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2015-2020-ci illər üçün AR alternativ və bərpa 

olunan enerji mənbələrindən istifadəyə dair Dövlət 

Strategiyasının məqsədi və hədəfi: 

• Aİ «20-20-20» direktivinə uyğun olaraq ABOEM-dən istifadə 

etməklə enerji istehlakının payının 20% çatdırılması, enerji 

səmərəliliyinin 20% artırılması və istixana qazlarının 

emissiyasının 90-cı il səviyyəsinə nisbətən 20%-dək azaldılması; 

• ABOEM-in potensialının respublika üzrə hesablanması və dövlət 

kadastrının hazırlanması; 

• Normativ hüquqi bazanın yaradılması;  

• Stimullaşdırıcı tədbirlərin formalaşdırılması; 

• İqtisadiyyatın sahələrində alternativ və bərpa olunan enerji 

mənbələrinin tətbiqi; 

• ABOEM hesabına yeni generasiya güclərinin yaradılması; 

• Sahə üzrə ixtisaslaşdırılmış kadr potensialının yaradılması 

 

 



ABOEM-in potensialı və istifadə imkanları: 

  

 Ölkəmiz özünün əlverişli coğrafi şəraitinə görə kifayət 

qədər alternativ və bərpa olunan enerji potensialına malikdir. 

 Aidiyyəti qurumlar tərəfindən elmi-tədqiqat işləri həyata 

keçirilmiş və ölkəmizdə küləkli sahələrin təyini, çayların hidroloji 

rejiminin öyrənilməsi, günəş radiasiyasının paylanılması, termal 

suların aşkarlanması istiqamətində işlər həyata keçirilmişdir. 

 Agentlik tərəfindən ölkənin müxtəlif bölgələrində 80 

metrlik meteorolji qüllələr quraşdırılmış və həmin ÖMS-dən 

fasiləsiz rejimdə meteoroloji məlumatlar alınır.  

 



Günəş enerjisinin potensialı 

    Ölkəmizin iqlim şəraiti günəş enerjisindən istifadə etməyə geniş 

şərait yaradır. Tədqiqatlar göstərir ki, respublika ərazisinin hər 

m2  düşən günəş enerjisinin illik miqdarı 1,3 min kVt/s 1,7 min 

kVt/s-dək dəyişir. 

Ən çox günəş enerjisi potensialına malik olan bölgələr: 

1. Naxçıvan MR- il ərzində hər m2 1,6-1,7 min Kvt/s 

2. Böyük Qafqazın yüksək dağlıq əraziləri 

3. Abşeron yarımadası  

4. Mərkəzi Aran rayonları və s. 



Külək enerjisinin potensialı 

 Azərbaycanda ən əlverişli külək şəraiti Abşeron y-da, Xəzər 

dənizi sahil zolağında və akvatoriyanın şimal-qərb hissəsində olan 

adalardadır 

1. Abşeron yarımadasında – küləyin sürəti max çatır və yer 

səthindən  

 10 m hündürlükdə küləyin orta sürəti 6-8 m/san təşkil edir 

 50 m hündürlükdə 8-11 m/san  

2. Gəncə-Daşkəsən zonasında və Naxçıvan MR isə 3-5 m/san təşkil 

edir. 



Termal enerjinin potensialı 

  

 Ölkə ərazisi termal sularla zəngindir. Bunlar Böyük 

və Kiçik Qafqaz dağları, Abşeron y-sı, Talış dağ-yamac 

zonası, Kür çökəkliyi və Xəzəryanı – Quba ərazisi kimi 

sahələri əhatə edir. 

 Göstərilən ərazilərdə olan termal suları istifadəyə 

cəlb etməklə, istilik enerjisinə olan ehtiyacın bir hissəsinin 

ödəmək mümkündür. 

