşınması üçün oturacaqları sökülmüş köhnə avtobuslar olub. Təqdim olunan şəkillər 2019-ci il pambıq 

yığılması mövsümündə müxtəlif pambıqçılıq rayonlarında qeydə alınıb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 5. İşçilləri tarlaya daşıyan yük maşını, İmişli rayonu 
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Şəkil 6. İşçilləri tarlaya daşıyan oturacaqları sökülmüş  avtobus, Beyləqan  rayonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 7. İşçilləri tarlaya daşıyan oturacaqsız avtobus, Acıdüz 
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Şəkil 8. Tarla kənarında dayanmış oturacaqsız avtobus, İmişli rayonu 

 

 

Şəkil 9. İşçilləri tarlaya aparmaq üçün toplayan yük maşınları, Sabirabad rayonu 

 

 

Şəkil 10. Tarladan qayıdan pambıqyığanlar, Beyləqan rayonu 

Fermerlər arasında keçirilmiş sorğu zamanı ―Pambıq  tarlasında çalışanlar işə hansı nəqliyyatla 

gətirilir‖ sualına rəyi soruşulanların 38 nəfəri (54,3%) tarlalarında çalışanların işə avtobusla gətirildiyini 
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bildirib. Fermerlərin 25-i (35,7%) işçiləri traktorla daşıdığını, digər 7 fermer (10,0%) isə işçilərin tarlaya 

özləri (piyada, şəxsi nəqliyyat və sair) gəldiklərini deyib. Bu məsələdə 2018-ci illə müqayisədə ciddi 

dəyişiklik olmayıb. Monitorinq zamanı məlum olub ki, işçilərin tarlalara hansı nəqliyyatla daşınmasına 

qeyri-rəsmi ―briqadir‖ adlandırılan şəxslər qərar verir ki, onlar bu xidmətin müqabilində fermerdən 

müəyyən haqq alırlar. ―Briqadirlər‖ ucuz başa gəlməsi səbəbindən, adətən təhlükəsizlik normalarına 

cavab verməyən maşınlardan istifadə edirlər.  

 

Eyni sualla pambıqyığanlara da müraciət olunub, onların tarlaya hansı nəqliyyatla gedib-gəlməsi 

soruşulub. 2018-ci ildə rəyi soruşulanların əksəriyyəti - 23 nəfəri (32,9%) şəxsi avtomobiilləri ilə, 2019-

cu ildə isə respondentlərin böyük əksəriyyəti - 43 nəfəri (61,4%), tarlaya heç biri şəraiti olmayan, 

oturacaqları sökülmüş avtobuslarla getdiyini bildirib.  
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Diaqram 15. Pambıq tarlasında çalışanlar

işə hansı nəqliyyatla gətirilir? (2019-cu il)
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2018-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə daşınma şərtlərinin dəyişməsi son mövsümün 

xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Beləki, 2019-cu il mövsümündə işçilərin toplanması ilə bağlı ciddi 

çətinliklər müşahidə olunub. Bunu tarlalarda apardığımız monitroinqin, fermerlərlə təkbətək söhbətlərin 

və fokus-qrup müzakirələrinin nəticələri də təsdiq edir. 2019-cu ildə şəraitsiz avtobuslarla daşınmanın 

üstünlük təşkil etməsinə və şəxsi avtomobillə gələnlərin sayının kəskin azalmasına səbəb odur ki, artıq 

pambıq taralalarının yerləşdiyi yaxın ərazilərdən işçi yığmaq mümkün olmayıb (adətən, yaxın yaşayış 

məskənlərindən gələnlər öz şəxsi avtomobillərindən istifadə edirlər), bəzən hətta qonşu rayonlardan 

toplanan işçilərdən istifadə olunub. 2019-cu ildə işçi çatışmazlığının digər bir səbəbi isə 2018-ci ildən 

fərqli olaraq büdcə təşkilatlarında çalışanların məcburən pambıq yığımına və becərilməsinə cəlb 

edilməməsidir. 

İşçi çatışmazlığını sorğu zamanı fermerlər də etiraf ediblər. “Pambıq yığmaq üçün işçi toplamaq 

Sizin üçün çətin olmur” sualına 2019-cu ildə fermerlərin 74,3%-i (52 nəfər) işçi toplamağın çətin 

olduğunu, əhalinin pambıq yığmağa o qədər də həvəsli olmadığını qeyd edib.  Respondentlərin 15,7%-i 

(11 fermer) əhalinin həvəslə pambıq yığmağa gəldiyini, 10,0%-i isə (7 nəfər) əllə yığımdan istifadə 

etmədiyini deyib. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə rəyi soruşulan fermerlərin 42,3%-ə (30 nəfər) qarşı 2019-cu 

ildə 15,7%-i (11 fermer) bu sahədə bir çətinlik olmadığını deyib. Göründüyü kimi mövcud problemi 

fermerlər də etiraf ediblər.  

 

Maraqlıdır ki, hökumət pambıqçılığa ixrac qabiliyyətli qeyri-neft sektorundan əlavə, kənd yerlərində 

məşğulluğun təmini probleminin həlli kimi yanaşır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

2019-cu ilin yekunları ilə bağlı pambıqçılıq müşavirəsindəki çıxışında bildirmişdi: ―...Azərbaycan 

hökuməti pambıqçılığa təkcə ixrac qabiliyyətli qeyri-neft sektorunun aparıcısı sahəsi kimi yanaşmır, həm 

də əhalinin məşğulluğunun bir vasitəsi kimi baxır. Hazırda Azərbaycanda 20 rayonda pambıq əkilir və bu 

rayonlarda 200 minə yaxın insan işlərə cəlb edildi. Yəni, pambıqçılığın bir neçə istiqaməti var və hər 

istiqamət üzrə minlərlə, on minlərlə yeni iş yerləri yaradıldı. Təsəvvür edin ki, 20 rayonda 200 minə yaxın 
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üzləşmisiniz? (2018-2019-cu illər)
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iş yerinin yaradılması nə deməkdir. İndi bizim rayonların əhalisi orta hesabla təqribən 100-150 min, 

maksimum 200 min nəfər təşkil edir. Demək olar ki, hər rayonda orta hesabla 10 min insan ancaq 

pambıqçılıqla məşğul olur. Təbii ki, bu rayonlarda işsizliklə bağlı problemlər uğurla həll olunur.‖
17

 

2019-cu il mövsümündə tələb olunan qədər pambıqyığanın toplana bilməməsinin əsas səbəbi bu 

işçilərin əmək hüquqlarının kobud şəkildə pozulması, onlarla əmək müqaviləsi bağlanılmaması, onların 

bədbəxt hadisələrdən və peşə xəstəliklərindən icbari sığorta etdirilməməsi, işçilərin Azərbaycan 

Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə təmin edilən hüquqlarının heç birinin pambıq istehsalçıları tərəfindən 

tanınmamasıdır.  

Sadalanan problemlər ucbatından əhali pambıqçılığın inkişafına dövlət dəstəyinin verildiyi 2016-cı 

ildən pambıq yığımına həvəs göstərməyib. Hətta yığılan pambığın hər kq-na 2018-ci illə müqayisədə 

daha yüksək məbləğin təklif edilməsi belə 2019-cu ildə işçi problemini həll etmədi. Bu problem həmişə 

olub, sadəcə, ötən mövsümlərdə büdcə təşkilatlarında çalışanların zorla məcburi əməyə cəlb edilməsi - 

pambıq yığımına aparılması işçi çatışmazlığının özünü kəskin şəkildə büruzə verməsinin qarşısını 

almışdı. 

 

3.4. İşçilərn əmək şəraitinin digər şərtlərinin (gündəlik və həftəlik iş vaxtı norması, iş vaxtından 

əlavə işləmə, istirahət və bayram günləri işə çıxma, istirahət və nahar üçün fasilə, əməyin düzgün 

qiymətləndirilməsi və ödənilməsi və sair) pozulması halları    

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə görə, gündəlik normal iş vaxtına uyğun olan 

həftəlik normal iş vaxtının müddəti 40 saatdan artıq müəyyən edilə bilməz. Altıgünlük iş həftəsində 

həftəlik norma 40 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 7 saatdan, həftəlik norma 36 saat olduqda 

gündəlik iş vaxtının müddəti 6 saatdan və həftəlik norma 24 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 4 

saatdan çox ola bilməz
18

. 

2019-cu ildə 7 pambıqçılıq rayonunda sorğuya cəlb edilmiş 70 pambıqyığana ―Gündə neçə saat 

işləyirsiniz‖ sualı ilə müraciət olunub. Pambıq yığanların 2 nəfəri (2,9%) gün ərzində 7 saat işlədiklərini 

qeyd ediblər. Digər pambıq yığanlardan 16 nəfəri (22.9%) 8 saat, 52 nəfəri isə (74,2%) 8 saatdan daha 

çox işlədiyini bildirib. ―Həftədə neçə gün işləyirsiniz‖ sualına isə pambıqyığanların 92,9%-i (65 nəfər) 

həftənin 6-7 gününü pambıq yığdığını qeyd edib. Digər 5 nəfər (7,1%) respondent isə həftə ərzində 4-5 

gün işlədiklərini bildiriblər. Hər iki cavabdan belə görünür ki, işçilərin demək olar ki, hamısı gündəlik və 

həftəlik iş vaxtı normasından artıq işlədilir. Hətta gündəlik 7 saat işləyən işçi həftədə 6 gün işləsə belə, bu 

qanunvericilkdə nəzərdə tutulan həftəlik normanın pozulmasıdır.  

