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ÜMUMİ NƏTİCƏ

1. Mövcud aktivlərin 

optimallaşdırılması 0% 73% 27%

2. Rəqabətədavamlı 

sektorun yaradılması

HƏDƏFLƏR

İcrasına 

başlanılmamışdır
İcrasına 

başlanılmışdır

İcra 

olunmuşdur

3. Maliyyə dəstəyinin təmin 

edilməsi və beynəlxalq 

əməkdaşlığın həyata 

keçirilməsi

13% 75% 12%

55% 45%

3% 67% 30%

Əsas icraçı qurumların 

performansı*
(100 ballıq şkala əsasında)

Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin icra vəziyyəti

* Əsas icraçı qurumların performansı müəyyənləşdirilərkən, hər bir qurumun əsas icraçı olduğu tədbirlərdən icra edilmiş tədbirlər «1» bal, icrasına başlanılmış tədbirlər «0.5» bal, icrasına

başlanılmamış tədbirlər «0» bal ilə qiymətləndirilməklə əldə edilmiş toplam nəticə həmin qurumların əsas icraçı olduqları tədbirlərin ümumi sayına bölünmüşdür. Belə ki, əsas icraçı qurumların

performansı qiymətləndirilərkən, məsul olduqları tədbirlərin «Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi»ndəki tədbirlərdəki xüsusi çəkisi

nəzərə alınmamışdır.

** Aidiyyəti qurumların məsul olduqları tədbirlərin sayı 2017-ci ildən icrasına başlanılan tədbirləri özündə ehtiva edir.

Məsul olduqları 

tədbirlərin sayı**
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Energetika Nazirliyi

İqtisadiyyat Nazirliyi

Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi

İqtisadi İslahatların Təhlili və 
Kommunikasiya Mərkəzi

Standartlaşdırma, Metrologiya və 
Patent üzrə Dövlət Komitəsi

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

Tarif (qiymət) Şurası
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Prioritetlərin icra vəziyyəti*
Əsas icra göstəriciləri**

“outcome” (2020-ci il üzrə)

Təsir ***

“impact”

Sektorda məhsuldarlığın və səmərəliliyin artırılması 30%
ağır sənaye sahəsində əmək məhsuldarlığının 20 

faizədək artırılması

real ÜDM-in 1 milyard 560 milyon 

artması

Enerjidən istifadədə optimal səmərəliliyə nail olunması 40%
məhsul istehsalında zay məhsul istehsalının 17 

faiz azaldılması

7700 daimi yeni iş yerinin 

yaradılması

Aktivlərin və mövcud potensialın mərkəzi reyestrinin 

yaradılması
50%

2020-ci ilədək fəaliyyət göstərməyən ən azı 5 

müəssisənin işə salınması və rəqabət qabiliyyəti 

zəif olan 10 müəssisənin istehsal yönümünün 

dəyişdirilməsinə nail olunması

Regional tələbat baxımından dəyər zəncirlərində 

iştirakın təmin olunması
0%

yeni dəmir filizi çıxarma və polad emalı 

zavodunun tikilməsi

İdxalın əvəzlənməsi fəaliyyətinin dəstəklənməsi 30%

ağır sənaye üzrə yerli məhsulların keyfiyyətinin 

idxal edilən məhsulların keyfiyyətindən əsaslı 

şəkildə fərqlənmədiyi hallarda cari idxalın 20 

faizinin yerli istehsal ilə əvəz edilməsi

Dağ-mədən sənayesi və metallurgiya kompleksinin 

inkişaf etdirilməsi
50%

kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının istehsalı üçün 

idxal olunan hissələrin 65 faiz azaldılması

Xidmət sektorunun inkişaf etdirilməsi üzrə tələblərin 

qarşılanmasına dəstək verilməsi
25%

qazma avadanlıqlarının istehsalı üçün idxal 

olunan hissələrin ümumi bazardakı payının 45 

faizə qədər azaldılması

Alternativ maliyyələşmə mexanizmlərinin təşviqi və 

təcrübələrin ötürülməsi
63%

Beynəlxalq standartlara və idarəçilik prosedurlarına 

uyğunlaşmanın təmin edilməsi
38%

37% <50% 50%–90% >90%

* Prioritetlərin icra vəziyyəti 2017-ci ilin ilk altı ayında icra edilmiş və ya icrasına başlanılmış tədbirləri özündə ehtiva edir.

** Əsas icra göstəriciləri üzrə qiymətləndirmə illik əsasda aparılır və 2017-ci ilin yekununda qiymətləndiriləcəkdir.

*** Təsir indikatoru üzrə qiymətləndirmə 2020-ci ildə aparılacaqdır.

- 2017-ci ilin ilk altı ayı üzrə irəliləyiş

Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin icra vəziyyəti



YARIMİLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI  
Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi * 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

2017-ci ilin ilk 6 ayı ərzində “Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafı üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə 2017-ci və sonrakı illər üçün 
müəyyən edilmiş tədbirlərin 3 faizi icra edilmiş, 67 faizinin isə icrasına başlanılmışdır. 

Sənaye müəssisələrinin kadr təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə ilk peşə-ixtisas və ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə ixtisasların təsnifatına yenidən 
baxılaraq dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanmış, bəzi işəgötürənlər və elmi tədqiqat institutları tərəfindən müxtəlif universitetlərin təhsil və elmi-texniki 
inkişaf baxımından dəstəklənməsi istiqamətində iş aparılmış, enerjidən istifadədə optimal səmərəliliyə nail olmaq məqsədilə yanacaq-enerji balansının tərtib 
edilməsi qaydalarının hazırlanmasına başlanılmışdır. Bununla yanaşı, aktivlərin və mövcud potensialın mərkəzi reyestrinin yaradılması istiqamətində sənayedə 
istifadə olunmayan aktivlər və təbii resurslar üzrə mərkəzi reyestrdə əks olunacaq əsas məlumatların strukturu formalaşdırılmış, yerli kontentin inkişafı ilə əlaqədar 
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, SOCAR, “BP” şirkəti, yerli maşınqayırma müəssisələri, eləcə də Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentləri 
arasında görüşlər keçirilmiş, dünya təcrübəsi araşdırılmışdır. “Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC-nin dövlətə məxsus səhmlərinin özəlləşdirilməsi istiqamətində 
müxtəlif şirkətlərlə danışıqlar aparılmış, “Azəralüminium” ASC-nin sağlamlaşdırılması və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə təkliflər hazırlanmışdır. 
İnvestisiya məlumat bankının hazırlanması üçün sahə üzrə əsas tələblər müəyyən olunmuş, eləcə də, “Milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə 
uyğunlaşdırılmasına dair 2018-2025-ci illər üzrə Dövlət Proqramı”nın layihəsi hazırlanmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin 
daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2016-cı il 13 iyul tarixli 2199 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin 
artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 13 iyul tarixli 2199 nömrəli Sərəncamının həyata keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi barədə” 2017-ci il 2 iyun tarixli 2947 nömrəli 
Sərəncamlarına uyğun olaraq, “Doing Business” və bir sıra digər beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycan Respublikasının mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması 
istiqamətində bir sıra normativ hüquqi aktlarda dəyişikliklərlə bağlı layihələr hazırlanaraq təsdiq edilmişdir. 

Əsas problemlər: 

1. Özəl investisiya əsasında model müəssisənin (zavodun) yaradılmasının dəstəklənməsi və idxalı yerli istehsalla əvəzlənə bilən məhsulların siyahısının 

müəyyən edilməsi, eləcə də regional tələbat baxımından dəyər zəncirlərində iştirakın təmin olunması üzrə tədbirlərin icrası ilə bağlı iş 

aparılmamışdır. 

2. Biznes və investisiya mühitinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qanunvericilikdə zəruri dəyişikliklər edilməsinə baxmayaraq, bir sıra tapşırıqların icrası 

istiqamətində işlər sürətli şəkildə getmir. 

Tövsiyələr: 

1. Strateji Yol Xəritəsində icra müddətinin 2017-ci il müəyyən edildiyi tədbirlərin icrası istiqamətində işlər sürətləndirilə və yaradılmış işçi qrupların fəaliyyətinin 

səmərəliliyi artırıla bilər. 

2. Ölkədə biznes və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş islahatların aidiyyəti qurumlar tərəfindən effektiv tətbiqinin 

təmin edilməsi ilə bağlı işlər sürətləndirilə bilər. 

 
* Yarımillik hesabatda qiymətləndirmə tərəfindən görülmüş işlərə dair əlaqələndirici qurum təqdim edilmiş hesabat (2017-ci ilin 6 ayı üzrə), aidiyyəti tərəflərlə müzakirələr, təqdim edilmiş təsdiqedici sənədlər və digər 

qiymətləndirmə vasitələri əsasında həyata keçirilmişdir. Əlaqələndirici qurum Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyidir. 
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Prioritet 1.1. Sektorda məhsuldarlığın və səmərəliliyin artırılması 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Sənaye müəssisələrinin kadr təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə işəgötürənlərin sifarişləri əsasında ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə şagird 

qəbuluna dair proqnozlar əsasında 2017/2018-ci tədris ili üçün şagird qəbulu planı hazırlanaraq təsdiq üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə təqdim edilmişdir. 2017/2018-ci tədris ilində təsnifata daxil edilmiş 22 yeni ixtisas (18 ixtisas ağır sənaye və maşınqayırma istiqamətləri 

üzrə olmaqla) üzrə şagird qəbulu nəzərdə tutulmuşdur. Eləcə də “Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının Təsnifatı”nda texniki və texnoloji 

ixtisaslar qrupuna yenidən baxılmış və əmək bazarının tələblərinə uyğun yeni təsnifat layihəsi hazırlanmış və təsdiq üçün Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim olunması nəzərdə tutulmuşdur.  

Bir sıra universitetlərlə işəgötürənlər və elmi tədqiqat institutları arasında təhsil və elmi-texniki inkişafa dəstək məqsədilə bağlanmış müqavilələr 

əsasında birgə ixtisasartırma və yenidənhazırlanma kurslarının təşkili, həmin universitetlərin tərkibində müxtəlif elmi tədqiqat laboratoriyalarının və 

mərkəzlərinin yaradılması, yeni ixtisas fənlərinin tədrisi üçün proqram və digər sənədlərin, eləcə də müasir tələblərə uyğun tədris planlarının işlənib 

hazırlanması üzrə iş aparılmışdır. 

Elmi tədqiqat təşkilatları ilə müəssisələr arasında əlaqələrin gücləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Yüksək Texnologiyalar 

Parkında innovasiya məhsulunun və yüksək texnologiyaların hazırlanması, işlənilməsi və təkmilləşdirilməsi məqsədilə elmi tədqiqatların və təcrübə-

konstruktor işlərinin aparılması, onların nəticələrinin sənaye, xidmət və digər sahələrdə tətbiqi və kommersiyalaşdırılması həyata keçirilir. 

Problemlər: 

Özəl investisiya əsasında model müəssisə (zavod) yaradılmasının dəstəklənməsi istiqamətində iş aparılmamışdır. 

Tövsiyələr: 

Strateji Yol Xəritəsində özəl investisiya əsasında model müəssisə (zavod) yaradılmasının dəstəklənməsi üzrə icra müddətinin 2017-ci il müəyyən 

edildiyi nəzərə alınaraq, bu tədbirin icrası sürətləndirilə bilər.  

