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Xülasə. Məqalədə əmtəə əsaslı yerli törəmə alətlərinin ticarətinin təşkili 

üçün zəruri olan fundamental əsaslardan sayılan anbar kağızı sisteminin 

qurulması məsələləri araşdırılır. Mövcud təcrübələrə və ədəbiyyatların 

araşdırılmasına əsaslanaraq anbar kağızı sisteminin əmtəə əsaslı törəmə 

maliyyə alətləri bazarının formalaşması və bu sahədə dövlətin dəstəkləyici 

rolu araşdırır. Aparılan təhlillər araşdırma predmetinin tətbiqinin empirik 

yanaşma baxımından hər zaman uğurlu nəticə vermədiyini müəyyən 

etmişdir. 

 

Açar sözlər: Anbar kağızı, törəmə alətlər, əmtəə birjası, kapital bazarları, 

maliyyə bazarları. 
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Abstract. The paper examines the creation of the 

warehouse receipt system, which is one of the 

fundamental foundations for organizing trade in 

local commodity-based derivatives. Based on the 

existing experience and the study of the literature, 

the formation of the market for commodity 

derivatives of the warehouse list system and the 

supporting role of the state in this area is 

investigated. The analysis showed that the 

application of the research subject was not always 

successful from the point of view of the empirical 

approach. 
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Резюме. В статье исследуется создание сис-

темы складской рассписки, которая является 

одной из фундаментальных основ для органи-

зации торговли местными производными фи-

нансовыми инструментами на основе товаров. 

Основываясь на существующем опыте и изуче-

нии литературы, исследуется формирование 

рынка товарных производных финансовых ин-

струментов системы складской рассписки и 

поддерживающая роль государства в этой 

области. Анализ показал, что применение пред-

мета исследования не всегда было успешным с 

точки зрения эмпирического подхода. 

Ключевые cлова: система складской расспис-

ки, деривативы, товарная биржа, рынки капита-

ла, финансовые рынки. 

 

1. Giriş 

Prioritet istiqamət olan aqrar sahəyə dövlət dəstəyinin göstərilməsi real sektorun bu 

sahəsi üzrə institutlaşmanın önəmliliyini ön plana çəkir. Aqrar sahənin subsidiyalaşdırılması 

təcrübəsiyeni dönəmdə kənd təsərrüfatı sisteminin zəruri elementinə çevrilmişdir. Kənd 

təsərrüfatı və sənaye məhsulları arasında qiymət uyğunsuzluğunun aradan qaldırılması, 

baazarda qiymət aşkarlığının formalaşması, istehsalçılar üçün maliyyə əlçanlığının təmin 

mailto:vuqarnamazov@gmail.com


V. NAMAZOV: ANBAR KAĞIZI SİSTEMİNİN TƏTBİQİNİN ƏMTƏƏ ƏSASLI… 

 

 

 
37 

edilməsi, diversifikasiya edilmiş ticarət mexanizmlərinin yaradılması istiqamətində bir sira 

zəruri qərarların qəbulu sağlam rəqabət mühitinə və sosial-iqtisadi rifahın yaxşılaşdırılmasına 

mühüm təsir edən faktorlardandır. 

Milli iqtisadiyyatının diversifikasiyası və özəl sektor üzərində təmərküzləşməsiyeni 

maliyyə bazarları institutları, alətləri və xidmətlərinin yaranmasını, inkişafını vacib edir.  

Törəmə maliyyə alətləri üzrə ticarətin təşkili bir sıra maktoiqtisadi, maliyyə və 

institutsional elemetləri özündə ehtiva edir.  Kompleks yanaşmada bu faktorların yerində 

olması bazarın təşkili və ya düzgün təşkili üçün xüsusi və bəzən mütləq önəm daşıyır.  

Məqalənin məqsədi törəmə maliyyə alətləri bazrının yaradılması üçün fundamental və 

institutsional bazaların araşdırılmasıdır. 

