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Yazı layihədir – stratejidir olmalıdır
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STRATEGİYA = HAZIRLAŞMAQ



Strategiya

• Məqsədiniz nədir?

• Mövzu (Tema)?

• Kim üçün yazırsınız?

• Hansı janrda?

• Məlumat mənbələriz 
hansılardır?

• Çərçivələriniz?



MƏQSƏD



NƏ YAZAQ?

NİYƏ YAZAQ? NECƏ YAZAQ?
NƏ QƏDƏR 

YAZAQ?

NƏ ÇATIŞMIR?



Məqsədiniz nədir?

• Məlumatlandırmaq?

• İnandırmaq?

• Əyləndirmək?

• Aktivliyə çağırmaq?

• Fikirləri dəyişmək?

• Təhlil etmək?

• İddia etmək?

• Mübahisələndirmək?

• Düşündürmək?

• Qiymətləndirmək?

• Məsləhət vermək?

• Xahiş etmək?

• Təklif etmək?

• Qıcıqlandırmaq?

• Hirsləndirmək?

• Hisslərinizi etiraf
etmək?

• Xülasə təqdim
etmək?

• Birləşdirmək? 

Məqsədi necə müəyyən edək?



Niyə sizin məqsədiniz məhz sizin məqsədinizdir?

YAZMAQ VS DÜŞÜNMƏK



oxucu yazınızı niyə oxumalıdır?

YAZ YAZ

OXUCU

REALLIQDÜŞÜN

Yazınız necə olmalıdır ki, oxucu onu oxunsun?



Yazınız necə olmalıdır ki, oxucu onu oxunsun?

STRUKTURLU

DƏYƏRLİ

AYDIN İNANDIRICI

Yazınız faydalıdırmı?



Dəyər nədədir? 
haradadır?

Kimin üçün dəyərli?

YAZ YAZ

OXUCU

REALLIQDÜŞÜN

1. Oxucu dəyərli hesab etdiyi mətni oxuyur;
2. Mətn faydalı informasiya (bilik) daşıyır.



Oxucu üçün yazmaq



Niyə oxucunu mərkəzə qoymalıyıq?

• Yazı ideyalarınızı oxuculara çatdırmaq məqsədi daşımır, oxucuların 

ideyalarını dəyişmək məqsədi daşıyır

ORIGINAL 
KNOWLEDGE

VALUABLE 
KNOWLEDGE



Bilik hansı halda dəyərli olur?

DƏYƏRLİ 
BİLİK

ÇIXIŞ 
YOLU



Oxucunu narahat 

edən problemi
qaldırdığı zaman



Amma, hər problem oxucunu narahat etmir...

1. Mövcud vəziyyət qeyri-stabil, narahat edici olmalıdır

2. Qeyri-stabillik oxucuya ziyan vurmalıdır

3. Vəziyyətin stabilləşməsi oxucuya fayda verməlidir

Oxucuya üzləşdiyi problemin ona necə (niyə 
yox) ziyan vurduğunu göstərin



Fikirlərinizi başqalarına cavab kimi təqdim edin
(onlar deyirlər, mən isə deyirəm)

• Bunu niyə deyirsiz?

• Kimsə sizi tənqid edib?

• Kimsə siz deyən ilə razılaşmaya bilər?

• Dediyiniz şey müəyyən sahə üzrə elmi ədəbiyyatda yenilikdir?

• Başqalarının dediklərindən nəyi dəstəkləyir, qarşı çıxır və ya
dəyişdirirsiz?



DÜZGÜN ÜSLUBUN SEÇİLMƏSİ



Deskriptiv üslub

• Oxucuya hadisəni, məkanı, mövhumu 
izah etmək

• Ədəbiyyat, jurnal yaxud gündəlik 
məqalələr, təbiətin təsviri və s.

• Hekayə

• Oxucuya xarakter və dialoqlarla 
təsvir təqdim edir

• Roman, hekayə, bioqrafik yazılar, və 
s.