 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 5 tədbirdən 3-ü  60% 

İcrasına başlanılmamışdır  5 tədbirdən 2-si 40% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddə

ti 

Ümumi nəticə 
Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

1.1.1.Qənaətli istehsal metodları 

üzrə təhlil aparılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Tarif Şurası, 

Vergilər Nazirliyi, 

Energetika 

Nazirliyi, 

Nəqliyyat 

Nazirliyi, Əmək və 

Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi 

Nazirliyi, Əmlak 

Məsələləri Dövlət 

Komitəsi, 

"Azneftkimyamaş" 

ASC, APİK, 

"Daşkəsən 

Filizsaflaşdırma" 

ASC 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin müvafiq əmri 

ilə sözügedən bənd üzrə yaradılmış işçi qrupun ilk iclası 

keçirilmişdir. Bununla yanaşı, bəndin icrasının təmin 

olunması məqsədilə fəaliyyət proqramı müəyyən edilmiş, 

müvafiq olaraq beynəlxalq təcrübənin araşdırılması ilkin 

məqsəd kimi müəyyən edilmişdir. Mövcud mərhələdə 

beynəlxalq təcrübənin araşdırılması Yaponiya təcrübəsinin 

öyrənilməsinə həsr edilmiş və müvafiq məlumatlar 

toplanmışdır. Yaponiya təcrübəsi haqqında müvafiq arayış 

hazırlanmışdır. 

1.1.2. Özəl investisiya əsasında 

model müəssisənin (zavodun) 

yaradılmasının dəstəklənməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsi, 

Vergilər Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin müvafiq əmri 

ilə yaradılmış işçi qrupun ilk iclası keçirilmişdir. Eyni 

zamanda model müəssisənin öyrənilməsi məqsədilə xarici 

ölkələrin təcrübələri araşdırılır. 

1.1.3.Sənaye müəssisələrinin kadr 

təminatının yaxşılaşdırılması 

Təhsil 

Nazirliyi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Əmək və 

Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

İşəgötürənlərin sifarişləri əsasında ilk peşə-ixtisas təhsili 

müəssisələrinə şagird qəbuluna dair proqnozlar əsasında 

2017/2018-ci tədris ili üçün şagird qəbulu planı hazırlanaraq  

təsdiq üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 

təqdim edilmişdir. 2017/2018-ci tədris ilində təsnifata daxil 

edilmiş 22 yeni ixtisas üzrə şagird qəbulu nəzərdə 

tutulmuşdur. Bu ixtisaslardan 18-i ağır sənaye və 

maşınqayırma istiqamətləri üzrə kadr hazırlığını əhatə edir: 

1. Avtomatlaşdırılmış texnologiyalar və istehsal üzrə 

operator; 

2. Mühafizə-yanğın siqnalizasiyasının elektromontyoru; 

3. Əl ilə elektrik qaynaq avadanlıqlarının 

(transformatorların) təmiri üzrə elektrik montyoru; 

4. İstilik şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər; 

5. Lift üzrə elektromexanik; 

6. Tibbi avadanlıqların təmiri və xidməti 

elektromexaniki; 

7. Rabitə quraşdırıcısı-antenaçı; 
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8. Proqramla idarə olunan dəzgahların operatoru; 

9. Rəqəmli idarə olunan dəzgahların kompüter 

operatoru; 

10. Yerüstü aviasiya avadanlıqları üzrə mexanik; 

11. Tankerlərdə yükləmə-boşaltma əməliyyatçısı; 

12. Metropoliten metal konstruksiyalarının təmiri və 

xidməti üzrə çilingər-elektik; 

13. Metropoliten avadanlıqlarının təmiri və xidməti üzrə 

çilingər-elektrik; 

14. Metropoliten tunel və stansiya avadanlıqlarının təmiri 

və xidməti üzrə çilingər-elektrik; 

15. Avtomobil (dəniz, çay) nəqliyyatında hərəkət və 

yükləmə-boşaltma işləri dispetçer məntəqəsinin 

operatoru; 

16. Yağ sənayesi işçisi-usta; 

17. Yeyinti məhsulları istehsalı avadanlıqlarının 

sazlayıcısı; 

18. İşıq və işıqlandırma şəbəkələri elektroquraşdırıcısı. 

2015/2016-cı tədris ilində 123, 2016/2017-ci tədris ilində 154 

ixtisas üzrə şagird qəbulu aparıldığı halda, növbəti tədris 

ilində əmək bazarının dəyişən tələbatını daha dolğun 

ödəmək məqsədilə 175 ixtisas üzrə şagird qəbulunun həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

“Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının Təsnifatı”ndakı 

texniki və texnoloji ixtisaslar qrupuna yenidən baxılmış və 

əmək bazarının tələblərinə uyğun yeni təsnifat 

hazırlanmışdır. Yenidən işlənmiş “Ali təhsilin bakalavriat 

səviyyəsi ixtisaslarının Təsnifatı”nın layihəsinin təsdiq üçün 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim 

olunması nəzərdə tutulmuşdur. Yeni  layihədə ixtisasların 

sayı 54-dən 44-dək azaldılmışdır: 

1. Aerokosmik mühəndislik; 

2. Aviasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyi; 

3. Cihaz mühəndisliyi; 

4. Ekologiya mühəndisliyi; 

5. Elektrik və elektronika mühəndisliyi; 

6. Energetika mühəndisliyi; 

7. Fövqəladə hallar mühəndisliyi; 

8. Geologiya və geofizika mühəndisliyi; 

9. Geomatika mühəndisliyi; 

10. Gəmi energetik qurğuları mühəndisliyi; 
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11. Gəmi inşası və təmiri mühəndisliyi; 

12. Gəmiçilik və dəniz naviqasiyası mühəndisliyi; 

13. Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili; 

14. İnformasiya texnologiyaları; 

15. İnşaat mühəndisliyi; 

16. Kimya mühəndisliyi; 

17. Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi; 

18. Kompüter mühəndisliyi; 

19. Qida mühəndisliyi; 

20. Logistika mühəndisliyi; 

21. Maşın mühəndisliyi; 

22. Material elmləri; 

23. Mexanika mühəndisliyi; 

24. Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi; 

25. Meliorasiya mühəndisliyi; 

26. Memarlıq; 

27. Metallurgiya mühəndisliyi; 

28. Mədən mühəndisliyi; 

29. Mühəndis fizikası; 

30. Neft-qaz mühəndisliyi; 

31. Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi; 

32. Nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi; 

33. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi; 

34. Sənaye mühəndisliyi; 

35. Sistem mühəndisliyi; 

36. Şəhərsalma; 

37. Telekommunikasiya mühəndisliyi; 

38. Uçuş mühəndisliyi; 

39. Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi; 

40. Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin yerüstü 

aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmiri; 

41. Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı 

məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı;  

42. Optotexnika; 

43. Pirotexniki vasitələrin texnologiyası; 

44. Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində 

UFAZ Universiteti üçün tədris korpusunun əsaslı təmiri, yeni 

laboratoriyaların tikintisi və təchizatı həyata keçirilməkdədir. 

Tədris korpusu növbəti tədris ilinə istifadəyə veriləcəkdir. 

TEMPUS  proqramı çərçivəsində Azərbaycan Texniki 
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Universiteti nəzdində ustadlıq  mərkəzi yaradılmış və İKT 

vasitələri ilə təchiz edilmişdir. Universitetdə “Nanostrukturlu 

materialların sintezi və tətbiqi problemləri” Elmi Tədqiqat 

Laboratoriyasına xüsusi qurğu (“Spark Plasma sinterinq 

Furmase” tipli nanotexnologiya cihazı və Elektroqığılcım 

örtükçəkmə üçün ЭФИ-46 A qurğusu) alınmışdır. 

Azərbaycan Texnologiya Universitetində Mexanika və 

metallurgiya mühəndisliyi fakültəsinin Mexanika və texnoloji 

maşınlar kafedrasının nəzdində yeni metallurgiya 

laboratoriyası istifadəyə verilmişdir. Sumqayıt Dövlət 

Universitetində TEMPUS proqramı çərçivəsində 

GEONETCast laboratoriyası yaradılmışdır. 

Magistratura səviyyəsinin “Sənayenin təşkili və idarə 

olunması”, “İqtisadiyyat”, “Kommersiya” və digər iqtisadiyyat 

ixtisasları qrupuna daxil olan ixtisaslar üzrə yeni təhsil 

proqramları təsdiq edilmişdir. Cari tədris ilindən başlayaraq 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində tədris həmin təhsil 

proqramları əsasında təşkil olunmuşdur.   

Azərbaycan Texniki Universitetində “Metallurgiya 

mühəndisliyi” və “Materialşünaslıq mühəndisliyi” ixtisaslarının 

tədris planlarında “Nanotexnoloji materialşünaslığın əsasları” 

fənninin tədrisi üçün proqram və digər sənədlər  işlənib 

hazırlanmışdır. Universitetin  əməkdaşları tərəfindən Avropa 

Komissiyasının “Erasmus+” proqramı çərçivəsində 

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq peşə-bakalavr və peşə-magistr 

ixtisas dərəcələri üçün  müasir tələblərə uyğun tədris planları 

işlənib hazırlanmışdır. 

Müxtəlif ixtisaslar üzrə kadr hazırlığının keyfiyyətinin  

yaxşılaşdırılması məqsədilə dəyişən cərəyan lokomotivlərinin 

istismar xüsusiyyətlərinin dərindən mənimsənilməsi üçün  

fənn proqramlarının və mühazirə toplularının yenidən 

işlənilməsi istiqamətində işlər aparılır. 

Müasir tələblər nəzərə alınaraq, “Ekologiya mühəndisliyi” 

ixtisasına aid “Məsafədən zondlanmanın fiziki əsasları”, 

“Meliorasiya və rekultativ işin ekoloji əsasları”, “Mühəndis 

geodeziyası” fənlərinin tədris proqramları işlənib 

hazırlanmışdır. 

Sumqayıt Dövlət Universitetində tədris proqramlarının 

təkmilləşdirilməsi məqsədilə onların beynəlxalq akkreditasiya 

təşkilatları tərəfindən akkreditasiya olunması istiqamətində 

işlər həyata keçirilmişdir. Bakalavriat səviyyəsində tədris 
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olunan iki ixtisas (“Proseslərin avtomatlaşdırılması 

mühəndisliyi”, “Elektroenergetika mühəndisliyi”), magistratura 

səviyyəsində isə bir ixtisas (“Enerji menecmenti”) 

akkreditasiyadan keçmiş, Almaniyanın Təhsil Proqramları 

üzrə Akkreditasiya Agentliyi (ASİİN) və Mühəndislik üzrə 

Akkreditasiya üçün Avropa Şəbəkəsi (ENAEE) tərəfindən 

həmin ixtisaslara müvafiq akkreditasiya şəhadətnaməsi 

verilmişdir. 

