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Sağlamlıq sahəsinə investisiya qoyuluşlarının təhlili 

The analysis investment to the healthcare sphere 

Анализ инвестиционных вложений в сектор здравоохранения 

 

Xülasə: Məqalənin yazılmasında əsas məqsəd Azərbaycanda sağlamlıq 

sahəsinə qoyulan investisiyanın təhlilindən ibarətdir. Burada Azərbaycanda 

sağlamlıq sektorunun müasir vəziyyətdə qoyulan investisiyalar haqqında 

məlumatları əks olunmuş, eləcə də sağlamlıq sektorunun əsas göstəricilərinin 

təsinifatları verilmişdir. Məqalədə həmçinin investisiya qoyuluşlarında 

yaranabiləcək risklər göstərilmişdir. Sağlamlıq sahəsinə qoyulmuş 

investisiyanın həm Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, həm də 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində olan 

sağlamlıq və turizm kurort mərkəzlərinin yenidən qurulmasına və xidmət 

keyfiyyətinin yenidən qurulmasına dair təkliflər verilmişdir. 

Açar sözlər: sağlamlıq sahəsi, investisiya qoyuluşu, tibbi xidmətlər, 

marketinq tədqiqatları, investisiya riskləri. 

 

Abstract: The main purpose in writing this article is the analysis of the 

investment that is put in Azerbaijan healthcare system. There is information 

about the investment in modern healtcare sphere, also the classification of key 

indicators of this field. This article also shows the risks which can be occurred 

in the process of investment. İt is proposed   to use the investment in the 

reconstruction of the healthcare and tourism resort centers that are under the 

governance of Azerbaijan Health Ministry and Azerbaijan Tourism Association 

and forming the quality of this service. 

Keywords: healthcare, sphere, investment, medical services, marketing 

research, investment risks. 

 

Резюме: Основная цель статьи - проанализировать инвестиции в 

здравоохранение в Азербайджане. В данной статье представлена 

информация об инвестициях во здравоохранение в Азербайджане, а также 

дана характеристика о ключевых показателях во здравоохранении. В 

статье также указаны риски, которые могут возникнуть в результате  
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вложений инвестиций. Инвестиции в области здравоохранения должны 

быть предложены со стороны Министерства Здравоохранения 

Азербайджанской Республики, а также оздоровительными и 

туристическими центрами, находящимися в подчинении 

Государственного Агентства по Туризму Азербайджанской Республики с 

целью восстановления качества обслуживания. 

Ключевые слова: здравоохранение, инвестиции, медицинские 

услуги, маркетинговые исследования, инвестиционные риски. 

 

Giriş: Ümumiyyətlə dünya iqtisadi sisteminin inkişaf etdiyi bir 

zamanda yaranan ekoloji vəziyyət, hərkəsi rifahı barədə daha çox düşünməyə 

vadar edir. Bu istək özünün rifahı barədə daha çox düşünənlərdə müşahidə 

olundu. Avropada uzun müddət inkişaf etmiş,  böyük klinikalar və tibb 

mərkəzləri bu şəkildə ortaya çıxan səbəblərdən yaradılmışdır. Bəzi insanlar öz 

qiymətli sağlamlıqlarını qorumaq üçün yüz minlərlə yatırım etməyə hazırdırlar. 

Əgər təxminən beş il əvvəl fitnes studiyaya heç kim getmirdisə, bu gün dinamik 

olaraq əks şəkilləri daha tez-tez görə bilirik. Sağlamlığı qorumaq üçün müxtəlif 

məhsullar təklif edən mağazalar şəbəkəsi hər gün artmaqda davam edir. 

Sağlamlığa bu cür üstünlük verilən bir zamanda öz işinizi qurmaq istəyirsinizsə, 

amma bunu hansı sahədə edəcəyinizi müəyyənləşdirə bilmirsinizsə, onda 

tərəddüdsüz sağlamlıq sferasını seçə bilərsiniz. Əgər yeni başlayan 

sahibkarsınızsa, onda çox biznes “akulası” françayzinq təklif edəcək. Belə 

olduqda bir az rahat ola bilərsiniz-hazır işə qoyulan investisiya baxımından. 

Məsələn, əgər sağlamlığın qorunması ilə məşğul olmaq istəsəniz özünüzə 

fitnesin tələblərinə uyğun bir məkan (yer) alın. Məşq üçün avadanlıqların 

təchizatını (baş) əsas kompaniya öz üzərinə götürür. Bir franchise mağazasını 

açmaq təşəbbüsü də pis ideya deyil. Satacağınız (əşyalar) mallar sağlamlığın 

qorunması ilə əlaqələndirilməlidir (müxtəlif bioloji əlavələr, ev üçün trenajorlar 

və s.). 

 Əgər sağlamlaşdırma sahəsindən danışsaq, klinikanın alınması və ya 

tikilib hazırlanması ilə də məşğul olmaq məqsədəuyğun hesab edilir. Bu 

xüsusən kiçik şəhərlər üçün  xüsusilə yararlı bir işdir. Françayzinq yolu ilə 

minimal xərclə xəstəxana yaradılması da əlverişli bir işdir. Bu klinikanın da 

təchizatı baş kompaniya tərəfindən həyata keçiriləcək və əlavə olaraq burada 

çalışan həkimlər isə öz ixtisaslarını artırmaq şansı əldə edəcəklər. İnvestor 

həmçinin tibb sahəsində və sağlam həyat tərzinə aid olan müxtəlif istiqamətli 

reabilitasiya obyektlərinin də seçimini nəzərdən keçirə bilər. Bu mərkəzlər 

rayon xəstəxanalarına əlavə və yaxud alternativ ola bilər. Belə ki, adətən bu tip 

xəstəxanalar uzun zaman ərzində xəstə saxlamaq imkanlarına malik olmurlar. 

Tibbi xidmətlər sahəsində françayzinqin əldə edilməsinin əsas üstünlüyü             
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ondadır ki, həmişə müxtəlif müasir, tibbi texnologiyaların müəlliflərindən və ya 

peşəkarlarından istifadə edlə bilər. Yəni gənc mütəxəssislərin daha təcrübəli və 

adlı-sanlı peşəkarlardan məlumat alma imkanları baş ofisin hesabına həyata 

keçirilir. 

Amma ən vacib olan cəmiyyət üçün real fayda, yəni zəruri olanlara tibbi 

yardım göstərilməsidir. Yəgin ki, sağlamlıq sahəsi investorlar üçün  diqqətdən 

uzaq sahədir. Lakin  son zamanlar bu sahədə vəziyyətin dəyişməsi müşahidə 

edilir. Ənənəvi sanatoriya-kurort təşkilatları yalnız xəstələr və yaşlılar üçün 

müalicə yeri olmamalıdır. Onlar artıq geniş auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş 

çoxfunksiyalı mərkəzlər halına gətirilməlidir. Tibbi və təbii ehtiyatlar 

sanatoriyalara xidmətlərin satışını inkişaf etditməyə kömək edən əsas amildir. 

Müalicə və təbii resurslar- bu tip müəssisələrin inkişafının əsas faktorlarıdır. 

Avropaya nəzəri cəhətdən baxsaq, müalicə tam olaraq: 

- Mineral sulardan, 

- Müalicəvi palçıqlardan, 

- Müalicəvi hava, 

- Təbii landşafta əsaslanır. 

Azərbaycan hələ tibbi turizmin inkişafı üçün  imkanlarından tam istifadə 

edə bilmir -sahə hələ də kapital qoyuluşlarına ehtiyac olduğunu hiss edir. Tibbi 

və sağlamlıq turizminin geniş potensialına malik Naftalan, Qalaaltı, Naxçıvan 

və digər yerlərdə beşulduzlu mehmanxanalarla yanaşı, büdcə  (yaratmaq) 

hesabına olsa  da orta kateqoriyalı sağlamlıq və bərpa mərkəzləri yaratmaq 

lazımdır. Bu işlər daha çox turst cəlb etməyə imkan yaradar. 

  Qeyd edək ki, investisiya fəaliyyəti investorların investisiya qoyuluşu 

və onun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bütün hərəkətlərinin məcmusudur [5]. 

Hal-hazırda dövlətin sahibkarlarla tərəfdaşlığının modeli -investisiya 

fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün müasir maliyyələşdirmə 

mexanizmlərindən istifadə etmədən sağlamlıq probleminin müasirləşdirilməsi 

və inkişafı mümkün deyildir. Azərbaycan iqtisadiyyatında sosial sahələrin 

iqtisadi inkişafının hazırki mərhələsindəki ən aktual vəzifələrdən biri müsbət 

investisiya dinamikasının  tempinin artırılmasıdır. Sektor səviyyəsində struktur 

və investisiya sahəsindəki bu deformasiyalar investorların infrastruktura 

sərmayə qoymalarında motivasiya olmaması ən açıq şəkildə ortaya çıxır. 

Dövlət-özəl iqtisadiyyat tərəfdaşlığına əsaslanan inkişafın investisiya formasına 

keçid yüksək səviyyədə təşkili olmasaydı səhiyyənin dayanıqlı və effektiv 

inkişafı mümkünsüz olardı. Bunun üçün əsas meyarlar aşağıdakılardır: 

• İnvestisiya həcmi sektorun dövriyyəsinin 20-25%-ni təşkil etməlidir; 

• Birbaşa xarici investisiyaların payının ümumi həcmi ərazi üzrə 15-17%-

i; 
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• Əsas  fondların (vəsaitlərin)  amortizasiya dərəcəsi 30-35%-dən çox 

olmamalıdır. 

Ümumiyyətlə, səhiyyə sahəsinə sərmayə qoyuluşu aşağıdakı amillərin və 

şərtlərin qarşılıqlı təsiri ilə müəyyən edilir: 

- Azərbaycan Respublikasında əlverişli və ya əlverişsiz ümumi investisiya 

mühitinin yaradılması ilə  (tərtibi ilə) əlaqədar investisiya  

motivasiyalarının effektivliyini və davamlılığını ölçmək; 

- Potensial investorların kredit, vergi, siyasi, qanunvericilik, 

lisenziyalaşdırma, kadr və gömrük siyasəti tədbirlərinə bazarın 

reaksiyası, tibbi xidmətlər üçün effektiv tələbin səviyyəsi, dövlətin və 

bələdiyyələrin sifarişlərinin icrası üçün tibb xidməti  istehsalçılarının  

təminat potensialı; sağlamlıq strukturları üçün xüsusi fərdi investisiya 

üsulunun yaradılması. 

Qeyd etmək lazımdır ki, sağlamlıq sahəsində investisiyanın 

stimullaşdırılması tədbirləri ölkədə sosial  inkişafın əsas faktorlarından biridir. 

Sağlamlıq sahəsində investisiya fəaliyyətinə dövlətin müdaxiləsi motivasiyanın 

yüksəldilməsi ilə şərtlənir. Bu isə fərdi investorların aktivləşməsinə şərait 

yaradır, bütün müəyyən edilmiş konstitusional səhiyyə sistemlərinin, maliyyə, 

investisiya və innovasiya potensialının  uyğunlaşdırılmasına imkan yaradır. 

Əlverişli  investisiya mühiti sağlamlığa şərait yaradır,  səhiyyə investisiyasına 

açıq olur və tibbi xidmət yaradıcılarına istehsal potensialının  yenilənməsi 

imkanları meydana gəlməyə başlayır. İnvestisiya mühitinin əhəmiyyətli 

dərəcədə yaxşılaşdırılması üçün yeni investisiya inkişafı strategiyası 

işlənməlidir. “Sağlamlıq” milli layihəsinin geniş miqyasda maliyyələşdirilməsi 

çərçivəsində, bu sahədə dövlət və yerli idarəetmə sistemində inkişaf nəzərdə 

tutulur.  

Müasir dövrdə, ölkənin sosial yönümlü  iqtisadiyyatının formalaşması 

ilə bağlı əsas məsələ millətin sağlamlığının  tanınması və səhiyyə sektorunda 

investisiyanın effektivliyini qiymətləndirməkdədir [6; s.41-47]. Əhalinin  

sağlamlığının qorunması problemi, tibbi təsir vasitələrini tamamilə 

tənzimləmək çətinliyi deyil, ödənişli tibbi xidmətlərin inkişafına səbəb olan həll 

yoluna inteqrasiya olunmuş yanaşma, marketinq analizi tələb edir.  

          Səhiyyə sistemində marketinq, iqtisadiyyatın digər sahələrində tətbiq 

edilən marketinqdən fərqləndirən  spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Öz 

növbəsində səhiyyə sahəsinin marketinqi öz müxtəlifliyi ilə fərqlənir. Ona görə 

də ödənişli tibbi xidmətlərin marketiq təhlili tibb sahəsinin digər xidmətlərinin 

marketinqdən fərqlənir, məsələn dünya təcrüəsində həyata keçirilən məcburi 

tibbi sığorta üçün ilkin qiymət müştərilərin ehtiyacları ilə deyil, sığorta 

təşkilatlarının tələblərini ödəyən formada həyata keçirilir. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, tibb xidməti, bir məhsul kimi informasiya- 
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analitik marketinq  sisteminin formalaşmasına təsir göstərən fərqli 

xüsusiyyətlərə malikdir. Elmi marketinqin təsisçisi F.Kotler xidmətin aşağıdakı 

xüsusiyyətlərini qeyd edir: 

 Neosyazayemost (bölünməzlik), ayrılmazlıq, qeyri-sabit saxlamağın 

mümkünsüzlüyü. Xidmət satın alınana qədər həyata keçirilməyəcək, hiss 

edilməyəcək, eşidilməyəcək və tutulmayacaq, iyi hiss edilməyəcək. İstehsal 

edilən maddi məhsullardan fərqli olaraq istehsal olunan, anbarda saxlanılan, 

çoxsaylı vasitələrin  iştirakı ilə bölüşdürülən xidmətlər eyni vaxtda təmin edilir 

və ya istehlak olunur. Müştəri xidmət prosesinin birbaşa iştirakçısı 

olunduğundan, xidmətin satıcısı ilə tələbatçının qarşılıqlı əlaqəsi-əmtəə olaraq 

xidmətin fərqli bir xüsusiyyətidir. Xidmətin son  nəticəsinə müştəri və satıcı 

birbaşa təsir göstərir. 

 Tibbi xidmətlərin marketinq təhlili aşağıdakı mərhələləri əhatə edir: 

- Bazarın öyrənilməsi; 

-  Tibb müəssisələrinin müştərilərin ehtiyyaclarını ödəmək qabiliyyəti; 

- Ödənişli tibbi xidmətlərin araşdırılması; 

- Tibb müəssisəsinin bazar tələblərinə cavab verməsini təmin etmək 

məqsədilə həyata keçirdiyi tədbirlər; 

- Pullu tibbi xidmətə tələbatın formalaşdırılması və onun  bazarda 

təşviqi; 

 Ödənişli tibbi xidmətlər bazarı aşağıdakı əsas xüsusiyyətlərə malikdir 

[8]. 

- Ödənişli və pulsuz tibbi xidmət sahəsinin parallel mövcudluğu bu 

xidmətlərin müəyyən növləri üçün pulsuz xidmət göstərilməsini nəzərdə 

tutur, bu da ödənişli tibbi xidmətlərin həyata keçirilməsi imkanlarını 

azaldır; 

- Büdcədən və ya  məcburi tibbi sığorta fondlarından ödənilən tibbi 

xidmərlərə tələbat məhduddur; 

- Ödənişli və pulsuz xidmət bazarları arasında səhiyyə xidmətlərinin 

qeyri-müntəzəm bölüşdürülməsi, tez-tez qiymət fərqinə gətirir, bu isə 

bir tərəfdən ödənişli tibbi xidmətlər üçün yüksək qiymətlər pulsuz 

xidmətlərin əldə edilməsini çətinləşdirir və ya onu mümkünsüz edir; 

-  Xidmət satıcılarının informasiya sahəsində imtiyazlı mövqeyinə görə 

-alıcı həmişə satıcının təklif etdiyi tibbi xidmətin zəruriliyini 

qiymətləndirə bilməz (tibb müəssisəsinin və şəxsən həkimin) bu həm də 

real müalicə xərclərini keyfiyyəti və xidməti və s. əhatə edir; 

-  Tibbi xidmət istehlakçılarının təklif olunan xidmətlərə görə 

tələbatlarının daim artması; 
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- Tibbi xidmət bazarının seqmentləşdirilməsi onun vəziyyətinin, 

imkanlarının, dolğunluğunun, tutumunu üzə çıxarır və xidmətlərin yeni 

növlərinin təqdim edilməsilə həcminin dəyişdirilməsinə imkan yaradır. 

 Ödəniş tibbi xidmətlər bazarının seqmentləşdirilməsinin vacib 

parametrlərini aşağıdakı kimi bölüşdürmək olar: 

-  Tibb xidmətinin növləri (stasionar, ambulator, profilaktik, diaqnostik, 

müalicə, reabilitasiya); 

- Eyni xidmətlərin  göstərilməsi (istifadə edilən avadanlıq, üsullar). 

Məsələn, xəstəliyin gedişinin təbiətinə, həmçinin  müalicə edən həkimə 

üstünlük verildiyinə görə, həm cərrahi, həm də terapevtik üsullardan 

istifadə edilə bilər. Öz növbəsində, eyni əməliyyatları yerinə yetirmək 

yolları da çox müxtəlif ola bilər ( novostnie operasii, laporospik və s.); 

- Təcililik dərəcəsi (təcili və planlı); 

- Xidmətin təşkili və rahatlığı (normal şərait, rahatlıq, lüks otaqlar və 

s.); 

- Tibbi xidmətlərin obyektiv dəyəri (bahalı xidmətlər-orqanların 

transplantasiyası və s., adi xidmətlər və ucuz olanlar-qan təzyiqinin 

ölçülməsi və s.); 

- Xidmətlər üçün müəyyən  edilmiş qiymətlər (yüksək, orta, aşağı 

qiymət); 

- Təmin edilən xidmət həcmi; 

- Satış kanalları (birbaşa, təşkilatlarla müqavilələr, könüllü tibbi 

sığorta). 

A) Tibbi xidmətlərin göstərilməsi xüsusiyyətlərinin təsnifatı. 

 Qeyd edək ki, tibbi xidmətlərin  göstərilməsi prosesi həm (müştərilər) 

xəstələr  həm də tibb işçiləri üçün risk dərəcəsinə malikdir. Buna görə də bu 

xidmətlərin göstərilməsində bu və ya digər risklərin yaranma ehtimalı 

onların idarə edilməsini zəruri edir.  Çox vaxt bu, təşkilati-texniki 

profilaktik  tədbirlərin həyata keçirilməsi, zərər və itkiləri kompensasiya 

etmək  üçün sığorta ehtiyyatlarının yaradılması ilə təmin edilir. 

 Bu sahədə risklər dörd qrupa bölünür. Marketinq təhlili apararkən, 

səhiyyə sahəsində sosial siyasətin həyata keçirilməsi üçün informasiya-

analitik sistemin formalaşmasının qiymətləndirilməsinə xüsusi diqqət 

yetirilməlidir. Ödənişli tibbi xidmət sisteminin inkişafına informasiya-

analitik dəstəyə təsir edən faktorları müəyyənləşdirmək məqsədəuyğun 

sayılır. Xəstələrin seqmentləşdirilməsinin məqsədi onların tələbatlarının 

öyrənilməsidir. Xüsusilə, tibb müəssisəsinə əhalinin hansı kontinqentinin 

müştəri olacağını bilmək zəruridir, onlara hansı xidmətlərin göstərilməsinə 

üstünlük veriləcək, göstərilən xidmətlərin həcmi və xərcləri baxımından ən 

perspektivli qrupları, müraciətin əsas motivi, hansı tələbatın ödənilməsi və  
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s. kimi məlumatların əldə  edilməsi zəruridir. 

 Bazarda xidmətin həyata keçirilməsinin ən mühüm məsələlərindən biri 

qiymət strategiyasıdır. Qiymətlərə asanlıqla təsir edən tibb müəssisəsi 

bazara öz xidmətlərini təklif edə bilər, gəlirinin artması yollarını 

müəyyənləşdirər. 

 Tibbi tədqiqatların və prosedurların icra edilməsi üçün, birbaşa 

xərclərin yüksək olmadığı tibb müəssisələri əldə edilmiş sabit-şərtli xərclərə 

qənaət etməklə aşağı qiymətlə bağlı siyasətin həyata keçirilməsinə üstünlük  

verir və bununla yüksək həcmdə xidmətə nail olurlar. 

 Ödənişli tibbi xidmətlərin (diş müalicəsi, protezləşdirmə, sürücülərin 

tibbi komissiyası və s.) ən geniş yayılmış növlərinin monitorinqinə xüsusi 

əhəmiyyət verilir. 

 Tibb  xidməti, həm məhsul formasında, həm də istehlakçı üçün qeyri-

maddi (pulsuz tibbi yardım göstərilməsi üçün dövlət zəmanətləri) formada 

təmin edilə bilər, yeni bazar və ya qeyri-bazar münasibətləri xidmətin 

maliyyələşdirmə mənbəyindən asılı olaraq müəyyən edilir. 

- Peşəkar fəaliyyətin nəticələrinin təzahürü; 

- Nəticənin şəxsin özündə əks olunması; 

- Xidmətin həmişə fərdi xarakter daşıması; 

- Fiziki həcminə görə nəticənin həmişə müxtəlif olması; 

- Nəticə əldə etmək üçün əvvəlcədən zəruri olan resursların həcminin 

dəqiq müəyyən edilə bilməməsi; 

- Nəticənin təzahür dövrü baxımından da müxtəlifliyi. 

- Yüksək risk səviyyəsi.  

Tibbi xidmət sahəsində hüquqi münasibətlərin subyektləri-icra hakimiyyəti 

orqanları; 

- Məcburi tibbi sığorta fondları; 

- Dövlət (bələdiyyə) tibb müsəssisələri; 

- Kommersiya və qeyri-kommersiya təşkialatları; 

- Xidmətlərin alıcıları kimi fəaliyyət göstərən vətəndaşlar və 

müəssisələrdir; 

Ödənişli tibbi xidmətlərin təşviq edilməsi yolları: 

- Şifahi danışıqla tövsiyyə və reklam; 

- İstehlakçı ilə əlaqələr; 

- Köməkçi personalın davranışı; 

- Kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə; 

- Dayanıqlı ictimai rəyin formalaşdırılması. 

Tibb müəssisələrinin mülkiyyət formaları: 
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- Dövlət; 

- Xüsusi tibb müəssisələrinin təşkilati hüququ; 

- Müalicə-profilaktika institutları; 

- Köməkçi (yeməkxana, təmizlik, çamaşırxana və s.); 

- İnzibati təsərrüfat bölməsi 

Tibb xidmətlərinin göstərilməsi bəzi  iqtisadi şərtlər daxilində həyata 

keçirilir. 

- Tibbi xidmətlərə olan tələbatın ardıcıl və gözlənilməz olması; 

- Mənəvi və maddi risk probleminin mövcudluğu; 

- Tibbi xidmətlərin qiymətinin müəyyən edilməsi. 

 B)Tibbi xidmətlərin göstərilməsi prosesində yarana biləcək 

risklər: 

1.Sosial-siyasi: 

- əhaliyə tibbi yardımın təşkilinin formaları və metodları haqqında 

qanunvericiliyin dəyişdirilməsi; 

- səhiyyənin maliyyələşdirilməsi sistemində fəyişikliklər edilməsi; 

- tibbi sığorta sisteminin təşkili və yenidən təşkili; 

- səhiyyə müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və  milliləşdirilməsi; 

- xəstələrin (müştərilərin) və tibb işçilərinin arbitraj hüquqlarının və 

digər hüquqların müdafiəsində dəyişikliklərin edilməsi və qorunması. 

2. İdarəetmə ilə bağlı risklər: 

- Sağlamlıq və tibb hüququ üzrə idarəetmə mütəxəssislərinin 

hazırlanması sisteminin  olmaması; 

- Menecerlərin uyğunsuzluğu; 

- Peşəkar hazırlığın aşağı  səviyyədə olması; 

- əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası fəaliyyətinə laqeydlik. 

3.Mülki məsuliyyətlə əlaqəli peşə riskəri: 

- Müvəqqəti tibbi və diaqnostik müdaxilə riskləri; 

- Vaxtsız müalicə-diaqnostik müdaxilə riskləri (bu qarşısının alınması 

üzrə işin olmaması və qeyri-kafi olması ilə bağlı üzə çıxır); 

- Müasir tələblərə cavab verməyən tibbi-sosial sistemin olmaması 

səbəbindən baş verən risklər. 

4.Səhiyyə işçilərinin sağlamlığına təhlükə ilə əlaqəli risklər: 

- Xüsusi infeksiyalı xəstələrdən; 

- Psixi xəstələrdən; 

- Narkoman və cinayətkar müştərilərdən yarana biləcək risklər. 

B) Ödənişli tibbi xidmətlər sisteminin inkişafına informasiya-

analitik dəstək. Faktorlar qrupunun xüsusiyyətləri: 

 



17 

 
 

 

Sağlamlıq sahəsinə investisiya qoyuluşlarının təhlili   
 

- Tarixi-psixoloji: dövlətə güvənmə vərdişi xalqın sosial riskləri baş 

verənə qədər  görünməməsinə gətirib çıxarır; 

- əhalinin biliklərinin azlığı, habelə tibbi  məqsədlər üçün yığım və 

sığorta fondlarının təcrübəsinin az olması; 

- tibbi heyətin yeni üsulla sosial xidmət göstərmək sisteminə hazır 

olmaması. 

5.Siyasi: 

- dövlətin sosial sahədə statusunun müəyyən edilməsində aydınlığın 

olmaması; 

- sosial sahənin inkişafına dair vahid konsepsiyanın olmaması; 

- müxtəlif fəaliyyət sahələri arasında qarşılıqlı əlaqələr haqqında 

qərarların işlənilməməsi. 

6.Maliyyə: 

- Sosial xidmətlərin əsas istehlakçıları olan təqaudçülərin, ödəmə etmək 

üçün maliyyə imkanlarına malik olmaması; 

- Vergi yükünün azaldılmasına yönəldilmiş tədbirlər, büdcə və 

büdcədənkənar fondların gəlir hissəsinin artımının zəifləməsinə gətirib 

çıxarması. 

7.İnstitusional: 

- Sovet dövründən miras qalan tibb müəssisələrinin büdcə şəbəkəsi, 

bütövlükdə sosial təminat üçün nəzərdə tutulmuş büdcə resurslarının 

əhəmiyyətli bir hissəsinin istehlak edir; 

- Sosial sahənin hələ də ekstensiv yolla inkişaf edən dövlət sektoru 

olaraq qalması: 

a) Xərclərin, qiymətin əsasını təşkil etməsi; 

b) Xidmət tələbatı və onun elastikliyi; 

c) Xidmət keyfiyyəti. 

Bu sahə üzrə xidmətin keyfiyyəti barədə danışsaq qeyd ettməliyik ki, 

Respublikada ödənişli tibbi xidmətin çəkisi xeyli artmışdır. Son zamanlar 

ödənişli tibb xidməti kifayət qədər səmərəli olmasını  təcrübələr sübut etmişdir. 

Respublikada sağlamlıq sahəsi anlayışı dedikdə Azərbaycan Respublikası 

Səhiyyə Nazirliyinin öhdəliyindəki sağlamlıq müəssisələrinin inkişaf 

etdirilməsi və Azərbaycan Respublikasının  Dövlət Turizm Agentliyinin 

balansında olan sağlamlıq və turizm-kurort mərkəzlərinin yenidən qurulması və 

xidmətin keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur.  

   “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” inkişaf 

konsepsiyasında yuxarıda qeyd edilən formada inkişafını özündə əhatə edir [1].    

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial inkişafının təmin edilməsi üçün  
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ölkəmizdə ümumi istiqamətlərə regionların sosial investisiya mühitinin 

gücləndirilməsi; dövlət investisiya qoyuluşlarının daha çox azkarbonlu və 

nanotexnologiyalar sahəsinə yönəlməsinə üstünlük verməsi; yerli və xarici 

investisiyaların  bu sahələrə cəlb edilməsi məqsədilə iqtisadiyyatın aparıcı 

sahələrində stimullaşdırıcı tədbirlər planının intensivləşdirilməsi; 

investisiyaların əsasən Azərbaycanın regionlarının inkişafı istiqamətli olması 

aid edilir. Respublikada sağlamlıq sahəsinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 

keyfiyyətin yüksəldilməsi və icbari-tibbi sığortaya keçirilməsi həm yerli, həm 

də xarici pasientlərin hüququnun mühafizəsi mexanizminə nəzarət ediləcək. 

Respublikada 2015-2020-ci illərdə tikilib istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan 

xəstəxana və poliklinikalarda daha çox diabet, vərəm, onkoloji xəstəliklərə 

üstünlük veriləcəkdir.  

Cədvəl-1 

Xəstəxana və Poliklinikaların tikilib istifadəyə verilməsi 

 

 Xəstəxana 

Çarpayı 

Ambulatoriya-

poliklinika 

müəssisələri, növbədə 

qəbul 

 

Cəmi 

O 

cümlədən 

kənd 

yerlərində 

 

Cəmi 

O 

cümlədən 

kənd 

yerlərində 

2006 680 - 480 70 

2007 320 51 523 153 

2008 872 40 1142 238 

2009 890 - 1460 90 

2010 886 76 710 160 

2011 1334 - 270 90 

2012 265 - 1056 240 

2013 1750 - 1485 195 

2014 380 80 727 132 

2015 210 - 290 65 

 

 Mənbə: [10].        

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin göstərişinə əsasən həm 

sağlamlıq turizmi sahəsində, həm də səhiyyədəki tibb müəssisələrinin inkişaf 

etdirilməsi məqsədilə kadr potensialının yüksəldilməsinə xüsusilə diqqət  
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ayrılmışdır.  Respublikada sağlamlıq sahəsində olan kadrların inkişaf 

etdirilməsi məqsədilə azyaşlılar evində müəyyən qədər irəliləyiş olmasa da, 

müalicə məqsədilə yaradılan tibb məntəqələrində xeyli inkişaf  müşahidə 

edilirdi. 

Cədvəl-2 

Səhiyyənin inkişafı və tibbi kadrlar 

                                                

İlin 

əvvəlinə 

 

20

08 

20

09 

 

201

0 

20

11 

20

12 

20

13 

201

4 

20

15 

201

6 

201

7 

201

8 

 Bütün 

ixtisaslarda

n olan 

həkimlərin 

sayı, min 

nəfər 

32

,4 

32

,5 

32,

8 

33

,1 

31

,4 

32

,3 

32,

4 

32

,8 

32,

5 

32.2 31.

9 

Əhalinin 

hər 10 000 

nəfərinə 

 

37

,4 

37

,0 

36,

9 

36

,8 

34

,5 

35

,0 

34,

7 

34

,6 

33,

9 

33.2 32.

6 

Orta tibb 

işçilərinin 

sayı, min 

nəfər 

62

,2 

62

,5 

62,

9 

60

,1 

57

,8 

57

,5 

56,

9 

56

,1 

54,

9 

54.5 52.

8 

Əhalinin 

hər 10 000 

nəfərinə 

 

71

,9 

71

,2 

70,

9 

66

,8 

63

,4 

62

,3 

60,

9 

59

,3 

57,

3 

56.2 54.

0 

Xəstəxana 

müəssisələr

inin sayı 

74

8 

75

2 

756 51

6 

52

3 

53

9 

553 56

6 

559 569 566 

Onlarda 

çarpayıların 

sayı, min 

 

68

,1 

67

,8 

67,

4 

45

,8 

42

,4 

43

,2 

44,

1 

46

,4 

44,

9 

45.3 44.

1 

Əhalinin 

hər 10 000 

nəfərinə 

 

78

,6 

77

,3 

76,

0 

50

,9 

46

,5 

46

,8 

47,

2 

49

,0 

46,

9 

46.7 45.

1 
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Xəstəxana 

çarpayıların

ın ümumi 

sayından: 

 

           

 

 

Xəstə 

uşaqlar 

üçün 

çarpayıların 

sayı, min 

 

11

,4 

11

,3 

11,

3 

7,

0 

5,

9 

5,

9 

6,2 6,

4 

6,1 6.1 5.9 

Hamilə və 

zahı 

qadınlar 

üçün 

çarpayıların 

sayı, min 

 

7,

4 

7,

4 

7,4 4,

6 

4,

2 

4,

3 

4,4 4,

7 

4,6 4.6 4.4 

Əhaliyə 

ambulatoriy

a-

poliklinika 

yardımı 

göstərən 

müalicə 

müəssisələr

inin sayı 

 

16

92 

 

16

95 

 

169

2 

 

16

88 

 

16

90 

 

17

25 

 

174

4 

 

17

46 

 

175

0 

 

175

8 

 

173

7 

Onlardan:  

 

          

Qadın 

məsləhətxa

nalarının və 

Qadın 

məsləhətxa

nası olan 

müəssisələr

in sayı 

31

5 

32

1 

315 21

4 

17

5 

15

2 

152 13

8 

137 137 130 
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Uşaq 

poliklinikal

arı, 

ambulatoriy

aları və 

uşaq şöbəsi 

olan tibb 

müəssisələr

inin sayı 

58

9 

59

1 

592 25

8 

28

0 

27

5 

281 25

1 

250 250 248 

Ambulator-

poliklinik 

müəssisələr

in gücü (bir 

növbədə 

gəlişlərin 

sayı), min 

10

4,

7 

10

4,

2 

102

,7 

10

2,

1 

10

3,

1 

10

5,

5 

106

,2 

10

6,

3 

107

,0 

106.

9 

105

.2 

Əhalinin 

hər 10 000 

nəfərinə 

 

12

0,

9 

11

8,

7 

115

,7 

11

3,

6 

11

3,

1 

11

4,

2 

113

,5 

11

2,

4 

111

,6 

110.

4 

107

.6 

Körpələr 

evlərinin 

sayı 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Onlarda            

Yerlərin 

sayı 

 

35

6 

35

6 

356 35

5 

21

5 

21

5 

215 21

5 

215 215 215 

Uşaqların 

sayı, nəfər 

 

10

5 

12

4 

122 14

3 

15

3 

16

8 

163 15

5 

179 167 175 

O 

cümlədən 

yetim 

uşaqların 

sayı 

38 42 55 43 8 1 - - - - - 

 

Mənbə: [10].        

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” nda nəzərdə tutulur ki, sosial sahədə tibbi 



22 

 
 

 

Anar EMİNOV   
 

xidmətlərin yaxşılaşdırılması, keyfiyyətin artırılması qarşıya prioritet məqsəd 

olaraq qoyulmalıdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün əhalinin sağlamlığının 

qorunması, bu sahədəki mütəxəssislərin biliklərinin təkmilləşdirilməsi və 

praktiki bacarıqlarının artırılması istiqamətində tədbirlər görülməsi, sosial 

cəhətdən aztəminatlı ailələrə tibbi yardımın göstərilməsi, səhiyyə 

müəssisələrinin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması və s. işlər həyata 

keçirilməlidir [1].    

Nəticə: Qeyd edilən tədbirləri reallaşdırmaq məqsədilə müxtəlif 

təbliğat-təşviqat və güzəşt proqramlarının həyata keçirilməsi vacibdir. İnkişaf 

etməkdə olan dünya ölkələrində bu sahə üzrə kifayət qədər təcrübəyə malik 

olan Türkiyə Cümhuriyyəti müəyyən güzəştlər yəni, sağlamlıq sahəsinə 

yatırılan investisiyalar üçün aşağıdakı təbliğat xarakterli cəlbedici proqramları 

həyata keçirirlər. Məsələn, Türkiyə Cümhuriyyətində sağlamlıq sahəsinə 

investisiya yatıran investor tikinti xərclərinin Əlavə Dəyər Vergisi geri ödənilir, 

ərazinin ayrılması zamanı  heç bir ödəniş tələb olunmur, həmçinin investor 

regionlarda ödəniş etmədən yatırım edə bilər, gəlir vergisi Ümumi Milli Gəlir 

vergisinin 15-90 %-i qədər güzəştlə ödənilir, alınan bütün avadanlıqlar gömrük 

vergisindən azad edilir və ən əsası  sosial müdafiə üzrə işçilərin bütün dəstəyini 

Türkiyə Cümhuriyyəti bilavasitə öz öhdəliyinə götürür. 

Təkliflər 

-Sağlamlıq sahəsinin inkişaf etdirilməsi üçün (xüsusilə yeni regionların 

tədqiqi) regional destinasiya imkanları yenidən araşdırılmalı və 5 illik strateji 

plan hazırlanmalıdır; 

- Dövretmə və investisiya modeli çərçivəsində yeni sağlamlıq 

yatırımlarına nail olmaq məqsədilə dövlət-özəl sahə   əlaqələrinin imtiyazlı 

investisiya modelini hazırlamaq. Xüsusilə orta aylıq əmək haqlarına yönələn 

sağlamlıq turizm müəssisələrinin açılışına nail olmaq; 

- Kiçik və orta sahibkarlar üçün yeni investisiya kredit faizlərinin (hal-

hazırda kredit faizlərinin 16-18% olduğu halda) endirilməsi və vergi 

güzəştlərinə nail olmaq. Məsələn avropa təcrübəsində sosial sahələrə yönələn 

kredit faizləri hal-hazırda illik 1.6-1.8% civarında dəyişməkdədir. 

 

Ədəbiyyat 

1. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı-nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 27 fevral 2014-cü il tarixli 118 nömrəli Fərmanı // 

Azərbaycan.-2004.- 12 fevral. - S. 1. 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 18 yanvar tarixli 745 

nömrəli İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi Qaydası haqqında fərmanı. 
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vəsaiti. Bakı, “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı. 2010, 188 s. 
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Ölkə mehmanxanalarında işçilərin mədəniyyət fərqlərinin yaratdığı 

konfliktlər 

 

Конфликты, зародившиеся на основе культурных различий в отелях 

страны 

 

Conflicts originating from cultural differences in the country's hotels 

 

Xülasə: Münaqişələrin idarə olunması turizmin bütün müəssisələr üçün 

xarakterik məsələdir. Bu məsələnin mədəni fərqlilik nöqteyi nəzərindən 

araşdırılması fərqlilik şəraitinin hökm sürdüyü mehmanxana biznesində 

idarəediciləri maraqlandıran amillərdəndir.  Tədqiqatın əsas məqsədi mədəni 

fərqlilik mühitində fəaliyyət göstərən mehmanxana biznesinin idarə 

olunmasında konfliktlərin təhlilidir. Tədqiqat işi elmi məlumatın toplanması və 

əldə olunan məlumatın sistemli təhlili, məntiqi ümumiləşdirmə, analiz kimi 

tədqiqat üsulları əsasında yerinə yetirilmişdir. Tədqiqat nəticəsində beynəlxalq 

ədəbiyyatdan konfliktlərin həll olunması ilə bağlı mövcud yanaşmalar 

araşdırılmış və əldə olunan məlumatlar sistemli şəkildə təhlil olunaraq, 

mehmanxana idarəçiləri ilə yanaşı, digər sənaye sahələrinə aid müəssisələrin də 

idarə olunmasında istifadə oluna biləcək bir təlimat kimi təqdim edilmişdir. 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri: tədqiqat daha geniş təcrübi məlumat tələb edir. 

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti: məqalə bu sahədə çalışan mütəxəssislər, 

tədqiqatçılar və sahəni öyrənən tələbələrin elmi və əməli biliklərinin 

zənginləşdirilməsində müsbət rol oynayacağını nəzərə alaraq hazırlanmışdır. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi və orijinallığı ondan ibarətdir ki,  bu sahə 

Azərbaycanda təşkilati davranışın bir hissəsi olaraq menecment elmi kimi 

öyrənilmədiyindən bir sıra təcrübi problemlərin həll olunmasında açar rolunu 

oynaya bilər. 

Açar sözlər: konflikt menecmenti, mədəni fərqlər, mədəniyyətlərarası 

konfliktlər. 

mailto:h.hasanov@hotmail.com
mailto:rena-sp@mail.ru
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Резюме: Управление конфликтами является характерным для 

туризма для всех предприятий. Изучение этого вопроса с точки зрения 

культурного разнообразия является одним из факторов, влияющих на 

менеджеров в гостиничном бизнесе, где существуют условия 

дифференциации. Основная цель исследования - проанализировать 

конфликты в управлении гостиничным бизнесом в среде с культурным 

разнообразием. Методология исследования - Исследовательская работа 

проводилась на основе методов исследования, таких как сбор научных 

данных и систематический анализ полученной информации, логическое 

обобщение и анализ. В результате исследования были изучены 

существующие подходы к разрешению конфликтов из международной 

литературы, и полученная информация систематически анализировалась и 

представлялась в качестве руководства, которое может использоваться для 

управления гостиничными объектами наряду с другими промышленными 

предприятиями. Ограничения исследования: Ограничения на 

исследования. Исследование требует более широкого спектра 

экспериментальной информации. Практическая значимость исследования: 

статья подготовлена с учетом того, что профессионалы в этой области, 

исследователи и студенты области будут играть положительную роль в 

обогащении своих научных и практических знаний. Научная новизна и 

оригинальность исследования заключается в том, что эта область не 

может быть частью организационного поведения в Азербайджане как 

наука управления и может играть ключевую роль в решении некоторых 

практических проблем. 

Ключевые слова: управление конфликтами, культурное 

разнообразие, межкультурные конфликты. 

 

Abstract: Research purpose:  Conflict management is characteristic of 

tourism for all enterprises. Studying this issue from the point of view of cultural 

diversity is one of the factors affecting managers in the hotel business, where 

differentiation conditions exist. The main objective of the study is to analyze 

conflicts in the management of the hotel business in an environment with 

cultural diversity. Research methodology: Research work was carried out on the 

basis of research methods, such as the collection of scientific data and a 

systematic analysis of the information received, a logical synthesis and analysis. 

Research outcome: As a result of the study, existing approaches to conflict 

resolution from international literature were studied, and the information 

obtained was systematically analyzed and presented as a guide that can be used 

to manage hotel facilities along with other industrial enterprises. Limitations of 

research: Limitations on research. The study requires a wider range of  
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experimental information. The practical significance of the study: the article 

was prepared taking into account the fact that professionals in this field, 

researchers and students of the region will play a positive role in enriching their 

scientific and practical knowledge. Scientific novelty and originality of 

research: lies in the fact that this area cannot be part of organizational behavior 

in Azerbaijan as a management science and can play a key role in solving some 

practical problems. 

Keywords: conflict management, cultural diversity, intercultural 

conflicts.    

Mədəniyyət anlayışı mütləq şəkildə insanlar arası münasibətdə mühüm 

təsiredici amil kimi qarşımıza çıxmaqdadır. Bu müəyyən qrup insanların elə 

ortaq xüsusiyyət və bilikləri toplusudur ki, buraya dil, din, mətbəx, sosial adət-

ənənələr, musiqi, incəsənət və s. aiddir. Dillərin yaranması üzrə peşəkar 

tədqiqatlar mərkəzi bu məsələ ilə bağlı araşdırmalarının nəticəsi olaraq 

mədəniyyəti “sosiallaşma vasitəsilə öyrənilən ortaq davranış və ünsiyyət 

forması, şüurlu yaradıcılıq və anlama” [4] kimi müəyyənləşdirmişdir. 

Ümumilikdə isə mədəniyyət daha öncə qeyd olunduğu kimi din, mətbəx, 

geyim və geyim tərzimiz, dilimiz, ailə vəziyyətimiz, musiqi, nəyin doğru nəyin 

yalan olması ilə bağlı inanclarımız, masa arxasında oturma tərzimiz, qonaqları 

salamlama formamız, sevdiklərimizlə davranış tərzimiz və milyonlarla digər 

nüansları özündə birləşdirən kompleks bir anlayışdır.  

“Culture” sözü fransız terminidir ki, bu da özlüyündə latın sözü olan 

becərilmə, boya başa çatma mənasını daşıyan “colere” sözündən yaranmışdır. 

Etimoloji baxımından bir sıra başqa sözlərlə birlikdə artımı sürətləndirən 

fəaliyyəti ifadə edir. 

İnsan sosial varlıqdır və tarix dərsliklərində də qeyd olunduğu kimi, 

təxminən 25 min il öncə ilk insanlar bir araya gələrək icma halında yaşamağa 

başlamışlar. Bu birlik nəticəsində insanlar ortaq vərdiş və davranışlara 

yiyələnmişlər. Bu vərdiş və davranışlara gələcək nəsili təmsil edən körpəyə 

qulluqdan başlayaraq qida təminatı üsullarına kimi geniş spektri əhatə edən 

xüsusiyyətlər də aiddir. Hətta müasir dövrdə belə dünyanın müxtəlif 

şəhərlərində qida təminatı ilə bağlı fərqli bazarlıq etmə xüsusiyyətləri müşahidə 

olunmaqdadır. Paris şəhərinin əhalisi marketlərə gündəlik olaraq baş 

çəkmələrinə baxmayaraq Kanadanın əksər şəhərlərində  insanlar bazarlıq 

tələbatlarını həftəlik alış veriş etməklə təmin etməkdədirlər. Mədəniyyət 

sahəsində geniş tədqiqatlar aparmış və bu amilin münaqişələrə təsirini 

müəyyənləşdirmiş dünya şöhrətli alim Cert Hofşted “insan beyninin bu 

kateqoriya insanları digərlərində fərqləndirən kollektiv proqramlaşdırılması” [4]   

prosesi kimi müəyyənləşdirmişdir.  
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Bu tərifdə açar söz “kollektiv proqramlaşdırılma”-dır ki, insan dünyaya 

gələndən bu prosesi öz həyatının hər bir mərhələsində hiss edir. Hətta 

valideynlər yeni dünyaya gəlmiş körpəni doğum evindən çıxarıb evə gətirib 

onun yatacağı yeri müəyyənləşdirərkən həmin şəxsin beyninin 

proqramlaşdırılmasında ilk addımı atmış olurlar. Belə ki, Azərbaycanda ən azı 

bir neçə il valideynlərlə eyni otaqda qaldığı təqdirdə, Amerikan ailələrində elə 

ilk gündən tam ayrı otaqda gecələyən körpənin sonrakı həyatı da buna uyğun 

şəkildə proqramlaşır. Bu mədəni seçim şəxsiyyətin qərar qəbul etmə, fikir 

azadlığı, cəmiyyətdə oynadığı rol, problem həll etmə bacarıqları, asılılıq və 

qarşı asılılığında özünü nəzərəçarpacaq şəkildə göstərir. Valideynlər adətən, 

övladları öz mədəni mühitləri və cəmiyyətlərində uğurlu mövqeyə çatmaqları 

üçün onlara bacardıqları ən düzgün yolu göstərir və istiqamətləndirirlər. Lakin 

burada xüsusilə fikir verməli olduğumuz açar söz “öz” ifadəsidir. Belə ki, 

həqiqətən də doğru və yanlış, normal və qeyri-normal, pis və yaxşı olmaqla, 

inanc və mədəniyyətin formalaşdırdığı mütləq şəkildə eyni formada təyin 

olunmamış anlayışlar müxtəlif cəmiyyətdə fərqli qəbul olunmuşdur. Təəssüf ki, 

hər bir mədəniyyəti təmsil edən qrup övladlarına sırf öz mühitlərində doğru 

olan təlimatları verir ki, bu da insan həyatında yaşanan konfliktlərin bəziləri 

üçün səbəb rolunu oynayır. Tədricən, insan böyüdükcə onun valideynləri 

tərəfindən aşılanmış olan regional, milli anlayışlar artıq inanclara çevrilir ki, 

bunları da sonradan dəyişmək çətin və çox zaman da mümkünsüz olur. Sadəcə 

bizə bənzəmədikləri üçün digər mədəniyyətləri təmsil edən insanların inanc və 

xüsusiyyətlərini qəribə, qeyri adi kimi qəbul edirik. 