Arqumentativ üslub

• Oxucuya səbəb-arqument-əsaslandırma
ilə təsir edərək oxucunun onun fikrini 
dəyişmək

• Köşə / və ya müəllif yazıları, elanlar, 
şikayət, xasiyyətnamə, debat və s.

• (Akademik) tədqiqat?

• Oxucuya iki yaxud və daha çox hadisə 
yaxud proses arasında münasibəti izah 
etmək





Deskriptiv

1. Giriş

2. Ümumi məlumat

3. Bölmə 1

4. Bölmə 2

5. Bölmə 3

6. Yekun



Arqumentativ 1. Giriş

2. Arqument 1
1. İzah
2. Nümunə

3. Arqument 2
1. İzah
2. Nümunə

4. Arqument 3
1. İzah
2. Nümunə

5. Yekun



Akademik Tədqiqat 
(səbəb-nəticə)

1. Giriş

2. Hipoteza

3. Nəzəriyyə

4. Araşdırma

5. Nəticələr

6. Müzakirə

7. Yekun



Müqayisəli analiz

• Giriş

• 1-ci oxşarlıq / fərqlilik

• 2-ci oxşarlıq / fərqlilik

• 3-cü oxşarlıq / fərqlilik

• Yekun



Problem - Həll yolu
• Giriş

• Problem 
• Təsvir
• Niyə problemdir?
• Hansı həll təklif olunur?

• Həll yolu 1
• Məntiqi (belə həll niyə 

mümkündür?)
• Mənfi-müsbət tərəfləri

• Həll yolu 2…

• Həll yolu 3…

• Yekun
• Problemin qısa təsviri
• Təklif olunan həlllər
• Həllərin qiymətləndirilməsi



Yazı Prosesi



Problemi müəyyən et Strategiya qur Struktur qur Yaz

Yoxla Redaktə et Yenidən oxu

50/50



İddialarınızın əhəmiyyətini əsaslandırın. 

• Hansı debatın içindəsiniz? olduğunuzu deyin.

• iddiaları aydın və qısa şəkildə yazın.
• Uzun cümlələrdə oxucunun iddianı anlamağı çətinləşir.
• İddialarınızı birmənalı elə təqdim edin ki, birmənalı olsun və heç kim başqa cür şərh

edə bilməsin.

• “Biz iddia edirik ki” yox “Mən iddia edirəm ki” yazın.



Xülasə yazın

(summarizing) 

Xülasəsini etdiyiniz
müəllif sizin yazdığınızı
oxuyanda etiraz edə
bilməməlidir.

Müqəvva Səfsətəsi

(strawman fallacy)

Müəlllifin heç bir
arqumentini təhrif
etmədən sizə lazım olan
hissənin xülasəsini
verməlisiz.



• Nə?
• Haqqında, kontekst, situasiya, problem, mövzu

• Harada?
• Yerləşmə

• Kim?
• Müəllif, kimə təsir edir?, kimlər iştirak edir? Kimlər maraqlıdır?

• Nə zaman?

• Necə?
• Nəzəriyyə ilə praktikada fərq, bir dəyişənin digərinə təsiri,

• Niyə?
• Niyə məhz bu nəzəriyyə doğru olmalıdır? Başqa izahlar ola bilərmi?

• Bəs başqa cür olarsa?
• Səhviksə, onda necə? Hansısa amil yoxdursa necə olacaq?

• Nə olsun ki?
• Nəticələr və fəsadlar

• Sonra necə olacaq?
• Nə öyrənə bilirik? Başqa harada necə istifadə oluna bilər, Praktiki əhəmiyyəti nədir? Növbəti 

addımlar

TƏSVİR

TƏHLİL

NƏTİCƏ



Mümkün qədər sadə yazmaq 
lazımdır



https://www.youtube.com/watch?v=vdPy5Ikn7dw&t=522s

https://www.youtube.com/watch?v=vdPy5Ikn7dw&t=522s


Hansı daha sadədir?

Salam,

Hesab edirəm ki, hal-hazırda hər 
birimizin bugünkü görüşdə 
müzakirə etmək üçün 
qarşımızda dayanan bir neçə 
vacib məsələni düşünüb 
hazırlamağımız yaxşı olardı.