Azərbaycan Texniki Universitetində “Nanometal” MMC ilə 

birlikdə termiki emal texnologiyalarının işlənməsi sahəsində 

innovasiya mərkəzi yaradılmışdır. Müasir “Nanomexanika” 

elmi tədqiqat laboratoriyasının yaradılması üçün layihə 

hazırlanmış, laboratoriyanın yaradılması ilə bağlı AMEA-nın 

Fizika İnstitutu, “İqlim” Elm-İstehsalat Müəssisəsi ilə 

əməkdaşlıq edilmişdir.  Həmçinin, universitetdə Fransanın 

SCHNEIDER ELECTRIC “Asinxron mühərriklərin tezlik 

çeviriciləri” üzrə tədris mərkəzi yaradılmışdır. Mingəçevir 

Dövlət Universitetində Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Tüxnologiyalar Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən 

İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu ilə birgə 

startap  layihələrinin dəstəklənməsi, qrant müsabiqələrinin 

keçirilməsi, kommersiyalaşdırılması və innovativ ideyaların 

reallaşdırılması məqsədilə universitetin “İnnovativ biznes 

inkubasiya mərkəzi” tərəfindən 2017-ci ilin 12 iyun tarixində 

İKT sahəsi üzrə 5 prioritet istiqaməti əhatə edən müsabiqə 

keçirilmişdir. 

2017-ci ilin mart və aprel aylarında  MDU-da “Azərbaycan 

İstilik Elektrik Stansiyası” MMC və Invest “HI-TECH” MMC  

mütəxəssisləri ilə birgə sənayenin inkişafına dair treninqlər 

təşkil edilmişdir.  

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti və “Akkord 

Qazax” sement zavodunun  dəstəyi ilə universitetdə sement 

və beton sınağı laboratoriyası açılmışdır.  

Sumqayıt Dövlət Universitetində yerinə yetirilən elmi tədqiqat 

işlərinin nəticələrinin istehsal müəssisələrinə tətbiqi 

məqsədilə “Azərikimya” İstehsalat Birliyi, “Azərişıq” Açıq 

Səhmdar Cəmiyyəti, AMEA-nın Polimer Materialları İnstitutu, 

AMEA-nın Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu ilə tədris və 

elmi əməkdaşlıq barədə müqavilələr imzalanmışdır.  

02.03.2017-cı il tarixində Sumqayıt Dövlət Universiteti ilə 

SOCAR “Azərikimya” İB arasında bağlanmış müqaviləyə 
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əsasən birgə ixtisasartırma və yenidənhazırlanma kurslarının 

təşkil edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

21.02.2017-ci il tarixində Sumqayıt Dövlət Universiteti ilə 

“Azərişıq” ASC-nin Tədris Mərkəzi arasında bağlanmış 

müqaviləyə əsasən cəmiyyətin kadrlarının treninqi prosesinə 

universitet əməkdaşlarının cəlb edilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. 

2016-2017-ci illərdə “Şirvan Oil” şirkətində mühəndislərin 

dərəcələrinin artırılması məqsədilə təşkil edilmiş treninqlərdə 

SDU-nun 2 əməkdaşı iştirak etmişdir. 

Azərbaycan Texnologiya Universiteti ilə “Bakı Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət Limanı” QSC arasında bağlanmış 

memoranduma əsasən universitetdə logistika 

laboratoriyasının yaradılması barədə qərar qəbul edilmişdir. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ilə 

“TEKOPLAST” Şirkəti,  “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti, “ATEF”  Şirkəti,  “Azercell Telekom” Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyəti, “Təmiz Şəhər”  ASC, “Azərikimya” 

İstehsalat Birliyi  arasında təhsil və elmi-texniki inkişafa 

dəstək haqqında əməkdaşlıq müqavilələri  imzalanmışdır. Bu 

müqavilələrə əsasən, qeyd olunan şirkətlərin mütəxəssisləri 

üçün təlimlərin təşkili və onların sifarişi əsasında 

ixtisaslaşmış kadrların hazırlanması nəzərdə tutulur. 

1.1.4. Elmi tədqiqat təşkilatları ilə 

müəssisələr arasında əlaqələrin 

gücləndirilməsi 

Azərbaycan 

Milli Elmlər 

Akademiyası 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim 

edilmiş məktubla Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2016-cı il tarixli 08 noyabr 2425 nömrəli Sərəncamı ilə 

yaradılmış AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkında (“YT 

Park”) icra edilən layihələr barədə məlumat təqdim 

edilmişdir. 

“YT Park”da innovasiya məhsulunun və yüksək 

texnologiyaların hazırlanması, işlənilməsi və 

təkmilləşdirilməsi məqsədilə elmi tədqiqatların və təcrübə-

konstruktor işlərinin aparılması, onların nəticələrinin sənaye, 

xidmət və digər sahələrdə tətbiqi və kommersiyalaşdırılması 

həyata keçirilir. 

1.1.5. Sahəvi assosiasiyaların 

yaradılmasının dəstəklənməsi və 

müntəzəm fəaliyyətinin təmin 

edilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
 

2017-

2018 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin müvafiq əmri 

ilə yaradılmış işçi qrupun ilk iclası keçirilmişdir. Bununla 

yanaşı, sözügedən bəndin icrası ilə bağlı ağır sənaye və 

maşınqayırma sahəsində müəssisələrin siyahısı 

müəyyənləşdirilmişdir. 
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Assosiasiyaların yaradılması ilə bağlı beynəlxalq 

təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədilə Türkiyə, Rusiya, 

Almaniya və digər ölkələrin təcrübəsi araşdırılır.  

Assosiasiyaların yaradılması məsələsi ilə bağlı hazırda xarici 

ölkələrdə mövcud olan assosiasiyalar barədə məlumat 

toplanmışdır. Eyni zamanda, assosiasiyaların yaradılmasının 

qarşılıqlı maraq çərçivəsində və könüllü əsaslarla 

qurulduğunu nəzərə alaraq, hazırda özəl maşınqayırma 

müəssisələrinin rəhbərləri ilə danışıqlar aparılır. 
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Prioritet 1.2. Enerjidən istifadədə optimal səmərəliliyə nail olunması 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Prioritetin icrası məqsədilə işçi qrup yaradılmış, işçi qrupun iclaslarında yanacaq-enerji balansının tərtib edilməsi qaydalarının hazırlanması məqsədilə 

aidiyyəti qurumlar tərəfindən yanacaq-enerji balansı üzərində fəaliyyət sahələrinə aid olan hissələrin təkmilləşdirilməsi, eyni zamanda həmin hissələrə 

aid qanunvericiliklə bağlı layihənin hazırlanaraq təqdim edilməsi qərara alınmışdır. Eləcə də “Azərenerji” ASC və “Azərişıq” ASC tərəfindən gecə-

gündüz və pik saatlarda güc və enerji istehlakı, onun iqtisadi təsirləri barədə arayış tərtib edilməsi və arayışlar icraçılar tərəfindən təhlil edildikdən 

sonra işçi qrupun növbəti iclaslarında müzakirə edilərək, rəylər əsasında müvafiq təkliflərin hazırlanması üzrə iş aparılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Hər 10,0 milyon kVts elektrik enerjisinin istehlakının gündüzdən gecəyə sürüşdürülməsinin “Azərenerji” ASC-yə iqtisadi səmərəsi, gecə-gündüz 

tariflərinə texniki baxımdan keçid imkanları və bununla bağlı olan məsələlərə dair Cəmiyyətin nümayəndələri tərəfindən müvafiq arayışın təqdim 

edilməsi, elektrik enerjisinin pik və qeyri-pik saatlarda istehsal və istehlakının araşdırılması üçün subyektlərə müvafiq məlumatların təqdim edilməsi və 

“Azərişıq” ASC tərəfindən illik istehlakı 5 milyon kvts-dan çox olan istehlakçıların siyahısının hazırlanması ilə bağlı tapşırıqlar müəyyən edilmişdir. 

Strateji müəssisələr anlayışının dəqiqləşdirilməsi, “Azərenerji” ASC və “Azərişıq” ASC tərəfindən gecə-gündüz və pik saatlarda güc və enerji 

istehlakının iqtisadi təsirləri, həmçinin müvafiq strateji müəssisələr üzrə enerji istehlakının həcmləri barədə arayışların tərtib edilməsi, arayışlar 

icraçılar tərəfindən təhlil edildikdən sonra işçi qrupun növbəti iclaslarında müzakirə edilməsi, rəylər əsasında müvafiq təkliflərin hazırlanması nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Problemlər: 

1. Bu prioritet çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası sürətli şəkildə aparılmır. 

2. Enerji balansının optimallaşdırılması üçün bazarda olan bütün tərəflər prosesə cəlb edilməmişdir. 

Tövsiyələr: 

1. Bu prioritet çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası sürətləndirilə bilər. 

2. Enerji balansının optimallaşdırılması prosesinə iri istehsalçılarla yanaşı, iri istehlakçılar da daha aktiv cəlb oluna bilər. Qeyri-pik saatlardan 

istifadənin stimullaşdırılması üçün tarif ilə yanaşı, qeyri-tarif stimulları da nəzərdən keçirilə bilər. 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 5 tədbirdən 4-ü 80% 

İcrasına başlanılmamışdır 5 tədbirdən 1-i 20% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddə

ti 

Ümumi nəticə 
Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

1.2.1. Enerji balansının 

optimallaşdırılması, tələb və təklifin 

uzlaşdırılması 

Tarif Şurası 

Energetika 

Nazirliyi, 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Dövlət 

Neft Şirkəti, 

“Azərenerji” ASC, 

“Azərişıq” ASC 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

İcraçılardan ibarət işçi qrupu yaradılmışdır. 

Ölkə üzrə yanacaq-enerji balansının tərtib edilməsi və 

müvafiq məlumatların yığılması üçün mövcud balansın 

təkmilləşdirilməsinə və qanunvericilikdə öz əksini tapmasına 

zərurət yaranır. Bunun üçün yanacaq-enerji balansının 

təkmilləşdirilməklə tərtib edilməsi, yanacaq-enerji 

ehtiyatlarının kompleks istifadəsi sxemlərinin işlənib 

hazırlanması, elektroenergetika və yanacaq sistemlərindən 

səmərəli istifadə, onların mühafizəsi, keyfiyyət göstəricilərinin 

yaxşılaşdırılması və zərərli təsirinin qarşısının alınmasının 

cari və perspektiv planlaşdırılması üzrə dövlət proqramlarının 

işlənilməsi, müvafiq tədbirlər üzərində dövlət nəzarətinin 

həyata keçirilməsi, istifadə ilə bağlı müvafiq enerji növünün 

son istehlakçıya qədər (məişət, sənaye, kənd təsərrüfatı, 

nəqliyyat və digər sahələr) istehlakı barədə məlumatların 

toplanması, dövlət statistik hesabat formaları və onlar 

doldurma qaydaları kimi amillər nəzərə alınaraq yanacaq-

enerji balansının tərtib edilməsi qaydalarının hazırlanması 

nəzərdə tutulur. 

SOCAR-ın, “Azərişıq” ASC-nin və “Azərenerji” ASC-nin 

nümayəndələrinə, qeyd olunan məsələlər nəzərə alınmaqla, 

mövcud yanacaq-enerji balansı üzərində fəaliyyət sahələrinə 

aid olan hissələrin təkmilləşdirilməsi və eyni zamanda həmin 

hissələrə aid qanunvericiliklə bağlı layihənin hazırlanaraq 

növbəti görüşdə müzakirəyə çıxarılması tapşırılmışdır. 

