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I. Xülasə 

 
Bu sənəd Azərbaycanda koronavirus (Covid-19) pandemiyasına qarşı dövlətin həyata keçirdiyi 

tədbirlərin və tətbiq olunan karantin qaydaların, o cümlədən sosial-iqtisadi yardım tədbirlərin 

səmərəliliyi və tibbi böhranın idarəçiliyi ilə bağlı vəziyyətin təhlilini nəzərdə tutur. Seçkilərin 

Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDT) bu sənədi hazırlayarkən, müxtəlif dövlət 

qurumlarının məlumatları və sənədlərinə, qüvvədə olan qanunlara, müxtəlif qurumların hesabatları 

və mediada yayılan məlumatlara, habelə öz müşahidələrinə istinad edib. 

Fevralın 27-də Azərbaycanda Covid-19 infeksiyasına yoluxma halı təsdiqləndikdən sonra pandemiya 

əleyhinə mübarizə məqsədilə Nazirlər Kabinetinin bəzi tədbirlər həyata keçirməyə başlayıb. Aprelin 

4-də Nazirlər Kabineti əhalinin pandemiya ilə bağlı məhdudiyyətlər nəticəsində ağırlaşan sosial- 

iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tədbirlər planı təsdiq edib. Tədbirlər ümumilikdə 

pandemiya səbəbindən zərər çəkmiş iqtisadi sahələrə və bu sahədə çalışan işçi və sahibkarlara birbaşa 

yardımlar, iqtisadi güzəşt və stimullarla dəstək xarakterli olub. Bu tədbirlər çərçivəsində işsiz 

vətəndaşlara 190 manat, pandemiyaya görə zərərçəkmiş sahibkarlara isə ötən ilin vergi miqdarı və ya 

ən az 250 manat olmaqla birbaşa yardımlar edilib. 

SMDT hesab edir ki, Covid-19 pandemiyası dövründə yardıma ehtiyacı olan şəxslərin qeydiyyatı, o 

cümlədən işsiz və aztəminatlı ailələrin sayı zəruri qaydada müəyyən olunmayıb, nəticədə minlərlə 

vətəndaş müvafiq sosial-iqtisadi yardımlarla davamlı təmin olunmayıb. Sahibkarlara verilən dəstəklə 

bağlı ədalət prinsipi nəzərə alınmayıb. Karantin dövründə fərdi sahibkarlar ciddi zərər çəksə də, 

onların yardımla təminatı eyni qaydada təşkil olunmayıb. 

Epidemiya əhalinin sağlamlığı və tibbi qayğılarına birbaşa təsir edən məsələ olduğu üçün koronavirus 

pandemiyasına qarşı tədbirlərin şəffaf qaydada təşkili önəmlidir. Təssüf ki, pandemiyaya qarşı 

mübarizə tədbirləri barədə ictimaiyyətin tam şəkildə məlumatlandıırlması təmin olunmayıb. Eyni 

zamanda vətəndaşlar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının karantinlə bağlı meyarlar toplusu əsasında 

karantini izləmə qaydalarına dair ətraflı məlumatlanmayıb. Nəticədə əhali arasında qeyri-müəyyənlik 

və hökumətin tədbirlərinə də inamsızlıq yaranıb. 

SMDT hesab edir ki, ölkə üzrə 1,6-1,8 milyon şağird və tələbənin distant (onlayn) formada təhsil 

alması üçün maddi-texniki imkanlar məhduddur. Buraya internetə giriş qurğularının sayı, geniş 

zolaqlı internet xidmətlərindən və mobil internetin qiymətləri ilə bağlı çatışmazlıqlar daxildir. Təəsüf 

ki, onlayn tədris prosesinin həyata keçirildiyi “Microsoft Teams” platforması üzrə yay aylarında cəmi 

30 min istifadəçiyə istifadə qaydaları ilə bağlı təlimlər keçilib və müəllimlərin 20 faizini təşkil edir. 

SMDT tövsiyyə edir ki, sosial-iqtisadi yardım paketləri hazırlanan zaman ədalətlilik və hüquqilik 

prinsipləri nəzərə alınmalı, şəffaf meyarlar müəyyən edilməli və ictimaiyyətlə aydın şəkildə izah 

edilməldir. Xüsusən də yardım paketlərinin təmin olunmasında işsizlik yaxud aztəminatlılıq 

meyarından istifadə olunması dəqiqləşdirilməlidir. Məsələn, karantin öncəsi sosial siyasət 

meyarlarına görə işsizlərin sayı 250 min nəfəri keçmirdi. Ancaq reallıqda onların sayı 700 min nəfəri 

keçdi. Beləliklə müvafiq meyarlar və qanunvericilik aradakı fərqdəki insanların sosial-iqtisadi 

hüquqlarını təmin etmək üçün təkmilləşdirilməlidir. 
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SMDT həmçinin tövsiyyə edir ki, karantin ilə bağlı xüsusi meyarlar toplusu açıqlanmalı, əhali 

karantinə daxil olma, ondan tədricən çıxma meyarları barədə məlumatlı olmalı, bununla da dövlət 

qurumları və ictimaiyyət arasında qarşılıqlı etimad formalaşmalıdır. 

Pandemiya reallığında keyfiyyətli təhsilin təmin olunması məqsədilə bölgələrdə internetdən istifadə 

imkanları, təhsil işçilərinin internetdən istifadə vərdişləri ilə bağlı çətinliklər öz həllini tapmalı, təhsil 

sektoru üçün internetdən istifadə və sərfəli avadanlıqla təchizatla bağlı endirimli qiymətlərə nail 

olunmalıdır. 

 
II. Giriş 

 
Bu sənəd Azərbaycanda koronavirus (Covid-19) pandemiyası zamanı dövlətin həyata keçirdiyi 

sosial-iqtisadi yardım tədbirlərinin səmərəliliyi və tibbi böhranın idarəçiliyi ilə bağlı vəziyyətin 

təhlilini nəzərdə tutur. 

Fevralın 27-də Azərbaycanda Covid-19 infeksiyasına yoluxma halı təsdiqləndikdən sonra pandemiya 

əleyhinə mübarizəni təşkil etmək məqsədilə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah yaradıldı. 

Operativ Qərargah Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasında yeni koronavirus xəstəliyinin 

yayılmasının qarşısının alınmasına dair” Fəaliyyət Planı əsasında formalaşsa da, bu sənədi əldə etmək 

açıq mənbələr vasitəsilə mümkün olmayıb. İndiyədək yalnız Operativ Qərargahın 35 nəfər yüksək 

vəzifəli məmurdan ibarət tərkibi və karantin-təşkilat tədbirlərin görülməsi qaydaları açıqlanıb. 