 Hər bir insan həyatı boyunca öyrəndikləri əsasında müəyyən düşüncə, 

hissiyyat və potensial fəaliyyət xüsusiyyətləri qazanır. Bu qazanılan 

xüsusiyyətlərin əksəriyyəti insanın öyrənməyə daha həssas olduğu uşaqlıq 

dövrünə təsadüf etməkdədir. 

“İnsan beynində müəyyən düşüncə, hissiyyat və potensial fəaliyyət 

xüsusiyyətləri yaranan kimi artıq insana yeni bir tərzin öyrənilməsi üçün daha 

çox zaman tələb olunur. Yəni ki, insan yeni xüsusiyyətləri öyrənmək üçün daha 

öncə öyrəndiklərini unutmaq məcburiyyətindədir ki, bu da birinci dəfə 

öyrənməkdən daha çətindir.” 1 

Müasir kompüterlərin proqramlaşdırılma üsullarına analoji olaraq 

demək olar ki, yuxarıda qeyd olunan düşüncə, hissiyyat və potensial fəaliyyət 

xüsusiyyətləri insan beyninin proqramlaşdırılmasıdır. İnsanın 

proqramlaşdırılma mənbələri isə onun böyüdüyü sosial mühitdir ki, bu da 

ailədən başlanır, qohumlarla davam edir, məktəblər, gənclər üçün klublar, iş 

yeri və əhatə dairəsi ilə yekunlaşır.  

“Şərti olaraq adlandırdığımız beyinin proqramlaşdırılması əslində 

mədəniyyətdir (culture)”. 1 
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Bu sözün latın dilindən qaynaqlanan bir sıra mənaları ifadə etdiyi 

məlumdur. Qərb dillərində culture sözü sivilizasiya və ya beyinin inkişafı 

mənasını daşıyır ki bu da adətən təhsil, incəsənət və ədəbiyyatla mümkün olur.  

Bu mədəniyyətin daha məhdud çərçivədə izahıdır.  Sosial antropologiya 

cəmiyyəti öyrənən elmdir ki, buraya yalnız beyni inkişaf etdirən fəaliyyətlər 

deyil həmçinin salamlaşma, qida, hisslərin göstərilməsi və ya gizlədilməsi, 

başqalarından fiziki məsafə saxlamaq bədən gigiyenası kimi daha kiçik 

nüansları da aiddir. 

Mədəniyyət irsi fenomen olmayıb, insanın yaşadığı sosial mühitlə 

əlaqəlidir. İnsanın mənəvi proqramlaşdırılmasının  unikallıq dərəcəsi adlanan 

“Qrafiki 2-1” aşağıda göstərilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qrafik Ceyrt Hofşted, Ceyrt Jan Hofşted və Mikayıl Minkovun birgə 

fəaliyyətinin nəticəsi olaraq ortaya çıxardıqları “Mədəniyyət və Təşkilatlar” 

(Culture and Organizations) əsərindədir. Burada şirkətin rəqabətli bazar 

mühitində məcazi mənada desək - sağ qalması üçün, mədəniyyətlər arası 

əməkdaşlıq və onun rolundan bəhs olunur. Piramidanın birinci mərtəbəsində 

insanın təbiətindən  bəhs olunur. Bu bəşər övladına xas ortaq cəhətlərdən 

ibarətdir ki, Rusiyadakı bir alimlə Avstraliyadakı aborigeni birləşdirən 

xüsusiyyətlər toplusudur. İnsanlarda genetik olaraq ötürülən və irsən keçən 

fiziki və psixoloji fəaliyyətimizi müəyyənləşdirən formuladır. Bunun kompüter 

analogiyası isə ümumi “əməliyyat sistemi” adlanır. İnsanın qorxu, qəzəb, sevgi, 

sevinc, qəmginlik və utanmaq kimi hisslərini ifadə etməsi, digərləri ilə ünsiyyət 

saxlamaq və ətraf mühiti müşahidə etmək kimi bacarıqları buna aiddir.  

Lakin burada önəmli məqam ondan ibarətdir ki: “İnsanın bu hisslərindən 

istifadə etməsi tərzi, qorxusunu, sevincini və müşahidələrini necə ifadə etməsi 

mədəniyyət çərçivəsində müəyyənləşdilir.” 1 

Mədəniyyət piramidanın ikinci mərtəbəsinə aiddir və artıq bundan 

sonrakı mərhələ hər hansı başqa insanla uyğunluq təşkil etməyən insan 

şəxsiyyətidir. Bu qismən insanın qazandığı irsi xüsusiyyətlər və qismən də  

Şəkil 1:  İnsanın mənəvi proqramlaşdırılması 
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sonradan qazanılmış öyrənilən xüsusiyyətlərdir. Öyrənilən xüsusiyyətlər 

kollektiv proqramlaşdırma və həmçinin unikal təcrübələrin təsiri nəticəsində 

əldə olunan dəyişikliklərdir. 

Əvvəllər mədəniyyət faktoru irsi xüsusiyyət kimi öyrənilirdi, bunun da 

əsas səbəbi o idi ki, alimlər və tədqiqatçılar insan qrupları arasında mədəniyyət 

xüsusiyyətlərinin nəzərəçarpacaq fərqliliklərini başqa cür izah edə bilmirdilər. 

Beləliklə daha yaşlı nəsildən öyrənməklə gələcək nəsili tərbiyələndirmək 

məsələsini nəzərdən qaçırırdılar. 

“ABŞ-da müəyyən etnik qrupların birinin digərindən (ağ dərililərin qara 

dərililərdən) daha ağıllı olub olmaması ilə bağlı mütəmadi olaraq elmi 

müzakirələr keçirilir. Genetik fərqlərlə bağlı arqumentlər asiyalıları Amerika ağ 

dərililərindən daha ağıllı olduğunu sübut edir. Lakin dərrakə və şüurun 

mədəniyyətdən asılı olmadığını sübut etmək çox çətindir və hətta mümkünsüz 

sayıla da bilər. Misal üçün vurğulamaq olar ki, amerikadakı qara dərililərin 

böyük əksəriyyəti maddi rifah baxımından ağ dərililərdən daha aşağı mövqe 

tutmuşlar. Bu da təbii ki, əhalinin təhsil səviyyəsinə də təsirsiz qalmamışdır. 

Yəni ki, fərqli ölkələrdə insanların intellekt səviyyəsi ilə onların mədəniyyəti 

arasında hər hansı uyğunluq tapmaq mənasızdır.” 1 

Mədəniyyətlə bağlı yanaşmalar fərqli olduğu kimi, elə mədəniyyət 

sözünə də fərqi baxış bucaqları mövcuddur. Culture – tərif vermək üçün kifayət 

qədər çətin termin sayılır. Amerikan antropoloqları Krober və Kluxon bütün 

mövcud konsept və tərifləri tənqidi təhlil edərək araşdırma aparmış və 164 

fərqli tərif müəyyənləşdirmişdir.  

“Mədəniyyət bilik, inam, incəsənət, hüquq, adət-ənənə və cəmiyyətin bir 

üzvü kimi insan tərəfindən qazanılmış hər hansı digər bacarıq və vərdişlərdir.” 

5 

Qazanılmış olduğu və insan cəmiyyətində formalaşan mədəniyyət 

anlayışı az öncə də qeyd olunduğu kimi irsi xüsusiyyətlər daşımayır. Bu 

səbəbdən də hər bir insana xas olan ümum bəşəri xüsusiyyətlər və fərdi insan 

xarakteri ilə yanaşı 3-cü ölçü insan mədəniyyətidir.  

Mədəniyyətin bir sıra təbəqələri vardır ki, bunlar vasitəsi ilə biz onu 

dərk edir və müəyyənləşdiririk. Bu təbəqələr sanki dərinlik səviyyələridir və 

onların vasitəsilə biz insanın əsl düşüncə və hisslərini qismən anlaya bilərik.  

“Bir sıra alimlər tərəfindən dəstəklənən bu yanaşma mədəniyyətin a) 

görünən artefaktlar; b) dəyərlər və c) məğzi təşkil edən səbəb;” 5 

Bunu həyatımıza qısa şəkildə tətbiq etsək belə bir nümunə gətirmək 

yerinə düşər: Tutaq ki, hər hansı şirkətin binasına daxil olursunuz. Burada 

gördükləriniz binanın daxili interyeri və qoxusu, mebellərin düzülüşü, işçilərin 

geyimi və bir birilərinə müraciət tərzləri, arxiv sənədləri, fəlsəfə ilə əlaqəli 

şüarlar və digər vizual obyektlər “a) görünən artefaktlar”-a aiddir. Belə ki,  
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gördüklərimiz bizə yalnız səthi məlumat versə də ümumi bir təsəvvür 

yaratmaqda böyük rol oynayır. Bu tip məlumatların üzərində analiz edib hər 

hansı nəticəyə gəlmək ona görə çətindir ki, məlumatı əldə etmək asan lakin 

onun yozulması çoxvariantlıdır. Biz qrup daxilində mühitin necə yarandığını və 

nələrdən ibarət olduğunu görə bilərik lakin məsələnin görünməyən tərəfində 

məhz nəyə görə qrupun bu şəkildə davrandığını tapmada mütləq çətinlik 

çəkəcəyik. Bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün biz ilk növbədə davranışa səbəb 

olan dəyərləri müəyənləşdirməliyik. Dəyərlərin müəyyənləşdirilməsi daha çətin 

proses olduğundan hər hansı şirkət haqqında fikir yürütmək üçün əsas qərar 

verən şəxslərlə müsahibələr təşkil etmək və ya sənədləri gözdən keçirmək lazım 

olacaqdır. Hətta bu məlumatlar belə bizə mədəni dəyərlərin yalnız xarici 

təsvirini yaratmaq imkanı verəcəkdir. Aşağıda izah etdiyimiz bu yanaşmanın 

vizual təsviri göstərilmişdir. 

 

 

 
Mədəniyyət anlayışının izahını verdikdən sonra artıq mədəni fərqlərlə 

bağlı fikir yürüdə bilərik. Ümumilikdə nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, konfliktlər 

şirkət daxili mədəniyyətə birbaşa aid ola bilərlər və çox zaman da konfliktin 

müddəti  mədəni fərqlərdən asılı olur. Mədəniyyət insanlar arası münasibətlərdə 

həll edici rol oynaya bilir.  

Mədəniyyət yalnız insanlara və insan qruplarına aid olmayıb həmçinin 

təşkilati davranışa da şamil olunur. Şirkətlərdə gündəlik həyat tərzi və üsul 

fərqliliyi onlarda olan mədəni fərqlərdən irəli gəlir.  

“Təşkilati mədəniyyəti bir təşkilat daxilindəki insanlara istiqamət verən 

normalar, davranışlar, dəyərlər, inanclar, alışqanlıqlar sistemi olaraq 

anlaşılmaqdadır. Başqa sözlə desək, şirkət mədəniyyəti təşkilat daxilində 

üzvlərin düşüncə və davranışlarını formalaşdıran dəyər və inanclardır” 2, s.  

Şəkil 0:  Mədəniyyət səviyyələri və qarşılıqlı əlaqəsi, Şayn 1984 
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169 

Şirkət əməkdaşlarını ortaq inanclar, dəyərlər. Normalar, adət ənənələr 

çərçivəsində cəmləşdirən və eyni zamanda təşkilatın ətraf mühitdə baş verən 

hadisələrə uyğunlaşması baxımından həll edici rol oynayan mədəniyyətin 

əhəmiyyəti əvəzolunmazdır. Şirkət mədəniyyəti, dinamik bir mühit daxilində 

mövcud olan müəssisələrin dəyişən mühit şərtlərinə və gözləntilərinə dəstək 

olaraq, ətraf mühitlə uyğunlaşma kimi əsas funksiyalardan birini təmin edir.  

Nəticə 

Təşkilati mədəniyyət şirkət üzvlərinə fərqli bir şəxsiyyət qazandıran və 

şirkətlə olan mənəvi əlaqələri gücləndirən, təşkilat üzvləri tərəfindən paylaşılan 

önəmli xüsusiyyətləri əhatə edir. Mədəniyyət anlayışına bu simvolik yanaşma 

təşkilata canlılıq kimi bir unikallıq qazandırır. 

Dəyərlər üzvlərin nəyi önəmli gördüklərini müəyyənləşdirərək istəklər, 

seçimlər, arzu edilən və ya edilməyən vəziyyətlərdə ölçü kimi çıxış edirlər. 

Məntiqlə demək çətin deyil ki, fərdlərin dəyərləri şəxsi məqsədlərinə çatmaq 

üçün rəhbər rolunu oynadığı kimi, təşkilatin hər kəs üçün ortaq olan dəyərləri 

də müəssisənin məqsədlərinə çatmasına xidmət edir. Həmçinin bir təşkilatın 

təməl məqsədləri, ideyaları, standartları da dəyərlərdə əks olunur. Dəyərlər 

təşkilatda rəhbərlik və işçilərin davranışlarında nəyin önəmli olduğunu 

göstərməkdədir.  
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Turizm sahəsində sahibkarlığın inkişafının prioritet istiqamətləri 

Priority directions of development of entrepreneurship in the sphere of 

tourism 

Приоритетные направления развития предпринимательства в сфере 

туризма 

Xülasə: Məqalədə turizmin inkişafının xüsusiyyətləri, turizm sahəsində 

sahibkarlığın dəstəklənməsi üzrə dövlət siyasəti nəzərdən keçirilmiş, ölkədə 

turizm sferasında sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi bazanın 

və onun dəstəklənməsi üzrə dövlət siyasətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

müəyyən edilmişdir. Müəllif, turizm sahəsində sahibkarlığın tənzimlənməsi və 

dəstəklənməsi üzrə xarici ölkələrin təcrübəsini təhlil edərək, elmi analizin 

nəticələrini təqdim edir və belə nəticəyə gəlir ki, bu dövlət tənzimlənməsi 

tədbirləri həm ölkənin daxili və xarici turizmindəki proseslərə, həm də onun 

infrastrukturuna (mehmanxana, kafe, restoran, nəqliyyat xidmətləri) birbaşa 

təsir edir. Bu obyektlər kiçik, orta və iri sahibkarlıq strukturlarını təşkil edir və 

onların inkişafı məşğulluğu təmin edir, əhalinin gəlirlərinin artımına şərait 

yaradır.  

Açar sözlər: turizmdə sahibkarlığın dəstəklənməsi üzrə dövlət siyasəti, 

turizm sənayesi, turizm infrastrukturu, maliyyə dəstəyi, normativ-hüquqi baza. 

 

Abstract: In the article were considered the peculiarities of tourism 

development, state policy of support of entrepreneurship in tourism sphere, 

ways of improve of state policy of support of entrepreneurship in the tourist 

sphere in the country and regulatory and legal framework regulating 

entrepreneurial activity in the sphere of tourism are determined. 

The author, analyzing the practice of foreign countries in the field of 

state regulation and support of entrepreneurship in tourism sphere, presents the 

results of scientific analysis and draws the conclusion that these state regulation 

measures are designed to influence both the direct processes of movement in 

internal and external tourism in the country and the development of it 

infrastructure: hotels, cafes, restaurants, transportation services. 

These objects are small, medium and large business structures, the 

development of which provides employment and contributes to the growth of 

incomes of the population. 
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Резюме: В статье рассмотрены особенности развития туризма, 

государственной политики поддержки предпринимательства в 

туристической сфере, определены пути совершенствования 

государственной политики поддержки предпринимательства в 

туристической сфере в стране и нормативно - правовой базы 

регулирующую предпринимательскую деятельность в сфере туризма. 

Автор, анализируя практику зарубежных стран в сфере государственного 

регулирования и поддержки предпринимательства в сфере туризма, 

представляет результаты научного анализа и делает выводы, что данные 

меры государственного регулирования призваны воздействовать как на 

непосредственные процессы движения во внутреннем и внешнем туризме 

в стране, так и на развитие его инфраструктуры: гостиниц, кафе, 

ресторанов, транспортных услуг. Эти объекты представляет собой малые, 

средние и крупные предпринимательские структуры, развития которых 

обеспечивает занятость и способствуют росту доходов населения.  

Ключевые слова: Государственная политика поддержки 

предпринимательства в туризме, индустрия туризма, инфраструктура 

туризма, финансовая помощь, нормативно-правовая база. 

 

 Dövlətlərarası əlaqələrin və mədəniyyətlərarası inteqrasiyanın 

qloballaşması turizmin dünyada və ölkəmizdə inkişafı üçün stimul rolunu 

oynayır. İxtisaslaşmış turizmin milli iqtisadiyyatın inkişaf strategiyasında 

prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirilməsi turizmin inkişafı 

istiqamətində görülən işlərin davamlılığına xidmət etməklə yanaşı, Azərbaycan 

Respublikasının cəlbedici turizm bölgəsi kimi qabaqcıl mövqe tutmasına imkan 

yaradır. Eyni zamanda, qarşılıqlı əlaqələrdən və mövcud turizm potensialından 

səmərəli istifadə etməklə turizm sənayesinin iştirakçıları arasında əməkdaşlığın 

inkişafına və Azərbaycanda turizm xidmətləri üzrə keyfiyyətin yüksəldilməsinə 

gətirib çıxarır.  

Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşdırılmış turizm sənayesinin 

inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsində turizm sektorunda əlverişli mühitin 

formalaşdırılması, regional turizmin inkişafı, milli turizmin keyfiyyət sisteminin 

yaradılması hədəfləri müəyyən edilmişdir. Hədəflərin reallaşması nəticəsində 

turizm infrastrukturunun yaxşılaşdırılmasına, turizm və rekreasiya zonalarının 

yaradılmasına, viza prosedurunun sadələşdirilməsinə və standartlaşdırma və  
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sertifikatlaşdırma sisteminin təkmilləşdirilməsinə nail olunacaqdır.  

 2012-2017-ci illərin statistik göstəricilərindən aparılmış olan təhlilə 

görə, turizm Azərbaycanda daim inkişaf edən sektorlardan biri olmuşdur. Belə 

ki, son 5 ildə Azərbaycanın turizm sektorunda servis fəaliyyəti ilə məşğul olan 

sahibkarlıq subyektlərinin və turizm məqsədilə gələn xarici ölkə vətəndaşlarının 

sayında müvafiq olaraq 4,5 və 8,5 faiz orta illik sabit artım müşahidə edilmişdir. 

Hazırda turizm sənayesinin ölkə üzrə ÜDM-də və məşğulluqda birbaşa payı 

müvafiq olaraq 4,5 və 3,3 faiz təşkil edir. 

 Ümumdünya Turizm Təşkilatının ekspertləri müəyyən etmişlər ki, 

ölkədə turizmin inkişaf tendensiyası ilə ümumi iqtisadi vəziyyət arasında sıx 

əlaqə mövcuddur. Səyahətlərin dinamikası isə ölkədə olan iqtisadi vəziyyətə 

çox həssasdır. Azərbaycanda turizmin mövsümilik problemləri aradan 

qalxdıqca getmə və gəlmə turizminin inkişafındakı intensivlik də özünü biruzə 

verir. Daxili və gəlmə turizm - iqtisadiyyata, daha pozitiv istiqamət göstərərək  

fəaliyyətin aktivləşməsinə əhəmiyyətli şərait yaradır. Həm turizm sənayesində, 

həmdə onunla əlaqədə olan digər sahələrdə əhalinin məşğulluğunun 

yüksəldilməsini, milli gəlirin artmasını, kənd təsərrüfatı və ekoturizmin iqtisadi 

göstəricilərinin artmasını, mehmanxana, restoran, əyləncə biznesini inkişaf 

etdirməklə, iqtisadiyyatın diversifikasiyasına nail olmağı və turizm sahəsinin 

fəaliyyətini strateji hədəflər səviyyəsində qurmağı öz qarşısına məqsəd qoyur.  

 Turizm rentabelli iqtisadi sahələrdən birini əks etdirir. Neftçıxarma və 

avtomobil sənayesini çıxmaq şərtilə üç ən iri ixrac sənayesinin tərkibinə 

daxildir. Turizm sahəsinə bilavasitə xidmət edən iqtisadiyyatın 

diversifikasiyasına: nəqliyyata, rabitəyə, tikintiyə, ticarətə, mehmanxana 

biznesinə və s. kömək edir. İnfrastrukturun yenidən layihələndirilməsi, rabitə 

sahəsinin innovativ konstrusiyalarla dəstəklənməsi, tikinti sahəsinin yerli 

istehsal məhsulları ilə təmin olunması, biznes sahəsinin intellektual imkanlar 

nəzərə alınaraq inkişaf etdirilməsi gələcəkdə Azərbaycanın turizm sahəsinə 

xarici investisiyanın cəlb olunması üçün real təşviq rolunu oynayır. 

Mehmanxana biznesinə gəldikdə isə, bu sahə keyfiyyətin idarəolunması prinsipi 

ilə müvəffəqiyyət qazanan biznes sahəsidir. Turizm sektorunda 

müvəffəqiyyətlər əldə etmiş ölkələrin təcrübəsinə əsaslanaraq demək olar ki, 

otel və mehmanxana biznesi konkret ehtiyaclar üzərində qurulan sahədir.  

Regionun turizm potensialı nəzərə alınmaqla bazarın hərtərəfli araşdırılması, 

istehlakçıların zövq və arzularının öyrənilməsi, xidmət çeşidinin 

planlaşdırılması, tələblərin formalaşdırılması, reklam və tanıtımın təşkili, 

rəqabət mühitinin təsbit olunması, mehmanxananın nömrə fondunun 

müəyyənləşdirilməsi mehmanxana biznesinin təşkilinin əsas mexanizmləridir. 

Bu sektor regionlar üzrə qeyri-bərabər inkişaf etmişdir. Regionlardakı turizm  
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resurslarının unikallığı gözlənilməklə işlənib hazırlanması və turizm məhsulu 

kimi çıxış etməsi həmin bölgəyə gələn turistlərin uzunmüddətli gecələməsini 

təmin etməklə yanaşı digər sahələrin müştəri bazasını təmin etmiş olur. 

Bilavasitə, kənd təsərrüfatının, nəqliyyatın, ticarətin inkişafına şərait yaranmış 

olur. 

 Ölkəmizdə xüsusilə etnoqrafik turizm növünün inkişaf etdirilməsi 

yönündə addımlar atılmalıdır. Əl işləri sənəti və qədim ənənələrin həyat 

fəaliyyətinin bir hissəsinə çevrilmiş regionların turizm marşrutlarının üzərində 

yerləşməsi burada gəlmə və daxili turizmin təmin olnmasında böyük rol 

oynayır. Turistlərin yerləşdirilməsi, qidalanması və əyləncəsinin təmin 

olunması ilə ahəngdarlıq yaratmağa çalışan turizm müəssisələri etnik 

əhəmiyyətli turizm regionlarında maarifləndirici xarakterli plakatlar və məlumat 

lövhələrilə bir neçə xarici dildə bölgənin daha da məşhurlaşmasına yol aça 

bilərlər. Türkiyə Cümhuriyyətinin turizm sektoru üzrə təcrübəsini nəzərə alacaq 

olsaq, burada da etnik əhəmiyyətli turizm resurslarının xarici turistləri daha çox 

cəlb etdiyini görəcəyik. Qədim Osmanlı saraylarının ihtişamlı görünüşü, 

Osmanlı kulinariya mədəniyyətinin genişliyi, qonaqpərvərlik mədəniyyətinin 

müasir xarakter alması xarici turistlərin diqqətini daha çox cəlb edir. Burada 

xalq arasında daha geniş yayılmış “Kuyumculuk”-gümüş üzərində süsləmə-

bəzəmə, əl işləri sənəti, ebru bəzək sənəti, dəri üzərində əl işləri sənəti xarici 

turistlərin axınını təmin edən faktorlardandır. Sadəcə bu istiqamətdən baxsaq, 

Türkiyənin Ərzurum, Trabzon, Giresun, İstanbul şəhərlərində ixtisaslaşmış 

turist bazarlarına rast gəlmək olar. Bu harmoniya turistlərin qidalanma və 

yerləşdirmə sahələrinə də təsir etmişdir. Ona görə turizm sahəsində qabaqcıl 

ölkələr siyahısına daxil ola bilmişdir. Bunun prototipi olaraq Azərbaycanda da 

bölgələrimizin etnik potensialını səfərbər etməklə, istər Quba-Xaçmaz 

regionunda, istər Şamaxı-İsmayıllı(Lahıc-Basqal), Qəbələ, Zaqatala-Balakən, 

Lerik, Lənkəran-Astara regionlarında bu və buna bənzər layihələri həyata 

keçirmək, sərgilər, shoping festivalları keçirmək məqsədəuyğun olardı. Bütün 

bunlara sistemli yanaşmaqla müvafiq regionların turizm obyektlərinin müştəri 

bazasını təmin etmiş olar, yerli və xarici investorların diqqətini bu istiqamətdə 

yatırımlar qoymağa təşviq etmək olar.  

Əsasən, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədar qarşıya qoyulan 

problemlərin həllində, neftdən asılılığın tədricən aradan qaldırılmasında 

turizmin spesifik növlərinin, du sahədə sahibkarlıq strukturlarının inkişafı 

stimullaşdırılmalıdır.  

Turizm sahəsində sahubkarlıq dünya iqtisadiyyatının qabaqcıl və 

dinamik inkişaf edən sahələrindən biridir. Bir çox inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdəturizm sənayesinin dəstəklənməsi üzrə tədbirlər və siyasətin həyata  
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keçirilməsi ilə bu sahədə sahibkarlıq daim inkişaf edərək milli iqtisadiyyatın 

aparıcı həlqələrindən birinə çevriləcək. Bu ölkələrdə turizmdə sahibkarlıq 

fəaliyyətinin dəstəklənməsi üzrə həyata keçirilən tədbirləri aşağıdakı prinsiplər 

üzrə sistemləşdirmək olar: təsir səviyyəsinin ölçüsünə görə,  təsir alətlərinə 

görə, təsir miqyasına görə. Turizm sahəsində sahibkarlığın tənzimlənməsi və 

dəstəklənməsi üzrə tədbirlərin sistemləşdirilməsi aşağıdakı sxemdə verilmişdir:  

 
 

Təqdim olunan sxemi konkretləşdirək. Belə ki, təsir səviyyəsinin 

ölçüsünə görə birbaşa və dolayı tədbirlər. Turizm sahəsində sahibkarlığın 

tənzimlənməsi və dəstəklənməsinin birbaşa metodlarına sahubkarlığın inkişafı 

üzrə normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirlməsi, büdcə investisiyaları və 

subvensiyaları. Hüquqi dövlət şəraitində turizm sahəsində sahibkarlığın 

tənzimlənməsi və dəstəklənməsinin normativ-hüquqi bazasına xüsusi diqqət 

yetirilməlidir. Belə ki, qeyd olunan baza turizm sənayesində fəaliyyəti xüsusi 

şəkildə nizamlayır və tənzimləyir, eləcə də onun inkişafını stimullaşdıraraq 

turizm sahəsində sahubkarlıq subyektlərinin dövlət maliyyə, maddi və 

informasiya resurslarından istifadə etməsi üçün əlverişli şərait yaradır. 

 Bir çox ölkələrdə dövlət tərəfindən turizm sahəsində sahibkarlıq 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün lisenziyaların alınması zəruridir. Dövlət 

tərfindən subyensiyalar marketiunq və informasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 

kadrların hazırlanması, eləcə də beynəlxalq ticarət, yarmarka və sərgilərdə 

iştirak etmək üçün verilir. Bir sıra ölkələrdə ayrı-ayrı şəhərlərdə turizm 

sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarların dövlət tərəfindən dəstəklənməsi üzrə 

normativ sənədlər qəbul edilir. Məsələn, 2014-ci ilin yanvarında Çində “Qançju  
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şəhərinin Nanşa rayonunda turizmdə sahibkarlığın inkişaf fondunun idarə 

olunmasına yanaşma” qüvvəyə mindi. Bununla Nanşa rayonunda qeydiyyatdan 

keçmiş və iki il müddətində fəaliyyət göstərən və illik dövriyyəsi üç milyon 

yuandan çox olan turizm agentlikləri və turoperatorların inkişafına 500 000 

yuan məbləğındə birdəfəlik subsidiyalar verilməyə başlanmışdır. Bundan əlavə, 

beş, dörd, üç ulduzlu mehmanxanaların inkişafına 1 000 000 yuan, 500 000 

yuan, 100 000 yuan məbləğındə subsidiyalar verilir.  

Dolayı stimullaşdırma alətlərinə vergitutma sahəsində müxtəlif 

güzəştlər, innivasiyaların təşviqi, kiçik sahibkarlığın dəstəklənməsi 

infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və s. misal göstərmək olar. Çində dövlət 

tərəfindən Turizmin inkişafı fondu yaradılmışdır, turizm sahəsində 

sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi üzrə səyləri aktivləşdirmişdir. Bu fond 

kiçik sahibkarlıq üçün əlavə maliyyələşdirməni və vergi güzəştlərini təmin edir.   

Hesab edirik ki, Azərbaycan Respublikasında da dövlət tərəfindən 

maliyyələşdirilən “Turizm sahəsində kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf 

fondu”nun təsis edilməsi məqsədəuyğun olardı. Eləcə də dövlət tərəfindən 

turizm fəaliyyətinin inkişafına daxili və xüsusən də xarici investisiyaların cəlb 

edilməsinin təşviqi üzrə təcili tədbirlərin planının reallaşdırılması zəruridir.  Bu 

tədbirlər planı turizm müəssislərinin inkişafını stimullaşdırmağa, payçı 

mülkiyyət, holdinq şirkətlərində birləşmə, aktivlərin alınması və digər təşkilati-

iqtisadi mexanizmlər əsasında iri turizm infrastrukturu obyektlərinin tikintisinə 

özəl sahibkarlıq subyektlərini yönləndirməyə şərait yaradır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, qanunvericilikdəki böşluqlar, eləcə də təbii 

resursların istifadəsi məsələlərini tənzimləyən qanunverici baza bir çox hallarda 

turizmin inkişafının qarşısında maneələrə çevrilir.  

Həmçinin, beynəlxalq turizm əməkdaşlığı sahəsində sahibkarlığın 

dəstəklənməsi üzrə yerli və xarici təşkilatların əməkdaşlığı üçün xüsusi şəraitin 

yaradılması zəruridir. Bunun üçün xaricdə turizm agentlikləri, turist otelləri və 

digər biznes layihələrə yerli sahibkarlıq strukturlarını cəlb etmək lazımdır.  

Turizm sahəsində fəaliyyət göstərən sahubkarlıq strukturlarına vergi 

güzəştlərinin təqdim edilməsi aspektində qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin bəzi 

nisbətən zəif inkişaf etmiş regionlarında bu subyektləri mənfəət vergisindən beş 

il müddətinə azad etmək məqsədəuyğun olardı.  

Ölkənin əsas pul-kredit orqanları Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, 

Mərkəzi Bankının turizmin inkişafının sürətləndirilməsi üçün faiz dərəcələrinin 

və kreditlər üzrə zəmanətlərin subsidiyalaşdırılmasını həyata keçirməsi bu 

sahənin inkişafına güclü təkan verə bilər. Bu tənzimləyici orqanlar kommersiya 

banklarının turizm sahəsində sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün onlara 

göstərilən bank xidmətləri və kreditlərin təkmilləşdirilməsi, eləcə də turizmin  
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inkişafı üzrə dövlət strategiyasının prioritetlərinə uyğun gələn turizm 

fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsini dəstəkləmələri tələblərini qoya bilər.   
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Otel biznesində françayzinq idarəetmə forması 

 

A franchising management form in hotel business 

 

Франчайзинговая управленческая форма в отельном бизнесе 

  

Xülasə: Beynəlxalq mehmanxana şəbəkə konsepsiyası kimi ilk dəfə 

Şimali Amerikada yaranmışdır. Françayzinq, mehmanxana məhsulunun daxili 

və xarici bazarda irəliləyişinə və yayılmasına kömək etmək üçün, marketinq 

aləti kimi ticarət markasından(nişan) istifadə etməkdir. Françayzinq, françayzer 

(françizverən-marka- verən) və françayz (franşiz alan) arasında bağlanan 

müqavilə formasıdır. Franşizalan müqavilə əsasında markadan (nişan) 

istifadəyə franşizverənə pul ödəyir. Françayzinq sazişini bağlamaq üçün, 

franşizverənin və onun biznesini xarakterizə edən şərtlər haqqında ərizə və 

françayzinqi əks etdirən müqavilə əsas sənəd kimi qəbul olunur. Azərbaycanda 

françayzinq biznes modelini tənzimləyən əsas qanunverilicik aktı Mülki 

Məcəllədir.Dünya təcrübəsindən istifadə edərək milli brend otellərimiz yaranır. 

Azərbaycanda “Qafqaz” otellər şəbəkəsini göstərə bilərik. 

Açar sözlər: françayzinq, franşizverən, franşizalan, müqavilə,  şərtlər, 

otel, şəbəkə, Azərbaycan. 

 

Резюме: Концепция международной гостиничной цепи возникла в 

северной Америки и заключалась в использовании преимущества имиджа 

торговых марок, как маркетингового инструмента, способствующего 

продвижению гостиничного продукта на внутреннем и зарубежных 

рынках. 

Франча́йзинг - договор —  когда одна сторона (франча́йзер) 

передаёт другой стороне (франча́йзи) за плату право на определённый вид 

бизнеса, при которой одна сторона (франчайзер) предоставляет другой 

стороне (франча́йзи) возмездное право действовать от своего имени, 

используя товарные знаки и/или бренды франчайзера.Основными 

документами по франчайзингому соглашению  является заявление об 

условиях и договор. В Азербайджане регулирующим законодательным 

актом  по франчайзингу является Гражданский кодекс. Используя 

мировой опыт, мы создаем национальные брендовые отели. Примером  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
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можем показать сеть отелей “Кавказ.”  

Ключевые слова:  франчайзинг, франчайзер, франчайзи, договор, 

условие, отель. сеть, Азербайджан 

 

Abstract:   The first international hotel network concept has emerged in 

North America. Franchising is to use a trademark (marking) as a marketing tool 

to help promote the hotel product in the domestic and foreign markets. 

Franchising is a form of contract that has been disclosed between the franchisor 

and the franchisee. Franchisor pays the franchisee to use the brand on a contract 

basis. 

A franchise agreement and a franchise franchisee agreement are 

considered as a key document in order to close the franchise agreement. The 

main legislative act regulating the franchising business model in Azerbaijan is 

the Civil Code. 

Using world experience, our national brand hotels are created. We can 

show "Qafqaz" hotels network in Azerbaijan. 

Keywords: franchising, franchisee, franchiser, contract, terms, hotel, 

network, Azerbaijan. 

 

 Françayzinq - etimoloji termininə görə fransız mənşəlidir - güzəşt, 

imtiyaz deməkdir. " Françayzer - güzəşt, imtiyaz verən, Françayz - güzəşt, 

imtiyaz alan. 

 Françayzinq iki dərəcəyə bölmək olar. Birinci ərzağın bölgüsü ilə 

məşğul olan təşkilat. Buna misal olaraq sərinləşdirici içkiləri(koka-kola, pepsi-

kola və s.) avtomobil satışını, yeyinti məhsullarını göstərmək olar.İkinci, 

sahibkarlıq formasında  qonaqpərvərlik sənayesində  daha çox yayılıb. 

Fransız mənşəli termin olmasına baxmayaraq, françayzinq müxtəlif spesifik 

müqavilə formasında, beynəlxalq mehmanxana şəbəkə konsepsiyası kimi  

Şimali Amerikada yaranmışdır.  Françayzinq, mehmanxana məhsulunun daxili 

və xarici bazarda irəliləyişinə və yayılmasına kömək etmək üçün, marketinq 

aləti kimi ticarət markasından(nişan) istifadə etməkdir.  

Avropada otel biznesində, keçmiş ənənələrə uyğun olaraq, otelin sahibi 

və idarə edən eyni adam idi. Şimali Amerikada françayzinq konsepsiyasının 

inkişafı ilə əlaqədar bu funksiyalar ayrılıqda baxılır, yəni otel sahibi və oteli 

idarə edən arasında müqavilə  münasibətləri yaranır.  

İdarəçilik üsulu kimi mehmanxana şəbəkələrinin yaranması o zaman  bazar 

şəraitində yenilik idi. Məsrəfləri azaltmaq, yeni açılan oteli tanıtdırmaq və 

reklamını təşkil etmək, idarəçilik prosesini mərkəzləşdirilmək üçün Amerika və 

Avropada eyni adla və  eyni iş üslubu ilə  otellər peyda olur.  Bu proses məşhur   

 

http://www.creativeconomy.ru/keywords/franchajzing/
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Amerika yazıçı Artur Heylinin “Otel” əsərində öz əksini tapıb. (Bu kitab 

Azərbaycan dilində çap olunub). Bu əsərdə  iri otel nəhənginin müstəqil bir 

oteli öz imperiyasını birləşdirmək cəhdi göstərilib və dramatik mübarizə əks 

olunub. 

20-ci əsrin 60-70-ci illərində Hilton və Şeraton şirkətlərinin sayəsində 

françayzinq otel və motellərin inkişaf strategiyası olmuşdur. Bu tendensiya 70-

80 –ci illərdə saxlanılmışdır. 

Beynəlxalq Françayzinq Təşkilatları Assosiasiyası ((USGH-oktyabr, 1985), 

françayzinqin geniş tərifini verir. 

Françayzinq müəyyən müqavilə münasibətlərini müəyyən  edir. 

Françayzer" (franşizverən) françayziyə (franşizalan) qanunla tənzimlənən, 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq,  otellərdə fəaliyyəti təşkili etmək, 

təlimləri keçirmək,   öz adının, loqotipini, bronlaşdırma sistemini və  digər 

xidmət növlərindən istifadə etmək hüququ verir və  buna görə franşizalandan 

mükafat alır. 

Françayzinq sazişini bağlamaq üçün, franşizverənin və onun biznesini 

xarakterizə edən şərtlər haqqında ərizə və françayzinqi əks etdirən müqavilə 

əsas sənəd kimi qəbul olunur.  

Mahiyyət etibarı ilə françayzinq idarəçiliyin bir formasıdır. Maliyyə imkanları 

məhdud olan şirkət,  bu sistem vasitəsi ilə  kənardan maliyyə cəlb edə bilir və 

bunun köməyi ilə otel biznesi daha sürətlə inkişaf edir. 

Françayzinq ilk növbədə otellərə, daha sonra restoran və turizm şirkətlərinə aid 

edilir. Françayzinq sistemi, otel biznesində özünü daha çox göstərib, doğruldub 

və yayılıb.  

Bu idarəetmənin  xüsusiyyəti, kiçik mehmanxana iri məşhur 

mehmanxana nişanı (markası) altında fəaliyyət göstərir. 

Françayzer müəssisənin tam konsepsiyasını və iş üsullarını yaradır, 

franşizalan bu imtiyazlardan istifadə etmək hüququ qazanır. 

Françayzinq mehmanxana sənayesində şirkətin öz fəaliyyətini daha dinamik 

aparmağa imkan verən konsepsiyadır. Hər bir françayzinq müqaviləsində 

françayzer françayziyə öz firma nişanı, iş texnologiyası və metodları, bron 

(sifariş) sistemi, marketinq üsulu, güzəşt sistemi və s.-dən istifadə etmək 

hüququ verir. Françayzer özünün bazar şəbəkəsinə yeni mehmanxanalar cəlb 

etməkdə maraqlıdır. Bu məqsədlə adətən françayzer maraqlı tərəflər üçün 

xüsusi sənədlər hazırlayır, bunlardan ən əsası şərtlər haqqında məlumatdır. 

Şərtlər haqqında məlumatda françayzerin rəhbər heyətinin ixtisası, şirkətin 

maliyyə durumu, müqavilə münasibətlərinin mahiyyəti, hansı konkret 

məsələlərdə françayzer françayziyə yardım edir, müəssisədə çatışmayan hansı 

əlavə avadanlıq almağa və s. kömək göstərir. Françayzer və françayzi arasında 

hüquqi münasibət müqavilənin imzalanması ilə təsdiq olunur. 
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Mehmanxana sənayesi üçün françayzinq müqaviləsi mehmanxananın xarici 

görünüşü, vestibülün interyeri, nömrələrin sayı, qonaqlara təqdim olunan 

xidmətlər, onların keyfiyyəti və s. şərtləri müəyyən edir. Müqavilənin əsas 

elementlərindən biri razılaşdırılmış pul ödəmələrinin formalarıdır. Mərkəzi 

bronlaşdırma sistemindən istifadə edən mehmanxana pul ödəməlidir. Bundan 

əlavə, mehmanxana ona verilən hüquq və imtiyazlara, göstərilən xidmətə görə 

birdəfəlik müəyyən edilmiş məbləğ ödəməlidir. Bir qayda olaraq bu ödəməyə 

layihə sənədlərinin paketi, müəssisəni idarə etmək üçün tam təlimat toplusu, 

orta və yüksək rəhbər heyətin ixtisasını artırmaq, müəssisənin açılışına qədər 

xidmət heyətinin təlim və təhsili daxildir. Daxilolma haqqı françayzinq 

müqaviləsi bağlanan gündən verilir və ya iki bərabər hissəyə bölünür, bunun 50 

faizi təlimdən əvvəl, qalanı isə təlim müddətində ödənilir. Françayzerə ilk 

ödənilən məbləğin haqqı onun nişanının nüfuzundan asılıdır. Bəzən 

françayzdan reklam üçün ümumi gəlirin 1 - 5%-ni təşkil edən məbləğ alınır. 

Müqavilənin müddəti 2-6 il ola bilər. İdarəedən şirkət otelin nömrə 

fondunun dolmasına cavabdehdir. Lakin sahibkar otelin fəaliyyətinin nəzarətini 

həyata keçirir.  

Françayzinq müqaviləsinə xitam vermək üçün potensial səbəblər müxtəlif 

ola bilər: 

1. Françayzer tərəfindən təyin edilmiş standartlar səviyyəsini françayz yerinə 

yetirməsə; 

2. Mehmanxananın xidmət mexanizmi, çeşidi, keyfiyyəti, restoran menyusu 

müəyyən edilmiş normalara uyğun olmasa; 

3. Müqavilə üzrə pul ödəmələri olmasa. 

 Françayzinq sistemi hər iki tərəf üçün müsbət və mənfi cəhətlərə malikdir. 

Françayzinq müqaviləsinin françayz üçün müsbət cəhətləri: 

1. Fəaliyyətinin əvvəlində ona planlar paketi ilə yardım göstərilir; 

2. Ölkə və dünya üzrə reklamı təmin olunur; 

3. Mərkəzləşdirilmiş bron sisteminə qoşulur; 

4. Qonaqlara xidmət göstərmək məqsədilə alınan avadanlıq güzəştlə verilir. 

Françayzinq müqaviləsinin françayz üçün mənfi cəhətləri: 

1. Françayzerə zəruri qəbul haqqı ödənişini vermək; 

2. Françayzerin tələb etdiyi zəruri standartlara əməl etmək; 

3.Françayzerin yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində firmanın nişan imicinin nüfuzdan 

düşməsi. 

Françayzinq müqaviləsinin françayzer üçün müsbət cəhətləri: 

1. Mehmanxana bazarında kiçik investisiya qoymaqla biznesini genişləndirir; 

2. Françayzer ödəmələrdən əlavə gəlir qazanır. 

Françayzer üçün mənfi cəhətlər: 
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1. Gəlir ancaq françayzinin ödəmələri ilə məhdudlaşır. 

2. Françayzi müəyyən edilmiş keyfiyyət standartlarına əməl etmədikdə 

françayzerin imici, nişanı nüfuzdan düşür.  

  Ümumiyyətlə, franşizverənin məqsədi  şəbəkəyə yeni otellər cəlb 

etmək və şəbəkəni genişləndirmək, franşizalanın məqsədi otelin dövriyyəsini 

artırmaqdır.  

 Mənim  fikrimcə,hər iki tərəfin məqsədi xidmət göstərib qazanc əldə 

etməkdir. Lakin iri xarici şəbəkə otellərin artması, milli mehmanxana biznesinin 

inkişafına təhlükə yarada bilər. 

 Françayzinq sisteminin faydalı olmasına baxmayaraq, bu sistem  iki 

problemlə üzləşə bilər.  Birincisi, lisenziyanın sahibi keyfiyyət standartlarına 

riayət etməli, ikincisi, lisenziya hüququ alanların maliyyə fırıldağndan özünü 

gözləməlidir. Bu məsələdə mürəkkəb çalarlar çoxdur. 

 Françayzinq müqaviləsində keyfiyyət standarlarına zəmanət verəcək 

bütün məqamları göstərmək çətindir. Yalnız son illərdə françayzinq 

müqavilələri otelin xarici görünüşü və qonaqlara göstərilən  xidmət səviyyəsini 

daha dəqiq  əks etdirir və  tərtib olunur.  

  Françayzinqdə müvəffəqiyyətin amilləri 

 Franşayzinqdə müvəffəqiyyəti təmin edən bir sıra amillər mövcuddur. 

Mütəxəssislər bunlardan dördünü əsas sayırlar. 

 1.Realizm, 2.İnformasiya ilə işləmək, 3.Ehtiyatlar.4.Loyallıq. 

 1.Realizm; ilk növbədə, fəaliyyətə başlamamışdan əvvəl, françayzinin 

güclü və zəif tərəflərini, onun məqsədini, bacarığının obyektiv 

qiymətləndirməsinə aiddir. 

 2.İnformasiya ilə işləmək; biznesə başlamamışdan əvvəl və fəaliyyət 

prosesində dəqiq məlumat toplamaq. İnformasiya sistemi üç əsas elementdən 

ibarətdir. Informasiya mənbəyi,(kiv, sərgi, rəqiblərin otelləri) alınan 

məlumatların işləyib, təhlil etmək üsulları, İnformasiya toplamağa cəlb edilən 

personal. 

 3.Ehtiyatlar; biznesin həmişə möhkəm ehtiyatları olmalıdır. Bu 

ilk növbədə maliyyə ehtiyatlarına aiddir. 

 4.Loyallıq; françayzinq ödəmələrinin dəqiq, mütəmadi həyata 

keçirməkdir. Çünki, françayzinqin müvəffəqiyyəti fərdi sahibkarın deyil, 

sistemin fəaliyyətindən asılıdır.  Müqavilədə müəyyən olunmuş biznesin 

standartlarına ciddi riayət etmək vacibdir. 

Françayzinq münasibətlərini yaradanda aşağıdakı məqamlara diqqət 

etmək məqsədəuyğundur. 

 Hüqui sənədlərin rəsmiləşdirilməsi 

 Françayzinq münasibətlərinin hüquqi aspektlərində bir çox səhvlər 
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meydana çıxır. Belə ki,  müqavilədə, zəmanətlər, bağlı sənədlər əksər hallarda 

françayzinq sisteminin  nadir xüsusiyyətləri ifadə olunmur, konkret məlumat və 

tövsiyyələr göstərilmir. Çox zaman sənədlər köhnə norma və şablonlar əsasında 

tərtib olunur, franşiz sahəsinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmır, tərəflər üçün vacib 

olan məlumatlar açıqlanmır. Məhz səhvlər nəticəsində françayzer ticarət 

nişanını vicdansız françayzdan müdafiə edə bilmir. Eyni zamanda françayz  

öhdəliklərini  və biznesin aparılması tələblərini tam başa düşmədən, tərəfdaşı 

tövsiyyələrə uyğun idarəetməyə məcbur edə bilmir. 