Məsələ ilə bağlı 2017-ci il 14 iyun tarixində müvafiq işçi 

qrupunun iclası keçirilmiş, mümkün təkmilləşdirmə 

istiqamətləri müzakirə edilmiş və hər bir icraçı tərəf üzrə 

müvafiq təkliflərin hazırlanaraq Katibliyə təqdim edilməsi 

tapşırılmışdır. Hazırda məsələ ilə bağlı fəaliyyət işçi 

qaydasında davam etdirilir. 

1.2.2. Qeyri-pik saatlardan 

istifadənin stimullaşdırılması 
Tarif Şurası 

Energetika 

Nazirliyi, 

“Azərenerji” ASC, 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

İcraçılardan ibarət işçi qrup yaradılmışdır. 

Tariflər istehlakçıların maraqlarına uyğun olmaqla yanaşı, 

təchizatçının gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclərini 

qarşılamalı, sahə üzrə xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsinə, 

investisiya qoyuluşlarının da müəyyən səviyyədə təmin 

edilməsinə imkan yaratmalıdır. “Azərişıq” ASC-dən günün 

saatları üzrə elektrik enerjisindən istifadə və şəbəkənin 
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yüklənməsi ilə bağlı məlumatlar istənilməlidir. Eyni zamanda, 

bu istiqamətdə ölkəmizdə Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən 

həyata keçirilən “Elektrik enerjisi sektorunun maliyyə bərpası 

planının hazırlanması” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən 

tədbirlər çərçivəsində bu məsələnin diqqətdə saxlanılması 

qərara alınmışdır. 

“Azərenerji” ASC və “Azərişıq” ASC tərəfindən gecə-gündüz 

və pik saatlarda güc və enerji istehlakı, onun iqtisadi təsirləri 

barədə arayışın hazırlanması, arayışlar icraçılar tərəfindən 

təhlil edildikdən sonra işçi qrupun növbəti iclaslarında 

müzakirə edilməsi və verilmiş rəylər əsasında müvafiq 

təkliflərin hazırlanması qərara alınmışdır. 

1.2.3. Strateji müəssisələr üçün 

güzəştli tariflərin 

müəyyənləşdirilməsi 

Tarif Şurası 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Əmlak 

Məsələləri Dövlət 

Komitəsi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

İcraçılardan ibarət işçi qrup yaradılmışdır. 

Strateji müəssisələr üzrə güzəştli tarif 

müəyyənləşdirilməsinin təchizatçının gəlirlərinin azalmasına 

səbəb olmamasına görə digər bir qrup üçün itən gəliri 

kompensasiya edəcək səviyyədə tarif artımı həyata 

keçirilməlidir. Bu isə istehlakçılar arasında ədalət 

prinsiplərinin pozulmasına və diskriminasiya halının 

yaranmasına səbəb olmaqla yanaşı, təchizatçının maliyyə 

nəticələrinə mənfi təsir etməklə davamlı xidmətin həyata 

keçirilməsinin mümkünsüzlüyünə gətirib çıxara bilər. 

Göstərilənlər nəzərə alınaraq, məsələyə kompleks 

baxılmasının zəruriliyi vurğulanmış, bu baxımdan, hər 10,0 

milyon kVts elektrik enerjisinin istehlakının gündüzdən 

gecəyə sürüşdürülməsinin “Azərenerji” ASC-yə iqtisadi 

səmərəsi, gecə-gündüz tariflərinə texniki baxımdan keçid 

imkanları və bununla bağlı olan məsələlərə dair növbəti 

görüşdə Cəmiyyətin nümayəndələri tərəfindən müvafiq 

arayışın təqdim edilməsi, eyni zamanda elektrik enerjisinin 

pik və qeyri-pik saatlarda istehsal və istehlakının 

araşdırılması üçün subyektlərə müvafiq məlumatların təqdim 

edilməsi tapşırılmışdır. İşçi qrupun iclasında “Azərişıq” ASC-

yə illik istehlakı 5 milyon kvts-dan çox olan istehlakçıların 

siyahısının hazırlanması ilə bağlı tapşırıq verilmişdir. 

Strateji müəssisələr anlayışının dəqiqləşdirilməsi, 

“Azərenerji” ASC və “Azərişıq” ASC tərəfindən gecə-gündüz 

və pik saatlarda güc və enerji istehlakı, onun iqtisadi təsirləri, 

həmçinin müvafiq strateji müəssisələr üzrə enerji istehlakının 

həcmləri barədə arayış təqdim edilməsi, arayışlar icraçılar 

tərəfindən təhlil edildikdən sonra işçi qrupun növbəti 
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iclaslarında müzakirə edilməsi və verilmiş rəylər əsasında 

müvafiq təkliflərin hazırlanması qərara alınmışdır. Hazırda 

məsələ ilə bağlı fəaliyyət işçi qaydasında davam etdirilir. 

1.2.4. Enerji istehlakçılarının 

enerjidən səmərəli istifadəyə 

yönləndirilməsi 

Energetika 

Nazirliyi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Tarif 

Şurası 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Enerji istehlakçılarının enerjidən səmərəli istifadəyə 

yönləndirilməsi üzrə 2017-ci ilin I rübündə Energetika 

Nazirliyi tərəfindən yaradılmış işçi qrupun iclasında 

“Azərenerji” ASC və Azərbaycan Respublikası Energetika 

Nazirliyinin tabeliyində “Azərbaycan Respublikasının 

Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət 

Agentliyi” publik hüquqi şəxslə birlikdə müzakirələr 

aparılmışdır. Belə ki, enerji istehlakçılarının enerjidən 

səmərəli istifadəyə yönləndirilməsi üzrə təkliflərin 

hazırlanaraq işçi qrupa təqdim edilməsi, təhlili və yekun 

hesabatın hazırlanması Energetika Nazirliyinin illik iş 

planında 2017-ci ilin IV rübündə nəzərdə tutulmuşdur. 

Enerji istehlakçılarının enerjidən səmərəli istifadəyə 

yönləndirilməsi üzrə 2017-ci ilin I rübündə Energetika 

Nazirliyi tərəfindən yaradılmış işçi qrupun iclasında 

“Azərenerji” ASC və Azərbaycan Respublikasının Energetika 

Nazirliyinin tabeliyində “Azərbaycan Respublikasının 

Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət 

Agentliyi” publik hüquqi şəxs ilə birlikdə müzakirələr 

aparılmışdır. Belə ki, enerji istehlakçılarının enerjidən 

səmərəli istifadəyə yönləndirilməsi üzrə təkliflərin 

hazırlanaraq işçi qrupa təqdim edilməsi, təhlili və yekun 

hesabatın hazırlanması Energetika Nazirliyinin illik iş 

planında 2017-ci ilin IV rübündə nəzərdə tutulmuşdur. 

Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji 

yol xəritələrinin icrasının təmin edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin 2017-ci il 9 

fevral və 13 iyul tarixli  əmrləri ilə işçi qrup yaradılmış və 

Strateji Yol Xəritəsində tədbirlər planı üzrə Energetika 

Nazirliyinin əsas icraçı olduğu tədbirlərin icrasının 

müzakirəsi və rüb ərzində görülmüş işlərə dair işçi qrupun 

iclasları keçirilərək protokollar tərtib olunmuşdur. Həmçinin, 

“Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin 

(elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji 

Yol Xəritəsi”nin və “Azərbaycan Respublikasında ağır 

sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol 

Xəritəsi”nin Tədbirlər Planı üzrə Azərbaycan Respublikası 

Energetika Nazirliyinin əsas icraçı olduğu tədbirlərin həyata 
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keçirilməsi ilə əlaqədar yaradılmış işçi qrupun 2017- 2020-ci 

illər üçün illik iş planı hazırlanmış və işçi qrupun iclasında 

müzakirə olunaraq təsdiq olunmuşdur. 

1.2.5. Ağır sənaye, xüsusilə 

metallurgiya müəssisələrinin enerji 

təminatının fərqli, aşağı tariflərlə 

təmin edilməsi 

Tarif Şurası 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

Energetika 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

İcraçılardan ibarət işçi qrup yaradılmışdır. 

Ağır sənaye, xüsusilə metallurgiya müəssisələrinin sayı və 

onların illik istehlakının həcmi barədə məlumatların təqdim 

edilməsi iclasda “Azərişıq” ASC-yə tapşırılmışdır. Növbəti 

görüşdə təqdim olunan məlumatların müzakirəsi nəzərdə 

tutulur. 

İşçi qrupun iclasında “Azərenerji” ASC və “Azərişıq” ASC 

tərəfindən gecə-gündüz və pik saatlarda güc və enerji 

istehlakı onun iqtisadi təsirləri, həmçinin ağır sənaye və 

metallurgiya müəssisələri üzrə enerji istehlakının həcmləri 

barədə arayış təqdim edilməsi, arayışlar icraçılar tərəfindən 

təhlil edildikdən sonra işçi qrupun növbəti iclaslarında 

müzakirə edilməsi və verilmiş rəylər əsasında müvafiq 

təkliflərin hazırlanması qərara alınmışdır. Hazırda məsələ ilə 

bağlı fəaliyyət işçi qaydasında davam etdirilir. 
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Prioritet 1.3. Aktivlərin və mövcud potensialın mərkəzi reyestrinin yaradılması 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

 

Müvafiq işçi qrup yaradılmış, sənayedə istifadə olunmayan aktivlər və təbii resurslar üzrə mərkəzi reyestrdə əks olunacaq əsas məlumatların 

strukturu formalaşmışdır. Hazırda  ağır sənaye və maşınqayırma sahəsi üzrə mövcud dövlət müəssisələrinin ilkin bazasının formalaşdırılması 

məqsədilə dövlət mülkiyyətində olan ağır sənaye və maşınqayırma müəssisələri barədə təhlillər aparılır. Eyni zamanda, sənayedə istifadə olunmayan 

aktivlərin (müəssisələrin) və təbii resursların mərkəzi reyestrinin yaradılması üzrə tapşırığın icrasının təmin olunması məqsədilə bu sahədə mövcud 

təbii ehtiyatlar barədə müvafiq məlumatların təqdim edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət 

edilmişdir. 

 

Problemlər: 

Strateji Yol Xəritəsində mərkəzi elektron reyestrin yaradılması müddətinin 2017-ci il müəyyən edilməsinə baxmayaraq, təqdim olunmuş 

məlumata əsasən reyestrin yaradılması işləri hazırda ilkin mərhələdədir.  

Tövsiyələr: 

1. Bu prioritet çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası sürətləndirilə bilər. 

2. Reyestrə qeyri-qənaətbəxş vəziyyətdə olan və işləməyən özəl müəssisələr, habelə özəlləşmə ilə bağlı ayrıca bölmələr də əlavə edilə bilər. 

