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Xarici ölkələrdəki 
Xocalı soyqırımı abidələri

 � Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas 
istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycandan başqa, Xocalını dövlət 
səviyyəsində də soyqırımı kimi bir neçə dövlət tanıyır. Faciəni parlament səviyyəsində 
soyqırımı kimi Meksika, Kolumbiya, Çexiya, Bosniya və Herseqovina, Cibuti, Peru, 
Honduras, Panama, İordaniya, Rumıniya və Şotlandiya tanıyırlar. İndiyədək ABŞ-ın 22 
ştatı Xocalını qətliam kimi tanıyan sənəd qəbul edib. Bu hadisə Azərbaycanda “Xocalı 
soyqırımı” və “Xocalı faciəsi” kimi anılır. 

Dünyanın bir neçə ölkəsində Xocalı soyqırı-
mı abidəsi ucaldılmışdır. Bu abidələr Azərbaycan 
xalqına qarşı erməni cəlladlarının törətdikləri 
soyqırımı hadisəsinin tanıdılması baxımından çox 
əhəmiyyətlidir.

2011-ci il mayın 30-da Almaniyanın Berlin 
şəhərində əzəmətli bir abidə ucaldılmışdır. Paytax-
tın Şteqlits-Selendorf inzibati dairəsində 1892-ci 
ildə yaradılmış məşhur Qotfrid–Benn kitabxanası-
nın həyətində Xocalı abidəsinin açılışı olmuşdur. 
Abidənin ucaldılmasının təşəbbüskarı Salxab 
Məmmədov, Akif Əsgərov və Əli İbadullayevlə 
yanaşı, onun həmmüəlliflərindən biri, görkəmli 
Azərbaycan rəssamı və heykəltəraşı İbrahim 
Əhraridir. 

Abidəninin açılış mərasimində Azərbaycanın və 
Almaniyanın rəsmi nümayəndələri iştirak etmişlər. 
Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Pərviz Şahbazov 
açılış mərasimindəki ovaxtkı çıxışında demişdir ki, 
Berlində belə bir abidənin qoyulması Azərbaycan 
və alman xalqları arasında mədəni əlaqələrin 
möhkəmlənməsinə bir töhfədir. Səfirin sözlərinə 
görə, bu, çox əhəmiyyətli məsələdir, çünki yalnız 
öz tarixini və mədəniyyətini bilən xalqlar bir-birini 
başa düşməyə qadirdir. Diplomat vurğulamışdır ki, 
Xocalı abidəsi bundan sonra hər bir ziyarətçiyə bu 
soyqırımın tarixi köklərini, məşəqqətli taleyini xatır-
ladan bir abidə olacaqdır. Ola bilsin, bu abidə bütün 
bəşəriyyətə Xocalı şəhərinin adı ilə bağlı olan faciənin 
təkrarlanmasına yol verməməyə bir çağırış olacaqdır.

Daha bir abidə Bosniya və Herseqovinanın 
paytaxtı Sarayevoda qoyulmuşdur. Heydər Əliyev 
Fondunun təşəbbüsü ilə yaradılan bu abidəniun 
müəllifi heykəltəraş Natiq Əliyevdir. Müəllif bu 
abidədə iki dərdli ananın – yaşlı və cavan qadının 
obrazlarını əks etdirir. Bu abidənin ucaldılması Xocalı 
soyqırımının 20-ci ildönümü ərəfəsində faciənin əsl 
mahiyyəti ilə bağlı həqiqətlərin təbliğinə xidmət edən 
mühüm hadisə idi. Açılış mərasimində iştirak edən 
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xa-
nım Əliyeva Bosniya və Herseqovinanın rəhbərliyinə, 

o cümlədən Azərbaycan xalqının kədərini bölüşən bu 
ölkənin xalqına minnətdarlığını bildirmişdir. Leyla 
xanım ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı 
nəticəsində 613 dinc sakinin qətlə yetirildiyini diqqətə 
çatdırmışdır.

2012-ci il avqustun 22-də Meksikanın paytaxtı 
Mexikoda Tlakskoke–Xocalı meydanı istifadəyə 
verilmişdir. Meydanda Xocalı soyqırımı qurbanla-
rının xatirəsinə abidə ucaldılmışdır. Qeyd edək ki, 
Tlakskoake–Xocalı meydanının yerləşdiyi Tarixi 
Mərkəz rayonu  UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni 
irs siyahısına daxil edilmişdir. Tlakskoake–Xocalı 
meydanında Azərbaycan hökuməti tərəfindən təmir-
bərpa və abadlıq işləri aparılmışdır. Azərbaycan 

və Meksika xalqları son iki əsrdə keçdikləri tarixi 
yolu, müstəqillik əldə etmək uğrunda apardıqları 
mübarizəni, qədim adət-ənənələrini, mədəniyyətlərini 
və bir çox digər ümumi dəyərlərini bölüşürlər. Bu 
isə öz növbəsində ölkələrimiz arasında dostluq və 
əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafına zəmin yaradır. 
Burada 20 metr hündürlüyündə proqramlaşdırılmış 
musiqili və rəngli fontan qurğusu yaradılmışdır. 
Bu meydan ölkələrimiz arasında qarşılıqlı hörmət, 
gələcəkdə daha sıx və geniş əməkdaşlıq yaratmaq 
üçün zəmin yaratmışdır.