Hörmətlə,

X

Salam,

Bugünkü görüşə hazırlaşıb gəlin.

Hörmətlə,

X



Hansı sadədir?

Oyuncaq Vertolyotu idarə edərkən 
sizinlə onun arasındakı məsafə 
100 m.-i keçməməlidir. Əgər 
keçərsə, o zaman vertolyotun 
idarəsi sizin nəzarətinizdən 
çıxacaq.

Vertolyotun maksimum idarə 
məsafəsi 100 m.-dir.



Qarmaqarışıqlıq



Qaydalar
1. Söhbətin məğzindən başlayın

2. Cümlələri qısaldın

3. Ritmi qoruyun – lap qısa cümlələrdən istifadə edin

4. 1 Cümlə = 1 fikir

5. Mətni qısa hissələrə bölün: 1 paraqraf = 1 ideya

6. Fellərdən ism düzəltməyin

7. Jarqonları yığışdırın

8. Uzun sözləri qısaldın, qəliz sözləri sadələşdirin

9. Təkrardan qorxmayın

10. Akronimləri yığışdırın

11. Lazımsız sözləri çıxarın

12. Məchul növdə yazmayın



Söhbətin məğzindən başlayın
İqlim dəyişikliyinin Bərdənin k/t-a təsiri; giriş

Bərdə rayonu Azərbaycanın qədim 
məskənlərindən olub, münbit 
torpaqlara sahibdir. Burada sakinlər 
əsasən maldarlıqla və yem bitkiləri 
yetişdirməklə məşğul olurlar. Eyni 
zamanda, Azərbaycanın ən böyük 
iribuynuzlu heyvan bazarı Bərdədə 
yerləşir. Bu o deməkdir ki, ətraf 
regionların da femrerləri Bərdədə 
heyvandarlıqla əlaqəli fəaliyyətlərdə 
məşğul olurlar. Bu səbəbdən Bərdə 
Azərbaycanda k/t-ı üzrə əhəmiyyətli yer 
tutan regiondur. Bərdənin İqlimi 
mülayim, illik orta temperatur 15 dərəcə 
olmaqla yem bitkilərinin yetişdirilməsi 
üçün əlverişli şəraitə malikdir.

Tədqiqat yağıntı miqdarının 10 mm 
azalması və illik orta temperaturun 2 C 
arması halında Bərdənin heyvandarlıq 
və yem bitkisi üzərinə qurulmuş k/t-a 
təsərrüfatını təsirini öyrənir.



Qısa cümlələr yazın

Qədim dünyanın iqtisadi fikrində
təsərrüfat fəaliyyətinin gedişatı və dərk
olunması görkəmli elm xadimlərinin ya
iqtisadi görüşlərində, ya da xalqın
əfsanəvi - poetik və mənəvi
mədəniyyətində öz əksini tapmışdır. 

İqtisadi fikir haqqında danışarkən, bir
qayda olaraq, bütün dünya ölkələrində
qəbul olunmuş ümumi bir cəhət vardır
ki, o da Qədim Şərqdə mövcud olmuş
iqtisadi görüşlərin, fikirlərin
öyrənilməsinə xüsusi diqqətin
yetirilməsidir.

Qədim dövrdəki iqtisadi fəaliyyəti 
həmin dövrün müəllifləri və 
ədəbiyyatında əks olunub. 

Bu zaman Şərqdəki iqtisadi fikirləri 
xüsusi öyrənirdilər.



Qısa cümlə - 2020 Strateji Yol Xəritəsi

Makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi üzrə dövlət
qurumları arasında koordinasiyanın təmin edilməsi
qarşıya qoyulmuş hədəflərin reallaşdırılması
baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanda
bu istiqamətdə artıq nəzərəçarpan tədbirlər
görülmüşdür. 

Bu baxımdan əsas maraqlı tərəflər arasında tam 
koordinasiyanı təmin etmək məqsədilə, 
məsuliyyətlərin aydın bölgüsünə əsaslanmaqla, 
Azərbaycanda Maliyyə Sabitliyi Şurası (MSŞ) 
yaradılmışdır. 