 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 1 tədbirdən 1-i 100% 

İcrasına başlanılmamışdır * – 0% 

* Strateji Yol Xəritəsində bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 4 tədbirdən 3-nün icra müddəti 2018-2020-ci illəri əhatə etdiyi üçün 2017-ci ilin ilk altı ayı üzrə qiymətləndirmədə həmin 

tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

1.3.1. Sənayedə istifadə 

olunmayan aktivlərin və təbii 

resursların mərkəzi reyestrinin 

yaradılması 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı 

Nazirliyi, 

Vergilər Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sədrinin “Strateji yol 

xəritələri üzrə işçi qruplarının yaradılması barədə”  2017-ci il 

7 aprel tarixli 68 nömrəli əmrinə əsasən, “Azərbaycan 

Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına 

dair Strateji Yol Xəritəsi”nin “Tədbirlər Planı” hissəsinin 1.3.1 

və 1.3.2-ci yarımbəndlərinin icrası üzrə müvafiq qurumların 

nümayəndələrindən ibarət işçi qrup yaradılmış və hesabat 

dövrü ərzində (3 may və 5 iyun tarixlərində) işçi qrupun 

iclaslarının keçirilməsi təmin edilmişdir. 

Keçirilmiş iclaslarda işçi qrupun üzvlərinin təklifləri əsasında 

sənayedə istifadə olunmayan aktivlər və təbii resurslar üzrə 

yaradılması nəzərdə tutulan mərkəzi reyestrdə əks olunacaq 

əsas məlumatların strukturu formalaşmışdır.  

Hazırda  ağır sənaye və maşınqayırma sahəsi üzrə mövcud 

olan dövlət müəssisələrinin ilkin bazasının formalaşdırılması 

məqsədilə Komitənin məlumat bazasındakı dövlət 

mülkiyyətində olan ağır sənaye və maşınqayırma 

müəssisələri, habelə Azərbaycan Respublikasının Vergilər 

Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Statistika Komitəsinin “İqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatı”na 

uyğun olaraq Komitəyə təqdim edilmiş ağır sənaye və 

maşınqayırma sahəsi üzrə qeydiyyata alınmış vergi 

ödəyiciləri (dövlət müəssisələri) barədə məlumatlarla bağlı 

təhlil işləri aparılır.  

Eyni zamanda, sənayedə istifadə olunmayan aktivlərin 

(müəssisələrin) və təbii resursların mərkəzi reyestrinin 

yaradılması ilə bağlı tapşırığın icrasının təmin olunması 

məqsədilə bu sahə üzrə mövcud olan təbii ehtiyatlar barədə 

müvafiq məlumatların təqdim edilməsi ilə bağlı Komitə 

tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyinə 2017-ci il 12 iyun tarixli 170120204511 

nömrəli məktubla müraciət edilmişdir. 

1.3.2. Mərkəzi reyestrə daxil olan 

aktivlərin və təbii resursların 

qiymətləndirilməsi 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət 

Komitəsi 

Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi, 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

2018-

2020 

  icra edilmişdir 

  icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

 

1.3.3. Canlandırma fəaliyyətinin 

həyata keçirilməsi 

Əmlak 

Məsələləri 

Vergilər 

Nazirliyi, 

2018-

2020 

  icra edilmişdir 

  icrasına başlanılmışdır 
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Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

 icrasına başlanılmamışdır 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

1.3.4. Aktivlərin təyinatının 

dəyişdirilməsi 

Nazirlər 

Kabineti 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət Komitəsi, 

Vergilər 

Nazirliyi, Ədliyyə 

Nazirliyi, 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

2018-

2020 

  icra edilmişdir 

  icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 
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Prioritet 2.1. Regional tələbat baxımından dəyər zəncirlərində iştirakın təmin olunması 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

 

Strateji Yol Xəritəsində bu prioritet çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası istiqamətində iş aparılmamışdır. 

 

Problemlər: 

Strateji Yol Xəritəsində bu prioritet çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası istiqamətində iş aparılmamışdır. 

Tövsiyələr: 

Strateji Yol Xəritəsində regional bazarlara ixrac perspektivi olan malların siyahısının hazırlanması və təhlillər aparılması üzrə icra müddətinin 2017-ci 

il müəyyən edildiyini nəzərə alaraq, bu tədbirin icrası sürətləndirilə bilər.  

 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır – 0% 

İcrasına başlanılmamışdır 2 tədbirdən 2-si 100% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

2.1.1. Regional bazarlara ixrac 

perspektivi olan malların 

siyahısının hazırlanması və təhlillər 

aparılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Dövlət Gömrük 

Komitəsi, 

AZPROMO 

2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Tədbirin icrası ilə bağlı hazırda müvafiq təhlillər aparılır. 

Regional bazarlara ixrac perspektivi olan malların siyahısı 

hazırlandıqdan və müvafiq təhlillər yekunlaşdıqdan sonra 

nəticələri barədə məlumat tədbirin icra müddəti ərzində 

aidiyyəti üzrə təqdim olunacaqdır. 

2.1.2. Seçilmiş sahələrə 

investisiyaların cəlb olunması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
AZPROMO 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Seçilmiş yerli malların istehsalı üçün tələb olunan investisiya 

və maliyyələşmə vasitələrinin təmin olunması sahəsində 

investorlar üçün təşkil ediləcək stimullaşdırıcı tədbirlər 

barədə təkliflər daxil olacağı təqdirdə, bu kimi məsələlər  

xarici investorlarla keçirilən görüşlər zamanı, habelə 

Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında 

hökumətlərarası komissiyaların növbəti iclaslarında 

müzakirəyə çıxarıla bilər. 

 



20 

Prioritet 2.2. İdxalın əvəzlənməsi fəaliyyətinin dəstəklənməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Prioritetin icrası məqsədilə işçi qrup yaradılmış, işçi qrupun iclası keçirilmiş, satınalma, o cümlədən yerli kontentin mövcud vəziyyəti və digər 

məsələlər müzakirə olunmuşdur. Yerli kontentin inkişafı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, SOCAR, “BP” şirkəti, yerli 

maşınqayırma müəssisələri, eləcə də Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentləri arasında bir neçə dəfə görüş keçirilmiş və yerli kontentin inkişafı 

ilə bağlı dünya təcrübəsi araşdırılmışdır.  

Neft maşınqayırması sahəsində birgə istehsal sahələrinin yaradılması və müdafiə sənayesi sahəsində birgə istehsal güclərinin yaradılması 

istiqamətində bir sıra tədbirlər görülmüşdür. 

Problemlər: 

1. Strateji Yol Xəritəsinin 2.2.1-ci tədbirinin icra müddətinin 2017-ci il müəyyən olunmasına baxmayaraq, idxalı yerli istehsalla əvəzlənə 

bilən məhsulların siyahısının müəyyən edilməsi istiqamətində təhlillər aparılmamışdır. 

2. Strateji Yol Xəritəsinin 2.2.3-cü tədbirinin icra müddəti 2017-ci il müəyyən olunsa da, bu istiqamətdə işlər sürətlə və həmin tədbirdə 

nəzərdə tutulmuş qaydada aparılmamışdır. 

Tövsiyələr: 

1. İdxalı yerli istehsalla əvəzlənə bilən məhsulların siyahısı Strateji Yol Xəritəsinin 2.2.1-ci tədbirində nəzərdə tutulmuş qaydada təhllilər aparılaraq 

müəyyən edilə bilər. 

2. Maşın və avadanlıq, qoşqu və yarımqoşqu, elektrik avadanlığı və digər nəqliyyat vasitələri istehsalı üzrə sahəvi işçi qrupların (konkret məhsullar 

üzrə) yaradılması və fəaliyyətinin təmin edilməsi istiqamətində çevik iş mexanizmi qurula və bütün bazar iştirakçıları, o cümlədən transmilli şirkətlər də 

cəlb edilə bilər.  

3. İdxaləvəzedici istehsalda istifadə olunan, ölkədə mövcud olmayan xammal növlərinin müəssisələrin sifarişləri əsasında birləşdirilmiş vahid 

sorğularla mərkəzi qaydada satın alınması ilə bağlı araşdırmalar aparıla bilər.   

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 5 tədbirdən 3-ü 60% 

İcrasına başlanılmamışdır  5 tədbirdən 2-si 40% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddə

ti 

Ümumi nəticə 
Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

2.2.1. İdxalı yerli istehsalla 

əvəzlənə bilən məhsulların 

müəyyən edilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Aidiyyəti bəndin icrasını təmin etmək məqsədilə işçi qrup 

yaradılmış, görüş keçirilmiş və illik iş proqramı tərtib 

edilmişdir. Eyni zamanda, idxalı yerli istehsalla əvəzlənə 

bilən məhsulların idxal həcmi müəyyən olunmuş, ilkin variant 

olaraq siyahı tərtib edilmişdir. Metallurgiya üzrə tərtib 

olunmuş siyahı işçi qaydasında Prezident Administrasiyasına 

təqdim olunmuşdur. Maşınqayırma üzrə idxal olunan 

məhsulların siyahısı Iqtisadiyyat Nazirliyinin 

www.senaye.gov.az internet portalında yerləşdirilmiş və bu 

barədə məlumatlar müvafiq müəssisələrə bildirilmişdir. 

2.2.2. Milli kontentin normativ 

bazasının gücləndirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Ədliyyə Nazirliyi, 

Standartlaşdır-

ma, Metrologiya 

və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsi, 

Dövlət Gömrük 

Komitəsi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin müvafiq əmri 

ilə yaradılmış işçi qrupun ilk iclası keçirilmişdir. İclasda 

satınalma, o cümlədən yerli kontentin mövcud vəziyyəti və 

digər məsələlər müzakirə olunmuşdur. 

Yerli kontentin inkişafı ilə əlaqədar İqtisadiyyat Nazirliyi, 

SOCAR, BP şirkəti, yerli maşınqayırma müəssisələri, eləcə 

də Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentləri arasında 

cari ildə bir neçə dəfə görüş keçirilmişdir. Bununla yanaşı, 

yerli kontentin inkişafı ilə bağlı dünya təcrübəsi 

araşdırılmışdır. 

2.2.3. Maşın və avadanlıq, qoşqu 

və yarımqoşqular, elektrik 

avadanlığı və digər nəqliyyat 

vasitələri istehsalı üzrə sahəvi işçi 

qrupların yaradılması və 

fəaliyyətinin təmin edilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Müvafiq yarımbəndin icrası ilə bağlı iri sifarişçi dövlət 

müəssisələrinin siyahısı müəyyənləşdirilmişdir. 

Tərtib olunmuş siyahı üzrə iri dövlət müəssisələri tərəfindən 

istehlak olunan məhsulların müəyyən edilməsi məqsədilə 

müvafiq məktublar göndərilmişdir. Əlavə olaraq, yerli 

istehsalçıların məlumatlandırılması məqsədilə müvafiq 

məlumatlar www.senaye.gov.az saytında yerləşdirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin müvafiq əmri 

ilə yaradılmış işçi qrupun ilk iclası keçirilmişdir. Növbəti 

iclaslarda iri dövlət müəssisələri ilə istehsalçı müəssisələr 

arasında qarşılıqlı əlaqə qurulması üçün görüşlərin 

keçirilməsi nəzərdə tutulur. İşçi qrupun növbəti iclası cari ilin 

oktyabr ayına nəzərdə tutulmuşdur. 