                                                           
17  https://president.az/articles/35252. İlham Əliyevin yanında pambıqçılıq mövsümünün yekunları və 2020-ci ildə görüləcək 

tədbirlərlə bağlı 19 dekabr 2019-cu ildə keçirilən müşavirə. 

 
18 Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, 89 və 90-cı maddələr. 

https://president.az/articles/35252
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Qeyd edək ki, gündəlik və həftəlik iş vaxtı ilə bağlı nəticələr ötən ilkindən elə də fərqlənmir. 

2018-ci ildə sorğuda iştirak edən pambıqyığanların 2 nəfəri (2,9%) gün ərzində 6 saat işlədiyini qeyd 

etmişdi. Digər pambıq yığanlardan 14 nəfəri (20%) 7 saat, 30 nəfəri (42,9%) 8 saat, 24 nəfəri isə (34,2%) 

8 saatdan daha çox işlədiyini bildirmişdi. 

Həftəlik iş normasına əməl edilməsinə gəlincə, 2018-ci ildə pambıq yığanların 84,3%-i (59 nəfər) 

həftənin 6-7 gününü pambıq yığdığını demişdi. Digər 11 nəfər (15,7%) respondent isə həftə ərzində 4-5 

gün işlədiyini qeyd etmişdi. 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulur ki, hər bir işçiyə həftələrarası 

fasiləsiz istirahət günlərindən istifadə etməyə şərait yaradılmalıdır. Həftələrarası istirahət günlərinin sayı 

beşgünlük iş həftəsində iki gün, altıgünlük iş həftəsində isə bir gün olmalıdır.
19

 İki ilin nəticələri işçilərə 

istirahət günlərinin verilmədiyini, əmək qanunvericliyinin tələblərinin pozulduğunu təsdiq edir.  

Əmək Məcəlləsinə görə, iş günü (növbəsi) ərzində işçilərə istirahət və nahar etmək üçün fasilə 

verilməlidir. Fasilənin verilməsi vaxtı və davamiyyəti müəssisədaxili intizam qaydaları, növbə cədvəlləri 

və ya əmək müqaviləsi, kollektiv müqavilə ilə müəyyən edilir. Təəssüf ki, fermerlər işçilərlə əmək 

müqaviləsi, kollektiv müqavilə bağlamadığından bu məsələ hüquqi cəhətdən tənzimlənmir. 

İşçinin bir iş günü ilə növbəti iş günü arasındakı gündəlik istirahət vaxtı azı 12 saat olmalıdır. 

Növbəli iş vaxtı rejimində işçilərin istirahət vaxtının müddəti müvafiq növbə cədvəlləri ilə tənzimlənir. 

Qanunvericilklə istirahət və nahar fasilələrinin müddəti iş vaxtına daxil edilmir.  

―Nahar fasiləsi nə qədər davam edir‖ sualına rəyi soruşulanların 40 nəfəri (57,1%) nahar 

fasiləsinin yarım saat olduğunu bildiriblər. 17 nəfər (24,3%) 45 dəqiqə, 13 nəfər isə (18,6%) bir saat 

nahar fasiləsinə çıxdığını deyib. 2018 və 2019-cu il üzrə nahar fasiləsinin müddəti ilə bağlı nəticələri 

Diaqram 20-dən izləmək mümkündür. 

                                                           
19 Maddə 104. İstirahət günləri 
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İşçilərin nahar və istirahət fasiləsi etməsi üçün işəgötürən şərait yaratmalıdır. 2019-cu ildə 

sorğuda iştirak edən pambıqyığanlar ―İşlədiyiniz tarlalarda fasilə verib, dincəlməyə şərait var‖ sualına 

aşağıdakı şəkildə cavab veriblər: Rəyi soruşulanların 60 nəfəri (85,7%) işlədikləri tarlada dincəlmək üçün 

şəraitin olmadığını qeyd edib. Digər 10 pambıqyığanın (14,3%) 7 nəfəri çardaq, 3 nəfəri isə talvarla təmin 

olunduğunu bildirib. Qeyd edək ki, ötənilki nəticələrlə müqayisədə hər hansı ciddi dəyişkilik qeydə 

alınmayıb. 2018-ci ildə 70 pambıqyığandan 63-ü belə şəraitin olmadığını bildirmişdi. 

 

Monitorinqlər də göstərib ki, çox az sayda tarlada işçilərin nahar fasiləsi verməsi və istirarət 

etməsi üçün xüsusi şərait var. Pambıqyığanlar ya tarlaya gətirildikləri maşının kölgəsində, ya tarlanın 

kənarında, ya da elə tarlanın ortasında, pambıq kollarının yanında nahar edirlər.  

Nahar və istirahət fasiləsi üçün şəraitsizliyi əks etdirən şəkillər monitorinq dövründə 7 pambıqçılıq 

rayonunda yerləşən müxtəlif pambıq tarlalarında çəkilib. 
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Şəkil 11. Hacıqabul rayonu. Pambıq tarlasına nahar üçün ayrılmış yer 

 

Şəkil 12. Sabirabad rayonu. Pambıq tarlasında istirahət yeri 
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Şəkil 13. Saatlı rayonu. Pambıq tarlasında nahar fasiləsi 

 

Şəkil 14. Füzuli rayonu. Pambıq tarlasında nahar fasiləsi 
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Şəkil 15. Salyan rayonu. Pambıq tarlasında nahar fasiləsi 

Əmək Məcəlləsində soyuq və isti havalar şəraitində fasilələrin verilməsi və işin dayandırılması 

nəzərdə tutulur. Məcəllənin tələblərinə görə, açıq şəraitli iş yerlərində işçilər havanın temperaturu azı 41 

dərəcə Selsidən çox olan istidə fasilələr verməli və iş dayandırmalıdır.
20

 

Bunu nəzərə alaraq sorğu zamanı işçilərin 41  dərəcə Selsi və daha yüksək temperaturda və 

yağışlı havalarda işə çıxıb-çıxmadığı da öyrənilib. 2019-cu ildə respondentləri 43 nəfəri (61,4%) hava 

şəraitinin işləməyə uyğun olmadığı dövrlərdə işlədiyini bildirib. Digər 18 pambıqyığan isə (25,7%) hava 

şərtlərinin münasib olmadığı zamanlarda əlavə fasilələrə çıxdığını qeyd edib. 9 nəfər respondent isə 

(12,9%) işləmək üçün uygun olmayan havalarda işə çıxmadığını vurğulayıb. 

2018-ci ildə respondentlərin yalnız 28,6%-i (20 nəfər) hava şəraitinin işləməyə uyğun olmadığı 

dövrlərdə işlədiyini bildirmişdi. Digərləri işləmək üçün uygun olmayan havalarda işə çıxmadıqlarını 

(28,6%) və hava şərtlərinin münasib olmadığı zamanlarda əlavə fasilələrə çıxdıqlarını (42,8%) 

demişdilər. 

                                                           
20 Maddə 233. Soyuq və isti havalar şəraitində fasilələr və işin dayandırılması 
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Qeyd edək ki, 2019-ci ildə münasib olmayan havalarda işə çıxanların sayı ona görə çoxalıb ki, 

sonuncu mövsüm havalar çox isti keçib və fermerlər pambığın tarlada qalmaması üçün hava şəraitinə 

əhəmiyyət verməyərək, işçiləri hətta bəzən həftənin 7 günü məcburən işə çıxarıblar. Bu məsələyə təsir 

edən digər bir amil isə 2019-cu ildə noyabrın ortasından sonra tədarük şirkətləri tərəfindən pambıq 

qəbulunun dayandırılmasıdır. Halbuki, 2018-ci ildə hətta yanvarda belə pambıq yığımı davam edirdi. 

Pamblqçılıqda pambığın çəkisinin düzgün hesablanılması əsas problemlərdəndir. Bu təkcə 

fermerdən asılı məsələ deyil. Pambıq tədarükü şirkətlərinin zibillik və nəmlik faizini şişirtməsi də 

pambıqyığanların əməyinin düzgün qiymətləndirilməməsinə yol açır. Sorğuda iştirak edən 

pambıqyığanlara ―Yığdığınız pambığın çəkisi düzgün müəyyənləşdirilir” sualı da ünvanlanıb.  

2019-cu ildə respondentlərin 9 nəfəri (12,9%) yığdığı məhsulun çəkisinin düzgün 

müəyyənləşdirildiyini deyib. 5 nəfər (7,1%) respondent yığdığı pambığın çəkisininn düzgün 

hesablanmadığını bildirib. Rəyi soruşulanların 56 nəfəri (80,0%) pambığın çəkisinin düzgün 

müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı suala cavab verməkdə çətinlik çəkdiyini bildirib. Başqa sözlə desək, onlar 

çəkinin düzgün hesablanmasının fermerin və pambıq qəbulu məntəqəsinin insafından asılı olduğunu qeyd 

ediblər.   

