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Xülasə 

 

Bu monitorinq hesabatı Qarabağın işağldan azad olunmuş ərazilərində kənd təsərrüfatı 

torpaqlarının istifadəsi sahəsində mövcud vəziyyətin aşkara çıxarılması məqsədilə hazırlanıb. Monitorinq 

hesabatının hazırlanmasında müxtəlif vasitələrlə (fermerlər arasında sorğu və fokus-qrup müzakirələrinin 

keçirilməsi, internet resurslarından məlumatların toplanılması, yerlərdə xüsusi şəxslər vasitəsilə 

informasiyaların yığılması və sair) əldə olunan faktlar, məlumatlar emal edilib. Monitorinq hesabatı 

aşkara çıxarıb ki, Qarabağda minalardan təmizlənən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar və vaxtilə 

ermənilər tərəfindən qanunsuz əkilən ərazilər hazırda Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasının (AR PA) nəzarəti altında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin (KTN) vasitəsilə istifadəyə 

(icarəyə) verilir. Qarabağ torpaqlarını əkib-becərən şirkətlər əvvəllər torpaqların qanunsuz yollarla ələ 

keçirilməsində adları hallanan, hakim ailəyə və inhisarçı məmurlara məxsus iri təsərrüfatlardır.  

Araşdırmalar aşkara çıxarıb ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə müvəqqəti əkin dövriyyəsinə 

cəlb edilən torpaqların sahəsi, tədarük edilən məhsulun növü, miqdarı, əkin işlərini və büdcə vəsaiti 

hesabına dövlət sifarişlərini həyata keçirən şirkətlərin adları qanunvericiliyə zidd olaraq ictimaiyyətdən 

gizli saxlanılır. Qarabağda həyata keçirilən işlərlə bağlı Prezidentin fərmanı ilə işğaldan azad edilmiş 

ərazilərdə sosial-iqtisadi, humanitar, təşkilati və digər təxirəsalınmaz məsələlərin həlli, eləcə də bu sahədə 

fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məqsədilə yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahının qısa mətbuat 

açıqlamalarını nəzərə almasaq, digər məlumat verilmir. Bu sahədə ən qeyri-şəffaf qurum KTN-dir. 

Nazirlik Qarabağda icarəyə verdiyi əkin yerləri və sifarişçisi olduğu layihələrlə bağlı sorğuları 

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 proqnozlaşdırılan əkin sahələri, 2020 və 2021-ci illərdə becərilən torpaq sahələri, 

2022-ci ildə gözlənilən əkin, əkini həyata keçirən şirkətlər, toxum tədarükü, qanunsuz əkinlə bağlı dövlət 

büdcəsindən əkin sahəsinə və məhsula görə verilən subsidiyanın məbləğləri, bu şirkətlərə dövlət 

tərəfindən vergi, sosial ödəmə, idxal rüsumu və güzəştli kredit mexanizmlərinin yaradılması, eyni 

zamanda Qarabağ torpaqlarının əhali arasında gözlənilən bölgüsü (həyətyanı sahələr və əkin üçün nəzərdə 

tutulan), torpaq islahatının (dövlət torpaqlarının bir hissəsinin mülkiyyət növünün bələdiyyə və özəl 

olaraq dəyişdirilməsi) həyata keçirilməsi imkanları və bu sahədəki mövcud hüquqi baza detallı şəkildə 

nəzərdən keçirilib. Monitorinq hesabatına araşdırmanın ümumiləşdirilmiş nəticələri və tapıntılar əsasında 

hazırlanmış tövsiyələrlə yekun vurulub. 
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1. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə idarəetmənin təşkili 

 

27 sentyabr 2020-ci ildə başlanan və 44 gün davam edən ikinci Qarabağ müharibəsi 10 noyabr 2020-

ci ildə üçtərəfli (Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya) Bəyanatının
1
 imzalanması ilə yekunlaşdı, Azərbaycan 

30 ilə yaxın işğal altında olan ərazilərinin böyük bir hissəsini, xüsusilə 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 “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti 

xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında” Fərmanı
2
 ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, Azərbaycan 

Respublikasının inzibati ərazi bölgüsünə müvafiq olaraq, hər rayon üzrə xüsusi idarəetməni həyata 

keçirən müvəqqəti komendantlıqlar yaradıldı. Komendantlar Azərbaycan 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 torpaqların müəyyənləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı texnikası və istehsal 

vasitələrinin, kənd təsərrüfatı heyvanlarının uçotunun aparılması, saxlanılması və mühafizəsi, fitosanitar 

və epizootik vəziyyətin ilkin qiymətləndirilməsi də tapşırıldı. Fərmanda müvəqqəti komendantlıqların 

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 ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə 

Qərargahının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı imzalandı.
3
 

Sərəncamla 10 noyabr bəyanatında nəzərdə tutulmuş müddəaların icrasından irəli gələn, habelə 

Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində sosial-iqtisadi, humanitar, təşkilati və 

digər təxirəsalınmaz məsələlərin həlli, eləcə də bu sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məqsədilə 

yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahının tərkibi elan olundu. Qərargahın rəhbəri Azərbaycan Respublikası 

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 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

xüsusi nümayəndəliklərinin təsis edilməsi haqqında Prezident Fərmanı imzalandı.
4
 Fərmanda Xüsusi 

                                                           
1
 https://president.az/az/articles/view/45923 

2
 http://www.e-qanun.az/framework/46229 

3
 https://president.az/az/articles/view/47738 

4
 https://president.az/az/articles/view/50281 

https://president.az/az/articles/view/45923
http://www.e-qanun.az/framework/46229
https://president.az/az/articles/view/47738
https://president.az/az/articles/view/50281
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nümayəndəliklərin yaradılması zərurəti işğaldan azad edilmiş ərazilərin dirçəlişi istiqamətində quruculuq, 

bərpa və yenidənqurma işlərinin sürətləndirilməsi, bu hədəfə nail olunmasında dövlət orqanlarının 

(qurumlarının) və digər təşkilatların əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin gücləndirilməsi, habelə idarəetmədə 

çevikliyin və səmərəliliyin artırılması kimi əsaslandırılırdı. Xüsusi nümayəndəliklərin rəhbərləri Prezident 

tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir və birbaşa Prezidentə tabedir. Əvvəlcə, işğaldan azad 

olunmuş hər bir rayona Prezidentin Xüsusi Nümayəndəsinin göndərilməsi praktikasına üstünlük verildi, 

Şuşa və Ağdam rayonlarına xüsusi nümayəndələr təyin olundu.  

Lakin sonradan işğaldan azad olunmuş ərazilər nəzərə alınmaqla, Azərbaycanın mövcud iqtisadi 

rayonlarının strukturu dəyişdirildi və Birinci vitse-prezidentin köməkçisi Emin Hüseynov yeni yaradılmış 

Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə (Şuşa rayonu istisna olmaqla) 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi təyin edildi
5
 və Ağdam şəhəri daxil olmaqla 

Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş hissəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi 

nümayəndəliyi vəzifəsi ləğv olundu. 4 may 2022-ci ildə isə Prezident ailəsinə məxsus olan “Paşa 

Holdinq”ə daxil olan “Agro Dairy” şirkətinin idarə heyətinin sədri Vahid Hacıyev Zəngilan rayonunda 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi təyin edilib.
6
 

Qeyd edək ki, iqtisadi rayonların strukturunun dəyişdirilməsi “Azərbaycan Respublikasında iqtisadi 

rayonların yeni bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı” ilə həyata keçirilib.
7
 

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 baxılmasını şərtləndirir. 