Qardaş Türkiyənin bir neçə şəhərində Xocalı 
soyqırımı abidəsi ucaldılmışdır. Ankarada Xocalı soy-
qırımına aid abidə Xocalı soyqırımı xatirə parkında 
yerləşir. Parkda Xocalı muzeyi də var.

Bundan başqa, İzmitdəki Xocalı şəhidləri 
abidəsini də qeyd etmək lazımdır. İzmitin Yenişəhər 
məhəlləsində qoyulmuş abidənin ümumi hündürlüyü 
2,5 metrdir. Şəhidlərin ölməzliyini bildirən səmaya 
doğru ucalmış sütunlardan ibarət abidənin üzərində 
Xocalı soyqırımı haqqında qısa məlumat yerləşdirilib, 
Azərbaycan və Türkiyə dostluğunu tərənnüm edən 
simvollar əks olunub. Bundan başqa, abidənin 
kənarlarındakı lövhələrdə Xocalıda qətlə yetirilmiş 
613 nəfərin adları həkk olunub.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Qəlbi daim yazmaq-yaratmaq 
əzmi ilə döyünmüş bir şair ömrü 
yaşadı Eldar İsmayıl. Özü dediyi 
kimi, “könlünü sözə, ürəyini 
közə”  
vermişdi. Azərbaycan Yazıçılar və 
Jurnalistlər birliklərinin üzvü,   
40-dan artıq kitabın müəllifi idi. 
Yurd sevgisindən qaynaqlanmış 
rəngarəng yaradıcılığının sorağı 
həmişə yaxın-uzaq ellərdən 
gəlirdi. Eldar İsmayıl poeziyası 
Türkiyədə, İranda, İraqda da 
özünə çoxsaylı oxucu tapmışdı. 

Eldar Ələsgər oğlu İsmayılov 
– Eldar İsmayıl 10 mart 1942-
ci ildə Qərbi Azərbaycanın 
Çəmbərək rayonunun Ağbulaq 
kəndində anadan olmuşdu. O, 
ibtidai təhsilini doğma Ağbulaq 
kəndində almış, Toxluca kəndində 
orta məktəbi bitirmişdi. Bakı 
Mədəni-Maarif Texnikumunu 
başa vurduqdan sonra Göyçədən 
ayrı dura bilməyən gənc Eldar 
doğma kəndinə qayıtmış, əvvəl 
mədəniyyət evinin müdiri olmuş, 
sonra “Dostluq” rayon qəzetində 
redaktor müavini işləmişdi. 
Bu dövrdə o, Bakı Dövlət 
Universitetində qiyabi ali təhsil də 
almışdı. 

Az müddətdə ədəbi-ictimai 
fəaliyyəti ilə el-obada layiqli  
hörmət və nüfuz qazanan Eldar 
İsmayıl  kənd sovetinin sədri 
vəzifəsində uğurla çalışmışdı. 
Həmin illərdə Göyçəni qarış-qarış 
gəzən gənc şair ictimai fəaliyyəti 
ilə yanaşı, bədii yaradıcılığını da 
davam etdirməyə macal tapmışdı. 
Bu dövrdə yazdığı “Ulu Göyçə” 
poeması ilə tanış olan Hüseyn Arif 
mətbuatda yazmışdı: “Göyçədə 
Aşıq Ələsgər ruhunu yaşadan 
istedadlı bir şair yetişməkdədir”.  

O illərdə Qərbi Azərbaycanda 
erməni millətçilərinin 
soydaşlarımıza qarşı kinli və 
qərəzli münasibətinin getdikcə 
artdığını görən Eldar İsmayıl 
bütün mümkün üsullarla 
belə yaramazlıqlara dirəniş 
göstərmişdi. O, ermənilərin 
xalqımıza qarşı gələcək xəyanətini 
də qabaqcadan duymuş, gec-tez 
Göyçənin, eləcə də əzəli türk 
torpaqlarının erməni məkrinin 
girovuna çevriləcəyini yəqin 
etmişdi.  Bu narahatlığın nəticəsi 
olaraq, Eldar İsmayıl Ələsgər 
diyarının sakinlərini doğma yurda 
daha dərindən bağlılığa çağırmış 
və yerli ziyalıları öz ətrafında 
toplamağa çalışmışdı. 1988-ci ildə 
soydaşlarımız  Qərbi Azərbaycan 
torpaqlarından, eləcə də Göyçədən 
min bir vəhşiliklə qovulanda Eldar 
İsmayıl da sinəsini qabağa verib 
düşmənlərə müqavimət göstərən, 
el-obanı itkilərdən qorumağa 
çalışan  yerli ziyalılardan 
olmuşdu.

Köməksiz qalıb Göyçəni 
həmyerliləri ilə birlikdə tərk 
etməyə məcbur olmuş Eldar 
İsmayıl Bakı şəhərinə pənah 
gətirmişdi. Burada o, əvvəlcə 
Dövlət Statistika Komitəsində 
işləmiş, 1990-cı ildə Azərbaycan 
Qaçqınlar Cəmiyyəti yaradılanda 
ideologiya şöbəsinə rəhbərlik 
etmişdi. 1997-ci ildə  Azərbaycan 
Tibb Universitetinin fəaliyyəti 
dayanmış “Təbib” qəzetinin 
buraxılışını bərpa etmiş və 
ömrünün sonunadək bu nəşrin baş 
redaktoru olmuşdur.