MSŞ dəyişkən qlobal, regional və daxili mühiti təhlil
edərək, koordinasiya edilmiş və çevik makroiqtisadi
sabitlik üzrə siyasətin formalaşdırılmasına və
səmərəli həyata keçirilməsinə əhəmiyyətli töhfə
verəcəkdir. 

İqtisadi siyasətlə məşğul olan 
qurumlar əlaqəli işləməlidir. 

Bu məqsədlə Maliyyə Sabitliyi Şurası –
MSŞ – yaradılıb. 

MSŞ makroiqtisadi siyasətin çevik və 
səmərəli həyata keçirilməsinə töhfə 
verəcək.



1 cümlə = 1 fikir

Tam üzən məzənnə rejiminə keçid
həyata keçirilməlidir və bu
baxımdan, ilk növbədə yaxın və
ortamüddətli dövrdə məzənnə
siyasətinin əsas strateji hədəfi kimi
idxalın əvəzlənməsi siyasətinin
dəstəklənməsi prioritet seçilə
bilər.

Tam üzən məzənnə rejiminə keçid 
həyata keçirilməlidir.

Bunun üçün, qısa və orta 
müddətdə idxalın əvəzlənməsi 
siyasəti dəstəklənməlidir.



Ritmi qoruyun

Bugün bizi narahat edən 
məsələlərdən biri də təbii resursların 
məhdudluğunun yaratdığı çətinliklər, 
bu çətinliklərin müxtəlif formaları, 
eyni zamanda həmin formalar 
arasındakı fərqli münasibətlər və 
ümumiyyətlə fərqli resursların fərqli 
məhdudiyyətləridir. Dünyanı daha 
dayanıqlı etmək üçün Resursların 
məhdudiyyət formalarını və onlar 
arasında münasibətləri daha yaxşı 
anlamaq vacibdir.

Təbii resurslarının məhdudluğunun 
mürəkkəb olduğunu anlamaq 
vacibdir. Torpaq çatışmazlığı ilə ərzaq 
çatışmazlığı bir-birinə bağlıdır. 
Məhdudluqların fərqli dərəcələri var. 
Onlar da əlaqəlidir. Adambaşına 
düşən ərzaq miqdarındakı 
dəyişikliklər əhalinin sayından, 
həmçinin əhalinin hansı ərzaqı 
istehlak etməyindən asılıdır. Daha 
dyaanıqlı dünyada yaşamaq üçün bu 
mürəkkəbikləri başa düşməliyik.



1 paraqraf = 1 ideya

• Hər paraqraf 80-100 sözü keməsin

• Hər paraqraf 3-6 cümləni keçməsin

• İdeya 1 cümlə ilə ifadə oluna bilməlidir



1 paraqraf = 1 ideya

Parka əlavə zibil qutusu üçün müraciət 
etdiyinizə görə təşəkkür edirik. Xahiş 
edirik əlavədəki ərizə anketini 
doldurasınız və əlavə zibil qutusunun 
nə üçün lazım olduğunu izah edəsiniz. 
Formanı 2 həftə ərzində təqdim 
etməyinizi xahiş edirik. Bələdiyyə 
üzvlərindən biri əraziya baxış 
keçirdikdən sonra2 həfət ərzində əlavə 
qutunun təmin edilməsi barədə qərarı 
sizə bildirəcəyik.

Parka əlavə zibil qutusu üçün müraciət 
etdiyinizə görə təşəkkür edirik. 

Xahiş edirik əlavədəki ərizə anketini 
doldurasınız və əlavə zibil qutusunun 
nə üçün lazım olduğunu izah edəsiniz. 

Formanı 2 həftə ərzində təqdim 
etməyinizi xahiş edirik. 

Bələdiyyə üzvlərindən biri əraziya baxış 
keçirdikdən sonra2 həfət ərzində əlavə 
qutunun təmin edilməsi barədə qərarı 
sizə bildirəcəyik.