Sənaye müəssisələri ilə dialoqun gücləndirilməsi məqsədilə 

aidiyyəti dövlət orqanlarının və sənaye müəssisələri 

nümayəndələrinin iştirakı ilə sənayenin 8 sahəsi üzrə işçi 

qruplar yaradılmışdır və onların müntəzəm fəaliyyəti olaraq 

təmin edilir. 

http://www.senaye.gov.az/
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2.2.4. Neft maşınqayırması 

sahəsində birgə istehsal 

sahələrinin yaradılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Azərbaycan 

Respublikası 

Dövlət Neft Şirkəti 

2017-

2018 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

İqtisadiyyat nazirinin müvafiq əmri ilə yaradılmış işçi qrupun 

ilk iclası keçirilmişdir. İclasda SOCAR tərəfindən idxal olunan 

məhsullar barədə ətraflı məlumatlar tərtib olunması qərara 

alınmışdır. 

Xarici və daxili investorlarla birgə istehsal sahələrinin 

yaradılması istiqamətində mütəmadi olaraq iş aparılır. 

Bununla bağlı, 2017-ci ilin əvvəlində “Qaradağ 

Maşınqayırma” ASC ilə Çin Xalq Respublikasının "CHİNA 

CAMC ENGİNEERİNG CO. LTD" şirkəti arasında görüş 

keçirilmiş və müzakirələr aparılmışdır. Hazırda tərəflər 

arasında müzakirələr davam etdirilir. 

Müəssisələr tərəfindən təqdim olunmuş layihələr barədə 

məlumatlar AzPROMO-nun rəsmi internet saytında 

yerləşdirilmişdir. 

Hazırda SOCAR-a idxal edilən avadanlıq və onunla əlaqəli 

digər məlumatların İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilməsi ilə 

bağlı məktub layihəsi hazırlanır.  “Qaradağ Maşınqayırma” 

ASC ilə Çin Xalq Respublikasının "CHİNA CAMC 

ENGİNEERİNG CO. LTD" şirkəti arasında ilk görüşdən sonra 

əlavə olaraq bir neçə görüş keçirilmişdir. Görüşlərdə Çin 

şirkətinin mütəxəssis heyəti “Qaradağ Maşınqayırma” ASC-

nin texnoloji parkına səfər edərək mövcud vəziyyətlə tanış 

olmuşlar. Növbəti görüş qarşılıqlı əməkdaşlığın tərəflər üzrə 

yaradacağı hüquqi münasibətlərin tənzimlənməsi məsələləri 

ilə bağlı olmuşdur. Hazırda tərəflər arasında qarşılıqlı 

əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması üçün anlaşma 

memorandumunun layihəsi hazırlanmaqdadır. Müəssisələr 

tərəfindən təqdim olunmuş layihələr barədə məlumatlar 

AzPROMO-nun rəsmi internet saytında yerləşdirilmişdir. 
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2.2.5. Müdafiə sənayesi sahəsində 

birgə istehsal güclərinin 

yaradılması 

Müdafiə 

Sənayesi 

Nazirliyi 

 
2017-

2018 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Tədbirin icrası ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər görülmüşdür. 
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Prioritet 2.3. Dağ-mədən sənayesi və metallurgiya kompleksinin inkişaf etdirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 
 

“Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC-nin dövlətə məxsus səhmlərinin özəlləşdirilməsi prosesinə məsləhətçi şirkət cəlb edilmiş, məsləhətçi şirkətin tövsiyələri nəzərə 

alınmaqla, “Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC-nin səhmlərinin satışı üzrə investisiya müsabiqəsi elan edilmiş, sonradan müsabiqənin müddəti müvafiq tarixədək 

uzadılmışdır. Müəssisənin özəlləşdirilməsi prosesinə strateji investorların cəlb olunması məqsədilə polad istehsalı üzrə ixtisaslaşan 50-dən artıq şirkətə ünvanlı 

dəvət məktubları göndərilmiş, müəssisənin özəlləşdirilməsinə maraq göstərən bir neçə yerli və xarici şirkətlə danışıqlar aparılmış, müəssisə ilə bağlı onları 

maraqlandıran suallar cavablandırılmış və zəruri məlumatlar təqdim edilmişdir. 

“Əlvan metallurgiyanın inkişaf etdirilməsi” tədbirinin icrası ilə bağlı “Azəralüminium” ASC-nin sağlamlaşdırılması və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə 

müəssisənin kredit öhdəliklərinin ödənilməsinə möhlət verilməsi, alüminium istehsalında əsas xammal olan alüminium-oksidin (gil-torpaq) və anod bloklarının 

idxalının əlavə dəyər vergisindən azad olunması barədə təkliflər hazırlanmış, “Azərbaycan Respublikasında alüminium sənayesinin inkişafına dair Tədbirlər 

Planı”nın layihəsi, habelə onun təsdiq olunmasına dair Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamının layihəsi hazırlanmışdır. 

Eyni zamanda, Gəncədə fəaliyyət göstərən Det-Al Alüminium Kompleksinin istehsal gücünün 100 min tona çatdırılması üçün 2-ci fazanın tikintisinə başlanılması, 

alunit filizinin emalı layihəsinə dövlət dəstəyinin göstərilməsi, ölkədə anod bloklarının istehsalının təşkili ilə bağlı, habelə bir sıra digər təkliflər hazırlanaraq 

baxılmaq üçün aidiyyəti üzrə təqdim olunmuşdur. 

Problemlər: 

Qara və əlvan metallurgiyada istehsal ediləcək və prioritet hesab edilən son çeşid məhsullar müəyyənləşməmiş, bu səbəbdən dövlət və qeyri-dövlət 

investisiyalarının tələb olunan həcmləri və bu investisiyaların cəlb ediləcəyi dəyər zəncirinin hissələri dəqiq müəyyən edilməmişdir. 

Tövsiyələr: 

1. Polad məhsullarının istehsalına dair investisiya layihələrinə baxılarkən, mürəkkəb (nano-polad və s.), əlavə dəyəri yüksək olan çeşidlərə üstünlük verilə bilər;  

2. Yerli alunit xammalından istifadə edərək alüminium son məhsullarının istehsal edilməsi üçün vençur maliyyələşdirmə sxemləri araşdırıla bilər; 

3. Dağ-mədən işlərinin düzgün planlaşdırılması, illik istismar hədəflərinin dəqiqləşdirilməsi və nəticədə təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsi üçün tədbirlər 

görülə bilər; 

4. İnvestisiya layihələrinin ekspertizası səviyyəsinin yüksəldilməsi, bu sahədə elmi potensialın işlək institusional modelinin qurulması üçün təkliflər hazırlana bilər. 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 2 tədbirdən 2-si  100% 

İcrasına başlanılmamışdır  – 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

2.3.1. Qara metallurgiya 

kompleksindən tam həcmdə 

istifadə edilməsi 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

“Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və 

maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin 

Tədbirlər Planının “Canlandırma fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsi” (2018-2020) adlı 1.3.3-cü, “Qara metallurgiya 

kompleksindən tam həcmdə istifadə edilməsi” (2017-2020) 

adlı 2.3.1-ci və “Əlvan metallurgiyanın inkişaf etdirilməsi” 

(2017-2020) adlı 2.3.2-ci yarımbəndlərinin icrası ilə əlaqədar 

işçi qrup yaradılmışdır. 

Cari ilin may ayında işçi qrupun ilk iclası keçirilmiş, iclasda 

tədbirin icrası ilə bağlı qrup üzvləri arasında fikir mübadiləsi 

aparılmış, qrupun 2017-ci il üçün iş proqramı qəbul 

edilmişdir. 

“Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC-nin dövlətə məxsus 

səhmlərinin özəlləşdirilməsi prosesinə məsləhətçi şirkət cəlb 

edilmiş, məsləhətçi şirkətin tövsiyələri nəzərə alınmaqla, 

“Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC-nin səhmlərinin satışı üzrə 

investisiya müsabiqəsi elan edilmiş, sonradan müsabiqənin 

müddəti 31.08.2017-ci il tarixinədək uzadılmışdır. 

Müəssisənin özəlləşdirilməsi prosesinə strateji investorların 

cəlb olunması məqsədilə polad istehsalı üzrə ixtisaslaşan 50-

dən artıq şirkətə ünvanlı dəvət məktubları göndərilmiş, 

müəssisənin özəlləşdirilməsinə maraq göstərən bir neçə yerli 

və xarici şirkətlə danışıqlar aparılmış, müəssisə ilə bağlı 

onları maraqlandıran suallar cavablandırılmış, zəruri 

məlumatlar verilmişdir. 

2.3.2. Əlvan metallurgiyanın inkişaf 

etdirilməsi 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

“Əlvan metallurgiyanın inkişaf etdirilməsi” tədbirinin icrası ilə 

bağlı “Azəralüminium” ASC-nin sağlamlaşdırılması və 

fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə müəssisənin kredit 

öhdəliklərinin ödənilməsinə möhlət verilməsi, alüminium 

istehsalında əsas xammal olan alüminium-oksidin (gil-torpaq) 

və anod bloklarının idxalının əlavə dəyər vergisindən azad 

olunması barədə təkliflər hazırlanmış, “Azərbaycan 

Respublikasında alüminium sənayesinin inkişafına dair 

Tədbirlər Planı”nın layihəsi, habelə onun təsdiq olunmasına 

dair Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamının 

layihəsi hazırlanmışdır. 

Eyni zamanda, Gəncədə fəaliyyət göstərən Det-Al Alüminium 

Kompleksinin istehsal gücünün 100 min tona çatdırılması 

üçün 2-ci fazanın tikintisinə başlanılması, alunit filizinin emalı 
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layihəsinə dövlət dəstəyinin göstərilməsi, ölkədə anod 

bloklarının istehsalının təşkili, habelə bir sıra digər təkliflər 

hazırlanaraq, baxılmaq üçün aidiyyəti üzrə təqdim 

olunmuşdur. 
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Prioritet 2.4. Xidmət sektorunun inkişaf etdirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Prioritetin icrası məqsədilə müvafiq işçi qruplar yaradılmışdır və hazırda təhlillər aparılır. Dağ-mədən sahəsi üzrə xidmətlərin siyahısı dağ-mədən 

sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrlə görüşdən sonra müəyyənləşdiriləcəkdir. Bu zaman müəssisələrin potensialları və region ölkələri ilə 

mövcud əməkdaşlıqlar, təklif olunan xidmətlərin regional bazarlara yönəlməsi və region ölkələrinin ehtiyacları nəzərə alınacaqdır. 

 

Problemlər: 

1. Beynəlxalq mədən və metallurgiya şirkətləri ilə birgə layihələrin icrasına dağ-mədən sənayesində fəaliyyət göstərən yerli müəssisələrin 

cəlb edilməsi istiqamətində işlər sürətli şəkildə getmir. 

2. Strateji Yol Xəritəsinin 2.4.2-ci tədbirinin icra müddətinin 2017-ci il müəyyən edilməsinə baxmayaraq, işlər hazırlıq mərhələsindədir. 

Tövsiyələr: 

1. Dağ-mədən sektorunda çalışan yerli xidmət (qeyri-neft) müəssisələrinin beynəlxalq layihələrə daha fəal cəlb olunması üçün bu sahədə yerli 

güclərin yaradılması və təşviqi ilə bağlı işlər sürətləndirilə bilər.  

2. Maşın və avadanlıqların quraşdırılması sahəsində xidmətlərin ixracına mane olan səbəblər müəyyənləşdirilə və tədbirin icrası sürətləndirilə bilər. 