Qeyd edək ki, 2018-ci ildə 19 nəfər (27,1%) məhsulun çəkisinin düzgün müəyyənləşdirildiyini, 

10 nəfər (14,3%) çəkinin düzgün hesablanmadığını, 41 nəfər isə (58,6 %) suala cavab verməkdə çətinlik 

çəkdiyini bildirmişdi.  

Göründüyü kimi çəkinin düzgün hesablanmasına inanların sayında azalma olub. 

 

2019-cu ildə sorğuya cəlb olunan fermerlərin 36 nəfəri (52,0%) əllə yığılan pambığın hər kq.-na 15 

qəpik, 15 nəfəri (21%) 16-18 qəpik aralığında, 19 fermer isə (27%) 20 qəpik ödədiyini bildirib. 2018-ci 

ildə isə sorğuda iştirak edən fermerlərin  42 nəfəri (60%) 15 qəpik, 28 fermer (40%) isə 10-14 qəpik 

aralığında ödəniş etdiyini bildirmişdi. Ötən mövsümlə müqayisə etsək görərik ki, əllə pambıq yığanlara 

edilən ödənişlərin məbləğində əhəmiyyətli artım var. Bunun səbəbi fermerlərlə keçirilmiş təkbətək 

söhbətlər və fokus-qrup müzakirələrində aşkara çıxarılıb. Məlum olub ki, 2019-cu ildə pambığın 
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becərilməsinə (alaq otları ilə mübarizəyə) və yığılmasına əhalinin marağı çox aşağı səviyyədə olub. 

Fermerlər işçi çatışmazlığı problemini pambığın hər kq-na görə ödənişi artırmaqda görüblər. 

 

Sorğu zamanı pambıqyığanlardan pambığın hər kq.-na nə qədər pul ödənilsə, çəkilən zəhmətə 

uyğun olması soruşulub. Rəyi soruşulan pambıq yığanların 30 nəfəri (42,9%) yığılan pambığın hər kq.-

na 40 qəpik alacaqları təqdirdə zəhmətlərinin haqqının ədalətli ödəniləcəyini bildirib. Digər 22 nəfər 

(31,4%) 30 qəpik, 18 nəfər isə (25,7%) 50 qəpik ödənişin olacağı təqdirdə zəhmətlərinin qarşılığının 

ödəniləcəyini vurğulayıb. 2018-ci ildə pambıq yığanların tən yarısı (50%) yığılan pambığın hər kq.-na 30 

qəpik alacaqları təqdirdə, ədalətli olacağını bildirmişdi. Ötən mövsüm 20 qəpik (25,7%) və 25 qəpik 

(24,3%) ödənişi yetərli sayanlar da olmuşdu. Göründüyü kimi işçilərin zəhmətlərinin qiymətləndirilməsi 

ilə bağlı gözləntiləri yüksəlib. 
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2019-cu il mövsümündə əmək haqqının ödənilməsi ilə bağlı problemlər də mövcud olub. 

Fermerlər işçilərlə əmək müqaviləsi bağlamadığından onlar qarşısında əmək haqqının hesablanılması və 

ödənilməsi qaydası və vaxtı ilə bağlı hər hansı yazılı öhdəlik də götürmürlər. Fermerlərlə pambıqyığanlar 

arasında əmək haqqı ilə bağlı bütün məsələlər şifahi şəkildə razılaşdırılır. Fermerlər yığılan pambığın hər 

kq-na görə müəyyən məbləğ ödəməyi, ödənişi ya pambığı qəbul etdiyi gün, ya 1gün sonra, ya da həftənin 

sonunda etməyi öhdəsinə götürür. 

Əgər 2018-ci ildə rəyi soruşulan fermerlərin 11,4%-i pambığın pulunu yığım gününün sonunda 

ödəyirdisə, 2019-cu ildə belə hal 4,3%-ə qədər azalıb. Həftədə bir neçə dəfə ödəniş edilməsini ötən 

mövsüm respondentlərin 38,6%-i həyata keçirirdisə, bu mövsüm onların xüsusi çəkisi 20,0%-ə düşüb.  

Əvəzində həftədə 1 dəfə ödəniş faizi 2018-ci ildəki 40%-dən 2019-cu ildə 54,3%-ə, ayda bir dəfə 

ödəniş isə müvafiq olaraq 8,6%-dən 11,4%-ə qalxıb. Verilən cavablarda ayda bir neçə dəfə ödəmə 2018-

ci ildə qeydə alınmasa da, 2019-cu ildə belələri rəyi soruşulanların 10%-ni təşkil edib. 

Fermerlər təkbətək söhbətlərdə və fokus-qrup müzakirələrində pambıqyığanlara ödənişlərin 

gecikdirilməsini tədarük şirkətləri tərəfindən müqavilədə nəzərdə tutulan qabaqcadan ödəmələrin 

vaxtında edilməməsi, gecikdirilməsi ilə izah ediblər. Qeyd edək ki, ödənişlə bağlı problemlər özünü daha 

çox Hacıqabul və Saatlıda göstərib. 

Diaqram 25-də müqayisəli şəkildə ötən mövsümlə son mövsümdəki fərqi izləmək mümkündür. 

 

“Son mövsümdə pambıq yığımından hər hektardan nə qədər gəlir əldə etmisiniz” sualına 

2019-cu ildə rəyi soruşulan pambıqyığanların 37 nəfəri (52,9%) 300-500 manat aralığında, 29 nəfəri 

(41,4%) 600-1000 manat aralığında, 4 nəfəri isə (5,7%) 1000 manatdan çox gəlir əldə etdiyini qeyd edib.  

Qeyd edək ki, 2018-ci ildə 1000 manatdan çox gəlir əldə edən olmamışdı, 30 nəfər (42,9%) 600-1000 

manat aralığında, 30 nəfər isə 300-500 manat aralığında vəsait əldə etdiyini demişdi.  100 nəfər (14,2%) 

pambıqyığan bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkdiyini qeyd etmişdi. 
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2019-cu ildə rəyi soruşulan fermerlər büdcə təşkilatlarının işçilərinin məcburən pambıq yığımına 

cəlb olunması halına rast gəlmədiklərini bildiriblər ki, bu da son mövsümdə müşahidə olunan 

təqdirəlayiq hallardandır.  

Qeyd edək ki, qanunvericilikdə məcburi əmək qadağan edilsə də,
21

 2018-ci il və ondan əvvəlki 

mövsümlərdə pambığıln becərilməsində və yığılmasında məcburi əməkdən istifadə olunub. 2018-ci ildə 

respondentlərin 38,6%-i (27 nəfər) büdcə təşkilatlarında çalışan insanların onların tarlasında məcburi 

işləmə hallarının bir neçə dəfə olduğunu, 12,9% fermer (9 nəfər) isə bunun mütəmadi baş verdiyini qeyd 

etmişdi. 

 

3.5. İşçilərə münasibətdə ayrı-seçkilik 

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‖ konvensiyadır
22

. 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; 

                                                           
21 Əmək Məcəlləsi. Maddə 17. Məcburi əməyin qadağan edilməsi 

22 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 Respublikasının Əmək Məcəlləsinə görə, cinsindən asılı olmayaraq eyni işlə məşğul 

olan işçilərə eyni iş şəraitini yaratmaq, eyni pozuntuya görə işçilərə fərqli intizam tənbehi tədbirini tətbiq 

etməmək, cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkiliyin və seksual qısnamanın qarşısını almaq üçün lazımi 

tədbirlər görmək işəgötürənin əsas vəzifə və məsuliyyətinə aid edilib.
23

 Eyni zamanda, Məcəllə ilə 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 qadağan 

edilib. Qanunvericiliklə əmək münasibətləri prosesində işçilər arasında ayrı-seçkiliyə yol verən işəgötürən 

və ya digər fiziki şəxs qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq məsuliyyət daşıyır.
 24

 

 2019-cu ildə 7 rayonda 70 pambıqyığan arasında keçirilmiş sorğu zamanı sorğuya cəlb 

olunanlardan 35 nəfəri (50,0%) iş yerlərində diskriminasiya hallarına rast gəldiklərini bildirib. Qeyd 

edək ki, 2018-ci ildə bu göstərici 24,3% (17 nəfər) olmuşdu.  

 

Dsikriminasiyaya məruz qalanların 17 nəfəri başqaları kombayn və əllə yığılmamış sahələrdə 

birinci üz pambıq yığdığı halda, ikinci üz pambıq yığımına cəlb edildiyini bildirib. Diskriminasiyaya 

məruz qalmış digər 8 pambıq yığan yığılan pambığn hər kq.-na görə digərlərinə nisbətdə daha az pul 

aldığını, 10 nəfər isə istirahət günləri məcburən işə çıxarıldığını qeyd edib. 

 Tarlada rast gəlinən diskriminasiya hallarından biri də işçilərə günədlik norma qoyulmasıdır. 

