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XÜLASƏ 

2021-ci ilin dövlət büdcəsində1 işğaldan azad olunmuş ərazilərin yeni-
dən qurulması və bərpası istiqamətində 2.2 milyard manat proqnoz-
laşdırılmışdı ki, bu da büdcədə nəzərdə tutulan investisiya xərclərinin 
44 faizini, həmin il üçün proqnozlaşdırılan cəmi büdcə xərlərinin  
7,7 faizini təşkil edirdi. Nazirlər Kabinetinin (NK) 2021-ci il üzrə 
hesabatında2 bildirilir ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən 
qurulması və bərpası üçün 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən ayrılan və-
saitin 99 faizi icra olunub və beləliklə, ərazilərin bərpasına 2 milyard 
178,4 milyon manat xərclənib. 

Hökumətə məxsus açıq informasiya mənbələrində işğaldan azad 
olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası adı altında ayrılan 
2.2 milyard manat vəsaitin necə bölüşdürülməsi ilə bağlı hər han-
sı məlumat aşkar edilməyib. Prezident Aparatı (PA), NK, Maliyyə 
Nazirliyi (MN) və digər sahəvi dövlət qurumları informasiya sor-
ğularını heç bir əsas göstərmədən cavablandırmırlar. Bu araşdır-
ma çərçivəsində məqsəd ayrılmış vəsaitlərin rayonlar, layihələr üzrə 
necə bölüşdürüldüyünü, həmçinin layihələrin icrasına cəlb edilmiş 
podratçı və subpodratçı şirkətlərin necə seçildiyini müəyyənləşdir-
mək, həmin şirkətlərin seçiminin “Dövlət satınalmaları haqqında” 

1 Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu, http://www.e-qanun.az/framework/46590 
2 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədovun Nazirlər Kabinetinin 
2021-ci ildə fəaliyyətinə dair hesabatı, 15 Mart 2022 – 20:00, Baş nazir Əli 
Əsədovun çıxışı, https://nk.gov.az/az/article/2072/print/ 
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Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğunluğunu 
qiymətləndirmək və şirkətlərin mülkiyyət sahibliyini və onların si-
yasi elitaya bağlılığını aşkar etməkdir. 

2021-ci il büdcəsinin icrasına dair hesabat və bu barədə 
Hesablama Palatasının (HP) rəyi hələ açıqlanmadığından araşdırma 
çərçivəsində “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi-
nin icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun1 və 
“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrasına 
dair illik hesabata Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 
Rəyi”nin2 məlumatlarından istifadə olunub. 

1 http://www.maliyye.gov.az/scripts/pdfjs/web/viewer.html?file=/uploads/
static-pages/files/60daca9478ccb.pdf
2 https://sai.gov.az/files/2020-%C4%B0cra-R%C9%99y%20(3)-188749903.pdf
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İnvestisiya büdcəsinin vəsaitlərinin 
ayrılması və idarəedilməsi qaydalarının  
hüquqi əsasları

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması ilə 
bağlı 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən ayrılan 2,2 milyard manatın 
hara, necə, hansı şirkətlər tərəfindən nə qədər xərclənməsi, eləcə 
də icraçı şirkətlərin hansı meyarlarla seçilməsi sualları hələ də açıq 
olaraq qalır. Bu suallar cari ilin mart ayının 15-də keçirilən parla-
mentin yaz sessiyasında təqdim olunan hökumətin hesabatında1 da 
cavabsız buraxıldı. Böyük ehtimalla 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin 
icrasına dair hesabatda və ona HP-nın hazırlayacağı Rəydə də bu 
suallara cavab tapılmayacaq. 

Öncə növbəti illərin büdcə hazırlığı prosesində nəzərə alınma-
yan və büdcə prosesinə təsir göstərən əhəmiyyətli məqamlara nəzər 
yetirək. Əvvəlcə, onu qeyd edək ki, büdcə sənədlərində “işğaldan 
azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası” adı altında 
ayrılan vəsait “şərərsalma və tikinti” xərclərinin tərkibində təqdim 
olunur. Belə ki, dövlət büdcəsi layihəsinin, habelə ölkənin iqtisadi və 
sosial inkişaf  konsepsiyasının və ortamüddətli proqnoz göstəricilə-
rinin hazırlanması barədə baş nazirin sərəncamı2 ilə Azərbaycan 
Respublikasının aidiyyəti mərkəzi, yerli icra hakimiyyəti və digər 

1 https://www.azerbaijan-news.az/az/posts/detail/milli-meclisde-nazirler- 
kabinetinin-2021-ci-ilde-fealiyyetine-dair-hesabati-dinlenilib-yenilenib-1-1647345630
2 https://nk.gov.az/az/document/5912/
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dövlət orqanları işğaldan azad edilmiş ərazilərində sektorlar və is-
tiqamətlər üzrə bərpa və yenidənqurma işlərinin aparılması üçün 
tələb olunan vəsait barədə təkliflərini cari ilin martın 1-dək İN-ə və 
MN-ə təqdim etməlidirlər. Bundan sonra Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2010-cu il 17 mart tarixli, 239 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya 
Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilmə-
si Qaydalarına”1 görə MN hər növbəti büdcə ili və sonrakı üç il 
üçün dövlət büdcəsində dövlət investisiya xərclərinin ilkin həcmini 
mart ayının 31-dək, dəqiqləşdirilmiş məbləğini isə iyul ayının 20-
dək İN-ə təqdim edir. İN də öz növbəsində tədqim olunmuş məbləğ 
əsasında növbəti il üçün Dövlət İnvestisiya Proqramını tərtib edir və 
NK-ya göndərir. 

Bundan sonra “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanunun2 “dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi prosesi və büdcə təq-
vimi” adlı 11-ci maddəsinə müvafiq olaraq sentyabr ayının 15-dək 
NK-ya və HP-yə, sentyabrın 25-dək Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinə təqdim edilir. Qanunun “Dövlət büdcəsinin layihəsi 
ilə birlikdə hazırlanan və təqdim olunan sənədlər” adlı 12-ci mad-
dəsinə görə növbəti il üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin, 
habelə sonrakı üç il üzrə icmal büdcənin layihələrinə uyğun olaraq 
investisiya layihələrinin sahələr və istiqamətlər üzrə ümumi məbləğ-
lərini özündə əks etdirən dövlət investisiya proqramının layihəsi di-
gər sənədlərlə birlikdə oktyabrın 15-dək parlamentə təqdim olunur. 
Qanunda göstərildiyi kimi bu sənəd investisiya layihələrinin sahələr 
və istiqamətlər üzrə ümumi məbləğlərini özündə əks etdirir. Digər 
xərc maddələri kimi investisiya xərcləri çərçivəsində ayrılmış vəsaitin 
funksional, iqtisadi və inzibatı təsnifatını bölgüsü parlamentə təqdim 
olunmuş sənədlərdə müəyyənləşdirilmir. 

1 http://www.e-qanun.az/framework/19404
2 http://www.e-qanun.az/framework/1126
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Beləliklə, hətta parlament üzvləri də investisiya xərcləri, eləcə də 
işğaldan azad olmuş ərazilərin bərpasına yönəldilmiş vəsaitin la-
yihələr üzrə bölgüsü barədə məlumatsız qalırlar, deputatlar qəbul 
etdikləri büdcə layihəsi çərçivəsində investisiya xərclərinə dair yal-
nız ümumi məbləği görə bilirlər. 

Milli Məclisin (MM) 2021-ci ilin büdcəsi çərçivəsində təsdiq etdiyi 
2,2 milyard manat vəsaitin bölüşdürülməsi ölkə prezidentin səlahiy-
yətindədir və bu vəsaitin layihələr üzrə bölüşdürülməsi prezidentin 
sərəncamları ilə həyata keçirilir. Lakin Prezident sərəncamlarının 
heç də hamısı dərc olunmur. Belə ki, 2021-ci il ərzində Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin bu barədə 73 sərəncamı olmuş və bu 
sərəncamlarla regionların sosial-iqtisadi inkişafı üçün dövlət büdcə-
sinin investisiya xərclərindən 212 milyon manat, Prezidentin ehtiyat 
fondundan isə 122 milyon manat vəsait ayrılmışdır.1

Konkret olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və yeni-
dən qurulması ilə əlaqədar xərclərin bölüşdürülməsini Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı2 ilə Azərbaycan Respublikasının 
işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş 
qaydada həlli ilə bağlı yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahı həya-
ta keçirir. Sərəncamla Qərargahın rəhbəri Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri təyin edilib. Əlaqələndirmə 
Qərargahının tərkibində də İdarələrarası Mərkəz və 17 işçi qrupu 
yaradılıb.3 İşçi qruplarının bütün istiqamətlər üzrə planlı və komp-
leks şəkildə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün hazırlanmış, lakin 
indiyədək tam mətni dərc edilməmiş Strateji Fəaliyyət Planında 
göstərilir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa prosesi bir neçə 
mərhələdə həyata keçiriləcək. Birinci mərhələdə büdcədən ayrılan 

1 https://nk.gov.az/az/article/2072/print/
2 https://president.az/az/articles/view/47738
3 https://apa.az/az/domestic-news/Isgaldan-azad-edilmis-razilrin-brpasi-il-bagli- 
Strateji-Faliyyt-Plani-hazirlanib-623300
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vəsaitlər əsas iki məqsəd üçün, infrastrukturun formalaşdırılmasına 
və kommunal xidmətlərin əlçatanlığının təmin edilməsinə yönəldilə-
cək. Növbəti mərhələdə isə özəl və xarici investisiyanın cəlb edilmə-
sinə daha çox yer ayrılacaq. Bu mərhələyə “İşğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər 
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı”nda1 
nəzərdə tutulan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi resursların 
və əmək resurslarının səmərəli idarə olunması, onların emal sənayesi-
nin və xidmət infrastrukturunun yaradılmasına yönəldilməsi məqsə-
dilə vergi güzəştlərinin, sosial sığorta və digər güzəştlərin tətbiqi üçün 
təkliflər hazırlanandan sonra start veriləcək. 

1 http://www.e-qanun.az/framework/48628
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Büdcə vəsaitinin bölüşdürülməsi üzrə 
dövlət sifarişlərinin icraçıya ötürülmə 
vəziyyətinin təhlili və icraçı şirkətlərin 
müəyyənləşdirilməsi

Büdcədən ayrılan vəsaitlər əsasən iki məqsəd üçün - infrastruktu-
run formalaşdırılmasına və kommunal xidmətlərin əlçatanlığının 
təmin edilməsinə yönəldililir. Bu istiqamətdə qanunun tələbi ilə 
açıq və rəqabətli tenderlər tələb olunsa da, ötən ilin büdcəsindən 
ayrılan vəsaitlərin əvvəlki illərlə müqayisəsi göstərir ki, bir mən-
bədən satınalmalar yolu ilə birbaşa icraçıya ötürülən layihələr 
həm miqdar, həm də məbləğcə əvvəlki illə müqayisədə artıb. 
Belə ki, ötən il 6 012 mln. manat cəmi dövlət satınalmalarının  
56 faizə qədəri və ya 3 366 mln. manatı bu üsulla müsabiqə əsaslı 
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açıq və rəqabətli tenderlər keçirilmədən bölüşdürülüb ki, nəticə-
də bu göstərici 2020-ci ilə nisbətən 9.7 faiz artıb (bax: Cədvəl 1). 
Şübhəsiz ki, bir mənbədən satınalmalar yolu ilə birbaşa icraçıya 
ötürülən layihələrin əvvəlki illərə nisbətən artmasının səbəblərin-
dən biri də ötən il üçün investisiya layihələrinin əsasən işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə icra olunmasıdır. 

Cədvəl 1. 2021-ci ilin yanvar-dekabr aylarında keçirilmiş satınalmalar 
üzrə statistik məlumat

Satınalmalar 2021-ci il, 
mln. manat

2020-ci illə 
müqayisədə 
dəyişmə, 
mln.manat 

2020-ci illə 
müqayisədə 
dəyişmə, 
faizlə

Ümumi satınalma 6012 -555,5 8,5%
Müsabiqə əsaslı satınalmalar 2646 -854,4 -24,4%
Bir mənbədən satınalmalar 3366 298,9 9,7 %

Mənbə: 2021-ci il üçün hökumətin hesabatı 

Müsabiqə əsaslı satınalmaların strukturu göstərir ki, cəmi satı-
nalmaların məbləğcə 38,3 faizi və ya 1 014 mln. manatı, miqdarca 
1,18 faizi və ya 102 layihə açıq tenderlər vasitəsilə bölüşdürülüb. 
Açıq tenderlərdən sonra sayca kortirovka sorğusu üstünlük təşkil 
edib (bax: Cədvəl 2). 

Cədvəl 2. Müsabiqə əsaslı satınalmaların strukturu

Tipi Sayı, ədəd  Məbləği, mln.manat

Açıq tender 102 1 014
Açıq tender (elektron) 2 970 805
Kortirovka sorğusu 5 039 102
Təkliflər sorğusu 524 725
Cəmi 8 635 2 646

Mənbə: 2021-ci il üçün hökumətin hesabatı 
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Mətbuata verilən açqılamalardan məlum olur ki, işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə hazırda 100-dən çox layihə icra olunur, 
onlardan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı və Zəfər Yolu inşa olu-
nub, Şuşada bir çox infrastruktur obyektləri, mədəniyyət və ta-
rixi abidələr bərpa edilib, Şuşa şəhər 1 saylı məktəbin, “Otel və 
Konfrans Mərkəzi”nin, Şuşa rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təmə-
li qoyulub. Zəngilanda Beynəlxalq Hava Limanının təməli qoyu-
lub, Ağəli-1 və Ağəli-2 “Ağıllı kənd” layihələrinin, “Güləbird”, 
“Suqovuşan-1”, “Suqovuşan-2”, Kəlbəcərdə Lev çayı üzərində  
4 Su Elektrik Stansiyasının açılışı olub. Füzulidə Dövlətyarlı “Ağıllı 
kənd” layihəsinin təməli qoyulub. İşğaldan azad edilmiş ərazilər-
də “Dost Aqropark”, Araz Vadisi İqtisadi Zonası, Ağdam Sənaye 
Parkı fəaliyyətə başlayıb.

Əldə edilən məlumatlara görə, bərpa prosesində ən sıx əmək-
daşlıq Türkiyə şirkətləri ilə qurulur və işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə bərpa işləri üçün ayrılmış vəsaitlər əsasən nəqliyyat, 
enerji, şəhərsalma və digər istiqamətlər üzrə xərclənib. Belə ki, 
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Türkiyənin “Kolin İnşaat” şirkəti Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa avto-
mobil yolunun tikintisinə, digər şirkətləri isə Füzuli hava limanı-
nın inşasına cəlb olunub. Belə ki, hava limanı sistemlərinin qurul-
masını Türkiyənin “UBS Airport Systems”, isitmə, havalandırma 
və kondisioner, yanğından mühafizə və digər bu tip işləri DESK 
YAPI Elektromekanik Taahhüt A.Ş., dam montajını “Koniküre 
LTD” şirkəti edib. Hava limanının struktur və detal mühəndisliyi 
işini “Milatek Mühendislik və Müşavirlik Şirkəti” görüb. 

Türkiyənin “Cengiz Holdinq” qrupuna daxil olan “Eti Bakır 
A.Ş.” və “Artvin Maden A.Ş.” şirkətləri ilə Daşkəsən və işğaldan 
azad edilmiş Kəlbəcər rayonunun ərazisində yerləşən “Qaşqaçay”, 
həmçinin Kəlbəcər rayonunda olan “Elbəydaş” və “Ağduzdağ” 
filiz yataqlarının öyrənilməsi, tədqiqi, kəşfiyyatı, işlənməsi və istis-
mara verilməsi ilə bağlı müqavilələr imzalanıb.1 

Bununla yanaşı, Azərbaycan İnnovasiya Agentliyi Türkiyənin 
GOSB texnoparkı ilə azad edilmiş ərazilərdə ortaq texnoloji parkın 
yaradılması barədə anlaşma memorandumu imzalayıb. Bundan 
başqa, Türkiyənin Ziraat Bankı Şuşa şəhərində filial açmaq niy-
yətindədir və bununla bağlı artıq müraciət edib. Türkiyədəki qa-
baqcıl iş adamlarını özündə birləşdirən TÜMKİAD təşkilatı azad 
edilmiş torpaqlara 50 milyon dollar sərmayə yatırmağı planlaşdır-
dıqlarını açıqlayıb. 

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Lee Litzenberger iqtisadiyyat 
naziri Mikayıl Cabbarovla görüşündə2 işğaldan azad edilmiş əra-
zilərdə su ehtiyatlarının idarə olunmasında, yol və digər infrastruk-
turun yaradılmasında, rəqəmsal və innovativ texnologiyalar sahə-
sində ABŞ şirkətlərinin əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu diqqətə 
çatdırıb. O həmçinin bildirib3 ki, “Artıq ABŞ-ın bəzi şirkətləri 

1 https://www.taxes.gov.az/az/post/1570
2 https://www.taxes.gov.az/az/post/1258
3 https://www.turan.az/ext/news/2021/10/free/Social/en/9034.htm
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azad olunan ərazilərdə həyata keçirilən bərpa-yenidənqurma iş-
lərində iştirak etmək üçün əlaqələr qurublar. Əgər Azərbaycan 
ABŞ-ın daha çox şirkətinin investisiya qoymasında maraqlıdırsa, 
açıq tender keçirməsini tövsiyə edirəm. Bu tenderlər vasitəsilə 
ABŞ şirkətləri müraciət edə bilərlər. Bununla da Azərbaycanın 
hansı istiqamətlərdə maraqlı olduğunu və buradakı inkişafa öz 
töhfələrini verə biləcəklərini dəqiq bilərlər”. 

İtaliyanın “Ansaldo Energia” şirkəti ilə 2020-ci ilin dekabr ayında 
Qarabağ regionunda yerləşən dörd yarımstansiyaya avadanlıqların 
tədarükünə dair müqavilə imzalanıb. Müqavilənin dəyəri 6 milyon 
dollardır və müqavilə əsasında hər birinin gücü 110 kilovat olan 
stansiyalar Ağdam, Füzuli, Qubadlı və Kəlbəcər rayonlarında yerlə-
şir. Britaniya hökuməti də bərpa prosesində Azərbaycana dəstək ver-
məkdə maraqlı olduğunu bəyan edib. Britaniya şirkətlərinin daha 
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çox maraq göstərdiyi sahələrə texnologiya sahəsi “Ağıllı“ və “Yaşıl“ 
şəhərlərin yaradılması, bərpa olunan enerji sənayesi, minalardan 
təmizləmə və mədən sənayesi aiddir. Artıq “Anglo Asian Mining” 
şirkəti ilə Zəngilanın Vejnəli qızıl yatağının işlənməsinə dair müqa-
vilə imzalanıb. Macarıstanın Eksim Milli Bankı (Exim Bank) torpaq-
larının bərpasında iştirak etmək istəyən Macarıstan şirkətləri üçün 
100 milyon dollar dəyərində kredit xətti açıb. Azad edilən ərazilərin 
bərpasına İsrail şirkətləri də cəlb edilib.
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İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
aparılan tikinti-quraşdırma işlərinə 
ayrılan vəsaitlərin təhlili

3.1. Regionlar üzrə

Araşdırmalar nəticəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən 
qurulması və bərpası üçün 2020 və 2021-ci illərdə ayrılmış büdcə 
vəsaitlərinin rayonlar üzrə necə bölüşdürülməsi müəyyən edilsə də, 
layihələr üzrə bölgünü və hər bir layihənin smeta dəyərini aşkara 
çıxarmaq mümkün olmayıb. Hökumətin hesabatında yalnız o qeyd 
olunur ki, ötən il istifadəyə verilən Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı, 
Zəfər yolu, hazırda inşası aparılan Zəngilan və Laçın beynəlxalq hava 
limanları və digər mühüm avtomobil, dəmir yolu və sosial infrastruk-
tur layihələri bölgənin inkişafına əhəmiyyətli təkan verib. Hesabatda 
o da əks etdirilib ki, cari ilin dövlət büdcəsində bu məqsədlər üçün 
eyni həcmdə (2,2 milyard manat) vəsait nəzərdə tutulub. 

Araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, işğaldan azad olunan 
rayon və kəndlərdə 2021-ci ildə həyata keçirilən tikinti-quraşdır-
ma işlərinə ayrılan 1 milyard 954 milyon 551 min manat vəsaitin 
667 milyon 754 min manatı və ya 34,16 faizi Füzuli rayonunda, 
284 milyon 487 min manatı və ya 14,55 faizi Şuşa şəhərində,  
224 milyon 369 min manatı və ya 11,57 faizi Cəbrayıl rayonunda, 
214 milyon 471 min manatı və ya 10,97 faizi Zəngilan rayonunda, 
192 milyon 808 min manatı və ya 9,86 faizi Kəlbəcər rayonunda, 
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142 milyon 623 min manatı və ya 7,29 faizi Ağdam rayonunda, 
118 milyon 13 min manatı və ya 6,03 faizi Laçın rayonunda, 110 
milyon 26 min manatı və ya 5,62 faizi Qubadlı rayonunda tikin-
ti-quraşdırma işlərinə sərf  olunub. İşğaldan azad olunan rayon-
larda 2021-ci ildə həyata keçirilən tikinti-quraşdırma işlərinə ayrı-
lan vəsaitin bölgüsü Diaqram 1-də təqdim olunub. 

Diaqram məlumatlarından göründüyü kimi, 2021-ci ildə işğaldan 
azad olunan rayonlarda həyata keçirilən tikinti-quraşdırma işlərinə 
ayrılan vəsaitin yarıya qədəri Füzuli rayonunda və Şuşa şəhərində, 

AĞDAM 
142.623

%7.29

ZƏNGİLAN 
214.471

%10.97

KƏLBƏCƏR 
192.808

%9.86

ŞUŞA
284.487
%14.55

FÜZULİ
667.754

%34.16

CƏBRAYIL
224.369
%11.57

LAÇIN 
118.013
%6.03

QUBADLI 
110.026

%5.62

Diaqram 1. İşğaldan azad olunan rayonlarda 2021-ci ildə həyata keçirilən 
tikinti-quraşdırma işlərinə ayrılan vəsaitin bölgüsü (mln. manat və %-lə)
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yerdə qalan yarısı isə digər 6 rayonda ərazilərin bərpası və yenidən 
qurulması üzrə tikinti-quraşdırma işlərinə xərclənib. Füzuli rayo-
nunda xərclənmiş vəsaitin çoxluğu Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı, 
Zəfər yolu ilə əlaqələndirilsə də, indiyə qədər bu iki meqa-layihəyə 
nə qədər vəsait xərcləndiyi ictimaiyyətə bəlli deyil. Şuşa şəhərinə 
gəlincə, burda aparılan bərpa, abadlıq və yenidənqurma istiqamə-
tində icra edilən layihələrin smeta dəyəri açıqlanmayıb. 