Ədəbi fəaliyyətə Eldar 
Ağbulaqlı imzası ilə başlayan 

şairin “Kəndimiz” adlı ilk şeiri 
1961-ci ildə rayon qəzetində dərc 
olunmuşdu. Bundan sonra dövri 
mətbuatda müəllifin müxtəlif 
səpkili yazıları işıq üzü görmüşdü. 
Eldar İsmayıl yaradıcılığa gənc 
yaşlarından başlasa da, uzun illər 
Göyçə ədəbi-mədəni mühitinin 
seçilən nümayəndəsi olsa da, 
ilk kitabı  olan “Ulu Göyçə” 
1990-cı ildə Xalq şairi Bəxtiyar 
Vahabzadənin və  akademik 
Yaşar Qarayevin xeyir-duası ilə 
Bakıda nəşr olunmuşdu. Bu kitab 
yurdsevər şairin böyük ədəbiyyata 
gəlişinin vəsiqəsi olmuş, onu 
geniş oxucu dairəsinə yaxından 
tanıtmışdı. Ulu Göyçənin həsrət 
alovunu qəlbində yandıran 
şairin ürəyindəki atəş çoxsaylı 
oxucuların da ruhuna alov 
saçmışdı:
İçim kürə, Eldar, çölüm ayazdı,
Tanrı dedim, taleyimi o yazdı.
Məni məndə tapmısansa o azdı,
Məndən yana bir dünya var, o mənəm.

Yurd itkisi bu dövrdə 
Eldar İsmayılı bədii-publisistik  
yaradıcılığa daha dərindən 
bağlamış, onun ictimai 
fəaliyyətinə təkan vermişdir. 
Vətəndaş şairin həm də  qaçqın 
ziyalı kimi keçirdiyi “Aşıq Alı 
200-ü aşırdı”, “Bir Vətən həsrəti, 
bir Göyçə qəmi”, “Dədə Ələsgərin 
işığında” kimi ədəbi-ictimai 
məclislər və itirilmiş el-oba 
yanğısı iə qələmə aldığı “Ələsgər” 
radiotamaşası yaddaşlarda 
silinməz izlər qoymuşdur. 

Vətənin hər qarışına, qədim 
tarixinə, soy-kökünə yaxşı bələd 
olan sənətkar qürbətdə qalan 

ellərimizi kitabların daş yaddaşına 
həkk etməyi vətəndaşlıq borcu, 
yazar vəzifəsi sayırdı. Müəllifin 
narahat günlərinin, yuxusuz 
gecələrinin hesabına ərsəyə 
gələn şeir, poema, roman və 
publisistikadan ibarət kitablarının 
hər biri həyatımızın reallıqlarını 
əks etdirən salnaməyə çevrilirdi. 
Tanınmış ədəbiyyatşünaslar, 
tarixçilər bu əsərləri təhlil edib 
dəyərli fikirlər söyləmişlər.

Xalq şairləri Bəxtiyar 
Vahabzadə, Hüseyn Arif, şair-
tərcüməçi İlyas Tapdıq Göyçə 
nisgilinin poetik abidəsini 
yaratmış Eldar İsmayılın 
şeiriyyətinə yüksək qiymət 
vermişdilər. Yaşar Qarayev, 
Nizami Cəfərov, Hüseyn 
Əhmədov, Teymur Bünyadov, 
Mürsəl Həkimov, Qara Namazov, 
Hüseyn İsmayılov, Həmid Əliyev, 
İsmayıl Məmmədov, türkiyəli 
Mustafa Özbaş kimi görkəmli  
elm-mədəniyyət adamları 
mətbuatda və elmi nəşrlərdə 
qaçqın şair-publisistin mübariz 
yaradıcılığından ürək dolusu söz 
açmışdılar. Eldar İsmayılın 70 və 
75 illik yubileylərini ədəbi-mədəni 
ictimaiyyət, qaçqın və köçkün 
icmaları qədirbilənliklə qeyd 
etmişdilər. Yaradıcılığı haqqında 
yerli  və xarici mətbuatda bir sıra 
dəyərli yazılar dərc olunmuşdur.

“Ulu Göyçə”, “Mən 
kiməm?”, “Türkün xilaskarı”, 
“Ulu Turan yolunda” poemaları, 
vətənpərvərlik mövzusunda silsilə 
şeirləri Eldar İslmayıla geniş 
populyarlıq qazandırmışdır. Onun 
nüfuzlu ədəbi mükafatlara layiq 
görülmüş “Göyçənin qisası qalır” 
və “Səttar oğlu” tarixi romanları, 
müxtəlif illərdə qələmə aldığı  
“Məndən ötrü Ermənistan yoxdu, 
yox”, “Ağrı dağı qədər ağrılarım 
var”, “Ermənistan türklərinin 
1988-ci il soyqırımı” publisistik 
əsərləri də ədəbi aləmdə maraq və 
rəğbətlə qarşılanmışdır.