Fərmanla həmin tarixə mövcud olan 10 iqtisadi rayon ləğv edilib, onların və işğaldan azad olunmuş 

ərazilərin bazasında 14 iqtisadi rayon yaradılıb. Yeni yaradılmış Qarabağ (Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, 

Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və Tərtər rayonları) və Şərqi Zəngəzur (Cəbrayıl, 

Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonları) iqtisadi rayonları işğaldan azad edilmiş əraziləri əhatə 

edir. 

Qeyd edək ki, işğal azad edilmiş ərazilərdə mövcud olan kənd təsərrüfatı torpaqlarının idarə olunması 

məsələləri də ayrıca fərmanla tənzimlənir. 27 aprel 2021-ci ildə imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının 

işğaldan azad edilmiş ərazilərində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların idarə edilməsi ilə bağlı bəzi 

məsələlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı”
8
 ilə qeyd olunan məsələlərlə bağlı 

səalhiyyətlər müvəqqəti olaraq KTN-ə həvalə edilib.  

 

 

                                                           
5
 https://president.az/az/articles/view/54468 

6
 https://president.az/az/articles/view/55934 

7
 https://president.az/az/articles/view/52389 

8
 https://president.az/az/articles/view/51301 

https://president.az/az/articles/view/54468
https://president.az/az/articles/view/55934
https://president.az/az/articles/view/52389
https://president.az/az/articles/view/51301
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2. İşğaldan azad olunmuş rayonların kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq potensialı: rəsmi 

statistika və proqnozlaşdırma
9
 

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 

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,
10

 Xankəndi ilə Ermənistanı birləşdirən yeni yolun çəkilməsi səsəbindən 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.  

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 planlaşdırılır. 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 hektar 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 sahəsi 24,9 min hektar təşkil edib. İşğaldan öncə, 1988-ci ildə 6,6 min 

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 bostan 

                                                           
9
 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. 
10

 https://president.az/az/articles/view/52219 

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
https://president.az/az/articles/view/52219
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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 payızlıq 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 rayonunun cəmi əkin sahəsi 6,7 min hektar təşkil edib.  

 

Cədvəl 1. İşğaldan azad olunmuş rayonların əkin sahələrinin proqnoz göstəriciləri 

            Ağdam Füzuli Cəbrayıl
11

 Zəngilan
12

 Qubadlı Kəlbəcər 

Taxıl 18629 40752 8883 1929 11866.5 1000 

Pambıq  3137 1341 _ _ _ _ 

Tütün _ _ _ 359 500 223 

Kartof     558 200 m.y. m.y. 396.4 481 

Tərəvəz  9258 500 m.y m.y 246.4 100 

Bostan bitkiləri 570 475 m.y. m.y. 242 150 

Meyvə və giləmeyvə 3000 2000 m.y. m.y. 3000 500 

Üzüm 500 1337 6570 2391 500 _ 

Digər _ 822 8995 1929 _ 220 

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

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

Cədvəl 1-in məlumatlarından göründüyü kimi, Şuşa, Laçın, Hadrut, Xocavənd istisna olmaqla 

işğaldan azad olunmuş 6 rayonda əkinə yararlı torpaq sahələri təxminən 134 105 hektardır. Bundan 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-otlaq 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 yanında Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi  

(ATM) də hesablamalar aparıb. Mərkəzin Ağdam və Füzuli rayonlarının işğala məruz qalmayan 

ərazilərindəki faktiki sahələr də nəzərə alınmaqla apardığı hesablamanı əks etdirən cədvəli təqdim edirik. 

 

                                                           
11

 1988-ci ilin rəsmi statistikası 
12

 1988-ci ilin rəsmi statistikası 
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Cədvəl 2. Perspektivdə əkin sahələrinin proqnozlaşdırılan strukturu, ha
13

      

 

Taxıl Pambıq Tütün 

Kartof, 

tərəvəz, 

bostan 

Yem 

bitkiləri Meyvə və 

giləmeyvə 
Üzüm 

Rayon 

üzrə 

cəmi 

sahə 

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 

 

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 metodu 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 əkmələrin cari peyk təsvirləri əsasında 

vektorlaşması aparılıb və Coğrafi İnformasiya Sistemləri bazasına daxil edilərək xəritələşməsi təmin 

edilib. Hesabatda hazırda Azərbaycanın Milli Ordusunun nəzarətində olan ərazilərdə 147 min hektar 

əkinə yararlı torpaq sahəsinin olduğu yazılır.
14

 

“Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı: qlobal çağırışlar və Azərbaycanda həyata keçirilən 

islahatlar” adlı elmi-praktiki konfransda (15 dekabr 2020-ci il) səsləndirilmiş fikirlərə görə, torpaq balansı 

məlumatlarına əsasən işğaldan azad olunan ərazilərdə kənd təsərrüfatının bərpasından sonra 200 min 

hektardan çox torpaq sahəsinin əkin üçün istifadə ediləcəyi proqnozlaşdırılır ki, bunun da təqribən 9 min 

ha həyətyanı sahələrdir.
15

 

Bir faktı da nəzərə almaq lazımdır ki, işğaladək Qarabağın meşə fondu 260 000 hektar olub. Bu 

da Azərbaycan meşələrinin 26%-i deməkdir.
16

 Ancaq işğal dövründə Qarabağın meşə fondunun böyük bir 

hissəsi talan olunub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Xidmətinin ilkin 

hesablamalarına görə, işğal dövründə Qarabağ meşələrinin 56 min hektarı ermənilər tərəfindən məhv 

edilib.
17

 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 

                                                           
13

 https://agroeconomics.az/az/article/34/isgaldan-azad-olunan-erazilerimizde-kend-teserrufa/ 
14

 Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il üzrə hesabatı. 
15

 https://atm.gov.az/pdf/magazine/4.pdf. Firdovsi Fikrətzadə. İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə kənd təsərrüfatı 
sahəsinin bərpası istiqamətləri və istehsal göstəricilərinin proqnozlaşdırılması. 
16

 Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y. Azərbaycanın meşələri. Bakı, Elm, 2002, 472 s 
17

 https://report.az/qarabag/bu-il-yaz-ekin-dovrunde-qarabagda-100-hektar-erazide-ekin-isleri-aparilacaq/ 

https://agroeconomics.az/az/article/34/isgaldan-azad-olunan-erazilerimizde-kend-teserrufa/
https://atm.gov.az/pdf/magazine/4.pdf
https://report.az/qarabag/bu-il-yaz-ekin-dovrunde-qarabagda-100-hektar-erazide-ekin-isleri-aparilacaq/
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tondan çox  palıd toxumu səpilib.
18