Felldən İsm düzəltməyin

Fermer və meşəçilərin maraqlarını 
birləşdirmək üçün inzibati 
təkliflərin qiymətləndirilməsi
münbit torpaqların bərpası və 
qorunması üçün əhəmiyyətlidir

Münbit torpaqları bərpa etmək və 
qorumaq məqsədilə fermer və 
meşəçilərin maraqlarını 
birləşdirmək üçün inzibati təklifləri 
qiymətləndirmək vacibdir.



Jarqonları əvəzləyin ya yığışdırın

1. Əvəz edə bilərikmi?

2. Edə bilməriksə, silə bilərikmi?

3. Silə bilmiriksə, ilk istifadədə tərifini verin

• Kordinasiya - əlaqə

• Trayektoriya – istiqamət

• Konyuktura – siyasət

• Fitofaqus – bitki yeyənlər



Uzun söz və birləşmələri qısaldın

• Mürəkkəb – çətin

• Əsrarəngiz – gözəl

• Utilise – use

• İnexpensive – cheap

• Bir neçə - çoxlu

• Yerinə yetirir – edir

• İstifadə etmək – işlətmək

• Fəaliyyət – iş

• Müəyyən etmək - tapmaq



Təkrardan qorxmayın
Təkrar xətrinə fərqli sözlər istifadə etməyin

Məlumdur ki, insulin hormonunun 
çoxlu funksiyası var. O, xüsusən 
hippokampus və ön beyindəki 
neyronlara kömək edir, yaddaş və 
öyrənmədə əsas olan asetilkolin tipli  
neyrokeçiricilərin işini tənzimləyir, 
neyronların plastikliyini – formalarını 
dəyişməsini stimullaşdırır, yeni 
əlaqələr yaradır, mövcud əlaqələri 
gücləndirir. İnsulin beyini oksigen və 
qlükoza ilə təmin edən damarların 
işində və inkişafında vacibdir.

Çoxfunskiyalı insulin hormonu
1. xüsusən hippokampus və ön 

beyindəki neyronlara kömək edir;
2. yaddaş və öyrənmədə əsas olan 

asetilkolin tipli  neyrokeçiricilərin 
işinə tənzimləyir;

3. neyronların plastikliyini –
formalarını dəyişməsinə 
stimullaşdırır;

4. yeni əlaqələr yaradır, mövcud 
əlaqələrin gücləndilməsinə;

5. beyini oksigen və qlükoza ilə təmin 
edən damarların işində və 
inkişafına vacibdir

Kömək edir



Akronimləri yığışdırın
• Akronimlər sahəyə məxsusdur

• Digər sahələrin oxucuları anlamayacaqlar

• Qarışdırılır 
• ADA – Azerbaijan Diplomatic Academy

• Azerbaijan Developers Academy

• Azerbaijan Development Agency

• Austrian Development Agency

• American Diabetes Association

• Australian Dental Association

• Ümumi istifadə olan akronimləri istifadə etmək olar.

• Əgər 3-4 dəfədən çox istifadə olunursa, ümumi
akronimlərdən istifadə etmək olar

• Hər sessiyanın (ümumi mətnin yox) əvvəlində 
akronimləri açın

• BMTQAK

• ADB

• TİT modeli

• BorcEBTİDA

• MSŞ

• BXİ

• OMÇX

• B2B

• CEO

• PLR

• ROİ

• CPU

• NVG



Bu mənim subyektiv fikrimdir...
Sözlərdə
n düzgün

Istifadə



Söz yığını yazmayın. Əgər hansısa
sözü və ya sözləri siləndə məna
dəyişmirsə, onları silin.