 

2. Anbar kağızı sistemi 

Əmtəə ticarətinin təşkili baxımından anbar infrastrukturu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Anbar infastrukturuəmtəə xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müxtəlif modellər əsasında təşkil 

edilir.  Anbarlar məhsulun uzun müddət saxlanmasına şərait yaratmaqla mövsümdən asılı 

olmayaraq qiymətlərin də sabit qalmasına şərait yaradır. Məhsul yığımı dövründə adətən 

istehsalın istehlakı üstələməsi aşağı qiymət trendini yaradır. Eyni zamanda, ixrac 

imkanlarıməhdud olan ölkələrdə tələbatdan artıq izafi məhsul ehtiyyatları zay məhsul itkisi 

riskini yaradır [1]. 

Anbar saxlancı mexanizmlərinin təmin edilməsi, yığım sonrasıdövrdə davamlı ərzaq 

tələbatının təmin edilməsi ilə yanaşı, qiymət sabitliyinin təmin edilməsinə vasitəçilik edir.  

Son illər qida sənayesinə əsaslanan aqrar sektorun inkişafı, ölkələrin dünya bazarında 

rəqabət aparmasında anbar təsərrüfatının rolunu əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldib. Saxlama 

anbarlarının ən mühüm üstünlüklərindən biri, zəruri standartlara əməl edildikdə, məhsulların 

öz keyfiyyətini itirmədən istehlakçıya çatdırılmasının təmin edilməsidir. Xüsusilə, kənd 

təsərrüfatı inkişaf mərhələsində olan və müəyyən mənada idxaldan asılı olan ölkələrdə 

istehsalçıların öz bazar paylarını qoruması və yüksək keyfiyyətli məhsullar təklif edə bilməsi 

bilavasitə anbar şəbəkəsinin inkişafından asılıdır.  

Qabaqcıl təcrübələrin araşdırılması göstərir ki, kənd təsərüfatı məhsullarının 

saxlanması üçün anbar təsərrüfatının inkişafı zəruri hüquqi, institusional və texniki 

infrastrukturun yaradılmasını tələb edir. Məsələn, ayrı-ayrı ölkələrdə anbarların fəaliyyətilə 

bağlı əlahiddə qanunlar qəbul edilir, həmin qanunlarda soyuducu anbarlarla adi saxlama 

anbarlarının fəaliyyət prinsipləri, onlarıntəşkililnə, fəaliyyətlərinin dövlət tərəfindən 

tənzimlənməinə qarşı tələblər, anbar mülkiyyətçiləri və onun itifadçilər arasənda müna 

sibətlərin tənzimlənməsinə dair dəqiq hüquqi normalar, anbar sahiblərinin vəzifə və 

öhdəliklərinin çərçivələri əks etdirilir [1]. 

"2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə 

etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı"nın müddəalarınaəsasən, ərzaq məhsullarının 

saxlanılması üçün anbarların, soyuducu kameraların tikintisinin genişləndirilməsi istər 
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heyvandarlıq, istərsə də bitkiçilik məhsullarının ishetahsalının artırılması üçün xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. 2014-cü ilin sonunadəkyalnız Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 

maliyyə dəstəyilə Azərbaycanda 55 kənd təsərrüfatı məhsulları anbarı tikilib. Onlardan 32-i 

soyuducu, 23-ü isə taxıl anbarlarıdır [1]. 

Əmtəə əsaslı törəmə alətlərin bazası olan spot bazar əmtəələri üzrə ticarətin təşkili 

standartlaşdırma, saxlanılma, çatdırılma, keyfiyyətə nəzarət, təminat kimi problemlərin həllini 

tələb edir. Bu məqsədlə təcrübədə anbar kağızı sistemindən istifadə edilir. 

Anbar kağızı anbarda saxlanılan əmtəəyə olan mülkiyyət hüquqlarını təsdiq edir, 

saxlanılan əmtəənin sahibi barədə məlumatları, həmçinin əmtəənin keyfiyyət və kəmiyyət 

xüsusiyyətlərini, texniki parametrlərini əks etdirir, əmtəənin fiziki çatdırılması olmadan, ona 

olan mülkiyyət hüquqlarının ötürülməsinə imkan verir, birbaşa girov predmeti olaraq istifadə 

edilə bilər (Məsələn, maliyyələşmə üçün). 