 Zəngilan rayonunda 2021-ci ildə 5 hektarda 2620 meyvə tingi əkilərək 

Azərbaycan-Türkiyə Qardaşlıq bağı salınıb.
19

 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 torpaqların sahəsi ilə bağlı göstəricilər fərqlidir. II Qarabağ müharibəsi 

bitdikdən dərhal sonra “Azərkosmos”
20

 vasitəsilə işğal dövründə ermənilər tərəfindən əkilmiş və 

minalanmış əkinə yararlı torpaqların müəyyənləşdirilməsi işinə başlanılıb. Hələ 6 yanvar 2021-ci ildə 

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə
21

 bu 

məsələ xüsusi olaraq müzakirə edilib, baş nazirin müavini və kənd təsərrüfatı naziri tərəfindən müvafiq 

arayışlar verilib. Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov həmin tədbirdəki çıxışında deyib ki, nazirlik 

“Azərkosmos” ASC ilə birlikdə azad olunmuş ərazilərdə faktiki əkinaltı torpaqlarında çoxillik əkmələrin 

peyk təsvirləri əsasında xəritələşməsini aparır. Ancaq təəssüf ki, nə “Azərkosmos”un, nə də KTN-in 

saytlarında işlərin gedişi ilə bağlı informasiya yerləşdirilib, Əlaqələndirmə Qərargahı da aylıq mətbuat 

açıqlamalarında bu barədə məlumat vermir.  

 

3. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan istifadənin 

qanunvericilik və şəffaflıq meyarları üzrə qiymətləndirilməsi 

3.1. Qarabağda hazırda istifadə olunan əkinə yararlı yararlı torpaqların real sahəsi   

Ermənilər 2020-ci ilin sentyabrınadək işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarında - Füzuli, 

Cəbrayıl, Ağdamda əkinçiliklə, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcərdə isə heyvandarlıqla məşğul 

olublar. Rəsmi olmayan məlumata görə, ermənilər 1200 ha sahədə üzüm, 90 min ha sahədə isə taxıl 

əkib.
22

 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 noyabr Bəyannaməsinin imzalanmasından 

dərhal sonra işğaldan azad olunmuş torpaqlarda payızlıq əkinlərin aparılması ilə bağlı Azərbaycan 

Prezidenti tərəfindən müvafiq dövlət qurumlarına göstəriş verilib: “Azad edilmiş torpaqlarda böyük əkin 

sahələri vardır. Mən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə və Prezident Administrasiyasına göstəriş verdim ki, 

vaxt itirmədən keçən il və bu il müəyyən dərəcədə payızlıq əkini aparılsın.”
23

  

                                                           
18

 https://www.azerbaijan-news.az/az/posts/detail/qarabagin-meseleri-berpa-olunur-1647724800 
19

 Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2021-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabat, səh.296. 
20

 Cənubi Qafqazda ilk peyk operatoru olan “Azərkosmos” 2010-cu ildə telekommunikasiya peykinin hazırlanması, 
orbitə çıxarılması, idarə olunması və istismar işlərinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə təsis edilib. 
21

 https://president.az/articles/49933 
22

https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyevin_sedrliyi_ile_2020_ci_ilin_yekunlarina_hesr_olunmus_videofo
rmatda_musavire_kechirilib_YENILANIB_VIDEO-1682565 
23

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

https://www.azerbaijan-news.az/az/posts/detail/qarabagin-meseleri-berpa-olunur-1647724800
https://president.az/articles/49933
https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyevin_sedrliyi_ile_2020_ci_ilin_yekunlarina_hesr_olunmus_videoformatda_musavire_kechirilib_YENILANIB_VIDEO-1682565
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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DSK və KTN işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılmış əkinlə bağlı ayrıca statistika açıqlamır. 

Qeyd olunan ərazilərdə aparılan payızlıq və yazlıq əkinlərin bitkilər üzrə tərkibi, götürülən məhsulun 

həcmi barədə məlumatlar Əlaqələndirmə Qərargahının məlumatlarında dolaşıq şəkildə və qismən qeyd 

olunur. Prezident İlham Əliyev 2021- ilin fevral ayında Cəbrayıl rayonunda səfərdə olarkən 2020-ci ilin 

sonunda 7 min hektarda payızlıq əkin işləri aparıldığını deyib.”
24

 

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. 

Cədvəl 3. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin cəmi əkin sahəsi, 2018-2020-ci illər, ha ilə
25

 

  
2018 2019 2020 

Azərbaycan Respublikası 1738040 1717054 1630935 

Qarabağ iqtisadi rayonu 239029 241688 240936 

Xankəndi şəhəri ... ... … 

Ağcabədi rayonu 65863 67950 68621 

Ağdam rayonu 30954 30802 30695 

Bərdə rayonu 54860 54850 54825 

Füzuli rayonu 46066 46287 46862 

Xocalı rayonu 3336 2898 2880 

Xocavənd rayonu 8691 9002 9216 

Şuşa rayonu 3150 3046 2264 

Tərtər rayonu 26109 26853 25573 

Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu 7846 6990 6168 

Cəbrayıl rayonu 4113 4035 3494 

Kəlbəcər rayonu 554 325 430 

Qubadlı rayonu 62 77 46 

Laçın rayonu 2964 2440 2073 

Zəngilan rayonu 153 113 125 

 

2021-ci ilin sonunadək işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 20-25 min hektar əkin sahəsinin 

becərilməsi planlaşdırılırdı.
26

 Əkin sahələrinin bir hissəsi 2020-ci ilin sentyabrınadək ermənilər tərəfindən 

əkilən minasız sahələr, digər hissəsi isə minalardan təmizlənmiş ərazilər hesabına təmin edilməli idi.  

DSK-nın məlumatına görə 2021-ci ilin payızında Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda 8 650,8 ha 

kənd təsərrüfatı təyinatlı 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. Qarabağ 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 

məlumata görə, 2020-2021-ci təsərrüfat ilində Füzulidə 39167 hektar sahədə payızlıq taxıl əkini aparılıb. 

                                                           
24

 https://president.az/articles/50632 
25

 Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 
26

 Yenə orada 
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Bunun da 29686 hektarı buğda, 9481 hektarı arpa olub ki, bu da əvvəlki ildəkindən 1742 ha çoxdur.
27

 

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.
28

 Ancaq 

2022-ci ilin aprelində ilin ilk rübünün nəticələri ilə bağlı müşavirədə daha konkret rəqəm səsləndirib: 

“Təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində ikinci dəfə əkin aparırıq və bu il haradasa 50 min hektarda əkin 

aparılacaq.”
29

 

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 torpaq 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.”
30

 

Məlumatın birinci abzasında eyni cümlədə 2 yerdə əkin sahələrinin 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 hektar torpaq əkin dövriyyəsinə cəlb edilib.   