Araşdırmalar göstərir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə apa-
rılan yenidənqurma və bərpa işləri yalnız 2021-ci ilin dövlət bü-
dcəsində bu adla nəzərdə tutulan xərc maddəsindən deyil, həm-
çinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan 
da maliyyələşdirilib. 2021-ci ilin büdcəsində nəzərdə tutulan 585 
milyon manatlıq Ehtiyat Fondunun 98,3 faizi və ya 475 miyon 
manatı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondunun, 
6,7 faizi və ya 110 milyon manatı isə dövlət büdcəsinin Ehtiyat 
fondunun payına düşür. 
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Bərpa ilə yanaşı, ermənilər tərəfindən vurulan ziyanın qiy-
mətləndirilməsi də aparılır. 2020-ci il sentyabrın 27-dən başla-
yaraq Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin Azərbaycan 
Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, döv-
lət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, habelə sahi-
bkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi 
və aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 06 noyabr 2020-ci il tarixli Sərəncamı1 
ilə Dövlət Komissiyası yaradılıb. Ermənistan Respublikası silahlı 
qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinə təcavüzünün nəticələrinin ara-
dan qaldırılması üzrə Dövlət Komissiyasının Prezident sərənca-
mından ötən 1 il ərzində görülmüş işlərə yekun vurmaq üçün 06 
noyabr 2021-ci il tarixə açıqladığı məlumata2 görə, tikinti-bərpa 
işlərinin aparılmasına dövlət büdcəsinin ehtiyat fondunun hesa-
bına 113,7 milyon manata yaxın vəsait xərclənib. Eyni zamanda 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondunun vəsa-
itlərinin ayrılmasına dair 2021-ci ildə imzaladığı 06.07.2021-ci il 
tarixli sərəncamla Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin 
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki 
əhalinin əmlakına dəymiş ziyanla bağlı maddi yardım ödənilməsi 
üçün MN-nə 5,2 milyon manat ayrılıb.

NK mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə3, “bütövlükdə dəy-
miş ziyanın aradan qaldırılması üçün indiyədək 113,7 milyon manat, 
o cümlədən infrastruktur (yollar, rabitə, su, elektrik və qaz təchizatı) 
üzrə 27,4 milyon manat, tikinti, təmir və bərpa işlərinə 50,0 milyon 
manat, Gəncə şəhərində 89 ailəyə çoxmənzilli evlərin alınmasına 6,6 
milyon manat, kənd təsərrüfatı üzrə 1,4 milyon manat, sahibkarların 

1 https://president.az/az/articles/view/45635
2 https://nk.gov.az/az/article/1786/
3 https://m.cia.az/news-view/161020-Qarabaga-deymish-ziyanin-aradan- 
qaldirilmasi-uchun-xerclenen-meblegAChIQLANDI-FOTO
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dövriyyə vəsaitləri üzrə 4,8 milyon manat, nəqliyyat vasitələri üzrə 
0,6 milyon manat, 8 təhsil müəssisəsində tikinti-təmir üzrə ilkin ola-
raq 7,4 milyon manat və əhalinin məişət və şəxsi əşyalarına dəymiş 
ziyan üzrə təxminən 50 min vətəndaşımızı əhatə edən 12 370 ailəyə 
maddi yardımlar üzrə 15,5 milyon manat vəsait xərclənmişdir”. 

Məlumat üçün qeyd edək ki, 2020-ci il sentyabrın 27-dən baş-
layaraq Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin Azərbaycan 
Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə dəymiş 
ziyanın ödənilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 14 dekabr 2020-ci il tarixli Sərəncamı1 
ilə dağıdılmış və ya qəzalı vəziyyətə düşmüş yaşayış evləri üzrə 
məişət əşyalarına dəymiş ziyanla bağlı hər bir ailəyə 6000 manat, 
şəxsi əşyalara dəymiş ziyanla bağlı hər bir ailə üzvünə 1500 manat 
məbləğində maddi yardım ödənilməsi nəzərdə tutulub. 

NK Mətbuat Xidmətinin məlumatında o da vurğulanır ki, ötən 
1 il ərzində 12 min 125 obyektdə təmir, bərpa və tikinti işləri tam 
başa çatıb ki, bu da təmir və bərpası nəzərdə tutulan 13 min 295 
obyektin 91,5 faizi deməkdir. 

Qeyd olunanlarla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının işğaldan 
azad edilmiş ərazilərində “yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilə 
bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 
may 2021-ci il Sərəncamı2 ilə Azərbaycan Respublikasının işğaldan 
azad edilmiş ərazilərində “yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilə 
əlaqədar müvafiq konsepsiyanın və baş planın hazırlanması üçün 
ixtisaslaşmış beynəlxalq məsləhətçi şirkətin cəlb edilməsi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tu-
tulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan 
Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinə 1.391.040 ABŞ 
dollarının manat ekvivalenti məbləğində vəsait ayrılıb. 

1 https://president.az/az/articles/view/48975
2 http://e-qanun.az/framework/47397
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 yanvar 2021-ci il tarix-
li fərmanı ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı məskunlaş-
ma üçün müasir və layiqli həyatın təmin edilməsi, bütün sahələrdə 
quruculuq-bərpa və abadlıq işlərinin aparılması, habelə təhlükəsiz 
yaşayışın, səmərəli fəaliyyətin və rifahın davamlı artmasının dəstək-
lənməsi məqsədilə “Qarabağ Dirçəliş Fondu” yaradılıb1. Bu fond 
Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bər-
pası və yenidən qurulması, habelə dayanıqlı iqtisadiyyata və yüksək 
rifaha malik regiona çevrilməsi istiqamətində həyata keçirilən təd-
birlərə maliyyə dəstəyi göstərilməsini və sərmayələrin cəlb edilməsi-
ni, bu sahədə dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafını təmin edən, eləcə 
də ölkə daxilində, habelə ölkə xaricində zəruri təşviqat işlərini hə-
yata keçirən publik hüquqi şəxsdir. Prezident fərmanında görtərilir 
ki, fondun vəsaitləri fiziki və hüquqi şəxslərin ianələri, qrantlar və 
qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına formalaşır. 
“Qarabağ Dirçəliş Fondunun fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Fərmani2 ilə fondun 
nizamnamə kapitalı 1 milyon manat müəyyənləşdirilib və bu dövlət 
büdcəsinin vəsaiti hesabına formalaşdırılıb. Fondun saytında3 fonda 
ianə edən hüquqi və fiziki şəxslərin siyahısı verilsə də, ianələrin cəmi 
məbləği barədə məlumat yerləşdirilməyib.

Araşdırmalar göstərir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ye-
nidənqurma və bərpa işlərinin maliyyələşdirilməsinə dövlət bü-
dcəsinin 2 (investisiya və ehtiyat fondları) xərc maddəsindən və 
Qarabağ Dirçəliş Fondundan vəsaitlər ayrılıb. 

1 https://president.az/az/articles/view/49876
2 https://qdf.gov.az/qanunvericilik/68-Qarabag-Dirchelish-Fondunun-fealiyyetinin- 
temin-edilmesi-haqqinda-Azerbaycan-Respublikasi-Prezidentinin-Fermani.html
3 https://qdf.gov.az/ianechiler/?donatorType=&letter=L
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3.2. Sektorlar üzrə 
3.2.1. Nəqliyyat sektoru

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması ilə 
bağlı 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən ayrılmış 2,2 milyard manat 
vəsaitin 99.4 faizi xərclənib.1 Bu vəsaitlər əsasən nəqliyyat, enerji, 
su, şəhərsalma və digər tikinti layihələri üzrə sərf  olunub. Layihələr 
üzrə aparılmış monitorinq göstərdi ki, işğaldan azad edilmiş əra-
zilərdə tikinti və bərpa işləri üzrə ən böyük layihələr ötən il istifa-
dəyə verilən Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı, Zəfər yolu, hazırda 
inşası aparılan Zəngilan və Laçın beynəlxalq hava limanları, eləcə 
də Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd avtomobil yolu və digər 
mühüm avtomobil, dəmir yol və sosial infrastruktur layihələridir. 
Monitorinqlər göstərir ki, adı çəkilən layihələrin smeta dəyərləri 
və icraçıları barədə məlumatlara çıxış təmin edilmir. 

İşğaldan azad edilmiş ərazinin ən böyük tikintisi sayılan, ti-
kintisinə 2021-ci ilin yanvarında başlanan və inşasi 8 ay çəkən, 
uçuş-enmə zolağının uzunluğu 3000 metr, eni 60 metr, perro-
nun sahəsi isə 60 min kvadrat metr olan Füzuli Beynəlxalq Hava 
Limanının inşasında Azərbaycan və Türkiyə şirkətləri iştirak edib. 
Lakin Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının tikintisi ilə bağlı Dövlət 
Satınalmalarının saytında bu meqa layihənin icrasında iştirak 
edən şirkətlər və onların icra etdikləri layihələrin büdcəsi ilə bağlı 
heç bir tender məlumatı mövcud deyil. 

Bu layihənin inşasına məsul olan “Azərbaycan Hava Yolları” 
QSC-yə layihənin icrasında iştirak edən şirkətlər və onların icra 
etdikləri layihələrin büdcəsi ilə bağlı 1 il bundan əvvəl göndərdi-
yimiz sorğuya indiyədək cavab verməyib. 26 oktyabr 2022-ci ildə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə 

1 https://nk.gov.az/az/article/2072/print/
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Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Füzuli 
Beynəlxalq Hava Limanının açılışında iştirak ediblər, o vaxtdan 6 
aya qədər vaxt ötsə də aeroport hələ fəaliyyət göstərmir. 

Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı 2021-ci ilin yanvarında İN ya-
nında Dövlət Vergi Xidməti (DVX) tərəfindən 35 milyon manatlıq 
kapital ilə “Fuzuli Airport” MMC adı ilə dövlət qeydiyyatına alı-
nıb.  Bu şirkətin qeydiyyatdan keçdiyi ünvan (Bakı şəhəri, Xəzər 
rayonu, Mərdəkan prospekti, ev 21) Cənubi Qafqaz regionunun 
ən böyük özəl aviadaşıyıcısı ola “Silk Way Holding” MMC-yə 
daxil olan bir neçə şirkətin qeydiyyat ünvanı ilə eynidir.1

1 “Silk Way Holding” 2006-cı ildə yaradılıb. Holdinqə 20-dən çox şirkət, o 
sıradan “Silk Way Airlines”, “Silk Way West Airlines” və “Silk Way Technics” 
kimi iri aviaşirkətləri daxildir. Bu şirkətin donanmasında “Boeing 747-400F”, 
“Boeing 747-8F”, “Ilyushin IL-76” və “Ilyushin IL-76TD-90” kimi təyyarələr 
vardır. “Silk Way Holding” MMC-nin prezidenti Zaur Axundovdur. Mətbuatın 
yazdığına görə, bu holdinqin sahibləri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və 
AZAL dövlət konserninin rəhbəri Cahangir Əsgərovun ailə üzvləridir.  
https://www.azadliq.org/a/2123076.html 
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Açıq məlumatlarda Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına ayrıca nə 
qədər vəsait ayrıldığı qeyd olunmayıb. Lakin açıqlanan rəsmi məlu-
matlara istinadən deyə bilərik ki, 2021-ci ildə Füzuli rayonunda ti-
kinti-quraşdırma işlərinə 667 milyon 754 min manat vəsait sərf  olu-
nub. Bu vəsaitin hansı hissəsinin Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına 
yönəldildiyi bilinməsə də, şübhəsiz ki, Füzuli rayonunda aerportun 
inşasına çəkilən xərclər 2021-ci ildə rayon üzrə sərf  olunmuş tikin-
ti-quraşdırma işlərinin məbləğində əhəmiyyətli rol oynayıb.

Aeroport tikintisində iştirak edən şirkətlərə gəlincə, araşdır-
malardan1 məlum olur ki, uçuş-enmə zolağının inşasını “AzVirt” 
MMC şirkəti, aeroport binansının daxili tamamlama işlərini AED 
Group (Azeurodecor LLC2) şirkəti görüb. 

Hər iki şirkət – “AzVirt” MMC və AED Group – hazırda iş-
ğaldan azad olunmuş ərazidə tikilən ikinci aerportun – Zəngilan 
hava limanının tikintisinə də cəlb olunublar. 

Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının tikintisində “Sika” şirkə-
tinin izolyasiya materiallarından, beton qatqılarından istifadə 
olunsa da, bu barədə tender keçirilmədiyindən şirkətin hansı 
məbləğdə xidmətlər icra etməsi məlum deyil. Hava limanının ti-
kintisində istifadə olunan kabellər “Baku Cable Goknur LTD” 
şirkəti”3 tərəfindən təchiz olunub. Bu şirkətin məhsulları işğaldan 
azad olunmuş ərazilərdə enerji infrastukturunun yaradılmasında 

1 https://www.abzas.net/2022/01/fuzuli-hava-limanina-x%c9%99rcl%c9% 
99n%c9%99n-pullarla-bagli-danismaq-qadagasi-arasdirma/ 
2 AED Group şirkəti bundan əvvəl Heydər Əliyev Mərkəzi, 28 Mall Ticarət 
Mərkəzi, SOCAR Tower, Milli Olimpiya Komitəsinin layihələrinin dizayn, 
logistika və planlaşdırma işlərinin həyata keçirib. Şirkətin saytından məlum 
olur ki, onun əsas müştəriləri SOCAR, “Paşa Construction”, Gilan Holding və 
digərləridir. https://azeurodecor.com/project.php 
3 “Baku Cable Goknur LTD” şirkəti 2003-cü ildə təsis olunub. Şirkətin qanuni 
təmsilçisi Rahib Rzayev “Azərenerji” ASC-nin sədri Balababa Rzayevin qarda-
şıdır. https://www.goknurbaki.az/az/products 
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iştifadə olunsa da, onun məhsullarının alqı-satqısına dair maliyyə 
və büdcə məlumatları açıqlanmır. Sadəcə bilinən odur ki, işğaldan 
azad edilən ərazilərdə enerji infrastrukturunun bərpası işlərində 
istifadə olunan məhsulların satıcısı “Baku Cable Goknur LTD” 
şirkəti, dövlət adından sifarişçici (alıcısı) isə “Azərenerji”ASC-dir. 
Hər iki şirkətin rəhbərləri Bakı şəhəri, Zirə qəsəbəsində eyni ün-
vanda qeydiyyatda olan dogma qardaşlardır. 

Füzuli Hava Limanının bütün quyu qapaqlarını, o sıradan da 
kanalizasiya sistemlərinin, rabitə, elektrik, yağış sularının axıdıl-
ması üçün drenaj xəttinin qapaqlarını “Azertexnolayn” şirkəti1 
istehsal edib. Bu şirkət “Azəravtoyol”un sifarişi ilə işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə 20-dən çox tenderin qalibi olub.

Füzuli Hava Limanının inşasında iştirak edən yerli şirkətlərdən 
biri də “ASG Construction” şirkətidir2. Bu şirkət “Azərbaycan Hava 
Yolları” QSC-nin layihələrini idarə edir. “ASG Construction” 
şirkət “Aviation Services Group” şirkətinin daxilində yaradıl-
mış 6 şirkətdən (“ASG Business Aviation”, “ASG Construction”, 
“ASG Ground Handling”, “ASG Helicopter Services”, “ASG Sky 
Catering”, “ASG Logistics & Supply”) biridir. Bu şirkət işğaldan 
azad edilmiş Zəngilanda tikilən hava limanının inşasına da cəlb 
olunub. 

Füzuli aeroportunun inşasında 12 türk şirkəti iştirak etsə də, 
onlara da sifarişlər birbaşa və açıq tendersiz ötürülüb. Belə ki, 
hava limanı sistemlərinin qurulmasını “UBS Airport Systems”, 
isitmə, havalandırma, soyutma, yanğından mühafizə və digər iş-
ləri “DESK YAPI Elektromekanik Taahhüt A.Ş.”, dam montajını 
“Koniküre LTD”, hava limanının struktur və detal mühəndisliyi 

1 “Azertexnolayn” MMC-nin təməli 2012-ci il Fevral ayında Sumqayıt Kimya 
Sənaye Parkının ərazisində qoyulub. https://www.azertexnolayn.com/about/ 
2 “ASG Construction” hava limanları və aerodrom infrastrukturunun icra edilmə-
sində iştirak edən tikinti şirkətidir. http://asg-construction.az/index_az.html# 
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işini “Milatek Mühendislik və Müşavirlik Şirkəti”, metal, çe-
lik konstruksiya işlərini “Tork Çelik Taahhüt İnşaat Sanayi Dış 
Ticaret Limited Şirkəti” icra edib. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə nəqliyyat sekorunda həyata 
keçirilən layihələr arasında Füzuli, Zəngilan və Laçın hava liman-
larının inşasından sonra ən çox vəsait ayrılan avtomobil yollarının 
layihələndirilməsi və tikintisidir. 

“NK-nın 2021-ci ildə fəaliyyəti haqqında icmal hesabatı”nda1 
qeyd edilib ki, 1590,3 milyon manat işğaldan azad edilmiş əra-
zilərdə yerinə yetirilən 16 avtomobil yolu layihəsinin icrasına və 
bu ərazilərdə istifadə etmək üçün maşın-mexanizmin alınmasına 
sərf  edilib. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 
(AAYDA) açıqlamasına2 görə, büdcədən ayrılmış vəsait hesabı-
na işğal altında olmuş həm respublika, həm də yerli əhəmiyyət-
li bütün yollar (2661 kilometr) tam təmir olunacaq və tikiləcək. 
AAYDA-nın 2021-ci il hesabatından3 məlum olur ki, 2021-ci il 
ərzində ümumi uzunluğu 1516.3 km təşkil edən 15 avtomobil 
yolunun layihələndirilməsi və tikintisi işləri, habelə Laçın rayonu 
ərazisində Qorçu hava limanının tikiləcəyi ərazidə qazma-part-
latma və torpaq işlərinin yerinə yetirilməsi işləri davam etdirilib.

AAYDA-nın Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonla-
rı ərazisində icra olunan yol infrastrukturu layihələri barəsində 
15.03.2022-ci il tarixində açıqladığı son məlumatlar4 əsasında 
2022-26-cı illərdə layihələndirilən 15 yolun tikintisi üzrə göstəri-
ciləri 3 saylı cədvəldə təqdim olunur. 

1 https://nk.gov.az/az/article/2072/print/ 
2 https://az.trend.az/business/3340190.html
3 http://www.aayda.gov.az/az/illik-hesabatlar
4 http://www.aayda.gov.az/az/news/3504/qarabag-ve-serqi-zengezur-iqtisadi- 
rayonlari-erazisinde-icra-olunan-yol-layiheleri-barede
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Cədvəl 3. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində icra 
olunacaq yol layihələri 

Avtomobil yolunun adı
Uzunluğu, 
km

Texniki 
dərəcəsi

Hərəkət 
zolaqlarının 
sayı

2022-ci il

Füzuli - Hadrut 12 I 4 
Hadrut-Tuğ-Azıx 22 I 2 
Bərdə – Ağdam 45 I 4
Qubadlı - Eyvazlı 28.5 IV 2
Qubadlı - Mahmudlu - Yazdüzü 26,4 IV 2
Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində 726.3 IV 2
Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni 
avtomobil yolu 32 III 2
Talış – Tapqaraqoyunlu – Qaşaltı – 
Naftalan 22  II-IV 2

2023-ci il

Xudafərin – Qubadlı – Laçın 70.4 I 4 
Şükürbəyli - Cəbrayıl – Hadrut 39.7 I 4 
Ağdam – Füzuli 64,8 I 4 

2024-cü il

Əhmədbəyli – Füzuli – Şuşa 81.6 I 6-4 
Əhmədbəyli – Horadiz – Cəbrayıl –
Zəngilan – Ağbənd 123.6 I 4 

2025-ci il

Kəlbəcər – Laçın 72.3 I-II 2-3 

2026-cı il

Toğanalı – Kəlbəcər – İstisu 80.7 I-II 2-3 
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Cədvəl məlumatlarından göründüyü kimi, işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə yaxın 5 il üçün 15 avtomobil yolunun tikintisi nəzərdə 
tutulsa da, bu sahədəki layihələrin heç birinin smeta dəyəri açıqlan-
mır. Bununla yanaşı, inşası başa çatdırılan Zəfər Yolu (101.5 km, II 
texniki dərəcəli, 2 hərəkət zolaqlı) üzrə işlər tam yerinə yetirilsə də, 
onun da tikintisinə bütün mənbələrdən ayrılan vəsaitlər barədə mə-
lumat indiyədək açıqlanmayıb. Yeganə məlum olan budur ki, Zəfər 
Yolu adlandırılan Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa avtomobil yolunun 
layihələndirilməsi və tikintisi üçün Prezident sərəncamı1 ilə 2020-
ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Ehtiyat Fondundan AAYDA-ya ilkin olaraq 50 mil-
yon manat ayrılıb. Bu layihənin tamamlanması üçün 2021-ci ilin 
büdcəsindən ayrılmış vəsait barədə məlumat açıqlanmır. 

Layihələri icra edən şirkətlərə gəlincə, yol tikintisinə AAYDA-
nın “16 nömrəli Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı” MMC, “7 nöm-
rəli Magistral Yolların İstismarı” MMC, “43 N-li Yol İstismarı” 

1 https://president.az/az/articles/view/46989
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MMC, “41 N-li Yol İstismarı” MMC, “55 № li Yol İstismarı” 
MMC ilə yanaşı, Türkiyənin “Kalyon RSY İnşaat Adi Ortaklığı 
Ticari İşletmesi”1, “KOLİN İnşaat Turizm San. və Tic. Anonim 
Şirkəti” və “Cengiz İnşaat” şirkətləri, eləcə də “Azvirt” MMC, 
“Körpü-Bina-Tikinti” MMC və “North West Construction” 
MMC cəlb olunub. 

3.2.2. Enerji sektoru

İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2022-ci ilin birinci rübünün yekunları-
na həsr olunan müşavirədə çıxış edən maliyyə naziri Samir Şərifov 
bildirib2 ki, Qarabağın yenidən qurulması proqramının icrası üçün 
dövlət büdcəsindən ayrılmış 2,2 milyard manatın birinci rüb ərzin-
də 346 milyon manatı, yaxud 16 faizə yaxın hissəsi artıq icra edilib.

Açıqlanan məlumatların təhlili göstərir ki, işğaldan azad edil-
miş ərazilərdə aparılan bərpa işləri çərçivəsinə nəqliyyat sektorun-
dan sonra ən çox vəsait ayrılan sahə enerji və su təminatı, şəhərsal-
ma və kəndlərin bərpası, eləcə də məktəb və səhiyyə obyektlərinin 
tikintisi çərçivəsində baş planların hazırlanmasıdır. Bu bölmədə 
həmin istiqamətlərdə görülən işlərə, həyata keçirilən layihələrə və 
onların icrasında qarşıya çıxan çətinliklərə, həlli vacib problem-
lərə diqqət ayrılır. 