Qaçqınlıq dövründə ömrünü 
daha çox bədii yaradıcılığa həsr 
edən Eldar İsmayılın  “Zülmətdə 

parlayan qılınc”,  “Ermənistan 
türklərinin 1988-ci il soyqırımı”, 
“Şəhid yurdun şəhid övladları” 
və başqa publisistik kitabları 
işıq üzü görmüşdür. O, “Göyçə” 
və “Ulu Göyçə” qəzetlərini 
təsis edib buraxmış, qaçqınlarla  
daimi  ünsiyyət quraraq  millətçi 
ermənilərin cinayətkar əməllərini 
dərindən  öyrənmiş və qələmə 
alaraq geniş yaymışdır.   

Türk dünyasında da tanınmış 
şair-publisistin türkcə işıq üzü 
görən “Allah amanatı” və “Eldar 
İsmayılın seçilmiş şeirləri” 
kitabları Türkiyə Cümhuriyyəti 
Atatürk Universitetinin Kazım 
Qarabəkir təhsil fakültəsində 
dərslik kimi hazırlanmışdır. 
Azərbaycanlı şairin 2005-ci 
ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin 
banisi Mustafa Kamal Atatürkə 
həsr etdiyi “Türkün xilaskarı”  
poeması qardaş ölkədə yüksək 
qiymətləndirilmiş, “Türk 
ədəbiyyatına hizmət” mükafatına 
layiq görülmüş, üstəlik, “Heyrət” 
ədəbi toplusunun “Məslək-şərəf” 
diplomu ilə təltif edilmişdir. 
Soydaşımızın “Göyçənin qisası 
qalır” tarixi-sənədli romanına isə 
xüsusi mükafat verilmişdir.

Eldar İsmayılın keçdiyi həyat 
yolu, sınaqlardan keçmiş ictimai-
mədəni mübarizəsi və zəngin 
bədii-sənədli yaradıcılığı  bir 
daha göstərir ki, artıq əbədiyyətə 
qovuşmuş soydaşımız Tanrının 
ona verdiyi ömrü şərəflə və 
ləyaqətlə yaşamışdır. Bu ömür 
yolunu özü belə poetikləşdirmişdi:
Bu həyatda ilk ovçum mən, ovum mən,
Yerdən şəri, göydən çəni qovum mən.
Hər xətanı bu canımla sovum mən,
Ölüm gedim, bu millətim yaşasın!..

Bu şeirindən də göründüyü 
kimi, millətin azad yaşaması, 
gələcəyi, xoş günləri üçün həmişə 
və hər an canından belə keçməyə 
hazır olmuşdu Eldar İsmayıl. 
Göyçə nisgili ilə dünyadan köçsə 
də, Qarabağın düşməndən xilas 
edilməsi ilə bir daha inanırdı ki, 
bir gün Aşıq Ələsgər yurdu da 
nicat tapacaq. 

Eldar İsmayılın ruhu artıq 
Göyçə dağlarının başı üstündə 
dolaşır, işıqlı xatirəsi isə daim onu 
tanıyanların qəlbində yaşayacaq. 
Allah rəhmət eləsin! 

Tahir AYDINOĞLU,  
“Xaılq qəzeti”

Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  Qərarı
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin “Haqqı ödənilən ictimai 
işlərin təşkili Qaydalarının təsdiq edilməsi 
barədə” 2002-ci il 24 may tarixli 84 
nömrəli, “Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı 
olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən 
vətəndaşlar üçün kvota tətbiq edilməsi 
Qaydası”nın və “Kvota şamil edilməyən 
müəssisələrin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2005-ci il 22 noyabr tarixli 213 
nömrəli, “Fərdi məşğulluq proqramının 
yerinə yetirilməsi Qaydası və hesabatın 
forması”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
2017-ci il 29 dekabr tarixli 619 nömrəli, 
“İşaxtaran və işsiz şəxslərin peşə hazırlı-
ğının təşkili Qaydası”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2019-cu il 7 iyun tarixli 261 
nömrəli, “Peşəyönümünə dair məsləhət 
xidmətlərinin göstərilməsi Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2019-cu il 
11 iyun tarixli 266 nömrəli və “Sosial iş 
yerlərində işçilərin əməkhaqqının bir 
hissəsinin Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilməsi 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi və “Sı-
ğortaolunanların əməkhaqlarının 
maliyyələşdirilməsi Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 29 
dekabr tarixli 616 nömrəli Qərarının ləğv 
edilməsi barədə” 2020-ci il 8 iyul  tarix-
li 244 nömrəli qərarlarında dəyişiklik 
edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını 
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti qərara alır:

1.  Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2002-ci il 24 may tarixli 84 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 5, maddə 
321; 2008, № 2, maddə 130; 2011, № 2, 
maddə 157, № 5, maddə 449; 2017, № 12 
(II kitab), maddə 2550; 2018, № 10, maddə 
2164; 2019, № 3, maddələr 513, 530, № 
7, maddə 1319) ilə təsdiq edilmiş “Haqqı 
ödənilən ictimai işlərin təşkili Qaydaları”nda 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1.2-ci bənddə “işsiz şəxslərin 
müvəqqəti məşğulluğunu təmin etmək” 
sözləri “müvəqqəti məşğulluğun təmin 
edilməsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2.  2.1-ci bəndə “işsiz” sözündən sonra 
“, habelə il ərzində müvafiq inzibati ərazi 
vahidi üzrə haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb 
olunan işsiz şəxslərin 20 faizindən çox olma-
maq şərtilə işaxtaran” sözləri əlavə edilsin;