https://thelatimergroup.com/wp-
content/uploads/2016/03/churchill2.jpg

Lazımsız sözləri çıxarın

https://thelatimergroup.com/wp-content/uploads/2016/03/churchill2.jpg


Lazımsız sözləri yığışdırın

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin taleyində və siyasi
fəaliyyətində ədəbiyyat faktorunun yeri, rolu və imkanları çox geniş
anlayış olub, yuxarıda sadalanan prinsiplərin bir çoxunu özündə
cəmləşdirir. Hər şeydən əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, Heydər
Əliyev dünyada geniş və sistemli ədəbiyyat biliyinə malik olan nadir 
dövlət xadimlərindəndir. Hələ gənclik illərindən etibarən qeyri-adi
mütaliə qabiliyyəti ilə fərqlənən, hətta cavan yaşlarında
tamaşalarda peşəkar teatr xadimləri ilə yanaşı cəsarətlə səhnəyə
çıxan Heydər Əliyevin dünyabaxışının formalaşmasında ədəbiyyat
amili xüsusi yer tutmuşdur. Bu tarixi şəxsiyyət bədii ədəbiyyatın
şəxsi taleyindəki böyük rolunu özü də etiraf etmişdir.



• Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin taleyində və siyasi
fəaliyyətində ədəbiyyat faktorunun yeri, rolu və imkanları çox geniş
anlayış olub, yuxarıda sadalanan prinsiplərin bir çoxunu özündə
cəmləşdirir. Hər şeydən əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, Heydər
Əliyev dünyada geniş və sistemli ədəbiyyat biliyinə malik olan nadir 
dövlət xadimlərindəndir. Hələ gənclik illərindən etibarən qeyri-adi
mütaliə qabiliyyəti ilə fərqlənən, hətta cavan yaşlarında tamaşalarda
peşəkar teatr xadimləri ilə yanaşı cəsarətlə səhnəyə çıxıb. Heydər
Əliyevin dünyabaxışının formalaşmasında ədəbiyyat amili xüsusi yer
tutmuşdur. O, bədii ədəbiyyatın şəxsi taleyindəki böyük rolunu özü də
etiraf etmişdir.



Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin
taleyində və siyasi fəaliyyətində ədəbiyyat
faktorunun yeri, rolu və imkanları çox geniş
anlayış olub, yuxarıda sadalanan prinsiplərin
bir çoxunu özündə cəmləşdirir. Hər şeydən
əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, Heydər
Əliyev dünyada geniş və sistemli ədəbiyyat
biliyinə malik olan nadir dövlət
xadimlərindəndir. Hələ gənclik illərindən
etibarən qeyri-adi mütaliə qabiliyyəti ilə
fərqlənən, hətta cavan yaşlarında
tamaşalarda peşəkar teatr xadimləri ilə
yanaşı cəsarətlə səhnəyə çıxan Heydər
Əliyevin dünyabaxışının formalaşmasında
ədəbiyyat amili xüsusi yer tutmuşdurub. Bu 
tarixi şəxsiyyət bədii ədəbiyyatın şəxsi
taleyindəki böyük rolunu özü də etiraf
etmişdir.

• Görkəmsiz dövlət xadimi?
• Yeri = rolu = imkanları
• Sadalanmayan prinsipin yuxarıda 

nə işi var?
• Hər şeydən sonra qeyd etmək 

mənasızdır
• Adi mütaliə qabiliyyəti adidir
• Teatr xadimi zatən peşər olmalıdır
• Cəsarətsiz səhnəyə çıxmayacaqdı 

ki...
• Taleh zatən şəxsidir
• Kiçik rolu niyə vurğulayaq ki?
• Başqa kim etiraf edəcəkdi ki?

Lazımsız sözləri yığışdırın



• Heydər Əliyevin taleyində və siyasi
fəaliyyətində ədəbiyyatın rolu geniş
olub. Heydər Əliyev geniş və
sistemli ədəbiyyat biliyinə malik 
olan nadir dövlət
xadimlərindəndir. Hələ gənclik
illərindən mütaliə qabiliyyəti ilə
fərqlənən, cavan yaşlarında
tamaşalarda səhnəyə çıxıb. O, bədii
ədəbiyyatın taleyindəki rolunu
etiraf etmişdir.

• Heydər Əliyev geniş və sistemli
ədəbiyyat biliyinə malik olan nadir 
dövlət xadimlərindəndir.

• Onun taleyində və siyasi
fəaliyyətində ədəbiyyatın rolu geniş
olub.