Anbar kağızı sistemi fermerlərə məhsulu istehsal etdikdən sonra dərhal deyil, əlverişli 

zamanda satmaq imkanı veririr. Bu müddət ərzində pul axınlarının idarə edilməsi o cümlədən, 

istehsalın davamlılığı üçün zəruri olan pul axınlarının idarə edilməsi (növbəti istehsal üçün 

maliyyə vəsaiti cəlb etmək) məqsədi ilə anbar kağızı girov predmeti olaraq istifadə oluna bilir.  

FAO, Dünya Bankı tövsiyyələri və araşdırmaları ilə yanaşı [2], [3] əyani misal olaraq, 

inkişaf etmiş bazar infrastruktu ənənəsinə malik olan Türkiyənin təcrübəsində [4] və yeni 

inkişaf dönəmində olan Afrika ölkələrində [5]anbar kağızının (lisenziyalaşdırılan anbar 

infrastrukturu ilə) fermerlər və yerli məhsul istehsalçılarına yaratdığı yeni imkanları müşahidə 

etmək olar. 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 828-ci maddəsinə əsasən anbar 

sahibi saxlamağa qəbul edilmiş mallar üçün əmtəə kağızları yazıb verə bilər. Əmtəə kağızı 

sahibinin həmin kağızda göstərilən əmtəəyə dair sərəncam vermək və bu əmtəəni almaq 

hüququnu təsbit edən (anbar şəhadətnaməsi, konosament və s.) sənəddir [6]. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, Azərbaycanda dövlət mülkiyyəti 

olan və özəl anbarlar fəaliyyət göstərir. Tədqiqat predmeti üzrə araşdırmalar nəzticəsində belə 

qənaətə gəlmək olar ki, makroiqtisadi planlama və anbar kağızı sisteminin işə salınması üçün 

mərkəzləşmiş məlumat bazasının yaradılması perspektivləri mövcuddur. Mərkəzləşmiş anbar 

sisteminin hazırda kənd təsrrüfatı sektorunda tətbiq edilən Elektron Kənd Təsərrüfatı 

İnformasiya Sisteminə (EKTİS) inteqrasiyası və ya onun bazasında yaradılması imkanları 

əlavə araşdırılma tələb edir.  

Aparılmış fərdi tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycan üçün mütəşəkkil əmtəə ticarətinin 

təşkili üçün Diaqram 1-də qeyd edilmiş anbar infrastrukturu baza model olaraq təklif edilir. 
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Diaqram 1. Mərkəzi anbar sistemi (Azərbaycan üçün təklif edilən model) 

Mənbə: Şəxsi araşdırmalar 

 

Anbar kağızı alternativ olaraq REPO əməliyytalarının predmeti kimi isifadə edilə bilir. 

Bu da iri istehsalçıların ənəvi bank alətləri ilə deyil, kapital bazarları üzərindən qısamüddətli 

(adətən 1-30 gün, bəzi hallarda 1 ilədək) vəsait cəlb etməsinə imkan yaradır.  

Bakı Fond Birjasının məlumatlarına əsasən, Azərbaycanda REPO bazarınının artan 

tendensiyası və qeyri-bank investorların bazara marağı müşahidə edilir, REPO üçün baza 

təminat alətləri genişləndirilir. Həmçinin, hüquqi cəhətdən REPO əməliyyatı tərəfləri girov 

üçün tələb edilən xüsusi prosedurlardan azad edir [7]. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, 

Azərbaycanda anbar kağızının tətbiqi üçün daha bir perspektivin mövcud olduğu görünür. 

Əmtəə ticarətinin təşkil edildiyi region birjları və ticarət edilən alətlər cədvəl 1 də 

qeyd edilmişdir. 

 

Cədvəl 1. Əmttə ticarətinin təşkil olunduğu region birjaları 

 

Ölkə Birjanın adı Spot bazar alətləri Törəmə alətlər 

Belorus 
Belorus Universal Əmtəə 

Birjası (BUCE) 

Oduncaq, dənli bitkilər 

pomidor, metal, süd, enerji 

daşıyıcıları, gübrə 

Oduncaq, dənli bitkilər 

Bolqarıstan Sofiya Əmtəə Birjası 
Neft məhsulları, kimyəvi 

məhsullar, dənli bitkilər 
Dənli bitkilər 

Macarıstan, 

1864 

Budapest Fond Birjası 

(BSE)/Budapest Əmtəə Birjası 

(BCE) 