1.3. 2.5-ci bəndin ikinci cümləsində “İş-
siz” sözü “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 6.4-cü maddəsində 
nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, işsiz” 
sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.4.  3.1-ci və 3.3-cü bəndlərə “sığorta 
vəsaiti” sözlərindən sonra “, habelə qanunla 
qadağan edilməyən digər mənbələr” sözləri 
əlavə edilsin;

1.5. 3.4-cü bənd aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

“3.4.  Haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb 
olunan işsiz və işaxtaran şəxslərin əməyinin 
ödənişi Azərbaycan Respublikasının Əmək 
Məcəlləsinə uyğun olaraq həyata keçirilir. 
Bu zaman işçilər tərəfindən vəzifə funksi-
yalarının yerinə yetirilməsi seçilmiş əməyin 
ödənilməsi sistemindən asılı olaraq, müvafiq 

sənədlə təsdiq olunur.”;
1.6.  həmin qaydalara əlavə ləğv edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 213 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 11, maddə 
1073; 2007, № 12, maddə 1344; 2008, № 8, 
maddə 787; 2011, № 5, maddə 449; 2016, 
№ 9, maddə 1585; 2019, № 7, maddə 1320; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2020-ci il 24 noyabr tarixli 459 nömrəli 
Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Sosial müdafiəyə 
xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə 
çətinlik çəkən vətəndaşlar üçün kvota tətbiq 
edilməsi Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

2.1.  3.4-cü bənddə “vətəndaşlar” sözü 
“vətəndaşlara” sözü ilə və “göndərilərkən” 
sözü “göndəriş verilərkən” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

2.2.  4.1-ci bənddə “göndərilmiş” sözü 
“göndəriş verilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin.

3.  Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli 
619 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, 
№ 12 (II kitab), maddə 2564; 2018, № 12 
(II kitab), maddə 2730; 2019, № 3, maddə 
532, № 7, maddələr 1318, 1334) ilə təsdiq 
edilmiş “Fərdi məşğulluq proqramının 
yerinə yetirilməsi Qaydası və hesabatın 
forması”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

3.1. 1.2-ci bəndə “edən” sözündən sonra 
“elektron” sözü əlavə edilsin;

3.2. 2.2-ci bənddən “yaşayış yeri 
(şəxsiyyətini təsdiq edən sənədə əsasən) 
üzrə” sözləri çıxarılsın;

3.3. 2.6-cı bənddə “gücləndirilmiş 
elektron imzası ilə təsdiq edir, əgər işsizin 
gücləndirilmiş elektron imzası yoxdursa, 
fərdi məşğulluq proqramı Xidmətin yerli 
orqanları və ya Mərkəzləri tərəfindən çap 
olunur, işsiz tərəfindən imzalanır və skan 
olunmuş surəti sistemə daxil edilir.” sözləri 
“MAS-da gücləndirilmiş elektron imza və 
ya digər elektron eyniləşdirmə vasitəsilə 
təsdiqləyir.” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.4.  3.1-ci bənddən “və ya kağız 
üzərində” sözləri çıxarılsın.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2019-cu il 7 iyun tarixli 261 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 6, 
maddə 1150) ilə təsdiq edilmiş “İşaxtaran 
və işsiz şəxslərin peşə hazırlığının təşkili 
Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

4.1.  1-ci hissənin mətni aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“1.1.  Bu Qayda “Məşğulluq haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
20.4-cü maddəsinə əsasən hazırlanmışdır, 
işaxtaran və işsiz şəxslər üçün peşə hazırlı-
ğının (bundan sonra – peşə hazırlığı) təşkili 
qaydasını müəyyən edir.

1.2.  İşaxtaran və işsiz şəxslər peşə ha-
zırlığına Azərbaycan Respublikasının Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
(bundan sonra – Nazirlik) tabeliyində Dövlət 
Məşğulluq Agentliyinin (bundan sonra – 
Agentlik) yerli qurumları və ya “DOST” 
mərkəzləri” tərəfindən (bundan sonra – 
Mərkəz) cəlb edilirlər.

1.3.  Agentliyin yerli qurumları və ya 
Mərkəz tərəfindən cəlb olunmuş işaxtaran 
və işsiz şəxslərin peşə hazırlığı Agentlik 
tərəfindən təşkil olunur.

1.4.  Agentlik əmək bazarının işçi 
qüvvəsinə ehtiyacları üzrə proqnozlara uy-
ğun olaraq hər il üçün peşə və ixtisaslar üzrə 
istiqamətləri, cəlb ediləcək şəxslərin sayını 
müəyyən edir.

1.5.  Dövlət orqanları, bələdiyyələr, hü-
quqi və fiziki şəxslər tərəfindən təsis edilən 
əlavə təhsili həyata keçirən müəssisələr 
(universitetlər, institutlar, mərkəzlər və s.) 
peşə hazırlığını həyata keçirə biləcəkləri 
ixtisası (ixtisasları) göstərməklə, peşə 
hazırlığının həmin müəssisədə təşkili barədə 
Agentliyə müraciət edirlər.