 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 2 tədbirdən 1-i 50% 

İcrasına başlanılmamışdır  2 tədbirdən 1-i 50% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

2.4.1. Dağ-mədən sənayesində 

xidmətlərin təşviqi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
APİK 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Müvafiq bənd üzrə yaradılmış işçi qrupun iclası keçirilmiş və 

ətraflı müzakirələr aparılmışdır. Müzakirələr zamanı 

ölkəmizdə mövcud dağ-mədən sənayesində xidmətlərin rolu, 

onların iş həcmində payı və digər istiqamətlərdə müzakirələr 

aparılmışdır. Görüşdə ümumi olaraq bu sahədə göstərilən 

xidmətlərin müəyyənləşdirilməsi qərara alınmışdır. Hazırda 

işlər davam etdirilir. 

Sahə üzrə xidmətlərin siyahısı dağ-mədən sektorunda 

fəaliyyət göstərən müəssisələrlə görüşdən sonra 

müəyyənləşəcəkdir. 

2.4.2. Xidmətlərin ixracı 

imkanlarının genişləndirilməsinin 

təşviqi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Dövlət Gömrük 

Komitəsi 
2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Müvafiq bənd üzrə yaradılmış işçi qrupun iclası keçirilmiş və 

ətraflı müzakirələr aparılmışdır. Müzakirələr zamanı 

ölkəmizdə mövcud sənayedə xidmətlərin rolu, o cümlədən 

digər istiqamətlərdə müzakirələr aparılmışdır. Görüşdə 

sənaye sahəsindən xidmətlərin müəyyənləşdirilməsi qərara 

alınmışdır. Hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. 

İşçi qrupun növbəti iclaslarının sentyabr və noyabr aylarında 

keçirilməsi planlaşdırılır. 

İlk görüşdə maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri 

sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrin iştirakı ilə növbəti 

görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri sahəsində 

fəaliyyət göstərən müəssisələrlə görüşdən sonra yekun 

siyahı hazırlanacaqdır. Bu zaman müəssisələrin potensialları 

və region ölkələri ilə mövcud əməkdaşlıqları, təklif olunan 

xidmətlərin regional bazarlara yönəlməsi və region ölkələrinin 

ehtiyacları nəzərə alınacaqdır. 

Hazırda xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrin 

xaricə çıxış imkanları və bu sahədə müəssisələrə lazımi 

köməklik göstərilməsi yolları araşıdırılır. 
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Prioritet 3.1. Alternativ maliyyələşmə mexanizmlərinin təşviqi və təcrübələrin ötürülməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

 

İnvestisiya məlumat bankının hazırlanması üçün sahə üzrə əsas tələblər müəyyən olunmuşdur. Gələcəkdə yaradılacaq layihənin daha funksional 

olması üçün xüsusi  nümunələr alınmışdır. Layihənin əsas mahiyyətini əks etdirən məzmun və struktur müəyyən olunmuş, icra zamanı ən son veb 

texnologiyalar (HTML5, CSS3, Ajax, PHP, jQuery və.s) tətbiq olunmuşdur. Həmçinin alternativ həllər və gələcəkdə istifadə edilməsi zərurəti yarana 

biləcək müxtəlif proqram bloklarının inteqrasiya edilməsi imkanları araşdırılmışdır. Hazırda investisiya məlumat bankının internet səhifəsi üzərində iş 

aparılır və səhifənin idarə edilməsi üçün kontent yazılır, “back-end” və “front-end” hissələri işlənir. İnternet səhifəsinin ilkin prototipi hazırdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin 

mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2016-cı il 13 iyul tarixli 2199 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasında biznes 

mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli 2199 nömrəli Sərəncamının həyata keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı”nın təsdiq 

edilməsi barədə” 2017-ci il 2 iyun tarixli 2947 nömrəli sərəncamlarına uyğun olaraq “Doing Business” və bir sıra digər beynəlxalq hesabatlarda 

Azərbaycan Respublikasının mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində bir sıra normativ hüquqi aktlarda dəyişikliklərlə bağlı layihələr 

hazırlanaraq təsdiq edilmişdir.  

 

Problemlər: 

Biznes və investisiya mühitinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qanunvericilikdə zəruri dəyişikliklər edilməsinə baxmayaraq, bir sıra tapşırıqların 

icrası istiqamətində işlər sürətli şəkildə getmir. 

Tövsiyələr: 

Ölkədə biznes və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş islahatların aidiyyəti qurumlar tərəfindən 

effektiv tətbiqinin təmin edilməsi ilə bağlı işlər sürətləndirilə bilər.  

 

 

İcra edilmişdir 4 tədbirdən 1-i 25% 

İcrasına başlanılmışdır 4 tədbirdən 3-ü 75% 

İcrasına başlanılmamışdır – 0% 

 

 



Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

3.1.1. İnvestisiya məlumat bankının 

yaradılması və mütəmadi təhlillər 

nəticəsində yenilənməsi 

İqtisadi 

İslahatların 

Təhlili və 

Kommunikasi

ya Mərkəzi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

AZPROMO 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Müvafiq istiqamətdə beynəlxalq təcrübə  araşdırılmış və 

vacib sahələr üzrə qeydlər aparılmışdır. Layihənin icrası 

zamanı dünya təcrübəsinə əsaslanan yeni veb 

texnologiyaların tətbiqi nəzərə alınmışdır.   

İnkişaf etmiş ölkələrin analoji veb layihələrinin araşdırılması 

zamanı diqqətçəkən xüsusi blokların iş prinsipi nəzərdən 

keçirilmişdir. Gələcəkdə yaradılacaq layihənin daha 

funksional olması üçün xüsusi  nümunələr alınmışdır. 

Strateji Yol Xəritəsinin prioritetlərində qeyd olunan sahələr 

nəzərə alınaraq müvafiq işlər görülmüş, layihənin əsas 

mahiyyətini əks etdirən məzmun və struktur müəyyən 

olunmuşdur. 

Səhifənin hazırlanması üçün sahə üzrə əsas tələblər 

müəyyən olunmuşdur. Layihənin icrası zamanı ən son veb 

texnologiyalar (HTML5, CSS3, Ajax, PHP, jQuery və s.) 

tətbiq olunmuşdur. 

Bu istiqamətdə qarşıda duran hədəflər təhlil olunaraq 

müvafiq qeydlər aparılmışdır. 

Səhifənin texniki tələblərinə uyğun olaraq müvafiq 

məlumatlar toplanmışdır. Alternativ həllər və gələcəkdə 

istifadə edilməsi zərurəti yarana biləcək müxtəlif proqram 

bloklarının inteqrasiyası imkanları araşdırılmışdır. 

3.1.2. İnvestisiya mühitinin 

yaxşılaşdırılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Vergilər 

Nazirliyi, Ədliyyə 

Nazirliyi, Dövlət 

Gömrük 

Komitəsi, 

“Azərenerji” 

ASC, Azəriqaz 

İB 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

 

İcraçılardan ibarət işçi qrup yaradılmışdır.  Azərbaycan 

Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 mart tarixli F-

41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol Xəritəsində nazirliyin 

icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və həmicraçı şöbələr 

müəyyən olunmuşdur. 

Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 

həmicraçı dövlət orqanlarına müvafiq məktublar 

ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 

edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 

nazirinin 2017-ci il 7 iyun tarixli F-85 nömrəli əmri ilə 

nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 

nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar yaradılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan 

Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və 

beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da 

yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2016-cı il 

13 iyul tarixli 2199 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasında 

biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq 

reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması 
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ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli 2199 nömrəli 

Sərəncamının həyata keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı”nın 

təsdiq edilməsi barədə” 2017-ci il 2 iyun tarixli 2947 nömrəli 

Sərəncamlarına uyğun olaraq ölkəmizdə biznes və 

investisiya mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq 

reytinqlərdə mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması 

istiqamətində zəruri tədbirlərin icrası nəzərdə tutulur.  

Belə ki, “Doing Business” və bir sıra digər beynəlxalq 

hesabatlarda Azərbaycan Respublikasının mövqeyinin daha 

da yaxşılaşdırılması istiqamətində aşağıda qeyd edilən 

normativ hüquqi aktlarda dəyişikliklərlə bağlı layihələr 

hazırlanaraq təsdiq edilmişdir: 

1. Kiçik investorların hüquqlarının qorunması istiqamətində 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, İnzibati 

Xətalar Məcəlləsinə və Cinayət Məcəlləsinə 25 aprel 2017-ci 

il tarixində dəyişikliklər edilmiş; 

2. Gömrük keçid məntəqələrində sahibkarların ixrac və 

idxal missiyalarının daha sürətli və çevik həyata keçirilməsi 

məqsədilə Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 4 mart tarixli 

“Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat 

vasitələrinin bəyan edilməsi Qaydaları”nda dəyişikliklər 

edilmiş; 

3. Sahibkarların elektrik şəbəkələrinə qoşulmasının 

asanlaşdırılması üçün “Sahibkarların mövcud və ya inşa 

ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı 

prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 4 aprel tarixli 1313 

nömrəli  Fərmanı ilə “Sahibkarların tələb olunan gücü 150 

kVt-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla mövcud 0,4 kV-luq 

şəbəkədən) olan mövcud və ya inşa ediləcək tikinti 

obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması üçün texniki 

şərtlərin, layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması və 

verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması 

Qaydası” təsdiq edilmiş; 

4. Sağlam rəqabət şəraitində bağlanan müəssisələrin iflas 

prosedurlarının daha da sadələşdirilməsi istiqamətində 

2017-ci il 25 aprel tarixində “Müflisləşmə və iflas haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilmiş; 

5. Sahibkarların maliyyə resurslarına əlçatanlığının təmin 
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edilməsi istiqamətində aparılan islahatlar çərçivəsində 2016-

cı il 28 oktyabr tarixli “Kredit büroları haqqında” və 2017-ci il 

2 may tarixli “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının qanunları qəbul edilmiş; 

6. Tikinti sektorunun daha da inkişaf etdirilməsi və tikintiyə 

icazələrin alınması prosedurlarının sadələşdirilməsi 

məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və 

Tikinti Məcəlləsində bir sıra dəyişikliklər edilmiş; 

7. “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilərək, 

mülkiyyət hüququnu təsdiq edən çıxarışın elektron qaydada 

əldə olunması imkanı təmin edilmişdir. 

3.1.3. Yeni maliyyələşmə 

mexanizmlərinin tətbiq edilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

İcraçılardan ibarət işçi qrupu yaradılmışdır.  Azərbaycan 

Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 mart tarixli F-

41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol Xəritəsində nazirliyin 

icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və həmicraçı şöbələr 

müəyyən olunmuşdur. 

Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 

həmicraçı dövlət orqanlarına müvafiq məktublar 

ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 

edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 

nazirinin 2017-ci il 7 iyun tarixli F-85 nömrəli əmri ilə 

nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 

nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar yaradılmışdır. 

Beynəlxalq təcrübədə tətbiq olunan yeni maliyyələşmə 

mexanizmlərinin maşınqayırma sahəsində tətbiqi imkanları 

araşdırılır. 