Taxıl, qarğıdalı, günəbaxan 

tumu, raps tumu, kapital bazarı 

alətləri 

Taxıl, kapital bazarı 

alətləri 

Qazaxstan, 

2009 

Avrasiya Ticarət Sistemi 

Əmtəə Birjası (ETS) 

Buğda, çovdar, arpa, 

günəbaxan tumu, metal, neft 

məhsulları 

- 

Slovakiya, 1992 
Bratislava Əmtəə Birjası 

(KBB) 

Kənd təsərrüfatı məhsulları, 

oduncaq, metal 
- 

Özbəkistan, 

1992 

Özbəkistan Əmtəə Birjası 

(UZEX) 

Pambıq, dənli bitkilər, meyvə, 

qeyri-kənd təsərrüfatı 

məhsulları 

- 

Rusiya, 1992 Moskva Birjası 
Metal, kapital və pul bazarı 

alətləri 

Metal, kapital və pul 

bazarı alətləri 
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Rusiya, 2008 
Sankt Peterburq Beynəlxalq 

Əmtəə Birjası (SPIMEX) 

Xam neft, təbii qaz, oduncaq, 

mineral gübrə, kömür, neft-

kimya məhsulları 

Xam neft, təbii qaz, 

oduncaq 

Polşa, 1995 Varşava Əmtəə Birjası (WGT) Kənd təsərrüfatı məhsulları 

Kənd təsərrüfatı 

məhsulları, valyuta, faiz 

dərəcəsi 

Türkiyə, 1891 İzmir Əmtəə Birjası 

Dənli bitkilər, bitki yağları, 

meyvə, mal-qara və digər kənd 

təsərrüfatı məhsulları, gübrə 

- 

Türkiyə, 2012 Borsa İstanbul 
Kapital və pul bazarı alətləri, 

əmtəə (qiymətli metal, almaz) 

Pambıq, buğda (Borsa 

İstanbul) 

Mənbə: Şəxsi araşdırmalar 

 

3. Bazarın formalaşmasında dövlətin rolu və nəzarət mexanizmləri 

Təhlil olunan ölkələrin təcrübəsində dövlət dəstəyi birbaşa mütəşəkkil bazarın 

formalaşması və bazar infrastrukturunun dəstəklənməsi yolu ilə müşahidə olunur (Avropa, 

Mərkəzi Asiya, o cümlədən post-Sovet ölkələri).  

Avropa və Mərkəzi Asiyanın əksər ölkələrində əmtəələrin birja ticarətinin təşkili 

dövlət tərəfindən stimullaşdırılır. Məsələn, Belorusiya və Özbəkistanda ixrac kanallarının 

tənzimlənməsi yolu ilə dövlət əmtəə birjasının əsas təkanverici qüvvəsi kimi çıxış edir. 

Rusiyada dövlət agentlikləri yeni birjaların yaradılmasını təşviq edir, o cümlədən Mərkəzi 

Bankın əsas səhmdarı olduğu Moskva Birjası əmtəələr üzərindən yeni alətlərin 

yaradılmasında zəruri dəstəyi göstərir, eyni zamanda regional birjaların qoşulması üçün vahid 

platforma təklif edir. Qazaxstan, Tacikistan, Türkiyə və Ukraynada isə paralel olaraq donor 

təşkilatların dəstəyi müşahidə olunur. 

Mütəşəkkil bazarın formalaşmasında dövlətin əmtəə birjaları üzərində nəzarət siyasəti 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Burada vahid yanaşma olmasa da, təcrübədə ilkin mərhələdə 

güclü dövlət nəzarətinin sonrakı inkişaf mərhələlərində yumşalma ilə əvəzləşməsi müşahidə 

edilir. Bu xüsusən mütəşəkkil əmtəə ticarətinin yaradılmasının təməl mərhələsində dövlətin 

daha çox himayəçilik yanaşması ilə müşaiyət olunur. Bu sahəsdə uğurlu inkişaf yolu keçmiş 

ölkələrdə (Macarıstan, Rumınya və Rusiya) birjalar dövlət özəl tərəfdaşlığı prinsipi ilə özəl 

sektor nümayəndəsi olaraq təsis edilmişdir.  