30 mart 2020-ci ildə Nazirlər Kabineti “Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində geniş yayılmasının qarşısının alınmasına dair əlavə tədbirlər haqqında” 

qərarı ilə sərt karantinlə bağlı qaydalar və məhdudiyyət tədbirlərinin siyahısını elan edib. Ötən 

müddət ərzində Nazirlər Kabineti müxtəlif qərarlar verərək, məhdudiyyət tədbirlərini həm yeniləyib, 

həm də uzadıb. 

Karantin dövründə vətəndaşlara ictimai yerlərdə əvvəlcə 10 nəfər, daha sonra 5 nəfərədək toplaşmağa 

icazə verilib. Karantin dövründə dəfələrlə vətəndaşlara yaşadıqları ərazini tərketmə qadağası 

qoyularaq, tərketmə üçün 3 saatlıq xüsusi icazə qaydası müəyyən edilib. Sonuncu dəfə SMS icazə 

sistemi 2020-ci il dekabrın 14-dən 2021-ci il yanvarın 18-dək tətbiq olunub. 

Pandemiya ilə mübarizəyə məsul olan Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın karantin 

rejiminin təşkili ilə bağlı verdiyi bəzi qərarlar ictimai müzakirələrə səbəb olaraq, vaxtaşrı tənqid 

olunub. Eyni zamanda karantin dövründə tibbi yardımın təşkili və tibbi böhranın idarə olunması 

yönündə çalışan Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) fəaliyyətində şəffaflığın 

təmin olunmaması və Səhiyyə Nazirliyi ilə münasibətdə aşkar iş bölgüsünün aparılmaması diqqət 

çəkib. 

Hazırda təqdim olunan sənədi hazırlayarkən, SMDT müxtəlif dövlət qurumlarının məlumatları və 

sənədlərinə, müxtəlif qurumların hesabatları və mediadakı məlumatlara, habelə öz müşahidləri və 

araşdırmalarına istinad edilib. 

SMDT sənədin hazırlanmasında verdiyi töhfələrə görə ekspertlər - Toğrul Vəliyev və Murad 

Rüstəmbəyliyə minnətdarlığını bildirir. 

 
III. Karantin dövründə sosial-iqtisadi yardımın təmin olunması 

 
Rəsmi məlumata görə, 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları ərzində ölkə əhalinin nominal gəlirləri 1,5 

faiz, ümumi daxili məhsulsa 4,3 faiz azalıb. İqtisadiyyatda ixracın həcmi isə 27 faiz azalıb. Eyni 

zamanda 2019-cu ildə həyata keçirilmiş sosial tədbirlər hesabına artan orta aylıq nominal əməkhaqqı 

səviyyəsi cari ilin aprel ayından bu yana 5,5 faiz azalıb. Bununla yanaşı ilin əvvəlindən rəsmi işsiz 

https://modern.az/az/news/246580
http://e-qanun.az/framework/45816
https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1
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olan şəxslərin sayı da 112 min artıb. Beləliklə, pandemiya ilə bağlı karantin tədbirləri işsizliyi artıırb, 

əhalinin gəlirləri isə azalıb. Karantin dövründə bu iki problemin həlli birbaşa olaraq dövlətin 

funksiyalarına daxil olub və bununla bağlı aprelin 4-də Nazirlər Kabineti müvafiq Tədbirlər Planı 

təsdiqləyib. Bu plan aşağıdakı tədbirləri nəzərdə tutub: 

 
1. Pandemiyadan zərərçəkmiş sahələrdə çalışan muzdlu işçilərin əməkhaqqının müəyyən 

hissəsinin ödənilməsi (iş yerlərinin azaldılmaması məqsədilə); 

2. Pandemiyadan zərərçəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlara maliyyə dəstəyinin 

göstərilməsi; 

3. İqtisadi subyektlərə müxtəlif vergi stimulların verilməsi; 

4. Qeyri-dövlət sektoru üzrə işçilərin əsassız yerə işdən çıxarılmasının qarşısının alınması; 

5. 50 min haqqı ödənilən ictimai iş yerinin yaradılması 

6. İşsiz kimi qeydiyyata alınan şəxslərə yaşayış minimumu həcmində birdəfəlik ödəmə; 

7. Özünüməşğulluq proqramların genişlənməsi; 

8. İşsizlikdən sığorta ödənişlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi. 

 
3.1 İşsizlik problemi və fərdlərə dəstək 

 
Aprelin 4-də Nazirlər Kabineti əhalinin pandemiya ilə bağlı məhdudiyyətlər nəticəsində ağırlaşan 

sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tədbirlər planı təsdiq edib. Tədbirlər ümumilikdə 

pandemiya səbəbindən zərər çəkmiş iqtisadi sahələrə və bu sahədə çalışan işçi və sahibkarlara birbaşa 

yardımlar, iqtisadi güzəşt və stimullarla dəstək xarakterli olub. 

Bu tədbirlər çərçivəsində işsiz kimi qeydiyyata alınan vətəndaşlar və zərərçəkən sahibkarlara 

yardımlar edilib. Yardımlar işsiz vətəndaşlara 190 manat, pandemiyaya görə zərərçəkmiş 

sahibkarlara isə ötən ilin vergi miqdarı və ya ən az 250 manat olmaqla birbaşa yardımlar şəklində 

olub. 

Rəsmi məlumata görə bu dövrdə qeyri-dövlət sektorunda çalışan işçilərin sayı 730-dan 773 minə kimi 

artdı. Hökumət nümayəndələri bu fərqi müvafiq sosial yardımların verilməsi ilə açıqlayırlar. Belə ki, 

bu dövrdə hüquqi və fiziki şəxslər maaş üçün ödənilən vəsaiti almaq üçün işçiləri leqallaşdırırdı. 

Azərbaycanda aprelin 1-nə rəsmi olaraq 255,1 min işsiz var idi. Onların yalnız 30-40 faizi müvafiq 

qurumlarda qeydiyyatda idi. Karantin dövründə isə işsizlər həm də günəmuzd çalışmaq imkanından 

məhrum olmuşlar. Yuxarıda qeyd olunan tədbirlər planına görə işsizlərə kömək yalnız 200 min insan 

üçün nəzərdə tutulurdu, amma müraciətlərdən sonra bu rəqəm 600 minə qədər artırıldı. 