İlham Əliyev 2022-ci ilin birinci rübünün yekunlarına həsr 
olunan müşavirədə açıqlayıb ki, azad edilmiş ərazilərdə bu il 
elektrik təchizatı ilə bağlı işlər davam etdiriləcək. Azad edilmiş 

1 Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol 
Grupu’na daxil olan şirkətlər Türkiyədə dövlətdən ən çox sifariş aldığına görə 
onları Türkiyədə Beşli Çete (beş dəstə) adlandırırlar.  “Kılıçdaroğlunun “Beşli 
çete” dediği holdingler Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol›un aldığı 
kamu ihaleleri”
2 https://president.az/az/articles/view/55780
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torpaqlarda keçən il 20 meqavat gücündə 4 Su Elektrik Stansiyası 
– ikisi Suqovuşanda, biri Laçın rayonunun Güləbird kəndində, 
biri isə Kəlbəcər rayonunda Lev çayı üzərində - inşa edilib. O 
əlavə edib ki, bu il beş stansiya “Azərenerji” tərəfindən bərpa 
ediləcək və bu stansiyaların gücü 27 meqavata bərabər olacaq. 
İlham Əliyev deyib ki, Kəlbəcər, Laçın rayonlarında 100 meqa-
vatadək külək elektrik stansiyalarının, Cəbrayıl, Zəngilan rayon-
larında Günəş Elektrik stansiyalarının potensialı həddindən artıq 
böyükdür. Beləliklə, biz bu imkanlardan da istifadə edə bilərik. 

Son məlumatlara görə, Cəbrayıl rayonu ərazisində 240 meqa-
vatlıq günəş elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı “bp” şirkəti ilə 
razılaşma əldə olunub. İlham Əliyev deyib: “Yəni, bütün bun-
lardan biz səmərəli şəkildə istifadə etməliyik. Həm bərpaolunan 
enerji növlərinin ümumi enerji balansımızdakı payını 30 faizə 
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artırmalıyıq, – mən bu göstərişi vermişdim, bəlkə də gələcəkdə 
daha çox olacaq, – həm də ki, təbii qaza qənaət edib onu indi-
ki yüksək qiymətlərlə ixrac edə biləcəyik. Bu il 100 meqavatlıq 
“Xudafərin SES”, 40 meqavatlıq “Qız qalası SES”-in tikintisi ilə 
bağlı işlər sürətləndirilməlidir. İran İslam Respublikası ilə danışıq-
lar aparılır və hesab edirəm ki, daha da sürətlə aparılmalıdır ki, 
biz tezliklə burada da razılığa gələk. Çünki bu stansiyaların poten-
sialı çox böyükdür - 240 meqavat. Eyni zamanda, Zəngilandan 
İran üzərindən Naxçıvana və oradan yenə də İranın enerji siste-
minə və Türkiyəyə elektrik xətlərinin çəkilişi də gündəlikdə duran 
məsələlərdəndir”.1

Göründüyü kimi Azərbaycan höküməti işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə enerji potensialının səfərbər olunması yolu ilə 3 vəzifəyə 
nail olmaq istəyir. Birincisi, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 
rayonlarında enerji təhcizatını təmin etmək, ikincisi, daxili isteh-
lakda bərpa oluna bilən enerjinin payını yüksəltməklə təbii qaza 
qənaət etmək və xaricə daha çox qaz satmaq, nəhayət, üçüncüsu, 
artıq qalan elektrik enerjisini İran və Türkiyəyə ixrac etmək. 

Energetika Nazirliyinin Toplum TV-yə açıqlamasına2 görə, 
“hədəf  ümumi elektrik enerji istehsalında bərpa olunan ener-
ji mənbələrinin payının 2025-ci ilədək 24 faizə, 2030-cu ilədək 
30 faizə çatdırılmasıdır. Bu vəzifəyə nail olmaq üçün əlavə 1500 
meqavat gücünün quraşdırılması tələb olunur. Bu gücün artıq 470 
meqavatı “Aquapower” və “Masdar” şirkətləri ilə reallaşdırılır”.

Fikrimcə, qarşıda duran hədəflərə çatılmasına, eləcə də yuxa-
rıda sadalanan hər üç vəzifənin həllinə nail olunmasında ölkəyə 
cəlb edilən sərmayələrin həcminin böyük təsiri var. İnvestorların 
ölkəyə gəlməsi isə bu sahədə şəffaflığın və rəqabətliliyin açıq ten-
derlər vasitəsilə təmin olunmasından birbaşa asılıdır. 

1 https://president.az/az/articles/view/55780
2 https://toplum.tv/
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31 may 2021-ci ildə “Elektrik enerjisi istehsalında bərpa 
olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanunu1 qəbul olunsa və Qanunda özəl investisiya-
ların stimullaşdırılması mexanizmləri nəzərdə tutulsa da, hələ də 
bərpa olunan enerji hərraclarının keçirilməsi ilə bağlı qaydalar 
hazır deyil. Hazırda hökumət bu sektora cəlb edilən investorları 
bir mənbədən satılma metodu ilə müəyyənləşdirir, açıq və rəqa-
bətli tenderlər keçirmir.

2020-ci ilin dekabrından başlayaraq azad olunmuş ərazilərdə  
23 enerji obyekti tikilməsinə start verilib. 2021-ci ildə 4 kiçik SES-in 
və 9 rəqəmsal yarımstansiyanın açılışı olub, bundan başqa ümumi 
uzunluğu 365 km məsafədə iki dövrəli olmaqla 10 istiqamətdə yük-
sək gərginlikli 110 kilovoltluq elektrik verilişi xətti çəkilib. 

İişğaldan azad edilmiş ərazilərdə enerji obyektlərinin tikintisi 
ilə bağlı aparılan araşdırma göstərir ki, bu işləri hansı şirkətlərin 
icra etməsi və onların hər birinin smeta dəyəri barədə məlumat 
açıqlanmır. Çünki hazırda “Azərenerji” sədri Balababa Rzayev 
dövlət sifarişlərini ailə şirkətlərinə həvalə edib. 

“Azərenerji”nin saytında yerləşdirilən tender xəbərlərində2 
qeyd olunur ki, Qarabağda sifariş olunan işlərlə bağlı “Gatdigital”, 
“Azconstruction”, “Electro İndustries” MMC, “Bakelektro” ASC 
və GBS QSC qalib gəliblər. Araşdırmalar göstərir ki, GBS QSC-
nin təsisçisi “Azərenerji”nin rəhbəri Balababa Rzayevin oğlu Fuad 
Rzayevdir. Fuad Rzayev şirkəti 2006-cı ildə 2010 manat nizam-
namə kapitalı ilə yaradıb. Digər icraçı şirkət olan “Bakelektro” 
ASC-nin direktoru Balababa Rzayevin qardaşı Emin Rzayevdir.  
Bununla yanaşı, Kəlbəcər üzrə keçirilən tenderdə qalib olan 
“Farcon” MMC Balababa Rzayevin kürəkəni Fərid Fərhadzadəyə 
məxsusdur. Şirkətin domeni onun adına qeydiyyatdan keçib. 

1 https://e-qanun.az/framework/47842
2 http://www.azerenerji.gov.az/tenderannouncements
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“Farcon” MMC-nin hüquqi ünvanı isə Balababa Rzayevin oğlu-
nun yaratdığı GBS şirkətinin qeydiyyat ünvanı (Nərimanov rayo-
nu, Ziya Bünyadov, ev 2071-ci məhəllə) ilə eynidir.  

“Elektro İndustries” 2018-ci ilin sentyabrında yenidən təsis edi-
lib və bu şirkət İcbari Sığorta Bürosunun sədri Rəşad Əhmədovun 
qardaşı Aqşin Əhmədovun adına 2010-cu ildə yaradılıb. Şirkət 
elektrik xətlərinin çəkilişi ilə məşğuldur. “Electro İndustries” şirkə-
ti ilə demək olar ki, eyni vaxtda Rəşad Əhmədovun təsisçiliyi ilə 
“Azconstruction” QSC yaradılıb. “Azconstruction” QSC-nin ilk 
direktoru Aqşin Əhmədovun atası Bayram Əhmədov olub. O, 
həm də “Gatdigital” QSC-nin rəhbəridir.

“Azərenerji”nin “Ağdam-2” yarımstansiyasının tikintisi və 
elektrikquraşdırma işlərinin satın alınması üzrə tenderinin qalibi 
“Azconstruction” QSC olub. 

2 iyun 2021-ci ildə elan edilmiş “Qarabağ REŞ” üzrə istifadə 
olunacaq müxtəlif  növ naqil və kabellərin satın alınması üzrə tək-
liflər sorğusu üsulu ilə keçirilən tenderdə “Gatdigital” QSC qa-
lib elan edilib. “Azconstruction” kimi “Gatdigital” QSC-nin də 
hüquqi ünvanı Əhmədovların Bülbülə qəsəbəsindəki (Suraxanı 
rayonu, Məşədi Əzizbəyov, Bülbülə qəsəbəsi, ev 38) mənzilidir.1 

“Azərenerji”nin tender açıqlamasında qeyd olunur2 ki, 
Qarabağda iş görmək üçün keçirilən tenderlərin qaliblərindən 
biri də “ATEF Şirkətlər Qrupu” MMC olub. Abzas.net saytı tərə-
findən aparılan araşdırma3 nəticəsində məlum olub ki, bu şirkətin 
2022-ci ilin martına olan vergi borcu 3 milyon 228 min 889 manat-
dır. Hərçənd, dövlət satınalmalarını tənzimləyən qanunvericiliyə 

1 https://www.abzas.net/2022/03/qarabagda-gorduyu-isl%c9%99rl%c9%99- 
ail%c9%99-s%c9%99rv%c9%99tini-artiran-az%c9%99renerji-s%c9%99dri- 
arasdirma/
2 http://www.azerenerji.gov.az/tenderannouncements
3 https://azerforum.com/az/ishgaldan-azad-edilmish-erazilerde-enerji-obyekt-
lerinin-tikintisi-ucun-kecirilen-tenderleri-kimler-ve-nece-qazanir-arasdirma 
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görə, tenderə qatılan iddiaçıların mühüm maliyyə və vergi öhdə-
likləri olmamalıdır. Amma bu şirkət nəinki tenderə qatılıb, hətta 
qalib də gəlib.

3.2.3. Şəhərsalma üzrə 

2022-ci ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunan müşavirədə 
İlham Əliyev deyib ki, Ağdam və Füzuli şəhərlərinin Baş planları 
təsdiqlənib və Baş planlar əsasında işlərə start verilib: “Artıq mən 
işlərin gedişatı ilə tanış olmuşam. Digər şəhərlərin Baş planlarının 
təsdiqlənməsi bu yaxınlarda öz həllini tapmalıdır. Şuşa, Cəbrayıl, 
Kəlbəcər, Zəngilan, Qubadlı şəhərlərinin, Hadrut və Suqovuşan 
qəsəbələrinin Baş planları hazırlanmalıdır.”1

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Ərazi Tikinti-
Planlaşdırma Mərkəzi2 şəhərsalma əsaslandırılmasının hazırlan-
ması işlərinin satınalınması ilə bağlı elan etdiyi 11 milyon 304 
min manatlıq 22 açıq tenderə yekun vurub. Cədvəl 4-də həmin 
tenderlərin qalibləri və onlara ayrılmış vəsaitlərə dair məlumatlar 
təqdim olunur. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Ağdam, Zəngilan, Hadrut, 
Daşaltı məscidlərinin təməli qoyulub, təmir işlərinə start verilsə 
də, həmin obyektlərin tikinti-təmir işlərinin smeta dəyəri açıq-
lanmayıb. Bu işin sifarişçisi olan Azərbaycan Respublikası Dini 
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin saytında yalnız ümumi 
məlumat yerləşdirilib, layihələrin smeta dəyəri açıqlanmayıb.3

Eyni zamanda, Təhsil Nazirliyinin açıqlamasına görə, Şuşa 
və Ağdam şəhərlərinin hər birində 960 şagird yerlik tam orta 

1 https://president.az/az/articles/view/55780
2 http://merkez.arxkom.gov.az/az
3 https://scwra.gov.az/az/view/news/10343/prezident-ilham-eliyev-agdam- 
zengilan-hadrut-dashalti-mescidlerinin-temeli-qoyulub-ve-temir-ishlerine-start-
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Cədvəl 4. Şəhərsalma əsaslandırılmasının hazırlanması işlərinin 
satınalınması ilə bağlı tenderlərə dair məlumat

Yaşayış məntəqəsinin adı Tenderin qalibi
Ayrılmış vəsit, 
min manat

Füzuli rayonunun Dədəli kəndi

“BİMD” QSC 1 530
Füzuli rayonunun Pirəhmədli kəndi
Kəlbəcər rayonunun Zallar kəndi
Kəlbəcər rayonunun Yanşaq kəndi

Kəlbəcər rayonunun Zar kəndi
“Bureau Mühit” MMC 4 366 Cəbrayıl rayonunun Xudafərin kəndi

Laçın rayonunun Şəlvə kəndi

Xocavənd rayonunun Tuğ kəndi “REM Mimarlık Dekorasyon 
Restorasyon Proje ve 
Taahhüt Hizmetleri Limited” 
şirkətinin yerli filialı

848Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi

Laçın rayonunun Qorçu qəsəbəsi

“Azərmemarlayihə” Dövlət 
Baş Layihə İnstitutu 2 958

Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndi
Ağdam rayonunun Kəngərli kəndi 
Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndi
Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndi
Qubadlı rayonunun Zilanlı kəndi
Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndi
Qubadlı rayonunun Mahruzlu kəndi

Laçın rayonunun Güləbird kəndi

“Qala Group” MMC 1 352
Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli kəndi
Zəngilan rayonunun Cahangirbəyli kəndi
Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndi

Şuşa rayonunun Daşaltı kəndi “Feniks-AA” 250

Cəmi: 11 304
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məktəblərin tikintisinə başlanılıb, Cəbrayıl şəhəri 960 şagird yerlik 
tam orta məktəbin layihə-smeta sənədləri hazırlanır.1 Lakin bu la-
yihələrin də smeta dəyəri və icraçıları barədə məlumat açıqlanmayıb. 

Səhiyyə obyektlərinə gəlincə, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyinin açıqlamasına görə2, “Ağdam, Cəbrayıl, Kəlbəcər, 
Zəngilan və Qubadlıda modul tipli xəstəxanaların tikilməsi prosesi 
gedir. Bu rayonların hər birində gələcəkdə böyük xəstəxanalar ti-
kiləcək, ancaq modul tipli xəstəxanalar müvəqqəti xəstəxana kimi 
istifadə olunacaq.” Lakin bu layihələrin də smeta dəyəri və icraçıla-
rı barədə məlumat verilmir. 

1 https://apa.az/az/sosial/susa-agdam-ve-cebrayilda-960-yerlik-mekteb-tikilecek- 
687414
2 https://xalqqazeti.com/mobile/az/news/95248
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NƏTİCƏ 

Yekun olaraq onu qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycanın dövlət bü-
dcəsindən 2021-ci və 2022-ci illərdə azad olunan ərazilərin bər-
pasına müvafiq olaraq hər il 2,2 milyard manat vəsait ayrılıb. NK-
nın 2021-ci ildəki fəaliyyətinə dair hesabatını parlamentə tədqim 
edən baş nazir Əli Əsədov bildirib1 ki, işğaldan azad olunmuş 
ərazilərin bərpası və yenidən qurulması ilə bağlı 2021-ci ilin döv-
lət büdcəsindən ayrılmış 2,2 milyard manat vəsaitin 99.4 faizi he-
sabat dövründə istifadə olunub. Lakin “Azərbaycan Respublikası 
Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və 
qiymətləndirilməsi Qaydalarına”2 görə, nəzərdə tutulan monito-
rinq və qiymətləndirmə hesabatlarına çıxış təmin edilmədiyindən 
adı sadalanan layihələrin icra keyfiyyəti barədə fikir irəli sürmək 
mümkün deyil.

“Büdcə sisetmi haqqında” və “Dövlət satınalmaları” haqqında 
qanunların tələblərinə əməl edilmədiyindən bu layihələrin çoxu 
bir mənbədən satınalma metodu ilə dost ölkələrdən olan xarici 
və siyasi elitaya məxsus olan yerli şirkətlər arasında bölüşdürü-
lür, hətta tenderlər vasitəsilə icraçıya ötürülən layihələrin smeta 
dəyəri, icraçı şirkətlərə dair məlumatlar məxfi saxlanılır. Bu halda 
da haqlı olaraq ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri “əgər Azərbaycan 
ABŞ-ın daha çox şirkətinin investisiya qoymasında maraqlıdırsa, 
açıq tender keçirsin” tövsiyəsini verib. 

1 https://meclis.gov.az/news.php?id=3199&lang=az
2 http://www.e-qanun.az/framework/19404
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Bu tədqiqat hesabatında təhlil olunan istiqamətlər üzrə yalnız 
şəhərsalma və kəndlərin bərpasının layihələndirilməsi sahəsində 
dövlət sifarişlərinə dair maliyyə məlumatları açıqlanıb, digər is-
tiqamətlər üzrə, xüsusilə də enerji və su infrastrukturunun yaradıl-
ması, eləcə də sosial obyektlərin tikintisinə dair layihələr və icraçı 
şirkətlər üzrə maliyyə məlumatları gizli saxlanılır, şəffaflıq və hesa-
batlılıq tələbləri pozulur, bununla bağlı məsuliyyət daşıyan dövlət 
orqanları tərəfindən müvafiq addımlar atılmır. 2020-ci ildə dövlət 
büdcəsinin icrasına dair Hesablama Palatasının rəyində də qeyd 
olunan məsələ qeyri-konkret, ümumi şəkildə əhatə olunub: “Azad 
olunmuş ərazilərdə yolların və körpülərin bərpası böyük həcmdə 
resursların səfərbər edilməsini, texnika və işçi qüvvəsinin daha çox 
işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki avtomobil yollarının bərpası-
na yönəldiləcəyini zəruru edir ki, bu da Dövlət Avtomobil Yolları 
Agentliyinin tabeli təşkilatları tərəfindən onların balansında olan 
və istismar olunan yolların işlək vəziyyətində saxlanılmasını təmin 
etmək üçün istismar və təmir işləri üzrə fəaliyyət planlarının tər-
tib edilməsini və icrasını, habelə mövcud resurslardan rasional, 
səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsini tələb edir”.

2020-ci ilin büdcəsinin icrasına dair hesabatda isə işğaldan 
azad olunmuş ərazilərdə yenidənqurma və bərpa işlərinə dair 
qeyd olunur ki, 2020-ci ildə dövlət büdcəsindən Azərbaycan 
Respublikasının işğaldan azad edilmiş, habelə əvvəllər hərbi po-
liqon kimi istifadə olunmuş ərazilərin partlamamış hərbi sursat və 
minalardan təmizlənməsi işlərinin yerinə yetirilməsi üçün 7 mil-
yon manat, şəhərsalma və arxitektura işləri üçün 1 milyon manat, 
bir sıra rayon və şəhərlər üzrə müfəssəl ərazi planlarının hazırlan-
ması üçün 0,3 milyon manat vəsait sərf  edilib. 

İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin “Azərenerji” ASC və “Azərsu” 
ASC-yə göndərdiyi sorğulara cavab verilsə də, orda yalnız görülən 
işlərdən bəhs edilib, xərclənən vəsaitlərə dair məqsədli şəkildə heç 
bir maliyyə məlumatı açıqlanmayıb. Baxmayaraq ki, bununla 
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bağlı hər iki dövlət şirkətinə ünvanlanmış sorğuda ayrıca olaraq 
layihələrin smeta dəyəri də soruşulub.

Yekun olaraq, onu qeyd etmək istərdik ki, işğaldan azad olunan 
ərazilərdə hava limanlarının və AAYDA tərəfindən həyata keçi-
rilən avtomobil yollarının inşası, “Azərenerji” ASC və “Azərsu” 
ASC-nin icra etdikləri layihələrin dəyəri nə ayrı-ayrılıqda la-
yihələr, nə illər, nə də rayonlar üzrə açıqlanır, bu barədə sifarişçi 
dövlət orqanlarına və icraçı şirkətlərə ünvanlanmış sorğular da ca-
vabsız buraxılır. Bu layihələr tendersiz olararaq birbaşa icraçılara 
ötürüldüyündən dövlət satınalmalarının elektron resusrslarında 
da onlar barədə maliyyə məlumatları yerləşdirilməyib. Beləliklə 
də, işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasına ayrılan pullar şəf-
faflıq işığından məhrumdur. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilər xüsusi zona statusu ilə ictimai 
vəsaitlərin qapalı xərcləndiyi məkana çevrilir və bu sahədə şəffaf-
lıq və hesabatlılılqla yanaşı ictimai iştirakçılıq da təmin olunmur. 
Təsadüfi deyil ki, Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı fövqəladə 
və səlahiyyətli səfiri Ceyms Şarp “BBC Azərbaycan”a müsahi-
bəsində1 deyib ki, daha böyük sual qələbədən milli inkişafın təş-
viqində necə istifadə etməkdir: “Aydındır ki, ölkə miqyasında ha-
mının, əhalinin bütün sektorlarının azad edilmiş ərazilərin bərpa 
olunmasında iştirak etməyə həvəsi var. Hökumətin bütün əhalini, 
cəmiyyətin bütün sektorlarının, QHT, media və müxalifətin milli 
bərpa proqramında iştirakına icazə verməsi və bunu bir imkan 
kimi görməyi təşviq etməsi zəruridir. Zənnimcə, bunlar qarşıda 
duran əsas məsələlərdir. Beləliklə, üzərində işlənəsi xeyli məsələlər 
var…” 

1 https://azsiyaset.com/siyaset/4075-Britaniya-Qarabagda-choxterefli-sulhme-
ramlilarin-olmasini-isteyir-Sefir-Ceyms-Sharp.html
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Xülasə 

Bu monitorinq hesabatı Qarabağın işağldan azad olunmuş ərazilə-
rində kənd təsərrüfatı torpaqlarının istifadəsi sahəsində mövcud 
vəziyyətin aşkara çıxarılması məqsədilə hazırlanıb. Monitorinq he-
sabatının hazırlanmasında müxtəlif  vasitələrlə (fermerlər arasında 
sorğu və fokus-qrup müzakirələrinin keçirilməsi, internet resursla-
rından məlumatların toplanılması, yerlərdə xüsusi şəxslər vasitəsilə 
informasiyaların yığılması və sair) əldə olunan faktlar, məlumatlar 
emal edilib. Monitorinq hesabatı aşkara çıxarıb ki, Qarabağda mi-
nalardan təmizlənən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar və vaxtilə 
ermənilər tərəfindən qanunsuz əkilən ərazilər hazırda Azərbay-
can Respublikası Prezidenti Administrasiyasının (AR PA) nəzarəti 
altında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin (KTN) vasitəsilə istifadəyə 
(icarəyə) verilir. Qarabağ torpaqlarını əkib-becərən şirkətlər əvvəl-
lər torpaqların qanunsuz yollarla ələ keçirilməsində adları hallanan, 
hakim ailəyə və inhisarçı məmurlara məxsus iri təsərrüfatlardır. 