2019-cu ildə sorğuya cəlb olunan fermerlərin ―Tarlada çalışanlara gündəlik norma qoyursunuz‖ sualına 

                                                           
23 Yenə orada. Maddə 12. İşəgötürənin əsas vəzifələri və məsuliyyəti 

24 Əmək Məcəlləsi. Maddə 16. Əmək münasibətlərində ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi 
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verdikləri cavablar ötən ilkindən ciddi şəkildə fərqlənməyib. Əgər 2018-ci ildə respondent fermerlərin 12 

nəfəri (17,1%) çalışanlar üçün norma qoyduqlarını qeyd etmişdilərsə, 2019-cu ildə bu rəqəm 8 nəfərə 

(11,4%) bərabər olub. 2018-ci ildə 58 fermer (82,9%),  2019-cu ildə isə 62 fermer (88,6%) isə belə 

normanın olmadığını bildirib. Fermerlər tərəfindən gündəlik norma qoyulması faktını sorğuya cəlb olunan 

70 pambıqyığanın 2019-cu ildə 7 nəfəri (10,0%), 2018-ci ildə isə 13 nəfəri (18,6%) təsdiqləyib. 

 

 

4. Uşaq əməyinin istismarı 

Azərbaycan Respubliaksı uşaq hüquqları sahəsində BMT-nin ―Uşaq Hüquqları haqqında‖
25

 

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

Ümumdünya Bəyannaməsinə
26

 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.
27

 

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. 

Uşaq hüquqlarının qorunması sahəsində ―Uşaq hüquqları haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu
28

 və ―Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti‖ Qaydası
29

 təsdiq olunub.  

                                                           
25https://migration.gov.az/content/pdf/5acb09f3100d0_U%C5%9Faq%20h%C3%BCquqlar%C4%B1%20haqq%C4%B1nda%20

Konvensiya.pdf 

26 http://www.e-qanun.az/framework/8277 

27 http://sosial.gov.az/post/2387 

28 19 may 1998-ci il tarixli, 499-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
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Qanun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Uşaq Hüquqları Bəyannaməsinə, Uşaq 

Hüquqlarına dair Konvensiyaya və digər beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq Azərbaycan 

Respublikasında uşaqların hüquqlarını və azadlıqlarını, uşaqlar barəsində dövlət siyasətinin əsas 

prinsiplərini, onların müdafiəsi sahəsində dövlət orqanlarının, digər hüquqi və fiziki şəxslərin 

vəzifələrini müəyyən edir. 

Qaydada isə qeyd olunur ki, dövlət nəzarətinin məqsədi uşaqların Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyası və qanunları ilə müəyyən edilmiş hüquqlarının və mənafelərinin qorunması, uşaq 

hüquqlarının təmin edilməsi üçün əlverişli mühit yaradılması, uşaq hüquqlarının pozulmasına səbəb 

olan halların aradan qaldırılması və səbəb ola biləcək halların qarşısının alınmasıdır.  

Dövlət nəzarətini, Azərbaycan Respublikasının qanunları əsasında müəyyən edilmiş fəaliyyət 

istiqamətlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 

Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 

Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Əmək 

və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, 

yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar və yerli icra 

hakimiyyətlərinin qəyyumluq və himayə orqanları həyata keçirirlər. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan 2019-cu ildə Azərbaycanın pambıq tarlalarında kütləvi şəkildə uşaq 

əməyinin istismarı faktlarına rast gəlinmişdir. Təkcə pambıq yığımı mövsümündə 7 pambıqçılıq 

rayonunda keçirilmiş monitorinqlər zamanı 30-a yaxın belə fakt qeydə alınaraq foto və video 

vasitələrlə rəsmiləşdirilib. Həmin foto və video faktlar əsasında hazırlanmış videoçarx iki dildə - 

Azərbaycan və ingilis dillərində ―Azərbaycan pambıqçılığı‖ Youtube səhifəsinə yerləşdirilib.
30

 

Monitorinqlər zamanı məlum olub ki, uşaqların pambıq tarlalarına gətirilməsi fermerlərin deyil, 

valideynlərin təşəbbüsü ilə olur. Valideynlərlə söhbət zamanı onlar bu addımı ehtiyac üzündən 

atdıqlarını, dolana bilmədiklərini vurğulayıblar.  

Tarlada pambıq yığan uşaqlı valideynlərin sosial kimliyini araşdırarkən məlum olub ki, onların 

hamısı aztəminatlı ailələrdir, bir ailə üzvünün gəliri Azərbaycanda yoxsulluq həddinin 

müəyyənləşdirilmiş məqsədilə müəyyən edilmiş Ehtiyac meyarından (190 manatdan) aşağıdır. 

Araşdırma zamanı məlum olub ki, bu ailələrin heç biri dövlətin sosial müdafiə tədbirləri ilə əhatə 

edilməyib.  

Onlardan bəziləri Ünvanlı dövlət yardımı proqramına müraciət etdiklərini, lakin bu dəstəkdən 

faydalana bilmədiklərini, bunun müqavilində pul tələb olunduğunu qeyd ediblər. Monitorinq belə 

ailələrin uşaqlarının təhsildən kənarda qaldığını, keyfiyyətli səhiyyə xidmətlərinə çıxışlarının 

olmadığını da aşkara çıxarıb. Valideynlərin bəziləri yaşadıqları ərazidə müəllim çatışmazlığından, 

təhsilin keyfiyyətinin aşağı olmasından şikayətləniblər. Monitorinq zamanı valideynləri tərəfindən 

tarlalara hətta 3-4 yaşlarında uşaqların gətirilməsi faktı da qeydə alınıb. Bu da regionlarda körpələr 

evi, bağça kimi müvafiq infrastrukturların olmaması səbəbindəndir. 

                                                                                                                                                                                           
29 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 8 may tarixli 626 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

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

https://www.youtube.com/channel/UCekt9ItCagORtsC9pbH6ATQ/videos
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Şəkil 16. Pambıq tarlalarında uşaq əməyinin istismarını əks etdirən foto-faktlar  

7 pambıqçılıq rayonunda 70 pambıqyığan arasında parılmış sorğu zamanı respondentlərdən 

uşaqlarını pambıq yığımına aparıb-aparmadıqları soruşulub. Qeyd edək ki, 2019-cu ildə sorğuda iştirak 

edən işçilərdən 33 nəfəri (47,1%) tarlaya 15 yaşdan aşağı olan uşaqlarını işləmək üçün apardığını, 37 

nəfəri isə (52,9%) aprmadığını deyib. 

Qeyd edək ki, 2018-ci ildə respondentlərin 28 nəfəri (40%) tarlaya 15 yaşdan aşağı olan 

uşaqlarını işləmək üçün apardığını, 42 nəfəri isə (60%) uşaq əməyindən istifadə etmədiyini bildirmişdi. 

 

Sorğu zamanı tarlada çalışanlardan başqa pambıqyığanların uşaqları tarlaya gətriməsi, belə hala 

şahid olub-olmadıqları da soruşulub. Bu zaman reallığa daha yaxın olan göstəricilər qeydə alınıb. Çünki 

pambıqyığanların bəziləri öz uşağını tarlaya aparsa da, yerli icra strukturlarının təzyiqindən 

qorxduqlarından, faktı etiraf etməyə çəkinsələr də, tarlada uşaq əməyinin istismarını müşahidə etdiklərini 
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42
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birbaşa özləri ilə bağlı olmadığı səbəbindən etiraf ediblər. Respondentlərin 58 nəfəri (82,9%) tarlada 15 

yaşından aşağı pambıq yığan uşaqlar gördüyünü, 12 nəfəri isə (17,1%) kiçik yaşlı uşaqların işləməsi ilə 

rastlaşmadığını bildirib. 

 

2018-ci ildə isə respondentlərin 61 nəfəri (87,1%) bu suala ―Bəli‖, 9 nəfəri isə (12,9%) ―Xeyr‖ 

cavabını vermişdilər. Son iki ilin nəticələri pambıq tarlalarında uşaq əməyindən istifadə probleminin 

davamlı olduğunu və vəziyyətin yaxşılığa doğru dəyişmədiyini təsdiq edir. 

Uşaqların pambıq yığımına cəlb olunması vəziyyəti ilə ilə bağlı fermerlərə də sual ünvanlanıb, 

onlardan sahibi olduqları tarlalarda 15 yaşdan aşağı uşaqların işləyib-işləməsi soruşulub. Rəyi 

soruşulanların 2019-cu ildə 81,4%-i (57 nəfər), 2018-ci ildə isə 70%-i (49 nəfər) tarlalarında 15 

yaşdan aşağı uşaqların işlədiyini etiraf edib. Müvafiq olaraq 18,6%-i (13 fermer) və 30%-1 (21 

fermer) belə halın olmadığını qeyd edib.  

 

Pambıq tarlalarında əmək qanunvericiliyinin tələblərinə riayət edilməsinə (əmək münasibətlərinin 

rəsmiləşdirilməsi, əməyin mühafizəsi, təhlükəsiz əmək, əməyin ödənişi, iş vaxtı norması, uşaq əməyi 

və sair) dövlət nəzarəti həyata keçirilmədiyindən fermerləri yalnız pambığın vaxtında və itkisiz 

yığılması maraqlandırır. Mütəmadi monitorinqlər, fermerlər və pambıqyığanlar arasında keşirilmiş 

sorğuların nəticələri göstərib ki, hazırda pambıq tarlalarında rast gəlinən ən kəskin problem uşaq 
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əməyinin istismarıdır. Fermerlər bu səbəbdən hər hansı inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb 

edilməyəcəklərini bildiklərindən uşaqların pambığın yığılmasına cəlb edilməsinə göz yumurlar. 

