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•  SEQ-ə tələb olub-olmadığını araşdırmaq Araşdırma 

•  SEQ –də əsasən diqqət nəyə yönəlməlidir Əhatə dairəsi 

• Cari vəziyyət necədir və plansız gələcək inkişaf necə 
olacaq?  

İlkin təhlil 

• Planla bağlı nə kimi əhəmiyyətli təsirlər ola bilər?  Təsirin qiymətləndirilməsi 

• Təsirlərin qarşısını necə almaq olar və ya 
yumşaltmaq/azaltmaqq olar? 

Yumşaldılma tədbirləri 

•  Əldə olunan bütün nəticələrin icmalı və tövsiyyələr SEQ Hesabtı 
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                 Səciyyəvi SEQ mərhələləri və təhlillər 



 İlkin təhlillərin məqsədi 

• Ətraf mühit və səhiyyə məsələləri üzrə müvafiq məlumatların 
təqdim olunması 

• Keçmiş inkişaf istiqamətləri 

• Cari vəziyyət 

• Mövcud istiqamətlər, plan və proqram arasında əlaqələrin 
təsviri; 

• Plan və ya proqramın icrası həyata keçirilmədiyi halda, bu 
istiqamətlərin mümkün inkişafı  

• Planlaşdırma prosesi və SEQ üçün bu məlumatı vermək  

 



İlkin təhlilin məqsədi 

• Təklif olunan planla əlaqəli mümkün təsirlərin 
inkişaf xəttinin qiymətləndirmənin növbəti 
mərhələlərində qiymətlənləndirilməsi üçün 
ilkin təhlillər aparılmalıdır. 



Yönəldici prinsiplər 

• SEQ komandası plana müvafiq olan və ətraf mühit, o cümlədən 
səhiyyə üzrə davametməkdə olan dəyişmələrə dair əsaslı 
mühakimələr irəli sürməlidir. 

• Cari vəziyyətin və istiqamətlərin təhlilində olan çatışmazlıqlar 
adətən məlumat azlığına görə deyil, daha çox uyğun olmayan 
məsələrə diqqətin yönəlməsi ilə əlaqədar olur. 

• Əhatə dairəsinin müəyyən olunması prosesində 
müəyyənləşdirilmiş əsas ətraf mühit və səhiyyə məsələlərinə əsas 
etibarilə diqqət yönəlməlidir. 

• SEQ komandası sadəcə olaraq müəyyən edilmiş məsələlərlə bağlı 
əsas suallara cavab tapmaq üçün kifayət qədər məlumat 
toplamalıdır. 



Səmərəli ilkin təhlil 

• Səmərəli təhlil əsas etibarilə, ətraf mühit və səhiyyə 
üzrə əsas məsələlərə yönəlməli və uyğun olmayan 
məsələrə yol verməməlidir. 

• Keçmiş istiqamətləri təsvir edir və bu istiqamətlərə 
təsir etmiş faktorların təhlili ilə məşğul olur. 

• Bu istiqamətlərin ehtimal olunan inkişaf prosesini 
təhlil edərək təklif olunan plan və ya proqramların 
icrasının həyata keçirilməsinin uyğun olub-
olmadığını təyin edir. 



Təhlil və ya təsvir 
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Ehtimal olunan gələcək inkişaf yolu 

• Çoxsaylı qeyri-müəyyənliklər səbəbi ilə aydın şəkildə 
məhdudlaşdırıldığı görünən gələcək istiqamətlərin 
müəyyən olunması (məlumat mövcudluğu, iqtisadi inkişaf, 
texnoloji proseslər, tənzimləyici çərçivələrdə texnoloji 
inkişaf və yeni texnologiyaların yaranması kimi müştərək 
şəkildı gələcək istiqamətlərə təsir edən amillər). 
 