Araşdırmalar aşkara çıxarıb ki, işğaldan azad olunmuş ərazilər-
də müvəqqəti əkin dövriyyəsinə cəlb edilən torpaqların sahəsi, tə-
darük edilən məhsulun növü, miqdarı, əkin işlərini və büdcə vəsaiti 
hesabına dövlət sifarişlərini həyata keçirən şirkətlərin adları qanun-
vericiliyə zidd olaraq ictimaiyyətdən gizli saxlanılır. Qarabağda 
həyata keçirilən işlərlə bağlı Prezidentin fərmanı ilə işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə sosial-iqtisadi, humanitar, təşkilati və digər təxirə-
salınmaz məsələlərin həlli, eləcə də bu sahədə fəaliyyətin əlaqələn-
dirilməsi məqsədilə yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahının qısa 
mətbuat açıqlamalarını nəzərə almasaq, digər məlumat verilmir. 
Bu sahədə ən qeyri-şəffaf  qurum KTN-dir. Nazirlik Qarabağda 
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icarəyə verdiyi əkin yerləri və sifarişçisi olduğu layihələrlə bağlı sor-
ğuları cavablandırmaqdan imtina edir, bu barədə hər hansı hesabat 
hazırlamır, mətbuat açıqlaması yaymır və ya saytına yerləşdirmir.

Monitorinq hesabatında işğaldan azad olunmuş rayonların kənd 
təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarının mövcud statistikası və proqnoz-
laşdırılan əkin sahələri, 2020 və 2021-ci illərdə becərilən torpaq 
sahələri, 2022-ci ildə gözlənilən əkin, əkini həyata keçirən şirkət-
lər, toxum tədarükü, qanunsuz əkinlə bağlı dövlət büdcəsindən əkin 
sahəsinə və məhsula görə verilən subsidiyanın məbləğləri, bu şirkət-
lərə dövlət tərəfindən vergi, sosial ödəmə, idxal rüsumu və güzəştli 
kredit mexanizmlərinin yaradılması, eyni zamanda Qarabağ tor-
paqlarının əhali arasında gözlənilən bölgüsü (həyətyanı sahələr və 
əkin üçün nəzərdə tutulan), torpaq islahatının (dövlət torpaqlarının 
bir hissəsinin mülkiyyət növünün bələdiyyə və özəl olaraq dəyişdi-
rilməsi) həyata keçirilməsi imkanları və bu sahədəki mövcud hüquqi 
baza detallı şəkildə nəzərdən keçirilib. Monitorinq hesabatına araş-
dırmanın ümumiləşdirilmiş nəticələri və tapıntılar əsasında hazır-
lanmış tövsiyələrlə yekun vurulub.



49

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə  
idarəetmənin təşkili

27 sentyabr 2020-ci ildə başlanan və 44 gün davam edən ikinci Qara-
bağ müharibəsi 10 noyabr 2020-ci ildə üçtərəfli (Azərbaycan, Ermə-
nistan, Rusiya) Bəyanatının1 imzalanması ilə yekunlaşdı, Azərbaycan 
30 ilə yaxın işğal altında olan ərazilərinin böyük bir hissəsini, xüsu-
silə Dağlıq Qarabağ inzibati (coğrafi) bölgüsünə daxil olmayan ətraf  
rayonları (Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçının bir 
hissəsi və Kəlbəcər) geri qaytarmağa müvəffəq oldu.

Hələ 44 günlük müharibə davam etdiyi dövrdə 29 oktyabr 2020-
ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1170 №-li “Azərbay-
can Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti 
xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında” Fərmanı2 ilə işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə, Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi böl-
güsünə müvafiq olaraq, hər rayon üzrə xüsusi idarəetməni həyata 
keçirən müvəqqəti komendantlıqlar yaradıldı. Komendantlar Azər-
baycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) tərəfindən təyin 
edildi və komendantlıqların nəzdində güc nazirlikləri ilə birlikdə 
digər mərkəzi dövlət hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrinin 
daxil olduğu əməliyyat qərargahları quruldu. 

Komendantlıqlara asayişlə bağlı əsas vəzifələrin təmin olunması 
ilə yanaşı, KTN ilə birlikdə kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaq-
ların müəyyənləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı texnikası və istehsal 

1 https://president.az/az/articles/view/45923
2  http://www.e-qanun.az/framework/46229
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vasitələrinin, kənd təsərrüfatı heyvanlarının uçotunun aparılması, 
saxlanılması və mühafizəsi, fitosanitar və epizootik vəziyyətin ilkin 
qiymətləndirilməsi də tapşırıldı. Fərmanda müvəqqəti komendant-
lıqların fəaliyyətinə ümumi nəzarətin həyata keçirilməsi AR PA-ya 
həvalə olunurdu.

Bəyanatın imzalanmasından iki həftə sonra, 24 noyabr 2020-ci 
ildə “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərin-
də məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı Əlaqələn-
dirmə Qərargahının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin Sərəncamı imzalandı.1

Sərəncamla 10 noyabr bəyanatında nəzərdə tutulmuş müddəala-
rın icrasından irəli gələn, habelə Azərbaycan Respublikasının işğal-
dan azad edilmiş ərazilərində sosial-iqtisadi, humanitar, təşkilati və 
digər təxirəsalınmaz məsələlərin həlli, eləcə də bu sahədə fəaliyyətin 
əlaqələndirilməsi məqsədilə yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahı-
nın tərkibi elan olundu. Qərargahın rəhbəri Azərbaycan Respubli-
kası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev, üzvləri 
isə Prezidentin 5 köməkçisi, Birinci vitse-prezidentin 4 köməkçisi və 
müvafiq nazirliklərin rəhbərləri təyin edildilər. Qərargahın nəzdində 
katiblik və kommunikasiya funksiyasının yerinə yetirilməsi və zəruri 
analitik-təşkilati dəstək göstərilməsi məqsədilə İdarələrarası Mərkəz 
yaradıldı. Bu gün qərargahın nəzdində 16 işçi qrupu var. Bu işçi 
qruplarında 55 dövlət qurumunun 160 nümayəndəsi təmsil olunur.

19 yanvar 2021-ci ildə isə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliklərinin təsis 
edilməsi haqqında Prezident Fərmanı imzalandı.2 Fərmanda Xü-
susi nümayəndəliklərin yaradılması zərurəti işğaldan azad edilmiş 
ərazilərin dirçəlişi istiqamətində quruculuq, bərpa və yenidənqur-
ma işlərinin sürətləndirilməsi, bu hədəfə nail olunmasında dövlət 
orqanlarının (qurumlarının) və digər təşkilatların əlaqələndirilmiş 

1  https://president.az/az/articles/view/47738
2  https://president.az/az/articles/view/50281
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fəaliyyətinin gücləndirilməsi, habelə idarəetmədə çevikliyin və 
səmərəliliyin artırılması kimi əsaslandırılırdı. Xüsusi nümayəndə-
liklərin rəhbərləri Prezident tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən 
azad edilir və birbaşa Prezidentə tabedir. Əvvəlcə, işğaldan azad 
olunmuş hər bir rayona Prezidentin Xüsusi Nümayəndəsinin gön-
dərilməsi praktikasına üstünlük verildi, Şuşa və Ağdam rayonlarına 
xüsusi nümayəndələr təyin olundu. 

Lakin sonradan işğaldan azad olunmuş ərazilər nəzərə alınmaq-
la, Azərbaycanın mövcud iqtisadi rayonlarının strukturu dəyişdiril-
di və Birinci vitse-prezidentin köməkçisi Emin Hüseynov yeni yara-
dılmış Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə (Şuşa rayonu istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi təyin edildi1 və Ağdam şəhəri 
daxil olmaqla Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş hissəsində 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi və-
zifəsi ləğv olundu. 4 may 2022-ci ildə isə Prezident ailəsinə məx-
sus olan “Paşa Holdinq”ə daxil olan “Agro Dairy” şirkətinin idarə 
heyətinin sədri Vahid Hacıyev Zəngilan rayonunda Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi təyin edilib.2

Qeyd edək ki, iqtisadi rayonların strukturunun dəyişdirilmə-
si “Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü 
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı” ilə hə-
yata keçirilib.3 Sənəddə yazılır ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin 
zəngin iqtisadi potensialından, təbii sərvətlərindən və geniş turizm 
imkanlarından səmərəli istifadə etməklə onların bərabər inkişafının 
təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan bütün işlərin vahid proqram 
əsasında aparılmasının məqsədəmüvafiqliyi əraziləri işğaldan azad 
edilmiş rayonların iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsünə yenidən baxıl-
masını şərtləndirir.

1  https://president.az/az/articles/view/54468
2  https://president.az/az/articles/view/55934
3  https://president.az/az/articles/view/52389
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Fərmanla həmin tarixə mövcud olan 10 iqtisadi rayon ləğv edi-
lib, onların və işğaldan azad olunmuş ərazilərin bazasında 14 iqtisa-
di rayon yaradılıb. Yeni yaradılmış Qarabağ (Xankəndi şəhəri, Ağ-
cabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və Tərtər 
rayonları) və Şərqi Zəngəzur (Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın 
və Zəngilan rayonları) iqtisadi rayonları işğaldan azad edilmiş əra-
ziləri əhatə edir.

Qeyd edək ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mövcud olan 
kənd təsərrüfatı torpaqlarının idarə olunması məsələləri də ayrıca 
fərmanla tənzimlənir. 27 aprel 2021-ci ildə imzalanmış “Azərbay-
can Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində kənd təsər-
rüfatı təyinatlı torpaqların idarə edilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər 
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı”1 ilə 
qeyd olunan məsələlərlə bağlı səalhiyyətlər müvəqqəti olaraq 
KTN-ə həvalə edilib.

1  https://president.az/az/articles/view/51301
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İşğaldan azad olunmuş rayonların kənd 
təsərrüfatı təyinatlı torpaq potensialı:  
rəsmi statistika və proqnozlaşdırma1

İşğaldan azad olunmuş rayonlarda kənd təsərrüfatı təyinatlı 
torpaqların sahəsi ilə bağlı Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) 
və bəzi rəsmi mənbələrin məlumatları vahid nəticəyə gəlməyə 
imkan vermir. Əvvəlcə, DSK-nın rəsmi göstəricləri əsasında 
hazırladığımız məlumatları və yekun cədvəli (Cədvəl 1) nəzərdən 
keçirək. Hesablamaların aparılması zamanı Şuşa şəhəri və Laçın, 
Xocavənd rayonları nəzərə alınmayıb. Çünki Şuşa artıq qoruq elan 
olunub, şəhərdə kənd təsərrüfatı ilə bağlı fəaliyyətlərin aparılması 
planlaşdırılmır,2 Xankəndi ilə Ermənistanı birləşdirən yeni yolun 
çəkilməsi səbəbindən Laçın rayonunun bir hissəsi (o cümlədən, 
Laçın şəhəri) Azərbaycana təhvil verilməyib, Xocavənd rayonunun 
(Hadrut qəsəbəsi daxil olmaqla) məskunlaşdırılması ilə bağlı qeyri-
müəyyən vəziyyət isə davam edir. 

1 Bu bölmənin materiallarının hazırlanması zamanı Dövlət Statistika 
Komitəsinin rəsmi məlumatlarından, https://azertag.az/xeber/1691043, 
https://azertag.az/xeber/Isgaldan_azad_olunmus_Fuzuli_rayonunun_ 
aqrar_potensiali___TAHLIL-1706815,
https://azertag.az/xeber/1641437, 
https://azertag.az/xeber/1633639, 
https://azertag.az/xeber/1695189, 
https://azertag.az/xeber/1695189 linklərindən istifadə olunub.

2  https://president.az/az/articles/view/52219
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Kəlbəcər rayonunun sahəsi 3050 kvadrat kilometrdir 
(305 000 ha), Qarabağın ərazisinin təqribən 22,2 faizini Kəlbəcər 
rayonu təşkil edir. 1988-ci ildə rayonda 660 ha sahədə tütün, 119 
ha sahədə kartof, 55 ha sahədə isə tərəvəz bitkiləri əkilib. Hazırda 
Kəlbəcərdə 500 hektarlıq intensiv nar, alma və xurma bağlarının 
salınması, 1000 hektara qədər sahələrdə isə taxıl əkilməsi planlaş-
dırılır. 2025-ci ilədək 2,7 min hektar əkinə yararlı kənd təsərrüfatı 
torpaqlarının becərilməsi nəzərdə tutulur.

Ağdam rayonunun sahəsi 1150 kvadrat kilometrdir (115 000 
ha). İşğaldan öncə əkinə yararlı torpaqları təxminən 37 min hek-
tar olub.1988-ci ilin statistikasına görə, 7,7 min hektar sahədə taxıl, 
7,6 min hektar sahədə pambıq, 21,3 min hektar sahədə üzüm, 0,4 
min hektar sahədə bostan məhsulları əkilib. 2025-ci ilədək Ağdam 
rayonunda 35,7 min hektarlıq kənd təsərrüfatına yaralı əkin və bağ 
sahələrindən istifadə planlaşdırılır.

Füzuli rayonunun sahəsi 1386 kvadrat kilometrdir (138 600 ha). 
Rayonda işğaldan öncə 18.2 min hektar sahədə üzüm bağları möcvud 
olub. 1988-ci ildə 13.2 min hektarda taxıl, 0,6 min hektarda pambıq, 
0,1 min hektar sahədə tərəvəz əkilib. Rayon üzrə 2025-ci ildə 47,4 min 
hektar əkinə yararlı torpaq sahəsinin əkilməsi proqnozlaşdırılır.

Cəbrayıl rayonunun ərazisi 1050 kvadrat kilometrdir (105 000 
ha). 1988-ci ilin statistik məlumatlarına əsasən, cəmi əkin sahə-
si 24,9 min hektar təşkil edib. İşğaldan öncə, 1988-ci ildə 6,6 min 
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hektar sahədə üzüm bağları olub, 5,7 min hektar sahədə buğda, 
3,2 min hektar sahədə payızlıq və yazlıq arpa, 9,0 min hektarda 
dənli və paxlalı bitkilər əkilib. 

Qubadlı rayonunun ərazisi 802 kvadrat kilometrdir (80 200 
ha). İşğaldan öncə bu rayonda 0,6 min hektar sahədə tütün, 3,4 min 
hektarda taxıl, 2,4 min hektar sahə üzüm, 0,01 min hektarda bos-
tan məhsulları əkilib.  2025-ci ilədək Qubadlı rayonunda 16,8 min 
hektarlıq əkin və bağ sahələrindən istifadə planlaşdırılır.

Zəngilan rayonunun ərazisi 707 kvadrat kilometrdir (70 700 
ha). İşğaldan öncə 1,6 hektar sahədə buğda, 0,4 min hektar payız-
lıq və yazlıq arpa, 2 min hektar sahədə dənli və paxlalı bitkilər, 0,4 
min hektar sahədə tütün əkilib. 2,4 min hektarda isə üzüm bağları 
olub. 1988-ci ilin statistik məlumatlarına əsasən, Zəngilan rayonu-
nun cəmi əkin sahəsi 6,7 min hektar təşkil edib.

Cədvəl 1. İşğaldan azad olunmuş rayonların əkin sahələrinin proqnoz 
göstəriciləri1

           Ağdam Füzuli Cəbrayıl* Zəngilan* Qubadlı Kəlbəcər

Taxıl 18 629 40 752 8 883 1 929 11 866.5 1 000
Pambıq 3 137 1 341 _ _ _ _
Tütün _ _ _ 359 500 223
Kartof 558 200 m/y m/y 396.4 481
Tərəvəz 9 258 500 m/y m/y 246.4 100
Bostan bitkiləri 570 475 m/y m/y 242 150
Meyvə və giləmeyvə 3 000 2 000 m/y m/y 3,000 500
Üzüm 500 1 337 6 570 2 391 500 _
Digər _ 822 8,995 1 929 _ 220

CƏMİ 35 652 47 426 24,877 6 726 16 751.3 2 673

Mənbə: Dövlət statistika komitəsi

* 1988-ci ilin rəsmi statistikası
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Cədvəl 1-in məlumatlarından göründüyü kimi, Şuşa, Laçın, Had-
rut, Xocavənd istisna olmaqla işğaldan azad olunmuş 6 rayonda 
əkinə yararlı torpaq sahələri təxminən 134 105 hektardır. Bun-
dan əlavə, qeyd olunan rayonların bəzilərində, xüsusilə Kəlbəcər, 
Laçın, Qubadlı və Zəngilanda əhali maldarlıqla da məşğul olub. 
Çünki bu ərazilərdə geniş örüş-otlaq və biçənək sahələri var. Təkcə 
Kəlbəcər rayonunda mövcud olan otlaq sahələri respublikanın 
otlaq sahələrinin təqribən 3,4 faizini təşkil edir. Rəsmi statistikaya 
görə, işğaladək Kəlbəcərdə 83.2 min ha, Füzulidə 25.5 min ha, 
Zəngilanda 19,6 min ha, Ağdamda 18.4 min ha, Qubadlıda 17.8 
min ha, örüş-otlaq və biçənək sahələri mövcud olub. Ümumilikdə 
Qarabağın işğaldan azad olunmuş rayonlarında 164.5 ha örüş-ot-
laq və biçənək sahələri var. Beləliklə, rəsmi statistikaya uyğun olaraq 
bölgədə kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar 298.6 min hektardır.

Əkinə yararlı kənd təsərrüfatı torpaqları ilə bağlı KTN yanın-
da Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi  (ATM) də hesablamalar aparıb. 
Mərkəzin Ağdam və Füzuli rayonlarının işğala məruz qalmayan 
ərazilərindəki faktiki sahələr də nəzərə alınmaqla apardığı hesabla-
manı əks etdirən cədvəli təqdim edirik.

Cədvəl 2. Perspektivdə əkin sahələrinin proqnozlaşdırılan strukturu, ha1     
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Ağdam 28 862 4 601 - 9 816 16 909 2 565 500 63 253
Cəbrayıl 10 400 - - 300 7 300 800 1 200 20 000
Füzuli 50 465 1 300 - 1 769 12 579 2 679 761 69 553
Kəlbəcər 900 - 200 200 - 500 - 1 800
Qubadlı 6 300 - 400 400 1 000 2 500 400 11 000
Zəngilan 1 900 - 300 300 2 500 2 200 1 000 8 200

1 https://agroeconomics.az/az/article/34/isgaldan-azad-olunan-erazilerimizde- 
kend-teserrufa/
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Mərkəzin hesablamalarında işğaldan azad edilmiş rayonlarda 
əkinə yararlı torpaqların sahəsi birinci cədvəldəki hesablamadan 
(134 105 ha) daha yüksəkdir: 173 806 ha. Mərkəzin arayışında qeyd 
olunur ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə əkin məqsədilə istifadə 
ediləcək torpaq sahələrinin ölçüsü ilə bağlı proqnozlaşdırma 1980-
ci illərin rəsmi statistikası nəzərə alınaraq, ötən dövr ərzində ölkədə 
kənd təsərrüfatının inkişaf  trendləri əsasında ekstrapolyasiya meto-
du ilə aparılıb.

Digər bir rəsmi mənbədə - Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il üzrə 
hesabatında qeyd edilir ki, işğaldan azad edilmiş torpaqların kənd 
təsərrüfatı potensialının dəqiqləşdirilməsi məqsədilə mütəxəssislər 
tərəfindən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların və çoxillik əkmələ-
rin cari peyk təsvirləri əsasında vektorlaşması aparılıb və Coğrafi 
İnformasiya Sistemləri bazasına daxil edilərək xəritələşməsi təmin 
edilib. Hesabatda hazırda Azərbaycanın Milli Ordusunun nəzarə-
tində olan ərazilərdə 147 min hektar əkinə yararlı torpaq sahəsinin 
olduğu yazılır.1

1  Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il üzrə hesabatı.
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“Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı: qlobal çağırışlar və Azər-
baycanda həyata keçirilən islahatlar” adlı elmi-praktiki konfransda 
(15 dekabr 2020-ci il) səsləndirilmiş fikirlərə görə, torpaq balansı 
məlumatlarına əsasən işğaldan azad olunan ərazilərdə kənd təsər-
rüfatının bərpasından sonra 200 min hektardan çox torpaq sahəsi-
nin əkin üçün istifadə ediləcəyi proqnozlaşdırılır ki, bunun da təqri-
bən 9 min ha həyətyanı sahələrdir.1

1  https://atm.gov.az/pdf/magazine/4.pdf. Firdovsi Fikrətzadə. İşğaldan azad 
olunan ərazilərimizdə kənd təsərrüfatı sahəsinin bərpası istiqamətləri və isteh-
sal göstəricilərinin proqnozlaşdırılması.
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Bir faktı da nəzərə almaq lazımdır ki, işğaladək Qarabağın meşə 
fondu 260 000 hektar olub. Bu da Azərbaycan meşələrinin 26%-i 
deməkdir.1 Ancaq işğal dövründə Qarabağın meşə fondunun bö-
yük bir hissəsi talan olunub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazir-
liyinin Meşələrin İnkişafı Xidmətinin ilkin hesablamalarına görə, 
işğal dövründə Qarabağ meşələrinin 56 min hektarı ermənilər tərə-
findən məhv edilib.2 Artıq meşələrin bərpası ilə bağlı işlər həyata 
keçirilir. İndiyə kimi Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Füzuli, Laçın, 
Kəlbəcər, Ağdam rayonları və Şuşada ümumilikdə 40 mindən çox 
ağac tingləri əkilib, 2 tondan çox  palıd toxumu səpilib.3 Zəngilan 
rayonunda 2021-ci ildə 5 hektarda 2620 meyvə tingi əkilərək Azər-
baycan-Türkiyə Qardaşlıq bağı salınıb.4 Lakin işğaldan öncəki meşə 
sahəsinin tam şəkildə bərpası real deyil, ona görə də əkinə yararlı 
torpaqların sahəsi hesablanarkən bu meşə sahələrinin bir hissəsi də 
nəzərə alınmalıdır.  