Belə ki, yeni maliyyələşmə mexanizmlərinin tətbiq olunması 

ilə bağlı araşdırmalara başlanılmış, ilkin olaraq vençur 

kapitalı barədə araşdırma həyata keçirilmişdir. Bundan əlavə, 

İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 

Palatasına alternativ maliyyə alətlərindən istifadənin 

genişləndirilməsi tədbirinin icrası ilə əlaqədar məktub 

ünvanlanmış və qeyd olunan tədbirlərin icrası ilə bağlı 

təkliflərin hazırlanması üçün aidiyyəti dövlət qurumları ilə 

bərabər, sahibkarların (və ya onların birliklərinin) iştirakı ilə 

müzakirələrin təşkili hər iki qurum tərəfindən məqsədəuyğun 

hesab olunmuşdur 

3.1.4. Sənaye müəssisələri üçün 

zəruri infrastrukturun təmin 

edilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Ölkədə sənaye müəssisələri üçün zəruri infrastrukturların 

təmin edilməsi məqsədilə sənaye parkları və sənaye 

məhəllərinin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. 
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Hazırda Masallıda sənaye məhəlləsinin yaradılması 

istiqamətində işlər görülür. Sənaye müəssisələri, o cümlədən 

ağır sənaye və maşınqayırma müəssisələri tərəfindən 

infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində 

müraciətlər olduğu təqdirdə müvafiq kömək göstəriləcəkdir. 



Prioritet 3.2. Beynəlxalq standartlara və idarəçilik prosedurlarına uyğunlaşmanın təmin edilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

“Milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılmasına dair 2018-2025-ci illər üzrə Dövlət Proqramı”nın layihəsi hazırlanmışdır. 

Proqramda “Maşınlar üzrə (2006/42/EC direktivi)” Avropa direktivi əsasında milli texniki reqlamentlərin hazırlanması və qəbulu, eyni zamanda 

beynəlxalq və Avropa standartları əsasında hazırlanmış milli texniki reqlamentlərdə qeyd edilən istinad standartlarının hazırlanması və qəbulu 

nəzərdə tutulmuşdur.    

Sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və korporativ idarəetmə səviyyələrinin artırılması ilə bağlı normativ hüquqi 

aktların layihələri hazırlanmış və razılaşdırılmaq üçün aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir.  

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmi internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə müasir dizaynda və 

məlumatların daha operativ əldə olunması istiqamətində görülən işlər hazırda başa çatmaq üzrədir. Bundan başqa, Komitə tərəfindən təsis edilmiş 

publik hüquqi şəxslərin rəsmi internet səhifələrinə domen (gov.az) alınması üçün müraciət edilmişdir. Həmçinin, “Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi” 

(www.accreditation.gov.az), “Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi” (www.patent.gov.az), “Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” publik hüquqi 

şəxslərin rəsmi internet səhifələrinin yaradılması məqsədilə müsabiqə elan edilmişdir. Azərbaycanda qüvvədə olan standartların elektron bazası 

yaradılmış, hazırda bazanın sayt vasitəsilə ictimaiyyətə açıq şəkildə təqdim olunması istiqamətində proqramlaşdırma işləri görülməkdədir. 

Problemlər: 

Müəssisələr tərəfindən idarəetmə sistemləri standartlarının tətbiqi istiqamətində işlər sürətli şəkildə getmir. 

Tövsiyələr: 

1. Yerli müəssisələr tərəfindən beynəlxalq standartların mənimsənilməsinə, eləcə də idarəetmə sistemləri standartlarının tətbiqinə dəstək 

mexanizmləri artırıla bilər; 

2. Xarici bazarlarda məhsulların keyfiyyətinə dair tələblər və müvafiq beynəlxalq standartlar, onların əldə edilməsi şərtləri barədə məlumatların 

standartlaşdırma sahəsində rəsmi onlayn resurslar vasitəsilə yerli müəssisələrə çatdırılması üçün tədbirlər görülə bilər; 

3. Müəssisələrin idarəetmə  strukturunda satış, marketinq, satışdan sonra qulluq kimi bölmələrin gücləndirilməsi üçün dəstək tədbirləri nəzərdə 

tutula bilər. 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 4 tədbirdən 3-ü 75% 

İcrasına başlanılmamışdır  4 tədbirdən 1-i 25% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddə

ti 

Ümumi nəticə 
Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

3.2.1. Beynəlxalq standartlaşdırma 

sisteminə uyğunlaşmanın təmin 

edilməsi 

Standartlaşdı

rma, 

Metrologiya 

və Patent 

üzrə Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

“Standartlaşdırma, metrologiya, akkreditasiya və patent 

hüququ obyektlərinin mühafizəsi sahələrində idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 fevral 

tarixli 1234 nömrəli Fərmanının 1.3-cü bəndində və 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 fevral 

2017-ci il tarixli 113S nömrəli Sərəncamının 2.3-cü bəndində 

nəzərdə tutulmuş tapşırığın icrası məqsədilə hazırlanmış 

“Milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə 

uyğunlaşdırılmasına dair 2018-2025-ci illər üzrə Dövlət 

Proqramı”nın layihəsi hazırlanmış və münasibət bildirilməsi 

üçün 05.06.2017-ci il tarixli 170123200791 nömrəli məktubla 

aidiyyəti qurumlara göndərilmişdir 

Proqramın icrası çərçivəsində Avropa İttifaqının direktivləri 

əsasında 33 milli texniki reqlamentin  və beynəlxalq 

standartlara istinad olunan milli standartların hazırlanması, 

qəbulu və sahibkarlara təqdim olunması nəzərdə 

tutulmuşdur.  Bu proqramda “Maşınlar üzrə (2006/42/EC 

direktivi)” Avropa direktivi əsasında milli texniki 

reqlamentlərin hazırlanması və qəbulu, eyni zamanda 

beynəlxalq və Avropa standartları əsasında hazırlanmış milli 

texniki reqlamentlərdə qeyd edilən istinad standartlarının 

hazırlanması və qəbulu nəzərdə tutulmuşdur.   

3.2.2. Sənaye müəssisələrində 

müasir idarəetmə sisteminin 

qurulması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
 

2017-

2018 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Korporativ idarəetmə prinsiplərinin sənaye müəssisələrində 

tətbiqi ilə bağlı 20 aprel 2017-ci il tarixdə "Daxili nəzarət. 

Risklərin idarəolunması. Məsuliyyət" mövzusunda təlim 

keçirilmişdir. 

Sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi və korporativ idarəetmə səviyyələrinin 

artırılması ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələri 

hazırlanmış, razılaşdırılıb təsdiq edilmək üçün IN-X/O-

5853/2017 nömrəli 2017-ci il 8 may tarixli məktubla Nazirlər 

Kabinetinə təqdim edilmişdir.  

2017-ci ilin iyul ayında işçi qrupun iclası keçirilmiş, işçi qrup 

üzvlərinə iş planının tərtib edilməsi  və qrupun qarşısında 

duran vəzifələrin icrası ilə bağlı təkliflərin təqdim edilməsi 

tapşırılmışdır.  

3.2.3. Şəffaflığın artırılması və Standartlaş-  2017-  icra edilmişdir Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 fevral 
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onlayn resursların məzmununun 

gücləndirilməsi 

dırma, 

Metrologiya 

və Patent 

üzrə Dövlət 

Komitəsi 

2020  icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

tarixli 1234 nömrəli Fərmanı ilə standartlaşdırma, 

metrologiya, akkreditasiya və patent hüququ obyektlərinin 

mühafizəsi sahələrində idarəetmə təkmilləşdirilmiş və 

institusional islahatlar aparılmışdır. Bu islahatların tərkib 

hissəsi olaraq Komitənin rəsmi internet səhifəsinin 

təkmilləşdirilməsi məqsədilə müasir dizaynda və 

məlumatların daha operativ şəkildə əldə olunması 

istiqamətində görülən işlər hazırda başa çatmaq üzrədir. 

Bundan başqa, Komitə tərəfindən təsis edilmiş publik hüquqi 

şəxslərin rəsmi internet səhifələrinə domen (gov.az) alınması 

üçün müraciət edilmişdir. Həmçinin “Azərbaycan 

Akkreditasiya Mərkəzi” (,www.accreditdation.gov.az), “Patent 

və Əmtəə Nişanları Mərkəzi” (www.patent.gov.az), 

“Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” publik hüquqi 

şəxslərin rəsmi internet səhifələrinin yaradılması məqsədilə 

müsabiqə elan edilmişdir. 

Hazırda Komitənin saytı vasitəsilə akkreditasiya olunmuş 

laboratoriyaların  siyahısı, akkreditasiya olunmuş 

sertifikatlaşdırma orqanları tərəfindən verilmiş uyğunluq 

sertifikatlarının siyahısı ictimaiyyətə açıqlanır. Digər 

informasiya ehtiyatlarının ictimaiyyətə əlçatanlığının təmin 

edilməsi məqsədilə müvafiq işlərin görülməsinə 

başlanmışdır. Azərbaycanda qüvvədə olan standartların 

elektron bazası yaradılmış, hazırda bazanın sayt vasitəsilə 

ictimaiyyətə açıq şəkildə təqdim olunması istiqamətində 

proqramlaşdırma işləri görülməkdədir. 

Həmçinin Komitənin informasiya ehtiyatlarının siyahısında 

dəyişiklik edilməsi və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qərar 

layihələri hazırlanaraq müvafiq qurumların rəyinin alınması 

üçün göndərilmişdir. 

Aparılmış idarəetmə və struktur islahatlarının  davamı olaraq 

Komitə tərəfindən göstərilən elektron xidmətlər 

təkmilləşdirilmiş, “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-

ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 1.4-cü bəndinə uyğun 

olaraq xidmətlərdən istifadə zamanı tələb olunan sənədlərin 

sayı minimuma endirilmişdir. Yeni təsis edilmiş publik hüquqi 

şəxslərin fəaliyyət sahələrini əhatə edən elektron xidmətlərin 

Komitənin elektron xidmətləri siyahısında saxlanması 

məqsədilə qərar layihəsi hazırlanaraq, razılaşdırılmaq üçün 

aidiyyəti qurumlara göndərilmişdir. 

Komitənin informasiya ehtiyatlarının siyahısında dəyişiklik 

http://www.accreditation.gov.az/
http://www.patent.gov.az/
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edilməsi və onuntəkmilləşdirilməsi ilə bağlı qərar layihəsi 

hazırlanmışdır. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016-cı il 27 aprel tarixli 1993 nömrəli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 

2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 1.1.-ci 

bəndinin icrası məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin qərarlarının layihələrinə dair münasibət 

bildirilməsi məqsədilə 3 müvafiq quruma Komitə tərəfindən 

məktub göndərilmişdir. 

3.2.4. Sənaye müəssisələrində milli 

brendlərin yaradılmasının təşviq 

edilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Müəllif Hüquqları 

Agentliyi, 

Standartlaşdırma, 

Metrologiya və 

Patent üzrə 

Dövlət Komitəsi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Bəndin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan 

Respublikası iqtisadiyyat nazirinin F-85 nömrəli əmri ilə cari 

ilin 7 iyun tarixində işçi qrup yaradılmışdır. AZPROMO-nun 

təşkilatçılığı ilə növbəti rübdə sözügedən işçi qrupun iclası 

keçiriləcəkdir. 
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