Karantin zamanı nəzərdə tutulan ödənişin adı “işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə birdəfəlik 

ödəmə” adlanıb. Ancaq milli qanunvericiliyində belə bir ödəmənin olmaması əlavə normativ sənədlər 

tələb edirdi. Aprelin 7-də Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi müvafiq qaydada bildirilir ki, ödənişi bir 

ailədən yalnız bir şəxs ala bilər. Qaydaların istinad etdiyi “Məşğulluq haqqında” qanunda belə bir 

bənd olmasa da, bu şərt üçün hər hansı hüquqi əsaslandırma təqdim edilmədi. Qaydalara əsasən 

dövlətdən maliyyə yardımı alan digər şəxslərə (pensiya, sosial müavinat, ünvanlı dövlət sosial 

yardımı və s.) də müvafiq ödənişin edilməsi qadağan olundu. 

Ödəmənin təyin edilməsi dövründə də əlavə şərtlər irəli sürüldü. Belə ki, Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi nazirinin açıqlamasına görə, ödəmə üçün 1,2 milyon şəxs müraciət etsə də, onların yarısına 

yardım verməkdən imtina edilib. İmtina səbəbləri isə aşağıdakılar olub: “aktiv əmək müqaviləsi 

bildirişi olduğu (320 min), aktiv VÖEN olması (170 min), həyat yoldaşının birdəfəlik ödəmə ilə təmin 

edildi (65 min), xarici ölkədə yaşadığı (41 min), iki və daha çox daşınmaz əmlakın olması (20 min), 

2 və daha çox avtomobilin olduğu (19,2 min)”. Əslində isə qeyd olunan əsaslar nə qaydalarda, nə də 

https://nk.gov.az/az/document/4367/
https://nk.gov.az/az/document/4367/
https://www.youtube.com/watch?v=DbQGM-6V4fc&ab_channel=AzadliqRadiosu
https://nk.gov.az/az/document/4371/
http://sosial.gov.az/3428
http://sosial.gov.az/3428


5  

“Məşğulluq haqqında” qanunda mövcuddur. Müvafiq imtinalar “Ünvanlı dövlət sosial yardımı 

haqqında” qanuna uyğundur. Həmçinin nazirin sözlərinə görə “600 min aztəminatlı şəxs” müəyyən 

ediblər. Burada işsizlik anlayışı “aztəminatlı və işsizlik” anlayışı ilə əvəz olunub. 

Ödəmənin həcmi 190 AZN təşkil edib. Bu isə Azərbaycanda 2020-ci il üçün ölkə üzrə orta yaşayış 

minimumudur. Burada bir neçə məsələ qeyd olunmalıdır: 

 
a. “Məşğulluq haqqında” qanuna görə işsiz şəxs yalnız əmək qabiliyyətli yaşda olan əmək 

qabiliyyətli şəxs hesab olunur. Yaşayış minimumu haqqında qanuna görə bu şəxslər yəni “əmək 

qabiliyyətli əhali üçün” yaşayış minimumu 201 AZN təşkil edir. 

 
b. Müvafiq qanun yaşayış minimumunu 1 nəfər üçün nəzərdə tutub. Ödəmənin tətbiqində isə bu bir 

ailə üçün nəzərdə tutulurdu. 

 
Birdəfəlik ödəmələrin tətbiqində də bir sıra problemlər yaranıb. 190 manatın əldə olunması ilə bağlı 

açıq mənbələrdən əldə olunan şikayətlərin təhlili göstərir ki, şikayətçilərin 32 faizi ya cavab almayıb 

ya da çox gec müddətə alıb, 20 faizə yaxın şikayətçi konkret səbəb göstərilmədən yardımdan məhrum 

edilib, şikayətçilərin 16 faizi isə yardımdan özünün və ya yaxının adına torpaq sahəsi olduğu üçün 

imtina alıb.1 Digər səbəblər arasında müraciətçinin adına aktiv VÖEN-in olması, maşın və ya 

etibarnamənin olması, əvvəlki ödənişin kartdan çıxarılmaması kimi səbəblər də yer alıb. 

190 manat yardım üçün müraciət edən bəzi şəxslərin VÖEN-ləri mövcud idi. İlk müddət VÖEN-i 

olanhər bir şəxsə imtina cavabı verilirdi. Sonradansa yalnız passiv VÖEN olanlara birdəfəlik 

yardımlar ödənilməyə başladı. Amma bir sıra şəxslərə bu tədbirlərdən sonra belə ödəniş edilmədi. 

Eyni zamanda 190 manatı hesabdan vaxtında çıxarılmaması növbəti ödənişlər üçün imtina səbəbi 

qismində çıxış edirdi. Bu qərarın isə hüquqi əsasları təqdim edilmədi. 

 

3.2 Sahibkarlara dəstək 

 
Hökumət nümayəndələri (xüsusən prezident və iqtisadiyyat nazir) pandemiya başlayanda bəyan 

etdilər ki, karantin dövründə heç bir ixtisara imkan verilməyəcək. Karantinin ilkin dövründə işçilərin 

gəlir olmaması səbəbi ilə işdən çıxarılması qadağan idi. 

İxtisarlara mane olmaq üçün muzdlu işçilərinin əmək haqqının bir hissəsinin ödənilməsi nəzərdə 

tutulurdu və bu tədbirlər aprel, may, iyul və avqust aylarına aid idi. Rəsmi məlumata görə ilk 

mərhələdə bu köməkdən 216,5 min işçisi olan 25 min, ikinci mərhələdə isə 237,3 min işçisi olan 23,2 

min vergi ödəyici-sahibkar istifadə edib. Kiçik fərdi sahibkarlar isə onların 2019-cu ildə dövlət 

büdcəsinə ödədiyi verginin ümumi həcmində kompensasiya edilirdi. Birinci mərhələdə bu köməkdən 

119,2 min, ikinci mərhələdə isə 50,2 min vergi ödəyicisi istifadə edib. 

Bununla belə eyni dövr ərzində Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 18 min işçi ixtisar 

edilibi. Onların 16,6 faiiz əaliyyətini dayandırmış müəssisələrdə çalışıb . Qeyd edək ki, bu dövrdə 

Azərbaycanda 1600 nəfərə kimi işçisi olan 4 bank bağlanıb. 

Dövlət Vergi Xidmətinin məlumatına görə karantin zamanı 384 fəaliyyət növü üzrə məhdudiyyətlər 

müşahidə olunub. Bu məhudiyyətlərin böyük hissəsi fərdi sahibkarların fəaliyyət sahələrinə aid idi 

və bu yöndə fərdi sahibkarlara dəstək mexanizmi təqdim olunub. Mexanizmə hər bir fərdi sahibkarın 

2019-cu il ərzində ödədiyi vergi həcmində dövlətdən kompensasiya almaq imkanı verilib. Vergi 

ödəyicisinin ödədiyi vergi həcmi 250 manatdan aşağıdırsa, o yalnız 250 manat alır. 