 

5. Fermerlərin hüquqlarının pozulması 

 

5.1. Pambıq tədarükünün və emalının inhisara alınması 

Azərbaycanda pambıq tədarükü və emalı sənayesinin inhisarlaşması 2019-cu ilin əvvəllərində 

tam başa çatıb. Hazırda pambıq sənayesi çoxlu qəbul məntəqələri və pambıq zavodları olan 3 böyük 

biznes qurumunun nəzarəti altındadır. Bu şirkətlər aşağıdakılardır: 

1. "MKT İstehsalat Kommersiya” MMC
31

 Azərbaycanda ən böyük pambıq tədarükü və 

istehsalı şirkətidir. Azərbaycanın 20 rayonunda 13 pambıq qəbulu və emalı zavodu, 11 pambıq qəbulu 

məntəqəsi, 5 innovasiya təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. 

―MKT İstehsalat Kommersiya‖ 2019-cu ildə 10 min fermerlə bağlanmış müqavilə əsasında 45 

min 763 hektar sahədə pambıq əkib, mövsüm ərzində kondisiyalı çəkidə ümumilikdə 145 min 800 ton 

xam pambıq tədarük olunub. Hər hektardan 31,9 sentner orta məhsuldarlıq əldə edilib ki, bu, 2018-ci ilin 

nəticəsindən 4,6 sentner artıqdır. Şirkətin 2019-cu ilin ilin sonunadək ixrac gəlirləri 70 milyon ABŞ 

dollarını keçib. 2020-ci ilin pambıq əkini üçün 5807 fermerlə 27 min 231 hektar sahə üzrə müqavilə 

bağlanılıb. 

2. “Azərpambıq ASK” MMC
32

 25 may 2018-ci il tarixdə ―Azərpambıq Aqrar Sənaye 

Kompleksi‖ MMC tərəfindən təsis olunub, pambıq istehsalı, tədarükü, emalı və emaldan alınan 

məhsulların (pambıq mahlıcı, texniki çiyid, pambıq yağı, köməkçi məhsullar, çiyid cecəsi və s.) satışı ilə 

məşğul olur. 

Şirkətin 6 pambıq emalı zavodu, 6 pambıq tədarükü məntəqəsi, 1 yağ emalı zavodu və Biləsuvar 

rayonunda 2 min hektarda yerləşən pivot suvarma qurğuları ilə təchiz edilmiş təcrübə-sınaq mərkəzi var. 

Son iki il ərzində ―Azərpambıq‖ MMC-nin istifadəsinə 753 texnika, o cümlədən 45 kombayn, 201 traktor 

və 507 müxtəlif təyinatlı qoşqular verilib. 

―Azərpambıq‖ MMC 2020-ci ildə Ağcabədi rayonunda günlük emal gücü 200 ton xam pambıq 

olan yeni pambıqtəmizləmə zavodu quraraq istifadəyə verib. Zavod qəbul olunan 80 min xam pambığı 

emal etməyə imkan verəcək. 2018-ci ildə Ağcabədi, Beyləqan, Biləsuvar, Saatlı zavodları qaz və qurutma 

qurğuları ilə təmin edilib. Şirkət yaxın illərdə müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş tekstil fabrikini 

qurmağı planlaşdırır. 

Cəmiyyət tərəfindən 2019-cu ildə 4481 fermerlə müqavilə imzalanıb, 29 min hektar sahədə 

pambıq əkilib. 2020-ci il mövsümündə 2661 fermerlə müqavilə imzalanıb. Bu, 16 min hektar sahəni əhatə 

edir.  

                                                           
31 https://www.mktcotton.com/ 
32 http://www.ask.gov.az/ 

https://www.mktcotton.com/
http://www.ask.gov.az/
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3. “CTS AGRO” MMC-nin
33

 tabeliyində 6 pambıq emalı zavodu, 10-dan çox pambıq tədarükü 

məntəqəsi var. 

Bu üç böyük şirkət pambığı qabaqcadan fermerlərlə, ailə-kəndli təsərrüfatları ilə bağladıqları 

müqavilələr əsasında onlardan qəbul etməklə yanaşı, özü də pambıq əkini ilə məşğul olur. "MKT 

İstehsalat Kommersiya‖ MMC son illər orta hesabla 50 min hektara yaxın sahədə, ―CTS AGRO‖ MMC 

isə 20 min hekatar sahədə, ―Azərpambıq ASK‖ MMC təxminən 30 min hektarda pambıq əkir. 

Adıçəkilən şirkətlər yerlərdə olan kiçik pambıq istehsalı zavodlarını alıb pambıq sənayesini öz 

əllərində cəmləşdiriblər. Məsələn, 2019-cu ilin martında "MKT İstehsalat Kommersiya‖ MMC "Leqno-

İmişli" MMC, "Leqno-Neftçala" MMC (pambıq zavodları) və "İnnovasiya Fermer Təsərrüfatı" MMC-ni 

(pambıq yetişdirmə şirkəti) alıb. 

2019-cu ildə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin dövri olaraq (rüblük, 

illik) açıqladığı qeyri-neft sektoru üzrə ixracatçı subyektlərin reytinqində bu 3 şirkət həmişə ilk beşlikdə 

olub. 

Adıçəkilən 3 əsas şirkətdən əlavə ―P-Agro‖ MMC (Ucar və Saatlıda pambıq emalı zavodları, 17 

rayonda tədarük məntəqələri var), ―Aqro-Az MMC‖ (Saatlıda pambıq emalı zavodu fəaliyyət göstərir, hər 

il Saatlı və Sabirabadda təxminən 5 min hektarda pambıq əkən fermerləri maliyyələşdirir) və bir neçə 

kiçik şirkət pambıq tədarükü ilə məşğul olurlar. 

Cədvəl 1. Pambıq tədarükü ilə məşğul olan şirkətlərin əsas göstəriciləri (2019)
34

 

Əsas pambıq 

tədarükçüləri 

Mülkiyyət 

forması 

Fermerlərlə müqavilə 

əsasında pambıq 

əkdirdiyi sahə, hektarla 

Məhsul 

istehsalı, 

tonla 

2019-cu ildə orta 

məhsuldarlıq, hər 

hektardan sentnerlə 

 “MKT İstehsalat 

Kommersiya” MMC 

Özəl 45 763 146 442 31,9 

“Azərpambıq Aqrar 

Sənaye Kompleksi” MMC 

Dövlət 29 000 80 000 27,6 

“CTS AGRO” MMC və 

digər pambıq 

tədarükçüləri 

Özəl 25 237 65 558 26,8 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi əsas pambıq tədarükçüsü olan iki şirkət - ―Azərpambıq‖ və  ―MKT 

İstehsalat Kommersiya‖ MMC ölkə üzrə istehsal olunan pambığın 77,7%-ni tədarük ediblər. Ən çox 

pambıq istehsalı (50%) və yüksək məhsuldarlıq (31,9) ―MKT İstehsalat Kommersiya‖ MMC-nin payına 

düşüb. 2019-cu ildə ―CTS AGRO‖ MMC-nin məhsuldarlıqla bağlı göstəriciləri aşağı olduğundan, bu 

məlumatlar nə şirkət tərəfindən, nə də AR KTN tərəfindən açıqlanıb. Hətta 19 dekabr 2019-cu ildə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin yanında pambıqçılıq mövsümünün yekunları və 

2020-ci ildə görüləcək tədbirlərlə bağlı müşavirəyə ―CTS AGRO‖ MMC-nin təmsilçisi dəvət olunmayıb. 

                                                           
33 https://www.facebook.com/pages/Cts-Agro-MMC/264530946909321 
34 Mənbə: https://president.az/articles/35252 

https://www.facebook.com/pages/Cts-Agro-MMC/264530946909321
https://president.az/articles/35252
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İnhisarçılar tərəfindən razılaşdırılmış vahid alış qiymətləri. Pambıq tədarükünün inhisarçı 

şirkətlər tərəfindən inhisara alınması ilk növbədə pambığın vahid alış qiymətinin olmasında özünü büruzə 

verir. Qeyd edək ki, 2018-ci il mövsümündən başlayaraq pambığın 1 kiloqramının alış qiymətində 

dəyişiklik olunub. Hazırda 1-ci növ pambığın 1 kq-nın alış qiyməti qiyməti 65 qəpik, 2-ci növ 63 qəpik, 

3-cü növ 59 qəpik, 4-cü növ  isə 55 qəpikdir. Marqlıdır ki, pambığın alış qiyməti qeyri-rəsmi şəkildə 

dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir.  

KTN-nin rəsmi məlumatlarında alış qiyməti ilə bağlı ―Kənd Təsərrüfatı və İqtisadiyyat 

nazirlikləri tərəfindən pambıq istehsalı və emalı ilə məşğul olan şirkət rəhbərləri ilə qiymətlə bağlı razılıq 

əldə olunmuşdur‖ kimi bazar aydalarına zidd, qeyri-müəyyən ifadələrdən istifadə olunur
35

. Bu da özəl 

şirkətlərin dövlətin diqtəsi ilə vahid alış qiyməti müəyyənləşdirməsinin təzahürüdür.  