Qeyd edək ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi 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 ərazi minalardan təmizlənib: “Taxıl əkini məqsədilə artıq on minlərlə hektar 

ərazidə şumlama işləri aparılıb.”
31

 

Digər bir məlumata görə, 2021-ci ildə həyata keçirilmiş minatəmizləmə əməliyyatları zamanı 

Zəngilan rayonunda 1959,7 ha, Qubadlı rayonunda 1318,2 ha, Cəbrayıl rayonunda 1083,8 ha, Füzuli 

rayonunda 1043,6 ha, Ağdam rayonunda 781,9 ha, Tərtər rayonunda 370,1 ha, Xocavənd rayonunda 

127,9 ha, Şuşa rayonunda 66,4 ha, Xocalı rayonunda 26 ha ərazi mina və digər partlayıcı sursatlardan 

təmizlənib (Cədvəl 4.).
32
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 Füzuli Rayon İcra Hakimiyyətinin məlumatı 
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30
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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 1043,6 0,75 

Xocavənd** 145 800 127,9 0,1 

Ağdam 115 000 781,9 0,7 

Cəbrayıl 105 000 1083,8 1,03 

Qubadlı 80 200 1318,2 1.64 

Zəngilan 70 700 1959,7 2.8 

Şuşa** 31 000 66,4 0.2 

Xocalı** 97 000 26 0,02 

Mənbə: Nazirlər Kabineti 

* Rayonun bir hissəsi 1994-cü ildə işğaldan azad olunaraq minalaradan təmizlənib. 

** Bu ərazi vahidləri tam şəkildə erməni işğalından azad olunmayıb. 

Minalardan təmizlənmiş sahələrlə bağlı məlumata NK-nın hesabatında 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 təyinatlı ərazilər olmuşdur.
33

 

 

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.   

                                                           
33

 Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2021-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabat, səh.415. 
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 Əlaqələndirmə Qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən İdarələrarası Mərkəzin Minalardan və 

partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə üzrə İşçi Qrupunun məlumatına görə, 2020-ci il 10 noyabr 

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 minalardan 

təmizləyib.
34

 Bu da ümumilikdə 24,276 ha ərazinin minalardan təmizlənməsi deməkdir. 

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 

Cəmi: 24 276 100 

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 xüsusi Alayı tərəfindən minalardan 

təmizlənib.
35

 

 

                                                           
34
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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 planlaşdırılmasında kənd təsərrüfatı ehtiyacları üçün nəzərdə tutulmuş torpaq sahələri kənd 

təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar sayılır. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların tərkibinə kənd təsərrüfatı yerləri 

(uqodiyaları), meşə zolaqlarının, təsərrüfatdaxili yolların, kommunikasiyaların, bataqlıqların, sututarların, 

kənd təsərrüfatının 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.
36

 

“Torpaq icarəsi haqqında” qanunun 10-cu maddəsi torpaqların icarəyə verilməsinin ümumi 

qaydalarını tənzimləyir. Həmin maddəyə 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 tarixli, 1154-VQD nömrəli qanunla
37

 kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar 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 təsərrüfatı təyinatlı 

torpaqların icarəyə verilməsinin xüsusiyyətləri” adlı 10-1-ci maddə əlavə olunmaqla dövlət mülkiyyətində 

olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların icarəsi proseduru digər dövlət torpaqlarından 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 biri forması Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq 

olunmuş torpaq sahəsindən istifadənin iqtisadi əsaslandırılmasıdır.
38

 

Qanunla rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanları təqdim olunmuş ərizəyə və ona əlavə olunmuş 

sənədlərə 10 gün müddətində baxaraq torpaq sahəsinin icarəyə verilməsini məqsədəuyğun hesab 

etmədikdə və ya ərizədə və ona əlavə edilmiş sənədlərdə icarə müqaviləsinin bağlanmasından imtinaya 

səbəb olan çatışmazlıqlar aşkar etdikdə, torpaq sahəsinin icarəyə verilməsindən imtina edilməsi barədə 

inzibati akt qəbul edir. Torpaq sahəsinin icarəyə verilməsini məqsədəuyğun hesab etdikdə isə, bu barədə 

                                                           
36
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38
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rəy hazırlayır, həmin rəy və sənədləri icarə müqaviləsini bağlamağa razılıq alınması 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 əsasında 15 gün müddətində baxaraq dövlət torpağının icarəyə verilməsinə razılıq 

verir və ya həmin müraciət və əlavə olunan sənədlər 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 məsələlər haqqında” fərman
39

 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-şəffaf bir 

mexanizm yaradılıb. 

Qeyd olunan fərmanla Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində kənd 

təsərrüfatı təyinatlı torpaqların idarə edilməsi sahəsində aşağıdakı müstəsna səlahiyyətlərin həyata 

keçirilməsi müvəqqəti olaraq Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı 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. Birincisi, fərman Azərbaycan 

Respublikasının yalnız işğaldan azad edilmiş ərazilərində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların idarə 

edilməsi 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 icarəyə 

verməsi açıqlanmır ki, bu da çoxlu cavabsız suallar doğurur. Fermerlərin bu prosesdə iştirak üçün (dövlət 

torpaqlarının əkin üçün icarəyə götürülməsi) müraciət hüququ barədə fərmanda hər hansı qeyd yoxdur. 
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Onların bu bu prosesə necə qoşulması qaranlıqdır. 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 yararlı torpaqların əkin üçün hazır olması və ya onların icarəyə verilməsi 

barədə hər hansı elanı olmayıb.       

Nəhayət, üçüncüsü, dövlət kənd təsərrüfatı torpaqlarının icarəyə verilməsi Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

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 münasibətlərə aid bir çox səlahiyyətlərin yerli və bir 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanından digər dövlət qurumuna verilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya 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 olunmuş 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 layihəsi Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmalı, daha sonra Prezident 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 işğaldan azad edilmiş ərazilərində 

torpaqların kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq kateqoriyasına aid edilməsi, habelə həmin kateqoriya 

daxilində torpaqlarda kənd təsərrüfatı yerlərinin (uqodiyaların) dəyişdirilməsinin 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 kateqoriyadan 

digərinə keçirilməsi Qaydaları” ilə tənzimlənir.
40

 

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 kateqoriyadan digərinə keçirilməsinin əsasları üzrə kateqoriyası dəyişdirilməsi təklif olunan 
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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 istifadə istiqamətləri 

göstərilməklə, NK-nın qarşısında vəsatəti dövlət mülkiyyətində olan torpaqlara münasibətdə – aidiyyəti 

dövlət təşkilatları və ya müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanları qaldırırlar. 

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 kateqoriyadan 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 istifadə edən, heyvandarlıq 

kompleksləri tikən, aqroparklar yaradan xarici və yerli şirkətlərin hansı meyarlar əsasında seçilməsi 

ictimaiyyətə 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 təsərrüfatı təyinatlı 

torpaqlardan istifadə edən şirkətlər birbaşa Prezident Administrasiyasının tapşırığı və nəzarəti, KTN-nin 

himayəsi altında təyinatının və mülkiyyət mənsubluğunun müəyyənləşdirilməsini gözləyən torpaqları 

əkir, məhsul tədarük edirlər. Ailə biznesinə və iri ranqlı məmurlara məxsus olan yerli təsərrüfatlar dövlət 

büdcəsindən 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 tərəfindən həyata keçirilməsi, belə fiziki və hüquqi şəxslərin seçiminin 

hansı yolla aparılması barədə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin informasiya sorğularını cavablandırmaqdan 

imtina edib.
41

 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə rəqabətsiz fəaliyyətlərdən biri də həmin ərazilərdə işləmək üçün 

yeni aqroparkların yaradılmasıdır. 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 həftəsində yaradılan ilk iki aqroparkla bağlı hər hansı məlumat verməkdən imtina 