 

1 Bax: Əlavə, Cədvəl 1 

http://e-qanun.gov.az/framework/43847
https://gozetci.az/az/?s=190&lang=az
https://www.faktyoxla.info/articles/SHahmar-Movsumov-190-manati-kartindan-chixarmayanlarin-kartini-dovlet-bloklayir
https://vergiler.az/news/social/8682.html
https://www.taxes.gov.az/az/page/iqtisadi-artima-ve-sahibkarlara-dovlet-desteyi-tedbirlerinin-mexanizmleri
https://www.taxes.gov.az/az/page/iqtisadi-artima-ve-sahibkarlara-dovlet-desteyi-tedbirlerinin-mexanizmleri
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2020-ci il dekabrın əvvəlinə Dövlət Vergi Xidmətinin rəsmi saytında əks olunmuş məlumata görə 

faktiki ödənilmiş məbləğin ümumi həcmi 63,7 milyon manat olub. Dəstək almış sahibkarların sayı 

isə 107,3 mindir. Maraqlıdır ki, rəsmi məlumata görə sahibkarların 36 faizi kömək alsa da, ayrılan 

80 milyon manat vəsaitin artıq 79,4 faizi xərclənib. 

Açıq mənbələrdə yayılan məlumatların təhlili göstərir ki, 250 manat yardımın alınması bəzən 

şikayətlərlə müşahidə olunub. Şikayətlər daha çox müvafiq qurumun hərəkətsizliyi ilə bağlıdır (rəsmi 

məlumata görə birinci mərhələdə 119 min sahibkar müraciət edib, amma yalnız 107,2 mini dəstək 

alıb). 

 
3.3 Karantin dövründə tibbi idarəçilik 

 
“Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” qanuna görə yoluxucu və parazitar xəstəliklər ilə 

mübarizə “xəstəlik mənbələrində karantin-təşkilat, profilaktika tədbirlərin görülməsi” kimi nəzərdə 

tutulur. Fevralın 27-də Azərbaycanda Covid-19 infeksiyasına yoluxma halı təsdiqləndikdən sonra 

pandemiya əleyhinə mübarizəni təşkil etmək məqsədilə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah 

yaradıldı. Martın 24-dən etibarənsə Azərbaycan rəsmi olaraq karantin tədbirlərini reallaşdırmağa 

başladı. 

Qeyd edək ki, son illər Azərbaycan tibbi sistemində bəzi dəyişikliklər baş verib və bunun nəticəsi 

olaraq xəstəxana müəssisələrin sayı 756-dan 570-ə, çarpayı sayı isə 67,4 mindən 44,3 minə qədər 

azalıb.2 Səhiyyə sistemində dəyişikliklərin davamı kimi 2020-ci il yanvarın 1-dən Azərbaycanda 

icbari tibbi sığorta sisteminə keçid baş verməli idi. 2020-ci ildə həmçinin səhiyyə səyahəti ümumi 

sistemdən ayrılaraq Səhiyyə Nazirliyinin sərəncamında qalmalı, yerdə qalan praktiki məsələlər, o 

cümlədən mövcud infrastruktur (adi xəstəxana və poliklinikalar) İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi 

nəzdində yaradılmış Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyi tərəfindən idarə edilməli idi. Bu 

prosesin ölkə üzrə tədricən həyata keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Məsələn, bu ilin ilk 5 ayında 

müvafiq sistemə yalnız 23 inzibati vahid keçib. Bununla da səhiyyə “şərti pulsuz” sistemdən “şərti 

pullu” sistemə keçidi başlamalı idi. Ancaq koronavirusla bağlı tibbi böhran bu sistemin tətbiqini ən 

azı bir il yubatdı. 

 
3.4 Sanitar-epidemioloji nəzarətin həyata keçirilməsi 

 
Ötən müddət ərzində həm Azərbaycan, həm də qonşu ölkələrin təcrübəsi göstərdi ki, pandemiya 

dövründə səhiyyə sisteminin yenilənməsi və ya əlavə strukturların yaradılması üçün imkanlar 

məhdud olur. ÜST-ün tövsiyyələrinə görə pandemiya dönəmində əsas məqsəd aşağıdakılar olmalıdır: 

 
• Yoluxma halların vaxtında aşkarlanması, izolyasiyası və testləşdirilməsini təmin etmək; 

• COVİD-19 ilə bağlı ölüm tendensiyalarını izləmək; 

• Təmasların tez bir zamanda aşkarlanması və müşahidəsini təmin etmək, eyni zamanda 

müvafiq karantin tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

• İnfeksiya ocaqlarının vaxtında müəyyən edilməsi və məhdudlaşdırılması; 

• Sosial və iqtisadi fəaliyyətin təhlükəsiz bərpasını nəzərə alaraq nəzarət tədbirlərin tətbiqi; 

• Pandemiyanın səhiyyə sisteminə və cəmiyyətə təsirini müəyyən etmək və s. 
 

 

 
2 Bax: Əlavə, Cədvəl 2. 

https://gozetci.az/az/?s=250%2Bmanat&lang=az
http://www.e-qanun.az/framework/7916
https://its.gov.az/bloq/icbari-tibbi-sigortanin-tetbiq-edildiyi-23-inzibati-erazide-4-585-307-tibbi-xidmet-gosterilib
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Bu tövsiyyələri icra etmək üçün səhiyyə qurumları ilə yanaşı müvafiq monitorinq və izləmə 

metdologiyalarının olması zəruridir. Milli qanunvericliyə görə müvafiq müşahidələri sanitar- 

epidemioloji qurumlar aparmalıdır. Ancaq pandemiya başlayandan bəri bu funksiyanı TƏBİB icra 

elədi. Yeni qurum olması və keçid prosesinin yaşanması səbəbindən bu qurumun məlumat bazasını 

faktiki olaraq yenidən yığılmağa başladı. 2020-ci il martın 16-da TƏBİB bütün tibb müəssisələrinə 

göstəriş verərək, respirator və digər xəstəlikləri olan xəstələrin sayı, ölüm sayı və sair məlumatlar 

toplamağa başladı. Yığılan məlumatlar əhatəli və tam olmadığından 17 mart 2020-ci ildə TƏBİB 

idarə heyətinin sədrinin sərəncamı ilə sahə həkimləri və tibb bacılarına öz ərazilərindəki evlərə baxış 

keçirib əhalinin və xəstələrin sayı barədə toplanmış məlumatı bu quruma təqdim etməsi tapşırıldı. 

Ancaq sanitar qurumlardan fərqli olaraq sahə həkimlərin belə funksiyaları yoxdur. Bəzi məlumatlara 

görə bu tapşırıq nəticəsində Yasamal rayonundakı 13 saylı uşaq poliklinikasının 53 nəfər tibb işçisi 

ağır formada iktərəfli pnevmoniyalı koronavirusa yoluxub. Bundan sonra adıçəkilən sərəncamdan 

irəli gələn tədbirlərin icrası dayandırıldı. 