• Gənclik illərindən mütaliə
qabiliyyəti ilə fərqlənən, cavan
yaşlarında tamaşalarda səhnəyə
çıxan Heydər Əliyev bədii
ədəbiyyatın taleyindəki rolunu
etiraf etmişdir.

Heydər Əliyev geniş və sistemli ədəbiyyat biliyinə malik olan nadir dövlət xadimlərindəndir.

Gənclik illərindən mütaliə qabiliyyəti ilə fərqlənən, cavan yaşlarında tamaşalarda səhnəyə
çıxan Heydər Əliyev bədii ədəbiyyatın siyasi fəaliyyətində və taleyindəki rolunu etiraf etmişdir.



• Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən məhkəmə-hüquq islahatları
çərçivəsində son dövrdə qanunvericiliyə məhkəmə icraatının aparılması
qaydalarının daha da təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş geniş həcmli əlavə və
dəyişikliklər edilmişdir.

• Qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklər əsasında inzibati-iqtisadi
məhkəmələrin əvəzinə ayrıca inzibati və kommersiya məhkəmələri
yaradılmış, habelə işlərin məhkəmə aidiyyətinin, yəni ümumi və yaxud
kommersiya məhkəmələrinə aidiyyətinin müəyyən edilməsi, məhkəmə
aidiyyəti ilə bağlı mübahisələrə, eləcə də məhkəmələr arasında yaranan
fikir ayrılıqlarına baxılmasının yeni qaydaları müəyyən edilmişdir.

• Bu sahədə hüquqi müəyyənliyin təmin edilməsi məqsədi ilə vahid
məhkəmə təcrübəsinin yaradılmasının vacibliyi məhkəmələrə Azərbaycan
Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinə (bundan sonra - “MPM”) 
2019-cu il 9 iyul tarixli 1633-VQD nömrəli Qanunla (bundan sonra 2019-cu il 
9 iyul tarixli Qanun) edilmiş dəyişikliklərin tətbiqi üzrə əsaslandırılmış izahın
verilməsi zərurətini üzə çıxarmışdır.



• Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən məhkəmə-hüquq islahatları
çərçivəsində son dövrdə qanunvericiliyə məhkəmə icraatının aparılması
qaydalarının daha da təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş geniş həcmli əlavə və
dəyişikliklər edilmişdir.

• Qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklər əsasında inzibati-iqtisadi
məhkəmələrin əvəzinə ayrıca inzibati və kommersiya məhkəmələri
yaradılmış, habelə işlərin məhkəmə aidiyyətinin, yəni ümumi və yaxud
kommersiya məhkəmələrinə aidiyyətinin müəyyən edilməsi, məhkəmə
aidiyyəti ilə bağlı mübahisələrə, eləcə də məhkəmələr arasında yaranan
fikir ayrılıqlarına baxılmasının yeni qaydaları müəyyən edilmişdir.

• Bu sahədə hüquqi müəyyənliyin təmin edilməsi məqsədi ilə vahid
məhkəmə təcrübəsinin yaradılmasının vacibliyi məhkəmələrə Azərbaycan
Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinə (bundan sonra - “MPM”) 
2019-cu il 9 iyul tarixli 1633-VQD nömrəli Qanunla (bundan sonra 2019-cu il 
9 iyul tarixli Qanun) edilmiş dəyişikliklərin tətbiqi üzrə əsaslandırılmış izahın
verilməsi zərurətini üzə çıxarmışdır. – Vaciblik zərurəti üzə çıxarır?



Qanunvericiliyin yeni müddəalarının tətbiqi ilə bağlı məhkəmələrə ilk 

növbədə izah edilir ki, aidiyyətlə bağlı mübahisələrə baxılmasının yeni 

qaydası yalnız mülki və kommersiya mübahisələri üzrə məhkəmə

aidiyyətinə dair fikir ayrılıqlarının olduğu hallara aiddir. Buna görə, mülki və

ya kommersiya məhkəməsinə verilmiş iddia ərizəsinin inzibati məhkəməyə

aid olması qənaətinə gəldikdə, məhkəmələr həmin işləri aidiyyətin

müəyyənləşdirilməsi üçün Ali Məhkəməyə göndərməməli, MPM-in 153.2.1-

ci və ya 261.0.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş qərardadlardan birini