                                                           
41

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

Abbasov 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 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının 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.
42

 

Qeyd olunan fəaliyyətlərin icraçıları tender və ya müsabiqə yolu ilə deyil, təyinat əsasında 

müvafiq səlahiyyətləri əldə ediblər. Türkiyə tərəfdən “Dost Aqropark”ın sərmayəçisi Türkiyə 

Prezidentinə yaxınlığı ilə bilinən “Dost Ziraat Hayvancılık A.Ş.” şirkətidir.
43

 Şirkət 2010-cu ildə 

yaradılıb, Türkiyədə maldarlıq, bitkiçilik, toxumçuluq 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.
44

 

Qeyd edək ki, aqroparklar Azərbaycanda məmur sahibkarlığının ən bariz nümunəsidir. Hazırda 

ölkənin 32 rayonu üzrə 240 min hektar ərazidə ümumi dəyəri 2,1 milyard manat olan 50-dən çox 

aqroparkın yaradılması üzrə işlər davam etdirilir. Artıq 45-dən çox aqropark fəaliyyətə başlayıb, 

digərlərində isə layihələndirmə işləri aparılır. Bu günədək aqroparklara 1 mlrd. manatdan çox dövlət 

dəstəyi verilib, onlar üçün geniş imtiyazlar müəyyənləşdirilib. Aqroparkların istifadəsinə verilən torpaqlar 

bir qayda olaraq dövlət və bələdiyyə torpaqları və əhalidən alınmış pay torpaqları hesabına 

formalaşdırılır.
45

 

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 
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aqropark şəbəkəsinə müxtəlif törəmə və əlaqəli şirkətlər ( “Şəmkir Aqropark” MMC, “Yalama Aqropark” 

MMC, “Grand Agro” MMC, “CPC” MMC, “Azbadam” MMC, “Foodcity Agropark” MMC və 

“Agrarco” MMC) vasitəsilə nəzarət edir.  

“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. “Azərsun 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 Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Bəylər 

Əyyubovun və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyevin ortaq biznesinə məxsus şirkətdir. 

Şirkətin fəaliyyəti üçün dövlətin maliyyə ehtiyatlarından maksimum istifadə imkanı yaradılıb, inzibati 

vasitələrdən faydalanamaqla, bəzən isə zorakı yollarla şirkətin əkin sahələri artırılıb. Şirkət Regionların 

Sosial-iqtisadi İnkişafı Dövlət proqramlarına uyğun olaraq, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığın 

İnkişafı Fondundan aldığı 4 milyon manat güzəştli kredit hesabına İmişli rayonunda taxıl anbarı tikib və 

Prezident İlham Əliyev anbarın aşılışında iştirak edib.
46

 

Hələ Qarabağ işğaldan azad olunmamışdan öncədən şirkət Füzuli rayonunun Alıxanlı kəndində 

3600 hektarda taxıl əkir. İşğal altında olan Xocavənd rayon ərazisindən I–II Otrub Ağburnu - Kurapatkin 

kəndləri torpaqlarından 4125.0 ha torpaq sahəsi (3000 ha əkinə yararlı torpaq, 1125.0 ha isə minalanmış 

sahə) Xocalı rayonuna 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 
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aparılması məqsədilə uzun müddətə icarəyə verilib.
47

 Bundan əlavə, Haramı-Ergi düzündə yerləşən 

Beyləqan, Füzuli, Ağcabədi, Ağdam, Şuşa, Xocavənd rayonlarına məxsus 71 min hektar torpaq 

sahibkarlardan zorla alınaraq “Kraun-Ko” MMC-yə verilib.
48

 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 sərmayə qoyub, törəmə şirkətlər yaradıb. Şirkətin təsisçisi Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezidentin Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ 

inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümovun qardaşı Şahin Mövsümovdur.
49

 İşğaldan azad 

olunmuş Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində həyata keçirilən “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-qaranın saxlanılacaq.
50

  

Qeyd edək ki, layihənin sifarişçisi KTN-dir. Sifarişçi dövlət qurumu nəinki layihənin dəyərini, 

hətta icraçı şirkətin adını açıqlamaqdan imtina edib: "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin 

rəhbəri bildirib ki, nazirliklə müqavilə bağlayan və subpodratçıları işə götürən baş podratçının adını 

açıqlaya bilmərəm.”
51

  

“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 ərazini əhatə 

edən layihə sahəsinə görə Monakodan böyükdür, Qafqaz regionunun ən iri layihəsidir) və “Bakond” 

şirkətinin baş direktoru Ruslan Sadı1ov tərəfindən idarə olunur. Qeyd edək ki, Ağdam və Füzuli 

şəhərlərinin baş planlarının Prezidentə təqdimatı da Ruslan Sadıqov tərəfindən edilib. Ruslan Sadıqov 

Prezidentin yanında keçirilən rəsmi müşavirə və müzakirələrdə iştirak edir, şəhərsalma və tikinti 

məsələləri ilə bağlı çıxışlar edir, arayışlar verir.   
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Cədvəl 6. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı sektorunda icra olunan bəzi 

investisiya layihələri barədə məlumat 

 

 

Mənbə: Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 

Qeyd: Cədvəldə qeyd olunan məlumatlar səhihdir, ancaq qeyri-rəsmi yollarla əldə olunub. 

Cədvəldən göründüyü kimi, Qarabağ torpaqlarında əkin aparmaq üçün ən geniş imkan ailə 

şirkətlər qrupu “Paşa Holdinq”ə daxil olan “Agro Dairy”yə yaradılıb. Şirkət Ağdam və Füzulidə təxminən 

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 olunmasını nəzərdə tutur. Hələki, 20 nəfər 

işlə təmin olunub ki, onlardan 8-i daimi, 12-si isə mövsümi işlərdə çalışır.  

“Kraun Ko” MMC isə KOBİA-ya təqdim etdiyi investisiya layihəsində 20 milyon investisiya 

qoymağı öhdəsinə götürüb. Şirkət  1 490 min manat vəsaiti artıq sərmayə kimi xərclədiyini bildirib. 

Layihə çərçivəsində 25 nəfərin işlə təmin olunması nəzərdə tutulur. Hazırda daimi əsaslarla 15 nəfər işçi 

 Şirkətin adı Layihənin 

dəyəri, 

min 

manat 

Yatırılmış 

investisiya

, min 

manat 

Layihə 

üzrə 

nəzərdə 

tutulan 

iş yeri, 

nəfər 

Yaradılmış iş 

yeri, nəfər 

İnzibati 

rayon 

Ayrılmış 

ərazi, m
2
 

Əkilmiş 

ərazi, ha 

Daimi Mövsü

mi 

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 - 

Ağdam 

26 000 – 

Füzuli 

3971.5- 

Ağdam 

3971.5- 

Füzuli 

Cəmi: 68 051 2 918 650 49 41  92 660 12 348 
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layihəyə cəlb olunub. “Agro Dairy” MMC digər şirkətlərdən bir neçə dəfə çox torpaq ələ keçirsə də, 

onlardan dəfələrlə az – 851 min manat investisiya qoymağı planlaşdırır. 