Halbuku, şirkətlər alış qiymətlərini müəyyənləşdirməkdə müstəqil olmalı və fermerlərə fərqli 

qiymətlər təklif etməlidirlər. Bu halın müşahidə olunmaması, dövlətə və məmurlara məxsus tədarükçü 

şirkətlər tərəfindən inhisarçı qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi pambıq qəbulu və emalı ilə məşğul olan 

şirkətlərin bir mərkəzdən idarə olunduğunu və bu sahənin inhisarlaşdığını təsdiq edir.  

 

5.2 Məmurlar tərəfindən iri pambıqçılıq təsərrüfatlarının formalaşdırılmasının fermerlərə 

yaratdığı problemlər  

Kiçik pay torpağı sahiblərinin sıradan çıxarılması. 2019-cu il mövsümünü 2018-ci ildən 

fərqləndirən bir tendensiya da kiçik pay torpaqlarında pambıq əkilməsinin əhəmiyyətli şəkildə 

azalmasıdır. Bu qənaəti fermerlər arasında keçirilmiş sorğu da təsdiq edir. Sorğuya cəlb olunan 

fermerlərin 30 nəfərinin (42,9%) əkdiyi pambıq sahəsinin ölçüsü 5-10 ha aralığında, 12 nəfər fermerinki 

isə (17,1%) 11-15 ha aralığında olub. 9 nəfər fermer (12,9%) 16-20 ha aralığında, 10 nəfər fermer 

(14,2%) 21-25 ha aralığında,  9 nəfər isə (12,9%) daha iri ölçülü sahələrdə pambıq əkib. 

 

 

                                                           
35 https://sputnik.az/news/20180920/417114380/pambiq-bahalasdi.html 
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2019-cu ildə kiçik pay torpaqlarında pambıq əkilməsinin əhəmiyyətli şəkildə azalmasının ikinci 

əsas səbəbi iri məmurlar tərəfindən pambıq əkini məqsədilə kəndlilərin kiçik pay torpaqlarının, xüsusilə, 

dövlət və bələdiyyə fonduna məxsus olan hektarlarla əkin, örüş və otlaq torpaqlarının ələ keçirilməsi 

olub. 2018-ci ildə sorğu keçirilən fermerlər əkin sahələrinin həcminə görə fərqli şəkildə paylanmışdı. 

Respondentlərin yarısının (35 nəfərin, 50%) əkdiyi pambıq sahəsinin ölçüsü 5 ha və ondan aşağı ölçülü 

tarlalar olmuşdu. 17 nəfər fermer (24,3%) 5-10 ha aralığında sahədə pambıq əkmişdi. 10% (7 nəfər) 

fermer 10-20 ha-da, digər 15,7% (11 nəfər) fermer isə daha iri ölçülü sahələrdə pambıq əkmişdi. 

Pambıq sahələrinin böyüməsi 20 pambıqçılıq rayonunun hamısı üçün xarakterik olsa da, bu 

tendensiya monitorinqin əhatə etdiyi Saatlı, Sabirabad və İmişli rayonlarında özünü kəskin şəkildə büruzə 

verib. Belə sahələrə büdcə vəsaiti hesabına xüsusi suvarma kanallarının çəkilməsi də təkzibolunmaz 

faktlardandır.  

2018-ci ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iştirakı ilə Araz çayından 

ayrılmış qolun - yeni beton kanalın açılışı həyata keçirilib. Kanalın çəkilməsinə büdcədən 80 milyon 

manat vəsait ayrılıb. Beton kanal 53 min hektar əkin sahəsinin suvarma suyu ilə bağlı tələbatını ödəyir. 

Əkin sahələrinin 26 min hektarı Saatlı rayonunun,16 min hektara yaxını İmişli rayonunun, 10 min hektara 

yaxını da Biləsuvar rayonunun torpaqlarıdır.
36

 Qeyd edək ki, dövlət hesabına suvarma suyu ilə təchiz 

edilmiş sahələr 2019-cu ilədək qışlaq və fermaların  yerləşdiyi otlaq və örüş torpaqları olub. Hazırda bir 

neçə məmura məxsus olan həmin sahələrdə pambıq əkilir. 2018-ci ildə sorğuya cəlb olunan fermerlərin 

33 nəfəri (47,1%), 2019-cu ildə isə 37 nəfəri (52,9%) pambıq əkdiyi torpağın şəxsi pay torpağı olduğunu 

deyib. 2018-ci ildə 14 nəfər (20%), 2019-cu ildə isə 16 nəfər (22,9%) torpağı bələdiyyədən icarəyə 

götürdüyünü bildirib. 2018-ci ildə 19 fermer  - 27,1%,  2019-cu ildə isə 11 fermer - 15,7%  torpağı başqa 

özəl şəxslərdən icarəyə götürdüyünü deyib. Dövlətdən icarəyə torpaq götürən fermerlərin sayı 2018-ci 

ildə 4 nəfər (5,8%), 2019-cu ildə isə 6 nəfər (8,5%) olub.  

Diaqram 34. Pambığı hansı torpaqda əkmisiniz? (2018-2019) 

 

                                                           
36https://azertag.az/xeber/Imislide_Araz_chayinin_yeni_qol_kanalinin_achilis_merasimi_kechirilib_Prezident_Ilham_Aliyev_me

rasimde_istirak_edib_YENILANIB__VIDEO-1206774 
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https://azertag.az/xeber/Imislide_Araz_chayinin_yeni_qol_kanalinin_achilis_merasimi_kechirilib_Prezident_Ilham_Aliyev_merasimde_istirak_edib_YENILANIB__VIDEO-1206774
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2019-cu ilin sonlarında 7 pambıqçılıq rayonunda (Salyan, Hacıqabul, Sabirabad, Saatlı, İmişli, 

Beyləqan, Füzuli) pambıq əkən fermerlərlə keçirilmiş fokus-qrup müzakirələrinin nəticələrinə əsasən 

deyə bilərik ki, pambıq tədarükü məntəqələri kiçik pay torpağı sahələrinin sahibləri ilə 2020-ci il üçün 

müqavilə bağlamaqdan müxtəlif bəhanələrlə boyun qaçırırlar. Bu da onu deməyə əsas verir ki, 2019-cu 

ildə pambığın tədarükü ilə yanaşı, onun əkilməsinin də monopoliyalaşması prosesi yekunlaşıb. 

Suvarma suyunun çatışmazlığı. 2019-cu ildə heç bir məmura bağlı olmayan müstəqil 

fermerlərin üzləşdikləri ən böyük problem suvarma suyu ilə təchizatdır. ―Meliorasiya və Su Təsərrüfatı‖ 

ASC-nin yerlərdəki idarələri və Sudan İstifadəedənlər Birliyi fermerlərlə su təhcizatı müqaviləsi 

bağlamaqdan imtina edir. Ancaq məmurlara məxsus böyük təsərrüfatlarla əvvəlcədən müqavilə 

bağlanılaraq, ilk növbədə onların sahələrinin suvarma suyu ilə təmin olunması həyata keçirilir. Haqsız 

rəqabətdə uduzan fermerlər əlavə xərclər çəkərək (nasos, yanacaq, elektrik  və sair) öz tarlalarını 

suvarmağa çalışırlar. Bu hal əsasən su hövzələrindən hündürdə yerləşən əkin sahələri üçün xarakterikdir. 

Ancaq əlavə xərc çəkməklə tarlanı suvarmaq da hər fermer üçün əlçatan deyil, çünki su hövzələrinin 

yerləşməsi bu məsələdə əsas rol oynayır.  

Artıq 2020-ci ilin ilk aylarından çaylarda suyun səviyyəsinin kəskin şəkildə düşməsi qeydə alınıb. 

Bu da ilk növbədə həmin çaylardan (Araz, Kür) iri məmur təsərrüfatlarına çəkilən qol kanllarla bağlıdır. 

2020-ci il arat dövründə suvarma suyunun çatışmazlığı ilə bağlı çoxlu faktlar var. Məhsulun becərilməsi 

dövründə su çatışmazlığının ciddi şəkildə özünü büruzə verəcəyi gözlənilir.   

Texnika çatışmazlığı. Monitorinqlərin, sorğuların, fermerlərlə təkbətək görüşlərin və fokus-qrup 

müzakirələrinin nəticələrinə əsasən, demək mümkündür ki, 2019-cu il pambıq mövsümünün bütün 

mərhələlərində texnika çatışmazlığı hiss olunub. Bu, əkinin və kultivasiya işlərinin vaxtlı-vaxtında və 

keyfiyyətlə aparılmamasına, məhsulun vaxtında yığılmamasına gətirib çıxarıb ki, bütün hallarda sonda 

itirən fermerlər olub. Pambığın əkininin  məhsulun arat dövründə reallaşmaması (məsələn, səpinin mayın 

əvvəli əvəzinə, ortasında həyata keçirilməsi) məhsulun çıxış faizinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına 

rəvac verib.  