Yoluxmanın izləmə prosesində də xeyli çatışmazlıqlar qeydə alınırdı. Məsələn, mayın 17-də TƏBİB 

məlumat verib ki, “Bakı Tikiş Evi” müəssisəsində 64 işçi koronavirusa yoluxub. Şirkət 

nümayəndəsinin sözlərinə görə yoluxma işçilərinin birinin anasının həkimə getməsindən sonra baş 

verib. Bu hal şirkətdə testlər keçirərkən müəyyən olunub. Beləliklə yoluxmuş həkimin bütün 

təmaslarıının ətraflı izlənməsi düzgün həyata keçirilməyib. Eyni məsələ “Bakı Steel Company” 

şirkətində də baş verib. İlk əvvəl onun Bakı filialında 48 nəfər yoluxub, sonradan bu say 86-a çatıb 

və az sonra Sumqayıt filialında da yoluxma müəyyən edilib. Yoluxmanın düzgün lokallaşdırəlması 

və izlənməsi aparılmadığından koronavirusun sürətli yayılması baş verib. 

 

3.5 Şəffaflıq və hesabatlılığın təmin olunması 

 
Epidemiya əhalinin sağlamlığı və tibbi qayğılarına birbaşa təsir edən məsələ olduğu üçün koronavirus 

pandemiyasına qarşı tədbirlərin şəffaf qaydada təşkili önəmlidir. Təssüf ki, Azərbaycanda 

pandemiyaya qarşı mübarizə tədbirləri barədə ictimaiyyətin tam şəkildə məlumatlandıırlması təmin 

olunmayıb. Məsələn, Operativ Qərargahın tərkibi və bu prosesdə ekspertlərin iştirakı barədə məlumat 

iyulun əvvəlinədək rəsmi dərc olunmayıb. Bununla bərabər TƏBİB nəzdində olan və əsas tövsiyyələri 

irəli sürən qurum Tibbi-Elmi Komitənin tərkibi də uzun müddət ictimaiyyət gizli saxlanılıb. Yalnız 

ilkin karantin tədbirlərindən təxminən 5 ay sonra, avqustun 27-də TƏBİB öz Facebook-səhfəsində bu 

qurum barədə məlumat verib. 

Qeyd edək ki, ÜST karantindən çıxmaq üçün müxtəlif meyarlar toplusu hazırlayıb. Bu meyarlar 

əsasında insanlar karantin tədbirlərinin həyata keçirilib-keçirilməməsini izləyə bilərlər. Azərbaycan 

cəmiyyətinə isə bu meyarlar barədə məlumatlar təqdim olunmayıb. Bunun olmaması əhali arasında 

qeyri-müəyyənlik və hökumətin tədbirlərinə inamsızlığı artırıb. 

Şəffaflıq məsələsi həmçinin Koronavirusla mübarizəyə dəstək Fondunu da əhatə edir. Fondun rəsmi 

saytında qəbul edilən ianələr həm hüquqi, həm də fiziki şəxslər üzrə qeyd olunub. Amma xərclər 

barədə məlumat verilməyib. Nazirlər Kabineti tərəfindən 2020-ci ilin aprelin 11-i təsdiqlənmiş 

sərəncamının 5-ci maddəsinə görə İctimai Nəzarət Şurası Fondun vəsaitinin istifadəsi barədə ayda iki 

dəfə “http://covid19fund.gov.az/az/” saytında məlumat dərc etdirməlidir. Saytın müvafiq bölməsində 

isə heç bir məlumat yoxdur. Məsələn, rəsmi mətbuatda bildirilib ki, Fond hesabına vaksin alınacaq 

və bunun üçün ilkin olaraq $3,2 milyon (5,5 milyon manat) avans ödəniləcək. 

Şəffaflığın başqa tərəfi müvafiq xərclərin hesabatlılığı və ictimaiyyətə təqdim edilməsidir. 

Brifinqlərin birində TƏBİB rəhbəri xəbər verib ki, bütün testlər açıq tender üsulu ilə alınıb. Dövlət 

satınalmalar reyestrində TƏBİB-ə aid heç bir satınalma yoxdur. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə 

https://contact.az/ext/news/2020/8/free/Want%20to%20Say/az/126445.html
http://asanradio.az/news/28240
https://apa.az/az/sosial_xeberler/Baku-Steel-Companyd-koronavirusa-yoluxanlarin-sayi-aciqlanib-588087
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/open-america/contact-tracing-resources.html
https://fed.az/az/dovlet/operativ-qerargahin-uzvleri-kimlerdi-siyahi-83551
https://www.facebook.com/tabib.gov.az/posts/194443225385407
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/4/whoeurope-publishes-considerations-for-gradual-easing-of-covid-19-measures
http://covid19fund.gov.az/az/
https://nk.gov.az/az/document/4379/
https://apa.az/az/sosial_xeberler/Azrbaycana-alinacaq-vaksinin-umumi-dyrinin-bir-hisssi-Koronavirusla-Mubarizy-Dstk-Fondu-trfindn-odnilck-606678
https://fed.az/az/saglamliq/koronavirus-testinin-maya-deyeri-40-manatdir-82645
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50 min manatdan yuxarı olan bütün satınalmalar açıq tender üsulu ilə həyata keçirilməlidir. Amma 

bunu müşahidə etmək imkanı yoxdur. Məsələn, TƏBİB-in rəsmi saytı olmadığından bu cür 

məlumatları əldə etmək ümmkün deyil. Başqa sözlə müvafiq elanlar açıq şəkildə verilməyib və 

onların nəticələri də yerləşdirilməyib. Ümumiyyətlə, koronavirus pandemiaysına qarşı mübarizədə 

xərclənən vəsait barədə məlumat çox azdır. Hökumət 2020-ci ilin yalnız ilk yarısında səhiyyə 

sahəsinə 149 milyon manat ayırıb. Bu vəsaitin bir hissəsi əməkhaqqı ödənişləri və xəstələrin 

təminatıdır. Amma böyük hissəsi müxtəlif infrastruktur obyektləridir (modul xəstəxanaların tikintisi 

və s.). Dövlət satınalmalar reyestrində bunun yalnız cuzi hissəsini görmək mümkündür. Məsələn, 

satınalmalar reyestrinə görə 2 milyon AZN-lıq müqavilələr tapmaq olar. Müqayisə üçün, bir modul 

xəstəxananın tikintisi 2,5 milyon AZN-ə başa gəlir). 