1.6.  Agentlik peşə hazırlığının nəzəri və 
praktiki hissələrini, məzmununu, müraciət 
etmiş müəssisələrin maddi-texniki bazasını, 
infrastrukturunu, təhsilverənlərin keyfiyyət 
göstəricilərini, müdavim-lərin bilik, bacarıq 
və vərdişlərinin səviyyəsini, onların gələcək 
məşğulluq imkanlarını nəzərə alaraq peşə ha-
zırlığını həyata keçirəcək müəssisələri seçir.

1.7.  “Təhsil haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 24.2-ci maddəsinə 
və “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 9.9-cu maddəsinə 
uyğun olaraq, peşə hazırlığı işaxtaran və işsiz 
şəxslərin əlavə təhsili, o cümlədən peşənin 
öyrənilməsi, ixtisasın artırılması, yenidən 
hazırlıq, yaşlıların təhsili və digər təhsil 
istiqamətləri üzrə təşkil edilir. 

1.8. Bu Qaydanın 1.4-cü bəndinə uyğun 
olaraq müəyyən edilmiş peşə və ixtisaslar 
üzrə ixtisaslı kadr hazırlığının keyfiyyətini 
yüksəltmək məqsədilə təşkil edilən peşə 
hazırlığı üzrə məşğələlər nəzəri və prak-
tik hissədən ibarət olmaqla aparılır. Peşə 
hazırlığının nəzəri hissəsi əyani və ya distant 
(məsafədən) formada aşağıdakı təlim modul-
ları üzrə həyata keçirilir:  

1.8.1. peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları 
üzrə təlim;

1.8.2.  ixtisas sahələri üzrə təlim;
1.8.3. innovasiyalar üzrə təlim.
1.9. Peşə hazırlığının praktiki hissəsində  

məşğələlər yarım-qruplarda aparılır və peşə 
hazırlığına cəlb edilmiş müdavimlər peşə ha-
zırlığını həyata keçirən müəssisələrin təlim-
istehsalat, təsərrüfat sahələrində, o cümlədən 
işəgötürənlərin istehsalat bazasında istehsalat 
təlimi və təcrübəsi keçirlər. 

1.10.  Peşə hazırlığı üzrə təşkil edilən 
kurslarda təhsil müddəti 6 (altı) aya qədərdir.

1.11. İşaxtaran və işsiz şəxslərin peşə 
hazırlığı imtahan verməklə başa çatır. 
Müdavimlərin biliyini peşə hazırlığını həyata 
keçirən müəssisə tərəfindən təşkil edilmiş 
imtahan komissiyası qiymətləndirir və üç 
nüsxədən ibarət protokol tərtib edir. Pro-
tokolun bir nüsxəsi müdavimə, bir nüsxəsi 
Mərkəzə verilir, bir nüsxəsi isə peşə hazırlı-
ğını həyata keçirən müəssisədə qalır.

1.12. Peşə hazırlığını başa çatdırmış və 
ixtisas imtahanını müvəffəqiyyətlə vermiş 
müdavimlərə əlavə təhsilin məzmununa 
uyğun olaraq peşə hazırlığını həyata keçirən 
müəssisə tərəfindən möhürlə təsdiq edilmiş 
diplom, sertifikat və digər sənəd verilir.

1.13.  Peşə hazırlığının təşkili zamanı 
“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun 20.3-cü maddəsində 
nəzərdə tutulan şəxslər üstün hüquqa 
malikdirlər.

1.14.  Bu Qaydada istifadə olunan 
anlayışlar Azərbaycan Respublikasının 
“Məşğulluq haqqında”, “Təhsil haqqında” 
və “Peşə təhsili haqqında” qanunları ilə 

müəyyən edilmiş mənaları ifadə edir.”;
4.2.  2.1.4-cü yarımbənd və Qaydaya 2 

və 3 nömrəli əlavələr ləğv edilsin;
4.3.  2.3-cü bənd ləğv edilsin;  
4.4.  2.4-cü bəndə “İşsiz şəxslərin” 

sözlərindən sonra “, habelə il ərzində müva-
fiq inzibati ərazi vahidi üzrə peşə hazırlığına 
cəlb olunan işsiz şəxslərin 20 faizindən çox 
olmamaq şərtilə işaxtaran şəxslərin” sözləri 
əlavə edilsin;

4.5.  3.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada 
verilsin və aşağıdakı məzmunda 3.3-cü, 3.4-
cü və 3.5-ci bəndlər əlavə edilsin:

“3.2.  Peşə hazırlığının 
maliyyələşdirilməsi bu məqsədlər üçün 
ayrılmış vəsaitlər çərçivəsində adambaşına 
maliyyələşdirmə prinsipi əsasında həyata 
keçirilir.”.

“3.3. Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə hər bir 
müdavimə düşən peşə hazırlığı xərclərinin 
miqdarı Nazirlik tərəfindən təsdiq edilir.