Bilindiyi kimi, fermerlər növbəlilik əsasında kombaynlardan faydalanır. Pambıq vaxtında 

yığılmadıqda qoza tam açılır, pambıq ya yerə tökülür, ya da həddən artıq quruyur. Bu da məhsulun bir 

hissəsinin zay olmasına, eyni zamanda həddən çox quruma nəticəsində təxminən 10-15%-lik çəki itkisinə 

səbəb olur.  2019-cu ildə 7 pambıqçılıq rayonunda 70 fermer arasında aparılmış sorğunun nəticələri də 

texnika çatışmazlığı faktını təsdiq edib. “Pambıq yığımı dövründə kombayn çatışmazlığı hiss 

etmisinizmi” sualına rəyi soruşulan fermerlərin 32 nəfəri (45,7%) pambıq yığımında kombaynla bağlı 

problemlərinin olmadığını bildirib. 30 nəfər fermer isə (42,9%) yığım dövründə kombaynla bağlı 

çatışmazlığının olduğunu söyləyib. 8 nəfər isə (11,4%) kombayna ehtiyacı olmadığından sifariş 

vermədiyini deyib. 2018-ci ildə isə sorğuya cəlb edilən fermerlərin 36 nəfəri (51,4%) pambıq yığımında 

kombaynla bağlı problemlərinin olmadığını, 34 nəfəri isə (48,6%) yığım dövründə kombayn 

çatışmazlığının olduğunu bildirmişdi. Göründüyü kimi ötən ilə müqayisədə bu sahədə ciddi dəyişiklik 

olmayıb. Onu da qeyd edək ki, KTN-in məlumatına görə, 2019-cu ildə təhvil verilən pambığın 87%-i 

kombaynla yığılıb.  
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5.3. Subsidiyalarla bağlı fermerlərin üzləşdikləri problemlər 

Xam pambıq istehsalçılarının qiymət fərqindən yaranan itkilərini kompensasiya etmək üçün 

hökumət onlara tədarükçülərə təhvil verdikləri xam pambığın hər 1 kiloqramına (kondisiya çəkisində) 

görə 0,1 manat məbləğində subsidiya verir
37

.  

Bundan əlavə, 17 aprel 2018-ci ildən
38

  fiziki şəxslər tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalçılarına satılan mineral gübrələrin, pestisidlərin və ölkədə sənaye üsulu ilə istehsal edilmiş 

biohumusun qiymətinə 70 faiz güzəşt tətbiq edilməklə, hər hektar genetik modifikasiya olunmamış 

bitkilərin əkin sahəsinə və çoxillik əkmələrə görə mineral gübrələrin və biohumusun satış qiymətinə 

tətbiq edilən güzəştin məbləğinin yuxarı həddi 150 manat, pestisidlərin satış qiymətinə tətbiq edilən 

güzəştin məbləğinin yuxarı həddi 50 manat məbləğində müəyyən edilib.  

Belə ki, bütün növ mineral gübrələrə tətbiq olunan güzəştin yuxarı həddi 1 hektar əkin sahəsi 

üçün 150 AZN, pesdisidlərə tətbiq olunan güzəştin 1 hektar əkin sahəsi üçün 50 AZN müəyyən olunur. 

Fermerlərə güzəştin yuxarı həddini keçməməsi şərtilə təqdim etdiyi əkin sahəsinə uyğun olaraq qeyd 

olunan gübrələrin və ya pesdisidlərin bütövlükdə birindən və ya hər birindən hissə-hissə olmaqla əldə edə 

bilirlər. Fermer müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq güzəştli normadan istifadə etdikdən sonra mineral 

gübrə və pesdisid aldıqda 100% dəyərini ödəməlidir
39

.  

Əvvəllər mineral gübrələrin, pestisidlərin və ölkədə sənaye üsulu ilə istehsal edilmiş biohumusa 

görə tətbiq edilən güzəştlər onların əldə edilməsi zamanı nəzərə alınırdı, fermerlərə nağd ödənişlər 

edilmirdi. 2020-ci ildən başlayaraq subsidiya verilməsi mexanizmində dəyişiklik olunub. Bu ildən 

subsidiyalar Aqrar Subsidiya Şurasının (ASŞ) qəbul etdiyi əmsallara uyğun olaraq verilir. ASŞ 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

―Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası‖nın 2.4-cü bəndinə
40

 müvafiq 

                                                           
37 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Azərbaycan Respublikasında pambıqçılığın inkişafına dövlət dəstəyi haqqında‖ 2016-

cı il 22 sentyabr tarixli 2350 nömrəli sərəncamı 

38 Nazirlər Kabinetinin ―Aqrolizinq‖ Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalçılarına mineral gübrələrin güzəştlə satılması Qaydaları‖na dəyişikliklər edilməsi haqqında 17 aprel 2018-ci 

il Qərarı 

39 http://agrolizing.gov.az/az/news/190 

40 https://azertag.az/xeber/Kend_teserrufati_mehsullari_istehsalinin_subsidiyalasdirilmasi_QAYDASI-1299827 
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olaraq, 2020-ci il üzrə bitkiçilik sahəsində bitkilər və regionlara görə əkin, məhsul və toxum əmsallarının, 

toxum və ting kvotalarının və əkin ehtiyaclarının müəyyən edilməsi barədə qərar qəbul edib. 

Qərara əsasən, baza məbləği 200 manat olmaqla 2020-ci ildə kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə əkin 

əmsalları və əkin subsidiyasının məbləği müəyyən olunub. Pambığın əkin əmsalı 1,1, əkin subsidiyası isə 

hektara 220 manat təyin olunub.  Beləliklə, yeni subsidiya mexanizminə əsasən, 2020-ci ildə hər hektara 

220 manat, hər ton məhsula 100 manat subsidiya verilməsi nəzərdə tutulur. 

Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimovun hesablamalarına görə, qeyd olunan subsidiya şərtləri 

daxilində hər hektardan 30 sentner məhsul götürmüş fermerin dövlətdən əldə etdiyi vəsait 520 manat 

olmaqla, çəkdiyi xərcin 55 faizini təşkil edir
41

. 

Sadə bir hesablama nəticəsində müəyyən edə bilərik ki, nazir fermerin bir hektara təxminən 945 

manat xərc çəkdiyi qənaətindədir: 520 manat X 100% / 55% = 945,5 manat. Bu rəsmi hesablama ənənəvi 

pambıq istehsalçıları üçün doğrudur. Ancaq rəsmi şəkildə bəyan edilən innovativ texnologiyaların tətbiqi 

və müasir aqrotexniki yeniliklərin tətbiqi (damcılı suvarma, müasir aqrotexni qaydalarla becərmə, 

torpağın ehtiyaclarının öyrənilib ona uyğun gübrə verilməsi və sair) zamanı xərclər elan olunan rəqəmdən 

1,5-2 dəfə yüksək çıxır. 

Fermerlər arasında keçirilən sorğu zamanı onlara ―Pambığa görə  büdcədən verilən subsidiya Sizi 

qane  edir‖ sualı da verilib. Fermerlərdən 13 nəfər (18,6%) büdcədən verilən subsidiyanın onları qane 

etdiyini bildirib. Yardımdan razı olmayan fermerlər 57 nəfər (81,4%) olub. Bu fermerlər subsidiyanı 

aşağıdakı şəkildə olmasını arzulayıblar: 

   

Dövlətin subsidiya siyasəti ilə bağlı pambıq əkən fermerlərin narazılıq etdikləri digər məsələ 

gübrə və pestisidlərin tərkibi və təsir gücü ilə bağlıdır. Fermerlər kənardan, özəl qurumlardan aldıqları 

pestisidlərin daha təsirli olduğunu düşünür və 70% güzəştli qiymətə olsa belə, tədarükçülərdən pestisid 

                                                           
41 https://president.az/articles/35252. İlham Əliyevin yanında pambıqçılıq mövsümünün yekunları və 2020-ci ildə görüləcək 

tədbirlərlə bağlı 19 dekabr 2019-cu ildə keçirilən müşavirə. 
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almaq istəmirlər. Ancaq tədarükçülər pestisidləri məcburi qaydada satırlar. Fermerlərə əsasən azot 

gübrələri verilir. Bəzən isə onlara ammofos (azot və fosforla zənginləşdirilmiş həll oluna bilən gübrə) da 

satılır. Fermerlər iddia edirlər ki, bu gübrələr qablaşdırmada göstərilən faizlərdən ikiqat aşağı təsirə 

malikdir. 

Qeyd edək ki, 2018-ci il mövsümündəki kütləvi zəhərlənmələrdən sonra dərmanların da təsir 

gücü xeyli aşağı salınıb. 

 

5.4. Digər problemlər 

Pambığın kondisiyalı çəkisinin süni şəkildə aşağı salınması. Fermerlərin 2019-cu il 

mövsümündə qarşılaşdıqları digər bir problem pambıq tədarükü məntəqələri tərəfindən zibillik və nəmlik 

faizinin şişirdilməsidir. Mövsümün əvvəlində bu göstərici maşınla yığım zamanı 12- 15%, əllə yığım 

zamanı isə 9% olub. 15 noyabrdan əllə yığımın zibillik və nəmliyi 22-25%-ə qaldırılıb. Bəzi rayonlarda 

mövsümün sonuna doğru bu rəqəm hətta 38%-dək yüksəldilib. Bunun hesabına pambıq tədarükünü 

həyata keçirən şirkətlər izafi gəlir əldə ediblər.  