Avropa Qiymətli Kağızlar və Bazarları Orqanı (ESMA) tərəfindən təqdim edilən yeni 

MiFID II/MiFIR direktivləri əmtəə əsaslı törəmə alətlər bazarı iştirakçıları üzərində zəruri 

nəzarət mexanizmlərinin tətbiqi məqsədi daşıyır [8]. 

Sözügedən müddəaların tətbiqi məqsədi ilə, 2015-2016-cı illərdə ESMA özünün iki 

tənzimləyici texniki standartını hazırlamışdır. 

Həmçinin, ESMA üz ölkələr üçün standartların səlis tətbiqi məqsədi ilə, bu standartlar 

üzrə sual-cavab və şərhlər formatında təlimatlar təqdim edir. 

Törəmə alətlərin bazar qiymtlərinin formalaşmasına təsir edən əsas faktorlardan biri 

onun bilavasitə bağlı olduğu əmtəənin bazar qiymətinin dəyişməsidir. Bazarın formalaşması 

xüsusiyyətləri, tənzimlənmə dərəcəsi və digər makroiqtisadi və konyuktur faktorlarından asılı 
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olaraq bu bağlılıq dərəcəsi dəyişə bilir. Məhz bu səbəbdən əmttə ilə onun bazasında yaradılan 

törəmə maliyyə aləti arasındakı bağlılığa təsir edən faktorlar nəzarət-tənzimləmə predmeti 

hesab edilir.  

MiFID II bu bağlılığı müəyyən etmək üçün bir neçə test prosedurları təqdim edir. 

Bağlılıq testləri 2017/592 (RTS 20) qaydalarında öz əksini tapmışdır [8]. 

ESMA, paralel olaraq bazar iştirakçıları tərəfindən ümumi bazar həcminin müəyyən 

edilməsi üçün dəstəkləyici metodologiya hazırlamışdır. 

MiFID II maliyyə bazarında, o cümlədən birjadan kənar bazarlarda ticarət olunan 

əmtəə əsaslı törəmə alətlərüzrə mövqe limiti rejiminin tətbiqini nəzərdə tutur. Hər bir üzv 

ölkənin nəzarət orqanıtərəfindən müəyyən edilən mövqe limiti2017/591 (RTS 21) 

metodologiyasında müəyyən edilmişdir.MiFID II-nin 57-ci maddəsinin 10-cu bəndində 

ESMA-nın özünün veb saytı vasitəsi iləlikvid alətlər üzrə mövqelimitləri və mövqe idarəetmə 

alətləri üzrə məlumat bazasının açıqlanmasını tələb edilir. Bu limitlərin tətbiqi bir qayda 

olaraq milli nəzarət orqanları tərəfindən təşkil edilir.  

Likvid olmayan alətlər üzrə limit məhdudiyyətləri standartların 15-ci (RTS 21) 

maddəsi ilə təyin olunur və 2,500 lot təşkil edir.  

MiFID II mövqe limiti rejiminə uyğunluğun izlənilməsini təmin etmək üçün mövqelər 

üzrə hesabat öhdəliklərini müəyyənləşdirir və bazar iştirakçılarının müxtəlif kateqoriyalar 

üzrə tutduğu məcmu mövqelərin detallarını əks etdirən həftəlik hesabatların dərc edilməsini 

tələb edir. Bu hesabatların formatı və dərc edilmə vaxtı KomissiyanınTətbiq Qaydalarının 

2017/1093 (ITS 4) və 2017/953 (ITS 5) maddələri ilə müəyyən edilir. ESMA-dan həftəlik 

hesabatların mərkəzləşdirilmiş şəkildə veb səhifəsi vasitəsi ilə yayımlamaq tələb olunur. 