Maliyyə məsələləri 

 Françayzinq qarışılıqlı münasibətləri franşayz üzvlük haqqları ilə 

bağlıdır. Maliyyə üzrə dəqiq və tam məlumat olmazsa, bu hər iki tərəfin 

fəaliyyətinə zərər gətirə bilər. 

 Françayzinqin qeyri-səmərəli fəaliyyəti 

             Françayzi öz işinə səhlənkar yanaşarsa, rəqiblərinin reqionda 

monitorinqini aparmırsa, rəhbər vəzifəyə peşəkar personalı cəlb 

etmirsə,innovasiyaların tətbiqini həyata keçirmirsə, öz fəaliyyətinin təhlilini 

aparmırsa,  bu halda problemlər yaranır.  

 Mübahisələrin tənzimlənməsi 

             Yuxarıda sadalanan problemlər françayzer və françayz arasında 

mübahisələr yarada bilər. Təəsüf ki, bir çox françayzerlərdə  bu problemlərin 

həlli üçün standartlar yoxdur. Əslində  mübahisələrin həlli qaydalarına bir çox 

variantlar daxildir. Ilk növbədə müqavildəki öhdəliklərə və digər hüquqi 

sənədlərə istinad olunmalıdır. Françayzi şurasını yaratmaq və ya bu sahə üzrə 

müstəqil quruma müraciət etmək. Təbii ki, bütün bu problemlər  nəzərə 

alınaraq, əvvəlcədən müqavilədə öz əksini tapmalıdır. 

 Françayzer və françayz arasında qarışılıqlı əlaqə 

 Əsas problem hər iki tərəfdən ünsüyyətin az olmasıdır. 

         Uğurlu françayzinq inam əsasında qurulmalıdır. Məhz buna görə tərəflər 

arasında müsbət münasibətlər olmalıdır. Qarışılıqlı əlaqələr müxtəlif formada 

ola bilər.  Bu sosial şəbəkələr, poçt, konfrans, şəxsi görüşlər, hesabatlar, tədris 

proqramları və s. vasitəsi həyata keçirilir. Ünsüyyət vasitəsi ilə problemlərin 

qarşısını əvvəlcədən almaq olar. 

            Azərbaycanda Françayzinq 

          Françayzinq Azərbaycan Respublikasında yeni anlayış olduğu üçün onun 

haqqında məlumat azdır. Françayzinq haqqında qanun, onun hüquqi 

tənzimlənməsi haqqında normativ hüquqi aktlar hələ hazırlanmayıb. 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra xarici investorların 

respublikamıza marağı tədricən artmağa başladı. «Əsrin müqaviləsi» 

imzalandıqdan sonra Azərbaycan bütün dünyada tanındı və bunun nəticəsində  

 



46 

 
 

 

Müzəffər AĞAKƏRİMOV  
 

dünyanın bir çox tanınan iri neft şirkətləri, transmilli korporasiyalar 

Azərbaycana investisiya qoymağa başladılar. Hazırda  «Holiday İnn», «Hyatt 

Regency» “Marriott”, “Four Seasons”, “Hilton” və digər mehmanxanalar, 

françayzinq müqaviləsi əsasında fəaliyyət göstərirlər. 

Azərbaycanda françayzinq biznes modelini tənzimləyən əsas qanunverilicik aktı 

Mülki Məcəllədir. 

Mülki Məcəllədə françayzinq müqaviləsinin hüquqi forması, tərəflərin 

vəzifələri, kommersiya sirri, tərəfdaşlıq zamanı və sonrası loyal rəqabət və s. 

müddəalar var. Həmçinin françayzinq hüququ münasibətlərinə tətbiq edilən 

aşağıdakı müddəalar yer alır : - Əgər françayzinq müqaviləsinin predmetini əqli 

mülkiyyətdən istifadə hüquqlarının verilməsi təşkil edirsə, ona müəlliflik 

hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında, habelə patent hüququ haqqında 

qanunvericiliyin müddəaları tətbiq edilir.  

- Əgər françayz alan françayz verənin və ya françayz verənlə bağlı hər hansı 

müəssisənin mallarını yaymaqla daimi məşğul olursa, bu Məcəllənin ticarət 

nümayəndəliyi və konsessiya müqaviləsi haqqında müddəaları tətbiq edilir.  

Əgər françayzinq müqaviləsinin iştirakçıları başqa öhdəliklər (o cümlədən 

alğı-satqı, əmlak kirayəsi, podrat və xidmətlər göstərilməsi) götürürlərsə, 

iştirakçıların hüquq münasibətlərinə bu Məcəllənin həmin müqavilə növləri 

haqqında müddəaları tətbiq edilir.  

Azərbaycan Françayzinq Assosiasiyası 31 yanvar 2007-ci  ildə  yaradılıb və 

Rusiya, Ukrayna, Almaniya, Türkiyə və Baltikyanı ölkələrinn analoji təsisatları 

ilə əməkdaşlıq edir. Fəaliyyəti, öz üzvlərinin maraqlarının qorunması, 

françayzinqin Azərbaycanda geniş yayılması, françayzinq sahəsində 

maariflənmə işlərinin aparılmasıdır. 

 Xarici investorlar Bakı və reqionlarda otellər xüsusən şəbəkə sisteminə 

daxil olan büdcə otelləri  inşa etməyə  maraq göstərirlər. 

 Bunun üçün otel tikməyə hazır olan sahibkarlara  müxtəlif güzəştlər tətbiq 

olunmalıdır.  

 Məsələn, Fransada mehmanxana sektorunda bir və iki ulduzlu otellərdə 

françayzinq sistemi geniş yayılıb. Bu sistemin sayəsində iki ulduzlu (“Arkad”, 

“İbis”) və bir ulduzlu ( “Balladan”, “Formula-1”) mehmanxana şəbəkələri son 

on ildə yüzlərlə otel inşa olunub. Bu Fransız mehmanxana şəbəkə siyasətinin 

uğuru saymaq olar. Bu büdcə otelləri inşa edən kiçik və orta sahibkarlara 

verilən güzəştlər sayəsində mümkün olub. 

 Dünya təcrübəsindən istifadə edərək milli brend otellərimiz yaranır. 

Buna misal olaraq “Qafqaz” otellər şəbəkəsini göstərə bilərik. Bu çox 

sevindirici haldır. Lakin “Qafqaz” otellər şəbəkəsi  öz işini təkmilləşdirməli,  

 

 



47 

 
 

 

 Otel biznesində françayzinq idarəetmə forması 
 

 

keyfiyyət göstəricilərinə fikir verməlidir, xüsusən menecmentliyə diqqət 

verməlidirlər. 

             Arzu edirik ki, Azərbaycanın milli brend otellərinin sayı artsın və 

dünyada məşhurlaşsın. 

Bu gün Azərbaycanda otellərin idarə olunmasında, sahibkarların 

qarşısında üç vəzifə durur. 

Birinci, otelin müstəqil idarə olunması. İkinci, təcrübəli baş menacer  

dəvət etmək. Ücüncüsü, təcrübəli otel operatorunu dəvət etmək. Bu variantların 

hər birinin öz üstünlüyü var. Şəbəkə otellərə baş menecerlərin müsabiqə yolu 

ilə seçilməsi məqsədəuyğundur.Bu müsabiqədə həm xarici, həm də milli 

mütəxəssislər iştirak edə bilərlər.  Hörmətli sahibkarlar Seçim Sizindir. Lakin 

bir tövsiyyə vermək istərdim. Hal- hazırda Azərbaycan bütün sahələrdə, o 

cümlədən turizm sahəsində inkişaf mərhələsindədir milli kadrlara diqqət 

verməyinizin vaxtı çatıb.  
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Влияние туризма на развитие экономики страны 

 

Ölkə iqtisadiyyatının inkişafına turizmin təsiri 

 

Influence of tourism on development of national economy 

 

Резюме: Туризм является основным источником поступлений в 

казну любого государства. Во многих странах на долю туризма 

приходится от пятой части до половины валового национального 

продукта. По статистическим данным в сфере туризма занято 60% всей 

рабочей силы в мире. Туризм расширяет вклады в платёжный баланс 

страны, развивает сферы мирового хозяйства, сопутствующие туризму: 

торговлю, производство товаров народного потребления, транспорт, 

строительство, страхование и другие. С каждым годом увеличивается 

количество отраслей, входящих в туристическую индустрию. 

Ключевые слова: туризм, экономика, инфраструктура, 

государственный бюджет. 

 

Xülasə: Turizm hər bir dövlət xəzinəsinin əsas gəlir mənbəyidir. Bir çox 

ölkələrdə turizm milli gəlirin beşdə bir hissəsini təşkil edir. Statistik 

göstəricilərə əsasən dünyada bütün işçi qüvvəsinin 60% turizm sektorunun 

üzərinə düşür. Turizm ölkənin ödəniş balansının sərmayələrini genişləndirir, 

turizmlə müşayiət olunan dünya iqtisadi sahələri: ticarət, istehlak mallarının 

istehsalı, nəqliyyat, tikinti, sığorta və s. sahələri inkişaf etdirir.Turizm 

sənayesinə daxil olan sahələrin sayı hər il artır. 

           Açar sözlər: turizm, iqtisadiyyat, infrastruktur, dövlət büdcəsi. 

 

           Abstract: Tourism is the main source of receipts in treasury of any state. 

In many countries falls to the share of tourism from the fifth part to a half of 

gross national product. According to statistical data in the sphere of tourism 

60% of all labor are engaged in the world. Tourism expands deposits to the 

balance of payments of the country, develops the spheres of the world economy 

accompanying tourism: trade, production of consumer goods, transport, 

construction, insurance and others. Every year the number of the branches 

entering the tourist industry increases. 
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Keywords: tourism, economy, infrastructure, state budget.  

 

Туризм имеет огромное значение и ряд характерных 

особенностей. Туризм служит интересам не только человека, но и 

общества в целом, а также является источником доходов на микро и 

макроэкономическом уровнях. Туризм является одним из основных 

факторов создания дополнительных рабочих мест, ускоряет развитие 

гостиничного и дорожного строительства, стимулирует производство всех 

видов транспортных средств, способствует сохранению народных 

промыслов и национальной культуры регионов и стран. По 

прогнозам Всемирной туристской организации, число туристских 

прибытий к 2020 г. составит 1,6 млрд. человек, мировые доходы от 

туризма в 2020 г. возрастут до 2 трлн. долл. [1, с.88].  

Туризм - всесторонне развитая отрасль хозяйства, являющаяся 

одной из главных составляющих дохода в некоторых странах, влияющая 

на развитие их экономики и мирового партнерства.  

Туризм помогает обеспечить работой множество людей, так как 

индустрия туризма имеет очень разветвлённую сеть. В этой отрасли труд 

не может быть механизирован, что позволяет привлекать трудовые 

ресурсы, направляя их на обслуживание туристов. 

Ещё одна проблема социального плана - низкий уровень жизни 

населения отсталых, слаборазвитых районов решается с помощью 

привлечения в эти местности туристов, в таких районах увеличивается 

процент занятого населения и начинает поступать приток денежных 

средств, начинает развиваться инфраструктура туризма, сервисные 

службы: бытовые услуги, дороги, рестораны,кафе , парки развлечений. 

Во многих странах туризм играет основную роль в 

формировании валового внутреннего продукта, создании дополнительных 

рабочих мест и обеспечении занятости населения, активизации 

внешнеторгового баланса. Туризм оказывает огромное влияние на 

основные отрасли экономики, как транспорт и связь, строительство, 

сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и 

другие, т.е. выступает своеобразным катализатором социально, а такэже 

экономического развития. В свою очередь, на развитие туризма 

воздействуют различные факторы: демографические, природно-

географические, социально-экономические, исторические, политико-

правовые и религиозные. Экономическое развитие туризма 

характеризуется впечатляющими данными по мировому экономическому 

рынку, которые показывают, что туризм является самой активно  
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развивающейся сферой во многих странах мира и что его роль в мировой 

экономике с каждым днем растет.  

Развитие международного туризма оказывает сильное 

воздействие на занятость населения. Индустрия туризма – это трудоемкий 

процесс, вот почему в нем заняты в основном неквалифицированные 

работники. В сфере туризма новые рабочие места по количеству 

распространяются шире, чем в других развивающихся секторах 

экономики.  

На развитие туризма в мире оказывают влияние научно-

технический прогресс, увеличение продолжительности свободного 

времени, повышение качества жизни населения, отпусков, экономическая 

и политическая стабильность, а также другие факторы.   

 Туризм является основой экономики многих развитых и 

развивающихся стран мира. Основу современного туристского рынка в 

количественном и в качественном отношении составляют оплачиваемые 

отпуска работников. За последнее время в туризме возрасла роль деловых 

поездок, а также путешествий лиц пенсионного возраста.    

     Размер и степень влияния международного туризма в мире можно 

оценить по следующим нижеуказанным показателям. 

По мнению многих ученых в основе развития международного 

туризма лежат следующие факторы: 

1. Социальный прогресс и экономический рост привели к 

расширению объема деловых поездок и поездок с познавательными 

целями.  

2. Совершенствование всех видов транспорта не только 

удешевило поездки, но и сделало их возможными для многих слоев 

населения.  

3. Увеличение числа наемных рабочих и служащих в 

экономически развитых странах и повышение их культурного и 

материального уровня повысили их стремление к познавательным и 

духовным ценностям.  

4. Получение трудящимися более продолжительных отпусков и 

интенсификация труда предполагают необходимость более 

содержательного отдыха.  

5. Развитие культурных обменов и межгосударственных связей 

между странами привело к расширению межличностных связей между 

регионов и внутри регионов.  

6. Развитие сферы госитеприимства стимулировало 

технологический прогресс в области телекоммуникаций, увеличило  
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заинтересованность в посещении различных стран и регионов.  

7. Упрощение пограничных формальностей и ослабление 

ограничения на вывоз валюты во многих странах также стимулирует 

развитие туризма.  

Возможности экономического развития туризма на 

международном уровне создали благоприятные условия для развития 

организационных и экономических процессов в отдельных странах. 

 Для многих международный туризм является:  

1. основным фактором денежных поступлений;  

2. элементом, стимулирующим рост платежного баланса;  

3. мощным стимулом диверсификации и развития многих отраслей.  

 Туризм оказывает воздействие на экономику по всем аспектам 

фундаментального определения этой сферы жизни общества. С 

экономической точки зрения туризм рассматривается:  

1) как определенная совокупность общественных отношений в сфере 

обмена, распределения и производства продукции;  

2) часть народнохозяйственного комплекса, включающая определенные 

отраслевые виды экономической и производства деятельности;  

3) экономическая наука, которая изучает туризм как отрасль хозяйства 

региона или страны (экономика туризма);  

4) общественная наука, изучающая поведение в сферах производства 

туристского продукта, его потребления, обмена и распределения. 

Экономисты анализируют процессы, происходящие в этих сферах, 

прогнозируют их последствия для физических лиц, общества и 

организаций в целом;  

5) современная экономическая теория, изучающая поведение людей как 

хозяйствующих субъектов на всех уровнях туристской экономической 

системы в процессах распределения,  обмена, производства и потребления 

туристских услуг в целях удовлетворения человеческих  

потребностей при ограниченных ресурсах общества в целом. 

 С точки зрения фундаментальной экономики туризм является 

экономическим комплексом, развитие которого в большей степени 

объясняется мирохозяйственными отношениями и процессами. В то же 

время туризм важнейший катализатор экономического роста многих 

быстро развивающихся стран, потому что выступает каналом 

перераспределения валового национального продукта между странами, 

которое не сопровождается импортом услуг и товаров. Иначе говоря, если 

туристы не только вывозят часть заработанных в других производствах 

средств, но и создают в других странах новые рабочие места. 
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Современный туризм в виде экономического явления:  

1. имеет индустриальную форму;  

2. выступает в виде услуг и туристского продукта, которые не могут 

транспортироваться и накапливаться;  

3. катализатором ускоренного развития национальной экономики и 

создает новые рабочие места;  

4. выступает как способ перераспределения национального дохода в 

пользу стран, который специализируется на туризме;  

5. является мультипликатором роста национального дохода, развития 

местной инфраструктуры, занятости и роста уровня жизни местного 

населения;  

6. характеризуется высоким уровнем быстрой окупаемостью и 

эффективности инвестиций;  

7. выступает как эффективное средство культурного наследия и охраны 

природы, так как именно эти элементы составляют основу его ресурсной 

базы;  

8. совместим практически со всеми видами деятельности человека и 

отраслями хозяйства, поскольку именно их дифференциация и 

дискретность и создают разность потенциалов рекреационной среды, 

которая вызывает потребности людей к познанию и перемене мест. 

На сегодняшний день, количество приезжающих в Азербайджан 

иностранных гостей с частными, туристскими и деловыми целями 

составляет более 2 млн. человек.Подавляющее большинство туристов 

посещающих Азербайджан  являются представители стран Аравийского 

полуострова, Российской Федерации, Республики Иран, Казахстана и др.  

Структура поездок в Азербайджане иностранных граждан выглядит 

следующим образом:  

- Служебные – 834,4 тыс. человек  

- Туризм – 98,2 тыс. человек  

- Частные – 674,9 тыс. человек  

- Другие – 242,7 тыс. человек 
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Диаграмма 1. Структура поездок в Азербайджан иностранных 

граждан. 

Действующий рынок туристских услуг может способствовать 

сохранению и своевременной реставрации архитектурных сооружений, 

исторических памятников, улучшению экологии региона, а также стать 

источником финансирования работ по охране исторического наследия. 

Положительное влияние туризма на экономику страны связано с 

тем, что расходы туристов из других регионов представляют собой вклады 

в экономику принимающей их территории. Так, например, туристы из 

Грузии, получив свои доходы на родине, путешествуют по Азербайджану 

и расходуют часть этих доходов здесь, тем самым, внося определённый  
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вклад в экономику нашей страны. Таким образом, расходы иностранцев-

туристов в стране представляют собой для Азербайджана туристский 

импорт. Туризм как на мировом рынке называют «невидимым импортом», 

который вносит соответствующий вклад в платёжный баланс 

страны. Положительным считается, когда сумма ввоза туристами валюты 

в страну превышает сумму её вывоза из страны. 

Туризм способен оказывать активное влияние на экономику 

страны, в котором он развивается, на его гуманитарную, хозяйственную и 

социальную основы. Существует прямая связь между тенденциями в 

развитии индустрии туризма и общими экономическими, социальными и  

техническими достижениями.  

Растущий уровень жизни в развитых индустриальных странах 

мира ведет к достаточно высокому уровню пенсионного обеспечения и 

росту продолжительности отпусков работников, что также оказывает 

значительное влияние на развитие туризма.  

Спрос на туризм и путешествия определяется одновременно и 

рыночными механизмами (спросом на экскурсионные, туристские и 

другие услуги), и экзогенными переменными, не связанными 

непосредственно с путешествиями и туризмом, но оказывающими 

существенное влияние на форму и степень спроса на туристскую 

деятельность. Экзогенные факторы включают социальные и 

демографические изменения, правовые и экономические достижения, 

развитие транспортной инфраструктуры, торговли, повышение 

безопасности путешествий и информационных технологий.  

К социальным демографическим и изменениям относятся: 

старение населения, более ранний выход на пенсию с достаточным 

пенсионным обеспечением, семей с двумя работающими членами семьи, 

увеличение числа работающих женщин, возрастающее число одиноких 

взрослых, тенденция к более поздним бракам, рост числа бездетных 

семей, увеличивающийся срок оплачиваемого отпуска, лучшая забота об 

окружающей среде и понимание возможностей путешествия. Таким  

образом, изменения, происходящие в социальных моделях общества и 

демографической структуре, приводят к тому, что все большее количество 

людей в мире имеют время, финансовые возможности и желание для 

путешествий.  

В практике туристской деятельности различают страны, которые 

направляют туристов- поставщики туристов и страны, которые 

принимают туристов. К первым можно отнести: Англия, Германия, США, 

Дания, Бельгия и др. Ко вторым – США, Франция, Италия, Испания,  
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Венгрия и др. Статистика Всемирно Туристской Организации показывает, 

что за последнее время международные путешествия, а также доходы от 

них выросли во всех частях мира.  

Эксперты Всемирно Туристской Организации указывают на то, 

что существует четкая связь между общим состоянием экономики в 

стране и тенденциями развития индутсрии туризма. Динамика 

путешествий тесно взаимосвязано с подъемем и спадом экономики.  

Анализ туристского рынка в каждом туристском регионе мира 

показывает историю развития, текущее состояние и будущее мировой 

туристской индустрии и преследует основные цели:  

- идентифицировать те регионы, в которых международный туризм  

возрастает, где он снижается;  

- объяснить причины различий в географическом распределении числа 

туристов и доходов от них и динамику этих различий;  

- идентифицировать страны, где международный туризм имеет большой 

потенциал для его становления важным элементом экономического 

развития.  

Международные туристские обмены соответствуют 

географической концентрации торговли, в то же время имеют два важных 

отличия.  

Во-первых, страны с положительным балансом по поступлениям 

от туризма, например Португалия, США, Греция, Испания, часто имеют 

отрицательный баланс в торговле. Страны с отрицательным балансом по 

туристским обменам имеют положительный торговый баланс, например 

Япония, Германия и др..  

Во-вторых, обмен туристскими услугами между 

индустриальными странами с аналогичными видами спроса не всегда 

является обменом продуктами подобных типов, как в торговле товарами. 

Обмен товарами между индустриальными странами является, 

прежде всего, обменом продуктами одной и той же категории, например, 

продуктами питания между европейскими странами или торговля  

автомобилями между Японией и США. Это и называется 

внутриотраслевой торговлей. В туризме обмен подобными продуктами 

существует в секторе культурного туризма, но в меньших размерах, чем в 

других. В основном происходят обмены традиционными видами туризма. 

Например, жители южных теплых стран отдают предпочтение отдыху на 

горнолыжных курортах, а жители северных стран Европы в основном 

проводят отпуск на курортах стран Средиземноморья. 

Экономическое пространство культурной и социальной сферы 

туризма охватывает большую часть мировой экономики. Многие развитые  
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страны считают сферу услуг и туризм приоритетным направлением своего 

экономического развития, потому что эта отрасль очень прибыльна 

инвестиционном плане. Далее она способствует развитию 

инфраструктуры региона или страны, притоку валютных средств. Пример 

целевых программ по развитию туризма в Азербайджане показывает 

прямой эффект от их реализации: а именно строительство ресторанов, 

гостиниц, горнолыжных комплексов, дорог и т.д. Сама реализация данных 

программ также требует вложений в другие отрасли народного хозяйства: 

обрабатывающая промышленность, строительство. Реализация данных 

программ подразумевает вовлечение в этот вид различных субъектов  

предпринимательства (предприятии торговли, рекламные агентства, 

развлекательные учреждения, общественного питания, транспортные 

фирмы), что обеспечивает приток денег в региональные, федеральные и 

местные бюджеты. 

Туризм –как индустрия, производящая услуги, необходимые для 

удовлетворения потребностей, возникающих в процессе путешествий, и 

как вид социально-культурной деятельности представляет собой 

важнейшую сферу экономики, дальнейшее совершенствование и развитие 

которой будет способствовать увеличению доходов государства. 

Прямое влияние туризма на экономику страны - это результат 

использования части доходов туристов на покупку ими товаров и услуг. 

Прямое влияние оказывает вклад денег туристами в само 

функционирование туристских предприятий, что позволяет открывать 

новые рабочие места и создаёт базу материального обеспечения служащих 

турфирм. 

В заключение этого вопроса следует отметить, что развитие 

туризма имеет как положительные, так и отрицательные аспекты: он 

помогает решать локальные проблемы занятости, обеспечивает приток 

иностранной валюты, стимулирует развитие рекреационного потенциала, 

инфраструктуры региона и транспортной сети. Вместе с тем бурное 

развитие этой сферы услуг обостряет противоречие между его  

масштабами и наносимым ущербом: происходит определённое 

сокращение для местного населения продовольственных ресурсов, запасов 

воды, загрязняется окружающая среда. Поэтому при оптимизации 

развития этой сферы необходимы учёт мирового опыта, использование 

современных методов защиты окружающей среды и других мер 

сбалансированности экономики. Требуется осмысление всего лучшего, 

что накоплено мировой практикой в этой области, выявление имеющихся 

ресурсов и упорядочение нормативной и юридической базы развития  
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туризма.  
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İqtisadiyyata xarici investisiyaların cəlb edilməsində azad iqtisadi zonaların 

rolunun təhlili və qiymətləndirilməsi 

 

Analysis and evaluation of the Free Economic Zones role in involving foreign 

investments into the economy 

 

Анализ и оценка роли свободных экономических зон в привлечении 

иностранных инвестиций в экономику 

 

Xülasə: Müasir dövrdə xüsusi iqtisadi zonalar xarici ticarət 

strategiyasının vacib elementlərindən biridir. Belə ki xüsusi iqtisadi zonalar 

yerli və xarici kapitalın cəlb olunmasına, ixracın genişlənməsinə, valyuta 

ehtiyyatlarının artmasına, yeni texnologiyalara çıxma imkanına və nəticədə 

milli iqtisadiyyatın inkişafına və dünya bazarına səmərəli inteqrasiya 

olunmasına gətirib çıxarmışdır. Dünya təcrübəsinə nəzər yetirsək görərik ki, 

xüsusi iqtisadi zonaların ən çox istifadə edilən formalarından biri də Azad 

İqtisadi Zonalardır. Məqalədə azad iqtisadi zonaların səciyyəvi xüsusiyyətləri 

araşdırılmış, ölkənin iqtisadiyyat sektorlarının inkişaf etdirilməsində yeni, 

mütərəqqi və səmərəli inteqrasiya formalarından dünya təcrübəsində geniş 

istifadə olunan və səmərəliliyi ilə seçilən Azad İqtisadi Zonaların 

(AİZ) Azərbaycanın iqtisadi inkişaf proseslərinin sürətləndirilməsində əlavə 

stimul ola biləcəyi aydınlaşdırılmışdır. Bu faktoru səciyyələndirən əsas amillər 

təhlil edilmişdir. 

Açar sözlər: azad iqtisadi zona, xarici investisiya, regional inkişaf, 

iqtisadi təhlükəsizlik, maliyyə vəsaitləri. 

 

Abstract:Modern economic zones are one of the key elements of the 

foreign trade strategy. Thus, special economic zones have led to attracting local 

and foreign capital, expanding exports, increasing foreign exchange reserves, 

access to new technologies, and ultimately developing the national economy 

and effectively integrating into the world market. Taking into account world  
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experience, we see that one of the most widely used forms of private economic 

zones is Free Economic Zones. The characteristics of free economic zones have 

been researched in the study, the new Free Economic Zones, widely used and 

effective in world practice from the new, progressive and effective integration 

forms in the development of the country's economic sectors, can be an 

additional stimulus to accelerate Azerbaijan's economic development processes. 

The main factors characterizing this issue were analyzed. 

Keywords: free economic zone, foreign investment, regional 

development, economic security, financial resources. 

 

Резюме: В современном мире особые экономические зоны 

являются одним из важных элементов стратегии зарубежной торговли. 

Особые экономические зоны привели к привлечению местного и 

зарубежного капитала, расширению экспорта, увеличению валютных 

ресурсов, возможностям выхода к новым технологиям, в результате чего 

привели к развитию национальной экономики и ее эффективной 

интеграции в мировой рынок. Если обратить внимание на мировую 

практику, то можно увидеть, что одной из часто используемых особых 

экономических зон является свободная экономическая зона. В статье были 

исследованы характерные свойства свободных экономических зон как 

дополнительный стимул в ускорении процесса экономического развития 

страны. Были проанализированы основные показатели, характеризующие 

этот фактор. 

Ключевые слова: свободная экономическая зона, зарубежная 

инвестиция, региональное развитие, экономическая безопасность, 

финансовые средства. 

 

Azad iqtisadi zonalar bütün dünyada xarici investisiyaların cəlb edilməsi 

məqsədilə yaradılır. Onların köməyi ilə dövlət ölkədə meydana gələn bir sıra 

iqtisadi problemləri həll etməyə çalışır. Azad zonalar xarici kapitalın cəlb 

edilməsi vasitəsilə ölkənin xarici iqtisadi fəaliyyətini aktivləşdirir və 

genişləndirir, sosial gərginliyi azaldır və bu minvalla investorların diqqətini 

cəlb edərək onların gözündə ölkənin imicini yüksəldir. Azad iqtisadi zonaların 

fəaliyyət mexanizmlərinin məntiqə uyğun, səmərəli şəkildə istifadəsi zamanı 

onlar ölkə iqtisadiyyatını yüksək səviyyəyə qaldırmaq imkanına malikdir. 
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Xarici investisiyalar(mlyn. ABŞ dolları ilə) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Cəmi xarici 

investisiya 

10314,0 10540,9 11697,7 10719,1 10161,1 

Ondan:  

Maliyyə 

kreditləri 

3135,5 2655,8 1880,6 2210,2 2197,8 

Birbaşa 

investisiyalar 

5382,3 5976,2 8049,2 7483,1     “_” 

Neft sektoruna 4287,8 4935,2 6730,7 6622,7 5617,4 

Qeyri-neft 

sektoruna 

1094,5 1041,0 1318,5 860,4 1706,2 

Mənbə:ARDSK-in  rəsmi internet səhifəsi (www.stat.gov.az) 

Azərbaycana 2016-cı ildə yatırılan investisiya qoyuluşu üzrə xarici 

ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar arasında ən böyük paya İsveçrə  malik 

olmuşdur.İsveçrə rezidentlərinin əsas kapitala yönəltdiyi investisiyanın həcmi  

370,5 mlyn. ABŞ dolları təşkil etmişdir. Əvvəlki ilin anoloji göstəriciləri ilə 

müqayisədə İsveçrə investorlarının investisiya yatırımı 354,8 mlyn. ABŞ dolları 

və ya 76,4% artıb.Bu ilin göstəricilərinə əsasən,Azərbaycan 

iqtisadiyyatınınxarici investorlarının ilk beşliyinə 

İsveçrə,Türkiyə,Rusiya,Böyük Britaniya və Niderlandı daxil etmək olar.  

 

Azərbaycana yatırılan investisiyalar üzrə xarici ölkələrin göstəriciləri. 

 
Mənbə:Azərbaycanin Statistik Göstəriciləri,2017 

 

Xarici investorların və iqtisadi təşkilatların Azərbaycana olan marağını 

daha da artıran bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

 

İnvestorların  Azərbaycana olan marağını daha da artıran tədbirlər 

 

http://www.stat.gov.az/
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi internet 

səhifəsinə  istinadən,əldə olan statistik göstəricilərə görə,Azərbaycanda  2015-ci  

il ölkə iqtisadiyyatına 20 mlrd dollar, 2016-cı ilin 6 ayı ərzində isə 6,3 mlrd 

dollar  strateji əhəmiyyətli  investisiya  qoyuluşları həyata keçirilib. 

Azərbaycanda  qeyri-neft sektorunda  xarici investorların  investisiya 

yatırdığı əsas sahələr sənaye,tikinti, nəqliyyat və ticarət  olmuşdur. 

 

İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar 

 

 

 

Illər 

 

 

 

Cəmi 

o cümlədən, 

 

Sənaye 

 

Kənd 

təsərrüfatı

,meşə 

təsərrüfatı 

və 

balıqçılıq 

 

tikin

ti 
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2013 17850.8 7499.6 574.3 707.

8 

3570.0 200.7 5298.4 

2014 17618.6 7639.5 363.9 2221

.7 

2440.6 157.5 4795.4 

2015 15957.0 8499.9 355.4 2123

.5 

2199.9 335.3 2443.0 

2016 16772,8 9949,8 325,1 

2831

,8 1392,3 199,4 1074,4 

faiz 

2011 100 41.9 3.4 1.8 19.7 2.4 30.8 

2012 100 39.2 4.2 3.2 17.0 2.1 34.3 

2013 100 42.0 3.2 4.0 20.0 1.1 29.7 

2014 100 43.4 2.1 12.6 13.9 0.9 27.1 

2015 100 53.3 2.2 13.3 13.8 2.1 15.3 

2016 100 63,1 2,1 17,9 8,8 1,3 6,8 

Mənbə:Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri, 2017 

İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 

2016-cı il ilə 2011-ci ilin göstəricilərinin müqayisəli təhlilinə əsasən, sənayeyə 

yönəldilmiş investisiyaların həcmi 16772,8 mlyn.manat və yaxud  27,2% 

artmış.  

2016-cı ildə iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş xarici 

vəsaitlər müvafiq olaraq  aşağıdakı diaqramda əks etdirilmişdir. 

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş xarici vəsaitlər 

11.3

5741.9

632.3

375.3
122.94.1 10 0.7
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Mənbə:Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri, 2017 

Hazırda ölkə iqtisadiyyatımıza cəlb edilən xarici investisiya 

qoyuluşlarının perspektiv istiqamətləri kənd təsərrüfatı, turizm, ixracyönümlü 

sənaye və ən yeni sənaye sahələridir.Elə bu səbəbdən,aşağıdakı qeyd edilən 

istiqamətlərdə xarici investisiyaların cəlb olunması  ölkə iqtisadiyyatı üçün 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

 

 
 

Xarici investisiyaların cəlb edilməsində fəaliyyət istiqamətləri 

 

Azad iqtisadi zonalar dünya təsərrüfatı təcrübəsində möhkəm yer tuta 

bilmişdir və müxtəlif ölkələrdə uğurla öz fəaliyyətini davam etdirməkdədir. 

Müxtəlif qiymətləndirmələrə görə, hazırda dünyada 400-dən 2000-ə qədər AİZ 

fəaliyyət göstərir.Onların başlıca məqsədi gömrük məsrəflərinin aşağı salınması 

istiqamətində təsir göstərən effektiv mexanizmlərin istifadə olunması hesabına 

xarici ticarət fəaliyyətinin aktivləşdirilməsindən ibarət olmuşdur.Bu zaman 

avtomobillərin istehsalı prosesində istifadə olunan detallara və komponentlərə 

idxal tariflərinin aşağı salınması başlıca məqsəd kimi qarşıya 

qoyulmuşdur.Anbarlar, doklar(gəmi təmir olunan yerlər), aeroportlar xarici 

ticarət zonalarına çevrilmişdir.Əgər qeyd etdiyimiz zonalara istiqamətləndirilən 

məhsullar daha sonra üçüncü ölkəyə ixrac olunurdusa, o halda həmin zonalarda 

fəaliyyət göstərən müəssisələr Birləşmiş Ştatlarda gömrük nəzarətinin əhatə 

dairəsindən kənara çıxarılırdı.Əgər ABŞ firmaları tərəfindən buraxılmış 

məhsullarınsonrakı ixrac əməliyyatları üçün adıçəkilən zonalarda 

“tamamlanması” yerinə yetirilirdisə, bu halda da gömrük məsrəflərin  

turizm təsərrüfatı və 
müalicə-istirahət kompleksi

kənd təsərrüfatı

Xarici investisiyaların cəlb
edilməsində fəaliyyət istiqamətləri

sənaye şəhərciyinin 
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İqtisadi Zonaların təsis edilməsi
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əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salınması həyata keçirilirdi.Yox, əgər zonaya dail 

olan məhsullar Birləşmiş Ştatların daxili bazarlarına yönəldilirdisə, bu zaman 

həmin əmtəələr ABŞ-ın müvafiq qanunvericiliyi tərəfindən nəzərdən tutulmuş 

bütün gömrük prosedurlarına mütləq qaydada cəlb edilirdi. 

Hazırda dünyada 25 növdə müxtəlif istiqamətdə fəaliyyət göstərən 

2000-ə yaxın azad iqtisadi zona mövcuddur, bura, o cümlədən, 400 azad ticarət 

zonası, eyni sayda elmi-sənaye parkları, 300-dən artıq ixrac-istehsal zonaları, 

100-ə yaxın xüsusi təyinatlı zona (ekoloji-iqtisadi, offşor, turizm və s.) 

daxildir.Sırf xarici bazarlara yönəlmiş zonalar var, eyni zamanda yalnız daxili 

bazarları təmin edən zonalar da fəaliyyət göstərir. Bu vəzifələrin həlli məqsədilə 

orada gömrük, icarə, valyuta, viza, əmək və bir çox digər rejimlərlə əlaqədar 

müxtəlif güzəştlər təqdim edilir ki, bu da sənayenin inkişaf etdirilməsi və xarici 

kapitalın investisiyalar formasında yatırılması üçün gözəl şərait yaradır.Belə 

zonalarda dünyanın inkişaf etmiş ölkələrin bank depozitlərinin üçdə bir 

hissəsinə yaxın olan həcmi fəaliyyət göstərir. 

Bir sıra ölkələrdə XİZ-lərin əsas göstəriciləri 

XİZ-lərin sayı XİZ-lərdə çalışanların 

sayı, 

min nəfər 

XİZ-lərdən ixrac 

mln. dollar 

Çin 187 Çin 50000 Çin  145000 

Vyetnam 185 Indoneziya 6000 Malaziya  117013 

Macarıstan 160 Meksika 1300 Honkonq  101500 

Kosta-Rika 139 Vyetnam 950 Iran  87289 

Meksika 109 Pakistan 888 Irlandiya  82500 

Çex 

Respublikası 

92 BƏƏ 552 Çex 

Respublikası 

68626 

Filippin  83 Filippin 545 Hindistan  49000 

Dominikan  58 Cənubi Afrika 535 Əlcəzair 39423 

Keniya  55 Tailand 452 Argentina  36478 

Misir  53 Ukrayna 387 Filippin  32030 

Polşa  48 Malayziya 369 Koreya Resp. 30610 

Nikaraqua  34 Litva 369 Tunis  20544 

Tailand  31 Honduras 354 Banqladeş  11716 

Iordaniya  27 Honkonq 336 Litva  11404 

BƏƏ 26 Tunis 260 Meksika  10678 

Mənbə: Special Economic Zones: Performance, Lessons, Learned, and 

Implications for Zone Development. April 2008.IFC, WBG, WB. 

Hazırda dünyada 25 növdə müxtəlif istiqamətdə fəaliyyət göstərən 

2000-ə yaxın azad iqtisadi zona mövcuddur, bura, o cümlədən, 400 azad ticarət  
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zonası, eyni sayda elmi-sənaye parkları, 300-dən artıq ixrac-istehsal zonaları, 

100-ə yaxın xüsusi təyinatlı zona (ekoloji-iqtisadi, offşor, turizm və s.) 

daxildir.Sırf xarici bazarlara yönəlmiş zonalar var, eyni zamanda yalnız daxili 

bazarları təmin edən zonalar da fəaliyyət göstərir. Bu vəzifələrin həlli məqsədilə 

orada gömrük, icarə, valyuta, viza, əmək və bir çox digər rejimlərlə əlaqədar 

müxtəlif güzəştlər təqdim edilir ki, bu da sənayenin inkişaf etdirilməsi və xarici 

kapitalın investisiyalar formasında yatırılması üçün gözəl şərait yaradır.Belə 

zonalarda dünyanın inkişaf etmiş ölkələrin bank depozitlərinin üçdə bir 

hissəsinə yaxın olan həcmi fəaliyyət göstərir. 

Dünya təcrübəsi (Yaponiyanın, ABŞ-ın, Avropanın, Asiyanın təcrübəsi) 

göstərir ki, AİZ-in formalaşmasına təsir göstərən amillər aşağıdakılardır: 

• siyasi sabitlik; investisiya təminatları; infrastrukturuun keyfiyyəti; işçi 

qüvvəsinin ixtisaslaşma səviyyəsi; inzibati strukturların sadələşdirilməsi. 

Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan reallığında xarici 

investorların cəlb edilməsini geniş yerli bazarın mənimsənilməsinin perspektivi 

vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür. 

Azad iqtisadi zonaların yaradılması haqqında Azərbaycanın və onun 

subyektlərinin müxtəlif qanunverici aktları praktiki cəhətdən eyni vahid 

məqsədləri bəyan etmiş olur: 

• rəqabətqabiliyyətli məhsulun buraxılışı üzrə istehsal güclərinin 

yaradılması məqsədilə investisiyaların cəlb edilməsi; 

• daxili bazarın idxalı əvəzləyən məhsulla təmin edilməsi; 

• ixracyönümlü istehsal sahələrinin yaradılması; 

• əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi; 

• rəqabətqabiliyyətli istehsal və sahibkarlıq infrastrukturun 

formalaşdırılması. 

AİZ aşağıdakı məqsədlərə nail olunmasını nəzərdə tutur: 

• regionda siyasi və müdafiə xarakterli maraqların təmin edilməsi; 

• vahid iqtisadi məkanın möhkəmləndirilməsi; 

• xarici iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi; 

• xüsusi iqtisadi zonasının və ümumilikdə vilayətin iqtisadiyyatının 

inkişaf etidirlməsi, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, habelə vilayətin 

sosial-siyasi sabitliyin təmin olunması; 

• vilayətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. 

Qeyd edilmiş hədəflərə nail olunmasının zəruriliyinə əsaslanaraq, 

vilayət səviyyəli dövlət hakimiyyəti orqanlarının səylərini aşağıdakı başlıca 

vəzifələrin həlli istiqamətində cəmləşdirməsi təklif olunur: 
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• xüsusi iqtisadi zonanın və ümumilikdə vilayətin özünün mühəndis 

infrastrukturu şəbəkəsinin və həyat əhəmiyyətli komplekslərlərin, o cümlədən 

nəqliyyat və təbiətib mühafizəsi komplekslərinin inkişaf etdirilməsi; 

• xüsusi iqtisadi zonanın prioritet sahələrinin və iqtisadi artım 

obyektlərinin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi; 

• xüsusi iqtisadi zonanın və ümumilikdə vilayətin təsərrüfat kompleksinin 

struktur yenidən qurulması, region üçün qeyri-ənənəvi rəqabətqabiliyyəli 

sahələrin və istehsal növlərinin, o cümlədən idxalı əvəzləyən sahələrin və 

istehsal növlərinin inkişaf etdirilməsi; 

• valiyətin ərazisində yerləşdirilmiş hərbi birləşmələrin və hərbi bazaların 

mükəmməl fəaliyyətinin təmin edilməsi. 

Bu zaman həmçinin azad iqtisadi zonaların yaradılmasının bəzi 

geosiyasi məqsədlərini də göstərmək mümkündür: 

• təsərrüfatşılıq subyektləri və ayrı-ayrı vətəndaşlar səviyyəsində AR 

beynəlxalq əlaqələrinin yaradılması və möhkəmləndirilməsi, AR dünya 

təsərrüfatına “nüfuz etməsi”; 

• qonşular tərəfindən fasiləsiz geosiyasi təsirə məruz qalanölkəmizin 

hüdudlarında anklav törəmələrin möhkəmləndirilməsi, o cümlədən də iqtisadi 

möhkəmləndirilməsi; 

• geridə qalmış və tənəzzül dövrünü yaşayan regionlarında əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsi yolu ilə ölkədə siyasi sabitliyin qorunub 

saxlanılması. 

Həmçinin bunu da qeyd etmək lazımdır ki, azad iqtisadi zonaya xarici 

kapitalın axını Azərbaycanın iqtisadiyyatının “qaldırılması” üçün deyil, üstəlik 

mənfəət əldə etmək üçün baş verir. Bu zaman, ölkə nə qədər sabit və inkişaf 

etmiş olsa, istehsal və maliyyə riskləri nə qədər aşağı olsa, investor üçün 

cəlbedici olan mənfəət norması da bir o qədər aşağı olacaqdır.Adət üzrə hesab 

olunur ki, azad iqtisadi zonalar nisbətən iri və yaxşı reputasiyaya malik 

şirkətlərə nisbətən birbaşa xarici investisiyalaqrın yatırılmasına səbəb 

olur.Lakin dünya təcrübəsi göstərir ki, güclü transmilli korporasiyalar azad 

zonaların təklif etdirkləri imtiyazlara və imkanlara bir o qədər də ehtiyac 

duymur.Onlar praktiki olaraq istənilən ölkənin adi şəraitində də uğurla öz 

fəaliyyətini qura və həyata keçirə bilər.Və əgər hər hansı bir dövlətdə mövcud 

olan şərait həsiz dərəcədə qeyri-əlverişlidirsə, onda azad iqtisadi zonalar 

tərəfindən təklif olunan üstünlüklər və imtiyazlar həmin şirkətləri beynəlxalq 

inkişaf strategiyasında dəyişikliklərə yaxud düzəlişlərə getməyə vadar edə 

bilməz.Bununla əlaqədar olaraq, fəaliyyət göstərən azad iqtisadi zonaların 

ərazisinə dünya autsayderləri sırasında qərarlaşan etibarsız və şübhəli şirkətlərin 

daxil olması, eləcə də AİZ-də biznesin kriminallaşması təhlükəsi artır, bu da 

qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsinin tamamilə pozulmasına  
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olmasa da, hər halda həmin vəzifələrin icra edilməsi istiqamətində keyfiyyət 

amilinin aşağı salınmasına gətirib çıxara bilər. 

Azad iqtisadi zonaların qarşılaşa bildikləri digər iqtisadi problem 

onsuzda açıq-aşkar çatışmayan və büdcədən müəyyən konkret proqramların 

həyata keçirilməsi məqsədilə ayrılan maliyyə vəsaitlərin yerlərdə 

səhlənkarcasına xərclənməsidir ki, bu da həmin proqramların gerçək 

reallaşdırılmasını sual altına qoymuş olur.İqtisadiyyatın modernləşdirilməsi və 

ölkəyə xarici investisiyaların cəlb edilməsi alətindən olan zona güzəştləri 

müəyyən regional qruplaşmaların gizlin subsidiyalaşdırılması vasitəsinə, habelə 

kapitalın sonradan xaricə köçürülməsi ilə onun ilkin toplanılması üsuluna 

çevrilmişdir.Bu problemin həlli bütün güzəştlərin regional səviyyəyə 

köçürülməsində görünür, vəsaitlər isə məqsədli kreditlər və investisiya 

proqramları şəklində mərkəzin ciddi nəzarəti altında azad iqtisadi zonaya 

yönəldilməlidir. 

AİZ-in maliyyə problemlərinə həmçinin təqdim edilən kreditlərə görə 

dövlət zəmanətlərin verilməsinə etimadın olması problemi, habelə yerli maliyyə 

institutların kredit qabiliyyəti problemi də əlavə edilmişdir. 

Proqram-məqsədli və maliyyə problemlərindən başqa azad iqtisadi 

zonalar üçün ümumi olan sosial-iqtisadi problemlər sırasında aşağıdakıları qeyd 

etmək lazımdır: 

o sənayenin və infrastrukturun inkişaf etməməsi; müəssisələrin təsərrüfat 

əlaqələrinin pozulması və yenidən bölüşdürülməsi, dövlət tərəfindən yerli əmtəə 

istehsalçıların dünya bazarlarında müdafiəsinin təşkil edilməməsi; 

o azad sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi yolunda bürokratik və kriminal 

xarakterli maneələrin mövcudluğu, o cümlədən məmurların korrupsiya və 

rüşvətə bulaşması; həm fəhlə, həm də idarəçilik kadrların ixtisaslaşma 

səviyyəsində problemlərin olması, təcrübəsizlik problemi, icra hakimiyyəti 

orqanlarına etimadın olmaması problemi – olduqca mühüm və təyinedici 

problemlərdən biri. 