• SEQ mütəxəssisləri bacardıqları qədər yalnız gələcək 
istiqamətləri müəyyənləşdirmələri tələb olunur: 

• Keçmiş istiqamətlər (‘nə baş vermişdir’) 
• Bu istiqamətlərə təkan verən əsas qüvvələr (‘bu nəyə görə 

baş verdi why’)  
• Əsas qeyri-müəyyənliklər 



Yanaşmalar və vasitələr 

• SEQ-də ilkin təhlil adətən mövcud araşdırmalar və hesabatlara 
əsaslanır 

• Ətraf mühitə dair hesabatların vəziyyəti 
• Ətraf mühit və səhiyyə üzrə monitorinqə dair ümumi məlumatlar 
• Xüsusi monitorinq üzrə məlumatlar (proqramlar, layihələr)  
• Əvvəlki SEQ-lər, ƏMTQ-lər və  ətraf mühit üzrə digər təhlillər 
• Xüsusi tədqiqat layihələri 

• SEQ çərçivəsində həyata keçirilən müəyyən təhlillər 
• Yer-ərazi üzrə təhlillər (GIS,xəritələr) 
• İstiqamətlər üzrə təhlil 
• Biomüxtəliflik üzrə araşdırmalar 
• Emissiya üzrə modelləşdirmə 



 
İstiqamətləndirici suallar 

• İndiyə qədər istiqamət/trend necə olmuşdur? 

• Bu istiqamətlərə təsir edən amillər? 

• Hüquqi və siyasi hədəflər hansılardır? 

• Müəyyən olunmuş məqsəd və ya hədəflərdən cari vəziyyət 
nə dərəcədə uzaqdır? 

• Təklif olunan plan və ya proqram icra edilmədən gələcək 
istiqamət necə olacaqdır? 

• Bu gələcək istiqamətə tənzimləyici və ya siyasi çərçivədə olan 
dəyişikliklər, digər əsas siyasət, böyük layihələr, dəyişikliklər, 
iqtisadi proseslər və iqlim dəyişmələri və s. necə təsir edə 
bilər? 



Yönəldici suallar 

• Strategiya tətbiq olunmazsa, yarana biləcək ən pis və ən yaxşı 
real vəziyyətin təsviri? 

• Planlaşdırma prosesində  hasil olunan əsas qərarlar? 

• Bu istiqamət səbəbi ilə hansı əhali qrupu və ya iqtisadi 
sektorlar mənfi təsirlərə məruz qala bilər? 



Praktik məsləhətlər  

• Müvafiq məlumatların əldə olunması və şərhi üçün ətraf mühit və 
səhiyyə üzrə səlahiyyətli orqanların, habelə əsas iştirakçıların 
təcrübəsindən istifadə olunması  

• Gələcək istiqamətin təyinində təsdiq olunmuş, lakin hələ icrasına 
başlanılmamış digər gələcək layihələr və planlar nəzərə 
alınmalıdır, çünki bunlar adətən mövcud ətraf mühit durumunu 
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər. 

• Planlaşdırıcı komanda ilə məlumatın paylaşılması 

• Məlumat toplayarkən əsas hədəflərə diqqət yönəlməlidir. 

• Həddindən artıq xırda  təfərrüatların toplanılmasına və ya sadəcə 
mövcuddu deyə,  müvafiq olmayan məlumatdan istifadəyə yol 
verilməməlidir. 



Praktik məsləhətlər 

• İstiqamətləri əyani nümayiş etdirən qrafiklərin 
yekunlara/icmallara əlavəsi 

• Mövcud cari məlumatlar və monitorinq sistemləri barədə 
şərhlərin verilməsi 

• Mövcud məlumat boşluqları və qeyri-müəyyənliklərin 
müəyyən edilməsi və vurğulanması və SEQ-in bu mərhələsinin 
nəticəsi kimi göstərilməsi  
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NOx emissions 
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Müzakirə olunacaq məsələlər  

Əhatə dairəsinin müəyyən olunması prosesində 
müəyyən olunmuş məsələlər: 

• SEQ çərçivəsində həyata keçiriləcək təhlillər  

• İstifadə olunacaq vasitələr və metodlar 

• Mövcud məlumatlar 

• Məsləhətləşmələrin aparılacağı 
iştirakçılar/maraqlı tərəflər 

 



Suallarınız? Şərhləriniz? 

 

 

 

           Diqqətinizə görə minnətdaram! 