 

 

 

Diaqram 2. Türkiyə əmtəə bazarında ticarət həcminin 2001-ci ildən bəri 14 dəfə yüksəlməsi (mlrd. TL) 

Mənbə: A Case Study material of the Turkish Commodity Exchanges and Warehousing Model, Union of 

Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB), http://www.tobb.org.tr/"obb.org.tr [4]; 
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Anbar sistemi ilə yanaşı mütəşəkkil əmtəə ticarətinin təşkili - əmtəə birjalarının 

yaradılması əmtəə əsaslı törəmə maliyyə alətlərinin ticarətinin təşkli üçün növbəti mərhələ ola 

bilər. Belə ki, spot bazarlarda ticarətin təmərküzləşməsi və həcminin artması törəmə alətlrə 

üçün lövbər rolunu oynayır. Misal üçün Türkiyə modeli göstərmək olar ki, burada dövlətin 

dəstəyi ilə mərhələli şəkildə yaradılmış anbar kağızı sistemi, əmtəə birjaları nvbəti mərhədə 

ticarət dövriyyəsini artırmaq və dolayısıyla istinad qiymət bazasını formalaşdırmaqla törəmə 

alətlərin ticarəti üçün zəminyaratmışdır. Diaqram 2-dən göründüyü kimi əmtəə birjalarında 

mütəşəkkil ticarətin təşkili bazar həcminin yüksəlməsinə təsir etmişdir. 

Nəticə. Mərkəzləşmiş anbar kağızı sistemiəmtəə, xüsusən kənd təsrrüfatı 

məhsullarının ticarətini asanlaşdırır, onların saxlanması üçün ümumi sistem yaradır, 

istehsalçıların məhsullarının təhlükəsizliyini təmin edir, məhsulun keyfiyyəti, çeşidliliyini və 

s. üzrə kateqoriyalaşmasını və optimal saxlancını təmin edir.  

Sistem sayəsində məhsulun tələb və təklif tarazlığı təmin edilir, mövsümi qiymət 

dəyişikliyinin təsir dərəcəsi azalır və beləliklə məhsulun tədarük dövrü daha uzun 

dönəmiəhatə etir. Həmçinin, istehsalçılar məhsullarını bir müddət saxlaya və bazarda optimal 

uyğun şərtlər yarandıqda sata bilirlər.  

Anbar kağızı sistemi istehsalçılara əlavə məaliyyələşməyə çıxış imkanı da yaradır.  

Qeyd edilənlərin sistemin tətbiqinin Azərbaycan üçün yaratdığı yeni imkanlar olması 

ilə yanaşı, törəmə maliyyə alətlərinin ticarətinin yaranmasının bazası olan mütəşəkkil əmtəə 

ticarətinin və ya əmtəə birjalarının təşkili üçün istinad qiymət dərəcəsi və təminat bazası 

formalaşdırır. 

Əmtəə birjaları törəmə maliyyə alətlərinin ticarəti üçün bazis olmaqla yanaşı, 

qiymətlərin tələb və təklifə görə təyin edilməsi, alqı-satqı qiymətlərin açıqlanması, real 

qiymətlərin sabitliyinin təmin edilməsi, real bazar mexanizminin yaradılması, ticarət 

zəncirlərinin formalaşdırılması və iştirakçılarının əlaqələndirilməsi, alqı-satqı əqdləri üzrə 

hesablaşmaların təminatlılığın artırlması, fiskal siyasətin effektiv implementasiyası, dövləti 

subsidiyalarının təyin etməsi istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu sahədə dövlət dəstəyi birbaşa və dolayı müəyyən edilə bilər ki, ikincinin təsirinin 

daha uzun müddətli və dayanıqlı institutlaşmaya xidmət etdiyini oxşar iqsitasiyytalı ölkələrin 

təcrübəsinə əsasən demək olar. Dövlətin rolu daha çox sistemin çərçivələrinin müəyyən 

edilməsi, ilkin təkanverici,sonrakı mərhələlərdə isə bazarın qorunması mexanizmlərinin 

tətbiqi ilə müşaiyət olunur. Vergi güzəştləşləri, anbar tikintisinin/icarəsinin subsidiyalaması, 

maliyyələşmə dəstəyi və s. beynəlxalq təcrübədə tətbiq edilən həvəsləndirici alətlərdəndir. 

Paralel olaraq, qurulacaq modelə hüquqi uyğunlaşma təmin edilməlidir. Həmçinin, 

əməliyyat zəncirində iştirak edən institutlar tərəfindən müvafiq proseslərə uyğun normativ 

sənədlər hazırlanmalıdır.  
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