 



Hidroenerjinin potensialı 

 Aparılmış hesablamalara əsasən Azərbaycandakı çayların 

tam hidroenerji potensialı 40 mlrd. kVt/s, texniki cəhətdən 

əlverişli potensialın isə 16 mlrd. kVt.s olduğu müəyyən 

edilmişdir. 

 Dəniz hidroenerji potensialı, o cümlədən dalğa və 

qabarma-çəkilmə, cərəyanlar üzrə elmi tədqiqat işlərinin 

aparılması da nəzərdə tutulmuşdur. 

 Su elektrik stansiyalarının tikintisi—sel sularının 

tənzimlənməsi, ekoloji cəhətdən təmiz elektrik enerjisi istehsalı 

və yeni suvarma sistemlərinin yaradılması kimi dövlət 

əhəmiyyətli məsələlərin həllində mühüm rol oynayır.  

  



Bioenerjinin potensialı 

 Azərbaycan Respublikasında sənaye, kənd təsərrüfatı və 

sosial xidmət sahələrinin sürətli inkişafı biokütlədən istifadə 

etməklə enerji istehsalı üçün yeni imkanlar açır. Bioenerji 

istehsalı üçün texniki bitkilərdən, kənd təsərrüfatı, sənaye, məişət 

və kommunal tullantılarından geniş istifadə olunur. 

 Əksər ölkələrdə olduğu kimi respublikada da bioenerji 

əldə etmək məqsədi ilə budanan ağaclardan istifadə etməklə meşə 

zolaqları və dənizdə yosun plantasiyaları salınacaq və bu 

mənbələr hesabına enerji istehsalı təmin olunacaqdır. 

 

 



ABOEM-dən istifadənin inkişafının əsasları 

  

 Respublikada ABOEM-dən istifadənin geniş tətbiqi bir 

sıra kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri etmişdir. 

 Normativ hüquqi bazanın yaradılması 

 Tarif və stimullaşdırıcı siyasətin müəyyənləşdirilməsi 

 İnnovasiya və elmi tədqiqatların dəstəklənməsi 

 enerji effektivliyinin tətbiqi və s. 



ABOEM-dən istifadə sahəsində normativ hüquqi 

bazanın təkmilləşdirilməsi 

 ABOEM-dən istifadə üzrə fəaliyyətin səmərəli təşkilini və dövlət 

nəzarətinin həyata keçirilməsini formalaşdırmaq məqsədi ilə aşağıdakı 

normativ hüquqi aktların hazırlanması təmin olunacaqdır: 

 «Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında» AR 

Qanunu; 

 ABOEM-in dövlət kadastrının aparılması qaydaları; 

 Torpaq və vergi qanunvericiliyinin ABOEM-dən geniş istifadənintəmin 

edilməsi istiqamətində təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər; 

 İqtisadiyyatda və sosial sahələrdə yeni tikilən və ya əsaslı təmir olunan 

tikinti obyektlərinin layihələndirilməsində alternativ və bərpa olunan 

energetikanın və enerji effektivlik tədbirlərinin ümumi istehlakda ən azı 

20% tətbiqini nəzərdə tutan normativ hüquqi aktlar və s.  



ABOEM-dən istifadə sahəsində tarif siyasəti və 

stimullaşdırıcı tədbirlər 
 

“Elektroenergetika haqqında” AR Qanununa və bu Qanunun tətbiqi haqqında 

AR Prezidentinin 1998-ci il 13 iyun tarixli 723 nömrəli Fərmanına əsasən, AR 

Tarif (qiymət) Şurası elektrik enerjisinin qiymətlərini tənzimləyir. 

    Elektrik enerjisinin satınalma müqaviləsinin əsas zəruri şərtləri kimi 

investisiya qoyuluşlarının səmərəliliyi və özünü ödəməsi çıxış edir. 