Hakimiyyət 2022-ci ildə hərrac (müsabiqə) keçirilmədən, ənənəvi yollarla, təyinat əsasında 

Qarabağda kənd təsərrüfatı sektoruna yeni investsiya layihələrinin cəlb olunmasını da planlaşdırır. Cədvəl 

7-də perspektiv investisiya layihələri barədə ətraflı informasiya təqdim olunur. 

 

Cədvəl 7. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı sektrounda planlaşdırılan investisiya 

layihələri 

 

 

Mənbə: Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 

Qeyd: Cədvəldə qeyd olunan məlumatlar səhihdir, ancaq qeyri-rəsmi yollarla əldə olunub. 

Maliyyə Nazirliyinin 2021-ci ilin oktyabrın 1-nə olan məlumatına görə, “Ağıllı kənd”in 

layihələndirilməsi və tikintisi, habelə kənd təsərrüfatı texnikasının alınması" üçün artıq 21,7 milyon 

 Şirkətin adı Layihənin adı Layihənin 

dəyəri,  

mln. 

manat 

Layihə üzrə 

iş yeri, nəfər 

İnzibati 

rayon 

Tələb 

olunan 

ərazi, 

ha 

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 “Absheron Agro 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 

Cəmi:  96,6 690  33 110 
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manat vəsait xərclənib. Nazirliyin digər məlumatına görə, 2021-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan 

hökuməti işğaldan azad edilmiş ərazilərin, o cümlədən Zəngilan rayonunun bərpası proqramı çərçivəsində 

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.
52

 

Zəngilanda həyata keçirilən "Ağıllı kənd" layihəsi çərçivəsində Türkiyənin “Ekmen Tarım” 

şirkəti 2021-ci ilin oktyabrında Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti ilə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda 

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 Azərbaycanla 700 min 

dollarlıq müqavilə imzalayıb. Şirkətin açıqalamasında Azərbaycana ümumilikdə 90 min hektar sahədə 

əkilmək üçün toxum göndərəcəkləri qeyd olunub.
53

 

Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən bütün fəaliyyətlər, o cümlədən kənd 

təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan istifadə məsələləri Əlaqələndirmə Qərargahının ciddi nəzarəti altında 

həyata keçirilir. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin 

müdiri, eyni zamanda Əlaqələndirmə Qərargahının üzvü Zeynal Nağdəliyev əkin prosesinə və məhsul 

yığımına yerində nəzarəti həyata keçirmək üçün tez-tez işğaldan azad olunmuş rayonlara səfərlər edir. 

 

3.4. Qarabağda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan şirkətlərə büdcədən verilən subsidiyalar  

Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərində qanunsuz əkin aparan şirkətlər 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 məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası”na
54

 uyğun olaraq hazırda aqrar 

sektora aşağıdakı subsidiyalar verilir: 

1. Əkin subsidiyası. Fermerlərə əkin, çoxillik əkmə altında olan kənd təsərrüfatı yerlərində 

həmin yerlərin təyinatına uyğun kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün istifadə etdikləri 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; 
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 https://www.facebook.com/watch/?v=3157920367770185&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-
GK1C&ref=sharing 
53

 Trakya’dan Azerbaycan’a 28 konteyner tohum gitti - Lüleburgaz Görünüm Gazetesi - İnsana Taraf Gazete 
(gorunumgazetesi.com.tr) 
54

 http://akia.gov.az/az/single/34 

https://www.facebook.com/watch/?v=3157920367770185&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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4. Heyvan subsidiyası. Yerli heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması, yüksək məhsuldar 

genetik potensialı olan heyvanların baş sayının artırılması məqsədilə süni mayalanma və ya embrion 

köçürməsi yolu ilə alınan hər bir sağlam buzova görə verilən subsidiya; 

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

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 vəsaitin 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 

protokoluna
55

 uyğun olaraq qarğıdalı, günəbaxan, soya, darı, sorqo və kartof bitkiləri üzrə 2022-ci il 1 

iyunadək aparılmış əkinlər əsas əkinlərə, 1 iyun-1 sentyabr ayları  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 göstəricilər 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/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.
56

 

Əgər nəzərə alsaq ki, 2022-ci ildə Qarabağda 50 min hektarda əkin aparılması nəzərdə tutulur, o 

zaman illik dövlət subsidiyası 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 
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 https://www.agro.gov.az/az/news/aqrar-subsidiya-surasi-2022-ci-il-uecuen-subsidiya-emsallarini-aciqladi 
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 Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2021-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabat, səh. 296. 
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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 ərazilərində əkin işlərini həyata keçirən 

məmur şirkətləri üstəlik dövlət büdcəsindən yüksək məbləğdə subsidiya da alırlar. Ancaq onlar üçün 

yaradılan imtiyaz və üstünlüklər təkcə subsidiyalarla məhdudlaşmır.  

 

4. Qarabağda vergi, rüsum, sosial ödəmə və digər güzəşt mexanizmlərinin tətbiqi 

Azərbaycan Prezidenti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi canlanmanın sürətləndirilməsi və 

investisiya cəlbediciliyinin artırılması, müasir və effektiv istehsal, ticarət və xidmət infrastrukturunun 

yaradılması, innovativ texnologiyaların tətbiqi, sənaye potensialının reallaşdırılması, optimal güzəştlərin 

və stimullaşdırıcı mexanizmlərin 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.
57

 Sərəncamla Nazirlər Kabinetinə özəl sektor üçün 

güzəşt mexanizmləri hazırlamaq tapşırılıb. 

Nazirlər Kabineti “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi ilə bağlı 

bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan 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 qurumlarına 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 aşağıdakı sahələri əhatə edəcək: 

- İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə özəl təşəbbüslərin stimullaşdırılması, investisiyaların təşviqi 

mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, həmin ərazilərdə istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan 

sahibkarlar üçün xammal və materialların idxalı ilə bağlı gömrük və vergi güzəştlərinin 

müəyyən edilməsi; 

- İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarların maliyyə resurslarına çıxış 

imkanlarının genişləndirilməsi 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 müəyyən edilməsi; 

- İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşayış massivlərinin inşası ilə bağlı dövlət‒özəl sektor 

tərəfdaşlığının inkişafı; 
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- Müasir bilik və bacarıqlara malik mütəxəssislərin işğaldan azad edilmiş ərazilərə cəlb 

edilməsi, habelə əmək miqrasiyası kvotasının müəyyən edilməsi və iş icazələrinin verilməsi 

prosedurunun təkmilləşdirilməsi; 

- İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ekoloji təmiz texnologiyaları tətbiq edən, “yaşıl artım” 

yaradan və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə edən investorların dəstəklənməsi. 

Yaxın aylarda qeyd olunan güzəştlərin tətbiqi ilə bağlı hazırlanan mexanizmlərin qüvvəyə 

minməsi gözlənilir.   