Rəsmi statistik məlumatlar və alternativ hesablamalar göstərir 
ki, Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərində əkinə yararlı tor-
paqların sahəsi ilə bağlı göstəricilər fərqlidir. II Qarabağ müharibəsi 
bitdikdən dərhal sonra “Azərkosmos”5 vasitəsilə işğal dövründə er-
mənilər tərəfindən əkilmiş və minalanmış əkinə yararlı torpaqların 
müəyyənləşdirilməsi işinə başlanılıb. Hələ 6 yanvar 2021-ci ildə Pre-
zident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən 2020-ci ilin yekunlarına 

1  Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y. Azərbaycanın meşələri. Bakı, Elm, 2002, 472 s
2  https://report.az/qarabag/

bu-il-yaz-ekin-dovrunde-qarabagda-100-hektar-erazide-ekin-isleri-aparilacaq/
3  https://www.azerbaijan-news.az/az/posts/detail/

qarabagin-meseleri-berpa-olunur-1647724800
4  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2021-ci ildə fəaliyyəti 

haqqında hesabat, səh.296.
5  Cənubi Qafqazda ilk peyk operatoru olan “Azərkosmos” 2010-cu ildə tele-

kommunikasiya peykinin hazırlanması, orbitə çıxarılması, idarə olunması və 
istismar işlərinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə təsis edilib.
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həsr olunmuş müşavirədə1 bu məsələ xüsusi olaraq müzakirə edilib, 
baş nazirin müavini və kənd təsərrüfatı naziri tərəfindən müvafiq 
arayışlar verilib. Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov həmin təd-
birdəki çıxışında deyib ki, nazirlik “Azərkosmos” ASC ilə birlikdə 
azad olunmuş ərazilərdə faktiki əkinaltı torpaqlarında çoxillik ək-
mələrin peyk təsvirləri əsasında xəritələşməsini aparır. Ancaq təəs-
süf  ki, nə “Azərkosmos”un, nə də KTN-in saytlarında işlərin gedi-
şi ilə bağlı informasiya yerləşdirilib, Əlaqələndirmə Qərargahı da 
aylıq mətbuat açıqlamalarında bu barədə məlumat vermir. 

1  https://president.az/articles/49933



61

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan 
istifadənin qanunvericilik və şəffaflıq 
meyarları üzrə qiymətləndirilməsi

3.1. Qarabağda hazırda istifadə olunan əkinə yararlı 
torpaqların real sahəsi

Ermənilər 2020-ci ilin sentyabrınadək işğal altında olan Azərbay-
can torpaqlarında – Füzuli, Cəbrayıl, Ağdamda əkinçiliklə, Zən-
gilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcərdə isə heyvandarlıqla məşğul 
olublar. Rəsmi olmayan məlumata görə, ermənilər 1200 ha sahə-
də üzüm, 90 min ha sahədə isə taxıl əkib.1 Ağdam və Füzulinin 
keçmiş təmas xətlərində yerləşən əkinə yararlı torpaqlar ermənilər 
tərəfindən hərbi məqsədlər üçün istifadə olunub, səngərlər qazılıb, 
istehkamlar qurulub və boş əkin əraziləri minalanıb, yalnız təmas 
xəttindən uzaq ərazilər kənd təsərrüfatı məqsədilə istifadə olunub.

Qarabağda müharibənin sona çatmasını elan edən 10 no-
yabr Bəyannaməsinin imzalanmasından dərhal sonra işğaldan 
azad olunmuş torpaqlarda payızlıq əkinlərin aparılması ilə bağlı 
Azərbaycan Prezidenti tərəfindən müvafiq dövlət qurumlarına 

1 https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyevin_sedrliyi_ile_2020_
ci_ilin_yekunlarina_hesr_olunmus_videoformatda_musavire_kechirilib_
YENILANIB_VIDEO-1682565
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göstəriş verilib: “Azad edilmiş torpaqlarda böyük əkin sahələri var-
dır. Mən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə və Prezident Administrasi-
yasına göstəriş verdim ki, vaxt itirmədən keçən il və bu il müəyyən 
dərəcədə payızlıq əkini aparılsın.”1 

DSK və KTN işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılmış əkin-
lə bağlı ayrıca statistika açıqlamır. Qeyd olunan ərazilərdə apa-
rılan payızlıq və yazlıq əkinlərin bitkilər üzrə tərkibi, götürülən 
məhsulun həcmi barədə məlumatlar Əlaqələndirmə Qərargahı-
nın məlumatlarında dolaşıq şəkildə və qismən qeyd olunur. Pre-
zident İlham Əliyev 2021- ilin fevral ayında Cəbrayıl rayonunda 
səfərdə olarkən 2020-ci ilin sonunda 7 min hektarda payızlıq əkin 
işləri aparıldığını deyib.”2

İşğaldan azad olunmuş rayonları da əhatə edən Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları üzrə DSK-nın rəsmi məlumatını 
təqdim edirik. Müqayisə imkanlarının yaranması üçün son 3 ilin 
göstəriciləri Cədvəl 3-də qeyd olunub.

1  İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirə,  
06 yanvar 2021

2  https://president.az/articles/50632
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Cədvəl 3. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin cəmi əkin sahəsi, 2018-2020-ci 
illər, ha ilə ha

 
2018 2019 2020

Azərbaycan Respublikası 1 738 040 1 717 054 1 630 935
Qarabağ iqtisadi rayonu 239 029 241 688 240 936
Xankəndi şəhəri ... ... …
Ağcabədi rayonu 65 863 67 950 68 621
Ağdam rayonu 30 954 30 802 30 695
Bərdə rayonu 54 860 54 850 54 825
Füzuli rayonu 46 066 46 287 46 862
Xocalı rayonu 3 336 2 898 2 880
Xocavənd rayonu 8 691 9 002 9 216
Şuşa rayonu 3 150 3 046 2 264
Tərtər rayonu 26 109 26 853 25 573
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu 7 846 6 990 6 168
Cəbrayıl rayonu 4 113 4 035 3 494
Kəlbəcər rayonu 554 325 430
Qubadlı rayonu 62 77 46
Laçın rayonu 2 964 2 440 2 073
Zəngilan rayonu 153 113 125

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi

2021-ci ilin sonunadək işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 20-
25 min hektar əkin sahəsinin becərilməsi planlaşdırılırdı.1 Əkin 
sahələrinin bir hissəsi 2020-ci ilin sentyabrınadək ermənilər tərəfin-
dən əkilən minasız sahələr, digər hissəsi isə minalardan təmizlənmiş 
ərazilər hesabına təmin edilməli idi. 

DSK-nın məlumatına görə 2021-ci ilin payızında Şərqi Zən-
gəzur iqtisadi rayonunda 8 650,8 ha kənd təsərrüfatı təyinatlı 

1  Yenə orada
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torpaqda taxıl, şəkər çuğunduru, kartof  və digər tərəvəz məhsulları 
əkilib, üzüm və meyvə bağları becərilib. Qeyd olunan sahənin 8140 
hektarını dənli bitkilər üçün payızlıq əkin sahələri təşkil edib. Qa-
rabağ iqtisadi rayonuna daxil olan Füzuli rayonunun işğaldan azad 
edilmiş 600 hektar kənd təsrrüfatı təyinatlı torpaq sahəsində taxıl 
becərilib, 78,8 hektar sahədə şəkər çuğunduru əkilib. Digər bir mə-
lumata görə, 2020-2021-ci təsərrüfat ilində Füzulidə 39167 hektar 
sahədə payızlıq taxıl əkini aparılıb. Bunun da 29686 hektarı buğda, 
9481 hektarı arpa olub ki, bu da əvvəlki ildəkindən 1742 ha çox-
dur.1 Qeyd olunan 1742 ha sahə rayonun işğaldan azad olunmuş 
əraziləri hesabına əkilən sahələrdir.

İlham Əliyev 2 fevral 2022-ci ildə keçirilən Gənclər Forumundakı 
çıxışında 2022-ci ildə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 40-50 min 
hektarda əkin işlərinin aparılması nəzərdə tutulduğunu deyib.2 An-
caq 2022-ci ilin aprelində ilin ilk rübünün nəticələri ilə bağlı müşa-
virədə daha konkret rəqəm səsləndirib: “Təxirəsalınmaz tədbirlər 
nəticəsində ikinci dəfə əkin aparırıq və bu il haradasa 50 min hek-
tarda əkin aparılacaq.”3

NK-nın 2021-ci il üzrə hesabatında digər mənbələrə nisbətən 
dəqiq məlumat verilsə də, göstəricilərdə müəyyən yanlışlıqlar var: 

“İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 2020-2021-ci təsərrüfat ilində 
13,8 min hektar əkin, 720,0 hektar örüş, 41,5 min hektar əkin tor-
paq sahəsi üzrə fermerlərlə müqavilələr bağlanılmışdır...

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə əkin strukturuna daxil edilmiş 
torpaqlarda ümumilikdə 80,1 min hektar sahədə (40,9 min hektarda 
dövlət büdcəsinin, 37,2 min hektarda isə təsərrüfat subyektlərinin 
vəsaiti hesabına) zərərli orqanizmlərə qarşı  mübarizə tədbirlərinin 
aparılması təmin edilmişdir.”4

1  Füzuli Rayon İcra Hakimiyyətinin məlumatı
2  https://president.az/az/articles/view/55348
3  https://president.az/az/articles/view/55780
4  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2021-ci ildə fəaliyyəti 

haqqında hesabat, səh.296.
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Məlumatın birinci abzasında eyni cümlədə 2 yerdə əkin sahələ-
rinin həcmi fərqli göstərilir. Çox güman ki, göstəricinin biri digər 
təyinatlı torpaqları xarakterizə edir. İkinci abzasdan isə belə başa 
düşmək olar ki, Qarabağda 2020-2021-ci illərdə ən azı 80 min hek-
tar torpaq əkin dövriyyəsinə cəlb edilib.  

Qeyd edək ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan tə-
mizlənməsi Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi 
(ANAMA), Müdafiə Nazirliyinin (MN) bir neçə xüsusi batalyonu, 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) (Bu məqsədlə Bərdə şəhərində 
nazirliyin Xüsusi riskli Minalardan Təmizləmə Alayı yaradılıb) və 
Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) tərəfindən icra olunur. 

Əlaqələndirmə Qərargahının məlumatına görə, işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə 2021-ci il ərzində 20 min hektara yaxın əra-
zi minalardan təmizlənib: “Taxıl əkini məqsədilə artıq on minlərlə 
hektar ərazidə şumlama işləri aparılıb.”1

Digər bir məlumata görə, 2021-ci ildə həyata keçirilmiş minatə-
mizləmə əməliyyatları zamanı Zəngilan rayonunda 1959,7 ha, Qu-
badlı rayonunda 1318,2 ha, Cəbrayıl rayonunda 1083,8 ha, Füzuli 
rayonunda 1043,6 ha, Ağdam rayonunda 781,9 ha, Tərtər rayo-
nunda 370,1 ha, Xocavənd rayonunda 127,9 ha, Şuşa rayonunda 
66,4 ha, Xocalı rayonunda 26 ha ərazi mina və digər partlayıcı sur-
satlardan təmizlənib (Cədvəl 4.).2

Minalardan təmizlənmiş sahələrlə bağlı məlumata NK-nın he-
sabatında da rast gəlinir: “ANAMA tərəfindən 2021-ci ildə 6777,6 
hektar ərazi minalardan təmizlənib. Təmizlənmiş ümumi ərazidən 
2134,6 ha kənd təsərrüfatı, 1633 ha nəqliyyat infrastruktur sahəsi, 
1374,7 ha yaşayış massivi, 722 ha enerji xətti, 913,3 ha digər təyi-
natlı ərazilər olmuşdur.3

1 https://azertag.az/xeber/Alaqelendirme_Qerargahinin_oten_bir_illik_fealiyyetinin 
_yekunlarina_ve_qarsida_duran_vezifelere_hesr_olunmus_iclasi_kechirilib-1939500

2  Yenə orada, səh. 415.
3  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2021-ci ildə fəaliyyəti 

haqqında hesabat, səh.415.
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Cədvəl 4. 2021-ci ildə Qarabağda ANAMA-nın minalardan təmizlədiyi sahələr

Rayonun 
adı

Sahəsi, 
hektarla

Minadan təmizlənən 
sahə, hektarla 

Minadan təmizlənən 
sahə, faizlə

Füzuli*  138 600 1 043.6 0.75
Xocavənd** 145 800 127.9 0.1
Ağdam 115 000 781.9 0.7
Cəbrayıl 105 000 1 083.8 1.03
Qubadlı 80 200 1 318.2 1.64
Zəngilan 70, 700 1 959.7 2.8
Şuşa** 31 000 66.4 0.2
Xocalı** 97 000 26.0 0.02

Mənbə: NazirlərKabineti
* Rayonun bir hissəsi 1994-cü ildə işğaldan azad olunaraq minalaradan təmizlənib.
** Bu ərazi vahidləri tam şəkildə erməni işğalından azad olunmayıb.

Diaqram 1. 2021-ci ildə Qarabağda minalardan təmizlənmiş torpaqların  
təyinatı üzrə bölgüsü (faizlə)
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İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə minalardan təmizlənən 
ərazilərin böyük hissəsi (29 faizi) Zəngilan rayonunun payına düşür.  
Bu da rayonda ilk ağıllı kəndin tikintisi, Türkiyə ilə Azərbaycanın 
ortaq sərmayəsi olan “Dost aqropark”ın fəaliyyətə başlaması ilə 
əlaqədardır. Sonrakı yerlərdə Qubadlı (19%), Cəbrayıl (16%) və 
Füzuli (15%) rayonları gəlir.

Əlaqələndirmə Qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən 
İdarələrarası Mərkəzin Minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan 
təmizləmə üzrə İşçi Qrupunun məlumatına görə, 2020-ci il 10 no-
yabr tarixindən 2022-ci il 14 aprel tarixinədək ANAMA 8 372.9 
ha, MN 15 026 ha, FHN Ağdam və Füzuli rayonları istiqamətində 
ümumilikdə 1 014 872 kv.m (102 ha ), DSX isə 775 ha əraziləri mi-
nalardan təmizləyib.1 Bu da ümumilikdə 24,276 ha ərazinin minalar-
dan təmizlənməsi deməkdir.

1  https://apa.az/az/sosial/minalardan-ve-phs-lerden-temizleme-uzre-isci-qru-
pun-novbeti-iclasi-kecirilib-698005

Diaqram 2. Minalardan təmizlənmiş ərazilərin rayonlar üzrə bölgüsü 
(faizlə)
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Cədvəl 5. Dövlət qurumları üzrə minalardan təmizləmə 
(2020-ci il 10 noyabr tarixindən 2022-ci il 14 aprel tarixinədək)

Minalardan təmizləməni həyata 
keçirən dövlət qurumu

Minalardan 
təmizlədiyi ərazi, ha 

Ümumi yekunda 
payı, faizlə

1. Müdafiə Nazirliyi 15 026 61.9
2. ANAMA 8 373 34.5
3. Fövqəladə Hallar Nazirliyi 102 0.4
4. Dövlət Sərhəd Xidməti 775 3.2

CƏMİ: 24 276 100.0

Mənbə: Əlaqələndirmə Qərargahı

İşğaldan azad olunmuş Ağdam rayonunun Əfətli kəndi, Xaçınçay 
su anbarı və Maqsudlu kanalı boyunca, Füzuli rayonunun Yuxarı 
Seyidəhmədli kəndi, Dövlətyarlı kəndi və Füzuli Beynəlxalq hava 
limanı yaxınlığındakı ərazilər də (770 min kv.m ərazi) FHN-nin xü-
susi Alayı tərəfindən minalardan təmizlənib.1

3.2. Dövlət mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatı təyinatlı 
torpaqların icarəyə verilməsi ilə bağlı (işğaldan azad 
olunmuş və digər ərazilərdə) qanunvericiliyin tələbləri

Azərbaycan Respublikasında dövlət torpaqlarının istifadəyə və 
icarəyə verilməsi prosedurları Torpaq Məcəlləsi və “Torpaq 
icarəsi haqqında” qanunla tənzimlənir. Torpaq Məcəlləsinin III 
fəsli kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara həsr olunub. Torpaq 
Məcəlləsinə uyğun olaraq, torpaqların istifadəsinin ərazi planlaş-
dırılmasında kənd təsərrüfatı ehtiyacları üçün nəzərdə tutulmuş 
torpaq sahələri kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar sayılır. Kənd 

1 Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2021-ci ildə fəaliyyəti 
haqqında hesabat, səh.414.
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təsərrüfatı təyinatlı torpaqların tərkibinə kənd təsərrüfatı yerləri 
(uqodiyaları), meşə zolaqlarının, təsərrüfatdaxili yolların, kom-
munikasiyaların, bataqlıqların, sututarların, kənd təsərrüfatı-
nın aparılması üçün vacib olan tikili və qurğuların altında olan 
torpaqlar daxildir. Kənd təsərrüfatı yerlərinə (uqodiyalarına) isə 
əkin, çoxillik əkmələrin altında olan torpaqlar, dincə qoyulmuş 
torpaqlar, biçənəklər, örüşlər və otlaqlar aid edilir.1

“Torpaq icarəsi haqqında” qanunun 10-cu maddəsi torpaqların 
icarəyə verilməsinin ümumi qaydalarını tənzimləyir. Həmin mad-
dəyə görə, Azərbaycan Respublikasında torpaqlar mülkiyyətçilərin 
və ya onların vəkil etdiyi orqanların qərarı (razılığı) ilə bilavasitə, 
torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə icarəyə verilə bilər. 
Göründüyü kimi, qanun dövlət və bələdiyyə torpaqlarının torpaq 
müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə icarəyə verilməsini tələb edir. 
Bundan əlavə, qanunda torpaq müsabiqələrinin və ya hərraclarının 
keçirilməsində aşkarlığın təmin olunması tələbi də təsbit olunub.

Lakin “Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 31 may 2018-ci il tarix-
li, 1154-VQD nömrəli qanunla2 kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq-
lar üçün digər dövlət torpaqlarından fərqli, müsabiqə və hərracları 
istisna edən icarə mexanizmi yaradılıb. Bir neçə il öncə “Torpaq 
icarəsi haqqında” qanuna “Dövlət mülkiyyətində olan kənd təsər-
rüfatı təyinatlı torpaqların icarəyə verilməsinin xüsusiyyətləri” adlı 
10-1-ci maddə əlavə olunmaqla dövlət mülkiyyətində olan kənd 
təsərrüfatı təyinatlı torpaqların icarəsi proseduru digər dövlət tor-
paqlarından fərqləndirilib.

Əlavə olunan yeni, 10-1-ci maddəyə görə, dövlət mülkiyyətində 
olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsini icarəyə götürmək 
istəyən şəxs rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanlarına tələb olunan 
sənədlər daxil olmaqla ərizə ilə müraciət etməlidir. Bu sənədlərdən 

1  http://e-qanun.az/framework/46942#_edn14
2  http://e-qanun.az/framework/39130
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biri forması Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş torpaq 
sahəsindən istifadənin iqtisadi əsaslandırılmasıdır.1

Qanunla rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanları təqdim olun-
muş ərizəyə və ona əlavə olunmuş sənədlərə 10 gün müddətində 
baxaraq torpaq sahəsinin icarəyə verilməsini məqsədəuyğun he-
sab etmədikdə və ya ərizədə və ona əlavə edilmiş sənədlərdə icarə 
müqaviləsinin bağlanmasından imtinaya səbəb olan çatışmazlıqlar 
aşkar etdikdə, torpaq sahəsinin icarəyə verilməsindən imtina edil-
məsi barədə inzibati akt qəbul edir. Torpaq sahəsinin icarəyə veril-
məsini məqsədəuyğun hesab etdikdə isə, bu barədə rəy hazırlayır, 
həmin rəy və sənədləri icarə müqaviləsini bağlamağa razılıq alın-
ması üçün 2 gün müddətində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak 
Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) göndərir.

ƏMDX razılıq alınması üçün təqdim olunan müraciətə və ona 
əlavə olunan sənədlərə dövlət torpaq kadastrının məlumatları əsa-
sında 15 gün müddətində baxaraq dövlət torpağının icarəyə veril-
məsinə razılıq verir və ya həmin müraciət və əlavə olunan sənəd-
lər kadastr məlumatları ilə uyğunsuzluq təşkil etdikdə isə dövlət 
torpağının icarəsindən imtina edirdi. Nəhayət, sonda rayon (şəhər) 
icra hakimiyyəti orqanları icarəçi ilə icarə müqaviləsi bağlayır və ya 
icarə müqaviləsinin bağlanmasından imtina haqqında inzibati akt 
qəbul edir.

Prosedurlardan göründüyü kimi, dövlət mülkiyyətində olan kənd 
təsərrüfatı təyinatlı torpaqların bu şəkildə - torpaq müsabiqələri və 
ya hərraclarsız – icarəyə verilməsi 1 aydan çox vaxt aparırdı. Ona 
görə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əkinə yararlı torpaqların 
əkilməsi üçün icarəyə verilməsi prosedurlarını bir əldə cəmləmək, 
prosesi bir mərkəzdən – KTN-dən idarə etmək üçün Prezident 
“Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində 
kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların idarə edilməsi ilə bağlı bəzi 

1  http://www.e-qanun.az/framework/40832
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məsələlər haqqında” fərman1 imzalayıb. Fərmanla işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı torpaqlarının icarəyə verilməsi 
prosesində iştirak edən digər oyunçular – ƏMDX və rayon (şəhər) 
icra hakimiyyəti orqanları prosesdən kənarlaşdırılıb, daha qeyri-şəf-
faf  bir mexanizm yaradılıb.

Qeyd olunan fərmanla Azərbaycan Respublikasının işğaldan 
azad edilmiş ərazilərində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların idarə 
edilməsi sahəsində aşağıdakı müstəsna səlahiyyətlərin həyata keçi-
rilməsi müvəqqəti olaraq Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsər-
rüfatı Nazirliyinə həvalə edilib:

- Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı üçün 
kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların icarəyə verilməsi;

- İcarəyə verilən torpaqlardan təyinatı üzrə istifadəyə 
nəzarətin həyata keçirilməsi; 

- Torpaqların kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq 
kateqoriyasına aid edilməsi; 

- İcarəyə verilməsi nəzərdə tutulan torpaqlarda həmin 
kateqoriya daxilində kənd təsərrüfatı yerlərinin 
(uqodiyaların) dəyişdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti qarşısında məsələ 
qaldırılması.