Stimullaşdırıcı tədbirlər: 

• Layihələr üzrə təminatlı tariflər əsasında elektrik enerjisinin satınalma 

müqavilələrinin tətiq olunması; 

• Ölkəyə gətirilən ABOEM-in bütün sahələri üzrə istifadə olunan 

avadanlıqların və onlrın ehtiyat hissələrinin gömrük rüsumlarının və ƏDV-

nin tənzimlənməsi 

• Sahə üzrə fəaliyyətə vergi güzəştlərinin tətbiq olunması; 

• ABOEM hesabına yeni generasiya güclərinin ötürücü şəbəkələrə qoşulması 

infrastrukturunun yaradılması 

 

 

 

 



ABOEM sahəsində innovasiya siyasəti 

ABOEM-dən istifadə sahəsində innovasiya siyasətini formalaşdırmaq məqsədi ilə 

aşağıdakı tədbirlər həyata keçiriləcəkdir: 

 Respublikada “bir ev-bir elektrik stansiyası” layihəsinin həyata keçirilməsinin 

reallaşdırılması ilə bağlı kiçik elektrik stansiyalarının qurulması və sinxron və ya 

avtonom rejimdə işləməsinin təmin olunması; 

 ABOEM-dən istifadə ilə sinxron, asinxron və avtonom rejimdə işləyəcək hibrid 

tipli enerji stansiyaları hesabına yeni generasiya güclərinin formalaşdırılmasının 

təmin olunması; 

 İri yaşayış məntəqələrinin, kənd təsərrüfatı, sənaye komplekslərinin avtonom 

rejimdə ABOEM hesabına təminatı zamanı “ağıllı (smart)” şəbəkə prinsiplərindən 

istifadənin təşkili 

 ABOEM-dən istifadə üzrə innovasiya fəaliyyətinə dövlət tərəfindən maliyyə 

dəstəyinin verilməsinin təmin olunması 

 Bir sıra dövlət qurumlarında istifadə olunan avadanlıq və qurğuların ABOEM 

hesabına enerji təchizatı ilə təmin olunması 



ABOEM-dən istifadə sahəsində idarəetmənin təşkili 

ABOEM hesabına yeni generasiya güclərinin yaradılması, enerjinin 

istehsalı, nəqli, paylanılmasının idarə olunması aşağıda qeyd olunan 

prinsiplər əsasında təmin edilməlidir: 

• ABOEM potensialının müəyyənləşdirilməsi və hesablanması üçün 

200 metr yerin təkindən 200 metr yer səthindən hündürlüyədək 

respublikanın reprezentativ nöqtələrində ÖMS-rin quraşdırılması; 

• ABOEM hesabına enerji istehsalı, nəqli və paylanılmasının təmin 

edilməsi məqsədi ilə respublikada mərkəzi və rayonlar üzrə lokal 

idarəetmə strukturlarının təşkil olunması; 

• Energetika sahəsində yüksək texnologiyaların tətbiq edilməsi 

məqsədi ilə energetika sahəsində yüksək texnologiyalar parkının 

yaradılması. 



ABOEM-dən istifadənin iqitisadiyyatda tətbiqi 

ABOEM-in iqtisadiyyatın bütün sahələrinə tətbiqinin öyrənilməsi məqsədi ilə 

dünyada ilk dəfə olaraq Azərbaycanda Qobustan rayonu ərazisində günəş, 

külək və bioqaz qurğularından ibarət, ümumi generasiya gücü 5,5 meqavatt 

olan hibrid tipli elektrik və istilik stansiyasına malik olan Qobustan 

Eksperimental Poliqonu və Tədris Mərkəzi yaradılmışdır. 



Poliqonda əldə edilmiş nəticələrə əsasən 2012-ci ildən başlayaraq 

Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrində, Masallı, Beyləqan, Biləsuvar 

rayonlarında bir sıra sosial tipli binaların və komplekslərin tikintisi 

üzrə layihələr həyata keçirilir. 