 

5. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə torpaq islahatı qeyri-müəyyənliyi və həyətyanı 

torpaqların əhali arasında bölgüsünün mövcud  prinsipləri   

Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlı aktual məsələlərdən biri də həmin yaşayış 

məntəqələrində torpaq islahatının aparılmasıdır. Qanunvericiliyə uyğun olaraq torpaq islahatı yerquruluşu 

layihələri və şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məntəqələrinin baş planları əsasında aparılır
58

. Bu günədək 

Qarabağın 2 rayonunun (Ağdam və Füzuli) baş planı hazırlanıb, ancaq təəssüf ki, baş planların təqdimatı 

zamanı sənəddə torpaq islahatının nəzərə alınıb-alınmaması 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.
59

 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.
60

  

Təəssüf ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə torpaqların bölgüsünün hansı prinsiplər (meyarlar) 

əsasında aparıldığı açıqlanmır. Füzuli rayonunda əkinə yararlı torpaqların sahəsi Ağdam rayonundan 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 Azərbaycan Respublikası 

qanunvericiliyinə ziddir. Əvvəlcə, torpaq islahatının mahiyyətini və birinci məhrələsinin ilkin nəticələrini, 

ardınca vaxtilə işğal altında olan torpaqlarla bağlı normativ-hüquqi aktların tələblərini nəzərdən keçirək. 

Qeyd edək ki, torpaq islahatının obyekti dövlətin və kolxoz-sovxozların torpaqlarını birləşdirən 

Azərbaycan Respublikasının vahid torpaq fondu (ermənilərin işğal etdikləri Qarabağ torpaqları istisna 

olmaqla) olub. Torpaq islahatı zamanı vahid torpaq fondunun tərkibində dövlət mülkiyyətində saxlanılan 
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torpaqlar (dövlət torpaqları), bələdiyyə mülkiyyətinə verilən torpaqlar (bələdiyyə torpaqları) və xüsusi 

mülkiyyətə verilən torpaqlar müəyyən edilib. Torpaq islahatı Azərbaycanda torpaq mülkiyyətçisinə 

(dövlət, bələdiyyə və özəl) qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada torpağı satmaq, bağışlamaq, 

təyinatını dəyişmək, girov qoymaq, icarəyə və vərəsəliyə vermək, əlavə torpaq sahəsi satın almaq 

hüquqlarını verib. Torpaq islahatı nəticəsində vətəndaşlara təkcə əkin üçün pay torpaqları paylanılmayıb, 

eyni zamanda, onların qanuni istifadəsindəki fərdi yaşayış evlərinin, həyətyanı sahələrin, fərdi, kollektiv 

və kooperativ 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 akt
61

 Prezident fərmanı ilə təsdiq edilib.  

Azərbaycan Respublikasında torpaq islahatının 1997-1999-cu illəri əhatə edən birinci 

mərhələsində ölkədə mövcud olmuş 2032 (bəzi mənbələrdə 2041
62

) kollektiv təsərrüfat, yəni kolxoz və 

sovxozlar ləğv edilib, onların əkinə yararlı münbit torpaqları əhaliyə paylanılıb. Bu mərhələdə Ermənistan 

tərəfindən işğal olunmuş ərazilər istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasında torpaq payı almaq hüququ 

olan 873 618 ailədən 869 268 ailəyə, yəni 3 442 778 şəxsə torpaq payı verilib, torpaq islahatı 99.5% 

yerinə yetirilib.
63

  

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.
64

 

İslahat işğal altında olan torpaqları əhatə etmədiyindən, bu məsələ ilə bağlı müvafiq 

qanunvericilik aktlarında xüsusi müddəalar nəzərdə tutulub. "Torpaq islahatı haqqında" qanunun 

“Ermənistan Respublikasının hərbi təcavüzü nəticəsində zəbt edilmiş torpaqların 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 məcburi köçürülmüş şəxslərin xüsusi mülkiyyətinə torpaqların verilməsi bu Qanunda 

göstərilən qaydada həyata keçirilir. İşğal altından azad olunan torpaqlarda islahatın aparılması, həmin  

ərazilərdə iqtisadiyyatın bərpası dövlət proqramı əsasında həyata keçirilir.”
65

 "Sovxoz və kolxozların 
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islahatı haqqında" qanunda isə təsbit olunub ki, dövlət işğaldan azad edilmiş ərazilərdə islahatın məqsədli 

dövlət proqramı əsasında aparılmasını təmin edir.
66

 

Qanunvericilikdə Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərində torpaq islahatının aparılması ilə 

bağlı 3 diqqətçəkən məqam var. Birinci məqam, həmin torpaqların qanuni sahibləri (vaxtilə həmin 

torpaqlarda yaşamış məcburi köçkünlər) arasında paylanılmasının vacibliyidir. İkinci məqam, Qrabağda 

torpaq islahatının birinci mərhələnin qaydalarına uyğun vahid meyarlar ("Torpaq islahatı haqqında" 

qanun) əsasında aparılması müddəasıdır. Nəhayət, qanunvericilikdə o da nəzərdə tutulur ki, islahat 

iqtisadiyyatın bərpasını 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. Qanunvericilik 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) ərazisində yaşayanların sovxoz və kolxozların özəlləşdirilən torpaqlarından 

pay almaq hüququnu tanıyır.  

Qarbağda pay torpaqlarına hüququ olanların siyahısının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı ciddi 

ictimai müzakirələrə ehtiyac var. Çünki qeyd olunan tarixdən keçən 26 il müddətində pay torpaqlarına 

hüququ olan məcburi köçkünlərin əksəriyyəti vəfat edib. Əgər ictimai ciddi nəzarət və şəffaflıq olmasa, 

torpaqların 1996-cı ilədək mövcud olan siyahı əsasında bölüşdürülməsi və vəfat edənlərin pay 

torpaqlarının onların varisləri arasında paylanılması ciddi problemlərlə müşayiət oluna bilər. İkinci 

variant kimi torpaqların Qarabağa qayıtmağa razılıq vermiş və məskunlaşmış əhali arasında 

bölüşdürülməsi də nəzərdən keçirilə bilər. Bu variantda isə islahatın torpağa hüququ olanları tam əhatə 

etməməsi, hədəf qrupdan kənarlaşması riski var. 

İslahatla bağlı digər (əsas) çətinlik ölkə rəhbərliyi tərəfindən Qarabağda işğaladək mövcud olan 

inzibati ərazi bölgüsünün dəyişdirilməsinə, ərazi vahidlərinin (rayon, şəhər, şəhər rayonu, qəsəbə, kənd) 

birləşdirilməsinə qərarın verilməsi, baş planların ərazi vahidlərinin birləşdirilməsi prinsipi əsasında 

hazırlanmasıdır. İlkin 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 özəlləşdirilən torpaqlarının sahəsindən, keyfiyyətindən və torpaq payı almaq hüququ olan 

subyektlərin sayından asılı olaraq müəyyən edilir. Hər bir subyektə düşən orta torpaq payının ölçüsü isə 
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sovxozun və ya kolxozun özəlləşdirilən ümumi torpaq sahəsinin hüquqi çatan subyektlərin sayına 

bölünməsi yolu ilə təyin edilir.
67

 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının
68

 94-cü maddəsinin (Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisinin müəyyən etdiyi ümumi qaydalar) I hissəsinin 21-ci bəndinə uyğun olaraq 

ölkədə ərazi quruluşu ilə bağlı bütün məsələlər (o cümlədən, ərazi vahidlərinin birləşdirilməsi) Milli 

Məclisin səlahiyyətlərinə aiddir, ölkə Prezidenti şifahi tapşırıqla, fərman və ya sərəncamla ərazi 

vahidlərini qeydə ala, qeydiyyatdan çıxara, sərhədlərini müəyyən edə və ya dəyişdirə bilməz. Hətta ərazi  

vahidlərinə ad verilməsini (dəyişdirilməsini) və onların statusunun (şəhər, kənd, qəsəbə) müəyyən 

edilməsini (dəyişdirilməsini) də parlament tənzimləyir.  