Fərmanın verilməsi hüquqi və texniki problemlər yaradıb. Bi-
rincisi, fərman Azərbaycan Respublikasının yalnız işğaldan azad 
edilmiş ərazilərində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların idarə edil-
məsi məsələlərini tənzimləyir. Azərbaycan Respublikasının digər 
ərazilərində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların idarə edilməsi isə 
“Torpaq icarəsi haqqında” qanuna əsasən həyata keçirilir. İkincisi, 
fərmanla müstəsna səlahiyyət (kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalı və emalı üçün kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların icarəyə 
verilməsi) əldə edən KTN-nin tropaqları hansı mexanizm əsasında 

1  https://president.az/articles/51301
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icarəyə verməsi açıqlanmır ki, bu da çoxlu cavabsız suallar doğu-
rur. Fermerlərin bu prosesdə iştirak üçün (dövlət torpaqlarının əkin 
üçün icarəyə götürülməsi) müraciət hüququ barədə fərmanda hər 
hansı qeyd yoxdur. Onların bu bu prosesə necə qoşulması qaranlıq-
dır. Fermerlərin Qarabağda vaxtilə ermənilər tərəfindən qanunsuz 
istifadə olunmuş əkinə yararlı torpaqların sahəsi, coğrafi yerləşməsi, 
eyni zamanda azad olunan ərazilərdə minalardan təmizlənən, əkin 
üçün hazırlanan torpaqların sahəsi haqqında necə məlumat alması 
barədə heç bir rəsmi və ya qeyri-rəsmi sənəddə açıqlama verilmir. 
Maraqlıdır ki, bu günədək KTN-nin Qarabağda yerləşən əkinə ya-
rarlı torpaqların əkin üçün hazır olması və ya onların icarəyə veril-
məsi barədə hər hansı elanı olmayıb.      

Nəhayət, üçüncüsü, dövlət kənd təsərrüfatı torpaqlarının 
icarəyə verilməsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü 
maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi-
nin səlahiyyətlərinə aid edilmiş ictimai münasibətlər olduğundan 
qanunla tənzimlənməlidir. Məhz bu səbəbdən “Torpaq icarəsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu qəbul edilib. İndiki 
halda Prezident fərmanı ilə qanunla tənzimlənən ictimai münasi-
bətlərə aid bir çox səlahiyyətlərin yerli və bir mərkəzi icra hakimiy-
yəti orqanından digər dövlət qurumuna verilməsi nəzərdə tutulur 
ki, bu da Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və “Norma-
tiv hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitu-
siya Qanununa ziddir. Konstitusiya qanununun “Normativ hüquqi 
aktlar və onların hüquqi qüvvəsi” adlı 2-ci maddəsinin 6-cı bəndinə 
əsasən, fərman və ya digər normativ hüquqi akt qanunla ziddiyyət 
təşkil etdikdə qanun tətbiq edilir. Beləliklə, əgər işğaldan azad olun-
muş ərazilərdə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların idarə edilməsi 
ilə bağlı ölkənin digər ərazilərindən fərqli, xüsusi bir tənizmlənmə 
sistemi yaradılacaqdırsa belə, bu, mütləq “Torpaq icarəsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq dəyişikliklər olunması 
ilə həyata keçirilməli, qanuna dəyişiklikləri nəzərdə tutan qanun la-
yihəsi Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmalı, daha sonra Prezident 
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tərəfindən təsdiq edilməli idi. Qanunun tənizmləmə dairəsində olan 
ictimai münasibətlərə aid bir məsələnin fərmanla həyata keçirilməsi 
Azərbaycanın mövcud qanunvericilik sisteminə ziddir.  

Qeyd edək ki, fərmanda NK-ya Azərbaycan Respublikasının iş-
ğaldan azad edilmiş ərazilərində torpaqların kənd təsərrüfatı təyinatlı 
torpaq kateqoriyasına aid edilməsi, habelə həmin kateqoriya daxi-
lində torpaqlarda kənd təsərrüfatı yerlərinin (uqodiyaların) dəyişdi-
rilməsinin sadələşdirilmiş qaydasını iki ay müddətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etməsi tapşırılıb. 
Fərmanın imzalanmasından bir ilə yaxın müddət keçsə də, hesabat 
hazırlanan tarixə qeyd olunan qayda ya təsdiq olunmayıb, ya da 
təsdiq olunsa da, ictimaiyyətdən gizli saxlanılır, əlçatan deyil.

Azərbaycanda torpaqların kateqoriyalarının dəyişdirilməsi NK-
nın 20 yanvar 2017-ci il tarixli, 10 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriya-
dan digərinə keçirilməsi Qaydaları” ilə tənzimlənir.1

Qaydalara uyğun olaraq, kənd təsərrüfatı yerlərinin (uqodiyaların) 
daha səmərəli istifadə edilməsi üçün torpağın keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılmasına zəmin yaratmaqla məqsədli təyinatına uyğun 
istifadə istiqamətinin dəyişdirilməsinə NK-nın qərarı ilə yol verilir. 
Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriya-
dan digərinə keçirilməsinin əsasları üzrə kateqoriyası dəyişdirilməsi 
təklif  olunan torpaq sahəsinin yerləşdiyi ərazi vahidi, aid olduğu 
kateqoriya, keçirilməsi nəzərdə tutulan kateqoriya, keçirilmənin 
əsaslandırılması, kadastr nömrəsi, sahə ölçüsü, məqsədli təyinatı, 
hüquqi rejimi, mülkiyyətdə, istifadədə və ya icarədə olması, kənd 
təsərrüfatı təyinatlı olduqda torpağın yeri (uqodiyası), suvarılan və 
ya dəmyə olması barədə məlumatlar və planlaşdırılan konkret isti-
fadə istiqamətləri göstərilməklə, NK-nın qarşısında vəsatəti dövlət 
mülkiyyətində olan torpaqlara münasibətdə – aidiyyəti dövlət təş-
kilatları və ya müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanları qaldırırlar.

1  http://www.e-qanun.az/framework/34682
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NK tərəfindən vəsatətlərə baxılaraq, torpaqların kateqoriyalara 
aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsinə 
dair təklifin sənədlər əsasında araşdırılması və yerquruluşu işlərinin 
aparılması məqsədilə ƏMDX-yə müvafiq tapşırıq verilir.

Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir ka-
teqoriyadan digərinə keçirilməsi barədə NK-nın qərarı əsasında 
ƏMDX tərəfindən daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin və dövlət 
torpaq kadastrının məlumatlarında dəyişikliklər edilməsi 2 iş günü 
müddətində həyata keçirilir və bu barədə vəsatət qaldıran subyektə 
3 iş günü müddətində rəsmi qaydada məlumat verilir.

3.3. İşğaldan azad olunmuş Qarabağ torpaqlarında  
kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən yerli 
və xarici şirkətlər və onların seçilməsi meyarları

Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə əkin sahələrindən isti-
fadə edən, heyvandarlıq kompleksləri tikən, aqroparklar yaradan 
xarici və yerli şirkətlərin hansı meyarlar əsasında seçilməsi ictima-
iyyətə məlum deyil. KTN Qarabağda torpaqların icarəyə verilməsi 
zamanı nə prosesin başlanması və gedişi, nə də nəticəsi ilə bağlı 
heç bir məlumat açıqlamır. Hazırda Qarabağda kənd təsərrüfa-
tı təyinatlı torpaqlardan istifadə edən şirkətlər birbaşa Prezident 
Administrasiyasının tapşırığı və nəzarəti, KTN-nin himayəsi altın-
da təyinatının və mülkiyyət mənsubluğunun müəyyənləşdirilməsini 
gözləyən torpaqları əkir, məhsul tədarük edirlər. Ailə biznesinə və 
iri ranqlı məmurlara məxsus olan yerli təsərrüfatlar dövlət büdcə-
sindən əkinə və məhsula görə milyonlarla manat aqrar subsidiya 
alırlar ki, bu məbləğlər də açıqlanmır.

Qeyd edək ki, KTN və Əlaqələndirmə Qərargahı işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə minalardan təmzilənərək əkin dövriyyəsinə cəlb 
edilən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların sahəsi, becərilən hər bir 
məhsul növü üzrə tədarük və məhsuldarlıq, qeyd olunan ərazilərdə 
əkin və becərmə işlərinin hansı dövlət və ya özəl hüquqi və fiziki şəxslər 
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tərəfindən həyata keçirilməsi, belə fiziki və hüquqi şəxslərin seçiminin 
hansı yolla aparılması barədə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin infor-
masiya sorğularını cavablandırmaqdan imtina edib.1

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə rəqabətsiz fəaliyyətlərdən biri 
də həmin ərazilərdə işləmək üçün yeni aqroparkların yaradılması-
dır. Artıq 4 belə aqropark qeydiyyatdan keçib. Bunlar “Suqovuşan 
Aqropark” MMC, “Həkəri Aqropark” MMC, “Dost Aqropark” və 
“Zəngəzur Aqro Park”dır. KTN 2021-ci ilin oktyabrının ilk həftəsin-
də yaradılan ilk iki aqroparkla bağlı hər hansı məlumat verməkdən 
imtina edib. Yeganə məlum olan odur ki, hər iki aqropark eyni 
hüquqi ünvana (Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti, ev 90) 
və eyni nizamnamə kapitalına (50 min manat) malikdir. “Həkəri 
Aqropark” şirkətinin qanuni təmsilçisi Mehraclı Sevindik Elman 
oğlu, “Suqovuşan Aqropark” MMC-ninin qanuni təmsilçisi Ab-
basov Çingiz Paşa oğludur. Qubadlı rayon Vergilər Şöbəsi hüquqi 
ünvanı bu rayonun Dondarlı kəndi olan “Zəngəzur Aqro Park” 
MMC-ni 2022-ci il, aprelin 1-də dövlət qeydiyyatına alıb.

2021-ci il oktyabrın 26-da Zəngilan rayonunda təməli Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respub-
likasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən qoyulan 
“Dost Aqropark” Türkiyə və Azərbaycan kapitalları hesabına 
yaradılıb. Aqroparkdakı otlaq sahələrində 4 min baş cins qaramalın 
yetişdirilməsi, əkinçilik məhsulları istehsalı və digər fəaliyyətlərin 
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 6 min hektar sahədə bitki 
mənşəli istehsal və texnika sahələri yaradılacaq. İkinci mərhələdə 
10 min baş cins heyvanın yetişdirilməsi üçün maldarlıq, eləcə də 
toxumçuluq və şitilçilik sahələri salınacaq. Bununla yanaşı, bütün 
bölgəyə hədəflənən inteqrasiya olunmuş ət emalı və qablaşdırma 
müəssisəsi qurulacaq, tutumu 100 min ton olan kənd təsərrüfatı 
anbarı sistemi inşa ediləcək.2

1  02.10.2021-ci il tarixində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən hər üç quru-
ma rəsmi informasiya sorğusu göndərilib. 

2  https://president.az/articles/53740
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Qeyd olunan fəaliyyətlərin icraçıları tender və ya müsabiqə yolu 
ilə deyil, təyinat əsasında müvafiq səlahiyyətləri əldə ediblər. Tür-
kiyə tərəfdən “Dost Aqropark”ın sərmayəçisi Türkiyə Prezidentinə 
yaxınlığı ilə bilinən “Dost Ziraat Hayvancılık A.Ş.” şirkətidir.1 Şirkət 
2010-cu ildə yaradılıb, Türkiyədə maldarlıq, bitkiçilik, toxumçu-
luq və bağçılıqla məşğul olur. Şirkətin saytında “Dost Aqropark”ın 
təməlini qoyulması tədbirindən iki ölkə prezidentlərinin şəkilləri 
yerləşdirilsə də, aqroparkla bağlı hər hansı məlumat verilməyib. 
“Dost Aqropark”ın Azərbaycan tərəfindən sərmayəçisi isə “Pasha 
Holding”ə daxil olan “PASHA Investments”dir.2

Qeyd edək ki, aqroparklar Azərbaycanda məmur sahibkarlığının 
ən bariz nümunəsidir. Hazırda ölkənin 32 rayonu üzrə 240 min hek-
tar ərazidə ümumi dəyəri 2,1 milyard manat olan 50-dən çox aqro-
parkın yaradılması üzrə işlər davam etdirilir. Artıq 45-dən çox aqro-
park fəaliyyətə başlayıb, digərlərində isə layihələndirmə işləri aparılır. 
Bu günədək aqroparklara 1 mlrd. manatdan çox dövlət dəstəyi veri-
lib, onlar üçün geniş imtiyazlar müəyyənləşdirilib. Aqroparkların is-
tifadəsinə verilən torpaqlar bir qayda olaraq dövlət və bələdiyyə tor-
paqları və əhalidən alınmış pay torpaqları hesabına formalaşdırılır.3

İsğaldan azad olunan ərazilərdə yerli şirkətlərdən “Agro Dairy”, 
“As Group Investment” MMC, “Azərsəkər”, “Agroinkisaf  2017”,  
“Azərsun”, “Agrofresh” MMC, “Abşeron aqro 2020”,  “Azəraqrar” 
MMC və “Kraun Ko” MMC şirkətləri əkinlə məşğul olur. 

“Agro Dairy” MMC Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin qızları Leyla və Arzu Əliyevaların sahibi olduqları 
“PAŞA Holding”ə məxsusdur. “PAŞA Holding” Azərbaycanın ən 
iri aqropark şəbəkəsinə müxtəlif  törəmə və əlaqəli şirkətlər ( “Şəm-
kir Aqropark” MMC, “Yalama Aqropark” MMC, “Grand Agro” 
MMC, “CPC” MMC, “Azbadam” MMC, “Foodcity Agropark” 
MMC və “Agrarco” MMC) vasitəsilə nəzarət edir. 

1  https://www.dostziraat.com/
2  https://www.pasha-holding.az/az/press-media/news/amcham-impact-40/
3  https://azpromo.az/az/posts/1364/

aqroparklarin-kend-teserrufatinin-inkisafindaki-rolu-movzusunda-tedbir-kecirilib
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“Agro Dairy” MMC-yə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün 
həmişə dövlət ehtiyatları və vəsaitləri  hesabına ideal şərait yaradılıb. 
Şirkət Qarabağda işləyənədək Samuxda dövlət ehtiyat fondundan 5 
min hektar, Tovuz rayonunun Ceyrançöl ərazisində isə 12 min hektar 
ərazini uzunmüddətli icarəyə götürüb. Hacıqabul rayonunda isə iri 
taxılçılıq və yemçilik təsərrüfatlarının yaradılması məqsədilə 30 min 
hektar torpaq sahəsinin təyinatı dəyişdirilib, otlaq kateqoriyasından əkin 
kateqoriyasına keçirilib.  2019-cu ilədək “Agro Dairy” MMC burada 
7 min hektar ərazini əhatə edən pivot suvarma sistemləri quraşdırıb. 
Bundan başqa, Şamaxıda, Padarçöl ərazisində 13700 hektar sahədə 
taxıl əkir, Samuxda və Hacıqabulda ildə 180 min ton gücündə iki silos 
zavodu tikib. Şirkət aqrar sektora 300 milyon manatdan artıq səmayə 
yatırdığını iddia edir. Hazırda bu şirkət istifadəsində olan torpaq 
sahəsinə görə ölkənin ən iri torpaq mülkiyyətçisi sayıla bilər. 2020-ci 
ildə o, Hacıqabulda 18227,5 ha sahədə buğda, 2896 ha sahədə arpa və 
348 hektar sahədə yonca bitkisi əkib.  

 “Azərsun” Holdinq Azərbaycanda qida bazarının böyük 
hissəsinə nəzarət edən, hakim ailəyə yaxınlığı ilə bilinən inhisarçı 
şirkətdir. Holdinq sənaye, ticarət, nəqliyyat, tikinti, kənd təsərrüfatı 
sahələrində fəaliyyət göstərən onlarla müəssisəni birləşdirir. “Azər-
sun Holdinq” iri kənd təsərrüfatı kompleksinə də sahibdir. Şirkət 
tərəfindən 10 min hektardan çox ərazidə əkinlər həyata keçirilir.

2017-ci ildə təsis edilən “Azərsəkər” MMC (“Azərsun”a 
bağlıdır) 2021-ci ildə Şəmkirdə, Yevlaxda, Ağcabədidə və Füzulu 
rayonlarında 8 000 ha yaxın ərazidə əkin aparıb. Bundan əvvəl isə 
Şəmkirdə 700 ha sahədə taxıl, şəkər çuğunduru, soya və qarğıdalı 
becərib. Şirkət Füzuli rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində, 
o cümlədən Seyidmahmudlu kəndi ərazisindəki minalardan 
təmizlənmiş 80 hektar ərazidə (hər hektardan 55-60 ton məhsul 
yığılıb) şəkər çuğunduru əkib.

“Kraun KO” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükə-
sizlik Xidmətinin rəisi Bəylər Əyyubovun və Dövlət Təhlükəsizlik 
Xidmətinin rəisi Əli Nağıyevin ortaq biznesinə məxsus şirkətdir. 
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Şirkətin fəaliyyəti üçün dövlətin maliyyə ehtiyatlarından maksimum 
istifadə imkanı yaradılıb, inzibati vasitələrdən faydalanamaqla, 
bəzən isə zorakı yollarla şirkətin əkin sahələri artırılıb. Şirkət Regi-
onların Sosial-iqtisadi İnkişafı Dövlət proqramlarına uyğun olaraq, 
İqtisadi İnkişaf  Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondundan aldığı 
4 milyon manat güzəştli kredit hesabına İmişli rayonunda taxıl an-
barı tikib və Prezident İlham Əliyev anbarın aşılışında iştirak edib.1

Hələ Qarabağ işğaldan azad olunmamışdan öncədən şirkət Fü-
zuli rayonunun Alıxanlı kəndində 3600 hektarda taxıl əkir. İşğal al-
tında olan Xocavənd rayon ərazisindən I–II Otrub Ağburnu – Ku-
rapatkin kəndləri torpaqlarından 4125.0 ha torpaq sahəsi (3000 ha 
əkinə yararlı torpaq, 1125.0 ha isə minalanmış sahə) Xocalı rayonu-
na təhkim edilib. Həmin 3000 ha əkinə yararlı torpağın hamısı çox 
cüzi qiymətə (bir hektara illik 5 manat 40 qəpik olmaqla ümumilikdə 
16200) “Kraun Ko” MMC-yə taxıl əkininin aparılması məqsədilə 
uzun müddətə icarəyə verilib.2 Bundan əlavə, Haramı-Ergi düzün-
də yerləşən Beyləqan, Füzuli, Ağcabədi, Ağdam, Şuşa, Xocavənd 
rayonlarına məxsus 71 min hektar torpaq sahibkarlardan zorla alı-
naraq “Kraun-Ko” MMC-yə verilib.3 Bu tip imtiyazlardan istifadə 
imkanı Azərbaycanda yalnız hakim ailəyə yaxın şirkətlərə yaradılır.

“As Group Investment” MMC fəaliyyətə tikinti sektorunda 
başlasa da, sonradan loqistika və kənd təsərrüfatı sahələrinə də sər-
mayə qoyub, törəmə şirkətlər yaradıb. Şirkətin təsisçisi Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezidentin Administrasiya-
sının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf  siyasəti şöbəsinin mü-
diri Şahmar Mövsümovun qardaşı Şahin Mövsümovdur.4 İşğaldan 
azad olunmuş Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində həyata keçirilən 

1  https://president.az/az/articles/view/6482
2  http://www.xocalininsesi.info/2018/01/xocal-rayon-razisi-isgal-altnda-olmas-

na.html
3  http://vertikal.az/sosial/print:page,1,2083-agcabedinin-icra-bashchisi-uc-

hun-5-chanta-pul.html
4  https://www.asgroup.az/haqqimizda/tesiscinin-muracieti
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“Ağıllı kənd” layihəsinin icrası heç bir tender keçirilmədən “As 
Group Investment” MMC-yə verilib. Layihənin icrası çərçivəsində 
110 hektardan çox ərazidə tikinti işləri aparılıb. Ağıllı kənddə 200 
fərdi ekoloji evin, ikimərtəbəli 4 qeyri-yaşayış binasının, 360 şagird 
yerlik məktəbin və 60 yerlik uşaq bağçasının tikintisi nəzərdə tutulur. 
Ağalıda kənd təsərrüfatının təşkili və inkişafı ilə bağlı bir sıra işlər 
planlaşdırılır. 600 hektar ərazidə əkin işləri aparılacaq. “Ağıllı kənd”- 
də kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin bərpası və inkişafı üçün müvafiq 
şəraitin yaradılması məqsədilə layihə çərçivəsində ictimai fermanın 
qurulması nəzərdə tutulur. Fermada 250 baş iribuynuzlu və 600 baş 
xırdabuynuzlu mal-qara saxlanılacaq.1 

Qeyd edək ki, layihənin sifarişçisi KTN-dir. Sifarişçi dövlət quru-
mu nəinki layihənin dəyərini, hətta icraçı şirkətin adını açıqlamaq-
dan imtina edib: “Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin 
rəhbəri bildirib ki, nazirliklə müqavilə bağlayan və subpodratçıları 
işə götürən baş podratçının adını açıqlaya bilmərəm.”2 

“Abşeron aqro 2020” adı mütəmadi maliyyə fırıldaqlarında 
hallanan tikinti maqnatı, “Şərur-İnşaat”şirkətinin sahibi, “Şərurlu 
İsfəndiyar” adı ilə tanınan İsfəndiyar Axundova məxsusdur. 

“Aqroinkisaf-2017” MMC də hakim ailənin çoxsaylı 
kənd təsərrüfatı şirkətlərindəndir. Şirkət Bakıda ən böyük tikinti 
layihələrindən sayılan “Bakı Ağ şəhər” layihəsinin (1650 hektar əra-
zini əhatə edən layihə sahəsinə görə Monakodan böyükdür, Qafqaz 
regionunun ən iri layihəsidir) və “Bakond” şirkətinin baş direktoru 
Ruslan Sadıqov tərəfindən idarə olunur. Qeyd edək ki, Ağdam və 
Füzuli şəhərlərinin baş planlarının Prezidentə təqdimatı da Ruslan 
Sadıqov tərəfindən edilib. Ruslan Sadıqov Prezidentin yanında ke-
çirilən rəsmi müşavirə və müzakirələrdə iştirak edir, şəhərsalma və 
tikinti məsələləri ilə bağlı çıxışlar edir, arayışlar verir.

1  https://president.az/az/articles/view/53631
2  http://turan.az/ext/news/2021/12/free/Social/az/10969.htm
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Cədvəl 6. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı sektorunda 
icra olunan bəzi investisiya layihələri barədə məlumat
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1 “Aqro Fresh” MMC 5 300 277 15 1 4 Cəbrayıl 4 560 50
2 “Azərsun” MMC 40 000 300 450 8 12 Qubadlı 9 000 1 000
3 “Kraun Ko” MMC 20 000 1 490 25 15 0 Zəngilan 23 100 3 000
4 “Aqroinkişaf 2017” MMC 1 900 0 100 0 0 Ağdam 4 000 355
5 “Agro Dairy” MMC 851 851 60 25 25 Ağdam, 

Füzuli
26 000
26 000

3 971.5
3 971.5

CƏMİ: 68 051 2 918 650 49 41 92 660 12 348

Mənbə: Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBIA)
Qeyd: Cədvəldə qeyd olunan məlumatlar səhihdir, ancaq qeyri-rəsmi yollarla əldə olunub.