Azad iqtisadi zonalarda sosial-iqtisadi problemlərin sadalanması zamanı 

yaddan çıxartmaq olmaz ki, hər bir zonanın həm də özünün fərdi problemləri 

mövcuddur və həmin problemlər bütün azad iqtisadi zonalara xas olan ümumi 

problemlərlə oxşarlıq təşkil etsə də, həm də ümumdövlət problemləri ilə eynilik 

təşkil edə bilər.Yüksək nəqliyyat xərcləri problemi müəyyən coğrafi 

yerləşməsinə görə azad iqtisadi zonalar üçün ümumi bir porblem qismində çıxış 

edir.Bu zaman həmin problem nəqliyyat daşımalara dövlət tərəfindən təyin 

edilmiş yüksək tariflər problemindən birbaşa asılıdır.Fərdi problemlər sırasında 

həmçinin bəzi azad iqtisadi zonalarda enerji daşıyıcıların qıtlığını, özünün 

xammal bazasının kifayətsizliyini, iri şəhərayadıcı müəssisələrin iqtisadi  
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problemlərini, rüsumsuz idxal şəraitində yerli məhsulların rəqabət 

qabiliyyətli olmadığını və bir çox digər problemləri göstərə bilərik. 

Daha bir mühüm problem dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin və onun 

maraqlarının lazımi səviyyədə dəstəklənməsindən ibarətdir.Azad zonalar müasir 

şəraitdə ixrac yönümlü məhsul istehsal edən zonalara çevrilmədir, lakin tam 

mənada xammal ixrac edən zonalara çevrilmişdir, yəni hazırda azad zonalar 

strateji xammal resurslarının və “bir o qədər də qanuni olmayan” kapitalların bir 

çox hallarda icazəsiz və nəzarət olunmayan ixracatçılarına 

çevrilmişdir.Yanacaq böhranı şəraitində azad iqtisadi zonaların ixrac fəaliyyəti 

bir sıra iradların ünvanlanmasına səbəb olmuşdur. 

Eyni zamanda bəzi zonaların xüsusi geosiyasi vəziyyətini qeyd etmək 

lazımdır.NATO-nun Şərqi Avropa ölkələrin və Baltikyanı dövlətlərin alyansa 

daxil edilməsi ilə bağlı mövcud planlarla əlaqədar olaraq vilayətin hərbi-strateji 

əhəmiyyəti daha da artmışdır.Bununla bağlı tədbirlər kompleksi nəzərdə 

tutulmuşdur ki, həmin təbirlər regionun həyat fəaliyyətinin, o cümlədən 

mümkün böhran vəziyyətlərin yaranması şəraitində təmin edilməsinə 

istiqamətlənib. Strateji cəhətdən mühüm sahələrə Proqram aşağıdakı sahələri 

aid edir: 

o nəqliyyat kompleksi, yanacaq-energetika kompleksi, aqrarsənaye 

kompleksi, rabitə və telekommunikasiyalar. 

AR-da azad iqtisadi zonaların prinsipial zərurəti yerli və dünya alimləri 

tərəfindən aparılmış tədqiqatlar əsasında praktiki nöqteyi-nəzərdən kifayət 

qədər sübut edilmiş olaraq qalır. Ancaq danılmaz bir fakt bundan ibarətdir ki, 

həmin iqtisadi formanın effektiv surətdə həyata keçirilməsi aşağıdakı mütləq 

şərtlərə riayət edilməsi çərçivəsində gerçəkləşdirilə bilər: 

o həm ümumdövlət, həm də regional maraqları nəzərə alan azad 

iqtisadi zonalar sahəsində dürüst konsepsiyanın dövlət səviyyəsində 

formalaşdırılması;ölkənin vahid iqtisadi məkan prinsipi;azad zonaların 

yaradılmasında həm yerli, həm də dövlət orqanlarının qarşılıqlı iqtisadi 

marağı;dövlət orqanlarının AİZ-in infrastrukturun yaradılması məqsədilə 

əhəmiyyətli büdcə vəsaitlərini istiqamətləndirmək imkanları (həm də hazırlığı), 

bu zaman dərk edilməlidir ki, ölkə üçün gerçək effekt yalnız perspektivdə əldə 

oluna bilər;azad iqtisadi zonalarda fəaliyyət göstərən xarici və yerli investorlara 

təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün ən yaxşı şəraitin yaradılması. 

Azad iqtisadi zonaların selektivlik (seçmə qabiliyyətyi) prinsipi 

güzəştlərin fərdiləşdirilməsinə müqavimət göstərməsi məsələsi ilə tamamilə 

birləşdirilə bilər.Bundan əlavə, iqtisadi məkanın ayrı-ayrı hissələrində - “tam” 

liberallaşma üsulu ilə inkişafın start şəratinin tarazlaşdırılması ilə müqayisədə 

AR üçün xeyli dərəcədə daha real perspektivdir.Yalnız bu vacibdir ki, 

preferensial rejimlər müəyyən müəssisələrə, sahələrə yaxud ərazilərə  
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güzəştlərin paylanması naminə deyil, AR texnoloji bazarını təmin edən 

təsərrüfatçılığın innovativ formalarının stimullaşdırılması məqsədilə tətbiq 

edilsin. 

Məsələn, söhbət elmin, istehsalın və biznesin birləşdirilməsinin yeni 

təşkiledici formalarından gedir, onlar müasir dünyamızda müxtəlif park 

strukturları ilə (sənaye, elm, texnoloji parklar) təmsil olunur.Bu lokal törəmələr 

AR-də hər şeydən əvvəl hərbi-sənaye kompleksinin infrastrukturu bazasında – 

hər ayrı-ayrı müəssisələr səviyyəsində, həm də “elm şəhərlərinin” özəyi kimi 

yaradıla bilər.İstisna edilmir ki, inkişafın dövlət büdcəsinin formalaşdırılması 

zamanı onlar əsas investisiya prioritetləri kimi nəzərdən keçirilməlidir. 

Strateji cəhətdən özünü doğrultmuş digər istiqamət – AR-ın  nəqliyyat-

coğrafi yerləşməsinin üstünlüklərinin və onun liman ərazilərinin potensialının 

reallaşdırılmasıdır. Burada azad iqtisadi zonaların geniş şəbəkəsinin yaradılması 

təkcə AR-in dünya təsərrüfat əlaqələrinə inteqrasiyasını sürətləndirməzdi, həm 

də hazırki dövrdə xarici ölkələrin analoji zonalarına istiqamətlənən əmtəə və 

kapitalların nəhəng axınlarını ölkəyə cəlb edə bilərdi. 

Maliyyə vəsaitləri hər şeydən əvvəl iqtisadi artımın formalaşdırılması və 

dəstəklənməsi məqsədilə istifadə olunmalıdır.İqtisadi artım dedikdə təkcə öz 

inkişafının müvafiq məsələlərini deyil, həm də onları əhatə edən rayonda yaxud 

fəaliyyət sferasında sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşmasına kömək etmək 

iqtidarında olan ayrı-ayrı kommersiya təşkilatları, lokal azad iqtisadi zonalar 

başa düşülür.  

Ehtimal olunur ki, iqtisadi artım obyektlərinə güzəştli təsərrüfatçılıq 

rejimi təqdim ediləcək, onlar dövlət dəstəyi alacaqlar, o cümlədən 

investisiyaların cəlb edilməsi üçün zəmanətlər və qismən büdcə maliyyələşməsi 

əldə edəcəklər.Bununla yanaşı, dövlət mənbələrindən maliyyə resursları daha 

çox qaytarılması əsasında ayrılacaq.Qeyd edilmiş təhlil belə bir nəticəni hasil 

etməyə imkan yaradır ki, AR şəraitində azad iqtisadi zonaların yaradılması 

regional siyasətin ikili vasitəsi qismində istifadə oluna, eləcə də yaradıcı və 

qurucu iqtisadi proseslərin katalizatoru qismində çıxış edə bilər.Onların 

yaradılması və fəaliyyət göstərməsi yolunda qarşıya çıxan müxtəlif xarakterli 

problemlər arasında həqiqətən də həll edilməsi mümkün olmayan problemlər 

yoxdur.Ölkəmizdə həyata keçirilən bütün iqtisadi-siyasi təcrübələrin və 

yeniliklərin əsas məqsədi də məhz bundan ibarət olmalıdır.Yekun nəticədə, 

apaılan dövlət siyasətinin başlıca məqsədi xalqın rifah halının yüksəldilməsidir, 

bu isə o deməkdir ki, azad iqtisadi zonaların konsepsiyalarının qurulması da ilk 

növbədə bu məqsədə təbe etdirilməlidir. 
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Motivasiya modelləri (konsepsiyaları) və personalın stimullaşdırılması 

məqsədi ilə onların istifadəsi 

Models (conceptions) of motivation and their use for the purpose of 

stimulating of personnel 

Модели (концепции) мотивации  и их использование с целью 

стимулирования персонала 

 Xülasə: Müəssisənin idarəetmə metodları ilə tanış olarkən bizim 

müəssisələrin kollektivi də bu nəticəyə istər-istəməz gəlirsən ki, bizim rəhbərlər 

özləri də bilmədən idarə üsulunun avtoritar tərəfdarıdır, yəni rəhbər 

müəssisənin gələcək fəaliyyətlərinə dair mühüm qərarları çox dəfə qəbul 

edərək, onun üçün çətin gəlir bütün idarə kollektivini yığmaq, təcrübəli işçiləri 

ilə bundan sonra nə edəcəyik haqqında məsləhətləşmək.  Müəssisənin rəhbərləri 

iqtisadi inkişaf etmiş ölkələrdə istifadə edilən personalın motivasiyası 

metodlarıyla tanış deyillər. Əgər konkret bizim rəhbərimizi personalın 

motivasiyası metodlarıyla tanış etsək, onda çətin gözləmək olar onların həyata 

keçirilməsi. 

Açar sözlər: motivasiya, model, personal, çətinlik, konsepsiya, 

nöqsanlar,  müqayisə, əməkdaşlar, ziddiyatlar, personalın xüsusiyyətləri, 

konstruktiv üsullar, əmək haqqı, karyera, fəaliyyət, psixoloji tip,  

mükafatlandırma, status, güzəştlər, stimullaşdırma, təhlükəsizlik,  inkişaf, 

korporativ mədəniyyət,  rəhbərlik. 

Abstract: Getting acquainted with methods of management of the 

enterprise and collective of our enterprises you involuntarily come to a 

conclusion that our chiefs without knowing that supporters of  the authoritarian 

method of management, i.e. the chiefs  very often making fatal decisions on 

future activity of the enterprise, don't complicate themselves  to collect all the  
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management team, experienced workers to consult how to be further.  

 Chiefs aren't familiar by methods of motivation of personnel, used in the 

economic developed countries. If to acquaint our specific chief with methods of 

motivation of personnel, then it is hardly possible to expect them 

implementation. 

Keywords: motivation, model, personnel, difficulty, conception, 

shortcomings, comparison, employees, contradictions, personal characteristics, 

constructive methods, salary, career, activity, psychological type, reward, 

status,  privileges, stimulating, safety, development, corporate culture, 

guidance. 

 

 Резюме: Знакомясь с методами управления предприятием и 

коллективом наших предприятий невольно приходишь к выводу, что 

наши руководители сами того не зная сторонники авторитарного метода 

управления, т.е. руководитель, очень часто принимая судьбоносные 

решения по будущей деятельности предприятия, не затрудняют себя тем, 

чтобы собрать весь управленческий коллектив, опытных работников 

посоветоваться как нам быть дальше.  

 Руководители предприятия не знакомы методами мотивации 

персонала, используемые в экономических развитых странах. Если 

ознакомить конкретного нашего руководителя с методами мотивации 

персонала, то вряд ли можно ожидать их претворение в жизнь. 

Ключевые слова: мотивация, модель, персонал, трудности, 

концепция, недостатки, сравнение, сотрудники, противоречия, 

особенности персонала, конструктивные методы, зарплата, карьера, 

деятельность, психологический тип, поощрение, статус, уступки, 

стимулирование, безопасность, развитие, корпоративная культура, 

руководство. 

 

        Qərb məsləhətçiləri tərəfindən dəstəklənən motivasiya modeli 

(konsepsiyaları) tənqidlərə çox həssasdır. Lakin hər tənqidi inkar etmək də 

olmaz: bu motivasiya modellərin tənqidini düşünməklə, onlarda olan faydalı 

məlumatdan imtina etmək lazım deyil. Personalın məlum olan motivasiya 

konsepsiyalarının “mənfi” və “müsbət” cəhətlərini bilmək lazımdır. Onların 

ümumi nöqsanlarına baxaq.  

 Bəzən nəzəri tədqiqat işlərini oxumaq çox çətindir: onlar  mürəkkəb 

cümlələrlə yazılıb, bir qayda olaraq, yaxşı tərcümə edilməyib. Deməli, bu 

motivasiya konsepsiyanı sadə və qısa şəkildə ifadə etmək lazımdır. 

 Nöqsanlara həm o fakt aiddir ki, bu modellər təhlil və qərb təcrübəsinin 

ümumiləşdirilməsi əsasında yaranıb və onlardan olan bütün nəticələr  
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Azərbaycan şəraitində tətbiq edilmir. Bunun üçün, aid etmək lazımdır: bu və ya 

digər qərb konsepsiyasının Azərbaycan şəraitində hansı müddəaları “işləyir”, 

hansılar – “işləmir”.Qərb motivasiya konsepsiyalarını tez-tez ifadə olunan son 

nöqsanı ondan ibarətdir ki, öz aralarında müqayisə etməklə ziddiyyətləri 

görmək olar. Ancaq biz razılaşdıq ki, bu fəsildə məlumatlar “informasiya 

bankın” növünə görə toplanıb, hansında ki, müxtəlif “əmanətlər” saxlanılır, və  

bir bankda toplanan müxtəlif ölkələrin valyutaları kimi onlar da bir-birinə zidd  

deyil.  Bizim üçün motivasiya modelləri ilə tanış olduqda onların arasında olan 

ziddiyyətlər yox, şirkətin və onlarda çalışan əməkdaşların konkret 

xüsusiyyətlərini nəzərə alınmaqla onların tətbiq imkanları vacibdir.Hər kəs 

üçün uyğun standart təkliflər mövcud deyil. Məlumdur ki, bir şirkətdə 

motivasiya olunan şərtlər başqa birinə təsir göstərməyəcək; bir işçini motivasiya 

olunması başqa birinin məhsuldarlığının yaxşılaşdırmasına təsir 

göstərməyəcəyinə səbəb olur. Buna görə informasiyanın təhlili və onun adekvat 

tətbiqi şəraitə və personalın xüsusiyyətlərinə müvafiq olaraq – motivasiya 

konsepsiyalarıyla tanış olması üçün konstruktiv yanaşmadır.Və, nəhayət, 

motivasiya modellərin təcrid olunmuş xarakterini aradan qaldırmaq üçün və 

təcrübəyə onları yaxınlaşdırmaq üçün, hər bir halda idarə məsələləri (keyslər) 

təklif edilir, onların həlli üçün təhlil edilən konsepsiyaların prinsiplərini tətbiq 

etmək lazımdır.Konsepsiya əməyin nəticələrinin və işçilərin 

mükafatlandırılması arasındakı birbaşa əlaqənin mövcudluğunu əks etdirir.  

Sadə qanunauyğunluqlar aşağıda göstərilmişdir. 

1. İşçilər fəaliyyətinə və məsələlər həll etməyə davam edirlər və onların  

nəticələri  mükafatlandırılır. 

2. Əməkdaşlar cəzalandırılan hərəkətlər  çəkinirlər. 

3. Əgər işçilərin fəaliyyəti mükafatlandırılmırsa və cəzalandırılmırsa, onda 

onların fəallığı və motivasiyası tədricən pozulmasını gətirir. 

 Mükafatlandırma üsulları iki qrupa bölünür: daxili və xarici. 

 Daxili üsullara işçinin özünü motivasiya mexanizmləri daxildir: 

• nəticə əldə etmək arzusu; 

• əməyin maraqlı məzmunu; 

• cəmiyyət üçün fəaliyyətin əhəmiyyəti; 

• həmkarlarla ünsiyyət. 

• Xarici motivasiya üsulları şirkət tərəfindən təşkil edilmişdir və işçiyə 

kənardan   fəaliyyət göstərir: 

• əmək haqqı; 

• karyera; 

• xidməti statusun rəmzləri (maşın, kabinet, hakimiyyət və s.); 
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• tanınması; 

• əlavə güzəştlər (kreditlər, sığorta və s.). 

 Personalın qeyri-maddi stimullaşdırması üçün, mükafat nəzəriyyəsinin 

effektiv tətbiqi üçün müəyyən amilləri nəzərə almaq lazımdır (şək.1). Birincisi, 

xatırlamaq lazımdır ki, əməyin nəticələrinin əsaslandırıcı sistemi olduğu halda 

əməkdaşın marağı artır, və onun fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olmayan 

motivasiya zamanı – azalır. 
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Mükafatlandırma üsulları ( ya da şirkətin işçilərinin
pozitiv əsaslandırılması)

 (подкрепления сотрудников компании)  

Daxili üsullar (özünü motivasiya edən
mexanizmlər) (подкрепления 

сотрудников компании)   

Xarici üsullar

İşçilərin psixoloji tipləri

A qrupu (daxili amillərin
vacib olması)

B qrupu (mükafatlandırmanın 
xarici amillərinə həssas olan)

C qrupu (mükafatlan-
dırmanın qarışıq 
amillərinə vacib)
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İkincisi, model yalnız şirkətin əsas işçilərinin qeyri-maddi stimullaşdırılması 

üçün yalnız onların üstünlüklərini qiymətləndirdikdən sonra fərdi yanaşma ilə 

tətbiq edilə bilər. Əməkdaşların üç psixoloji tipi mövcuddur (A, B, C) və 

şirkətdə və ya bölmədə motivasiya şəraitin fəaliyyəti zamanı onların 

xüsusiyyətlərini nəzərə almaq olar: 

• A qrupu – mükafatlandırmanın daxili amillərin əhəmiyyətli olması,  

nəticə əldə etmək arzusu olan, işin məzmunu maraqlı olması, cəmiyyət 

üçün işin əhəmiyyətli olması, həmkarları ilə ünsiyyətdə olan işçilər 

üçün; 

• B qrupu – mükafatlandırmanın xarici amillərinə, əmək haqqına, 

karyeraya,  xidməti statusun rəmzlərinə (şəxsi maşın, kabinet, 

hakimiyyət və b.), tanınmaya, əlavə güzəştlərə (kreditlər, sığortalar və 

s.) çox həssas olan işçilər üçün; 

• C qrupu –mükafatlandırmanın həm  daxili, həm də xarici qarışıq amilləri 

vacib olan işçilər üçün. 

 Beləliklə, fərdi yanaşma zamanı əsas işçilərin qeyri-maddi 

stimullaşdırılması üçün hər birinin psixoloji tipini müəyyən etmək və onlara 

vacib olan motivasiya amillərini  tətbiq etmək lazımdır. 

 Pozitiv əsalandırıcı modeli tətbiq etməkdə çətinliklər var: “yaxşı işləyən 

işçilərin mükafatlandırılması nə qədər tez-tez lazımdır?” – sualına cavab 

vermək asan deyil.  Həftədə bir dəfə və ya ayda iki dəfə? Və ya başqa 

vaxtaşırılıqla? 

 Bundan başqa, mükafatların müəyyən limiti mövcuddur, əks halda şirkət 

inkişaf etməyəcək. Şirkətin maliyyə resurslarının məhdudiyyət faktını necə 

nəzərə almaq? Hansı münasib qiymətdə olan tədbirlər motivasiya amilləri kimi 

sizin şirkətinizdə fəaliyyət göstərə bilər?  

 Tələbatların iyerarxiya konsepsiyası  

Motivlər beş qrupa bölünür, hansılar ki, bərabər tabelik sistemində sıraya 

düzülür (aşağı səviyyəli motivlər təmin edldikdə, işçi üçün daha yüksək 

motivlər qrupu aktual olur).  

 Birinci (ən aşağı) qrup: fizioloji tələbatların (qida, sağlamlığın 

qorunması) təmin edilməsi ilə bağlı fizioloji tələblər. 

 İkinci qrup: müdafiə və təhlükəsizlik üzrə tələblər. 

 Üçüncü qrup: ictimai tələblər (ünsiyət, tanınması). 

 Dördüncü qrup: hörmət və özünə hörmət etmə tələbləri. 

 Beşinci qrup: özünü ifadə etmə tələbləri. 

 Personalın qeyri-maddi motivasiya inkişafında tələbatların 

iyerarxiya konsepsiyasının tətbiqi əsas işçilərin stimullaşdırılmasına fərdi 

yanaşma deməkdir.  Bu işçilərin ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək və onlara  
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uyğun motivasiya amillərini inkişaf etmək lazımdır (bir işçi üçün fizioloji 

tələbatlar vacibdir, digəri üçün isə özünü ifadə etmək lazımdır). 

 Məsələn, əgər işçilər üçün birinci qrupun tələbləri vacibdirsə, işçinin və 

onun ailəsinin (ərzaq və yaşayış üçün əsas ehtiyacların, və uşaqların sağlamlığı, 

doğulması, təhsili təmin edilməsi) normal yaşaması üçün əmək haqqının 

məbləği nəzərə alınmalıdır.  

 Əgər işçilər üçün ikinci qrup tələblər əhəmiyyətlidirsə, şirkətdə 

emosional olaraq təhlükəsiz bir atmosfer təşkil etmək lazımdır. İşçilər şirkətdə 

işin sabitliyindən əmin olmalıdırlar və şirkətin iflas qorxusu, kütləvi və ya fərdi 

işdən azad olunma qorxusu, təhqir qorxusu və s. olmamalıdır. 

  Əgər işçilər üçün ictimai tələblər ünsiyyətdə, konsolidasiyada 

əhəmiyyətli, bir təşkilatın siyasətinə təsir etmək və və işçilərdən və rəhbərlikdən 

emosional dəstək ala bilmək qabiliyyəti olduqda, onda şirkətdə bu tələbatları 

qarşılamaq üçün şərait yaradan korporativ qurumlar təşkil edilməlidir. Bunlar 

müntəzəm korporativ bayram tətilləri, təbiətə səfərlər, təlimlər, şirkətin 

korporativ mədəniyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi üzrə iclaslar və s. ola 

bilər. 

 Əgər işçilər üçün hörmət edilməsi üzrə tələblər əsas olduqda, onda 

həmişə rəhbərlik və həmkarları tərəfindən müsbət qiymətləndirilməsini, 

səlahiyyətli nümayəndələrin olmasını, həm də  mütəmadi olaraq təlim və peşə 

qabiliyyətinin artırılması üçün göndərilməsini təmin etmək laazımdır. 

 Bir sıra yaradıcı işçilər üçün özünü ifadə etmək tələbləri aparıcı kimi 

göstərilir. Buna görə, məhz onlar mürəkkəb, qeyri-standart problemlərin həlli 

üzrə yaradıcılıq işlə məşğul olmaq imkanına malik olmalıdır. 

  Tələbatların iyerarxiya modelinin tətbiqində çətinlik ondan ibarətdir 

ki, o bütün şirkət üçün yeganə model kimi istifadə edilə bilməz. İşçilərin bir 

hissəsi özünü ifadə etmək təlabatına, “Öz Mənimliyini” və ya  “Mən – 

konsepsiyalar” sözünü möhkəmləndirilməsinə ehtiyac duymurlar. Hətta şirkət 

işçilərinin ümumi sayının təxminən 3–5%-i  özünü ifadə etmək tələblərin 

üstünlük təşkil edə biləcəyi ehtimal olunur. 

 Əlavə olaraq ki, əhəmiyyətli dərəcəsi üzrə tələbatın nizamlı tabelik 

sistemi qurulmuş bir insanı tapmaq çox çətindir. Bu daha çox nəzəri modeldir, 

nəinki praktiki. Bəzilərini motivasiya edən şərtlər, başqaları üçün neytral və ya 

əhəmiyyətsiz ola bilər. Həqiqətən, bir əməkdaş istəyərdi ki, onu bölmədə ən 

yaxşı işçi kimi elan etsinlər, amma başqası öz rəhbərinin qapalı şəraitdə qeyd 

edilən ad gününün bayram dəvətnaməni məmnuniyyətlə alardı.  
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Abstract: The study reviews empirical literature on relationship 

between banking sector development and foreign direct investment in some 

economies. At the moment, one of the main dominant perspective exists 

regarding the relationship between banking sector development and FDI 

inflows into the host country. This perspective says that banking sector 

development attracts FDI inflows into the host country through availability of 

financial resources. Furthermore, aimed to analyze two phenomena in our 

economy, we provided statistical trend analyses along with economic 

explanation of bank loans to the economy and the FDI flows in Azerbaijan. Our 

statistical analyses are consistent with the second perspective that there is 

positive relationship between variables.  

Keywords: foreign direct investment, banking system, economic 

growth. 

Xülasə: Məqalədə bank sektorunun inkişafı ilə iqtisadiyyata yönəldilən 

birbaşa xarici investisiyaların əlaqələri üzrə empirik ədəbiyyatının nəzərdən 

keçirilir. Hazırda bank sektorunun inkişafı ilə birbaşa xarici investisiyaların 

daxil olmaları arasında dominant perspektif mövcüddur. Bu perspektivdə deyilir 

ki, bank sektorunun inkişafı ile xarici investisiyaların investisiya yatırılan 

ölkəyə cəlb edilməsi arasından güclü dominant əlaqə var. Bu perspektivdən 

qeyd edilir ki, bank sektorunun inkişafı və maliyyə resurslarının mövcudluğu 

ölkəyə daxiil olan xarici investisiyaların cəlb edilməsinə təmin edə bilər. Eyni 

zamanda, məqalədə bu iki iqtisadi faktorları təhlil etmək məqsədilə, birbaşa  
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xarici investisiyalar və iqtisadiyyata yatırılan kreditlərin iqtisadi izahatı və 

statistik trend təhlillərini yer alır. Statistik analizlər dəyişkənlər arasında müsbət 

əlaqələrin olduğunu qeyd edir, və ikinci perspektivin uyğunluğu xarakterizə 

olunur. 

Açar sözlər: birbaşa xarici investisiyalar, bank sistemi, iqtisadi artım. 

 

Резюме: В исследовании рассматривается эмпирическая 

литература о взаимосвязи между развитием банковского сектора и 

прямыми иностранными инвестициями в некоторых странах. На данный 

момент существует одна из основных доминирующих перспектив в 

отношении взаимосвязи между развитием банковского сектора и 

притоком ПИИ в принимающую страну.  Эта перспектива гласит, что 

развитие банковского сектора привлекает приток ПИИ в принимающую 

страну за счет наличия финансовых ресурсов. Кроме того, для анализа 

двух явлений в нашей экономике мы провели статистический анализ 

тенденций наряду с экономическим объяснением банковских кредитов 

экономике и потоками ПИИ в Азербайджане. Наш статистический анализ 

согласуется со второй точкой зрения, что существует положительная связь 

между переменными. 

Ключевые слова: прямые зарубежные инвестиции, банковская 

система, экономический рост. 

 

Introduction 

The importance of development in banking sector is studied to very 

large extent in the literature. In the beginning of the 20th century, famous 

economist Schumpeter determined that banks possess role in enhancing 

technological innovations via their role in the economy. Very many researchers 

analyzed relationship between banking sector development and economic 

growth in the economy. In our article, we shed light on the relationship between 

Foreign Direct Investment (FDI) and banking sector development. FDI provides 

necessary investments in growth and development of technology when 

domestic savings can not provide them. According to Ernst & Young survey in 

five years (2012-2016) investors created one million to the host countries in the 

Europe including in Russia and Turkey ( EY, 2017). According to another 

survey, the FDI is mostly attracted to manufacturing business followed by 

financial and service sector. 

    Banks are driving sources of economy in countries. As such, reforms in 

financial sector, size of the banking sector, developments on trade, and reforms 

in tax and legal systems possess paramount importance on attracting FDI to  
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economy. For example, in his study, Korgaonkar (2012) indicates that countries 

with more rigorous and efficient banking sector tend to FDI inflows to the 

economy. Size of the domestic credits in the private sector and FDI inflows 

have positive significant relationship in Pakistan (Aqele at.al,2004). Soydemir 

et al (2010), studied and revealed significant relationship between of banking 

loans and FDI in Latin Americas. 

Theoretical and empirical discussions 

Theoretically, this relationship is explained through two main channels 

Desai et al (2006). First of all, Desai et al (2006) emphasis that via capital 

inflows increase in FDİ result financial sources available for financial markets, 

including banking sector. Secondly, efficient capital markets attract funds and 

investors perceive new markets as a sign of uncertainty, openness of the country 

and economic environment. Most studies, explained the relationship through 

efficient hypothesis, and explained that size of banks is crucial relevant aspect 

in determining to realise FDI. The size aspect further developed and explained 

by importance of economies of scale for attracting FDI. In addition to banking 

sector development, some other authors place much importance on effect of 

stock  market development on FDI, and found out existence of strong 

relationship (Zakaria 2007). 

For many past years, inflow of foreign direct investments in particular to 

oil and gas in Azerbaijan have been a very crucial factor for economic growth. 

Azerbaijan is one of the most developed countries of the region, marking the 

biggest attracting FDI. FDI to bring the most advanced technology, and modern 

management knowledge and contacts with foreign clients and ensures that the 

country's economy to benefit from this thing. 

The financial sector in Azerbaijan is dominated by banks, with the non-

banking sector continuing to offer limited opportunities.  It should be 

mentioned that banks hold about 95 percent of financial sector total assets. The 

non-banking financial sector, particularly the microfinance sector, is 

underdeveloped but is an important source of finance for small and medium-

sized enterprises (SMEs).  Thirteen  banks were either closed or consolidated 

following the December 2015 devaluation, as a result of non-performing loans, 

lack of liquidity, and overall economic downturn due to decreased revenue from 

oil exports (cesd.az 2015).  Currently, there are 30 banks in our economy. These 

banks impact the development of our economy. As such, they also help to 

attract investments which are very crucial in development of economy. Banks 

perform investment operations. While time passes, the concept of foreign direct 

investment and the role and importance of FDI for host countries has changed. 

In the past, the prevailing views are presented in Marxist economic doctrine, a 

doctrine which states that foreign direct investment not only have a positive  
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impact on economic growth of the host country, but in fact it is the opposite by 

foreign direct investment are a user element that is used by developed countries 

to developing countries. Studies have shown that foreign direct investment have 

brought unquestionable benefits primarily for the least developed countries and 

those in transition. Usually foreign capital, part of FDI transfers to the place that 

he goes not only capital but also temporary agreements, advanced management 

and experience in technology and offers opportunities in transition countries 

placed in foreign markets. Many empirical studies show that the economic 

development of a country is a positive feature of the development of the 

financial system and in particular the banking system. 

Nowadays, both developed and developing countries in the world aim to 

attract foreign capital because they have identified its importance for the 

economic development of host markets. In line with this perspective, FDI is 

likely to improve technology, managerial skills and know-how in host countries 

while creating job opportunities for domestic workers and affecting the balance 

of payment, positively. However, some academics underline the destabilization 

effect of FDI on economic development of host markets and the environment. 

The last two decades mirror many changes in the financial sector in 

developing countries due mainly to the globalization of finance sectors. In the 

same direction with the globalization process, FDI and multinational bank 

activities have gradually risen in developing countries. Rising foreign bank 

activities in developing countries have motivated researchers to investigate 

foreign banks comprehensively.  The share of banking sector assets held by 

foreign banks in the developing countries, on average, increased to almost 40% 

in 2005 from 22% in 1996. Moreover, total credit provided by foreign banks in 

the developing countries jumped to 26% of GDP in 2008 from 10% in 1996. In 

other words, a high growth rate was achieved in credit provision by foreign 

banks and share of foreign banks in developing countries. Overseas banks have 

played a significant role in domestic banking sectors in the developed and 

developing countries (Claessens et al., 2008). 

Development of the banking system is coupled with the stability of the 

financial system and strengthening internal and entry of foreign banks usually 

associated with the development of the financial market of the host country. 

Banking stability refers to a better supervision and a safe placement in the host 

country. These studies showing a positive relationship between foreign banks 

and banking stability have shown that influence the improvement of accounting 

practices and financial reporting in accordance with international standards. 

Local banks can benefit from the presence of foreign banks in more than one 

way. 
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Banks, in their role as financial intermediaries establish the balance 

between subjects with a surplus and those running trade deficit. No bank 

intervention would have been difficult if not impossible process of collecting 

and channeling a large number of small investments of individuals and the 

movement of capital. Their role in private business can be explained in two 

ways: First, private companies do not have sufficient funds to finance all 

investment needs. Secondly, although direct financing can replace bank loans, 

many authors have the principle that the market can not be a convincing 

solution for transition countries. This argument becomes important especially in 

circumstances in which the market coupons are not yet operational. (Claessens 

2001) 

Statistical and correlation analyses between Loans to Economy and 

FDI inflows 

Below Figure 1 and Figure 2 provide trends relationship banking sector 

development and FDI inflow in Azerbaijan during past years. These are the 

main proxies showing banking sector development and relationship with FDI 

inflows to the economy. According for the CBAR data, average quarterly loans 

to economy and FDI amounted 9,228 and 1,000 millions over the mentioned 

periods.  

Figure 1: Total Domestic Loans to Economy and FDI inflow, mln AZN 

(2015Q1-2018Q1) 

 
Source: CBAR, 2018. 

Despite the fact that there was abrupt 14% increase in fourth quarter in 

2015, since ever we noticed negative trend both in total loans to economy as 

well as the net FDI inflows to the economy during below mentioned periods.  
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These are mainly  because of tightening policy of Central Bank, 

conservative approaches of commercial banks in regard to loan originations and 

as well as more strict supervision of established Financial supervisory authority 

in 2016 year. The fall in loans to economy also because of decrease in number 

of banks (from 43 banks to 30 banks) over the past five years. As the result it 

yield to overall, decreases in loans by commercial banks (Figure, 2). We can 

notice from the bank over the periods, loans by foreign banks have    

Figure 2: Some Banking sector development indicators, million AZN 

(2015Q1-

2018  

Source: CBAR, 2018. 

We also present correlation analyses coefficient between volume of loans to 

economy and the FDI inflows.  Correlation between loans to economy and FDI 

inflows over the above stated period is 0.81. This gives about the power and 

sign of relationship between variables and provides there is strong positive 

relationship between FDI inflows and loans to economy. Although, there has 

been mainly decreasing trend of both financial indicators, however, positive 

correlation explains development in both goes positive ways.  

 

Figure 3: Total Domestic Loans to Economy and FDI inflow as % of 

GDP (1995-2017)  
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Source: World Bank, 2018 

As per information average loans by financial sector and net FDI 

inflows to the GDP ratio amounted to 33% and 18% respectively (Figure 3). As 

seen in figure, the portions of these in GDP have been declined. For example, in 

2016 year credit to GDP ratio declined by 3%, and in followed by further 23% 

decrease in 2017. By the same token, net FDI to gDP ratio fell by 41% in 2017 

year, despite the extreme increase of 57% in 2015 year. However, these are 

mainly due to the two devaluations occured in 2015 year. It should be 

mentioned that correlation between average nominal exchange rate of 

AZN/USD and loans to economy for 2015Q1-2018Q1 periods is -0.76. As 

expected this negative relationship is meaningful amid above discussions on 

banking sector over the past five years. Tu put it differently, devaluation ceased 

the pace of  loans to the economy. It has twofold. From one perspective and 

from mainly psychological perspective, bank customers avoided to get loans in 

USD in fear of further possibility of devaluations. On the other hand, Financial 

supervisory authority increase in Debt to Income ratio (DTI) and Loan to Value 

LTV ratios (FIMSA, 2016). For example, DTI ratio increased to 50%, which 

means for monthly payment of 500 AZN to banks the net disposable income 

should be 1000 AZN. Although, on one hand this decision aimed to strenteging 

of the banking sector loan origination and decreasing the non performing loans 

(NPL), on the other hand change in ratios contributed negatively loans to 

economy.  

Amid bank sector consolation, FDI inflow to the economy has been 

volatile and we noticed mainly decreasing trend in FDI inflows. As per CBAR  
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information during first half of 2018 year, the FDI flows to Azerbaijan 

economy amounted to 2.53 billion USD. During the same period of the 2017 

year, net FDI amounted to 3.1 billion USD. There was a 35.5% decrease during 

the half. During first half of the 2018, 79.4% of all investments directed to 

energy sector, mainly oil-gas sector and the remaining 20.6% directed to the 

non -oil sector (CBAR, 2018). 

Conclusion 

In our article, we reviewed literature on financial sector indicator in 

terms of banking loans to the economy and inflows of foreign direct 

investments to the economy. We discussed some theoretical aspects how 

development of bank sector plays attracting FDI inflows. All in all, study 

indicates that there is mostly positive relationship existed. Furthermore, our 

figures on bank loans and FDI in Azerbaijan provided trend analyses over the 

past years. In a nutshell, despite the slowdown in FDI in Azerbaijan in recent 

years, there is significant positive correlation existed between loans to economy 

and FDI. 
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                Layihə təklifi və onun məqsədlər sisteminin formalaşdırılması 

Project proposal and forming a system of  its aims 

Предложение проекта и формирование системы ее целей 

Xülasə: Məqalədə layihə təklifinin yaranması, onun məqsədlər və 

vəzifələr sisteminin  formalaşdırılması, eyni zamanda müasir dövrdə layihə 

təklifinin aktuallığı məsələləri təhlil edilir, təşkilatlar üçün üçün əhəmiyyəti 

xüsusi vurğulanır. Bundan əlavə layihə təklifi, problemin müəyyən edilməsi və 

onun məqsədlərinin formalaşdırılmasının tətbiqi prinsipləri,üstünlükləri şərh 

edilmişdir. Məqalədə layihələrin  dayanıqlı inkişafına dəstək məqsədi ilə layihə 

təkilfinin  tətbiqi üzrə praktiki tövsiyyələr təklif olunmuşdur.  

Açar sözlər: layihə təkilfi,layihə məqsədləri, layihə vəzifələri,layihə 

menecmenti. 

 

Abcrtact:The creation of a project proposal and the formation of its 

aims and objectives system, as well as the relevance of the project proposal is 

analyzed in our time, emphasizes the importance for organizations in the article. 

In addition the project proposal, identify the problem and application of the 

principles of  formation and its objectives and benefits is described. The article 

suggests practical recommendations for the implementation of the project 

proposal to support sustainable development for the project. 

Keywords: project proposal, project objectives, project tasks, project 

management 

 

Pезюме: В статье было проанализировано cоздание проектного 

предложения  и формирования системы eго целей и задач, а также 

актуальность проектного предложения в современном мире, была 

подчеркнута ее  важность для организаций. Кроме того, были 

исследованы проектное предложение, определение проблемы, принципы 

применения формирования ее целей и их преимущества.В статье были 

предложены практические рекомендации по реализации проектного 

предложения с целью устойчивого развития проекта. 
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Ключевые слова: Предложение проекта, цели проекта,задачи 

проекта, управление проектами. 

 

Giriş. Tədqiqat və müşahidələrə görə müasir dövrdə layihə təklifinin 

hazırlanmasına və eyni zamanda onun idarə olunmasına tələbat gündən-günə 

güclənir.Hal-hazırda fəaliyyət göstərən təşkilatların əksəriyyəti layihə əsaslı 

təşkilatlardır.Müasir biznes layihələrin üzərində qurulmuşdur, təsadüfi deyil ki, 

Forbes jurnalında  ilk 100-də olan şirkətlərin 90% çoxunda layihə idarəedilməsi 

sistemi tətbiq edilir[6]. Bu baxımdan müasir layihə menecerlərinin ideyanın, 

problemin layihə halına salınması məsələlərini bilməklə yanaşı müvafiq olaraq 

layihənin məqsədlər sistemini də öyrənib tətbiq etməsi öz aktuallığını qoruyub 

saxlamaqdadır.  

Müasir dövrdə hər bir dövlətin və cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafı ilə 

bağlı layihə təkifinin hazırlanması və idarə edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir.  Layihə təklifinin hazırlanması və  idarə edilməsi sahəsində əldə edilən 

peşəkar biliklərin toplanması, emalı və institutlaşdırılması müvafiq tələbləri 

müəyyənləşdirir[5,s.34].Layihələrin peşəkarlıqla hazırlanması və  idarə 

edilməsi,eyni zamanda uğurla başa çatması layihə menecerlərinin nəzəri və 

praktiki bilik, təcrübəsindən olmasından çox asılıdır. Bəzən layihə təkilfinin 

hazırlanması zamanı problemlərin düzgün təyin edilib əsaslandırılmaması 

layihənin uğursuzluqla nəticələnməsinə gətirib çıxarır.[10].Bu baxımdan layihə 

təklifinin strukturunda problemlərinin düzgün  müəyyənləşdirilməsi ilə yanaşı   

onun məqsədlər sisteminin də düzgün təyin olunması mühüm elmi-praktiki 

əhəmiyyət kəsb edir[4,s.75].Ölkəmizdə də layihə menecmenti, layihələrin 

dayanıqlı inkişafı məsələlərinin öyrənilməsində problemlərin həlli,ideyaların 

həyata keçirilməsi üçün layihənin məqsədlər sisteminin də nəzəri şəkildə  

öyrənilməsinə böyük ehtiyac var. Bu gün Azərbaycanda  dayanıqlı inkişaf 

hədəfinə nail olmaq üçün layihələrin hazırlanması və idarəedilməsi xarakterinə 

uyğun olaraq mövcud problemlərin  elmi cəhətdən araşdırılması və təhlil 

olunması, onların layihə halına salınması və məqsədlər sisteminin icra oluna 

bilinəcək səviyyədə təyin edilməsi vacib məsələlərdən biridir. 

Layihənin məqsədinin müəyyənləşdirilməsi. Layihəyə aid olan anlayışlar 

bazasında məqsəd ən mühüm yerlərdən birini tutur. Layihə konsepsiyasının 

yaradılmasında əsas mərhələlərdən biri layihənin məqsədinin 

müəyyənləşdirilməsidir. Hər bir layihənin strukturunu və iştirakçılarını xarak-

terizə edən, bir-birilə sıx əlaqədə olan çoxlu məqsədlər mövcüddur. Problem 

təhlil olunandan sonra məqsədlər təhlil olunmalıdır. Daha dəqiq və obyektiv 

məlumat almaq üçün, adətən, bu təhlil ümumi təhlil, hesabatlar və digər 

sənədlər əsasında aparılır. Layihənin məqsədi müəyyən edilmiş problemin 

konkret həll yolunu təqdim etməkdən ibarətdir[7]. 



89 

 
 

 

 Layihə təklifi və onun məqsədlər sisteminin formalaşdırılması  
 

Məqsədlərin təhlili qaydasına bunlar aiddir: 

▪ Hər problemin “problemlər ağacı”na işin artıq yerinə yetirildiyini bildirən 

müsbət formada (məqsəd şəklində) köçürülməsi; 

▪ Məqsədlər iyerarxiyasının yoxlanışı; 

▪ Diaqram vasitəsilə səbəb-nəticə əlaqələrinin əks etdirilməsi. 

Problemlər diaqramında inkar cümlələri nəqli cümlələrlə əvəz olunur, məsələn: 

“kənd təsərrüfatı istehsalı yüksək deyil” yerinə “təkmilləşdirilmiş kənd 

təsərrüfatı istehsalı” istifadə olunur. Bütün bu real müsbət səciyyəli cümlələr 

məqsədlər diaqramında göstərilir, habelə səbəb-nəticə ardıcıllığını əks etdirir. 

Beləliklə, layihənin məqsədi - müəyyən vaxt çərçivəsində əldə edilmiş nəticə 

deməkdir. Layihəni yerinə yetirmək üçün verilmiş şərtlərə və sübut oluna biləsi 

nəticəyə layihənin məqsədi deyilir. Layihələrin məqsədləri aşağıdakı şəkildə 

formalaşır. 

▪ layihənin məqsədi aydın olmalıdır; 

▪ məqsədə nail olmaq üçün əldə olunan nəticələrin qiymətləndirilməsi 

mümkün olmalıdır; 

▪ məhdudiyyətlərin və şərtlərin yerinə yetirilməsi mümkün olmalıdır. 

Layihəninn məqsədi dəyişilə bilər. Ətraf mühitin layihəyə təsiri, onun 

yerinə yetirilməsi prosesində parametrlərin gözlənilməyən dəyişkliklərə məruz 

qalması və digər həyəcanlandırıcı təsirlər layihənin məqsədinin 

dəyişdirilməsinə səbəb ola bilər.  Bu səbəbdən layihənin məqsədi arasıkəsilməz 

dinamik proses xarakteri daşıyır. Bu prosesdə mövcud vəziyyət, tendensiya 

təhlil edilir və lazım gəldikdə korreksiya edilir[2,s.44]. 

Layihə məqsədinin müəyyənləşdirməsi prosesi yaradıcı bir prosesdir və 

aşağıdakı ardıcıllıqla yerinə yetirilir: 

▪ məqsədin istiqaməti müəyyənləşdirilir; 

▪ mümkün olan məqsədlər çoxluğu yaradılır; 

▪ layihənin məqsədi müəyyənləşdirilir. 

Məqsədin istiqamətini müəyyənləşdirmək üçün müxtəlif mənbələrin 

araşdırılması tələb olunur: 

▪ layihə qarşısında qoyulan tələb; 

▪ layihə üçün sifariş; 

▪ layihə əsasında fəaliyyət göstərən müəssisənin məqsədi; 

▪ layihənin ətraf faktorları. 

Məqsəd fərdi və ya qrup şəklində müəyyənləşdirilir. Bu proses yaradıcı 

xarakter daşıdığı üçün özünəməxsus qanunlara və ümumi yanaşma prinsiplərinə 

malikdir. Fərdi yanaşmada məntiqi metodlardan istifadə edilir. Qrup əsasında 

məqsədin müəyyənləşdirilməsində geniş spektrdə məsələyə baxaraq intuitiv 

metodlardan istifadə olunur[1,s.14]. 

Layihənin məqsədi aydın və dürüst yazılmaqla aşağıdakı şərtləri özündə əks  
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etdirməlidir: 

▪ layihənin nəticəsi; 

▪ layihənin yekunlaşdırılması vaxtı; 

▪ məsrəflər; 

▪ məqsədin dəyişilməsi mümkünlüyü; 

▪ məqsədin ierarxiya strukturu 

Məqsədin dəyişilmə mümkünlüyü -  layihənin yerinə yetirilməsi zamanı 

onun məqsədində bəzi dəyişikliklərin aparılması zərurəti yarana bilər. Məqsədin 

redaktə edilməsi qaydaları əvvəlcədən məlum olmalıdır. Məqsədin ierarxiya 

strukturu - layihələrin yerinə yetirilməsində asılılıq hansı iyerarxik struktura 

malik olunmasını göstərilir. Layihə məqsədinin izah edilməsi onun 

mahiyyətinin tam açılmasına imkan verir [1,s.15].Əgər layihədə risk elementləri 

mövcuddursa, onda aşağıdakı şərtlər layihənin yazılmasında öz əksini 

tapmalıdır: 

▪ layihənin nəticəsi haqqında razılıq; 

▪ layihənin büdcəsi və müddəti ilə bağlı fikir söyləmək və ya onları 

müəyyənləşdirmək; 

▪ layihənin nəticəsi, müddəti və xərci arasında yarana biləcək mübahisənin 

həllini razılaşdırmaq. 

Layihənin tam yazılışı onun yerinə yetirilməsi üçün əlverişli şərait yaradır. 

Qısamüddətli məqsəd uzunmüddətli məqsədə çatmaq üçün prosesin  

başladılmasıdır ki, bu da təkilf olunan lahiyədir. Layihənin ümumi məqsədi- 

layihənin geniş mənada əldə edəcəyinə ümid bəslədiyi nəticədir. Bu layihənin 

icrası nəticəsində vəziyyətin necə dəyişəcəyinigöstərir və birbaşa nəticələrdən 

asılıdır[8,s.14-15]. 