Fermerlərə dövlət və tədarükçü şirkətlər tərəfindən verilən ixtisaslı kadr dəstəyinin yetərli 

olmaması. Pambıq əkən fermerlər ixtisaslı kadr (aqronom) qıtlığından kəskin şəkildə əziyyət çəkirlər. 

Onların biliklərinin kifayət qədər olmaması məhsulun aqrotexniki qaydalara uyğun əkini və becərilməsini 

çətinləşdirir.      

Hələ 2018-ci ilin 31 iyulunda Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yerli 

bölmələrinin vahid idarəçiliyinin təmin edilməsi və koordinasiyasının səmərəli təşkili, aqrar sahədə 

xidmətyönlü fəaliyyətin qurulması, fermerlərlə işin gücləndirilməsi, elektron xidmətlər və innovativ 

texnologiyadan istifadə ilə bağlı maarifləndirmənin həyata keçirilməsi, kənd təsərrüfatı istehsalçılarının 

fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsi məqsədi ilə Nazirliyin rayon və şəhər idarələri əsasında dövlət aqrar 

inkişaf mərkəzləri yaradılıb. Ancaq nə regionlardakı aqrar inkişaf mərkəzlərinin aqronomları, nə də 

fermerlərlə müqavilə bağlayan şirkətlərin yerlərdəki mütəxəssisləri bilik və təcrübələrinin yetərli 

olmaması səbəbindən üzərlərinə düşən işin öhdəsindən gələ bilmirlər.  

 

6. Nəticələr 

1 oktyabr - 31 dekabr 2019-cu il tarixlərində Azərbaycanın 7 əsas pambıqçılıq rayonunun pambıq 

tarlalarında aparılan, özündə müşahidə, fermerlərlə keçirilmiş təkbətək söhbət və fokus-qrup 

müzakirələri, sorğular, video-foto çəkilişlər və video-audio müsahibələri ehtiva edən montorinqin 

yekunlarına uyğun olaraq pambıq istehsalında və tədarükündə insan haqlarına, o cümlədən əmək və 

sahibkar hüquqlarına riayət edilməsi vəziyyəti ilə bağlı aşağıdakı nəticələr aşkar edilmişdir: 

 

a) İşçilərin hüquqları sahəsində: 

1. Pambıq tarlalarında çalışan işçilərlə əmək müqaviləsi bağlanılmır; 

2. Pambıqyığanların normal və təhlükəsiz əmək şəratinin təmin edilməsi ilə bağlı əmək 

qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunmur; 
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3. Əməyin mühafizəsi normaları tətbiq edilmir; 

4. İşçilərin bədbəxt hadisələrdən və peşə xəstəliklərindən icbari sığortası həyata keçirilmir; 

5. Pambıqyığanların əməyinin qiymətləndirilməsi və ödənilməsi ilə bağlı pozuntular 

mövcuddur. Bu, ilk növbədə tədarük şirkətləri tərəfindən pambığın zibilliyinin və 

nəmliyinin şişirdilməsi nəticəsində məhsulun kondisiyalı çəkisinin aşağı salınması 

nəticəsində mümkün olur; 

6. Fermerlər bəzən pambıqyığanlara münasibətdə ayr-seçkilik  (diskriminasiya) hallarına 

yol verirlər; 

7. İşçilərin daşınması zamanı əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş təhlükəsizlik 

normalarına əməl olunmur; 

8. Pambıqyığanlar əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş gündəlik və həftəlik iş 

normalarından artıq işlədilir; 

9. İşçilərin əlverişsiz hava şəraitində (Havanın temperaturu 41 dərəcə Selsidən çox olan 

hava şəraitində və yağışlı günlərdə) işlədilməsi faktları geniş yayılıb; 

10. Büdcə təşkilatlarının texniki işçilərinin məcburi şəkildə pambıq becərilməsinə və 

yığılmasına cəlb edilməsi kimi uğursuz praktikaya son qoyulub. 

 

 

b) Uşaqların hüquqları sahəsində: 

1. Yaşı 15-dən aşağı uşaqların valideynləri tərəfindən pambıq yığımına cəlb edilməsi halları 

artıb; 

2.  Pambıq yığımına cəlb edilən uşaqların təhsildən yayındırılması halları mövcuddur; 

 

 

c) Sahibkarların hüquqları sahəsində: 

3. Yüksək ranqlı məmurlar tərəfindən kiçik pay torpaqlarının, qışlaq, örüş və otlaqların ələ 

keçirilməsi nəticəsində pambıq əkini sahələrinin inhisara alınması meylləri güclənib;  

4. Pambıq tədarükü və emalı sənayesi bütünlüklə inhisarçılar tərəfindən ələ keçirilib; 

5. Fermerlərin suvarma suyu ilə təchizatında böyük problemlər var. ―Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı‖ ASC-nin yerlərdəki idarələri və Sudan İstifadəedənlər Birliyi fermerlərlə 

müqavilə bağlamaqdan imtina edirlər; 

6. Fermerlərin texnika ilə təminatında çatışmazlıqlar mövcuddur ki, bu da texnikanın ilk 

növbədə məmur təsərrüfatlarına yönəldilməsindən qaynaqlanır; 

7. Tədarükçü şirkətlər tərəfindən pambığın zibilliyinin və nəmliyinin şişirdilməsi fermerin 

təhvil verdiyi məhsulun çəksinin aşağı düşməsi ilə yanaşı, onun daha aşağı qiymətə, II və 

III növ kimi qiymətləndirilməsinə səbəb olur; 

8. Pambıqçılığın inhisarlaşması nəticəsində inhisarçılar tərəfindən razılaşdırılmış alış 

qiymətləri təyin olunur; 
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9. Fermerlərin güzəştli qiymətlərlə aldıqları gübrə və pestisidlər yetərli olmamaqla yanaşı, 

keyfiyyətlə bağlı standartlara cavab vermir;  

10. Daşınmanı həyata keçirən sürücülərlə fermerlərin münasibətləri rəsmiləşdirilmir, onlar 

arasında hər hansı xidmət müqaviləsi bağlanılmır. 

 

 

7. Tövsiyələr 

Monitorinq hesabatının aşkara çıxardığı nəticələrə uyğun olara aşağıdakı tövsiyələrin həyata 

keçirilməsi hesabatı hazırlayan ekspert qrupu tərəfindən məqsəduyğun hesab edilmişdir: 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Administrasiyasına: 

- Korrupsiya və inhisarçılıqla mübarizə gücləndirilsin. 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə: 

- Rəqabət Məcəlləsinin qəbulu sürətləndirilsin; 

- Maraqlar münaqişəsi haqqında qanun qəbul edilsin;  

- Vergi Məcəlləsinin kənd təsərrüfatı istehsalçılarının uçotu, hesabatılılığı ilə bağlı maddələri 

təkmilləşdirilsin, vergi ödəyicilərinin məsuliyyəti artırılsın; 

- İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı işəgötürənlərin və valideynlərin 

məsuliyyətinin gücləndirilməsi ilə bağlı müddəalar daxil edilsin.   

 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə:  

- Tenderlər açıq və rəqabətli şəkildə təşkil olunsun; 

- Fermerlərin uçotunun qaydaya salınması ilə bağlı Dövlət Vergi Xidməti ilə birlikdə konkret 

tədbirlər həyata keçirilsin; 

- Şəffaflıq və hesabatlılıq artırılsın; 

- Kənd təsərrüfatı məhsullarının sığortalanması sistemi yaradılsın; 

- Dövlət dəstəyinin forma və mexanizmləri təkmilləşdirilsin və hesabatlılıq artırılsın. 

 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə:  

- Aqrar sektora subsudiyaların ayrılması sahəsində şəffaflıq və hesabatlılıq artırılsın. 

 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat  Nazirliyinə:  

- Güzəştli və uzunmüddətli kreditlərə çıxış imkanları artırılsın.  

 

Azərbaycan Respublikasının  Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə: 

- Tarlalarda əmək hüquqlarına əməl olunmasına nəzarət gücləndirilsin; 

- Fermerlər əmək müqavilələrinin bağlanmasına təşviq edilsin və inzibati məsuliyyət sərtləşdirilsin;  
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- İş yerlərində işçilərin bədbəxt hadisələrdən və peşə xəstəliklərindən sığortasının həyata 

keçirilməsi təmin edilsin. 

 

Bələdiyyələrə: 

- Ailə kəndli təsərrüfatlarının qeydiyyatına və hesabatlılığına nəzarət gücləndirsin. 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə:  

- Uşaqların dərsə davamiyyətinə nəzarət gücləndirilsin; 

- Kənd yerlərində tədrisin keyfiyyəti artırılsın. 

  

 Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə: 

- Uşaqların təhsil, istirahət və sosial hüquqlarının təmin olunması vəziyyəti nəzarətdə saxlanılsın;  

- Azərbaycan Respublikasının ratifikasiya və qəbul etdiyi beynəlxalq konvensiyalardakı 

öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi istiqamətində fəaliyyətlər gücləndirilsin. 

 