Karantin müddətində ictimaiyyətə periodik olaraq cəmi iki növ rəqəm təqdim edilirdi: 

 
a) Gündəlik olaraq koronavirusinfo.az saytında yerləşdirilən yeni yoluxanların, sağalanların, 

aktiv xəstələrin, testlərin və ölənlərin sayına dair məlumat; 

b) Həftədə bir dəfə (əsasən, cümə günləri) brifinqlərdə elan olunan bəzi əlavə məlumatlar. 

 
Ancaq ÜST-un eyni texniki tövsiyyələrinə görə təqdim olunan rəqəmlər gündəlik və həftəlik 

olmalıdır. Gündəlik rəqəmlərdə olan bir çox problemləri həll etmək üçün təxmini həftəlik rəqəmlər 

də vacibdir. Azərbaycanda həftəlik yalnız bölgələr üzrə bölgü və bir sıra digər qeyri-vacib məlumatlar 

təqdim edilirdi. Misal üçün, bölgələr üzrə aktiv və ya yoluxanların sayı verilmirdi. 

ÜST isə öz tövsiyyələrində təhlil üçün aşağıdakı göstəriciləri daim hesablamağı tövsiyyə edir: 
 

a) ehtimal olunan xəstələrin sayı (yəni testdən kənar), 

b) koronavirusdan ehtimal olunan ölümlərin sayı, 

c) səhiyyə işçiləri arasında yayılma, 

d) hər bir əhali qrupu üzrə təsdiqlənmiş və ehtimal olunan xəstələrin sayı və s. 

 
Bundan başqa xəstəxanaların dolumluq faizi və s. qeyd edilməlidir. Bir çox ölkələrdə məhz bu 

məlumatlar əsasında müxtəlif alternativ hesablamalar və təhlillər aparılır. Azərbaycanda müvafiq 

məlumatlar ictimaiyyətə ətraflı çatdırılmayıb. Hətta təqdim edilən məlumatlar bəzən reallığı əks 

etdirmirdi. Uzun müddət qeyd olunurdu ki, ümumi yoluxanlar arasında Naxçıvanın payı 0,03% idi. 

Bu isə 7 nəfər edirdi. Amma iyulun əvvəlində elan olundu ki, Naxçıvanda 142 yoluxan var. Bu isə 

həmin həftə yoluxanların 0,7 faizini təşkil edirdi. Eyni məsələ Sumqayıt və digər bölgələrə aid idi. 

Rəsmi demoqrafik göstəricilər də başqa mənzərə yaradırdılar. Dövlət Statistika komitəsinin 

məlumatına görə 2020-ci ilin iyun və iyul aylarında Azərbaycanda 6203 və 6410 ölüm faktı qeydə 

alınmışdı. 2014-2019-cu illərdə iyun və iyul ayı üzrə orta ölüm göstəricisi 4040 və 4818 təşkil edib. 

Beləliklə, bu ilin iyun və iyul aylarında “normadan artıq” ölüm 3755 nəfər təşkil edib. TƏBİB-in 

verdiyi məlumata görə 2020-ci ilin iyun və iyulunda COVID-19 xəstəliyi təsdiqlənmiş 385 nəfər vəfat 

edib. Ümumiyyətlə iyun-sentyabr ayları ərzində artıq ölüm 4627 nəfər təşkil edib, amma TƏBİB-ə 

görə bu dövrdə COVİD-19 xəstəliyi təsdiqlənmiş 529 nəfər vəfat edib. İnkişaf etmiş ölkələrin 

təcrübəsinə görə artıq ölümlərin 80%-nə kimi COVİD-19 ilə bağlıdır. 

Rəqəmlərdəki bu kəskin fərqlə bağlı Səhiyyə nazirliyi hər hansı izah vermir. Ümumi olaraq 

Azərbaycanda koronavirusa 175874 nəfər yoluxub. Onların arasında 1922 nəfər isə vəfat edib. Bu da 

1,1 faiz edir. Əhaliyə nisbətdə isə yoluxmaların sayı 1,8% təşkil edib. Bununla belə nəzərə almaq 

lazımdır ki, noyabrın 24-nə elan olunan rəqəmə görə ölkə üzrə aktiv xəstələrin sayı 31 999 idi. Amma 

eyni zamanda Səhiyyə nazirliyi xəbər verirdi ki, evdə müalicə alan COVİD-19 xəstələrin sayı 30 787 

https://president.az/articles/39645
https://its.gov.az/bloq/agentlik-koronavirus-pandemiyasi-ile-mubarizede-istirak-eden-tibb-ve-qeyri-tibb-iscilerine-iyul-ayi-uzre-20-milyon-manat-muddetli-elave-odeyib
https://its.gov.az/bloq/agentlik-koronavirus-pandemiyasi-ile-mubarizede-istirak-eden-tibb-ve-qeyri-tibb-iscilerine-iyul-ayi-uzre-20-milyon-manat-muddetli-elave-odeyib
https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7
https://www.youtube.com/watch?v=-d8CoMsFYkU&feature=youtu.be
https://zona.media/article/2020/11/23/120k
https://fed.az/az/saglamliq/azerbaycanda-evde-mualice-olunan-koronavirus-xestelerinin-sayi-aciqlandi-93889
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nəfərdir. Bu rəqəmlərin üst-üstə düşməsinə dair məlumat yoxdur. Misal üçün, Nazirlər Kabinetinin 

rəsmi saytında noyabrın 30-da ölkə üzrə ümumi yoluxmuş şəxslərin sayı 236 390 nəfər göstərilib. 

Bundan sonra müvafiq məlumat nə dəyişdirilib, nə də izahat verilib. Başqa sözlə eyni anda aktiv 

xəstələrin və ümumi yoluxanların sayı TƏBİB-in təqdim etdiyi rəqəmdən yüksək ola bilər. Buna görə 

dəqiq hesablamaq mümkün deyil. 

Karantin dövründə digər dövlət quurmlarının fəalyyətində hesabatlıqla bağlı çatışmazlıqlar qeydə 

alınıb. Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (bundan sonra ƏƏSMN) rəsmi 

saytında 190 AZN ödəməni alan şəxslərin bütöv siyahısını dərc edib. Bununla belə, yayılan 

məlumatlara əsasən eyni şəxslərin adı bir neçə dəfə təkrarlanması, bəzi hallarda isə yardımı ala 

bilməyən şəxsin adının qeyd olunması kimi hallar yaşanıb. 

Dövlət Vergi Xidməti də öz saytında müvafiq dəstəyi alan şirkətləri və sahibkarların adlarını qeyd 

edib. Amma bununla belə müvafiq şirkətlərin işçi sayını (əgər əməkhaqqına dəstək alırlarsa) və 

kömək həcmini qeyd etməyiblər. 

 
3.6 Təhsil sahəsində çətinliklər 

 
Xüsusi karantin rejimi dövründə təhsil müəssisələrində distant tədris prosesi tətbiq olunmağa başladı. 