Layihənin ümumi məqsədinin hazırlanması üçün məsləhətlər: 

▪ layihənin yalnız bir ümumi məqsədi olmalıdır; 

▪ məqsəd ümumi inkişafa, baxışa və nəticələrə bağlı olmalıdır; 

▪ ümumiməqsəd ölçülə bilən olmasa da, onun faydasını göstərmək, izah 

etmək mümkün olmalıdır. 

Məqsədin müəyyən edilməsi üçün xarakteristik xüsusiyyətləri: 

▪ Məqsədlərin yaradılmasından əvvəl "kökləri" tapma; 

▪ Məqsədlərin benefisiar yönümlü olması; 

▪ konsensus yönümlüolması; 

▪ Məntiqi bağlantılara fokuslanma; 

Məqsədlərin təhlili 

• Müəyyən olunmuş problemlərin həlli ilə yaradılacaq gələcək vəziyyətin 

təsviri; 

• Konkret vəziyyət üçün mümkün həll yollarının müəyyən edilməsi; 

• Mövcud mənfi vəziyyətin müsbət vəziyyətə dəyişdirilməsi; 
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Beləliklə: 

• Ümumi Məqsəd: ümumi maraqlara (siyasətlər və öhdəliklər) xidmət 

etmək; 

• Layihənin Məqsədi: hədəf qrupunun faydalarını artırmaq.  

Layihə vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi. Bəzi hallarda layihənin məqsədləri 

və vəzifələri bir-birilə qarışdırılır. Məqsəd layihənin sonunda əldə olunan 

nəticədirsə, vəzifə layihə məqsədlərinə çatmaq üçün həyata keçirilən 

tapşırıqlardır. Tapşırıqlar yerinə yetirilərək hər hansı bir məqsədə nail olunur və 

yaxud istənilən məqsədə nail olmaq üçün bir və ya bir neçə tapşırıqları yerinə 

yetirmək lazım gəlir.  Uzunmüddətli və geniş miqyaslı məqsədləri müəyyən 

edildikdən sonra  buna əsaslanaraq, spesifik vəzifələr təyin edilir. Bu vəzifələr 

yoxlanıla bilər, ölçülə bilər, yerinə yetirilə bilər və vaxt ilə şərtləndirilə bilər. 

Məsələn, “savadsızlıq səviyyəsinin azaldılması” məqsəd, “2 mart tarixinə kimi 

20 müştəriyə əsas  bacarıqların aşılanması” isə vəzifədir. Vəzifələri mümkün 

qədər spesifik təqdim edilməlidir. Nəticələr yoxlanıla bilməlidir, yəni onların 

həyata keçməsi hətta kənardan da gözəçarpan şəkildə görülməli və aydın 

olmalıdır. Vəzifələr ilə bağlı iş görən zaman ingilis akronimi olan SMART 

(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time bound) sözündən istifadə 

edilir və  azərbaycan dilinə belə tərcümə olunur: spesifik, ölçülə bilən, əldə 

oluna bilən, realist və vaxt ilə məhdudlaşdırılan.[3,s.36-37]. 

Nəticə.Layihə təkilfinin hazırlanmasında məqsədlər sisteminin öyrənilməsini 

təhlil edərkən aydın olur ki,  hər bir layihənin uğuru, gözlətinlərin özünü 

doğrultması problemin səbəb-nəticə əlaqələrinin düzgün müəyyənləşdirilməsi 

ilə yanaşı onun məqsədlər sistetminin də düzgün təyin edilməsindən asılıdır. 

Araşdırmalar zamanı məlum olur ki, müasir dövrümüzdə layihə təklifinin 

hazırlanmasında məqsədlər sisteminin düzgün təyin olunması və araşdırılması 

layihə menecmentində qarşıda duran əsas vəzifələrdən biridir. Eyni zamanda 

məlum olur ki, hər bir layihənin dayanıqlı olması üçün  yerinə yetirilməsi vacib 

olan şərtlərdən biri də layihə təkilfi hazırlayarkən "Layihənin icrası nəticəsində 

nəyə nail olmaq istəyirsiniz?" sualına cavab verilməlidir. 
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Концептуальные подходы к стратегическому менеджменту 

 

Strateji idarəetməyə dair  kontseptual yanaşmalar 

 

Conceptual approaches to strategic management 

 

Резюме: В статье рассматриваются концептуальные основы 

стратегического менеджмента развития организации, как фактора ее 

долгосрочного успеха и конкурентоспособности в современных 

условиях. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент, стратегическое 

видение, конкурентоспособность,управлнческий процесс , выбор и 

реализация стратегии. 

 

Xülasə: Məqalədə bir təşkilatın strateji idarəetməsinin inkişafının 

konseptual əsasları müzakirə olunur hansıki onun uzunmüddətli uğurunda və 

müasir şəraitdə rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinin əsas amili kimi çıxış 

edir. 

Açar sözlər: strateji menecment, rəqabət qabiliyyəti, idarəetmə prosesi, 

strateji baxış, strategiyanın seçilməsi və həyata keçirilməsi. 

 

Abstract: In article conceptual basics of strategic management of 

development of the organization as factor of her long-term success and 

competitiveness in modern conditions are covered. 

Keywords:  strategic management, competitiveness, administrative 

process, strategic vision, choice and realization of strategy. 

 

  Динамизм изменений в деловой среде, усиление конкуренции, 

глобализация и интернационализация бизнеса, активация процесса 

открытия национальных экономик и их нацеленности на все более 

широкое участие в международном разделении труда, прогрессирующая  

значимость инфокоммуникационных технологий и многие другие 

существенные факторы форсируют актуальность и важность роли 

стратегического менеджмента во всех отраслях и сферах деятельности. 
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В обстоятельствах  жесткой конкурентной борьбы и 

нестабильности ситуаций на рынке предприятия вынуждены не только 

фиксировать свое внимание на внутреннем положение дел, но, и, на ряду с 

этим,  вырабатывать долгосрочную стратегию действий, позволяющую им 

своевременно приспосабливаться к изменениям, происходящими в их  

окружении. Исходя из этого, сегодня, одним из важнейших инструментов, 

обеспечивающих устойчивость компаний, как ответ на быстро 

меняющуюся внешнюю среду, являет собой стратегический менеджмент. 

Термин «стратегический менеджмент» был введен в научный 

оборот на стыке 60–70-х гг. XX в, как результат резкого роста динамизма 

и неопределенности в деловой среде. Его сущность отражает идею  

необходимости акцентирования внимания высшего руководства компаний  

на внешнем окружение, с целью своевременного реагирования на 

происходящие в нем перемены и оппонирования им.  

  Именно в этот период некоторыми экономистами было заявлено о 

закате "эры стратегического планирования". Особенно резко это было 

выражено в общеизвестной монографии  Р.Уотермена  "Фактор 

обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании" 

[14]. 

Потребность в разработке долгосрочных перспектив развития 

компаний убедило ученых обратиться  к исследованиям  новых подходов 

при решении задач стратегического управления, что дало началу 

разработки концепции стратегического менеджмента, основные 

положения которой  были впервые изложены И. Ансоффом в 1973г. на 

конференции, проведенной Высшей школой управления при 

Университете Вандербилта. В 1979 году вышла книга И. Ансоффа 

"Стратегическое управление" [4], в которой автор уделяет внимание, как 

проблемам разработки стратегии, так и вопросам ее реализации, 

анализирует непрерывность и интерактивность развития стратегического 

управления, корректируемого постоянными переменами в окружающей 

деловой среде. 

      На сегодняшний день в научных исследованиях предоставлены 

различные варианты определений (трактовки), которые в той или иной 

степени, позволяют раскрыть сущность  стратегического менеджмента. 

Каждый из них акцентируется на определенных аспектах данного 

управленческого процесса, однако все они сводятся к одному из трех 

нижеследующих  подходов: 

- анализ окружения, сосредоточен на параметрах организационного 

окружения; 
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- цели и средства, основан на разработке долгосрочных целей 

компании  и путей их достижения; 

- деятельностный подход, приоритетом является деятельность по 

реализации стратегии. 

     Рассмотрим более подробно их содержание. 

     Анализ окружения. Данный подход отражен в определение 

предложенном А. Роувом, согласно которому стратегический менеджмент 

является «процессом принятия решений, который объединяет внутренние 

организационные возможности с угрозами и благоприятными 

возможностями, предоставляемыми внешней средой».[8, с.5]  

 Аналогичный  подход мы можем наблюдать и при изучение категории 

«стратегический менеджмент»  представленным Д. Шенделом, и К. 

Хаттенном, которые рассматривают его как «процесс определения и 

установления связи организации с ее окружением, состоящий в 

реализации выбранных целей и в попытках достичь желаемого состояния 

взаимоотношений с этим окружением посредством распределения 

ресурсов, позволяющего эффективно и результативно действовать 

организации и ее подразделениям» ».[10]  

Подобное определение стратегического менеджмента, где также  

основное значение придается управлению "вне" организации отражено и 

у Дж. Хиггинса: "Стратегическое управление — это процесс управления с 

целью осуществления миссии организации посредством управления 

взаимодействием организации с ее окружением».[6, 12с.] 

Как мы видим, данный подход тесно переплетен с методами 

стратегического планирования, достаточно просто разъясняет   

последовательность действий менеджеров —  разработчиков стратегии, а 

также отражает в себе ясные и относительно простые методологические 

установки.  

Смещение акцентов в управлении в сторону организации 

взаимодействия с внешней средой объясняется, прежде всего, такими 

произошедшими в ней изменениями, как повышение ее влияния на 

эффективность деятельности современной организации, увеличение 

скорости изменений, происходящих в ней, глобализация конкуренции. 

Однако, надо признать, что при его применение не редко остаются 

незадействованными внутренние возможности предприятия, хотя в 

большинстве случаях  они способствовали бы успешной нейтрализации 

угроз, исходящих из внешней среды. 

   Цели и средства. Такое осмысление сущности стратегического 

менеджмента представлено в дефиниции У. Глука и Л. Джауха, в 

соответствии  с которой стратегический менеджмент — это «направление  
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в теории принятия решений, которое нацелено на развитие эффективной 

стратегии (или стратегий) для оказания содействия в достижении 

корпоративных целей». [8, с. 5] 

Согласно данному определению, слово «направление» здесь 

используется  в связи с теорией принятия решений и уровня,  указывает на 

то, что целью стратегического менеджмента является разработка 

последовательных решений разного уровня, взаимосвязанных между 

собой  и организованных  в определенной иерархии, согласно их 

значимости в процессе достижения организационных целей.  

  К данной комбинации  можно отнести и определение А. Томпсона 

и А.Дж. Стрикленда:« Стратегический менеджмент – процесс 

формирования менеджментом стратегического видения, постановки 

целей, выработки и реализации стратегии, своевременной корректировки 

видения, целей,  стратегии и реализации» [13,с 36], т.е., рассматривающих 

стратегический менеджмент как план управления организацией, 

нацеленный на консолидацию ее позиций, удовлетворение интересов 

потребителей и достижение намеченных целей.   

 К приверженцам  данного подхода также относят     Дж. Пирса и Р. 

Роберсона, которые, раскрывая сущность стратегического менеджмента, 

не подразделяют управление на "вне" и "внутри" организации, понимая 

его как "набор решений и действий по формулированию и выполнению 

стратегий, разработанных для того, чтобы достичь цели организации".[11] 

 Деятельностный подход - фиксируется на последовательности 

действий для реализации стратегического управления и, исходя из этого, 

консолидирует в себе два предыдущих подхода. Так, Г. Джонсон и К. 

Скулз выделяют следующую последовательность действий 

стратегического менеджмента:  

- анализ текущего положения организации в конкурентной среде;  

- выбор, который предполагает разработку и оценку альтернатив 

стратегического направления деятельности организации; 

- имплементация — процесс реализации, осуществления 

выбранной стратегии. [16] 

Анализ в данной модели проводится согласно позиций  оценки 

организационного окружения, это объясняется тем, что деятельность 

руководителей  на данном этапе направлена на выявление переменных 

среды, необходимых для разработки стратегии. 

Этап стратегического выбора соответствует логическому анализу 

ситуации при принятии решений. На данном этапе разрабатываются 

средства для реализации стратегии и  определяются действия по  

 



97 

 
 

 

        Концептуальные подходы к стратегическому менеджменту   
 

осуществлению контроля, на основании которых предприятие проводит 

необходимые корректировки. 

Вышеупомянутые подходы, применяемые при раскрытии сущности 

стратегического менеджмента, могут допускать другие различные 

комбинации, а также добавлять новые акценты, дающие возможность 

более широко и всесторонне охватить субстанциональность исследуемой 

нами категории.  

О.С.Виханский в свое определение включает второй и третий 

подходы, выделяя при этом значимость человеческих ресурсов в 

стратегическом управлении: «Стратегическое управление — это такое 

управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал 

как на основу организации, ориентирует производственную деятельность 

на запросы потребителей, осуществляет гибкое регулирование и 

своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны 

окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в 

результате позволяет организации выживать и достигать своей цели в 

долгосрочной перспективе». [6, с.13] 

Р.А.Фатхутдинов в своих исследованиях, анализируя 

многочисленные примеры применения стратегического менеджмента в 

зарубежных и российских компаниях, приходит к выводу, что правильно 

выработанная стратегия, является гарантом конкурентоспособности и 

принятия эффективных решений.   «Стратегический менеджмент – теория 

и практика обеспечения конкурентоспособности и эффективности 

решений путем разработки стратегии организации при возложении 

ответственности за эту работу на ее руководителей» [15, с.7] 

Применительно к сфере туризма и гостеприимства, наиболее 

приемлемым является определение  стратегического менеджмента, данное  

Л.В.Баумгартеном: «это управление туристической организацией, которое 

опирается на человеческий потенциал как основу, ориентирует  

производственную деятельность на запросы потребителей, осуществляет 

гибкое регулирование и современные изменения в организации, 

отвечающие вызову времени со стороны окружения и позволяющие  

добиться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает 

возможность организации выживать в долгосрочной перспективе, 

достигая при этом  своих целей. [5, с. 26] 

Как было отмечено нами выше, термин «стратегическое 

управление» был введен в научный оборот 1960-1970-гг. для того, чтобы 

отражать отличие управления, осуществляемого на высшем уровне, от 

текущего управления на операционном уровне.  
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Начало ХХI в. ознаменовано усилением инновационной доминанты 

стратегического развития. Учитывая данный факт, многие ученые, 

раскрывая экономическую сущность стратегического управления, 

добавляют инновационный акцент. Стратегическое управление теперь 

предполагает использование нововведений, причем не только в 

технологиях или продукте, но также в способах организации труда, 

получения новых идей, мотивации творчества и т.д. [12, с 448-449] 

Идея обновления становится ключевой в современном 

стратегическом управлении. Его лейтмотивом является такое «развитие 

ради сохранения», при котором происходит постоянное движение вперед 

в меняющемся мире. Важнейшая проблема стратегических изменений 

состоит в достижении баланса между созданием нового и развития 

имеющегося.  

В этом аспекте современное стратегическое управление 

представляется как «проактивный стиль управления, основанный на 

видении будущего образа фирмы и на ее динамических организационных 

способностях к обновлению, с учетом изменений внешней среды, 

собственной бизнес-модели, обеспечивающей присвоение недоступных 

конкурентам экономических выгод (рент). [9, с .61] 

По мнению В. Я. Горфинкеля «эволюция сущности понятия 

«стратегия» характеризуется постепенным сближением с понятием 

«инновация». [7, с.272] 

На наш взгляд, взаимосвязи стратегического управления и 

инновационного менеджмента управления таковы, что в будущем эти два 

вида менеджмента полностью интегрируются, потому что инновации все в 

большей степени определяют генеральную линию перспективного 

развития организации. 

Понимание сущности стратегического управления отечественными 

авторами совпадает с пониманием этих проблем западными учеными, но в 

целом отечественные разработки по стратегическому управлению 

несколько отстают от них.   

Наиболее глубоко проблема стратегического менеджмента 

проработана 

в трудах Аббасова Р.Ф.,  Алекперова А.Г., Амирова И.Б., Атакишиева 

Г.С., .Ахундова М., Велиева М.А., Гаджиева Е.З., Гулиева Т., Имранова 

А.М.,  Пюрханлы С.Г., Садыгова И.М.,   Сулейманова М.С.,  Шахбазова К. 

и других авторов, принадлежащих к этой группе экономистов. 

Так, по мнению известного азербайджанского ученого-экономиста   

Т. Гулиева «стратегический менеджмент органически связан со 

стратегическими целями, устранением стратегических потерь в условиях  
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неопределенности, решением макроэкономических проблем, изучением 

поведенческой динамики отдельных фирм в условиях изменяющейся 

ситуации».[3, с 455]  

Другие отечественные исследователи, такие, как М.С. Атакишиев, 

Г.С. Сулейманов, раскрывая сущность стратегического менеджмента, 

отмечают, что: «стратегический менеджмент есть стратегический 

контроль, всеобщее управление стратегическими решениями». [1, с.88]  

По мнению ученого М.Ахундова, процесс реализации стратегии, 

надо рассматривать, как одну из функций управления: «если организация 

желает достичь высокой оценки своего управления, она должна уметь 

разрабатывать хорошую стратегию и осуществлять ее на высоком уровне.  

Разработка и осуществление стратегии – важная управленческая 

функция».[2, с.58]   

Интенсивность исследований по данной ключевой проблеме, 

определяющей перспективы выживания отечественных организаций, по 

нашему мнению, не соответствует необходимому уровню. 

Главными причинами трудностей в развитии отечественной теории 

стратегического управления являются: 

- малый период рыночной экономики; 

- отсутствие опыта работы в условиях открытой экономики; 

- слабость конкуренции и высокая степень монополизации; 

- ограниченное число кадров, занимающихся разработкой 

стратегии управления на примере мирового опыта; 

-  недопонимание приоритета обоснованной глубокой стратегии 

над 

решением тактических задач; 

- сложность разработки оптимальной стратегии в условиях 

радикальных, 

масштабных и быстрых перемен, постоянно идущих в нашей 

стране; 

- отсутствие не то что требуемого, а вообще какого-либо 

финансирования 

серьезной работы по этой сверхсложной проблеме; 

- недооценка стратегами-экономистами: 

 а) ключевой роли человека в стратегическом управлении, прежде 

всего роли лидеров; 

 б) степени управляемости мировых и региональных социально 

экономических процессов со стороны глобальных стратегов; 

 в) важности четкой проработки всех этапов полного цикла 

стратегического управления. 
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Нурай РЗА-ЗАДЕ 

 

Результаты анализа, проведенного в данной статье, позволяют 

сделать вывод, что, несмотря на достаточное количество исследований, 

посвященных концептуальным основам  стратегического управления, 

данная проблема все еще нуждается в  научных разработках  

отечественными исследователями. 
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 Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları   
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UOT: 33                                                                         Elmira HACIYEVA  

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

e.hajiyeva@atmu.edu.az 

 

UNESCO abidələrinin tanıdılmasında inteqrasiya olunmuş marketinq 

kommunikasiyaları modelinin qurulması 

 

Создание модели интегрированных маркетинговых коммуникаций в 

ознакомлении памятников UNESCO 

 

Establishing integrated marketing communications model in promoting 

UNESCO monuments 

 

Xülasə: Ölkələr inkişaf etdikcə malik olduqları sərvətləri digər ölkələrə 

tanıtmaq, təbliğat-təşviqatı vasitəsilə iqtisadiyyatlarını gücləndirməyə çalışırlar. 

Texnologiya və kommunikasiya dövrü kimi xarakterizə olunan müasir zamanda 

turizm ölkələrin iqtisadi inkişaf vasitələrinin ön sıralarında yer tutur. Dünya 

turizm bazarında ən böyük paya sahib olmaq üçün ölkələr bir-biri ilə rəqabət 

aparırlar, ölkələrinin təbliğatını yüksək səviyyədə aparmaqla öz güclərini 

göstərməyə çalışırlar. Beləliklə, qlobal iqtisadi rəqabət şəraitində ölkənin 

tanınması, turistlərin diqqətinin cəlb edilməsi və nəticə etibarilə kəskin rəqabət 

mübarizəsində qalib gəlmək üçün istifadə edilən, özündə məhsula tələb 

yaratmağı, istehlakçıları zəruri informasiyalarla təmin etməyi, həmçinin, 

onlardan müvafiq reaksiyaları, əks əlaqənin əldə etməyi, satışı həvəsləndirməyi, 

istehlakçılardan əldə edilmiş informasiyaları təhlil etməyi imkan verən 

inteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyaları konsepsiyasının əhəmiyyəti 

önə çıxır. 

Açar sözlər: turizm, mədəni turizm, inteqrasiya olunmuş marketinq 

kommunikasiyaları, UNESCO, reklam, internet marketinqi 

 

Резюме: По мере развития страны пытаются ознакомить другие 

государства со своими ресурсами и укрепить свою экономику 

посредством пропаганды. В наше время, характеризующаяся как эпоха 

технологий и коммуникаций, туризм занимает передовое место среди 

экономических средств для развития стран. Путём пропаганды страны 

конкурируют друг с другом, чтобы иметь большую долю на мировом 

туристическом рынке и продемонстрировать свою силу. Таким образом, в 

условиях глобальной экономической конкуренции  для признания страны, 

для привлечения внимания туристов, а также для победы  в сложной  
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конкурентной борьбе на передний план выходит важность концепции 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, которые создают 

возможность  создания спроса на продукцию внутри, предоставления 

потребителям необходимой информации и получения соответствующей 

реакции от них, получения обратной связи и отзыва от них, 

стимулирования продажи и анализа  информации от потребителей.   

Ключевые слова: туризм, культурный туризм, интегрированные 

маркетинговые коммуникации, UNESCO, реклама, интернет-маркетинг 

 

Abstract: As countries develop they try to strengthen their economy by 

promoting their wealth. In modern times, characterized as technology and 

communication era tourism occupies the front lines of the economic 

development tools of countries. Countries compete with each other in order to 

have the largest share in the world tourism market, try show their strengths by 

holding their promotion in the high level. Thus, in the global economic 

competition condition in order to be known, to attract the attention of tourists as 

result of it to win the competition the importance of the concept of integrated 

marketing communications which includes  creating demand for products, 

providing consumers with necessary information and getting feedback from 

them, promoting sales  stands out 

Keywords: tourism, cultural tourism, integrated marketing 

communications, UNESCO, advertising, internet marketing 

 

       Tarix boyu insanların kollektiv şəkildə yaşamaqlarından başlayıb müasir 

dövrümüzə qədər inkişaf edən və dəyişən insan münasibətləri paralel olaraq 

tanıtmaq fəaliyyətlərini də inkişaf etdirib dəyişdirmişdir. Bizim dövrümüzdə 

çox mürəkkəbləşən bu əlaqələr təbliğat fəaliyyətlərinin elmi, şüurlu, planlı və 

intizamlı olmasını zəruri etmişdir. Sivilizasiyalar kimi inkişaf edən tanıtım 

fəaliyyətlərinin əsas məqsədi insanlara məlumat vermək, insanları razı salmaq 

və qərarların qəbul edilməsini sürətləndirməkdir.  

       Ölkələr inkişaf etdikcə malik olduqları sərvətləri digər ölkələrə 

tanıtmaq, təbliğat-təşviqatı vasitəsilə iqtisadiyyatlarını gücləndirməyə çalışırlar. 

İnsanların diqqətini, marağını cəlb etmək üçün ölkəni insanlar üçün 

cəlbediciliyini yaratmaqla ölkəyə maliyyə axını təmin ediləcək, eyni zamanda, 

mədəniyyətlərarası dialoq da güclənəcəkdir. Bu da həmin ölkənin beynəlxalq 

aləmdə nüfuzunu artıracaq, imicini gücləndirəcəkdir. Ölkənin inkişafı həm 

siyasi, həm iqtisadi, həm də sosial cəhətdən təmin ediləcəkdir. 

       Texnologiya və kommunikasiya dövrü kimi xarakterizə olunan müasir 

zamanda turizm ölkələrin iqtisadi inkişaf vasitələrinin ön sıralarında yer tutur.  



104 

 
 

 

Elmira HACIYEVA 

 

Dünya turizm bazarında ən böyük paya sahib olmaq üçün ölkələr bir-biri ilə 

rəqabət aparırlar, ölkələrinin təbliğatını yüksək səviyyədə aparmaqla öz 

güclərini göstərməyə çalışırlar. Çünki daxili və xarici təbliğatdakı 

çatışmazlıqlar, eyni zamanda, beynəlxalq münasibətlərdə də çatışmazlıqlara 

səbəb olur. İqtisadi, siyasi, mədəni dəyərləri özündə ehtiva edən turizm sektoru 

təbliğat-təşviqat fəaliyyətləri ilə güclənərsə ölkə baxımdan sanki silah halına 

gələ bilər. Turizm reklam, ictimaiyyətlə əlaqələr, təbliğat və lobbiçilik kimi 

təbliğat-təşviqat vasitələri “silahlanarsa” bu,  beynəlxalq aləmdə həmin ölkənin 

tanınması, nüfuzunun artması ilə nəticələnəcəkdir.  

       Beləliklə də, qlobal iqtisadi rəqabət şəraitində ölkənin tanınması, 

turistlərin diqqətinin cəlb edilməsi və nəticə etibarilə kəskin rəqabət 

mübarizəsində qalib gəlmək üçün istifadə edilən, özündə məhsula tələb 

yaratmağı, istehlakçıları zəruri informasiyalarla təmin etməyi, həmçinin, 

onlardan müvafiq reaksiyaları, əks əlaqənin əldə etməyi, satışı həvəsləndirməyi, 

istehlakçılardan əldə edilmiş informasiyaları təhlil etməyi imkan verən 

inteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyaları konsepsiyasının əhəmiyyəti 

önə çıxır. Əgər ölkə turizm bazarında böyük paya sahib olmaq istəyirsə, 

inteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyaları vasitələrindən planlı, 

səmərəli şəkildə istifadə etməlidir. Marketinq kommunikasiyaları vasitələri 

istifadə etməklə ölkənin rifahını yüksəldəcək turizm gəlirlərinin artmasını təmin 

olunacaqdır. Ölkələr üçün mədəniyyət və turizmin marketinqinin həyata 

keçirilməsi, şübhəsi, təbliğat-təşviqat fəaliyyətinin də təməlini formalaşdırır. 

Turizm marketinqi mədəniyyəti marketinq strategiyasında alət kimi istifadə 

edərək özünə daha çox gəlir gətirməyi hədəfləyir. Marketinq turizmin mühüm 

hissəsidir. Turizm marketinqi mövcud və potensial turistlərin tələb, arzu və 

ehtiyaclarını təmin edən idarəetmə prosesidir. Turizm destinasiyaları turizmdə 

mühüm rol oynayırlar. Çünki məhz turizm destinasiyaları turistlərin həmin 

yerlərə səfər etmək barədə qərarlarına təsir göstərən faktordur. Beləliklə, turizm 

marketinqi üçün əsas problem destinasiyalardır. Buna görə də marketinq 

kommunikasiyalarının inkişaf etdirilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Marketinq kommunikasiyaları marketinq kompleksinin məhsul, qiymət, yer 

kimi əsas elementidir. Bütün 4P-lər kommunikasiya prosesində iştirak edirlər, 

lakin yalnız marketinq kommunikasiyaları və təbliğat-təşviqatın məhsul və 

xidmətlər barədə informasiyaları hədəf kütləsinə ötürmək gücü vardır Satışın 

artırılması, bazar payının qorunması və ya artırılması, rəqabət üstünlüyü 

yaratmaq kimi məqsədlərə çatmaq üçün reklam, şəxsi satış, ictimaiyyətlə 

əlaqələr, satışın həvəsləndirilməsi və birbaşa marketinq kimi inteqrasiya 

olunmuş marketinq kommunikasiyalarının müxtəlif vasitələrindən istifadə 

edilir. 

          Qeyd etdiyimiz kimi, beynəlxalq arenada tanınmaq, nüfuz qazanmaq,  
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ölkənin imicini formalaşdırmaq, hərtərəfli əməkdaşlığa nail olmaq üçün ölkələr 

müxtəlif beynəlxalq səviyyəli təşkilatlara üzv olurlar. Belə nüfuzlu beynəlxalq 

təşkilatlardan biri UNESCO-dur (Elm, Təhsil və Mədəniyyət üzrə Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatı). UNESCO 16 noyabr 1945-ci ildə yaradılmışdır. Təşkilatın 

əsas məqsədi  irqindən, cinsindən, dilindən və dinindən asılı olmayaraq təhsil, 

elm və mədəniyyət sahələri üzrə xalqların əməkdaşlığını genişləndirmək yolu 

ilə sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə kömək etməkdir. Tarixi-mədəni 

abidələrin mühafizəsi UNESCO-nun əsas istiqamətlərindən biridir. 

      Azərbaycan Respublikası 3 iyun 1992-ci ildə UNESCO-ya üzv olub. 

Aşağıda adları qeyd edilən tarixi-mədəni abidələrimiz müxtəlif dövrlərdə 

UNESCO-nun Ümumdünya irs siyahısına salınmışdır: 

• İçəri şəhər, Şirvanşahlar saray kompleksi 

•  Qız qalası; 

• Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğu; 

          Yuxarıda adları çəkilən Azərbaycanın UNESCO-nun ümumdünya 

mədəni irs siyahısına daxil edilmiş tarixi-mədəni abidələrin dünyaya tanıdılması 

məqsədilə hər bir abidə üçün hökumət yeni və potensial turistlərin marağını 

cəlb etmək üçün inteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyalarından planlı, 

düşünülmüş, əsaslı şəkildə istifadə tətbiq edilməli, hər bir kommunikasiya 

vasitələrinin hədəf kütləsinə çatma tezliyi, səmərəliliyi, effektivliyi, üstünlükləri 

və çatışmazlıqları araşdırılmalıdır. İnteqrasiya olunmuş marketinq 

kommunikasiyaları bir çox səylər tələb edir, eyni zamanda, ölkəni, insanı, 

müəssisəni faydalarla təmin edir.  

        Hazırkı dövrdə xarici ziyarətçilərlə kommunikasiya üçün veb səhifə 

çox önəmli informasiya resursudur. İnternet hər şeyi asanlıqla əldə etmək, 

informasiyaları tapmaq və yaymaq üçün böyük vasitədir. İnternet marketinqin 

əsas məqsədi bilikliyi artırmaqla başlayan əlaqələri maksimal dərəcədə 

artırmaqdır. Buna görə də UNESCO-nun abidələri üçün veb səhifənin 

yaradılması məqsədəuyğundur. Muzeylər və ziyarətçilər arasında qarşılıqlı 

əlaqəni artırmaq üçün veb səhifələr hərtərəfli, qrafiki yaxşı tərtib olunmalı və 

ziyarətçiləri potensial turistlər üçün cəlbedici olan hər bir abidənin tarixi və 

hekayəsi, UNESCO-nun siyahısına daxil olması, yerləşdiyi yer, turistin ora 

avtomobil və ya ictimai nəqliyyat vasitəsilə gedə bilməsi, giriş qiyməti, 

müxtəlif üzvlər üçün xüsusi giriş qiyməti, iş vaxtı, əlaqə vasitələri kimi lazımi 

məlumatlarla təmin edilməli, veb səhifələrə suallar əlavə edilməlidir. Son 

dövrlərdə dünyada sürətlə artan və trendə çevrilən sosial media ölkənin 

mədəniyyəti və turizmin təbliğatı-təşviqatını həyata keçirməyə imkan verən 

əsas vasitələrdən biridir. Dünyada demək olar ki, bütün ölkələr, insanlar, 

brendlər, müəssisələr malik olduqları dəyərlər barədə insanlara məlumat  
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vermək, tanıtmaq məqsədilə sosial mediadan istifadə edirlər. Sosial media 

vasitəsilə ölkənin mədəniyyəti və turizminin təbliği üçün yazılı, vizual, audio 

kimi təbliğat vasitələri insanların diqqətinə çatdırılır və insanlardan əks əlaqələr 

əldə edilir. Sosial mediadan istifadənin ən böyük üstünlüyü onun aşağı xərc 

tələb etməsidir. 

       Mədəniyyəti, tarixi, adət-ənənələri tərənnüm etmək məqsədilə 

festivallar, sərgilər təşkil edilməlidir. Bu tədbirlər barədə geniş oxucu kütləsinə 

malik olan KİV-lərdə press-relizlər yayımlanmalı, şəkillər əks etdirilməlidir. 

        Turistlərlə əlaqə yaratmaq və hədəf auditoriyasını cəlb etmək üçün 

reklam istifadə edilən mühüm əhəmiyyətə malik olan inteqrasiya olunmuş 

marketinq kommunikasiyalarının əsas vasitələrindən biridir. Tarixi-mədəni 

abidələri özündə əks etdirən reklam çarxlarından, təşkil edilmiş tədbirlər barədə 

dünyada tanınmış, geniş auditoriyaya malik mətbu orqanlarında informasiyalar 

yayımlanmalıdır. 

         Hazırki dövrdə turizm bəşəriyyətə aid mədəni mirasın iqtisadi cəhətdən 

xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq bu mirasın qorunması istiqamətində siyasətini 

maliyyə resursları ilə təminatını və əhalinin maarifləndirilməsi vasitəsilə həyata 

keçirir. Bu da həm daxili, həm də xarici turizm baxımdan cəmiyyətlər arasında 

mədəniyyətlərarası dialoqa fürsət yaradacaq. Bununla yanaşı qeyd etmək 

lazımdır ki, turizm həm də cəmiyyətlər arasında qarşılıqlı əlaqənin 

yaradılmasının əsas vasitəsidir. Turizm fəaliyyəti müvəffəqiyyətlə həyata 

keçirilərsə, bu, bir tərəfdən inkişafa əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərəcək, digər 

tərəfdən də mədəni və təbii mirasın qorunmasında və onun gələcək nəsillərə 

ötürülməsində ciddi rol oyanacaq.  
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Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində miqrasiya prosesləri və 

humanitar diplomatiya 

 

Migration processes and humanitarian diplomacy in the  

foreign policy of the Republic of Azerbaijan 

 

Миграционные процессы и гуманитарная дипломатия в зарубежной 

политике Азербайджанской Республики    

 

Azərbaycanın xarici siyasəti azad və müstəqildir. Ölkəmiz bütün dünya 

dövlətləri üçün açıqdır. Biz Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan, onun 

mənafeyinə toxunmayan, ölkəmizə müsbət münasibət göstərən hər bir dövlətlə 

əlaqələr qurmağa hazırıq və belə əlaqələr qururuq. 

Heydər Əliyev 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Bakı / 14 avqust 1994-cü il 

 

Xülasə: Son illər dünyanın siyasi xəritəsində baş verən dəyişikliklər 

miqrasiya proseslərinə və humanitar sahədə qurulan əməkdaşlıq 

münasibətlərinə təsir göstərmiş, aktuallığını bir qədər də artırmışdır. Bu 

səbəbdən, qlobal proseslər olan miqrasiya və humanitar diplomatiya 

Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində prioritet təşkil edən sahələrdən 

biridir. Azərbaycan Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (BMqT) ilə əməkdaşlıq 

əlaqələrinin qurulmasına diqqət yetirir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın 

humanitar diplomatiya sahəsində əldə etdiyi müsbət təcrübə miqrasiya 

siyasətinin inkişafı ilə sıx bağlıdır. Həmçinin Azərbaycan BMT, Aİ, MDB və 

digər beynəlxalq təşkilatlarla da miqrasiya və humanitar əməkdaşlıq sahəsində 

münasibətlərinin inkişafında maraqlı tərəf kimi çıxış edir. Respublikanın xarici 

siyasət idarəsinin mövcud sahələrdə qurduğu əməkdaşlıq münasibətləri yeni 

perspektivlərin yaranmasına əhəmiyyətli təsir göstərir və mövzuya xüsusi 

yanaşma tələb edir.    

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində miqrasiya 

məsələləri və humanitar diplomatiyasının bəzi məqamları tədqiq olunmuşdur. 

Burada göstərilmişdir ki, Azərbaycan qısa vaxt ərzində miqrasiya siyasətini  
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inkişaf etdirmiş və humanitar diplomatiyasını genişləndirmişdir.    

Açar sözlər: beynəlxalq əməkdaşlıq, miqrasiya xidməti, siyasi dialoq, 

miqrant, xarici siyasət, humanitar dilomatiya, miqrasiya prosesləri. 

 

Abstract: Recently, the changes in the political map of the world have 

influenced the migration processes and increased their relevance. For this 

reason, migration, which is a global process, is one of the priorities in the 

foreign policy of the Republic of Azerbaijan. The International Organization for 

Migration (IOM) focuses on the establishment of cooperation with the Republic 

of Azerbaijan. It should be noted that Azerbaijan's positive experience in 

humanitarian diplomacy is closely linked to the development of migration 

policy. 

The article investigates some aspects of migration issues and humanitarian 

diplomacy in the foreign policy of the Republic of Azerbaijan. It was pointed 

out that Azerbaijan developed a migration policy in a short time and expanded 

its humanitarian diplomacy. 

Key words:  international cooperation, migration service, political 

dialogue, migrant, foreign policy, humanitarian diplomacy, migration processes 

 

Резюме: В последние годы, происходящие изменение на 

политической карте мира, действуют на миграционные процессы и еще 

раз повышает актуальность. По этой причине, глобальный процесс 

миграция является одной из приоритетных сфер во внешней политике 

Азербайджанской Республики. Азербайджан уделяет особое внимание 

налаживанию сотрудничества с Международной Организацией по 

Миграции (МОМ). Следует отметить, что достигнутый положительный 

опыт Азербайджана в области гуманитарной дипломатии, тесно связан с 

развитием миграционной политики. 

 В статье были исследованы вопросы миграции и некоторые моменты 

гуманитарной дипломатии во внешней политике Азербайджанской 

Республики. Здесь показано, что Азербайджан за короткое время развивал 

миграционную политику и расширил гуманитарную дипломатию. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, миграционная 

служба, политический диалог, мигрант, внешняя политика, гуманитарная 

дипломатия, миграционные процессы.    

  

          İlk baxışda miqrasiya və humanitar diplomatiya ayrı-ayrı sahələr 

sayılsalar da onların arasında oxşar cəhətlər çoxdur. Yəni hər iki sahənin 

mərkəzində dayanan sosial insan yarandığı gündən dəyişən dünya şəraitinə 

uyğunlaşmaq üçün axtarışdadır. Bu axtarışlar vətənindən kənarda, təmin  
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olunmuş həyat uğrunda mübarizənin davam etdirilməsi ilə bağlıdır. Digər 

tərəfdən kütləvi miqrasiyaya məruz qalan insanlar, müxtəlif təbiət hadisələri 

nəticəsində və ya başqa səbəblərdən evlərini tərk edib başqa dövlətlərə sığınan, 

ölkəsində və ya kənarda humanitar dəstəyə ehtiyac duyan miqrant, qaçqın, 

məcburi köçkün və s. kateqoriyalardan insanlar hərəkət edir. Onlara dəstək 

maddi və mənəvi ola bilər.            

Son illər demokratik-hüquqi inkişaf yolu tutmuş dövlətlərin xarici 

siyasətində miqrasiya prosesləri və humanitar diplomatiya ilə bağlı məsələlər 

aktuallıq kəsb edir. Müasir dünyanın aparıcı aktorlarından biri kimi çıxış edən 

miqrasiya prosesləri və humanitar məsələlər inkişaf etməkdə olan Azərbaycan 

Respublikasında da dövlət siyasəti ilə tənzimlənir. Dövlət müstəqilliyinin 

bərpasından ötən dövr ərzində Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlərə 

inteqrasiya edərək xarici siyasətini inkişaf etdirə bilmişdir. Respublikanın xarici 

siyasətində prioritet təşkil edən istiqamətlərdən biri miqrasiya və humanitar 

diplomatiyanın inkişaf etdirilməsi, mövcud sahələrdə beynəlxalq qurumlarla və 

dövlətlərlə əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması ilə bağlıdır. 

Dövlət müstəqilliyinin ilk illərində Azərbaycanda daxili miqrasiyanın 

yüksəlişi müşahidə olunmuş, qaçqın problemi yaranmış və buna başlıca səbəb 

Ermənistanın işğal siyasəti olmuşdur. Hazırda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

Ermənistanın bölgənin qlobal enerji layihələrindən kənarda qalması ilə 

nəticələnib. Bu da ölkənin iqtisadi inkişaf tempinin xeyli ləngiməsinə səbəb 

olub. Atəşkəs dövründə Azərbaycanın dövlət büdcəsi üç dəfə artdığı halda 

Ermənistanda bu rəqəm 0,5 faiz təşkil edib. İnkişaf potensialında kəskin fərqin 

yaranmasına insan resurslarının artıb-azalması faktoru da təsir göstərir. 

Konfliktlər bir qayda olaraq münaqişə ocağında insan resurslarının azalmasına 

və miqrasiya proseslərinin güclənməsinə səbəb olur. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf 

Agentliyinin (USAID) bir neçə il öncə münaqişə subyektlərində insan 

resurslarının durumuna dair apardığı araşdırma Dağlıq Qarabağ probleminin 

Ermənistana daha pis təsir etdiyini təsdiqləyir [8, 392-393]. Ermənistanın 1987-

ci ildən Azərbaycana qarşı başlatdığı sünii münaqişə ocağı və işğalçı ölkənin 

atəşkəsi pozma, provokasiya hallarına rəvac verməsinə baxmayaraq respublika 

dövlət müstəqilliyinin bərpasından ötən dövr ərzində xarici siyasət kursunu 

genişləndirərək prioritetlərini müəyyən etmişdir. Azərbaycanın xarici siyasəti 

üçün aktual olan belə məsələlərdən biri miqrasiya və humanitar diplomatiya ilə 

sıx bağlıdır. Nəzərə alsaq ki, miqrasiya müasir dünyanın çağırışı olub 

beynəlxalq əhəmiyyəti ilə diqqət çəkir, burada Azərbaycanın təmsil olunması 

hər şeydən əvvəl milli təhlükəsizliyinin təmin olunması kimi vacib məqamları 

üzə çıxarır.  

Bununla əlaqədar 1993-cü il aprelin 22-də Lüksemburqda Avropa İttifaqı  
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 (Aİ) və Azərbaycan Respublikası arasında ticarət, sərmayə, iqtisadiyyat, 

qanunvericilik, mədəniyyət, immiqrasiya və qeyri-qanuni ticarətin qarşısının 

alınması sahələrində əməkdaşlığı nəzərdə tutan və ikitərəfli münasibətlərin 

hüquqi bazasının əsasını qoyan Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi (TƏS) 

imzalanmışdır. Aİ ölkələri ilə qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin qurulması, güzəştli 

ticarət və kredit rejiminin yaradılması, əmək, bazar münasibətləri və miqrasiya, 

narkobiznes və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə, investisiyaların təşviqi, 

yeni maliyyə mənbələrinin cəlb edilməsi və s. kimi imkanlar açmışdır [1, s.321, 

323]. Burada müxtəlif vacib məsələlərlə yanaşı immiqrasiya kimi həssas 

mövzuda müzakirələrə qoşulan Azərbaycan tərəfinin gələcəkdə Aİ ilə 

miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq üçün yeni prioritetləri yaranmağa başladı.   

 Prezident Heydər Əliyev 1994-cü ilin 14 noyabrında Bakıda “Qaçqınlar 

haqqında qanunvericilik, insan hüquqları və miqrasiya məsələləri” beynəlxalq 

konfransında Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğal siyasətinin ağır nəticələrini 

şərh edərkən ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətinə diqqət çəkmişdir: “Müharibə 

şəraitində olan, sosial-iqtisadi böhran içərisində yaşayan və müəyyən səbəblərə 

görə iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, yaxud iqtisadiyyatı yaratmaq üçün imkanları 

tamamilə məhdudlaşan və xüsusən son zamanlar, demək olar, dəmiryol 

blokadası şəraitində olan Azərbaycanın belə böyük qaçqınlar ordusunu 

saxlamasının Azərbaycan Respublikası üçün, onun dövləti, hökuməti üçün və 

onun insanları üçün necə ağır vəziyyət yaratdığını təsəvvür etmək o qədər də 

çətin deyildir” [4, s.314]. Lakin Hydər Əliyevin sülh diplomatiyası bu məsələdə 

həlledici rol oynayır və qısa zaman ərzində ölkədə siyasi və sosial-iqtisadi 

sabitlik yaranır. Dahi şəxsiyyətin Azərbaycanın xarici siyasəti qarşısında 

qoyduğu vəzifələr illər ötdükcə reallığa çevrilir və mövcud sahədə ciddi 

irəliləyiş əldə olunur ki, bunun da kökündə beynəlxalq əməkdaşlıq 

münasibətlərinin inkişafı dayanır. Respublikada davamlı inkişafa yol açan yeni 

iqtisadi layihələr, sosial rifahın yüksəlməsi tezliklə ölkədən xaricə 

emiqrasiyanın qarşısını alır. Əmək miqrantlarının Azərbaycana marağının 

artmasına səbəb yaradır, xarici siyasət sahəsində miqrasiya ilə bağlı yeni 

əməkdaşlıq imkanları meydana çıxır. Həmçinin Azərbaycanın BMT ilə 

humanitar sahədə əlaqələrinin yaranması, respublikadakı qaçqın və məcburi 

köçkün probleminə beynəlxalq təşkilatların diqqətinin cəlb olunmasında və 

münasibətlərin tədricən möhkəmlənməsində Heydər Əliyevin sülh 

diplomatiyası mühüm səmərə təşkil edir.       

Heydər Əliyevin 11 may 2000-ci ildə İsrailin Milli Günü münasibətilə 

təşkil edilmiş rəsmi qəbuldakı çıxışından aydın görmək mümkündür ki, qlobal 

mahiyyəti ilə diqqət çəkən miqrasiya prosesləri Azərbaycan torpaqlarından da 

yan keçməmiçdir: “Yəhudilər İsrail dövlətinə miqrasiya edərkən bunu qorxu və 

ya təqib səbəbindən etməmişlər, onlar səxavətli və qonaqpərvər bir ölkəni öz  
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yəhudi qardaşları ilə birləşmək üçün tərk etmişlər. Yəhudilər öz ölkələrinə köç 

etdikdən bəri müxtəlif səviyyəli və zəngin münasibətlərə öz dərin töhfələrini 

verərək, iki xalq arasında insani (mədəni) körpü rolunu oynayırlar. Onlar 

İsrailin hörmətli vətəndaşlarıdırlar və eyni zamanda iki dost dövlət arasında 

münasibətləri möhkəmləndirmək üçün fəal şəkildə və səylə çalışırlar” [7, 

s.145]. Göründüyü kimi qlobal miqrasiya prosesləri dövlət müstəqilliyinin ilk 

illərində Azərbaycandan da yan keçməmiş, müsbət proses olaraq yaddaşlara 

həkk olmuşdur. Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər 

Nazirliyi və diplomatik korpusları, səfirlikləri qarşısında qoyduğu çox mühüm 

məsələ ölkə həqiqətlərinin faktlar əsasında təbliğ olunması, ölkənin beynəlxalq 

aləmdə milli təhlükəsizliyinə qarşı yarana biləcək təhdidlərin qarşısının 

alınması ilə birbaşa bağlı olmuşdur. Heydər Əliyev çox yaxşı anlayırdı ki, milli 

təhlükəsizliyin yüksək səviyyədə təmin olunmasında miqrasiya proseslərini 

beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında tənzimlənməsi vacib 

məsələlərdən biridir. Digər tərəfdən respublikanın humanitar sahədə də 

əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafında beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlərlə 

münasibətlərin qurulmasına böyük səylər göstərilmişdir.    