3.4. Nəzərdə tutulmuş xərclərin 
maliyyələşdirilməsi Agentlik tərəfindən 
peşə hazırlığı müəssisəsinə tərəflər arasında 
bağlanılmış müqavilələr və ödəniş sənədləri 
(ödəmə hesabları/invoys, qəbzlər, çeklər və 
s.) əsasında həyata keçirilir.

3.5. Bir müdavimə müəyyən edilmiş 
xərclər peşə hazırlığı müəssisəsinə təqdim 
etdiyi rəsmi ödəniş sənədləri və hesab-
fakturalar (invoyslar) əsasında tərəflər 
arasında bağlanılmış müqaviləyə uyğun 
olaraq, Agentlik tərəfindən vəsaitin birbaşa 
müəssisənin xəzinədəki (bankdakı) müvafiq 
hesabına köçürülməsi yolu ilə aylar üzrə 
ödənilir.”;

4.6. 2.8-ci bəndin birinci cümləsində 
“İşaxtaranların” sözü “Bu Qaydanın 2.4-cü 
bəndi nəzərə alınmaqla, işaxtaranların” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

5.  Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 266 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 6, maddə 
1155) ilə təsdiq edilmiş “Peşəyönümünə 
dair məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi 
Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

5.1.  1.2-ci bəndə, 3.1.2-ci yarımbəndə 
və 3.3-cü bəndə ismin müvafiq hallarında 
“tələbə və şagirdləri” sözlərindən sonra 
ismin müvafiq hallarında “, habelə onların 
valideynləri” sözləri əlavə edilsin; 

5.2. 1.4-cü bəndə “şagirdləri” sözündən 
sonra “, onların valideynləri” sözləri əlavə 
edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2020-ci il 8 iyul tarixli 244 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 7, maddə 
974) ilə təsdiq edilmiş “Sosial iş yerlərində 
işçilərin əməkhaqqının bir hissəsinin 
Azərbaycan Respublikasının Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
tərəfindən maliyyələşdirilməsi Qaydası”nda 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

6.1. 1.2-ci bənddən “, lakin minimum 
aylıq əməkhaqqından az” sözləri çıxarılsın;

6.2.  1.7-ci bəndə “əlilliyi olan şəxslərə” 
sözlərindən sonra “, o cümlədən sağlamlıq 
imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara” 
sözləri əlavə edilsin.

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

Qələm dostumuzun xatirəsinə
“Ölüm gedim, bu millətim yaşasın!..”
Tanınmış şair, vətənpərvər yazıçı-publisist, Əməkdar 

jurnalist  Eldar İsmayıl bu il fevralın 20-də 79 yaşının 
tamam olmasına 18 gün qalmış doğulduğu və Vətən 
sevgisi öydüyü ulu Göyçənin həsrəti ilə doğmalarını, 
dostlarını, oxucularını birdəfəlik tərk edib əbədiyyətə 
qovuşdu. Bundan sonra ondan çoxsaylı əbəbi-publisistik 
əsərləri, yaxından tanıyanların qəlbində yaşayan səmimi 
xatirələri soraq verəcək...

Azərbaycan  Respublikası  
Nazirlər  Kabinetinin  Qərarı

№  43                                                           Bakı şəhəri,  25  fevral  2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
“Ailə kəndli təsərrüfatının uçotunun aparılması 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2006-cı 
il 26 yanvar tarixli 22 nömrəli və “Ailə kəndli 
təsərrüfatının üzvlərinə onların statusunu, əmək 
fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq edən vəsiqənin 
forması və verilmə Qaydası”nın   təsdiq edilməsi   
haqqında”  2006-cı  il 27 fevral tarixli 59 nömrəli 
qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu 
il 23 dekabr tarixli 897 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi 
haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 21 
sentyabr tarixli 1157 nömrəli Fərmanının 4-cü hissəsinə 
əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2006-cı il 26 yanvar tarixli 22 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2006, № 1, maddə 52; 2019, № 3, maddə 533) ilə 
təsdiq edilmiş “Ailə kəndli təsərrüfatının uçotunun apa-
rılması Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 2-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2. Ailə kəndli təsərrüfatının uçotunu müvafiq 

ərazilər üzrə bələdiyyə orqanları həyata keçirirlər. 
Ailə kəndli təsərrüfatının başçısı uçota  durmaq  üçün 
müvafiq ərazi  bələdiyyəsinə  ərizə ilə  müraciət edir. 
Ailə kəndli təsərrüfatının başçısının və üzvlərinin 
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərin surətləri ərizəyə 
əlavə edilir. Ərizədə aşağıdakı məlumatlar göstərilir:

2.1. ailə kəndli təsərrüfatının adı və ünvanı;
2.2. ailə kəndli təsərrüfatının başçısının və 

üzvlərinin fərdi identifikasiya nömrələri;
2.3. ailə kəndli təsərrüfatı üzvlərinin təsərrüfata 

üzv olma tarixləri (gün, ay, il), fəaliyyətə başladıqları 
və fəaliyyətlərini dayandırdıqları (gün, ay, il), məşğul 
olduqları iş və ya peşələri (vəzifələri).”;

1.2. 3-cü hissədə “2” rəqəmi “5” rəqəmi ilə əvəz 
edilsin;

1.3. 7-ci hissədə “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı-
nın müəyyən etdiyi” sözləri “Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 16 yanvar tarixli 11 
nömrəli Qərarı ilə müəyyən edilən” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