 

Hövsan qəs. Uşaq poliklinikası  

(25 KVt elektrik, 40 KVt istilik)  
Binə qəs.149 №li məktəb  

(60 KVt istilik enerjisi) 

Qaradağ ray. 166 №-li  məktəb  

(32 KVt elektrik, 60 KVt istilik) 
Pirallahı ray. 235 №-li məktəb  

(25 KVt elektrik, 40KVt istilik) 

Biləsuvar ray.   

(6x50 KVt elektrik, 6x135 

KVt istilik) 

Masallı ray. İdman  zalı  

(70 KVt elektrik, 90 KVt istilik) 

Beyləqanda İdman kompleksi  

(70 KVt elektrik, 90 KVt istilik) Türkanda İnternat məktəbi 

 (25 KVt elektrik) 



Samux Aqro-Enerji Yaşayış 

Kompleksi 

Samux rayonu ərazisində iri kənd 

təsərrüfatı-sənaye tipli kompleksin 

– «Samux aqroenerji yaşayış 

kompleksi»nin ABOEM hesabına 

enerji təchizatı layihəsinin həyata 

keçirilməsinə başlanılmışdır. 

Əsas məqsəd: 

Kənd təsərrüfatı və sənaye 

tullantılarının istifadəsindən əldə 

olunan bioqaz və digər resurslardan 

yararlanan HEİS-lər hesabına, 

xüsusən infrastruktur olmayan 

ərazilərdə iri sənaye və kənd 

təsərrüfatı müəssisələrini avtonom 

rejimdə tam dayanıqlı enerji ilə 

təchiz etməkdir. 



ABOEM-dən istifadənin maliyyə təminatı 

 Strategiya dövlət büdcəsində Agentlik üçün 

nəzərdə tutulan vəsait və qanunvericiliyə zidd 

olmayan digər xarici və daxili mənbələr hesabına 

maliyyələşdiriləcəkdir. 



Gözlənilən nəticələr 

 2020-ci ili əhatə etməklə, ABOEM hesabına yeni generasiya güclərinin 

qoyuluşu əsasında enerji istehlakı balansında ABOEM-in payının 20%-ə 

çatdırılması, istixana qazlarının emissiyasının səviyyəsinin azaldılması; 

 ABOEM-in növlər üzrə təyini, potensialların müəyyənləşdirilməsi, 

kadastrların hazırlanması; 

 ABOEM-dən istifadə sahəsində fəaliyyəti tənzimləyəcək «Alternativ və 

bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında AR Qanununun, 

digər qanunvericilik aktlarının, alternativ və bərpa olunan energetikanın 

tətbiqinə dair normativ  hüquqi aktların hazırlanması; 

 ABOEM-dən istifadə sahəsində təminatlı tariflər əsasında elektrik 

enerjisinin satınalma müqaviləsi siyasətinin formalaşdırılması; 

 Sahənin inkişafını təmin etmək məqsədi ilə əlverişli kreditlərin və dövlət 

büdcəsindən investisiyalaın cəlb olunması; 

 ABOEM hesabına layihələrin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar güzəştli 

şərtlərlə torpaq sahələrinin ayrılması 

 

 



 ABOEM sahəsində innovasiya siyasətinin formalaşması, o 

cümlədən energetika sahəsində yüksək texnologiyalar parkının 

yaradılması; 

 ABOEM üzrə layihələrin həyata keçirilməsinin səmərəli təşkili 

məqsədi ilə təminatlı tarif və stimullaşdırıcı tədbirlər siyasətinin 

formalaşdırılmasının təmin olunması; 

 ABOEM-dən istifadə sahəsinin fəaliyyətini təşkil etmək məqsədi ilə 

mərkəzi və yerli idarəetmə strukturlarının yaradılması; 

 Ali təhsil müəssisələrində ABOEM-dən istifadənin əsaslarının 

tədrisi, tədqiqi, kadr potensialının gücləndirilməsi, ixtisaslaşdırılmış 

mərkəzlərin yaradılması. 

 

 

 



Diqqətinizə görə minnətdaram! 

 