Heydər Əliyev həmin ilin 31 oktyabrında Azərbaycana rəsmi səfəri 

çərçivəsində BMqT-nin baş katibi Brunson Mak Kinli ilə görüşündə də 

miqrasiya proseslərinin dünya xalqları kimi azərbaycanlıların da həyatında 

oynadığı rolu şərh etmişdir [5, s.169]. Bu səbəbdən BMqT Baş katibinin 

Azərbaycana ilk səfəri səmərəli olmuş və nüfuzlu təşkilatın rəhbərinə ölkə 

həqiqətləri, respublikada həyata keçirilən quruculuq işləri, humanitar sahədə 

həyata keçirdiyi siyasəti haqqında məlumat verilmişdir. Ardından Azərbaycan 

2001-ci ildə BMqT-yə tam hüquqlu üzv qəbul olunmuş və xarici siyasətində 

yeni əməkdaşlıq üçün prioritet yaranmışdır.    

İkitərəfli və çoxtərəfli qaydalar əsasında xarici siyasətinin coğrafiyasının 

genişləndirilməsini şərtləndirən vacib amillərdən biri də Azərbaycanın iqtisadi 

imkanlarının artmasıdır. Bu gün Azərbaycan regionun aparıcı dövlətidir. 

Azərbaycan artıq sərmayə qəbul edən ölkədən sərmayə ixrac edən ölkəyə 

çevrilmişdir. Yürütdüyü çoxistiqamətli siyasət nəticəsində Azərbaycan bu gün 

kəsişmə nöqtəsində yerləşdiyi Xəzər, Qara və Aralıq dənizləri hövzələri, 

Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq və Avropa regionlarının siyasi-iqtisadi 

proseslərində, onları birləşdirən enerji, nəqliyyat layihələrində yaxından iştirak 

edir və bir çox hallarda bu kimi layihələrin təşəbbüskarı kimi çıxış edir. 

Ölkəmizin ilbəil artan iqtisadi qüdrəti bizə imkan verəcəkdir ki, regionlararası 

inkişaf üçün gələcəkdə də fəaliyyətimizi daha intensiv şəkildə quraq. Sülh və 

təhlükəsizlik sosial-iqtisadi inkişafla bir-birinə sıx bağlıdır. Bu regional 

məsələlərin həllində sülh və tərəqqi təşviqi baxımından strateji əhəmiyyət kəsb  



112 

 
 

 

Aqil ƏHMƏDOV 

 

edir. Azərbaycan regionda sülh və təhlükəsizliyin möhkəm və dayanıqlı 

olması üçün ciddi addımlar atmışdır və görülən işlər regionun inkişafına və 

dünya birliyinə inteqrasiyasına öz töfhəsini vermişdir [3]. Ötən illər ərzində 

Azərbaycanın iqtisadi tərəqqisinin artması onun xarici siyasətinin 

genişlənməsinə və beynəlxalq əlaqələrinin güclənməsinə şərait yaratmışdır. 

Əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafında miqrasiya ilə bağlı məsələlər daim 

diqqət mərkəzində olmuş və mövcud sahədə beynəlxalq təşkilatlarla, həmçinin 

xarici dövlətlərlə əlaqələr yaradılmışdır. Hazırda Azərbaycanda nümunə kimi 

qaçqın düşərgəsinə rast gəlmək mümkün deyil və respublika bu sahədə 

humanitar diplomatiyasını genişləndirərək, artıq humanitar dəstək verən ölkəyə 

çevrilmişdir. Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu müdrük tərəqqi və inkişaf 

strategiyasının Prezident İlham Əliyev tərəfindən ləyaqətlə yerinə yetirilməsi 

Azərbaycanın miqrasiya və humanitar siyasət sahələrində tanınmasına 

əhəmiyyətli yol açmış, ölkəyə beynəlxalq maraq hər il bir qədər də 

yüksəlmişdir.   

Miqrasiya proseslərinin idarə olunmasında Azərbaycan Respublikasının 

Xarici İşlər Nazirliyinin üzərinə əsasən aşağıdakı vəzifələr düşür: 

• əcnəbilərin ölkəyə gəlməsi üçün dünya üzrə 60-dək səfirlik və 

konsulluqlar vasitəsi ilə viza alınması üçün müraciətləri cavablandırmaq; 

• xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına konsulluq xidmətləri 

göstərmək;  

• xaricdə daimi və ya müvəqqəti yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının 

qeydiyyatını aparmaq; 

• miqrasiya sahəsində beynəlxalq təşkilatlar və tərəfdaş dövlətlərlə 

əməkdaşlığı təşviq və təmin etmək [11]. Respublikanın xarici siyasət idarəsinin 

bir çox sahələrlə yanaşı miqrasiya proseslərinin sülh və əminamanlıq şəraitində, 

dövlətin maraqlarına uyğun şəkildə tənzimlənməsi sahəsində üzərinə götürdüyü 

vəzifələr milli və beynəlxalq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qurulmuşdur. 

Ötən vaxt ərzində miqrantların ölkə daxilində hüquqlarının müdafiəsi, 

azərbaycanlı emiqrantların qeydiyyatının təmin edilməsi, konsulluq xidmətinin 

göstərilməsi və mövcud sahədə müxtəlif beynəlxalq qurumlar və dövlətlərlə 

əməkdaşlıq münasibətlərinin yaradılması diqqət mərkəzində olmuşdur.  

2006-cı il aprel ayının 13-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 

Qaçqınlar, Miqrasiya və Əhali Komitəsində “Azərbaycan, Ermənistan və 

Gürcüstanda qaçqın və məcburi köçkünlər” adlı izahedici memorandum 

əsasında müvafiq qətnamə qəbul edilmişdir. Həmin ilin 22 iyul  tarixində isə 

Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının baş 

direktoru Brunson Mak Kinlinin Nərimanov rayonundakı tikintisi yarımçıq 

qalmış doğum evində müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşü 

keçirilmişdir [12]. Burada qeyd etmək vacibdir ki, Azərbaycan-BMqT  
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münasibətlərində miqrasiya və humanitar məsələlər paralel inkişaf edir. 

Ümumilikdə isə beynəlxalq təşkilatların yüksək səviyyəli nümayəndələrinin 

Azərbaycana rəsmi səfərləri çərçivəsində hər iki sahəyə diqqət yetirilir. Əslində 

isə miqrasiya və humanitar diplomatiya müasir dünyanın qlobal problemlri 

sırasında ilk yerdə durur və Azərbaycanın belə həssas mövzulara xarici 

siyasəində geniş yer verməsi beynəlxalq hüquq və beynəlxalq siyasətin 

durmadan aktuallaşması ilə əlaqədardır.      

2009-cu ildə “Maneələrin aradan qaldırılması: İnsan miqrasiyası və 

inkişafı” adlı hesabatda Azərbaycan 182 ölkə arasında 86-cı pillədə yer 

almışdır. Bununla da Azərbaycan bu göstəricilərlə orta inkişaf etmiş ölkələr 

sırasına düşmüşdtir. 2009-cu il hesabatında sərhədlər daxilində və xaricində 

miqrasiya mövzusu yer almışdır. Miqrasiya əsasən regionda münaqişə, 

insanların daha yaxşı yaşamaq və təhsil almaq istəyi ilə metropoliya və 

meqapolislərə axını nəticəsində baş verir. Son vaxtlar əhalinin qlobal səviyyədə 

mobilliyi artmış və miqrasiya axınları ayrı-ayrı dövlətlərdə və regionlarda sosial 

vəziyyətə təsiredən ciddi faktorlardan birinə çevrilmişdir [8, 459]. 

2013-cü il dekabrın 6-da Azərbaycan, Aİ Komissiyası və digər 8 üzv ölkə 

(Bolqarıstan, Çexiya Respublikası, Fransa, Litva, Hollandiya, Polşa, Sloveniya 

və Slovakiya) arasında “Mobillik üzrə Tərəfdaşlıq Sazişi” əsasında Birgə 

Bəyannamə imzalanmışdır. Saziş miqrasiya sahəsində, xüsusən qaçaqmalçılıq 

və insan alveri ilə məşğul olanlarla mübarizə məsələlərində əməkdaşlığı 

gücləndirməyə imkan yaradacaq.  

1-3 sentyabr 2015-ci ildə BMqT-nin Baş direktoru Uilyam Leysi Svinq 

Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov 

ilə görüşmüşdür. U.L.Svinq BMqT-nin Bakı ofisinin 90-cı illərin sonlarından 

fəaliyyət göstərdiyini qeyd edərək, təşkilat ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin 

uğurla inkişaf etdiyini nəzərə çatdırıb. O, Azərbaycanın miqrasiya siyasətinin 

həyata keçirilməsi, qanunvericilik və institusional bazanın yaradılması üzrə 

təcrübəsinin, qeyri-leqal miqrantların ləyaqətli və insani şəkildə saxlanması 

üzrə yaradılmış mərkəzin digər dövlətlər üçün nümunə olduğunu qeyd edib. 

Müasir dünyada XIX əsrə xas formada yalnız bir etnik tərkibdən ibarət olan 

dövlətin qeyri-mümkün olduğunu deyən Uilyam Leysi Svinq dövlətlərin 

müxtəlif etnik, dini və mədəni tərkiblə hesablaşmalı olduqlarını bildirib. Bu 

xüsusda o, Azərbaycanın zəngin multikultiralizm və tolerantlıq ənənələrinin 

dünya üçün örnək olduğunu deyib [2].  

22 may 2016-cı ildə E.Məmmədyarov 16-cı Doha Qlobal Forumu 

çərçivəsində “Beynəlxalq və regional status-kvo və çağırışlarla üzləşməyin 

vasitələri” adlı plenar sessiyada son dövrlər kütləvi xarakter alan miqrasiya 

böhranına toxunaraq, problemin müharibələr deyil, həmin ölkələrin üzləşdiyi  
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iqtisadi çətinliklər səbəbindən qaynaqlandığını diqqətə çatdırıb: “Miqrasiya 

böhranının səmərəli şəkildə həll olunması üçün davamlı inkişaf yolu ilə iqtisadi 

şərait və imkanların yaradılması vacibdir” [3].   

2016-cı il oktyabrın 27-də Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava 

Limanında Dövlət Miqrasiya Xidməti üçün yeni elektron xidmətin rəsmi açılışı 

keçirilmişdir. “ASAN xidmət”lə yaxın əməkdaşlıq çərçivəsində Aİ-nin 

maliyyələşdirdiyi cari layihənin nəticələrindən biri olan bu xidmət kompüter 

proqramı əsasında, məsələn, vaxtı ötmüş viza kimi hallarda ölkəni tərk edən 

xaricilərin üzərinə Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən qoyulan cərimələrin 

ödənilməsi prosesini sadələşdirir. Prosesin avtomatlaşdırılması bürokratik 

əngəlləri əhəmiyyətli dərəcədə azaldaraq, şəffaflığın artmasına səbəb olur. Aİ 

tərəfindən miqrasiya idarəçiliyi sahəsi üçün Azərbaycana 5 milyon avro 

ayrılmışdır. Layihə BP şirkəti tərəfindən qismən maliyyələşdirilir və ümumi 

büdcəsi 2.6 milyon avrodur. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı Aİ adından 

layihəni idarə edir [1, s.351, 335]. 

Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən müəyyən edilən xarici siyasət 

prioritetləri, tapşırıq və təlimatlar, ölkəmizin müvafiq qanunları əsasında 

beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq 2017-ci il ərzində 

respublikanın müstəqil, çoxistiqamətli, tarazlaşdırılmış və fəal xarici siyasəti 

davam etdirilib. Həmçinin 2017-ci ildə ölkənin Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyinin nümayəndəsi 2018-2021-ci illər üçün BMT-nin Əməkçi 

Miqrantlar üzrə Komitəsinə yenidən seçilib [12]. Azərbaycanın aktiv xarici 

siyasətində bir çox məsələlərlə yanaşı miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi 

kimi mühüm problemlər də dövlət siyasətinin bir parçası olaraq diqqət 

mərkəzində saxlanılıb.  

Məqalə boyu sadalanan bütün məqamları aşağıda göstərildiyi şəkildə 

maddələr şəklində sadalamaq mümkündür:  

➢ Dövlət müstəqilliyinin bərpasından ötən dövr ərzində Azərbaycan 

Respublikası xarici siyasətini inkişaf etdirərərk  dünya birliyi ilə sıx 

münasibətlər qurmağa müvəffəq olmuşdur; 

➢ Azərbaycanın xarici siyasətində prioritet təşkil edən sahələrdən biri 

miqrasiya prosesləri və humanitar diplomatiya ilə bağlıdır; 

➢ Respublikanın miqrasiya sahəsində çoxtərəfli münasibətlər qurduğu 

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (BMqT), Aİ, BMT, MDB və s. qurumlar ilə 

əməkdaşlıq davam etdirilir; 

➢ Müasir dövrdə miqrasiya və humanitar diplomatiya vəhdət təşkil edir, 

müasir beynəlxalq münasibətlərdə aktuallığını qoruyur. Bu səbəbdən hər iki 

mövzu, iqtisadi qüdrəti yüksələn Azərbaycanın xarici siyasət kursunda diqqət 

yetirilən sahələrdəndir; 
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➢ Azərbaycanın miqrasiya sahəsində ikitərəfli əsaslarda münasibətlər 

qurduğu Avropa dövlətləri ilə əməkdaşlıq münasibətləri son illər daha da 

genişləndirilmişdir; 

➢ Xaricə emiqrasiya edən azərbaycanlıların və ya ölkəyə daxil olan 

əməkçi miqrantların viza məsələləri və qeydiyyatlarının həyata keçirilməsində, 

beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsas alınaraq yardımın 

göstərilməsində xarici işlər nazirliyinin fəaliyyəti diqqət çəkir və Azərbaycan 

Dövlətinin mövcud sahədə siyasətinin həyata keçirilməsində səmərə təşkil edir.   
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political ties between Azerbaijan and Uzbekistan Republic in the beginning 

of the 1990s 

 

Роль Саммитов высокого уровня тюркоязычных стран в 

восстановлении политических отношений между Азербайджаном и 

Узбекистаном в начале 1990-х годов 

 

            Xülasə:  1990-cı illərin əvvəlində Azərbaycan və Özbəkistan 

Respublikaları  müstəqilllik elan etdikdən sonra  bu iki ölkə arasındakı 

münasibətlər müxtəlif mərhələlərdən keçmişdir. İki ölkə arasında siyasi 

əlaqələrin yenidən qurulmasında Türkdilli Dövlətlərin Zirvə toplantılarının rolu 

danılmaz faktdır və toplantılarda altı türkdilli dövlət başçıları görüşü 

ölkələrarası münasibətlərdə müsbət iz qoymuşdur. Azərbaycan və Özbəkistan 

Respublikası Prezidentlərinin qarşılıqlı səfərləri, bu səfərlər zamanı bağlanmış 

saziş və müqavilələr iki dövlət arasında hərtərəfli əlaqələrin 

möhkəmlənməsində əsas amil idi. 

Açar sözlər: müstəqil dövlətlər, Mərkəzi Asiya dövlətləri, təbii 

ehtiyatlar, müxalif təşkilatlar, diplomatik əlaqələr, rəsmi səfərlər. 

 

 Резюме: Отношения между республиками Азербайджан и 

Узбекистан прошли разные этапы после объявления независимости в 

начале 1990-х годов. Неотрицаемый факт роли встреч тюркоязычных 

государств на высшем уровне в восстановлении политических отношений 

между этими государствами, также встреча глав государств шести 

тюркоязычных стран в этих саммитах положительно повлияло на 

отношения между ними. Взаимные визиты президентов республик 

Азербайджан и Узбекистан, соглашения и контракты были ключевыми 

факторами в укреплении всесторонних отношений  между этими 

странами. 

Ключевые слова: независимые государства, государства 

Центральной Азии, природные ресурсы, оппозиционные организации,  
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дипломатические связи, официальные визиты. 

Abstract: This article studies mutual relations between Azerbaijan and 

Uzbekistan Republic in the beginning of the 1990s after their independence, the 

role of the Summit of Turkic-speaking Countries to reestablish political ties 

between these two countries, the participation of the leaders of the 6 Turkic-

speaking Countries, the goal and  mission of the Summit, the mutual visits of 

the presidents of Azerbaijan and Uzbekistan Republic, the role the agreements 

and conventions signed during these visits in order to strengthen vide relations 

between two countries. 

Keywords:  independent countries, Central Asian countries, natural 

recourses, opposition organization, diplomatic relations, official visits.  

             

        XX  əsrin əvvəllərində müstəqillik əldə edərək, müsəlman şərqində ilk 

demokratik dövlət qurmuş Azərbaycan xalqı 1991-ci ildə ikinci dəfə öz dövlət 

müstəqilliyini elan etdi. Həmin ilin 18 oktyabrında Azərbaycan Ali Sovetinin 

qəbul etdiyi “Dövlət  Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Akt”ına əsasən, 

Azərbaycan müstəqil dövlət elan olunaraq,  beynəlxalq münasibətlər sisteminin 

tam hüquqlu üzvü oldu. Ölkə, 1992-ci il martın 2-də Birləşmiş Millətlər 

Tşkilatına üzv qəbul olunanda isə əksər aparıcı dünya dövlətləri onun 

müstəqilliyini tanıdılar.   86,6 min kv.km-dən çox ərazisi olan, 10 milyonadək 

əhalisi ilə Asiya və Avropa qitələrinin qovşağında yerləşən ölkəmiz çox 

əlverişli coğrafi-siyasi məkana sahibdir. Azərbaycan Şərqə və Qərbə gedən 

tranzit yolunun - “İpək Yolunun” üzərində yerləşir. O, həmçinin zəngin təbii 

sərvətlərə və dünyada mövcud olan 11 iqlim qurşağından  9-na malikdir. Bütün 

bu üstün xüsusiyyətlərinə görə, Azərbaycan Respublikası dünyanın əksər 

ölkələri üçün əhəmiyyətli tərəfdaş sayılır, bir çox  ölkələr onunla əməkdaşlıq 

münasibələtlərinə can atırlar.Öz növbəsində Azərbaycan Respublikası da vacib 

bildiyi ölkələrlə tərəfdaşlıq münasibətlərinə önəm verir. Belə ölkələrdən biri də 

Mərkəzi Asiya regionunda yerləşən Özbəkistan Respublikasıdır.  

          SSRİ-nin süqutundan sonra, türkdilli ölkələr olan Azərbaycan, 

Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və  Qırğızıstan  dövlət müstəqilliyi əldə 

etdi və  onların arasında beynəlxalq əlaqələr Sovet dövründəkindən fərqli 

olaraq, artıq müstəqil xarakter daşımağa başladı.  Azərbaycan Respublikası bu 

andan etibarən xarici siyasətində Mərkəzi Asiyanın postsovet türkdilli 

respublikaları ilə münasibətlərinin yeni aspektdə qurulmasına əhəmiyyət 

verirdi. Özbəkistanla münasibətlər isə xüsusilə diqqət mərkəzində idi, çünki bu 

ölkə bir çox xarakterik  üstünlüklərinə görə Azərbaycan üçün tərəfdaşlıq 

münasibətlərində cəlbedici idi.   Özbəkistanın məxsusiliyini başa düşməkdən 

ötrü onun bir ölkə kimi səciyyəvi cəhətlərinə göz gəzdirməkdə fayda var.  

         Orta Asiyanın şimal-qərb və mərkəzi hissəsində yerləşən Özbəkistan  
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Respublikası bu coğrafiyada  ən strateji həmiyyətli ölkə hesab edilir. Ölkənin 

ərazisinə on iki vilayət və bir muxtar respublika daxildir. Ərazisi yetərincə 

böyük,  447,4 min kv.km olan Özbəkistanın 29,6 milyon nəfər əhalisinin 82%-i 

özbəklərdir. Neft, qaz, qızıl, kömür  və s. zəngin təbii ehtiyatları olan ölkə bu 

regionda liderliyini təmin etmək gücündə və niyyətindədir. Təbii qaz onun əsas 

enerji ehtiyatıdır. Çıxarılan qazın həcminə görə  Özbəkistan dünyada 8-ci 

yerdədir və onun 2, 44 trilyon kub metr qaz ehtiyatı var.  Özbəkistan həmçinin 

neftlə də zəngindir. Neft ehtiyatları 600 milyon barreldən artıqdır. Ümumilikdə 

ölkədə 51 neft və 27 qaz yatağı kəşf olunub. 

         Özbəkistan Respublikası da əksər postsovet dövlətləri kimi öz 

müstəqilliyini 1991-ci ildə elan edib. Müstəqillikdən sonra  Özbəkistanın 

Cənubi Qafqaz regionunda əsas tərəfdaş kimi Azərbaycan Respublikasını 

seçməsi və Azərbaycanla əməkdaşlığın artmasına xüsusi əhəmiyyət verməsi 

təsadüfi deyildir. Mədəni, linqvistik amillər, tarixi keçmiş və digər mühüm 

faktorlar bu əlaqələrin qurulmasını zəruri edirdi.  

          Azərbaycanla Özbəkistan arasında qarşılıqlı münasibətlərin tarixi uzaq 

əsrlərə gedib çıxır. Özbək və Azərbaycan xalqlarını yaxın milli adət- ənənələr, 

ümumi dil qrupu və din birləşdirir. Uzun illər ərzində hər iki dövlət SSRİ-nin 

müttəfiq respublikaları olublar.  Sovetlər birliyi dağıldıqdan və respublikalar 

müstəqillik əldə edəndən sonra, onların arasında diplomatik münasibətlər 

(1995-ci il oktyabrın 2-də) quruldu.  

        Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan Respublikasındakı səfirliyi 1996-

cı ilin avqust ayından etibarən fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublikasında 

Özbəkistan Respublikasının səfirliyi isə 1998-ci ilin iyul ayında açılıb [1,s.3-6]. 

Bununla əlaqədar belə bir sual yaranır ki, 1991-ci il sentyabr və oktyabr 

aylarında öz müstəqilliklərini elan etmiş bu respublikalar arasında diplomatik 

münasibətlərin belə gec qurulmasının səbəbi nə ilə izah oluna bilər. Müasir 

dövrdə bu qədər bənzər və üst-üstə düşən məqamları paylaşan ölkələr arasında 

illər uzunu əlaqələrin olmaması həqiqətən də təəccüblüdür. Hər iki ölkənin 

münasibətləri ilə bağlı yaxın keçmişimizə müraciət etsək bu sualın cavabını 

tapmaq olar.  

          1991-ci il  oktyabr ayının 18-də Azərbaycanda “Müstəqillik haqqında 

Konstitusiya Akt”ı qəbul edildi, oktyabrın 19-da isə Azərbaycan 

Respublikasının nümayəndə heyəti Özbəkistana səfər etdi. Səfər çərçivəsində 

iki sənəd imzalandı. Bunlar “Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan 

Respublikası arasında dövlətlərarası münasibətlərin prinsipləri haqqında” və 

“1992-ci ildə Ticarət iqtisadi əməkdaşlığın prinsipləri haqqında” sənədlər idi 

[11]. Bağlanmış müqavilənin 5 il müddətinə qüvvədə qalacağı qeyd edilirdi. Bu 

müqavilələrin iki dövlət tərəfindən imzalanması 1991-ci il dekabrın 16-da  
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Azərbaycan Respublikası Milli Şurası tərəfindən də təsdiq edildi [12]. 

Münasibətlərin nizama salınması ilə bağlı görülən işlərə baxmayaraq, tezliklə 

bu iki ölkə arasındakı əlaqələr kəsildi, münasibətlərə uzun illər davam edəcək 

soyuqluq gəldi. Bir neçə il sonra, 1996-cı ilin may ayında Azərbaycana səfər 

edən Özbəkistan Respublikasının prezidenti İslam Kərimov da “Azərbaycan 

Respublikası ilə Özbəkistan Respublikası arasında dövlətlərarası münasibətlərin 

prinsipləri haqqında” sənədin təsdiqlənmədiyini açıq-aydın dilə gətirmişdi. 

Başqa sözlə, müstəqillik əldə etdikdən sonra bu iki türkdilli dövlət arasında 

münasibətləri tənzimləyən effektiv bir müqavilə mövcud deyildi. İki ölkənin 

müstəqillik əldə edəndən dərhal sonra imzaladıqları strateji müqavilələr  

Özbəkistan tərəfindən təsdiqini tapmamışdı. Məlum idi ki, iki ölkə arasında 

münasibətlərin pozulmasında əsas rol oynayan tərəf Özbəkistan idi və bu 

təsadüfi deyildi. 

        Azərbaycanın o dövrdəki dövlət rəhbərləri Özbəkistanla hərtərəfli 

münasibətlərə böyük önəm versə də, müstəqillik aktının qəbul olunmasından 

dərhal sonra nümayəndə heyətini bu ölkəyə göndərsə də, Özbəkistan imzaladığı 

sənədləri yerinə yetirməyə nədənsə o qədər də həvəsli deyildi. Özbəkistan 

Azərbaycana artıq yaxın bir tərəfdaş kimi baxmaq istəməməsi göz önündə idi. 

Bunu əks etdirən faktlardan biri də prezident İslam Kərimovun 1992-ci ildə 

“Özbəkistan: Müstəqillik və İnkişaf yolu” adlı kitabında Özbəkistanın önəm 

verdiyi ölkələr sırasında Azərbaycanı göstərməməsidir. Kitabda İslam Kərimov 

tərəfdaş kimi gördüyü, əlaqələr yaratmaq istədiyi MDB dövlətləri, Rusiya,  Orta 

Asiya və Qazaxıstan; Müsəlman Şərqi, Asiya-Pasifik hövzəsi ölkələri, Türkiyə, 

digər müsəlman dövlətləri, Çin və Hindistan kimi Asiya dövlətləri, Cənubi-

Şərqi Asiyistəməmisi anın yeni sənayeləşmiş ölkələri və ABŞ, Almaniya, 

İspaniya, Fransa, İtaliya kimi dövlətlərin adını çəksə də, Azərbaycanın adını 

çəkmir [13]. Bu dövrdə Özbəkistanın obrazlı desək, Azərbaycandan 

küsməsinin, münasibətləri korlamasının əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi mühüm 

bir səbəbi var idi.  

         1991-ci ildə Özbəkistan müstəqillik elan etdikdən sonra  ölkədə sərt siyasi 

mühit hökm sürürdü, heç bir müxalif hərəkatın təşkil olunmasına icazə 

verilmirdi. Mətbuat ciddi nəzarət altında idi.  SSRİ-nin dağılması ərəfəsində 

Özbəkistanda müxtəlif siyasi təşkilatlar yaranmışdı, onların arasında xüsusilə 

“Birlik Hərəkatı” adlı güclü müxalif təşkilat  seçilirdi.  1989-cu ilin may ayında 

yaradılan təşkilata Abdurahim Pulatov, Erkin Vahidov və Məhəmməd Saleh 

kimi nüfuzlu şəxslər rəhbərlik edirdi. Bu hərəkatı SSRİ dağılandan sonra, digər 

ölkələrdə formalaşan “Xalq cəbhələri”ndən biri kimi xarakterizə etmək olar. 

Mahiyyətcə milli məsələləri önə çəkən hərəkat 1991-ci ilin may ayında “Sosial 

hərəkat” kimi qeydiyyatdan keçmişdi. Məqsəd isə Özbəkistan cəmiyyətində 

demokrətikləşməyə,  iqtisadi islahatlara, sosial inkişafa nail olmaq idi. Hərəkat  
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ilk gündən Özbəkistan hökumətindən Rusiyadan asılılığın azaldılmasını, rəsmi 

dövlət dilinin özbək dili olmasını tələb edirdi. Ölkəsində güclü müxalifət 

istəməyən İslam Kərimov sərt tədbirlərə əl atdı, ona qarşı olanlara böyük 

təzyiqlər göstərildi, beləliklə, müxalifətin  parçalanmasına nail olundu.  “Birlik 

Hərəkatı”nın siyasi partiya kimi qeydiyyatdan keçməsinə belə icazə verilmədi. 

Müxalifətə təzyiqlər o həddə çatdı ki, liderlər təqiblərdən xilas olmaq üçün  

Özbəkistandan qaçıb Azərbaycana pənah gətirdilər. O zaman Azərbaycanda 

hakimiyyətdə olan Xalq Cəbhəsinin rəhbərləri Özbəkistan rəhbərliyinin bu 

hərəkətinə kəskin münasibət bildirdilər və müxalif liderlərin Türkiyəyə 

qaçmasına yardımçı oldular. Özbəkistanla Azərbaycanla arasında münasibətlərə 

sərinlik gəlməsinin də səbəbi bu  idi. İslam Kərimov özbək müxalifət liderlərinə 

Azərbaycanın qucaq açmasından narazı qalmışdı.Hətta Kərimov təkcə narazı 

qalmaqla kifayətlənməmiş, Azərbaycan və Türkiyə hökumətlərinə açıqca öz 

etirazını bildirmiş, müxalifət liderlərinin geri qaytarılmasını Türkiyə 

hökumətindən tələb etmişdi. Onları geri ala bilmədiyini görəndə isə, hətta 

Türkiyədəki səfirini geri çağırmışdı [2, s.28]. Həmin dövrdə Özbəkistanla 

Azərbaycan arasında baş verən siyasi gərginlik elə bir həddə idi ki, iki ölkə 

arasındakı hava yolları da ləğv edilmişdi [3,s.202]. 

           Bütün bunlardan sonra Azərbaycanla Özbəkistan arasındakı münasibətlər 

tamamilə pozuldu. Yaranan soyuqluq 1993-cu il oktyabrın 2-nə kimi davam 

etdi. Bu vaxta qədər iki ölkə arasında ümumiyyətlə diplomatik əlaqələr 

qurulmadı. Yalnız 1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlib, 

Özbəkistanla münasibətləri bərpa etməsindən sonra ikitərəfli siyasi, iqtisadi və 

mədəni əlaqələrdə yaşanan durğunluq aradan qalxmağa başladı. İki ölkə 

arasındakı münasibətlərin yenidən qaydasına düşməsində isə, həmin dövrdə 

müntəzəm olaraq keçirilən müəyyən toplantılar vacib rol oynadı. Bu 

toplantıların başında Türkdilli Dövlətlərin Zirvə Toplantıları gəlirdi. 

         Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, SSRİ dağıldıqdan sonra dünyada müstəqil 

dövlət kimi altı türkdilli dövlət mövcud idi. Bu müstəqil türk dövlətlərini bir 

araya gətirib, onların birliyini formalaşdırmaq, onlar arasında qarşılıqlı 

münasibətləri möhkəmləndirmək çox vacib məsələ idi. Türkdilli dövlətlər 

arasında monolit birlik yaratmaq iddeyasını ilk dəfə Türkiyə prezidenti Turqut 

Özal vermişdi. Əgər bu birlik yaranardısa, türkdilli dövlətlər arasında siyasi-

diplomatik, iqtisadi, elmi-texniki, təhsil və s. sahələrdə əlaqələri geniş bir 

şəkildə inkişaf etdirmək olardı. Buna görə də 1992-ci ilin oktyabr ayının 30-da 

Türkiyə Cumhuriyyətinin yaranmasının 69-cu ildönümündə Ankara şəhərində 

Türkiyənin, Azərbaycanın, Özbəkistanın, Türkmənistanın və Qırğızıstanın 

dövlət rəhbərlərinin iştirakı ilə Türkdilli Dövlət Başçılarının Birinci Zirvə 

Toplantısı keçirildi. Bu Zirvə Toplantısı türkdilli dövlətlərin siyasi və iqtisadi  
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birliyinin möhkəmlənməsinin təməlini qoydu. 

        Birinci Zirvə Toplantısının sonunda Ankara Bəyannaməsi qəbul olundu və 

həmin bəyannamədə belə görüşlərin yenidən keçirilməsi və yeni müstəqillik 

əldə etmiş türk dövlətlərinin müstəqilliyini qoruyub saxlamaq üçün qarşılıqlı 

əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi zərurəti qeyd olundu [6,s.349-355]. Növbəti 

Zirvə Toplantısının 1993-cu il may ayının ikisində Bakıda keçirilməsi nəzərdə 

tutuldu. Lakin bir sıra xarici mətbuat orqanlarında türkdilli dövlətlərin bu 

birliyinə qarşı qısqanc fikirlər yürüdülməyə başlandı. Rusiya prezidenti Boris 

Yeltsin isə MBD ölkələrinin Aşqabad görüşündə bu birliyin əleyhinə olduğunu 

açıqca söylədi, MDB-yə üzv olan dövlətlərlə (xüsusilə Ermənistanla) Mərkəzi 

Asiyanın dövlətləri arasında narazılıq ola biləcəyini, onlar arasında gərginlik 

yaranacağını bildirdi. Hətta mətbuatda yer alan xəbərlərə görə, əlaqələrin 

dərinləşməsinə isti baxmadığını bildirən Yeltsin, Özbəkistan prezidentinə təzyiq  

də göstərib [7, s.96]. 

        Narazı tərəflırin etirazlarına  baxmayaraq, Türkdilli Ölkələrin İkinci Zirvə 

Toplantısı 1994-cu il  oktyabrın 18-də İstanbulda baş tutdu. Bu sammitdə 

Azərbaycanı prezident Heydər Əliyev təmsil edirdi. Zirvədəki çıxışı zamanı 

Heydər Əliyev bu toplantıların türk dövlətləri üçün siyasi, iqtisadi, mədəni-

mənəvi əlaqələrin möhkəmlənməsində böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirdi.  

      Azərbaycanla Özbəkistan arasındakı soyuqluğun aradan qaldırılmasıda  

İstanbul Zirvə toplantısı həlledici rol oynadı. Sammitdə Heydər Əliyev 

Azərbaycanla Özbəkistan arasında yaranmış bu soyuq münasibətə görə 

Özbəkistan prezidenti İslam Kərimova öz təəssüfünü çatdırdı və gələcəkdə 

ikitərəfli münasibətlərin normallaşıb daha yüksək səviyyəyə çıxacağına ümid 

etdiyini bildirdi [4]. Azərbaycan Prezidentinin bu siyasi gedişi iki ölkə arasında 

yaranan buzların əriməsinin başlanğıcı oldu. 

          Azərbaycanla Özbəkistan münasibətlərinin normallaşmasında Türkdilli 

Ölkələrin Üçüncü Zirvə Toplantısı da öz işini gördü. Növbəti üçüncü zirvə 

toplantısı əski türk dastanlarından olan “Manas”ın min illik yubileyi zamanı, 

1995-ci il avqust ayının 28-də Qırğızıstan Respublikasının paytaxtı Bişkek 

şəhərində hökumət evində açıldı. Zirvə toplantısında yenə də altı türkdilli 

dövlətin liderləri iştirak edirdi. Bu toplantının gündəliyindəki əsas məsələlərdən 

biri mədəni-humanitar əlaqələrə həsr olunmuşdu, birgə təhsil ocaqlarının 

yaradılması, festivallar, mədəniyyət günləri və digər tədbirlərin keçirilməsi ilə 

əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurğulanırdı   [7,s.54-55]. 

        Türkdilli ölkələrin üç zirvə toplantısı Azərbaycanla Özbəkistan 

əlaqələrinin normallaşması prosesində həlledici rol oynamışdı. Üçüncü zirvə 

toplantısı ilə dördüncü zirvə toplantısı arasındakı müddətdə, 1996-cı il may 

ayının 26-27-də Özbəkistan Respublikasının prezidenti Azərbaycan 

prezidentinin dəvəti ilə Azərbaycana rəsmi səfərə gəldi. Bu səfər iki ölkə  
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arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsində xüsusi mərhələ oldu. Belə ki, səfər 

zamanı Azərbaycanla Özbəkistan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında 

saziş imzalandı  [8, s.102]. 

          İki türk dövlətinin nümayəndə heyətlərinin apardıqları danışıqlar 

nəticəsində siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrə dair iyirmi müqavilə bağlandı. 

Sevindirici haldır ki, artıq iki ölkə arasındakı əlaqələr tamamilə normaya 

düşmüş və öz axarına qayıtmışdı. İki ölkə prezidenti birgə mətbuat konfransı 

keçirərək, dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilənin böyük əhəmiyyətə 

malik olduğunu bildirdilər. Bu görüşlərin müsbət nəticələri sayəsində məhz 

İslam Kərimovun Azərbaycana rəsmi səfərindən beş ay sonra, yəni 1996-cı ilin 

sentyabrında Mərkəzi Asiyada Azərbaycan səfirliyi açıldı və onun iqamərgahı 

Özbəkistanın Daşkənd şəhəri oldu. Bu da iki ölkə arasında münasibətlərin 

keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasına sübutu idi [9]. 

         1996-cı il oktyabrın 21-də Türkdilli Ölkələrin IV Zirvə Toplantısıda 

Azərbaycan prezidenti ilə Özbəkistan Respublikasının prezidenti İslam 

Kərimovun yenidən görüşləri oldu. Bu görüş Daşkanddə baş tutdu, çünki IV 

Zirvə toplantısı Özbəkistan Respublikasının paytaxtı Daşkand şəhərində, türk 

dünyasının böyük fatehlərindən biri Əmir Teymurun 600 illik yubileyi 

ərəfəsində çağrılmışdı. IV Zirvə Toplantısının gündəliyində əsasən türkdilli 

dövlətlər arasında ticarət-iqtisadi və humanitar münasibətlərin inkişaf 

etdirilməsinin prinsipləri dururdu  [5,s.314-315]. Bundan başqa türk dünyasında 

əlamətdar günlərin qeyd olunması da gündəlikdə yer tapan məsələlərdən biri 

idi. Bu sammitdə Heydər Əliyev çıxış edərək göstərdi ki, dövlət başçılarının 

görüşləri bu ölkələr arasında əməkdaşlığın inkişafına böyük təkan verir. Bundan 

sonra Heydər Əliyev Özbəkistan Televiziyasının suallarını cavablandırdı, iki 

ölkə arasında münasibətlərin əhəmiyyətini vurğuladı və ölkələrarası 

münasibətlərlə bağlı bir çox mühüm məsələlərə toxundu.  

         IV Zirvə toplantısından sonrakı dövrdə, Azərbaycan prezidenti Heydər 

Əliyev bir daha Özbəkistan Respublikasına səfər etdi. Bu İslam Kərimovun 

Bakıya səfərinə cavab mahiyyəti daşıyırdı. 1997-ci ilin 18-19 iyun tarixində baş 

tutan səfər çərçivəsində bir sıra dövlətlərarası razılaşmaların əldə edilməsi bu 

iki türk dövləti arasında isti münasibətlərin yaranmasının bariz nümunəsi idi 

[9]. 

            Azərbaycanla Özbəkistan Respublikası arasında bir vaxtlar müəyyən 

səbəblərə görə korlanmış münasibətlərin bərpa olunmasında türkdilli ölkələrin 

müntəzəm zirvə toplantılarının həlledici rol oynadığı aşkardır. Yüksəksəviyyəli 

toplantılar bu respublikalar arasında isti əlaqələrin yaranmasına və qorunmasına 

təkan vermişdir [8,s.9-10]. Hazırda Özbəkistanla Azərbaycan arasında 

münasibətlər inkişaf prosesini davam etdirir, bu iki ölkə arasında ticarət  
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dövsiyyəsi artmış, mədəni münasibətlər şaxələnmişdir. Sevindirici haldır ki, 

yaxın mədəniyyətə, oxşar dilə, eyni dinə malik  xalqlar qaynayıb qarışaraq  

əlaəqlərin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlər görürlər.  
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XX əsrin sonlarında beynəlxalq münasibətlərin əsas istiqamətləri 

The main directions of international relations at the end of the 20th 

century 

Основные направления международных отношений в конце XX века 

 

Xülasə: 1991-ci ilin sonlarında  SSRİ-nin tərkibinə daxil olan bütün 

respublikalar müstəqilliklərini elan etdilər. Bu ölkələrin qarşılıqlı tanınması, 

həmçinin beynəlxalq ictimaiyyətin digər ölkələri tərəfindən qəbul olunması 

dövrü başlayır. Beləliklə, 15 azad dövlət, tam müsrəqil xarici siyasət yeritməyə 

çalışaraq, beynəlxalq münasibətlərin subyektinə çevrilir. Müxtəlif millətlərdən 

ibarət bir çox ölkələr millətçiliklə mübarizə yoluna qədəm qoyurlar. 

Yuqoslaviyanın bir neçə ayrı-ayrı dövlətə parçalanması baş verir ki, bunlar da 

öz aralarında dini, milli mənşəli mübarizəyə başlayırlar. Bu dövr yeganə 

qüdrətli dövlət olaraq qalan ABŞ – ın  gücünün xeyli artması kimi də 

qiymətləndirilir. 

Açar sözlər: SSRİ, MDB, beynəlxalq münasibətlər,Yuqoslaviya, 

sosialist respublikaları,        ABŞ, Avropa. 

 

        Abstract: By the end of 1991, all the republics that were part of the USSR 

proclaimed independence. A period began for their mutual recognition and 

recognition of their independence by other states of the international 

community. Thus, all 15 independent states created on the site of the USSR 

became subjects of international relations. Many countries inhabited by various 

nations have embarked on a difficult road to struggle against nationalism. 

Yugoslavia has disintegrated into a number of states. Some of whom entered 

into a fierce struggle with different motivations: religious, national. In general, 

there was a serious increase in the role of the United States, which turned out to 

be the only superpower. 
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 Keywords: USSR, CIS, international relations, Yugoslavia, ssocialist 

republics, the USA, Europe 

 

 Резюме: В  1991 г. республики, которые входили  в состав СССР, 

провозгласили независимость. После провозглашения независимости  

начинается полоса их взаимного признания, также признания их  другими 

государствами международного сообщества. Таким образом, созданных 

на территории СССР республики, стали субъектами международных 

отношений. Впредь, эти страны, осуществляя полный 

внешнеполитический суверенитет, отстаивали равенство между собой. 

Некоторые страны, вступили на трудный путь борьбы с национализмом. 

Особенно тяжело было в странах населенными различными народами. 

Произошел распад Югославии на ряд государств. Эти государства 

вступили между собой в ожесточенную борьбу с различной мотивацией.  

США, оказалась единственной сверхдержавой в изучаемый период. И это 

повлияло серьезного возрастания роли этой страны во всем мире. 

Ключевые слова: СССР, СНГ, международные отношения, 

Югославия, социалистические республики, США, Европа. 

 

          90-cı illərin beynəlxalq vəziyyəti Qərbi Avropa və Şimali Amerika 

iqtisadi inteqrasiyasının daha da dərinləşməsi, Latın Amerikası, Cənub-Şərqi 

Asiya və Afrika ölkələrində inteqrasiya proseslərinin inkişafı ilə səciyyəli idi. 

Bu dövrdə Şərqi Avropa və SSRİ-də mərkəzdənqaçma prosesləri 

sürətlənmiş,Yuqoslaviyanı, Çexoslovakiyanı və  SSRİ-ni  milli münaqişələr 

bürümüşdü. SSRİ-nin dağılması keçmiş respublikaların müsrəqilliklərini elan 

etməsi ilə başa çatmış olur. Beləliklə, dünyada iki müxtəlif istiqamətli proses 

özünü göstərməyə başlayır: qloballaşma, kapitalist dünyasındakı təsərrüfat 

əlaqələrinin inteqrasiyası və bununla yanaşı çoxmillətli dövlətlərin 

parçalanması,  SSRİ-də Mərkəzi və Cənub –Şərqi Avropa ölkələrində milli 

dövlətlərin yaranması prosesi müşahidə olunur.  

          1991-ci ilin sonları üçün SSRİ tərkibinə daxil olan bütün respublikalar 

müstəqilliklərini elan edirlər. Bu dövrdən onların qarşılıqlı, eyni zamanda 

beynəlxalq təşkilatın digər dövlətləri tərəfindən tanınması mərhələsi başlayır. 

Beləliklə, SSRİ tərkibinə daxil olan bütün 15 müstəqil dövlət beynəlxalq 

münasibətlərin subyektlərinə çevrilərək, öz aralarında bərabər qarşılıqlı 

münasibət barəsində razılıq əldə edirlər [1, s.103-118 ]. 

          Müstəqilliyin elan olunmasından sonra qarşılıqlı maraqların təmin 

edilməsi məsələsi əsas problem kimi önə çıxırdı. SSRİ- nin parçalanmasını 

respublikalar arasında münasibətlərin bitməsi kimi anlamaq doğru olmazdı. Bu, 

əslində mərkəzi hakimiyyətin konservativ siyasətinin əks-sədası demək idi.  
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Müstəqil dövlətlər sisteminin yaranması dövlətlər arasında yeni əsaslara 

söykənən sıx qarşılıqlı münasibətlərin yaranması demək idi. Bu prosesin əsası 

1991-ci il dekabrın 8-də MDB-nin yaranması haqqında qərar qəbul edilən 

Belorus, Rusiya, Ukrayna dövlət başçılarının görüşündə qoyuldu. Qətnamədə 

birliyin bütün Sovet məkanı dövlətləri üçün, həmçinin ümumi məqsəd və 

prinsiplərinə tərəfdar olan bütün digər ölkələr üçün açıq olduğu bildirilirdi. Bu 

prinsiplər sırasında  beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, 

SSRİ-nin müqavilə və sazişlərində göstərilən beynəlxalq öhdəliklərə riayət 

olunması, nüvə silahı və onun yayılması üzərində vahid nəzarətin təmin 

edilməsi kimi əsas məqsədlər də özünə yer tapmışdı.  

         1991-ci il dekabrın 21-də Alma-Atada 11 ölkə başçısının görüşü keçirildi 

(Pribaltika və Gürcüstan iştirak etmədi) və burada MDB yaranması, SSRİ-nin 

mövcudluğuna son qoyulması elan edildi. Bütün Respublikalar BMT-nin 

tərkibinə daxil oldular, Rusiya isə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında SSRİ-ni 

əvəz etdi [7]. 

        1990-cı illərin əvvəlləri bir çox ölkələrdə  milli hərəkatın geniş vüsət 

alması ilə əlamətdardır. Müxtəlf xalqların yaşadığı bir çox ölkələr millətçiliklə 

mübarizə yoluna qədəm qoydular. Yuqoslaviyanın bir sıra ölkələrə 

parçalanması baş verdi ki, bunlardan da bəziləri öz arlarında dini –milli zəminə 

əsaslanan ciddi mübarizəyə başladılar. Yeqanə qüdrətli dövlətə çevrilən ABŞ-ın 

bütövlükdə yüksəlişi özünü göstərdi. Dövrün  bütün beynəlxalq  prosesləri bu 

əsas istiqamət ətrafında gedirdi. Amerikalılar müxtəlif dövlətlərin işinə (NATO 

bloku çərçivəsində və müstəqil) daha fəal qarışmağa başlayaraq, bunu universal 

dəyərlərin inkişafı kimi izah edir, eləcə də öz şəxsi maraqlarının həyata 

keçirilməsinə çalışırdılar. Bu zaman bir çox ölkələr ABŞ-a qarşı mübarizə 

imkanlarına malik deyildi, yaxud da bu cür qüdrətli ölkəyə qarşı çıxış etmək 

istəmirdilər. Ən yaxşı halda bu və ya digər dövlət ya öz ərazisini qoruyurdu, ya 

da lokal, reqional maraqlarını müdafiə edirdi. 

          1990-cı illərin birinci yarısında beynəlxalq münasibətləri səciyyələndirən 

əsas xüsusiyyət dövlət birlikləri arasında qarşıdurmanın olmaması idi. Bu 

səbəbdən də ABŞ dünya lideri roluna iddiaçı olaraq çıxış edirdi. ABŞ strateji 

maraqlarını rəhbər tutaraq dövlətlərin daxili işlərin  qarışırdı.  