Ölkə üzrə 1,6-1,8 milyon şağird və tələbənin distant (onlayn) formada təhsil alması üçün ölkədə 

maddi-texniki imkanlar məhduddur. Dövlət Statistika Komitəsinin 2019-cu il üzrə hazırladığı “Ev 

təsərrüfatların tədqiqatına” dair hesabatında qeyd edilir ki, ölkə üzrə hər 100 ev təsərrüfatına düşən 

internetə giriş qurğularının sayı 63-ə bərabərdir. Bu göstərici şəhər ərazilərində 73,3-ə, kəndlərdə isə 

50,2-yə bərabərdir. Ölkədə geniş zolaqlı internet xidmətlərindən (sonuncu məlumat 2018-ci ilə 

aiddir) internet istifadəçiləri arasında 71,4 faiz istifadə edə bilir. Bakı üzrə bu göstərici 75,8 faiz təşkil 

etdiyi halda, Quba-Xaçmaz zonasında bu göstərici 49,6 faiz təşkil edir. İnternetin sürətinə görə 

Azərbaycan hazırda dünyada 207 ölkəsi arasında ən azı 111-ci yerdə qərarlaşıb. 

Alternativ qismində çıxış edən mobil internet də bahalıdır. “Cable” beynəlxalq İKT portalının 

 araşdırmasına görə, Azərbaycanda 1 GB mobil internet istifadəsi üçün ödənən orta məbləğ 1.86 

dollara (3.16 manat) bərabərdir. Eyni zamanda DSK-nın məlumatına görə  hər  100  ev  

təsərrüfatına düşən fərdi komputer sayının 18,7 (şəhərlərdə 21,9, kəndlərdə 14,7), noutbuk sayının 

isə 26,2 (şəhərlərdə 31,1, kəndlərdə 21,1)-dir. Beləliklə hər 100 ev təsərrüfatının 45-də (şəhərlərdə 

53, kəndlərdə 36) fərdi komputer və ya notbuk mövcuddur. 

Rəsmi məlumata görə onlayn tədris prosesinin həyata keçirildiyi “Microsoft Teams” platforması üzrə 

yay aylarında 30 min istifadəçiyə proqramdan istifadə qaydaları ilə bağlı təlim keçilib. Bu isə, 

müəllimlərin 20 faizini təşkil edir. 

 
IV. Nəticələr və Tövsiyələr 

 
SMDT pandemiya dövründə sosial-iqtisadi hüquqların müdafiəsi və karantin şəraitində tibbi 

idarəşiliyin təşkili ilə bağlı müşahidələri əsasında aşağıdakı nəticələrə gəlib: 

 
• Covid-19 pandemiyası ilə bağlı tətbiq edilən karantin dövründə yardıma ehtiyacı olan şəxslərin 

qeydiyyatı, o cümlədən işsiz və aztəminatlı ailələrin sayı zəruri qaydada müəyyən olunmayıb, 

nəticədə minlərlə vətəndaş müvafiq sosial-iqtisadi yardımlarla davamlı şəkildə təmin olunmayıb; 

• Sahibkarlara verilən dəstəklə bağlı ədalət prinsipi nəzərə alınmayıb. Karantin dövründə əksər fərdi 

sahibkarlar zərər çəksə də, onların yardımla təminatı bərabər qaydada təşkil olunmayıb. 

https://nk.gov.az/az/article/1247/
http://sosial.gov.az/FWsiyah%C4%B1s%C4%B1/Siyahi600.pdf
https://www.facebook.com/hebib/posts/10223044037949160
https://www.stat.gov.az/source/budget_households/az/bul/bul_2019.pdf
https://www.stat.gov.az/source/information_society/az/002_12.xls
https://www.speedtest.net/global-index
https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/
https://azertag.az/xeber/Microsoft_Teams_platformasi_Azerbaycan_diline_tercume_olunur-1571137
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• Sanitar-epidemioloji vəziyyətlə bağlı qanunun yenilənməməsi nəticəsində müvafiq tibbi qurumlar 

arası səlahiyyət bölgüsü qeyri-müəyyən aparılıb, bununla da tibbi idarəçilikdə böhran yaşanıb. 

• Müvafiq idarəetmə qayda və qanunlarının dərc edilməməsi, ictimaiyyətə təqdim edilən məlumatların 

ümumi mənzərəni əks etdirməməsi və karantin döbründə iri vəsaitlərin xərclənməsinə ictimai 

nəzarətin olmaması şəffaflığın və hesabatlılığın təmin olunmasında ciddi probmelərə səbəb olub. 

• Gərəkli maddi-texniki infrastrukturun arzuolunan səviyyədə olmaması distant formada təhsilin 

keyfiyyətli təmin olunmasına maneələr törədib. 

 
SMDT pandemiya ilə bağlı idarəçiliyin təkmilləşdiirlməsi üçün aşağıdakı məsələləri hökumətə 

tösviyə edir: 

 
• Sosial-iqtisadi yardım paketləri hazırlanan zaman ədalətlilik və hüquqilik prinsipləri nəzərə alınmalı, 

yeni yardım mexanizmi mövcud mexanizmlərlə əlaqəli şəkildə təşkil olunmalıdır. 

• Sosial-iqtisadi yardım paketləri üçün şəffaf meyarlar müəyyən edilməli və ictimaiyyətlə aydın şəkildə 

izah edilməldir. Xüsusən də yardım paketlərinin təmin olunmasında işsizlik yaxud aztəminatlılıq 

meyarından istifadə olunması dəqiqləşdirilməlidir. Məsələn, karantin öncəsi sosial siyasət 

meyarlarına görə işsizlərin sayı 250 min nəfəri keçmirdi. Ancaq reallıqda onların sayı 700 min nəfəri 

keçdi. Beləliklə müvafiq meyarlar və qanunvericilik aradakı fərqdəki insanların sosial-iqtisadi 

hüquqlarını təmin etmək üçün təkmilləşdirilməlidir. 

• İdarəetmə böhranının qarşısını almaq üçün sanitar-epidemioloji vəziyyətlə bağlı qanunvericilikdə 

dəyişiklik edilməli, səhiyyə sektorunda rəsmi qurumlar arasında iş bölgüsü konkretləşdirilməlidir. 