Qarabağda planlaşdırılan ərazi vahidlərinin birləşdirilməsi “Ərazi quruluşu və inzibati ərazi 

bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa
69

 müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin vəsatəti əsasında parlament tərəfindən həyata keçirilməlidir. Qeyd edək ki, bu prosesdə 

əhalinin də iştirakı nəzərdə tutulur. Qanunun 13-2-ci maddəsinə (Vətəndaşların yığıncağına 

(yığıncaqlarına) 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 

məsələ və təəssüf ki, bu qanunvericiliyə əməl olunmur.  

KTN-dən bildiriblər ki, onlarda torpaq islahatının aparılıb-aparılmaması ilə bağlı hər hansı 

məlumat yoxdur, torpaq islahatının aparılması səlahiyyəti dövlət başçısındadır. Nazirliyin nəzdində 

fəaliyyət göstrərən ATM
70

-in ekspertləri isə “İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə kənd təsərrüfatı 

sahəsinin bərpası istiqamətləri və istehsal göstəricilərinin proqnozlaşdırılmasi” adlı tədqiqatda torpaq 

islahatının çatışmazlığı kimi əkin sahələrinin kiçik hissələrə parçalanmasını qeyd ediblər. 
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Nəticələr 

İğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan istifadənin monitorinqinin 

aparılması aşağıdakı nəticələrə gəlməyə əsas verib: 

1. İşğaldan azad olunmuş Qarabağ torpaqlarının minalardan təmizlənməsi və bərpası yalnız 

Azərbaycanın daxili maliyyə gücü hesabına həyata keçirilir, hələki bu prosesdə xarici ölkələrdən 

yalnız Türkiyə şirkətləri iştirak edir.   

2. Xarici şirkətlər, xüsusilə ABŞ və Avropa şirkətləri korrupsiya 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 Qarabağın bərpasında iştirak edə bilər” açıqlaması verib.
71

  

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 illərdə dövlət büdcəsindən ayrılan təqribən 2 

milyard 600 milyon dollarlıq vəsait yetərsizdir. Prosesin bu templə aparılması əhalinin Qarabağa 

dönüşünü 10 illərlə uzada bilər; 

4. Hökumət əhalinin Qarabağa qayıtmasında maraqlı görünmür. 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 torpaqların idarə 

edilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” fərmanı qeyri-qanunidir. Qeyd olunan fərmanın 

tənzimlədiyi münasibətlər Azərbaycan Konstitusiyasına uyğun olaraq “Torpaq icarəsi haqqında” 

qanuna dəyişikliklərlə həyata keçirilməlidir. Dolayısı ilə dövlət torpaqlarının icarəyə verilməsi 

qaydasının müəyyən edilməsi və dəyişdirilməsi parlamentin səlahiyyətlərinə 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 şifahi tapşırığı əsasında ərazi vahidlərinin azaldılması (ixtisarı) prinsipi 

əsasında baş planlar hazırlanır; 

8. Rayon mərkəzlərinin onlara yaxın kəndlər hesabına böyüdülməsi, şəhərsalma ilə bağlı sənədlərdə 

rayonlarda işğaladək 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; 
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10. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə istifadə olunan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların sahəsi ilə 

bağlı açıqlanan rəsmi məlumatlar ziddiyyətlidir. Azərbaycan Prezidenti 2022-ci ildə Qarabağda 

50 min hektaradək torpağın əkiləcəyini bildirib. Lakin 2021-ci ilin sonlarında Türkiyədən Şərqi 

Zəngəzur iqtisadi rayonuna toxum göndərən Türkiyə şirkəti “Ekmen 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 dəyişdirilməsi kimi bugünədək 

Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında istifadə edilən zərərli praktikanın Qarabağda tətbiqi 

məqsədilə qanunverciliyə dəyişiklik olunub, prosedurlar sadələşdirilib, torpaqların kənd 

təsərrüfatı təyinatlı torpaq kateqoriyasına aid edilməsi, habelə icarəyə verilməsi nəzərdə tutulan 

torpaqlarda həmin kateqoriya daxilində kənd təsərrüfatı yerlərinin (uqodiyaların) dəyişdirilməsi 

təşəbbüsü KTN-ə, səlahiyyəti NK-ya verilib; 

13. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş 

qaydada həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə Qərargahı, torpaqların icarəyə verilməsi funksiyasını 

həyata keçirən, bəzi hallarda dövlət layihələrinin 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 məskunlaşdırıldıqdan 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 torpaqlardan istifadənin 

monitorinqinin aparılması sayəsində əldə edilmiş nəticələr əsasında dövlət qurumıarına, xüsusilə, 

Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş 

qaydada həlli ilə bağlı yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahına, KTN və NK-ya təqdim etmək üçün 

aşağıdakı tövsiyələr hazırlanıb: 

1. Qarabağa yerli əhalinin köçürülməsinədək kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların müvəqqəti 

istifadəsi təyinatla yox, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilsin; 

2. “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində 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 tələbləri 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 nəticə parlament tərəfindən müvafiq 

qanunla təsdiq edilsin; 

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 prosedurların həyata keçirilməsi 

məqsədilə ilkin olaraq aşağıdakı hazırlıq işləri həyata keçirilsin: 

6.1. Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərində ümumi torpaq fondunun (dövlət 

torpaqları və vaxtilə kolxoz və sovxozlara 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 keçirilməsi; 

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; 
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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 ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş 

qaydada həlli ilə bağlı yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahının, KTN-nin və NK-nın 

Qarabağla bağlı fəaliyyətinin şəffaflaşdırılması və hesabatlılığı təmin olunsun; 

9. Qarabağda minalardan təmizlənmiş əkin sahələrində, “Ağıllı kənd”lərdə, aqroparklarda  

çalışan işçilərlə əmək qanunvericiliyinin tələblərinə müvafiq olaraq əmək müqaviləsi 

bağlanılaraq, elektron sistemə daxil edilsin, onlar üçün münbit əmək şəraiti şərtləri təmin 

olunsun. 

10. Qarabağdakı otlaq, örüş və biçənək torpaqlarının təyinatının dəyişdirilərək əkin dövriyyəsinə 

cəlb edilməsi kimi yalnız məmur sahibkarların maraqlarına xidmət edən zərərli praktikaya 

son qoyulsun; 

11. Qarabağda kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərin adları, istifadə etdikləri 

torpaqların sahəsi, götürdükləri məhsullar və dövlət büdcəsindən aldıqları əkin və məhsul 

subsidiyaları barədə məlumatlar açıqlansın.   