         Tədqiq olunan dövrdə Rusiya zəif xarici siyasəti ilə yadda qalmışdır. Belə 

ki, Rusiya xarici siyasət aparatı ABŞ siyasətinə qarşı çıxmaq iqtidarında 

olmadığı üçün Yuqoslaviya və İraqa münasibətdə Ştatların sanksiyaları axınına 

qoşulur. Bu, Rusiyanın həmin dövrdəki xarici işlər naziri “mister hə” ləqəbi ilə 

tanınan A.Kozırevin beynəlxalq səhnədə səriştəsizliyinin nümayişi demək idi. 

Rusiyanın xarici siyasət istiqamətində əsaslı dəyişikliklər xətti yeridən 

A.Kozırev Qərblə sülh münasibətlərinə nail olamağa çalışır, MDB ölkələri,  
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xüsusilə Ukrayna ilə diplomatik münasibətləri möhkəmləndirərək,birgə hərəkət 

etmək əvəzinə, təmamilə Qərb diplomatiyasının təsiri altında “siyasət” 

yürüdürdü [4, s.5-15] 

             Xarici işlər nazirirnin bütün səylərinə baxmayaraq, Rusiya, Qərb 

dünyasını tənrkib hissəsinə çevrilə bilmədi, onun özü isə Rusiya maraqlarına 

xəyanətdə ittiham olundu. Ümumiyyətlə, 90-cı illərin birinci yarısı tarixi 

hadisələrlə son dərəcə zəngin dövr kimi qiymətləndirilir. Belə ki, bu dövrdə 

sovet bloku dağılmış, Yuqoslaviyanı milli zəmində müharibələr dalğası 

bürümüş,islam fundalizmi yayılmağa başlamış, terror qol-qanad açmışdı. Eyni 

zamanda, Əfqanıstandan sovet qoşunlarının çıxarılması (1988-1989) burada 

vətəndaş müharibəsinin daha da alovlanmasına səbəb olmuşdu, Baltikyanı 

ölkələr isə SSRİ-nin xarici siyasi kursundan təmamilə ayrılmışdı.  

             Bu dövr beynəlxalq münasibətləri səciyyələndirən əsas cəhət dünyanın 

90-cı illərin əvvəllərində bütün şərtlərin ABŞ tərəfindən qoyulduğu təkqütblü 

(yəni unipolyar) olmaması, çoxqütdlü (multipolyar) aləmə çevrilməsidir. 

Sovetlər birliyinin dağılması dünya ictimaiyyətinin konfiqurasiyasını dəyişmiş 

oldu, sovet siyasətindən irəli gələn “yeni düşüncə tərzi” proqramının həyata 

keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan şərtlər aradan çıxmış oldu. Bu zamana qədər 

beynəlxalq münasibətlər sistemində əsas amil iki qüdrətli dövlətin, iki ittifaq-

dövlətlər qrupunun, iki hərbi blokun mövcudluğu idi ki, bu da dünyanın 

bipolyar quruluşunu saxlamaq məqsədinə xidmət edirdi. Bu qüdrətli 

dövlətlərdən birinin SSRİ-nin çökməsi ilə isə 1980-ci illəri sonlarında 

hazırlanmış konseptual layihə təmamilə məhv oldu. Amerika ölkələri üzrə 

mütəxəssis, tarixçı S.M.Roqov çoxqütblülüyü beynəlxalq münasibətlər 

sistemində qanunauyğun hal kimi qiymətləndirərərk, göstərir ki, təkqütblülük 

(bipolyarlıq) normadan kənar bir haldır. Beynəlxalq münasibələr tarixi üzrə 

tanınmış alim, soyuq müharibədən sonra güc dövlətləri qarşıdurmasının 

balansla əvəz olunacağına diqqət yetirərək, dünya siyasəti iştirakçılarının bu 

istiqamətdə maraqlarının kəsişəcəyini söyləyirdi. Bu mənada tədqiqatçı yazır ki, 

beynəlxalq münasibətlərin çoxqütblülük sistemində bu sistemə daxil olan bütün 

dövlətlərin stabilliyi maraqlarına cavab verə biləcək vəziyyət tarixə məlum 

deyil. Dövlətlərin qarşılıqlı milli maraqları müxtəlif xüsusiyyətlərə malik 

olaraq, uyğun gələ bilər və yaxud toqquşa bilər. Maraqların qarşıdırması 

nətcəsində müharibələr baş verə bilər, paralel maraqlara malik dövlətlər ümumi 

rəqiblə mübarizə məqsədi ilə ittifaqa daxil ola bilərlər [10, s.6-27]. 

         Aydındır ki, beynəlxalq münasibətlər sisteminin “təbii” yoluna dönməsi 

optimizm üçün əsas vermir, çünki çoxqütblü dünyanın uzun müddət sabit 

mövcudluğu son dərəcə çətindir. Dünya xəritəsindən qüdrətli dövlətlərdən 

birinin silinməsi “yeni dünya qaydası”nın meydana çıxması demək deyildir, 

bunu “yeni qaydasız dünya” adlandırsaq daha doğru olar. Söylənilən  
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nəzəriyyənin doğruluğu 90-cı illərinəvvəllərində birv sıra siyasətçi və ekspertlər 

tərəfindən təsdiq olunurdu. Dünya sistemi nəinki sabitləşmişdi, hətta yaranan 3 

başlıca problemlə qarşı-qarşıya idi: SSRİ-nin dağılması nəticələri; yeni “qüvvə 

mərkəzləri” olan Almaniya, Çin, Yaponiya (Hindistan və Braziliya da bura 

daxil edilə bilər) və bəzi Yaxın Şərq ölkələrinin qeyri-müəyyən rolu; sənaye 

baxımından inkişaf etmiş Şimal və bu inkişafda ləngiyən Qərb arasında 

qarşıdurma. 

             Beynəlxalq münasibətlərin çoxqütblü xüsusiyyəti, yeni dünyanın 

yaratdığı təhlükələr və onların nəticələri barədə Rusiyanın müxalifət qüvvələri 

daha qətiyyətli fikirlər səsləndirirdilər. 1992-1993-cü illərdə tənqid əsasən sol, 

və ultra sol yönümlü təşkilatlardan eşidilirdi. Daha sonrakı illər Rusiyanın 

xarici siyasi fəaliyyəti  liberal müxalifət tərəfindən də tənqid olunmağa 

başlandı. Vətənpərvər-xalq müxalifət nümayəndələri Sovet İttifaqının dağılması 

və Varşava müqaviləsinin ləğvinin ABŞ başda olmaqla Qərbin “gizli sui-qəsdi” 

olduğunu təsdiq edirdilər. Onların fikrinə əsasən, bunun nəticəsi olaraq, 

sosislizm sisteminin dağılması beynəlxalq sistemin sabitliyinə də öz mənfi 

təsirini göstərmiş oldu. Q.A.Zyuqanov yazırdı ki, yeganə qüdrətli dövlət olan 

SSRİ-nin konstitusiya quruluşuna sarsıdıcı zərbə vurmaq üçün Qərb xüsusi plan 

hazırlamışdı. O, gizli proqramın beş maddəsi barədə bu cür şərh verirdi: ”SSRİ- 

ni  sonuncu və yırtıcı imperiya adlandıraraq, məhvininn zəruri olduğunu 

göstərmək; sübut etmək ki, Sovet İttifaqı ikinci dünya müharibəsindəki 

qələbənin memarı deyil, faşist quruluşunun oxşarıdır; sürətlə silahlanmanı 

genişləndirərək sovet iqtisadiyyatını təmamilə dağıtmaq; milli münasibətləri 

gərginləşdirərək ölkəni daxildən parçalamaq; casusların yardımı ilə kütləvi 

informasiya vasitələrini ələ keçirmək və dövlətin kollektivlik əsaslarını məhv 

etmək” [6, s.4; 3, s.35-62]. 

           Klinton hökuməti postsovet məkanında nüfuzunu möhkəmləndirməyə 

çalışaraq Rusiyanın burada mövqelərinin üstünlüyünə yol verməməyə çalışırdı. 

Amerika başda olmaqla Qərb əmin olmaq istəyirdi ki,  Sovetlər Birliyinin 

dağılması Rusiya imperiyasının bu məkanda yeganə geosiyasi liderliyinin sonu 

deməkdir [13,s.49]. Klinton prezidentliyi dövründə (1993-2001) ABŞ-ın 

dünyada hökmranlıq rolunun möhkəmləndirilməsi kursu yeridilirdi ki, bu da  

mühüm regional hərbi blok və ittifaqların  (ilk növbədə NATO-nun) liderliyi 

vasitəsi ilə həyata keçirilirdi [14,s.81]. Belə bir kursa üstünlük verilməsi, dünya 

üzrə böhran vəziyyəində olan yerlərdə BMT-nin nizamlayıcı rolunun tədricən 

zəiflədilməsi ilə müşayət olunurdu. Bununla əlaqədar “Yeni yüzüllikdə ABŞ-ın 

milli təhlükəsizlik starategiyası” (1998-ci il) adlı sənədə nəzər salmaq maraqlı 

olardı. Sənədin müəllifləri yazırlar ki, ABŞ, postsovet ölkələrində öz milli 

təhlükəsizliyiynin qorunması məqsədinə xidmət edən bir sıra məqsədlərə nail  
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olamaq istəyir: “Biz, Rusiya, Ukrayna, digər MDB dövlətlərini yeni Avropada 

təhlükəsizlik sisteminə daxil edərək, həmin ölkələrin NATO-nun “Sülh naminə 

əməkdaşlıq” proqramında iştirakını fəallaşdırmağa, dəyərli əməkdaşlıq 

münasibətləri qurmağa çalışırıq. Biz, nüvə müharibəsi təhlükəsini azaltmağa, 

nüvə silahı və digər kütləvi məhv silahları materiallarının yayımamasına cəhd 

edirik”. Son olaraq sənəddə üçüncü məqsəd kimi  ABŞ –ın MDB məkanında 

bazar iqtisadiyyatına malik, dünya cəmiyyətinə inteqrasiya olmuş demokratik 

dövlətlərin mövcudluğuna tərəfdar olması və buna can atması qeyd olunur [12].  

Sənədin diqqətli təhlilindən belə nəticə çıxarmaq olar ki, ABŞ rəhbərliyi bu 

ölkələrin sənaye inkişafından daha çox, onların enerji resurslarına maneəsiz 

nüfuzetmə imkanına malik olmaqda maraqlıdır. Xəzər regionu, bu baxımdan 

ABŞ üçün xüsusi maraq kəsb edir.              

        Sovetlər birliyinin dağılması bu məkana daxil olan ölkələr və Rusiyanın 

özündə faciəvi hadisə kimi qiymətləndirilirdi. Bir çox mütəxəssislər bunu 

dünyada “əsaslı dəyişikliklər” in başlanacağı, Rusiya ətrafında qeosiyasi 

vəziyyətin son dərəcə fərqli inkişafı kimi nəzərdən keçirirdilər. Belə güman 

olunurdu ki, elə bir qeosiyasi fəlakət baş verib ki, onun nə ilə nəticələnəcəyi 

hələ tam aydın deyil. Akademik E.A.Pozdnyakov qeyd edirdi ki, keçmiş Sovet 

İttifaqının böyük ərazisi və Avropa bu dəyişikliklərin mərkəzində idi. Onun 

fikrinə görə SSRİ və “sosializm sisteminin”dağılması, həmçinin Almaniyanın 

birləşməsi beynəlxalq münasibətlər haqqında adi təsəvvürlər çərçivəsindən çox 

kənara çıxır [8, s.102]. Akademikin irəli sürdüyü fərziyyəyə əsasən 

“Almaniyanın birləşməsi, Sovet İttifaqı və sosializm sisteminin dağılması  

Avropa cəmiyyətinin məhvi” və dezinteqrasiya (siyasi dağınıqlıq) dövrünün 

başlanması deməkdir. Bu o deməkdir ki, Avropada, Avrasiyada və 

ümumiyyətlə dünyada prinsipcə başqa qeosiyasi vəziyyət meydana çıxır və 

burada nə qərbi avropa, nə şərqi avropa inteqrasiyasına yer yoxdur [9, s.84]. 

          Beynəxalq situasiyanı qeyri-stabil olaraq qiymətləndirən mütəxəssis, 

təsdiq edirdi ki, yaranmış vəziyyət dünya ərazisinin, strateji sərhəd və 

resurslarının yeni bölgüsü ehtimalını yüksəklərə qaldırır. Belə bir şəraitdə 

yeganə qüdrətli dövlət olaraq qalan ABŞ–ın öz maraqlarını təmin etmək 

məqsədi ilə avrasiya qeostrateji reqionuna nüfuz etməsi üçün əlverişli fürsət 

yaranmış olur. Ştatların məqsədi avrasiya qeostrateji monolitini dağıtmaq, 

Avrasiyada hər-hansı bir dövlətin aparıcı qüvvəyə çevrilməsinə imkan 

verməmək məqsədi daşıyırdı. Qeyd olunanlar Pentaqonun 1992-ci ilin mart 

ayında tərtib olunmuş planında təsdiqini tapmiş oldu. Sovet İttifaqı və digər 

regionarda buna bənzər dövlətlərin məkanında yeni rəqibin meydana çıxmasına 

imkan verməmək ABŞ siyasətində aparıcı xətt olaraq elan edildi. Bu isə 

amerika rəhbərliyinin ABŞ-ın dünyada lider rolunun qorunub saxlanılmasına 

cəhdi kimi qiymətləndirilməlidir. Tədqiq olunan dövrdə beynəlxalq  
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münasibətlərin mövcud mənzərəsini təhlil edərək, mütəxəssislərin (siyasətçilər, 

tədqiqatçılar, ekspertlər) rəylərini ümumiləşdirib aşağıdakı nəticəni əldə etmək 

olar: 

1. Bipolyar dünyanı (ikiqütblü) əvəz edən yeni dünya mürəkkəbdir və 

dəyişikliklərə meyillidir. 

2. Dünya cəmiyyətinin bir neçə mərkəzi qüvvələrə malik çoxqütblü 

konfiqurasiyası uzun müddət qalmaq ehtimalına malikdir. 

3. Yeganə qüdrətli dövlətin – ABŞ-ın hegemonluğu altında təkqütblü 

qaydaların tətbiqi mümkün deyil. 

4. Dünyada qlobal xarakterli problemlər çoxluq təşkil edir və onların  həlli 

bütün dövlətlərin birgə səyini tələb edir. 

5. Ayri-ayrı dövlətlərin xarici siyasətində milli xüsusiyyərlər əks olunacaq. 

6. Siyasi və iqtisadi həyatda Qərb modelinin tənqidi təhlili mühümdür. 

7. Ölkələrin hərbi gücü milli maraqların qorunmasında əsas amil olacaq, belə 

ki, beynəlxalq münasibətlər anbarında güc amili yerini saxlayacaq. 

          Soyuq müharibənin başa çatmasından sonra dünyanın daha da 

mürəkkəbləşməsi,yalnız qlobal deyil, eyni zamanda regional, ölkədaxili 

təhlükələrin yaranması, yeni beynəlxalq münasibətlərin  hansı xüsisiyyətlərə 

malik olacağı ətrafında polemika döğururdu. Bu zaman qlobal əməkdaşlıq, 

aparıcı dövlətlərin əməkdaşlığı, qüdrətli dövlət ABŞ-ın liderliyi kimi məsələlər 

müzakirə obyektinə çevrilmişdi. Bir şox iqtisadçılar bildirirdilər ki, ABŞ 

təkliderlilik resurslarına malik deyil, bu səbəbdən də Ştatlar klassik 

çoxqütblülük sistemində balansnizamlayıcı məqsədinə xidmət etmiş olacaqlar. 

Belə bir fikir irəli sürülürdü ki, qüdrətli dövlət yükünü daşımaq SSRİ üçün 

gözlənilməz nəticələrə səbəb olduğu kimi, ABŞ üçün də ağırdır. ABŞ-ın yeni 

beynəlxalq qaydaların saxlanılması yolunda xərclərini azaltmağa  cəhd edəcəyi 

barədə siysətçi və diplomat N.N. Spasskiy yazırdı. O, qeyd edirdi ki, yalnız 

hərbi-siysi avadanlığa arxalanaraq, soyuq müharibə dövründə olduğu kimi 

liderliyə can atmağın yeni şəraitdə mümkün olmayacağını ABŞ –ın hakim 

dairələrində dərk edirdilər. Sitasətçinin fikrinə əsasən, ABŞ qlobal qarşılıqlı 

əlaqəni elə qurmalı idi ki, bu qurğuda əsas ağırlıq ABŞ-ın hələ də güclü olduğu 

halqalara düşmüş olsun [11, s.22-40]. 

           Mövcud vəziyyəti təhlil edərək, iki nüfuzlu dövlətin münasibətləri 

perspektivinə qiymət verən Q.A.Arbatov göstərirdi ki, soyuq müharibə başa 

çatsa da, beynəlxalq siyasətədə gedən proseslərin müsbət dəyişikliklərə səbəb 

olacağı barədə danışmaq tezdir. Xarici siyasət sahəsində nüfuzlu 

mütəxəssislərdən biri kimi Q.A.Arbatov qeyd edir ki, situasiyanın dünyada 

neqayiv inkişaf imkanlarını, rus-amerika münasibətlərinin mənfi yönünü istisna 

etmək doğru olmazdı. Onun “Heç bir ölkə, eləcə də bir çox mütəxəssis, soyuq  
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müharibənin başa çatmasından sonra mövcud olacaq dünyaya hazır deyildi. Bir 

çoxlarımız qarşımıza çıxacaq problem və təhlükələri təsəvvür belə etmirdik. 

Bəlkə də bu səbəbdən heç bir ölkə uzunmüddətli, hərtərəfli düşünülmüş siyasətə 

malik deyil, yeni reallıqlara cavab verəcək beynəlxalq situasiya yoxdur. 

Yuqoslaiya kimi böhranla üzləşdiyimiz zaman vəziyyətdən çıxmaq üçün köhə 

metodlardan istifadə etməyə çalışsaq da, bu, yeni problemlərin həllində yararsız 

olduğunu göstərir” [2, s.3-12]fikirləri ilə dünyanın bir çox xarici siyasət üzrə 

ekspert və siyasətçiləri razılaşır. Başda aparıcı dövlətlər olmaqla hərtərəfli 

cəhdlərin vacibliyini qeyd edən beynəlxalq münasibətlər üzrə mütəxəssislər 

qeyd edirdilər ki, ABŞ mövcud gücünə baxmayaraq, dünya inkişafını tək dövlət 

olaraq idarə etmək iqtidarında deyil. Nüfuzlu siyasətçilər V.A.Kremenyuk və 

A.D.Boqaturov göstərirdilər ki, heç bir dövlət, hətta ABŞ kimi güclü bir dövlət 

bütün beynəlxalq sistemi nəzarət altına alıb, baş verən prosesləri 

istiqamətləndirmək imkanına malik deyil. Alimlər vurğulayırdılar ki, ABŞ, 

hətta siyasi və maliyyə qüdrətinə malik olduğu,ən güclü donanmaya, nüvə 

silahına, nəhəng ərzaq ettiyatlarına sahib olduğu 1945-ci ildə də bunu edə 

bilməmişdi. İndiki iqtisadi və maliyyə rolunun xeyli azaldığı zaman ABŞ –ın 

bunu nümayiş etdirmək imkanı daha zəifdir [ 5,s.3-12].   
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İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının su məsələsinə yanaşması tarixindən 

From the history of approach of the Organisation of Islamic 

Cooperation on water issue 

Из истории отношения Организации Исламского 

Сотрудничества к проблемам воды 

Xülasə: Məqalədə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) su problemi ilə 

bağlı fəaliyyəti müzakirə olunur və mövqeyi araşdırılır. Bildiyimiz kimi, su 

problemi müsəlman ölkələrində ciddi problemlərdəndir və İƏT bu ölkələrlə 

bağlı bir qurum olaraq bəhs olunan problemi diqqət mərkəzində saxlamağa səy 

göstərir. İƏT-in bu sahədə fəaliyyəti 2000-ci illərdən başlamışdır. Xüsusilə də 

Türkiyənin İƏT-də rolu artdıqca Dünya Su Formu çərçivəsində su məsələsi 

daha da aktivləşdirilmişdir. 

Açar sözlər: İƏT, su problemi, beynəlxalq təşkilatlar, Orta Şərq, islam 

dünyası, müsəlman ölkələri. 

 

Abstract:  The article discusses the activities of the Organization of 

Islamic Cooperation (OIC) on water issues and examines its position. As we 

know, the water problem is a serious problem in Muslim countries and the 

OIC strives to keep this issue in focus. The activity of the OIC in this area has 

begun since 2000. Especially when the role of Turkey in the OIC has 

increased, the water issue has been further activated within the World Water 

Form. 

Keywords: OIC, water problem, international organizations, Middle 

East, Muslim countries. 

 

Резюме: В статье обсуждается деятельность Организации 

Исламского Сотрудничества (ОИК) по проблемам воды и 

рассматривается ее позиция. Как мы знаем, проблема воды является 

серьезной проблемой в мусульманских странах, и ОИК стремится 

держать этот вопрос в центре внимания. Деятельность ОИК в этой 

области началась с 2000 года. Особенно, когда роль Турции в ОИК  
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увеличилась. Вопрос о водной энергии был дополнительно активирован 

в рамках Всемирного Водного Форума. 

Ключевые слова: ОИК, проблема воды, международные 

организации, Ближний Восток, мусульманские страны. 

 

               Təmiz su təminatı , ondan istifadə imkanlarına malikolma minilliyin 

ən mühüm məsələlərindən biri kimi qəbul edilir və BMT-nin 2000-ci il inkişaf 

sahəsinə aid məqsədləri Deklarasiyasında öz əksini tapmışdır. Ekspertlər təsdiq 

edirlər ki, planetdə mövcud olan təmiz su hövzələri qeyri-bərabər şəkildə 

bölündüyü üçün içməli su ettiyatlarına bütün insanlar malik deyil və bu da su 

çatışmazlığı kimi qlobal problemin yaranmasına səbəb olmuşdur. İçməli su 

təminatı ulə bağlı problemlər Avstraliya və Asiyada (Şərqi, Mərkəzi və Şimali), 

Meksikanın Şimal-Şərqində, Çili, Argüntina, həmçinin demək olar ki, bütün 

Afrika ərazisində mövcuddur. Ümumiyyətlə, dünya üzrə 80 ölkə su qıtlığından 

əziyyət çəkir. Maraqlıdır ki, su ehtiyatları bol olan Kanada, Şimali Avropa 

ölkələrində, Sibir, Alyaska, Cənubi Amerikanın böyük hissəsində suya olan 

təlabat, kəskin ehtiyac duyulan ölkələrlə müqayisədə xeyli aşağıdır [18,s.48-

50]. 

     Təmiz su istehlakçısı əsasən kənd təsərrüfatı hesab olunur, kommunal 

istifadə üçün təmiz suyun xeyli az hissəsi sərf olunur. İldən ilə təmiz suya olan 

təlabat artdığı halda, onun miqdarının azalması müşahidə olunur. Bu cür kəskin 

fərqin yaranması və  böyük itkinin yerinin doldurulma imkanlarının aşağı 

olması su qıtlığına gətirib çıxarır. Bu vəziyyət isə öz növbəsində kənd 

təsərrüfatı sahısində məhsuldarlığın azalmasına, insanlar arasında xəstəliklərin 

artmasına, quraqlıq yerlərdə yaşayan əhalinin susuzluqdan əziyyət çəkməsinə 

və eləcə də su çstışmazlığı üzündən ölüm hallarının artmasına səbəs olur. Qeyd 

etmək lazımdır ki, ətraf mühitin çirkləndirilməsi halları içməyə yararlı su 

ehtiyatlarına da ziyan vuraraq, istifadəni çətinləşdirir. 

 XXI əsrin əvvəllərində yer üzünün kəskin su qıtlığı  mövcud olan 

hissəsində əhalisinin 70%-i  yaşayırdısa, təqribən 25 ildən sonra bu çətinlikdən 

əziyyət çəkənlərin sayının 80 % -ə qədər yüksələcəyi gözlənilir [17]. Təmiz su 

çatışmazlığının həm daxili, həm də beynəlxalq münaqişələrə yol açacağı artıq 

danılmaz faktdır. İllər öncə daxili su hövzələri ilə bağlı problemlərin 

qloballaşması dünya siyasətində yeni münaqişələrin yaranma təhlükəsini ön 

plana çıxarır [21]. Bu baxımdan keçmiş sovet məkanına daxil olan Mərkəzi 

Asiya diqqəti cəlb edir. Sovet imperiyası dövründə Orta Asiya 

respublikalarında su qıylığı məsləsinin həll olunması ətrafında müxtəlif planlar 

hazırlanırdı, imperiyanın süqutundan sonra Mərkəzi Asiyada su resursları qıtlığı, 

artıq beynəlxalq məsələ səviyyəsində nəzərdən keçirilməyə başlanır[20, s.30- 
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32]. 

 Su probleminin həlli yolları dünya siyasətinin  bütün  vacib halqalarını 

məşğul etməklə yanaşı beynəlxalq təşkilatların da diqqət mərkəzindədir. Bu 

baxımdan BMT və onun strukturlarının fəaliyyəti  xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Problemi diqqət mərkəzində saxlayan digər nüfuzlu təşkilat İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatı (İƏT) da problemin həlli yolları sahəsində xeyli əmək sərf edir.  

 

 
          Şəkil 1. Dünyada adambaşına düşən su miqdarı  [22].   

 

       BMT-dən sonra dünya üzrə böyük beynəlxalq təşkilat olan İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatının əsası 1965-ci ildə İslam Təşkilatı Konfrası  kimi 

qoyulmuşdu. Sonradan İslam Əməkdaşlıq təşkilatı adlandırılaraq fəaliyyətini 

davam etdirən İslam Təşkilatı Konfransının yaranması haqqında qərar 

müsəlman ölkələri başçılarının 25 sentyabr,1969-cu ildə Rabatda (Mərakeşdə) 

keçirilən görüşü zamanı verilmiş,  Səudiyyə Ərəbistanı kralı Feysəl ibn Əbdül 

Əziz Əl Saud və Mərakeş kralı II Hasan  birliyin təşkilində təçəbbüskarlar kimi 

çıxış etmışdilər. İslam dünyasını sarsıdan bir sıra hadisələr Təşkilatın yaranma 

səbəbləri oldu ki, bunların sırasında da əsasən, 1967-ci il ərəb-israil 

müharibəsinin uğursuz nəticələri, 1969-cu ildə Yerusəlimdə Əl-Əksa 

məscidinin yandırılması dururdu. Təşkilat, sosial, iqtisadi, siyasi sahədə islam 

həmrəyliyini nəzərdə tuturduğunu elan edərək, müstəmləkəçiliyə, irqçiliyə qarşı  
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mübarizədə müsəlmanları birliyə səsləyir, Fələsinin azadlığı təşkilatını 

dəstəkləyirdi  [1, s.8-9].   

       İƏK müsəlman ölkələri arasındakı problemləri həll etmək və ya onların 

qarşısını almaq üçün yaradılsa da, bu məsələdə istəyinə nail ola bilməmişdir. 

Belə ki, Təşkilat, 1970-ci il ildə Fələstin Azadlıq Təşkilatı və İordaniya 

arasındakı qara sentyabr hadisələri, 1971-1974-cü illərdə Pakistanla Banqladeş 

arasında baş verən hadisələr, 1980-1988-ci illər İran–İraq müharibəsi, 1989-cu 

il Seneqal-Mavritaniya toqquşması, 1990-1991-ci illər İraqın Küveyti işğalı, 

Əfqanıstan müharibəsi, 2003-cü il İraq müharibəsi və s. kimi hadisələr zamanı 

vahid mövqeyini qoymağı bacarmamışdı. Bunun əvəzinə daha asan bir 

istiqamət götürərək Qərb ölkələrinin qərarlarını qəbul etmişdir. 

        2011-ci ildə İslam Konframsı Təşkilatının adı Astana zirvəsi zamanı İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) olaraq dəyişdirilir. Hal hazırda İƏT-in 57 üzvü 

vardır. Təşkilatın əsas qərarları üç ildən bir toplanan zirvə toplantılarında 

verilir. İstanbulda keçirilən sonuncu fövqalədə zirvə toplantısında 2016-2019-

cü illərdə İƏT-ə rəhbərliyinin Türkiyə  tərəfindən həyata keçirəcəyi 

qərarlaşdırılır. Türkiyədən əvvəl bu  təşkilat Misirin idarəçiliyində idi. Amma  

Misirin daxilində baş verən siyasi hadisələr İƏT üzvü olan ölkələri narahat 

edirdi.  Türkiyənin müsəlman dünyasına yönəlik siyasəti və  bu  mövqeyi İƏT 

üçün yeni bir başlanğıc nöqtəsi kimi götürülür. Bu dövrdə Türkiyə İƏT 

vasitəsiylə ərəb ölkələri ilə razılaşıb Suriyada vətəndaş müharibəsini, regionda 

İŞİD təhlükəsini, Yəmən böhranını, İran-Səudiyyə Ərabistanı münasibətlərini, 

Fələstin məsələsi və s. bu kimi problemlərin həllinə rəhbərlik edəcəkdi [13,s.1-

4].   Qeyd edək ki, digər beynəlxalq təşkilatlar kimi,  su məsələsinin vacibliyini 

bütün dünya o cümlədən İƏT də gec anlamışdır, halbuki bu məsələ ətraf 

mühitin bir hissəsi kimi diqqət mərkəzində saxlanılmalı idi.  

      1987-ci ildə Küveytdə keçirilmiş təşkilatın 5-ci sammitində qəbul edilmiş 

qərarlardan biri də su ehtiyyatları məsələsi ilə bağlı bir mərkəzin yaradılması 

idi. 1987-ci ildə İslamabadda (Pakistan) su ehtiyatlarının inkişafı və idarəsi üzrə 

İslam ölkələri əlaqə şəbəkəsi təsis olunur ki, sözügedən strukturun baş qərargahı 

Amman (Iordaniya) seçilərək, İordaniya Haşimit krallığının elm və texnika Ali 

Şurasının idarəçiliyinə verilir.   

        İslam ölkələri əlaqə şəbəkəsinin fəaliyyətnın əsas rəhbər tutulan məqsədlər 

bunlardır:  

• qarşılıqlı maraq döğuran sahələrdə əməkdaşlığın qurulması, həmçinin  

• şəbəkə üzvü olan ölkələrin su resurslarının idarə və inkişaf etdirilməsi  

potensialının yaradılmasına yardım göstərilməsi; 
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• təcrübə və informasiya mübadiləsi, eləcə də su ehtiyatlarından regional 

istifadə məsələləri üzrə müsəlman ölkələri arasında qarşılıqlı dialoqun 

dəstəklənməsi;  

• şəbəkə üzvləri olan ölkələrin maraqları nəzərə alınmaqla, su ehtiyatları 

idarəçiliyi və inkişaf etdirilməsi barədə məlumatlar bankının yaradılaraq 

qorunması; 

• birgə elmi-tədqiqat layihələrinin irəli sürülərək həyata keçirilməsi, 

həmçinin bu sahədə yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanaraq təhsil 

almalarına yardım edilməsi; 

• analoji beynəlxalq strukturlarla qarşılıqlı fəaliyyət çərçivəsində 

əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi. 

Yaradılan qurumun məqsədlərinin aydın şəkildə hazırlanmasına, 

İordaniyada su resurslarının inkişafı və idarə edilməsi üzrə İslam şəbəkəsi  

qurumu çərçivəsində müxtəlif seminar və təlimlər keçirilməsinə baxmayaraq, 

qeyd etməliyik ki, görülən işlər davamlı xarakterli daşımırdı [10]. Ətraf mühitin 

qorunması ilə bağlı məsələlər 1994-cü ildə Kasablankada keçirilən Təşkilatın 7-

ci zirvə toplantısında müzakirə olunmuşdur. Bu sammitin əsas mövzusu ətraf 

mühitin mühafizəsi, ətraf mühitə olan təsirlərin qarşısının alınması və bu 

istiqamətdə davamlı inkişafı hədəf kimi seçmələri olmuşdur [4] 

2000-ci ildə Dohada təşkil edilən 9-cu  İslam Zirvəsində dünyanın ən 

böyük şirin su mənbəyi - Aral gölünün quruduğunun və iqlim dəyişikliyinin 

şimal yarımkürəsinə təsirinin artması gündəmin əsas müzakirə məsələsi 

olmuşdur. Bildiyimiz kimi, Mərkəzi Asiyanın ən böyük gölü olan Aral gölü 

SSRİ-nin yalnış su siyasəti nəticəsində bugün yox ola bilər [16,s 86-88]. Belə 

ki, SSRİ dövründə pambıqçılığın inkişafı üçün tarlaların suvarılmasıyla bağlı 

Aral gölünü su ilə təmin edən iki böyük çay Amudərya və Sırdərya çaylarının 

istiqaməti dəyişdirilir. Bu isə öz növbəsində   gölə gedən suyun azlmasına səbəb 

olur. Yaranan təhlükə barədə rəhbərliyə xəbər verilirsə də, nəticəsi olmur, belə 

ki, bu zaman ölkə rəhbərliyi daha çox pambıqçılıqdan əldə edilən gəlirlərlə 

maraqlanırdı.  

Aral gölünün quruma məsələsi SSRİ dağıldıqdan sonra gündəmə gəlmişdi 

və hövzə dövlətləri Qazaxıstan, Türkmənistan, Qırğızıstan, Özbəkistan və 

Tacikistan arasında bu barədə müqavilə imzalanmışdı. Daha sonra bu ölkələrin 

vahid məsələ ətrafında əməkdaşlığı Aral gölünün qoruması məqsədi ilə fond  

yaradılması ilə nəticələnir. Görülən tədbirlərə  baxmayaraq bugün Aral gölünün 

böyük bir hissəsi qurumaqdan xilas ola bilməmişdir [19].    

İƏT-in zirvə görüşlərindən sonra ikinci dərəcəli vacib iclasları Xarici İşlər 

Nazirlərinin Şurasıdır. Bu görüşlər ildə bir dəfə keçirilir. 1980-ci ilin 17-22 

mayında İslamabadda keçirilən 11-ci Xarici İşlər Nazirlərinin Şurasında (XİNŞ)   
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Cibuti başda olmaqla Afrikadakı quraqlıqda əhalini şirin su ilə təmin etmək 

üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Suyu tankerlərlə daşınması  üçün İraqın 

rəhbərliyi ilə birgə komissiya yaradılır. Komissiyanın məqsədi bu planı həyata 

keçirmək üçün lazimi maddi vəsaiti toplamaq idi. Afrikada vəziyyət 

gərginləşdiyinə görə 16-cı və 17-ci XİNŞ Mərakeşdə və Ammanda təşkil edilir. 

Burada əsas müzakirə olunan - gündəmdə olan məsələlər isə yardımlar və 

quraqlıq yaşanan bölgələrdə səhralaşma ilə mübarizə, su idarəçiliyi, qida 

təhlükəsizliyi və s. idi. Bu kimi məsələlərdə Afrika bölgəsinə yardım edilməsi 

planlaşdırıldı. 

1991-ci ilin 4-8 avqustunda İstanbulda təşkil olunan 20-ci XİNŞ 

toplantisinda Turqut Özal regionda iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini 

təklif edir. Bunun üçün isə Türkiyədə Orta Şərq Su zirvə görüşünün təşkil 

olunmasını və regiondakı 9 ölkənin də faydalanacağı boru xəttinin inşa edilməsi 

təşəbbüsünü təklif edir. Əslində T.Özal bu layihəni 1987-ci ildə Orta Şərqdə su 

uğrunda baş verə biləcək toqquşmaların qarşısın almaq üçün təklif etmişdi. 

Layihə  “Barış suyu projesi” adlanırdı və 1992-ci ildən 1998-ci ilə qədər olan 

dövrdə inşa olunsa da Türkiyə regiondakı ölkələrə su satmaq planını həyata 

keçirə bilmir. 

 1995-ci ildə Konakridə,1996-cı ildə Cakartada, 1998-ci ildə Dohada 

keçirilən XİNŞ-nın toplantısında ətraf mühütün qorunması, quraqlığın 

qarşısının alınması kimi məsələlərlə bağlı qərarlar qəbul edilmişdir. 19-21 iyun 

2006-cı ildə Bakıda 33-cü XİNŞ-nın görüşü keçirilir. Görüşdə çölləşmə, iqlim 

dəyişikliyi və bioloji müxtəlifliyin azalması  kimi məsələlərdə bilik və 

təcrübələrin ötürülməsi tövsiyyə edilir [9]. 

2008-ci ilin 18-20 iyununda  Kampalada XİNŞ-nın 35-ci görüşü keçirildi.  

Burada su rezervlərinin inkişaf etdirilməsi mərkəzinin qurulmasının vacibliyi 

vurğulanmışdır. İƏT-ə üzv ölkələrdə iqlim dəyişikliyi, iqtisadi və sosial 

sahələrdə inkişafı, başda su olmaqla təbii sərvətlərin qorunması kimi 

məsələlərdə əməkdaşlıq edilməsi kimi məsələlər müzakirə edilmişdir[10]. 

2009-cu ilin 23-25 mayında Şamda keçirilən 36-cı XİNŞ-də  Səudiyyə 

Ərəbistanı ətraf mühit, enerji və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı axtarışlar üçün xüsusi 

bir fond yaratmaq üçün 300 milyon dollar sərmayə qoyaraq fəaliyyətə başlamaq 

üçün təklif layihəsi hazırladı [11]. 2010-cu ildə Düşənbədə alınan qərarla su ilə 

bağlı siyasətdə və su sahəsində təhlükəsizliyin təmin olunması üçün BMT ilə 

sıx əməkdaşlıq edilməsi, İƏT ilə BMT-nin nümayəndələrinin görüşlərinin 

keçirilməsi nəzərdə tutulurdu.   

2012-ci ilin 5-6 martında İstanbulda təşkil edilən İƏT sudan məsul  
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nazirlərin konfransında SESRİC-I1 üzv ölkələrdə su ilə əlaqəli ehtiyaclarına aid  

informasiya toplaması və bu informasiyalardan üzv ölkələrin də xəbərdar  

olması üçün web sistem yaradılması qərarı alınır [2]. Bundan sonra 9-11 dekabr 

2013-cü il tarixində Konakridə təşkil edilən 40-cı XİNŞ-də üzv ölkələr üçün 

SESRİC su resurslarının idarə edilməsi potensialının gücləndirilməsi proqramı 

yaradılır [3]. Həmçinin İslam zirvələrində müharibə olan bölgələrdə  və İsrailin 

işğalı altında olan bölgələrə su verilməsi ilə bağlı müxtəlif qərarlar qəbul 

olunur. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, İƏT üzv ölkələri arasında su paylaşımı 

çox fərqlidir. Orta Şərq və Şimali Afrikada su qıtlığı ciddi bir vəziyyətdəikən, 

Cənubi Asiyada musson yağışları zamanı baş verən daşqınlar, Mərkəzi Aisyada 

isə öz növbəsində çölləşmə prosesi gedir. Digər ciddi məsələ isə qeyd olunan 

regionlardakı ölkələrin əsas su mənbələri tranzit çaylar olduğuna görə bölgədə 

bu məsələdə ciddi narazılıqlar vardır. 

 İƏT-in əvvəlki dövrlərdə baş verən hadisələrə qarşı neytral mövqe 

tutması onu nüfuzdan salırdı. Türkiyə İƏT-də aktiv rol oynamağa başladıqdan 

sonra isə özünün də ciddi şəkildə yaşadığı su məsələsi ilə bağlı aktiv işlər 

görməyə çalışmışdır. Əsası 1996-cı ildə Marsilyada qoyulan və dünyada suyun 

hər bir sahədəki vacibliyini vurğulamaq üçün Dünya Su Şurasının nəzdində 

müxtəlif ölkələrdə Dünya Su Formları keçirilirdi. İlk DSF 1997-ci ildə 

Mərakeşdə keçirilir. Ardınca 3 ildən bir Haqaa, Kyoto, Meksika və 2009-cu ildə 

isə İstanbulda keçirilir. Bu isə Türkiyənin su probleminə  verdiyi diqqəti 

göstərirdi.  

 16-22 martda baş tutan bu forumda İƏT Baş katibi də iştirak etmişdir. 

Təşkilat SESRİC-lə birgə  ixtisasartırma və təlim proqramı adı altında su 

qaynaqları ilə bağlı üzv ölkələrin ehtiyaclarını ödəmək üçün layihə hazırlayır. 

2010-cu il may ayında Dubayda kecirilən konfransda Su məsələri ilə bağlı 

sənədin yaradılması məsələsi müzakirə olunur. Çünki su problemi yaşanan 

ölkələrdə radikal və yenilikçi həll yaradılmadığı müddətdə vəziyyət daha da 

pisləşəcəkdi. Elə bu problemləri həll etmək və yarana biləcək qarşıqlıqa maneə 

olmaq üçün Su Sənədi yaradılır.  

2012-ci ildə İstanbulda I Su məsələlərindən məsul Baş nazirlərin iclası 

keçirilir. Burada su məsələsində əməkdaşlığı yaradacaq İƏT  su prespektivi 

sənədi  yaradılmışdır [12]. İstanbulda ikincisi keçirilən Sudan məsul Baş 

nazirlərin iclasında bu sənədin son forması müəyyən edilir. Sənədin əsas şüarı 

isə “su təhlükkəsizliyi olan bir gələcək üçün əməkdaşlıq”dır. Sənədin 7 fəsli 

vardır ki, birinci fəsildə bu sənədin yüksək dəyərindən ətraflı şəkildə bəhs  

                                                      
1 SESRİC – İslam ölkələrində  Statistika, İqtisadiyyat və Sosial tədqiqatlar və Təhsil mərkəzi  

(Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries) 
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edilir. İkinci fəsildə isə İƏT-in su təhlükəsizliyi məsələsində qarşılaşdığı 

problemlər əks olunur.  

Bildiyimiz kimi, İƏT 10  ildir ki, su təhlükəsizliyi və səhralaşma ilə bağlı  

Şəkil 2. İƏT ölkələrində adambaşına düşən su miqdarı (m3) [23]. 

bir sıra işlər görülmüşdür. 2003-cü ildə Malayziyada  X İslam zirvəsi, 2008-ci 

ildə Seneqalda 11-ci İslam zirvəsində bu məsələ ilə bağlı müzakirələr aparılmış 

və yeni layihələrin yaradılması təklif olunmuşdur. Sənəddə 3-cü məsələ isə 

mövcud problemlər nəzdində İƏT-ə üzv olan ölkələr arasında su təhlükəsizliyi 

məsələsidir. İƏT-ə üzv olan 57 ölkədə su qaynaqları müxtəlifdir. Yuxarıda qeyd 

olunduğu kimi, ölkələrin bir çoxu su qıtlığından əziyyət çəkir, digər bir hissəsi 

isə bol şirin suya sahibdir. Orta Şərq, Mərkəzi Asiya və Cənubi Asiya, Şərqi 

Afrikada şirin su qaynaqlarının bir çoxu istifadə olunur. İƏT-ə üzv olan 

ölkələrdə yeraltı sulardan daha çox istifadə olunduğuna görə suyun tükənməsi 

prosesi sürətlənir.  Bu baxımdan su təhlükəsizliyini təmin etmək üçün su 

təsisatları inşa olunmalıdır ki, bunun üçün də İƏT-in maliyyə dəstəyinə 

ehtiyyacı vardır. Su prespektivi sənədində əsas məsələ kimi üzv olan ölkələrin 

ortaq qərar verərək birgə layihələr hazırlayıb əməkdaşlığı inkişaf etdirmək 

olduğu qeyd olunur. Diqqətlə nəzər salsaq bu Sənəddə təşkilata üzv ölkələrdə 

su məsələsində yaşanılan problemlər göstərilir və proqram çərçivəsində 

layihələrin hazırlanması planlaşdırılırdı.        

   Dünyada su qıtlığı ilə üzləşən ölkələr də öz növbəsində problemin 

həllinin müxtəlif yollarını nəzərdən keçirir, bu mənada zəngin su ehtiyatlarına 

malik ölkələr üstünlüklərindən əlvetrişli istifadə imkanlarına malik olurlar.  
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Sözügüdən məsələ ilə bağlı mövcud layihərə nəzər salmağın vacibliyini 

önə çəkərək onları işıqlandırmağı vacib sanırıq. Bu cür möhtəşəm 

layihələr sırasında ilk olaraq Misirdə “Toşka” və “Yeni vadi” layihələrini 

vurğulamaq  yerinə düşərdi. “Yeni vadi” layihəsi Misirdə yol və kanallar 

sisteminin tikintisini  həyata keçirərək Naser su hövzəsindəki suyun ölkənin 

cənub-qərb hissəsindəki quraqlıq yerlərinə ötürülməsini nəzərdə tutur. 1997-ci 

ildə yeni vadi yaradan Misir höküməti, bu layihə ilə kənd təsərrüfatı və sənaye 

arasındakı əlaqəni daha da möhkəmlətməyi qərara alır. Layihə hələ başa 

çatmasa da quraqlıq regionların suvarılması istiqamətində ən qlobal layihə 

olaraq nəhəng tikililər siyahısının başında gəlir.  

              Toşka kanalının tikintisi Asuan  su anbarından 8 kilometr kənardakı 

yerdən başlayaraq Toşka çayına qədər davam edir [15,128-130]. Layihənin 

2020-ci ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulur ki, bu da həmin yerin üç 

miliondan çox insanın məskəninə çevriləcəyinə səbəb olacaq və Misirin əkilən 

sahələrinin 10%  artmasına imkan yaradacaq.  

      Özünəməxsus su ehtiyatlarının olmaması şəraitində fəal inkişaf 

etməkdə olan su infrastrukturlarına malik ölkələr də var. Belə ki,artıq XX əsrin 

ortalarına döğru Fars körfəzi ölkələri su böhranı ilə mübarizə yollarını 

tapmışlar. Yeni neft yataqlarının kəşfi nəticəsində burada iri həcmli kapital 

hesabına su təmizləmə zavodları tikilməyə başlayır. Bu da hazırda Səudiyyə 

Ərəbistanı və BƏƏ –nin nəinki reqionda, hətta bütün dünyada təmiz su 

ehtiyatlarına malik ölkələr kimi fərqləndirir. 

 Uzunmüddətli müzakirələrdən sonra 2017-ci ildə İƏT I Su Şurasında 

bəhs olunan su prespetiv sənədinin  proqramı qəbul edilir və həyata 

keçirilməsinə başlanılır. 

Bü gün də İƏT çərçivəsində su məsələsinin iclasları davam edir. 2022-ci 

ilə qədər Türkiyənin İİT Su Şurasının üzvüdür və Azərbaycan, Banqladeş, İraq, 

İran, Misir kimi ölkələrin də bu şuraya üzv etməyə çalışır. 

         İslam Əməkdaşlıq təşkilatı ətraf mühit problemləri ilə  XXI əsrdən 

başlayaraq daha yaxından maraqlanır və qeyd olundugu kimi ətraf mühitin ən 

vacib problemlərindən olan su məsələsi ilə bağlı üzv ölkələr arasında 

əməkdaşlığın təşkili  sahəsində ciddi addımlar atır.  
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Müasir dövrdə  informasiya inqilabları və onun cəmiyyətlərin 
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The role of information revolution in globalization process 

 

Роль информационных революций в современном мире и их 

влияние на жизнь обществ 

 

Xülasə: Məqalədə informasiya inqilabının mahiyyəti və mərhələləri təhlil 

edilir. Qloballaşma prosesləri ilə qarşılıqlı əlaqələri göstərilir. 

Açar sözlər: informasiya, inqilab, qloballaşma, İnternet.  

 

Резюме: В статье анализируется сущность и этапы информационных 

революций. Показывается их взаимодействие с глобализационными 

процессами. 

         Ключевые слова: информация, революция, глобализация, Интернет. 