• Xüsusi epidemioloji strukturların fəaliyyəti təmin edilməlidir. Başqa sözlə səhiyyə strukturların 

xüsusi bölmələri (sanitar-epidemioloji) formalaşmalıdır və indiki tendensiyaları nəzərə alaraq 

fəaliyyətləri tam təmin edilməlidir. Bu məsələ gələcəkdə Covid-19 əleyhinə vaksinləşmə dövründə 

də vacib olacaq; 

• Karantin ilə bağlı xüsusi meyarlar toplusu açıqlanmalıdır. İctimaiyyət karantinə daxil olma, ondan 

tədricən çıxma meyarları barədə məlumatlı olmalıdır. Bu da ən azı dövlət qurumları və ictimaiyyət 

arasında müəyyən etimada səbəb olacaq və qarşılıqlı inamı artıracaq. 

• Pandemiya reallığında keyfiyyətli təhsilin təmin olunması, təhsil hüququnun pozulmaması üçün 

bölgələrdə internetdən istifadə imkanları, təhsil işçilərinin internetdən istifadə vərdişləri ilə bağlı 

çətinliklər öz həllini tapmalıdır. Təhsil işçiləri, şagirdlər və tələbələr üçün xüsusi endirimli 

internetdən istifadə və avadanlıq qiymətlərinə nail olunmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

Əlaqə: 

 
E-poçt: emc.az2001@gmail.com 

Telefon: +994703403434 

Veb səhifə: www.smdtaz.org 

Twitter: SMDT_EMDS 

 

https://azertag.az/xeber/Nadir_Zeynalov_Hazirda_12_min_862_nefer_ambulator_poliklinik_musahide_altindadir-1541987


11  

İstifadə olunmuş mənbələr: 

 
 

1. Azərbayan Respublikasının sanitar-epidemioloji salamatlıq haqqında qanunu 

 
 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Yoluxucu, parazitar və kütləvi qeyri-yoluxucu 

xəstəliklərin əmələ gəlməsi, yaxud yayılması təhlükəsi yarandıqda karantin-təşkilat, profilaktika 

və digər zəruri tədbirlərin görülməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” qərarı 

 
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və 

bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq 

məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli 1950 nömrəli 

Sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi barədə” qərarı 

 
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Koronavirus (COVID-19) pandemiyası 

dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyatda olan 

şəxslərə birdəfəlik ödəmənin verilməsi şərtləri və qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə qərarı 

 
5. Azərbaycan Respublikası Baş Naziri Əli Əsədovun “Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək 

Fondunun vəsaitindən səmərəli istifadə ilə bağlı tədbirlər haqqında” sərəncamı 
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Əlavələr: 

 
 

Cədvəl 1: 2020-ci ilin Aprel-Noyabr aylarında Gözətçi insan hüquqları portalına 190 manatın 

əldə olunması ilə bağlı daxil olan 68 şikayətin təhlil nəticələri 

 
 

Səbəblər # 

Rəsmi qurumdan hərəkətsizlik 22 

Özünün və ya yaxının adına torpaq sahəsi 11 

Adına aktiv VÖEN-in olması 3 

Digər bir müavinətin mövcudluğu 1 

Adına maşın və ya etibarnamə 6 

Aktiv əmək müqaviləsi və ya aktiv məşğulluq 3 

Rüşvət istənilməsi 1 

Konkret səbəb göstərilmədən 13 

Tələbə təqaüdü aldığı üçün 1 

Öncəki vəsait kartdan çıxarılmadığı üçün 2 

Digər bürokratik əngəllər 5 

Cəmi 68 

 

 

 

Cədvəl 2 : Tibbi sistemin cari vəziyyəti 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bütün ixtisaslardan 

olan həkimlərin sayı, 

min nəfər 

 

 

32,8 

 

 

33,1 

 

 

31,4 

 

 

32,3 

 

 

32,4 

 

 

32,8 

 

 

32,5 

 

 

32,2 

 

 

31,9 

 

 

32,5 

 

 

31,8 

Əhalinin hər 10 000 

nəfərinə 

 
36,9 

 
36,8 

 
34,5 

 
35,0 

 
34,7 

 
34,6 

 
33,9 

 
33,2 

 
32,6 

 
32,9 

 
32,0 

Orta tibb işçilərinin 

sayı, min nəfər 

 
62,9 

 
60,1 

 
57,8 

 
57,5 

 
56,9 

 
56,1 

 
54,9 

 
54,5 

 
52,8 

 
54 

 
55,7 

Əhalinin hər 10 000 

nəfərinə 

 
70,9 

 
66,8 

 
63,4 

 
62,3 

 
60,9 

 
59,3 

 
57,3 

 
56,2 

 
54,0 

 
54,8 

 
55,9 

Xəstəxana 

müəssisələrinin sayı 

 
756 

 
516 

 
523 

 
539 

 
553 

 
566 

 
559 

 
569 

 
566 

 
563 

 
570 
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Onlarda 

çarpayılarının sayı, 

min 

 

 

67,4 

 

 

45,8 

 

 

42,4 

 

 

43,2 

 

 

44,1 

 

 

46,4 

 

 

44,9 

 

 

45,3 

 

 

44,1 

 

 

44,0 

 

 

44,3 

Əhalinin hər 10 000 

nəfərinə 

 
76,0 

 
50,9 

 
46,5 

 
46,8 

 
47,2 

 
49,0 

 
46,9 

 
46,7 

 
45,1 

 
44,7 

 
44,5 

Əhaliyə ambulator- 

poliklinika yardımı 

göstərən müalicə 

müəssisələrinin sayı 

 

 

 

 
1 692 

 

 

 

 
1 688 

 

 

 

 
1 690 

 

 

 

 
1 725 

 

 

 

 
1744 

 

 

 

 
1746 

 

 

 

 
1750 

 

 

 

 
1758 

 

 

 

 
1737 

 

 

 

 
1741 

 

 

 

 
1726 

Ambulator-poliklinik 

müəssisələrin gücü 

(bir növbədə 

gəlişlərin sayı), min 

 

 

 

 
102,7 

 

 

 

 
102,1 

 

 

 

 
103,1 

 

 

 

 
105,5 

 

 

 

 
106,2 

 

 

 

 
106,3 

 

 

 

 
107,0 

 

 

 

 
106,9 

 

 

 

 
105,2 

 

 

 

 
104,9 

 

 

 

 
106,5 

 

 

 

Cədvəl 3: Azərbaycan üzrə ölüm statistikası 
 

 

Aylar 
2014-2019-cu illər üzrə orta 

aylıq ölüm göstəricisi 
2020 Fərq 

Yanvar 5376 5177 -199 

Fevral 4933 5039 106 

Mart 4520 5792 1272 

Aprel 5197 4511 -686 

May 4659 4294 -365 

İyun 4040 6203 2163 

İyul 4818 6410 1592 

Avqust 4572 5049 477 

Sentyabr 4125 4520 395 

 

 

 

• Oktyabr, Noyabr və Dekabr ayları müharibə səbəbindən artan itkilər səbəbindən nəzərə alınmayıb 