qəbul etməlidirlər. Eyni ilə, inzibati məhkəmələr də onların icraatına daxil

olmuş işlər üzrə işin mülki və ya kommersiya məhkəməsinə aid olduğu

nəticəsinə gəldikdə, yenə də işləri aidiyyətin müəyyənləşdirilməsi üçün Ali 

Məhkəməyə göndərməməli, iddianı mümkün saymamalıdırlar. Bu qaydalar

apelyasiya icraatına da şamil edilir. (Ali Məhkəmənin Plenumunun “İnzibati

və mülki hüquq münasibətlərindən irəli gələn mübahisələrin məhkəmə

aidiyyətinə dair” 2015-ci il 10 aprel tarixli Qərarı)



Qanunvericiliyin yeni müddəalarının tətbiqi ilə bağlı məhkəmələrə ilk 

növbədə izah edilir ki, aidiyyətlə bağlı mübahisələrə baxılmasının yeni 

qaydası yalnız mülki və kommersiya mübahisələri üzrə məhkəmə

aidiyyətinə dair fikir ayrılıqlarının olduğu hallara aiddir. Buna görə, mülki və

ya kommersiya məhkəməsinə verilmiş iddia ərizəsi inzibati məhkəməyə

aiddirsə, olması qənaətinə gəldikdə, məhkəmələr həmin işləri aidiyyətin

müəyyənləşdirilməsi üçün Ali Məhkəməyə göndərməməli, MPM-in 153.2.1-

ci və ya 261.0.1-ci maddələrindəki nəzərdə tutulmuş qərardadlardan birini

qəbul etməlidirlər. Eyni ilə, inzibati məhkəmələr də onların icraatına daxil

olmuş işlər üzrə işin mülki və ya kommersiya məhkəməsinə aid olduğu

nəticəsinə gəldikdə, yenə də işləri aidiyyətin müəyyənləşdirilməsi üçün Ali 

Məhkəməyə göndərməməli, iddianı mümkün saymamalıdırlar. Bu qaydalar

apelyasiya icraatına da şamil edilir. (Ali Məhkəmənin Plenumunun “İnzibati və mülki hüquq

münasibətlərindən irəli gələn mübahisələrin məhkəmə aidiyyətinə dair” 2015-ci il 10 aprel tarixli Qərarı)



More George Carlin

https://www.youtube.com/watch?v=k3Zad39QXL4

https://www.youtube.com/watch?v=k3Zad39QXL4


Məlum növdə yazın

Sözügedən təcrübə şöl siçanlarının 
fərqli növlərində iy bilmə 
qabiliyyətindəki həssaslıqları 
müəyyən etmək məqsədilə 
keçirilmişdir

• Bu təcrübəni müxtəlif çöl 
siçanlarının iy bilmə 
qabiliyyətlərindəki həssaslığı 
tapmaq üçün keçirdik.

• Təcrübəni keçirməkdə 
məqsədimiz...



Çap edib oxuyun



Kompda belə şeylər gözdən qaçır



Orwellə birgə təkrarlayaq:
1. Never use a metaphor, simile or other figure of 

speech which you are used to seeing in print. 

2. Never use a long word where a short one will do.

3. If it is possible to cut a word out, always cut it out.

4. Never use the passive where you can use the active.

5. Never use a foreign phrase, a scientific word or a 
jargon word if you can think of an everyday English 
equivalent. 

6. Break any of these rules sooner than say anything 
barbarous.

http://www.public-library.uk/ebooks/72/30.pdf

http://www.public-library.uk/ebooks/72/30.pdf


Ev Tapşırığı

• Yazınızı ya təqdimatınızı oxuyun 
və sadələşdirib yenidən yazın

• Yoxdursa, internetdən tapın

• Sabah hər iki versiyanı təqdim 
edin



https://www.youtube.com/watch?v=o25I2fzFGoY

Even more George Carlin?

https://www.youtube.com/watch?v=o25I2fzFGoY