Cədvəl 6-dan göründüyü kimi, Qarabağ torpaqlarında əkin apar-
maq üçün ən geniş imkan ailə şirkətlər qrupu “Paşa Holdinq”ə 
daxil olan “Agro Dairy”yə yaradılıb. Şirkət Ağdam və Füzulidə təx-
minən 8 min hektaradək ərazidə əkin aparır. İkinci yerdə ölkənin 
məşhur generallarına məxsus olan“Kraun Ko” MMC-dir, bu şirkət 
işğaldan azad olunmuş digər rayonlarla müqayisədə əkinə yararlı 
torpaqları məhdud olan Zəngilan rayonunda 3 min hektar sahədə 
torpaqların becərilməsində iştirak edir.

İnvestisiya layihələrinin dəyərinə gəlincə, burada “Azərsun” 
MMC digər şirkətlərdən daha yüksək maliyyə qoymağı planlaşdırır. 
Şirkət Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinə (KOBİA) təqdim 
etdiyi investisiya layihəsində Qubadlının kənd təsərrüfatı sektoruna 
40 milyon manat sərmayə qoymaq niyyətini bəyan edib. 2021-ci 
ilin soununadək qeyd olunan layihə şərçivəsində “Azərsun”un 300 
min manat xərclədiyi bildirilir. Layihə 450 nəfərin işlə təmin olun-
masını nəzərdə tutur. Hələki, 20 nəfər işlə təmin olunub ki, onlar-
dan 8-i daimi, 12-si isə mövsümi işlərdə çalışır. 
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“Kraun Ko” MMC isə KOBİA-ya təqdim etdiyi investisiya layihə-
sində 20 milyon manat investisiya qoymağı öhdəsinə götürüb. Şirkət  
1 490 min manat vəsaiti artıq sərmayə kimi xərclədiyini bildirib. La-
yihə çərçivəsində 25 nəfərin işlə təmin olunması nəzərdə tutulur. Ha-
zırda daimi əsaslarla 15 nəfər işçi layihəyə cəlb olunub. “Agro Dairy” 
MMC digər şirkətlərdən bir neçə dəfə çox torpaq ələ keçirsə də, on-
lardan dəfələrlə az – 851 min manat investisiya qoymağı planlaşdırır.

Hökumət 2022-ci ildə hərrac (müsabiqə) keçirilmədən, ənənəvi yol-
larla, təyinat əsasında Qarabağda kənd təsərrüfatı sektoruna yeni in-
vestsiya layihələrinin cəlb olunmasını da planlaşdırır. Cədvəl 7-də pers-
pektiv investisiya layihələri barədə ətraflı informasiya təqdim olunur.

Cədvəl 7. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı sektrounda 
planlaşdırılan investisiya layihələri
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1 “Azera Toxumçuluq” 

MMC
Əkinçilik (buğda, 
arpa, qarğıdalı və sair) 
kompleksinin qurulması

24.6 145 7 000

2 “Azaqrotaxıl” MMC Dənli bitkilərin becərilməsi 
və saxlanılması

52 200 Qarabağ və 
ətraf rayonlar

10 000

3 “Agro Sell-Service” 
MMC

Əkinçilik (buğda) 
kompleksinin qurulması

8 100 Füzuli 15 000

4 “Abşeron Aqro 2020” 
MMC

Əkinçilik (qoz, buğda, 
arpa, badam və 
sair) və heyvandarlıq 
komplekslərinin qurulması

6 200 Qubadlı 1 000

5 “Grow Group” MMC Müasir istixanalarda 
çiyələyin yetişdirilməsi

3 30 Qarabağ və 
ətraf rayonlar

10

6 Nəsimi Kərimov,  
fərdi sahibkar

Badam kompleksinin 
qurulması

3 15 Zəngilan 100

CƏMİ: 96.6 690 33 110

Mənbə: Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBIA)
Qeyd: Cədvəldə qeyd olunan məlumatlar səhihdir, ancaq qeyri-rəsmi yollarla əldə olunub.
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Maliyyə Nazirliyinin 2021-ci ilin oktyabrın 1-nə olan məlu-
matına görə, “Ağıllı kənd”in layihələndirilməsi və tikintisi, habelə 
kənd təsərrüfatı texnikasının alınması” üçün artıq 21,7 milyon ma-
nat vəsait xərclənib. Nazirliyin digər məlumatına görə, 2021-ci ilin 
yanvar-iyun aylarında Azərbaycan hökuməti işğaldan azad edilmiş 
ərazilərin, o cümlədən Zəngilan rayonunun bərpası proqramı çər-
çivəsində 372,1 milyon manat xərcləyib. 2021-ci ilin dekabrında 
Zəngilanda “Ağıllı kənd”in tikintisində çalışan 300-dək işçi əmək 
müqaviləsinin bağlanmaması, əmək haqlarının ödənilməməsi və 
normal məişət şəraitinin olmaması səbəbi ilə işləri dayandıraraq 
tətil ediblər.1

Zəngilanda həyata keçirilən “Ağıllı kənd” layihəsi çərçivəsində 
Türkiyənin “Ekmen Tarım” şirkəti 2021-ci ilin oktyabrında Ba-
kı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti ilə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonun-
da əkilmək üçün ilkin partiya olaraq 600 ton buğda, 300 ton arpa, 
50 ton yulaf  və 50 ton yemlik noxud toxumu yola salıb. “Ekmen 
Tarım” şirkəti Qarabağa toxum göndərmək üçün Azərbaycan-
la 700 min dollarlıq müqavilə imzalayıb. Şirkətin açıqalamasında 
Azərbaycana ümumilikdə 90 min hektar sahədə əkilmək üçün 
toxum göndərəcəkləri qeyd olunub.2

Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən bü-
tün fəaliyyətlər, o cümlədən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan 
istifadə məsələləri Əlaqələndirmə Qərargahının ciddi nəzarəti al-
tında həyata keçirilir. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administra-
siyasının Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri, eyni zamanda 
Əlaqələndirmə Qərargahının üzvü Zeynal Nağdəliyev əkin prose-
sinə və məhsul yığımına yerində nəzarəti həyata keçirmək üçün tez-
tez işğaldan azad olunmuş rayonlara səfərlər edir.

1  https://www.facebook.com/watch/?v=3157920367770185&extid=CL-
UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

2  Trakya’dan Azerbaycan’a 28 konteyner tohum gitti – Lüleburgaz Görünüm 
Gazetesi - İnsana Taraf  Gazete (gorunumgazetesi.com.tr)
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3.4. Qarabağda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan 
şirkətlərə büdcədən verilən subsidiyalar

Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərində əkin aparan şirkət-
lər dövlət büdcəsinə heç bir vəsait ödəmədən istifadə etdikləri 
torpaqlara görə, dövlətdən əkin və məhsul subsidiyası da alırlar. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 
759 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı məhsul-
ları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası”na1 uyğun olaraq ha-
zırda aqrar sektora aşağıdakı subsidiyalar verilir:

1. Əkin subsidiyası. Fermerlərə əkin, çoxillik əkmə altında 
olan kənd təsərrüfatı yerlərində həmin yerlərin təyinatına uy-
ğun kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün istifadə et-
dikləri kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin alınmasına sərf  
olunan xərclərin bir hissəsini kompensasiya etmək məqsədilə 
bitki becərilən sahənin hər hektarına görə verilən subsidiya;

2. Məhsul subsidiyası. Tədarükçülərə təhvil verilən bitkiçilik 
məhsulunun (pambıq, tütün, şəkər çuğunduru) hər tonuna 
görə verilən subsidiya;

3. Toxum subsidiyası. Ölkədə istehsal edilən, sertifikatlı 1-ci 
və 2-ci reproduksiyalı toxum və tinglərin satışına görə verilən 
subsidiya;

4. Heyvan subsidiyası. Yerli heyvanların cins tərkibinin 
yaxşılaşdırılması, yüksək məhsuldar genetik potensialı olan 
heyvanların baş sayının artırılması məqsədilə süni mayalan-
ma və ya embrion köçürməsi yolu ilə alınan hər bir sağlam 
buzova görə verilən subsidiya;

5. Arı subsidiyası. Hər arı ailəsinə (pətəyə) görə verilən 
subsidiya;

1  http://akia.gov.az/az/single/34
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6. Barama subsidiyası. Ölkədə istehsal edilib tədarükçülərə 
təhvil verilən yaş baramanın hər kiloqramına görə verilən 
subsidiya;

7. Üzüm bağlarının, çay plantasiyalarının və intensiz meyvə 
bağlarının (qoz, fındıq, nar, limon, naringi, portağal, şabalıd, 
zeytun və sair). 

Qeyd olunan subsidiya növləri içərisində əkin subsidiyası həm 
daha çox fermeri əhatə etməsinə, həm bu istiqamətə xərclənən və-
saitin digərlərindən çox olmasına, həm də bu subsidiya növünün 
məhsuldarlıqla (məhsulla) əlaqələndirilməməsinə, nəticədən asılı 
olmayaraq əkinin həyata keçirilməsinə görə verilməsi ilə fəqlənir. 
Bundan əlavə, əkin subsidiyası əsas və təkrar əkinlərə görə bir ildə 
2 dəfə verilməsinə görə seçilir. Aqrar Subsidiya Şurasının 2021-ci il 
30 avqust tarixli iclasının 5 nömrəli protokoluna1 uyğun olaraq qar-
ğıdalı, günəbaxan, soya, darı, sorqo və kartof  bitkiləri üzrə 2022-ci 
il 1 iyunadək aparılmış əkinlər əsas əkinlərə, 1 iyun-1 sentyabr ayla-
rı  ərzində aparılmış əkinlər isə təkrar əkinlərə aid edilir.

İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda əsasən buğda-arpa, tərəvəz, 
bostan bitkiləri, şəkər çuğunduru əkildiyini və üzüm, meyvə bağları 
salındığını nəzərə alaraq bu bitkiləri əkənlərə verilən subsidyaların 
hesablanması qaydasına baxaq. 2022-ci ildə taxıl bitkilərinin 
əsas əkinləri üçün 1,05 əmsal və hər hektara görə 210 manat əkin 
subsidiyası müəyyənləşdirilib, təkrar əkinlər üçün bu göstəri-
cilər müvafiq olaraq 0,43 əmsal və 86 manatdır. 2022-ci ildən şəkər 
çuğunduru üçün məhsul subsidiyası hər tona görə 4 manatdan 
12 manata atırılaraq bu məhsula görə əkin subsidiyası verilməsi 
dayandırılıb. Üzüm bağlarının salınmasına görə bir dəfəlik 8 000 
manat/hektar (əmsal 40), bağın salındığı ilk 4 il ərzində 640 manat/

1  https://www.agro.gov.az/az/news/
aqrar-subsidiya-surasi-2022-ci-il-uecuen-subsidiya-emsallarini-aciqladi
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hektar (əmsal 3,2), 4 ildən sonra hər il 250 manat/hektar (əmsal 
1,25) ödənilir. 

NK-nın məlumatına görə, 2020-2021-ci təsərrüfat ilində 
Qarabağda ümumilikdə 9557,3 hektar əkin sahəsində buğda, 
arpa, qismən şəkər çuğunduru, noxud və yonca bitkilərinə görə 
istehsalçılara subsidiyalar ödənilib.1

Əgər nəzərə alsaq ki, 2022-ci ildə Qarabağda 50 min hektarda 
əkin aparılması nəzərdə tutulur, o zaman əkinə görə illik dövlət sub-
sidiyası aşağıdakı kimi olacaq:

a) Əsas əkinlərə (dənli və dənli paxlalılar) görə (1 iyunadək 
aparılmış əkinlər):
50 000 ha x 210 manat x 1,05 əmsal = 11 025 000 manat

b) Təkrar əkinlərə (qarğıdalı, darı, günəbaxan və sair) görə (1 
iyun-1 sentyabr ayları  ərzində aparılmış əkinlər)

50 000 x 86 manat x 0,43 əmsal = 1 849 000 manat
CƏMİ: 12 874 000 manat əkin subsidiyası

Məhsul subsidiyasına nümunə kimi deyə bilərik ki, “Azərşəkər” 
MMC təkcə Füzuli rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində 
(o cümlədən, Seyidmahmudlu kəndində) 80 hektar ərazidə (hər 
hektardan 55-60 ton məhsul yığılıb) əkdiyi şəkər çuğunduruna görə 
57 600 manat (80 x 60 x 12 manat) subsidiya alıb.

Göründüyü kimi Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilə-
rində əkin işlərini həyata keçirən məmur şirkətləri üstəlik dövlət 
büdcəsindən yüksək məbləğdə subsidiya da alırlar. Ancaq on-
lar üçün yaradılan imtiyaz və üstünlüklər təkcə subsidiyalarla 
məhdudlaşmır. 

1  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2021-ci ildə fəaliyyəti 
haqqında hesabat, səh. 296.
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3.5. Qarabağda vergi, rüsum, sosial ödəmə və  
digər güzəşt mexanizmlərinin tətbiqih

Azərbaycan Prezidenti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi 
canlanmanın sürətləndirilməsi və investisiya cəlbediciliyinin artırıl-
ması, müasir və effektiv istehsal, ticarət və xidmət infrastrukturunun 
yaradılması, innovativ texnologiyaların tətbiqi, sənaye potensialının 
reallaşdırılması, optimal güzəştlərin və stimullaşdırıcı mexanizm-
lərin hazırlanması və sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması üçün 
əlverişli şərait yaradılmasını əsas gətirərərk “İşğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər 
haqqında” sərəncam imzalayıb.1 Sərəncamla Nazirlər Kabinetinə 
özəl sektor üçün güzəşt mexanizmləri hazırlamaq tapşırılıb.

Nazirlər Kabineti “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi in-
kişafın sürətləndirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 10 dekabr 2021-ci il tarixli, 3037 
nömrəli Sərəncamının icrasının təmin edilməsi barədə” 22 dekabr 
2021-ci il tarixli, 713s saylı sərəncamı ilə müxtəlif  dövlət qurumla-
rına işğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi resursların və əmək 
resurslarının səmərəli idarə olunması, onların emal sənayesinin və 
xidmət infrastrukturunun yaradılmasına yönəldilməsi məqsədilə 
vergi güzəştlərinin, sosial sığorta və digər güzəştlərin tətbiqi ilə bağlı 
təkliflərini iki ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə təqdim etmək tapşırığını verib. Güzəşt mexanizmi aşa-
ğıdakı sahələri əhatə edəcək:

• İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə özəl təşəbbüslərin stimul-
laşdırılması, investisiyaların təşviqi mexanizmlərinin təkmil-
ləşdirilməsi, həmin ərazilərdə istehsal fəaliyyəti ilə məşğul 
olan sahibkarlar üçün xammal və materialların idxalı ilə 
bağlı gömrük və vergi güzəştlərinin müəyyən edilməsi;

1  http://www.e-qanun.az/framework/48628
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• İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahi-
bkarların maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının geniş-
ləndirilməsi və bu istiqamətdə zəruri dövlət dəstəyinin 
gücləndirilməsi;

• İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə istehsal fəaliyyəti ilə 
məşğul olan sahibkarlara kommunal xidmətlər (elektrik 
enerjisi, təbii qaz və su istehlakı) üzrə güzəştlərin müəy-
yən edilməsi;

• İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşayış massivlərinin 
inşası ilə bağlı dövlət‒özəl sektor tərəfdaşlığının inkişafı;

• Müasir bilik və bacarıqlara malik mütəxəssislərin işğaldan 
azad edilmiş ərazilərə cəlb edilməsi, habelə əmək miqrasi-
yası kvotasının müəyyən edilməsi və iş icazələrinin veril-
məsi prosedurunun təkmilləşdirilməsi;

• İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ekoloji təmiz texnologiyaları 
tətbiq edən, “yaşıl artım” yaradan və bərpa olunan enerji 
mənbələrindən istifadə edən investorların dəstəklənməsi.

Yaxın müddətdə qeyd olunan güzəştlərin tətbiqi ilə bağlı hazırla-
nan mexanizmlərin qüvvəyə minməsi gözlənilir.

3.8. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə torpaq islahatı 
qeyri-müəyyənliyi və həyətyanı torpaqların əhali 
arasında bölgüsünün mövcud  prinsipləri

Qarabağın işğaldan azad olunmuş əraziləri ilə bağlı aktual məsələlər-
dən biri də həmin yaşayış məntəqələrində torpaq islahatının aparıl-
masıdır. Qanunvericiliyə uyğun olaraq torpaq islahatı yerqurulu-
şu layihələri və şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məntəqələrinin baş 
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planları əsasında aparılır1. Bu günədək Qarabağın 2 rayonunun 
(Ağdam və Füzuli) baş planı hazırlanıb, ancaq təəssüf  ki, baş plan-
ların təqdimatı zamanı sənəddə torpaq islahatının nəzərə alınıb-a-
lınmaması barədə məlumat verilməyib.

Baş planlara uyğun olaraq Ağdam rayonunda məcburi köçkün 
ailələrinə əkin üçün 25 sot, həyətyanı sahə üçün 18 sot torpaq 
verilməsi planlaşdırılır. Rayonun yerdə qalan dövlət torpaqlarında 
isə 50,100 hektarlıq 50 müasir fermer təsərrüfatının yaradılması 
nəzərdə tutulub. Bundan əlavə, 1 500, 3 000, 4 000 hektarlıq 
bir neçə iri təsərrüfatların yaradılması da planlaşdırılır.2 Füzuli 
rayonunda məskunlaşdırılacaq əhaliyə əkin üçün torpaqların 
verilib-verilməyəcəyi isə məlum deyil. Bu rayonda hər ev üçün 
təqribən 12 sot həyətyanı torpaq sahəsi nəzərdə tutulur.3 

Təəssüf  ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə torpaqların böl-
güsünün hansı prinsiplər (meyarlar) əsasında aparıldığı açıqlanmır. 
Füzuli rayonunda əkinə yararlı torpaqların sahəsi Ağdam rayo-
nundan çox olsa da, nədənsə, ikinci rayonda hər ailəyə ayrılacaq 
həyətyanı torpaqların sahəsi birincidən 1,5 dəfə çoxdur. Və yaxud 
Ağdam rayonunda hər ailəyə hansı əsasla əkin üçün məhz 25 sot 
torpağın verilməsi izah edilmir. 

Bu cür bölgü pay torpaqları və həyətyanı sahələrlə bağlı Azər-
baycan Respublikası qanunvericiliyinə ziddir. Əvvəlcə, torpaq isla-
hatının mahiyyətini və birinci məhrələsinin ilkin nəticələrini, ardınca 
vaxtilə işğal altında olan torpaqlarla bağlı normativ-hüquqi aktların 

1  “Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 21-ci 
maddəsinin (Yerquruluşu işlərinin aparılması və sənədlərin verilməsi) 3-cü 
abzası.

2  https://president.az/articles/51777. 28 may 2021-ci ildə Ağdamın təməlqoy-
ma mərasimində “Ağ şəhər” layihəsinin icraçı direktoru Ruslan Sadıqovun 
Prezidentə verdiyi məlumat.

3  https://president.az/articles/53512/images. 17 oktyabr 2021-ci ildə Füzuli 
ictimaiyyəti ilə görüşdə Prezidentin çıxışı.
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tələblərini nəzərdən keçirək. Qeyd edək ki, torpaq islahatının obyekti 
dövlətin və kolxoz-sovxozların torpaqlarını birləşdirən Azərbaycan 
Respublikasının vahid torpaq fondu (ermənilərin işğal etdikləri Qa-
rabağ torpaqları istisna olmaqla) olub. Torpaq islahatı zamanı vahid 
torpaq fondunun tərkibində dövlət mülkiyyətində saxlanılan torpaq-
lar (dövlət torpaqları), bələdiyyə mülkiyyətinə verilən torpaqlar (bələ-
diyyə torpaqları) və xüsusi mülkiyyətə verilən torpaqlar müəyyən 
edilib. Torpaq islahatı Azərbaycanda torpaq mülkiyyətçisinə (dövlət, 
bələdiyyə və özəl) qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada tor-
pağı satmaq, bağışlamaq, təyinatını dəyişmək, girov qoymaq, icarəyə 
və vərəsəliyə vermək, əlavə torpaq sahəsi satın almaq hüquqlarını ve-
rib. Torpaq islahatı nəticəsində vətəndaşlara təkcə əkin üçün pay tor-
paqları paylanılmayıb, eyni zamanda, onların qanuni istifadəsindəki 
fərdi yaşayış evlərinin, həyətyanı sahələrin, fərdi, kollektiv və koope-
rativ bağların, dövlət bağçılıq təsərrüfatının idarəçiliyindəki bağların 
altında olan torpaqlar qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada 
əvəzsiz olaraq özəl mülkiyyətə verilib.  

İslahat Azərbaycan Respublikası Dövlət Aqrar İslahat 
Komissiyası, Naxçıvan Muxtar Respublikası Aqrar İslahat 
Komissiyası, rayon və yerli aqrar islahat komissiyaları tərəfindən 
həyata keçirilib. Torpaq islahatının aparılması üçün “Sovxoz və 
kolxozların islahatı haqqında”, “Torpaq islahatı haqqında”, “Aqrar 
islahatın əsasları haqqında” qanunlar qəbul olunub, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Aqrar İslahatı Komissiyasının hazırladığı 9 
normativ hüquqi akt1 Prezident fərmanı ilə təsdiq edilib. 