2. “Ailə kəndli təsərrüfatının üzvlərinə onların 
statusunu, əmək fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq 
edən vəsiqənin forması və verilmə Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2006-cı il 27 fevral tarixli 59 nömrəli 
Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2006, № 2, maddə 206) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

2.1. adında, 1-ci hissəsində “forması və verilmə” 
sözləri “məzmunu və təqdim edilmə” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Ailə kəndli 
təsərrüfatının üzvlərinə onların statusunu, əmək 
fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq edən vəsiqənin 
forması və verilmə Qaydası” üzrə:

2.2.1. adında “forması və verilmə” sözləri 
“məzmunu və təqdim edilmə” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.2. 1.1-ci bənddə “verilən” sözü “Elektron kənd 

təsərrüfatı” informasiya sistemi (bundan sonra – EK-
TİS) vasitəsilə təqdim edilən” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.3. 1.2-ci bənddə “verilir” sözü “təqdim edilir” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.4. 1.3-cü bənddən “(və ya vəsiqələrin dublikatı-
nı)” sözləri çıxarılsın;

2.2.5. 2-ci hissənin adında “FORMASI VƏ ONUN 
DOLDURULMASI” sözləri “MƏZMUNU” sözü ilə 
əvəz edilsin;

2.2.6. 2.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2.1. Müvafiq ərazi üzrə bələdiyyə tərəfindən AKT 

uçota alındıqdan sonra təsdiqedici sənədlərə əsasən ailə 
kəndli təsərrüfatı üzvlərinə vəsiqələrin təqdim edilməsi 
məqsədilə “kənd təsərrüfatı subyektlərinin qeydiyyatı” 
altsistemi vasitəsilə EKTİS-ə aşağıdakı məlumatlar 
daxil edilir:

2.1.1. ailə kəndli təsərrüfatının adı və ünvanı;
2.1.2. ailə kəndli təsərrüfatının üzvünün fərdi iden-

tifikasiya nömrəsi, soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu 
tarix, ailə kəndli təsərrüfatına üzv olma tarixi;

2.1.3. ailə kəndli təsərrüfatının üzvünün fəaliyyətə 
başladığı tarix, təsərrüfat-təqvim illəri, AKT üzvünün 
məşğul olduğu iş və ya vəzifəsi (peşəsi).”;

2.2.7. 2.2-ci və 2.3-cü bəndlər ləğv edilsin;
2.2.8. 2.5-ci bəndin ikinci və üçüncü cümlələri 

çıxarılsın;
2.2.9. 3-cü hissənin adında “ÜZVLƏRİNİN 

VƏSİQƏLƏRİNİN HAZIRLANMASI, VERİLMƏSİ 
VƏ SAXLANILMASI” sözləri “ÜZVÜNÜN 
VƏSİQƏSİNİN TƏQDİM EDİLMƏ QAYDASI” sözləri 
ilə əvəz edilsin və mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“3.1. Müvafiq ərazi üzrə bələdiyyə tərəfindən bu 
Qaydanın  2.1-ci bəndində qeyd olunan məlumatlar 
EKTİS-ə daxil edildikdən sonra uçota alınmış ailə 
kəndli təsərrüfatı üzvünün vəsiqəsi bələdiyyənin 
vəzifəli şəxslərinin gücləndirilmiş elektron imzası 
ilə təsdiqləndikdən sonra EKTİS tərəfindən real vaxt 
rejimində nömrə verilir və ailə kəndli təsərrüfatı 
üzvünün elektron üsulla real vaxt rejimində əldə etməsi 
imkanı təmin olunur.

3.2. AKT üzvünün soyadı, adı, atasının adı, doğul-
duğu tarix və məşğul olduğu iş ilə bağlı məlumatlar 
dəyişdikdə AKT başçısı yeni vəsiqənin alınması 
üçün müvafiq ərazi üzrə bələdiyyəyə müraciət edir. 
Yeni vəsiqə AKT üzvünə bu Qaydanın 3.1-ci bəndi 
ilə müəyyən edilmiş qaydada və formada 5 gün 
müddətində verilir.”;

2.2.10. 4-cü və 5-ci hissələr və həmin Qaydaya 
Əlavə “Ailə kəndli təsərrüfatı üzvünün vəsiqəsinin 
FORMASI” ləğv edilsin.

3. Müəyyən edilsin ki, bu Qərar qüvvəyə 
minənədək ailə kəndli təsərrüfatı üzvlərinə kağız 
formada verilmiş vəsiqə elektron vəsiqəyə bərabər 
tutulur. Kağız formada verilmiş vəsiqə itirildikdə, 
məhv olduqda və ya yararsız hala düşdükdə, ailə 
kəndli təsərrüfatı üzvünə elektron formada yeni vəsiqə 
təqdim edilir. Eyni zamanda, uçota alınmış ailə kəndli 
təsərrüfatı üzvlərinin statusu, əmək fəaliyyəti və əmək 
stajı barədə məlumatlar 6 (altı) ay müddətində yerli 
özünüidarəetmə orqanları tərəfindən “Elektron kənd 
təsərrüfatı” informasiya sisteminə əlavə edilir.
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