Azərbaycan Respublikasında torpaq islahatının 1997-1999-cu 
illəri əhatə edən birinci mərhələsində ölkədə mövcud olmuş 2032 
(bəzi mənbələrdə 20412) kollektiv təsərrüfat, yəni kolxoz və so-
vxozlar ləğv edilib, onların əkinə yararlı münbit torpaqları əhaliyə 

1  http://www.e-qanun.az/framework/12151#_edn2
2  Xalq qəzeti, 3 dekabr 2010-cu il, səh. 5, “Torpaqlardan səmərəli istifadə döv-

lətin aqrar siyasətinin prioritet istiqamətidir” məqaləsi.
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paylanılıb. Bu mərhələdə Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş əra-
zilər istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasında torpaq payı al-
maq hüququ olan 873 618 ailədən 869 268 ailəyə, yəni 3 442 778 
şəxsə torpaq payı verilib, torpaq islahatı 99.5% yerinə yetirilib.1 

Torpaq islahatı nəticəsində Azərbaycanın vahid torpaq fondunu 
təşkil edən 8 641 506 hektar torpaq sahəsindən 4 913 639 hektarı, 
başqa sözlə 56,9 faizi dövlət mülkiyyətində saxlanılıb, 2 032 744 
hektarı, yəni 23,5 faizi bələdiyyə mülkiyyətinə verilib, 1 695 123 
hektarı, yəni 19,6 faizi isə xüsusi mülkiyyətə ayrılıb.2

İslahat işğal altında olan torpaqları əhatə etmədiyindən, bu 
məsələ ilə bağlı müvafiq qanunvericilik aktlarında xüsusi müddəa-
lar nəzərdə tutulub. “Torpaq islahatı haqqında” qanunun “Ermə-
nistan Respublikasının hərbi təcavüzü nəticəsində zəbt edilmiş tor-
paqların azad olunmasından sonra torpaq islahatının aparılması” 
adlı 24-cü maddəsində yazılır: “Ermənistan Respublikasının hərbi 
təcavüzü nəticəsində zəbt edilmiş torpaqların azad olunmasından 
sonra torpaq islahatlarının aparılması və həmin torpaqlardan məc-
buri köçürülmüş şəxslərin xüsusi mülkiyyətinə torpaqların verilməsi 
bu Qanunda göstərilən qaydada həyata keçirilir. İşğal altından azad 
olunan torpaqlarda islahatın aparılması, həmin  ərazilərdə iqtisa-
diyyatın bərpası dövlət proqramı əsasında həyata keçirilir.”3 “So-
vxoz və kolxozların islahatı haqqında” qanunda isə təsbit olunub 
ki, dövlət işğaldan azad edilmiş ərazilərdə islahatın məqsədli dövlət 
proqramı əsasında aparılmasını təmin edir.4

Qanunvericilikdə Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərin-
də torpaq islahatının aparılması ilə bağlı 3 diqqətçəkən məqam var. 

1  https://agroeconomics.az/az/article/38/
torpaqlarin-konsolidasiyasinin-kend-yerlerinin-ink/

2  http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2010/dekabr/145010.htm. 
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin məlumatı.

3  http://www.e-qanun.az/framework/4207
4  http://www.e-qanun.az/framework/9207
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Birinci məqam, həmin torpaqların qanuni sahibləri (vaxtilə həmin 
torpaqlarda yaşamış məcburi köçkünlər) arasında paylanılmasının 
vacibliyidir. İkinci məqam, Qarabağda torpaq islahatının birinci 
mərhələnin qaydalarına uyğun vahid meyarlar (“Torpaq islahatı 
haqqında” qanun) əsasında aparılması müddəasıdır. Nəhayət, qa-
nunvericilikdə o da nəzərdə tutulur ki, islahat iqtisadiyyatın bər-
pasını nəzərdə tutan məqsədli dövlət proqramı əsasında həyata 
keçirilməlidir.

Mövcud şərait Qarabağın işağldan azad olunmuş ərazilərində 
torpaq islahatının keçirilməsi ilə bağlı bir çox obyektiv və subyektiv 
çətinliklər yaradır. Obyektiv çətinlik torpaq payına hüququ çatan 
əhalinin siyahısının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır. Qanunverici-
lik sovxoz və kolxozlarda daimi işləyənlərin, 16 iyul 1996-cı ilədək 
daimi yaşayış yeri sovxozun və kolxozun ərazisində olan şəxslərin 
və həmin tarixədək sovxozun və ya kolxozun ərazisində yaradılmış 
müəssisələrin, kooperativlərin, kiçik müəssisələrin, kəndli (fermer) 
təsərrüfatlarının və digər kənd təsərrüfatı istehsalı müəssisələrinin 
təsisçilərinin, əsas iş yeri həmin müəssisələr olanların  və sovxoz və 
kolxozlardan təqaüdə çıxaraq, müvafiq rayonun (şəhərin) ərazisin-
də yaşayanların sovxoz və kolxozların özəlləşdirilən torpaqlarından 
pay almaq hüququnu tanıyır. 

Qarabağda pay torpaqlarına hüququ olanların siyahısının 
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı ciddi ictimai müzakirələrə ehtiyac var. 
Çünki qeyd olunan tarixdən keçən 26 il müddətində pay torpaqla-
rına hüququ olan məcburi köçkünlərin əksəriyyəti vəfat edib. Əgər 
ciddi ictimai nəzarət və şəffaflıq olmasa, torpaqların 1996-cı ilədək 
mövcud olan siyahı əsasında bölüşdürülməsi və vəfat edənlərin pay 
torpaqlarının onların varisləri arasında paylanılması ciddi problem-
lərlə müşayiət oluna bilər. İkinci variant kimi torpaqların Qarabağa 
qayıtmağa razılıq vermiş və məskunlaşmış əhali arasında bölüşdü-
rülməsi də nəzərdən keçirilə bilər. Bu variantda isə islahatın torpağa 
hüququ olanları tam əhatə etməməsi, hədəf  qrupdan kənarlaşması 
riski var.
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İslahatla bağlı digər (əsas) çətinlik ölkə rəhbərliyi tərəfindən 
Qarabağda işğaladək mövcud olan inzibati ərazi bölgüsünün də-
yişdirilməsinə, ərazi vahidlərinin (rayon, şəhər, şəhər rayonu, qəsə-
bə, kənd) birləşdirilməsinə qərarın verilməsi, baş planların ərazi 
vahidlərinin birləşdirilməsi prinsipi əsasında hazırlanmasıdır. İl-
kin məlumatlara görə, Ağdam rayonunda əhalinin 70 faizindən 
çoxu çoxmərtəbəli binalarda məskunlaşdırılacaq, ətraf  kəndlər 
Ağdam şəhərinə birləşdiriləcək və beləliklə, kəndlərin sayı 71-dən 
33-ə düşəcək. Füzuli rayonunun baş planına əsasən, işğaldan azad 
olunmuş 1 şəhər və 61 kəndin - 1 şəhər, 20 kənddə birləşdirilməsi 
nəzərdə tutulur. Kəndlərin kəndlərə və ya şəhərə birləşdirilməsi pay 
torpaqlarının bölünməsi zamanı böyük problemlər yarada bilər. 
Çünki torpaq paylarının ölçüsü sovxozun və ya kolxozun özəlləş-
dirilən torpaqlarının sahəsindən, keyfiyyətindən və torpaq payı al-
maq hüququ olan subyektlərin sayından asılı olaraq müəyyən edilir. 
Hər bir subyektə düşən orta torpaq payının ölçüsü isə sovxozun və 
ya kolxozun özəlləşdirilən ümumi torpaq sahəsinin hüquqi çatan 
subyektlərin sayına bölünməsi yolu ilə təyin edilir.1

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının2 
94-cü maddəsinin (Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müəyyən et-
diyi ümumi qaydalar) I hissəsinin 21-ci bəndinə uyğun olaraq ölkədə 
ərazi quruluşu ilə bağlı bütün məsələlər (o cümlədən, ərazi vahidlə-
rinin birləşdirilməsi) Milli Məclisin səlahiyyətlərinə aiddir, ölkə Pre-
zidenti şifahi tapşırıqla, fərman və ya sərəncamla ərazi vahidlərini 
qeydə ala, qeydiyyatdan çıxara, sərhədlərini müəyyən edə və ya də-
yişdirə bilməz. Hətta ərazi  vahidlərinə ad verilməsini (dəyişdirilmə-
sini) və onların statusunun (şəhər, kənd, qəsəbə) müəyyən edilməsini 
(dəyişdirilməsini) də parlament tənzimləyir. 

Qarabağda planlaşdırılan ərazi vahidlərinin birləşdirilməsi 

1  “Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, maddə 13.   
Torpaq paylarının müəyyən edilməsi

2  http://www.e-qanun.az/framework/897
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“Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa1 müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin vəsatəti əsasında parlament tərəfindən həyata keçi-
rilməlidir. Qeyd edək ki, bu prosesdə əhalinin də iştirakı nəzərdə 
tutulur. Qanunun 13-2-ci maddəsinə (Vətəndaşların yığıncağına (yı-
ğıncaqlarına) dair tələblər) müvafiq olaraq “...ərazi vahidləri qeydə 
alındıqda, birləşdikdə, inzibati tabeliyi dəyişdirildikdə, onlara 
ad verildikdə və ya adları dəyişdirildikdə hər bir ərazi vahidinin 
ərazisində yaşayan və səsvermə hüququna malik olan vətəndaşların 
azı 25 faizinin müvafiq məsələyə münasibət bildirməsini təmin 
edən yığıncaq (yığıncaqlar) keçirilir. Yığıncaqda (yığıncaqlarda) 
iştirak etmiş vətəndaşların yarısından çoxu ərazi vahidinin qeydə 
alınmasının, birləşməsinin, inzibati tabeliyinin dəyişdirilməsinin, 
ərazi vahidinə ad verilməsinin və ya onun adının dəyişdirilməsinin 
“lehinə” səs verdikdə müvafiq qərar qəbul edilir.” Göründüyü kimi 
Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərində kəndlərin kəndlərə 
və ya şəhərlərə birləşdirilməsi qanunla tənzimlənən mürəkkəb 
prosedurlara malik məsələdir, ancaq təəssüf  ki, bu qanunvericiliyə 
əməl olunmur. 

KTN-dən bildiriblər ki, onlarda torpaq islahatının aparılıb-a-
parılmaması ilə bağlı hər hansı məlumat yoxdur, torpaq islahatı-
nın aparılması səlahiyyəti dövlət başçısındadır. Nazirliyin nəzdində 
fəaliyyət göstrərən ATM2-in ekspertləri isə “İşğaldan azad olunan 
ərazilərimizdə kənd təsərrüfatı sahəsinin bərpası istiqamətləri və is-
tehsal göstəricilərinin proqnozlaşdırılmasi” adlı tədqiqatda torpaq 
islahatının çatışmazlığı kimi əkin sahələrinin kiçik hissələrə parça-
lanmasını qeyd ediblər.

1  http://www.e-qanun.az/framework/510
2  https://agroeconomics.az/az/article/34/

isgaldan-azad-olunan-erazilerimizde-kend-teserrufa/
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Nəticələr

İğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq-
lardan istifadənin monitorinqinin aparılması aşağıdakı nəticələrə 
gəlməyə əsas verib:

1. İşğaldan azad olunmuş Qarabağ torpaqlarının minalardan 
təmizlənməsi və bərpası yalnız Azərbaycanın daxili maliy-
yə gücü hesabına həyata keçirilir, hələki bu prosesdə xarici 
ölkələrdən yalnız Türkiyə şirkətləri iştirak edir.  

2. Xarici şirkətlər, xüsusilə ABŞ və Avropa şirkətləri korrupsi-
ya və qeyri-şəffaf  mexanizmlərin tətbiqi səbəbindən işğaldan 
azad olunmuş ərazilərdə işləməkdə maraqlı deyillər. ABŞ-ın 
Azərbaycandakı səfiri son 6 ayda 2 dəfə (27 oktybar 2021 və 
19 aprel 2022) “Açıq tenderlər keçirilsə, ABŞ şirkətləri Qara-
bağın bərpasında iştirak edə bilər” açıqlaması verib.1 

3. İşğaldan azad olunmuş Qarabağ torpaqlarında torpaqların 
minalardan təmizlənməsi, infrastrukturun bərpası, yaşayış 
məskənlərinin tikilməsi, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların 
əkin üçün hazır vəziyyətə gətirilməsi üçün 2021-2022-ci illər-
də dövlət büdcəsindən ayrılan təqribən 2 milyard 600 milyon 
dollarlıq (4,4 mln. manat) vəsait yetərsizdir. Prosesin bu templə 
aparılması əhalinin Qarabağa dönüşünü 10 illərlə uzada bilər;

1  https://apa.az/az/xeber/xarici-siyaset/bir-sira-abs-sirketi-azerbaycanin-a-
zad-olunmus-erazilerinde-ise-baslamaq-ucun-muqavile-baglayib-667841, 
https://report.az/qarabag/sefir-abs-isgaldan-azad-edilmis-erazilerde-minate-
mizleme-prosesini-destekleyir/
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4. Hökumət əhalinin Qarabağa qayıtmasında maraqlı görün-
mür. Ona görə də, ilk növbədə yaşayış məskənləri deyil, əkinə 
yararlı torpaqlar minalardan təmizlənir;

5. Qarabağda əkinə yararlı torpaqların icarəyə verilməsi ilə 
bağlı Prezidentin “Azərbaycan Respublikasının işğaldan 
azad edilmiş ərazilərində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqla-
rın idarə edilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” fərmanı 
qeyri-qanunidir. Qeyd olunan fərmanın tənzimlədiyi müna-
sibətlər Azərbaycan Konstitusiyasına uyğun olaraq “Torpaq 
icarəsi haqqında” qanuna dəyişikliklərlə həyata keçirilməli-
dir. Dolayısı ilə dövlət torpaqlarının icarəyə verilməsi qayda-
sının müəyyən edilməsi və dəyişdirilməsi parlamentin səla-
hiyyətlərinə aid olan məsələdir.  

6. Qarabağın (şəhər və kəndlərin) bərpası ilə bağlı hazırlanan 
sənədlərdə (baş plan və sair) və müzakirələrdə vaxtilə həmin 
ərazilərdə yaşamış əhalinin rəyi nəzərə alınmır;

7. Kəndlərin, qəsəbələrin birləşdirilməsi və ləğvi parlamentin 
səlahiyyətinə aid məsələ olsa da, bugünədək Prezidentin şi-
fahi tapşırığı əsasında ərazi vahidlərinin azaldılması (ixtisarı) 
prinsipi əsasında baş planlar hazırlanır;

8. Rayon mərkəzlərinin onlara yaxın kəndlər hesabına böyü-
dülməsi, şəhərsalma ilə bağlı sənədlərdə rayonlarda işğala-
dək mövcud olan kəndlərin sayının birləşdirilərək azaldılması 
əkin üçün yararlı torpaqların sahəsinin artırılması məqsədilə 
həyata keçirilir;

9. Minalardan təmizlənən əkinə yararlı torpaqlar və vaxtilə 
ermənilərin qanunsuz istifadə etdikləri Qarabağ torpaqları 
hakim ailəyə və inhisarçı məmuralara məxsus olan şirkətlər 
tərəfindən müsabiqə (hərrac) keçirilmədən əkilir;

10. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə istifadə olunan kənd təsər-
rüfatı təyinatlı torpaqların sahəsi ilə bağlı açıqlanan rəsmi 
məlumatlar ziddiyyətlidir. Azərbaycan Prezidenti 2022-ci 
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ildə Qarabağda 50 min hektaradək torpağın əkiləcəyini bil-
dirib. Lakin 2021-ci ilin sonlarında Türkiyədən Şərqi Zəngə-
zur iqtisadi rayonuna toxum göndərən Türkiyə şirkəti “Ek-
men Tarım” 2021-ci ilin soununadək 90 min ha torpaqda 
əkilmək üçün toxum tədarük edəcəyini açıqlayıb; 

11. Qarabağ torpaqlarından qanunsuz istifadə edən şirkətlər 
əkinə (taxıl əkilməsi, yeni üzüm və intensiz meyvə bağlarının 
salınması) və bəzi hallarda məhsula (şəkər çuğunduru və sair) 
görə dövlət büdcəsindən milyonlarla manat subsidiya alırlar;

12. Məmur təsərrüfatlarının xeyrinə torpaqların təyinatının də-
yişdirilməsi kimi bugünədək Azərbaycanın müxtəlif  rayon-
larında istifadə edilən zərərli praktikanın Qarabağda tətbiqi 
məqsədilə qanunverciliyə dəyişiklik olunub, prosedurlar 
sadələşdirilib, torpaqların kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq 
kateqoriyasına aid edilməsi, habelə icarəyə verilməsi nəzər-
də tutulan torpaqlarda həmin kateqoriya daxilində kənd 
təsərrüfatı yerlərinin (uqodiyaların) dəyişdirilməsi təşəbbüsü 
KTN-ə, səlahiyyəti NK-ya verilib;

13. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilə-
rində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı 
Əlaqələndirmə Qərargahı, torpaqların icarəyə verilməsi 
funksiyasını həyata keçirən, bəzi hallarda dövlət layihələ-
rinin sifarişçisi qismində çıxış edən KTN və fəaliyyətlərin 
əlaqələndirilməsini həyata keçirməli olan NK Qarabağdakı 
fəaliyyətləri ilə bağlı hesabatlı deyillər, rəsmi sorğulara cavab 
vermirlər;

14. Hakimiyyət işğaldan azad olunmuş rayonlar məskunlaşdırıl-
dıqdan sonra bu ərazilərdə torpaq islahatının keçirilməsini 
planlaşdırmır, indidən əkinə yararlı torpaqların və həyətyanı 
sahələrin qeyri-qanuni, əsassız prinsiplər əsasında bölgüsünü 
aparır.
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Tösviyələr

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq-
lardan istifadənin monitorinqinin aparılması sayəsində əldə edilmiş 
nəticələr əsasında dövlət qurumlarına, xüsusilə, Azərbaycan Res-
publikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəz-
ləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı yaradılmış Əlaqələndirmə Qərar-
gahına, KTN və NK-ya təqdim etmək üçün aşağıdakı tövsiyələr 
hazırlanıb:

1. Qarabağa yerli əhalinin köçürülməsinədək kənd təsərrüfatı 
təyinatlı torpaqların müvəqqəti istifadəsi təyinatla yox, qa-
nunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilsin;

2. “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilə-
rində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların idarə edilməsi ilə 
bağlı bəzi məsələlər haqqında” fərman qeyri-qanuni olduğu 
üçün ləğv edilsin, Qarabağda dövlət torpaqlarının icarəyə 
verilməsi zamanı “Torpaq icarəsi haqqında” qanunun tələb-
ləri tətbiq edilsin;

3. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarla paralel olaraq yaşayış 
məskənlərinin də minalardan təmizlənməsi sürətləndirilsin;

4. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaşayış məskənlərinin 
birləşdirilməsi Konstitusiyaya müvafiq olaraq əhalinin rəyi 
nəzərə alınmaqla (qanunverticiliyin tələblərinə uyğun olaraq 
vətəndaşların yığıncaqları keçirilməklə) icra olunsun və nəti-
cə parlament tərəfindən müvafiq qanunla təsdiq edilsin;
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5. Həyətyanı sahələrin və sovxoz və kolxozların əkin üçün yararlı 
torpaqlarının yerli əhali arasında bölünməsi torpaq islahatını 
tənzimləyən qanunvericiliyin tələblərinə uyğun icra olunsun;

6. Qarabağda torpaq islahatının aparılması üçün zəruri prose-
durların həyata keçirilməsi məqsədilə ilkin olaraq aşağıdakı 
hazırlıq işləri həyata keçirilsin:
6.1 Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərində ümumi tor-

paq fondunun (dövlət torpaqları və vaxtilə kolxoz və sovxozla-
ra məxsus olan) dəqiq sahəsinin müəyyən edilməsi;

6.2 Şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məntəqələrinin baş planlarıının 
hazırlanmasının sürətləndirilməsi;

6.3 Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsinin icrası;
6.4 Torpaqların keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsinin həyata ke-

çirilməsi;
6.5 Dövlət mülkiyyətində saxlanılmalı torpaqların təyin edilməsi;
6.6 Bələdiyyə mülkiyyətinə veriləcək torpaqlar (ümumi istifadədə 

olan, fiziki və hüquqi şəxslərin istifadəsində olan və ehtiyat 
fondu torpaqları) müəyyən olunması;

6.7 Xüsusi mülkiyyətə veriləcək keyfiyyətli torpaqların sahəsinin 
müəyyənləşdirilməsi;

6.8 Torpaq payı və həyətyanı sahə almaq hüququna malik olan 
şəxslərin siyahısının hazırlanması;

6.9 Yerquruluşu layihələrinin hazırlanmasının sürətləndirilməsi;

7. Qarabağda minalardan təmizlənən, əkin üçün hazırlanan, 
əkilən torpaqlar və ayrı-ayrı bitki növləri üzrə götürülən 
məhsul barədə detallı məlumatlar açıqlansın;

8. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilə-
rində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı 
yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahının, KTN-nin və NK-
nın Qarabağla bağlı fəaliyyətinin şəffaflaşdırılması və hesa-
batlılığı təmin olunsun;
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9. Qarabağda minalardan təmizlənmiş əkin sahələrində, “Ağıllı 
kənd”lərdə, aqroparklarda  çalışan işçilərlə əmək qanunveri-
ciliyinin tələblərinə müvafiq olaraq əmək müqaviləsi bağlanı-
laraq, elektron sistemə daxil edilsin, onlar üçün münbit əmək 
şəraiti şərtləri təmin olunsun.

10. Qarabağdakı otlaq, örüş və biçənək torpaqlarının təyinatı-
nın dəyişdirilərək əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsi kimi yalnız 
məmur sahibkarların maraqlarına xidmət edən zərərli prak-
tikaya son qoyulsun;

11. Qarabağda kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkət-
lərin adları, istifadə etdikləri torpaqların sahəsi, götürdüklə-
ri məhsullar və dövlət büdcəsindən aldıqları əkin və məhsul 
subsidiyaları barədə məlumatlar açıqlansın. 
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Əlavələr 

Diaqram 1. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə icra olunan investisya 
layihələrinin məbləğlərinə görə sektorlar üzrə bölgüsü

Diaqram 2. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə investisiya layihələri üzrə 
yaradılan iş yerlərinin sektorlar üzrə bölgüsü

  Kənd təsərrüfatı  
68 051 000 manat (95%)

  Ticarət və xidmət 
2 627 500 manat (4%)

  Sənye 
928 000 manat (1%)

  Kənd təsərrüfatı 

  Sənaye

  Ticarət və xidmət

95%

43%

33%

24%

4%
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Cədvəl 2. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə perspektivdə nəzərdə 
tutulan ticarət və xidmət üzrə investisiya layihələri

Şirkətin adı Layihənin adı La
yi
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ni

n 
də

yə
ri,

 m
ln

. 
m
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at
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la
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b 
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an

 
ər

az
i, 

ha

1 “Araz Supermarket” 
MMC

Mağazalar şəbəkəsinin 
yaradılması

5 80 Xocavənd 0.13

2 “Oba Market” MMC Mağazalar şəbəkəsinin 
yaradılması

2.5 100 Kəlbəcər və 
Xocavənd 
rayonları, 

Şuşa şəhəri

0.26

3 “Ortoped” MMC Tibb mərkəzinin yaradılması 0.5 20 Füzuli və 
Ağdam 
rayonları

0.04

Cəmi: 8 200 0,43

Cədvəl 3. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə sənaye sektorunda icra 
olunan investisya layihələri

Şirkətin adı
Fəaliyyət 
istiqaməti

Layihənin 
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2

1 “Azhun Holdinq” 
MMC

Qida 
məhsullarının 
istehsalı

Çörək 
zavodlarının 
yaradılması

768* 768* 65* 65* Şuşa, 
Laçın

520 
300

2 “Azcake” MMC Qida 
məhsullarının 
istehsalı

Şirniyyat 
istehsalı

160 151,5 4 4 Şuşa 250

CƏMİ: 928 919,5 69 69 1070

* Hər iki layihə üzrə)
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