 

        Abstract: In the article has been analyzed essence and stages of 

information revolution. Showed they influence to globalizing processes. 

        Key words: information, revolution, globalization, Internet.  

 

Materiya və enerji ilə yanaşı informasiya ictimai inkişafın fundamental 

baza elementidir. Birinci iki elementin insan cəmiyyətinin mövcudluğunda 

əhəmiyyətinin dərk olunma tarixi nə qədər qədimdirsə, informasiyanın canlı və 

cansız təbiətdə rolunun mühümlüyünün dərki bir o qədər yenidir. Bəşəriyyətin 

tarixi inkişafının əsas mərhələlərinin ciddi təhlili, bu mərhələlərin həlledici 

xarakterinin informasiyanın qorunma, emal və ötürülməsinin hansı üsul və 

vasitələrlə gerçəkləşdirilməsindən asılılığını üzə çıxarır. Bu zaman 

informasiyanın emalı, xüsusilə ötürülmə sürəti böyük əhəmiyyət daşıyır. 

İnformasiya (lat. informatia- izahetmə, şərhetmə) –elmin əsas 

anlayışlarından biridir. Materiya, məkan və zaman , enerji anlayışları ilə yanaşı 

o, dünyanın müasir elmi mənzərəsinin əsasını təşkil edir. Onu daha sadə 

anlayışların köməyi ilə təyin etmək mümkün deyil. Texnika, elm və gündəlik 

həyatda «informasiya» termininə fərqli məna verirlər. 

İnformasiya- yaranma tarixindən, təqdimat formasından və təsnifatından  
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asılı olmayaraq istənilən fəaliyyət nəticəsində yaradılan, yaxud əldə olunan 

faktlar, rəylər, bilgilər, xəbərlər və digər xarakterli məlumatlardır[1, s.3].    

Tarixi inkişaf prosesində informasiya mübadiləsinin xarakteri ciddi 

keyfiyyət dəyişikliklərinə məruz qalmışdır. Bu dəyişmələr əsasən «informasiya 

inqilabı» termini ilə işarələnir. Lakin sosial- fəlsəfi tədqiqatlarda «informasiya 

inqilabı» anlayışına iki fərqli məzmun verilir. Onların hər birini ayrılıqda 

nəzərdən keçirəcəyik.  

Sosial-fəlsəfi tədqiqatlarda əsasən üç sosiotexnoloji inqilab fərqləndirilir. 

Birinci sosiotexnoloji inqilabı  aqrar, bəzən də neolit inqilabı adlandırırlar. 

Onun nəticəsində ilk sivilizasiyalar formalaşmışdır. Bu sivilizasiyaların 

əsasında xüsusən istehsal sferasında oturaq həyata keçidi, müxtəlif mülkiyyət 

formalarının yaranmasını, ilk dövlətlərin meydana gəlməsini şərtləndirən 

əkinçilik və sənətkarlıq texnologiyaları dayanır. İkinci sosiotexnoloji inqilab 

sənaye inqilabı adlandırılır. O XVII-XIX əsrin başlanğıcına qədərki, bəzi 

bölgələrdə isə XIX əsrin sonuna qədərki dövrü əhatə edir. Sənaye inqilabının 

nəticəsində industrial və urbanizasion (şəhər) sivilizasiyaları yaranır. Bu 

sivilizasiya çərçivəsində adətən fərdi- qrup təşəbbüslərinə əsaslanmış müxtəlif 

təsərrüfatlar təşəkkül tapır. 

Üçüncü sosiotexnoloji inqilabı bəzi tədqiqatçılar informasiya- texnoloji 

və yaxud sadəcə informasiya inqilabı adlandırırlar (məs. A.İ.Rakitov). Bu 

inqilab cəmiyyət həyatının və insan fəaliyyətinin bütün sferalarının 

informasiyalaşdırılması prosesi kimi gerçəkləşir. Hər bir sosiotexnoloji 

inqilabın əsasında özünəməxsus texnoloji sistem dayanır. Əgər aqrar inqilab 

üçün bu canlı qüvvə və əl alətləri, sənaye inqilabı üçün mexaniki- buxar 

texnologiyası idisə, informasiya inqilabı üçün informasiya texnologiyalarıdır [2, 

s.14]. 

İnformasiya inqilabı anlayışına A.N.Çumakovun yanaşması da bundan 

fərqlənmir. Əgər A.İ.Rakitov kompüterlərin kütləvi istehsalını informasiya 

inqilabının tərkib hissəsi hesab edirsə, Çumakov ümumiyyətlə 1980-cı ildə fərdi 

kompüterlərin seriyal istehsalına başlanmasını elmi- texniki tərəqqi 

çərçivəsində baş vermiş informasiya inqilabı adlandırır [3, s.79]. 

İnformasiya inqilabı anlayışının ikinci təyini isə yalnız onun mübadilə və 

emalının texniki vasitələri ilə əlaqəli olmayıb, ümumilikdə bu prosesdə radikal 

dəyişikliklərlə bağlıdır. Ə.Rüstəmova görə «informasiya inqilabı informasiya 

emalı sahəsində əsaslı çevriliş nəticəsində ictimai münasibətlərin dəyişməsi 

kimi başa düşülməlidir» [4, s.11]. 

Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq informasiya inqilabı anlayışını belə 

təyin edə bilərik: informasiya inqilabı tarixi inkişaf prosesində informasiyanın 

toplanması, saxlanılması, emalı və ötürülməsində baş vermiş radikal  
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dəyişikliklərdir. Bu baxımdan bəşəriyyət öz tarixi inkişafında beş informasiya 

inqilabı görmüşdür. 

Birinci informasiya inqilabı dilin- ilk böyük informasiya ixtirasının 

yaranması və insanın fəaliyyətinə tətbiqi ilə əlaqədardır. Bəzi tədqiqatçılar bu 

inqilabın 5 mln., digərləri isə 500 min il əvvəl baş verdiyini iddia edirlər. 

Fikrimizcə, hər iki tarixdə müəyyən həqiqət yükü var. Çünki dil insanın 

uzunmüddətli təkamül prosesinin nəticəsi olub, min illər ərzində kamil 

formasını almışdır. Nitq fikrin səs simvollarının köməyi ilə formulə edilmə və 

cəmiyyətin digər üzvlərinə çatdırılma üsulu olub, müasir insanın ulu 

əcdadlarının həyat və inkişaf şəraitini kökündən dəyişmiş, onların sonrakı 

tərəqqisi üçün təmələ çevrilmişdir. 

İkinci informasiya inqilabı birincidən bir neçə yüz min il sonra baş 

vermişdir. Vacib informasiyanın saxlanma və ötürülməsinə lazımi tələblə, onun 

saxlanma və ötürülmə imkanlarının məhdudluğu arasındakı ziddiyyət, təqribən 

6 min il əvvəl ikinci informasiya inqilabının –yazının meydana gəlməsinə rəvac 

vermişdir. Bəzi tədqiqatçılar (məs. Y.V.Yakovets) yazının meydana gəlməsini 

neolit inqilabının nəticəsi hesab edirlər. Yeni yaranan yaşayış məskənlərinə 

insanların toplaşması («şəhər inqilabı»), ictimai əmək bölgüsü, bilik və 

bacarıqların sürətlə artımı toplanmış informasiyaların yayılması və nəsildən- 

nəslə ötürülməsinin yeni üsullarının yaradılmasını tələb edirdi. Artıq bu işin 

öhdəsindən şifahi nitq gələ bilməzdi. Yazı əvvəlcə piktoqrafik, sonra heroqlifik, 

nəhayət ən sadə və əlverişli forma olan fonoqrafik şəkildə yaranır. İkinci 

informasiya inqilabının ali nailiyyəti m.ö. II minilliyin sonunda meydana gəlmiş 

Finikiya hərf- səsli əlifbasıdır. 

İlk yazılı informasiya daşıyıcıları əllə yazılmaqla ya bir, ən yaxşı halda isə 

bir neçə nüsxədə mövcud olurdu. Ağır əməyi asanlaşdırmaq üçün avropalı 

yazarlar (mirzələr) artıq XIII əsrdə baş hərflər təsvir olunmuş ştempellərdən 

istifadə etməyə başlayırlar. Sonralar bu üsulla hamar taxta lövhələr üzərində 

mətnin bütöv səhifələri oyulurdu. Beləliklə, kitab çapı dəzgahının ixtirası üçün 

ciddi zəmin hazırlanmış oldu. 1440-cı ildə alman ixtiraçısı İohann Qutenberq 

ayrı-ayrı hərəkətli literlərin köməyi ilə kitab çapının yeni texnologiyasını 

yaradır. Bununla da elm və texnikanın inkişafına, reformasiya prosesinə, geniş 

xalq kütlələrinin maariflənməsinə güclü təsir göstərmiş üçüncü informasiya 

inqilabı baş verir. 

Kitab çapı ilə stimullaşan elmin inkişafı professional biliklərin toplanma 

tempini sürətləndirdi. Artıq toplanmış bilikləri sürətlə tirajlamaq mümkün idi. 

Bu isə yeni bilik və elmi kəşfləri, elmi –yaradıcılıq prosesinin məkan və zaman 

baxımından uzaq iştirakçıları üçün əlyetərli edirdi. Məsələn, buxar maşınının 

yaradılmasının texniki həllini həkim D.Papen (1760), rusiyalı mühəndis  
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İ.İ.Polzunov (1763), Qlazqo universitetinin laborantı C.Uatt (1769) 

vermişdir. F.Engels buxar maşınının ixtirası haqqında belə demişdi: «Buxar 

maşını ilk gerçək beynəlmiləl ixtira idi» [5, s.90]. Buradan aydın görünür ki, 

üçüncü informasiya inqilabı, elmi aspektdə qloballaşma prosesinə güclü təkan 

vermişdir. 

Dördüncü informasiya inqilabı üçüncüdən təqribən dörd yüz il sonra baş 

vermiş, XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq XX əsrin 40-cı illərinə qədər 

davam etmişdir. Bu inqilabın əsasını teleqraf, telefon, radio və televiziyanın 

ixtirası təşkil edir. 

Əvvəlki informasiya inqilablarının verdiyi üstünlüklərə baxmayaraq, 

informasiyanın gerçək zaman rejimində uzaq məsafəyə ötürülməsi- 

telekommunikasiya problemi həll edilməmiş qalırdı. XIX əsrin ortalarına qədər 

Avropa və Amerika, Avropa metropoliyaları ilə onların müstəmləkələri 

arasında yeganə rabitə vasitəsi, lazımi məlumatı ünvana yalnız bir neçə həftəyə 

çatdıran paroxod poçtu idi. Beynəlxalq ticarətin gerçəkləşdiyi məkanın sürətlə 

genişlənməsi şəraitində bu problem daha da aktuallaşırdı. 

Qeyd etməliyik ki, kommunikasiya vasitələrinin ixtirası obyektiv –tarixi 

proses olan qloballaşmanı daha da sürətləndirdi. Məhz dördüncü informasiya 

inqilabı gerçək qloballaşmanın, qloballaşma prosesinin fenomen olaraq təzahür 

etməsinin determinantına çevrildi. 

Kommunikasiya vasitələrinin ixtirasının əsası 1837-ci ildə, yəni S.Morze 

elektromaqnit teleqrafının ilk sınaqlarını keçirdiyi zaman qoyulmuşdu. 

İnformasiyanın bu üsulla ötürülməsinin əsas prinsipləri daha əvvəl, 1832-ci ildə 

Rusiyada elektrik teleqraf rabitəsi üçün ilk yararlı aparatı yaratmış P.A.Şillinq 

tərəfindən formulə edilmişdi. 1844-cü ildə S.Morze tərtib etdiyi əlifbanın 

(Morze əlifbası) köməyilə Vaşinqton- Baltimor xətti ilə dünyada ilk dəfə olaraq 

teleqram göndərir. Bu yeni informasiya texnologiyaları mərhələsinə 

fundamental keçid idi. 1872-ci ildə transkontinental rabitəni gerçəkləşdirməyə 

imkan yaratmış, Avropa ilə Cənubi Amerika arasında ilk okean kabeli çəkilir. 

1876-cı ildə A.Q.Bell ABŞ-da, informasiyanı ötürmə və ünsiyyət imkanlarını 

əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirən telefon aparatını ixtira edir. 

Qloballaşma prosesinə güclü təsir göstərmiş əsas amillərdən biri, 

elektromaqnit dalğalarının köməyilə informasiyanın uzaq məsafəyə ötürülməsi 

hadisəsi olmuşdur. Belə rabitənin əsas prinsiplərini 1895-ci ildə rus alimi 

A.S.Popov, bir il sonra isə italyan Q.Markoni patentləşdirmişdir. Q.Markoni 

1900-cu ildə radiosiqnalın 40 km məsafəyə ötürülməsini gerçəkləşdirmişdir.  

«Radio» termininin XX əsrin 10-cu illərindən işlədilməsinə baxmayaraq, 

müntəzəm radio verilişləri 1918-ci ildən ilk kütləvi radioqəbuledici ixtira 

edildikdən və ABŞ-ın Pittsburq şəhərində dünyada ilk kommersiya  
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radiostansiyasının açılışından sonra yayımlanır. 1925-ci ildə radioverilişlər üzrə 

Avropa İttifaqının əsası qoyulmuş və bu göstərilən sahədə beynəlxalq 

münasibətlərin tənzimlənməsində ilk təcrübə olmuşdur. 1929-cu ildə avtomobil 

radioqəbuledicisi ixtira edildikdən sonra, dünya radio auditoriyası 50 mln. 

insanı əhatə etmiş və radio, o zaman yeni yaranan kütləvi mədəniyyətin 

fenomeninə çevrilmişdir. 

Dördüncü informasiya inqilabının strukturunu əmələ gətirən əsas 

elementlərdən biri də televiziyadır. Müasir televiziyanın əsasında dayanan 

təsvirin elementlərinin ardıcıl ötürülməsinin prinsiplərinin portuqaliyalı A.di 

Payva və rus P.İ.Baxmetyev tərəfindən formulə edilməsi qloballaşma prosesinin 

inkişafı üçün geniş imkanlar yaratmış oldu. 1929-cu ildə VVS dünyada ilk 

televiziya verilişini nümayiş etdirir. 1934-cü ildə A.K.Zvorıkin ikonoskopu 

(televiziya ötürücü borusu) ixtira edir, bu isə televiziyaların kütləvi istehsalının 

əsasını qoyur. Televiziyanın planetin istənilən nöqtəsində insanın vizual 

iştirakını təmin etməklə yanaşı, heyvanlar aləminin tədqiqi üçün də əvvəllər 

qeyri- real görsənən imkanlar yaratmış oldu. Bütün bunlar qloballaşma 

prosesinə birbaşa öz təsirini göstərmişdir.  

Beşinci informasiya inqilabı XX əsrin 40-cı illərində başlamış və 

elektron- hesablama maşınlarının (EHM) ixtira və geniş tətbiqinə əsaslanmışdır. 

1960-1980-ci illər ərzində ekstensiv kompüterləşdirmə praktiki olaraq insan 

fəaliyyətinin bütün sferalarına nüfuz edir. Bu dövrdə layihələşdirmə və 

istehsalın avtomatlaşdırılması sistemləri yaradılır, telekommunikasiya 

sistemləri bütün dünyanı əhatə edir, yeni süni materiallar yaradılır. Atom 

enerjisindən istifadə və kosmosun mənimsənilməsinə başlanılır. İstehsal 

səmərəliliyinin artırılmasında elm tutumlu texnologiyalar xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Yuxarıda deyilənlərdən aydın görünür ki, beşinci informasiya inqilabı (bir 

çox tədqiqatçılar onu kompüter inqilabı da adlandırırlar) və üçüncü 

sosiotexnoloji inqilab (informasiya- texnologiya inqilabı) həm məzmun, həm də 

zaman etibarilə üst-üstə düşür. Biz informasiya inqilabı dedikdə onların hər 

ikisini nəzərdə tuturuq. Bu inqilabın tarixi sələflərindən fərqi ondadır ki, əgər 

əvvəlki sosiotexnoloji inqilablar uzun müddət məhdud ərazidə qalırdısa, yeni 

informasiya texnologiyaları demək olar ki, bir anda bütün planeti əhatə edir. Bu 

isə onu bildirir ki, «dünyanı informasiya texnologiyaları vasitəsilə əlaqələndirən 

texnoloji inqilabın yaratdığı texnologiyalar təcili olaraq özünün məxsusi 

inkişafına tətbiq edilir» [6, s.53].  

İnformasiya inqilabının qloballaşdırıcı amil kimi çıxış etməsində 

İnternetin yaranması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Qlobal informasiya 

infrastrukturunun meydana gəlməsi XX əsrin üçüncü rübünə təsadüf edir.  
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Qlobal informasiya strukturlarına peyk rabitəsi, İnterneti törətmiş şəbəkə 

informasiya texnologiyaları aiddir. 

1990-cı ildən fərdi kompüterlərin serial istehsalı informasiya 

kommunikasiya texnologiyaları tarixində yeni səhifə açmış oldu. 1991-ci ildə 

«Ümumdünya şəbəkəsinin» meydana gəlməsi informasiyanın əldə edilməsi və 

yayılmasında prinsipial yeni imkanlar yaratdı. Praktik faydası və üstünlüyü 

aşkar olan İnternet kompüter şəbəkəsi yarandıqdan bir il sonra dünyanın otuz 

ölkəsində fəaliyyət göstərməyə başlayır, 4 mln.-dan çox insan şəbəkəyə 

əlyetərlik imkanı qazanır. 2002-ci ildə İnternet artıq 689 mln. insanı və 172 

hostu birləşdirir, saytların sayı 3 mlrd-a çatır [3, s.126]. Kompüterləşdirmənin 

uğurlarının əhəmiyyətli miqyas alması və Ümumdünya şəbəkəsinin 

genişlənməsi elektron poçtun adi poçtdan şəksiz üstünlüyünü təmin edir. Bu isə 

öz növbəsində obyektiv zərurətə çevrilmiş vahid interaktiv ünsiyyətin 

imkanlarını dəfələrlə artırır. 

Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, baş vermiş 

informasiya inqilabları qloballaşma prosesinin əsas determinantlarından biridir. 

Əsasən  informasiyanın emalı və  ötürülmə sürətində baş vermiş inkişafla 

müəyyənləşən informasiya inqilablarının hər biri, qloballaşma prosesini daha da 

sürətləndirmiş, son nəticədə onu bugünkü müasir mərhələyə çataraq fenomenə 

çevrilməsinə səbəb olmuşdur. 
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Создание законодательной базы прав и свобод 

национальных меньшинств в современном Азербайджане 

 

Formation of the Legislative Framework of national minorities’ 

rights 

and freedoms in modern Azerbaijan 

 

Müasir Azərbaycanda milli azlıqların hüquq və azadlıqları üzrə 

qanunvericiliyin formalaşması 

 

Резюме: Укрепление фундаментальных прав и свободы различных 

народов Азербайджана, создание государственной поддержки защиты и 

развития языка, культуры и традиции национальных и этнических 

меньшинств являются приоритетным направлением политики лидеров 

современного Азербайджана. В начале 1990-х годов Азербайджанское 

руководство приняло ряд законов и постановлений, обеспечивающие 

равные права всем гражданам республики вне зависимости их языка, 

этнической и религиозной принадлежности. Данная статья раскрывает 

особенности формирование этой законодательной базы.   

Ключевые слова: национальные меньшинства, свобода, 

национальный язык,  национальные традиции, культурное развитие. 

 

Xülasə: Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların fundamental hüquq 

və azadlıqlarının təminatı, milli azlıqların dil, mədəniyyət və ənənələrinin 

qorunması və inkişafına dövlət dəstəyi müasir Azərbaycan rəhbərliyinin 

mühüm vəzifələrindəndir. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan rəhbərliyi 

respublikada yaşayan bütün insanların dilindən, etnik mənsubiyyətindən və 

dinindən asılı olmayaraq bərabər hüquqlarını təmin edən bir sıra qərar və 

qanunlar qəbul etmişdir. Bu məqalə milli azlıqların hüquq və azadlıqları üzrə 

yaradılmış qanunvericiliyin formalaşmasına həsr olunub.  

Açar sözlər: milli azlıqlar, azadlıq, milli dil, milli ənənələr, mədəni 

inkişaf. 

 

Abstract: To strengthen primary rights and freedoms of nations, 

provide state support for developing national minorities’ language, culture and  
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customs are priorities of modern Azerbaijani political leadership. Azerbaijan 

political establishment formed democratic legislative substructure for 

improving national and ethnic minorities’ rights and freedoms in early 1990s. 

This article is examining legislative base on national and ethnic minorities in 

modern Azerbaijan. 

Keywords: national minorities, freedom, national language, national 

traditions, cultural development. 

 

В 1819 году главнокомандующий Кавказскими войсками русский 

генерал Алексей Ермолов достиг предела села Акуша, расположенного на 

высоте 2000 метров нагорного Дагестана. Остановившись на самой 

высокой точке региона, осмотрев весь Дагестан, русский генерал сказал: 

«эта земля не стоит и капли крови русского солдата». Однако, 

официальная российская историография утверждает, что в Кавказскую 

войну (1817-1864) была вовлечена 250.000  армия и империя потеряла в 

этой войне 70.000 жизни. Генералы, сражавшиеся на Кавказском фронте, 

были защитниками - славянофилами, противниками политики  Западных 

держав на Востоке. Во второй половине XIX века теории славянофилов и 

русофилов легли на основу национальной и восточной политики 

Российской державы. Являясь многонациональной и 

многоконфессиональной державой, Российская империя не имела единую 

национальную политику для всех своих подданных и во многом зависела 

от личностных воззрений самих правителей. Эта политика базировалась 

не на этническую идентификацию народов империи, а на религиозную 

принадлежность. И не удивительно, что имперские документы, 

удостоверяющие личность человека, указывали не национальность, а 

вероисповедания. 

Национальная политика Российской империи на Кавказе менялась 

от насильственной христианизации в начале XIX века до русификации в 

60-70-е годы того же века. Отмечая важную роль религии в жизни 

«Азиатских народов», русские генералы писали, что религия убила в них 

чувство национальности, превратив их в мертвые народы. Любые 

изменения и продвижения не возможны в таких обществах.  [7, 290]. 

Первое поколение завоевателей Кавказа, А.Ермолов, И.Паскевич, 

М.Воронцов были сторонниками уничтожения местных традиций, 

религиозных предубеждений и подчинения культурного и духовного мира 

мусульман русской цивилизации, тогда как последующее  поколение, 

А.Барятинский, А.Дондуков-Корсаков, Г.Голицын, пытались создать из 

Кавказца русского гражданина. 
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С распадом Российской  империи начинается новый этап в истории 

народов Кавказа и Азербайджана. Азербайджанская Демократическая 

Республика уделяло особое внимание этническому составу населения, и 

вела соответствующую языковую политику. Принятом 28 мая 1918 года 

Акте о независимости Азербайджанской Демократической Республики 

говорилось о гарантиях гражданских и политических прав всем гражданам 

республики без различия национальности, вероисповедания, пола и 

социального положения. [1, 5-7]. 27 июня 1918 года правительство 

приняло постановления об объявлении тюркского языка государственным 

языком республики. Национальная политика первой независимой 

республики базировалась на концепции тюркизме и мусульманства. 

Создатели первой республики проявили большую демократичность и 

гибкость в национальном политике, предоставив соответствующие места 

всем представителям национальных меньшинств республики. На каждого 

24 тысячи человек в парламент делегировали одного представителя от 

каждого народа и таким образом в парламенте заседали кроме мусульман 

всех национальностей, армяне, русские, еврее, немцы и поляки. 

Мусульмане в целом имели 80 мест, из коих 44 принадлежало тюркам-

мусульманам, избранным в 1917 году в Общероссийское Учредительное 

Собрание,  остальные места  достались мусульманам другой 

национальности. Коренной перелом в национальной политики 

Азербайджана произошел после советизации республики. 

Первая имперская перепись населения, проводимая в конце XIX 

века, выделяла 150 народностей на территории Российской империи. В 

первой демографической перепись Советского Азербайджана, 

проводимого в 1921 году, было указано 17 национальностей. В 

соответствии с этой переписью в Советском Азербайджане проживали 

чуть больше двух миллиона населения, из которых турки-азербайджанцы 

составляли большинство.  

В первой всеобщей переписи населения Советского Союза, 

проводимой в 1926 году, отмечалось 172 народностей. Большинство 

народностей советского государства не имели своего письменного языка, 

и язык не являлся для их большинства определяющим фактором 

этнической идентичности. Анализируя ситуацию американский ученый 

Г.А.Ленор был писал, что «Европейская Россия утверждала, что язык 

является  главной идентифицирующей характеристикой,  этнографы же 

работающие в Центральной Азии, где лингвистические границы были не 

ясны, больше всего выделяли физическую характеристику. Сами же 

народы Центральной Азии, наоборот, идентификационной  



154 

 
 

 

Гюнель ИСЛАМОВА 

 

характеристикой считали религию» [5,.39].  Такое описание было 

характерно и для народов Кавказа. Находясь под властью христианского 

императора, используя Арабский алфавит, двуязычные в основном 

мусульмане Кавказа, турки, курды, талыши, таты, лезгины, авары и другие 

народности чувствовали себя больше всего частью большой религиозной, 

нежели этнической общины. 

Последняя демографическая перепись населения, проведенная на 

территории Советского Союза в 1989 году, зафиксировала 114 

национальностей на территории государства. К этому времени на 

территории Азербайджанской ССР кроме основных национальностей, т.е. 

самих азербайджанцев, русских и армян, проживало 171395 лезгин, 25190 

евреев, 21169 талышей, 10239 татов и 12226 курдов. [4] Период 

Горбачевской либерализации и первые годы независимости 

сопровождались ростом периферийного национализма и этнокультурного 

партикуляризма. Экстремистско-настроенный национализм превратился в 

основу политики руководителей фактически всех бывших республик 

Союза.  Национальная политика, проводимая советским государством в 

течение более семидесяти лет, подготовила серьезную почву для 

этнических напряжений и территориальных притязаний. Национальный 

вопрос, этническая идентификация и территориальный статус приобрели 

особую актуальность. Разжигание национальных чувств, взаимные обиды 

привели к кровавым вооруженным столкновениям, сепаратизму.  

В начале 1990-х годов господствующий тюркский национализм 

способствовал отъезду русскоязычного населения, среди которых были 

представители не только самого русского народа, но и коренные этносы 

Азербайджана. С целью  приостановления миграцию коренных жителей 

республики и обеспечить им равные права в сентябре 1992 года был издан 

указ о «Государственной поддержке защиты прав и свобод, а также 

развития языка и культуры национальных меньшинств, проживающих на 

территории Азербайджана», которая сформировала основу национальной 

политики независимого Азербайджана. Таким образом, государству, его 

общественно-политическим, научно-образовательным, культурно-

просветительским учреждениям предстояла реорганизовывать, 

пересмотреть старую советскую национальную концепцию и идеологию, 

создать новую, гуманную, демократическую законодательную базу по 

правам национальных и этнических меньшинств. Национальным 

меньшинствам предстояло пройти через большие испытания, от 

регулирования культурно-образовательных вопросов до осмысления роли 

и места в социально-политической структуре молодого независимого  
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государства. Политические события начала 1990-х годов, вывод 

российских войск с территории республики, противостояние различных 

группировок, расширение географии военного конфликта с армянами из-

за Нагорного Карабаха, наконец, сепаратистские вылазки, 

поддерживаемые извне, требовали оперативного вмешательства 

компетентных органов, решения сложных вопросов национальной 

политики. Эту миссию пришлось выполнить третьему президенту 

современного Азербайджана Гейдару Алиеву.  

В начале 1990-х годов, перед приходом к власти Гейдара Алиева в 

республики сложилась практически аналогичная началу ХХ, когда 

большевики, ликвидировав власть независимого Азербайджана, захватили 

власть, тяжелая общественно-политическая ситуация. Разрушенная 

экономика, политическое противостояние различных группировок, 

опасность гражданской войны, агрессия Армении из-за Нагорного 

Карабаха, плохие отношения с Россией из-за вывода войск требовали 

оперативные и незамедлительные меры с целью защиты азербайджанской 

государственности, установления законности и стабильности по всей 

территории республики.  

Г.Алиев начал свою деятельность с укреплением законности, 

поднятием уровня работы правоохранительных органов и армии. В мае 

1994 года было подписано соглашение с представителями Армянской 

Республики о прекращении огня.  Приостановление военных действий 

позволило правительству установить стабильность и начать 

восстановление экономики. Через несколько месяцев, в сентябре 1994 

года был подписан «Контракт века», который заложил основу 

дальнейшего экономического процветания и реконструкции рыночной 

экономики республики. Крупные международные финансовые структуры, 

такие как Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк, 

Европейский Банк Реконструкции и Развития, Международная 

Ассоциация Развития и т.д. вложили многомиллиардные инвестиции в 

Азербайджанскую экономику. Подписанные документы способствовали 

ускоренной интеграции Азербайджанской экономики в Европейскую 

систему экономических отношений, были заключены около 20 нефтяных 

договоров с различными нефтяными компаниями мира.  

Большие успехи были достигнуты в деле строительства 

демократического государства, гражданского общества. В 1995 году была 

принята первая конституция независимого Азербайджана. 48 статей из 

158-и Азербайджанской Конституции касались правам и свободы 

человека и  гражданина и механизму их обеспечения. Конституция  
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декларировала равные права всем гражданам республики вне зависимости 

от пола, языка, религиозной и расовой принадлежности. По инициативе 

президента Азербайджанской Республики в первую конституцию 

независимого Азербайджана были включены статьи, важные с точки 

зрения защиты мультикультуральных традиций Азербайджанского 

государства и народа. 21-я статья конституции о государственном языке 

обеспечивала «свободное использование и развитие других языков, на 

которых говорит население». [7] 25-я статья гарантировала «каждому 

равенство прав и свобод независимо от расы, национальности, религии, 

языка, пола» и происхождения, Президент Г.Алиев всегда отмечал, что 

язык является  главным атрибутом национальной идентификации, 

основным средством развития национальных ценностей. Эти идеи 

получили отражения в  44-ой и 45-ой статьях конституции, касающиеся 

непосредственно правам национальных и этнических меньшинств. Эти 

статьи также регулировали этническую идентификацию и статус 

национального языка: «каждый вправе сохранять свою национальную 

принадлежность»,  «никто не может быть принужден к изменению своей 

национальной принадлежности», «каждый имеет право пользования 

родным языком», «каждый имеет право получить воспитание и 

образование, творить на любом языке по своему желанию», «никто не 

может быть лишен права пользования родным языком». Установление 

политической стабильности, спокойствия и благополучия была связана не 

только принятием новых законов и изданием правовых документов, но и 

огромным усилием самого лидера народа. Президент Г.Алиев всегда 

говорил, что многонациональность Азербайджана является его 

богатством. В октябре 1993 года в своей речи он озвучил следующее: 

«Азербайджан многонациональная страна. Это специфическая 

особенность республики. Это имеет большую историю, и мы гордимся 

этой историей, такой общественно-политической структурой республики. 

Все граждане республики независимо от этнической и религиозной 

принадлежности имеют равные права, и после этого будут обеспечены все 

права для обеспечения участия всех граждан в общественно-политической 

жизни Азербайджанской Республики». [2]  

Укрепление фундаментальных прав и свободы различных народов 

Азербайджана, создание государственной поддержки защиты и развития 

языка, культуры и традиции национальных и этнических меньшинств, 

предусматривается также международными нормативными актами и 

протоколами, подписанными Азербайджанским правительством в период 

президентства Г.Алиева. Так, в июне 2000 года Азербайджан  
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ратифицировал Рамочную конвенцию Совета Европы о защите 

национальных меньшинств. Документ обязывает государства-члены 

реализовать основные принципы Конвенции, которые выступают против 

любой дискриминации на этнической почве, поощряют «полное и 

эффективное равенство» (статья 4-я), осуждают ассимиляционную 

политику, обязывает поддержать и развивать культуры национальных 

меньшинств и сохранения их самобытности (статья 5-я), охватывает 

языковые свободы (статьи 10 и 14-я) и т.д. [8] В законе, подписанном 

президентом Г.Алиевым от 16 июня 2000 года говорится, что 

«Азербайджанская Республика, подтверждая преданность 

общечеловеческим ценностям, уважая права и свободы человека, заявляет, 

что ратификация «Рамочной конвенции о защите национальных 

меньшинств» и реализация ее положений исключают какие-либо 

действия, способные нанести вред территориальной целостности и 

суверенитету Азербайджанской Республики, ее внутренней и внешней 

безопасности».  [3] В ноябре 2001 года президент Г.Алиев подписал указ о 

подготовке предварительного отчета о выполнении обязательств 

Азербайджанской Республики по Рамочной Конвенции защиты 

национальных меньшинств Европейского Совета. В декабре 2001 года 

Азербайджан присоединился к Европейской хартии региональных языков 

и языков меньшинств.  В апреле 2002 года Азербайджанский парламент 

ратифицировал Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, 

состоявшуюся из шести секций, достоинства, свободы, равенства, 

солидарности, гражданских прав и справедливости. Данная конвенция 

также обязывает государства-члены обеспечивать равные права любого 

гражданина вне зависимости от пола, национальной, языковой и 

религиозной принадлежности.  

Таким образом, начиная со второй половины 90-х годов ХХ века, 

Азербайджанское правительство в лице президента республики Г.Алиева, 

сделало большие усилия в создании законодательной базы по 

обеспечению и защите прав и свобод национальных и этнических 

меньшинств государства, присоединившись к большой Европейской семье 

демократичных и прогрессивных стран.  
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XX əsrin birinci rübündə böyük Britaniyanın Cənubi Qafqazda ticari-
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Caucasus in the first quarter of the 20th century 

 

Торгово-экономические и политические интересы Великобритании 

на Южном Кавказе в первой четверти XX века 

 

Xülasə:XIX əsrin ikinci yarısı - XX əsrin əvvəlində Orta Şərq və Mərkəzi 

Asiyada, o cümlədən də, Qafqaz –Xəzər regionunda Britaniya – Rusiya 

geosiyasi rəqabəti geniş vüsət almışdı. Bu dövrdə dünya neftinin böyük 

hissəsini verən Bakının neft sərmayədarları arasında birincilik məhz ingilislərə 

məxsus idi. Dünya neft sənayesində üstün mövqelər qazanmağa can atan ingilis 

diplomatiyası məqsədinə nail olmaq üçün qüvvələrini səfərbər etmiş, rəqib 

dövlətlərlə sərt mübarizə aparmışdır. 

Açar sözlər: Böyük Britaniya siyasəti, Cənubi Qafqaz, iqtisadi maraq, 

siyasi maraq, Böyük Britaniyanın Şərq siyasəti, Böyük Britaniyanın Qafqaz 

siyasəti. 

 

Abstract: In the second half of the 19th century-beginning of the 20th 

century in the Middle East and Central Asia, and especially in the Caucasian-

Caspian region, the British-Russian geopolitical rivalry was widespread. In this 

period,the first place among the oil investors in Baku, which gave the largest 

part of the world's oil, belonged to the Engilish. It mobilized its forces to achive 

the British diplomacy's in oil industry and fought hard against rival states. 

Keywords: Great Britain's policy, South Caucasus, Economic Interest, 

Political Interests, Great Britain's Eastern Policy, Great Britain's Caucasus 

Policy. 

 

Резюме: Во второй половине XIX - начале XX века шло 

ожесточенное британско-российское геополитическое соперничество на 

Ближнем Востоке, в Центральной Азии, также в Кавказско-Каспийском  
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регионе. В этот период первое место среди нефтяных инвесторов Баку, 

давшему большую часть мировой нефти, принадлежало именно 

британцам. Стремясь получить выгодные позиции в мировой нефтяной 

промышленности, английская дипломатия мобилизовала свои силы 

против государств-соперников.  

Ключевые слова: политика Великобритании, Южный Кавказ, 

экономический интерес, Восточная политика Великобритании, Кавказская 

политика Великобритании 

 

XX əsrin əvvəllərində Şərq, xüsusilə də Yaxın və Orta Şərq dünya 

siyasətində böyük dövlətlərin hesablaşmalarının kəskinləşdiyi ən kritik 

coğrafiyalar hesab olunurdu. Onun qədər dünya siyasətinin diqqət mərkəzində 

olan digər bir coğrafiya isə Cənubi Qafqaz və Xəzər ətrafı bölgələri idi. Qeyd 

edildiyi kimi, Britaniyanın Şərq siyasətinin təməlləri məhz bu bölgə ilə qurulan 

siyasi, iqtisadi bağlar nəticəsində formalaşmışdı. 1918-ci ildə Londonda nəşr 

olunan “Tayms” qəzeti məhz bu mövqedən çıxış edərək yazırdı: “Xəzər – bütün 

vacib ticarət yollarının keçdiyi şəbəkədir və əgər biz məhz indi bu daxili dənizə 

bilavasitə diqqət yetiririksə, o zaman bu o deməkdir ki, əvvəllər onun ticarət və 

siyasi dəyəri haqqında heç bir məlumatımız olmamışdır. Əslində biz onun 

barəsində çoxdan bilirdik. Xəzər – İngiltərənin köhnə maraqlarından biridir” 

[15, s.48]. 

Avropanın birinci dərəcəli maraq dairəsində yer alan Yaxın və Orta Şərq 

burada iki türk imperiyasının hakim olması səbəbindən Birinci Dünya 

müharibəsinə qədər Avropa dövlətlərinin birbaşa müstəmləkəçilik rejimlərinin 

kənarında qaldı. Avropa dövlətlərinin bölgədəki varlığı XIX əsrin əvvəllərindən 

daha önə getsə də, həm Qacar İranının, həm də Osmanlı Türkiyəsinin bölgədəki 

siyasi təsirləri öncəlik təşkil edirdi. Avropa dövlətlərinin bölgədəki varlığı isə 

XX əsrin əvvəllərinə qədər siyasi-hərbi təsirlərdən məhrum olaraq mövcud idi. 

Yaxın və Orta Şərqin əksinə, Qafaz və Şimali Azərbaycanda hələ də  Rusiyanın  

birbaşa müstəmləkəçi varlığı davam edirdi.  

XIX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq, Qafqazın Rusiya tərəfindən 

bütünüklə istila olunmasından sonra, Britaniya-Rusiya geosiyasi qarşıdurması 

Mərkəzi Asiya, Əfqanıstan və İran istiqamətində genişlədi. XIX əsrin 70-80-ci 

illərində Mərkəzi Asiyada iki gücün qarşılıqlı axını Rusiya ilə Böyük 

Britaniyanın toqquşmasına səbəb oldu. Bu iki dövlətin strateji hədəfləri hərbi 

qüdrətlərinin nümayiş olunması məqsədilə artıq istila olunmuş ölkələrdə 

hakimiyyəti möhmələndirməkdən və vacib ticarət kommunikasiya 

magistrallarına nəzarəti etməkdən ibarət idi. Bu qarşıdurmanın mərkəzində isə 

hələlik o dövrdə Əfqanıstan adını almayan bölgə dayanırdı. 
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XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəllərində başda İngiltərə olmaqla Avropa 

dövlətlərinin bölgəyə marağının yüksəlməsində dünyanın mövcud şərtləri 

başlıca amil təşkil edirdi. İlk növbədə, qeyd edilən dövrdə dünya həm iqtisadi, 

həm də coğrafi mənada iqtisadi təməllər üzərində qloballaşmağa doğru gedirdi. 

Sənaye inqilabları Mərkəzi (Almanya, İtaliya, Fransa) və Qitə (İngiltərə) 

Avropası xaricində Rusiya, İsveç, Danimarka və Norveçdə özünü göstərmiş, 

Amerika qitəsində (ABŞ-dan başqa) Kanadada, Asiya qitəsində  isə 

Yaponiyada təzahür etmişdir. Bu inqilablar, ölkələrin iqtisadi mexanizmini, 

eyni zamanda siyasi, sosial bazasını tamamilə dəyişdirmişdi. Birinci növbədə 

dünyanın iqtisadi inkişafında diqqəti çəkən başlıca xüsusiyyət torpaq (kənd 

təsərrüfatı), sənaye, mədən istehsalatında birləşdirici olan yeni bir sahənin 

yaranması idi. Bu yanacaq sənayesi idi. Kəndli həyatı, onun ənənəvi istehsalat 

tərzi klasik formasını sürətlə itirərək istehsalat gücünü yanacaq (kömür, neft və 

s.) məhsulları əsasında qurmağa başlamışdı. Dünya bazarında söz sahibi olmaq 

üçün istehsalat həcmini artırmaq vacib olduğundan, torpaq təsərrüfatında 

enerjinin yeni növlərindən istifadə etmək lazım gəlirdi. Milyon tonlarla taxıl, 

qarğıdalı, günəbaxan bitkilərinin istehsalı onların yeni enerji mənbələri əsasında 

tənzimlənməsinə (dəyirmanlar, ambarlar, paketləmə, növlərinə görə ayrılma və 

s.) ehtiyac hiss etdirirdi. Kənd həyatına daxil olmağa başlayan (primitiv 

qaydalarda da olsa) işıq və yanacaq sistemləri təsərrüfatın istehsalat və 

istehsalatçı obrazını da dəyişirdi. Mexanizmi tez qavrayan və onu sürətlə həyata 

keçirənlər isə cəmi bir neçə on il içində dünya iqtisadiyyat sistemində yeni bir 

güc olaraq ortaya çıxır və köhnələri sıxışdırırdı. Misal üçün, Kanada və 

Argentina buna ən yaxşı nümunə idi.  

İqtisadi dəyərə malik malların bazar qiymətində 1890-1913-cü illər arası 

meydana gələn böyük artım, bazar rəqabətini qızışdırdı. Qızışan rəqabət dünya 

bazarının birləşməsinə yol açdı və dünya bazarı siyasətinə yeni ölkələr 

qoşulmağa başaldılar. Misal üçün, Kanada 1890-cı ildə 52 milyon kilə olan 

buğda istehsalını 1910-1913-cü illər arasında 200 milyon kiləyə çıxardaraq 

dünyanın ən böyük taxıl istehsal edən ölkələri sırasına qoşuldu [16, s.75]. 

Argentina da eyni tarixdə dünyanın yeni taxıl ixracatçısına çevrildi. Adları 

dünya bazarında heç eşidilməyən şəhərlər və bölgələr XX əsrin əvvəllərində 

dünyanın başlıca media orqanlarında “sənaye cənnəti” olaraq tələffüz olunmağa 

başladı. XX əsrin əvvəllərində həftəlik Avropa qəzetlərinin hər sayında  Bakı və 

Dombas haqqında məlumatlar özünə yer tapırdı. E.Hobsbavm haqlı olaraq 

yazır: “İmperiyalar dövrünün iqtisadiyyat anlayışı Bakı və Dombasın sənaye 

coğrafiyasının bir parçası halına gəldiyi, Avropanın Hohannesberq və Buenes 

Aires kimi yeni şəhərlərinə mal və qadın ixrac edildiyi, Amazonun 1000 mil 

yaxınlığında, kauçuqla zəngin şəhərlərdə hinduların qəbirləri üstündə opera  
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binalarının inşa edildiyi bir sistemi idi” [17, s. 67]. 

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlində neft ilk növbədə strateji xammal 

kimi birinci dərəcəli əhəmiyyətə malik idi. Lakin müəyyən səbəblər ucbatından 

neft bir müddət İngiltərənin diqqət mərkəzindən kənarda qalmışdı. Böyük 

ehtimalla bu, XIX əsrin sonlarına qədər dünyanın başlıca yanacaq xammalını 

kömürün təşkil etməsi ilə (xüsusilə dəmiryollarının çəkilməsi səbəbindən) izah 

olunurdu.  

Neft, xüsusilə XIX əsrin ikinci yarısından etibarən dünya siyasətində və 

iqtisadiyyatında böyük rol oynamağa başlayır. Dənizlərdə dolaşan gəmilərin 

kömürlü sistemdən neftli sistemə keçməsi, Böyük Britaniyanın hərbi 

donanmasında islahatların keçrilməsinə səbəb oldu. Belə bir vəziyyət dövləti 

neft mənbələri axtarışları aparmağa da vadar etməyə başladı. Məhz bu dövrdə 

İngiltərənin Yaxın Şərq və Qafqaza marağı daha da artdı. Bənzər mənzərə əsas 

yanacağını Bakı neftinin təşkil etdiyi Rusiya hərbi dəniz donanmasında da 

özünü göstərirdi. Bu, bütün dünyanın diqqətinin bir anda Qafqaza, xüsusilə də 

Bakıya çevrilməsinə səbəb oldu. Həsən bəy Zərdabi həmin dövrü belə təsvir 

edir: “Cənubi Qafqazın şərq hissəsinə vəba xəstəliyinə tutulmuş bir ölkə kimi 

baxırdılar. Nəhayət, Bakı qəzasının daşlıq və susuz səhralarında neft fantan 

vurdu və hamı təbiətin bu möcüzəsinə heyrətlə baxmağa başladı” [1, 217-218]. 

Neft Bakının görüntüsünü, varlığını və şəhər quruluşunu dəyişəcək bir 

çox güclü təsirlər yaratdı. İlk növbədə, kiçik şəhər əhali cəhətdən sürətlə 

hərəkət edən sənaye mərkəzinə çevrildi. 1856-cı ildə şəhər əhalisinin sayı 8.374 

nəfər olduğu halda, 1873-cü ildə 11.105, 1886-cı ildə isə 86.611 nəfər olmuşdu 

[11, s.97]. 

XX əsrin əvvəllində dünyada neftin kəşfiyyat ehtiyatlarına və hasilatına 

görə ikinci yer İrandan sonra Rusiyaya  məxsusu idi. “Rus nefti” termini 

əsasında 1900-cu ildə bütün neft hasilatının 91% -i məhz Bakı neftinin payına 

düşürdü. 1880 – 1900-ci illərdə neft hasilatının 20 dəfə artması ilə əlaqədar 

Bakı, dünya sənaye  sahəsinin ən yüksək inkişaf edən şəhəri adını aldı. 1913-cü 

ildə Rusiya şəhərlərindən ancaq Qroznı və Maykop Bakı ilə eyni olmasa da 

uyğun səviyyəyə yüksəlməyə başladı. Bakı uzun illər Rusiyanın, eyni zamanda 

da dünyanın başlıca neft mərkəzi adını qorumuşdur. Belə ki, 1900-cu ildə çar 

Rusiyası üzrə hasil olunan 631 milyon pud neftin 600,4 milyon pudu, 1913-cü 

ildə isə (iqtisadi və siyasi böhranlara baxmayaraq) hasil olunan 561 milyon pud 

neftin 466,8 milyon pudu Bakının payına düşdürdü. Bu, 1901-ci ildə dünyada 

istehsal olunan neftin 95 faizinin Bakının payına düşdüyü mənasına gəlirdi [1, 

s.25]. 

XIX əsrin 90-cı illərində ümumi dünya neft hasilatının təxminən 48%-i 

Rusiyaya məxsus olmuş və bu rəqəm sürətlə yuxarıya doğru qalxmışdır. Bu  
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göstərici nəinki Azərbaycanın xammal ehtiyatlarının gücünü göstərirdi, 

eyni zamanda, durmadan xarici kapital invesitisiyalarının qoyulduğu neft 

sənayesinin inkişaf səviyyəsini ortaya çıxardırdı.  

Bir tərəfdən Bakının quberniya mərkəzinə çevrilməsi, digər tərəfdən neft 

sənayesinin böyük sürətlə inkişaf etməsi, şəhər əhalisinin intensiv sürətdə 

artmasına şərait yaratdı. Bakıda əhalinin artması istehlak malları bazarının 

genişləməsinə səbəb oldu ki, istehlak malları bazarı da daxili bazarın bir 

hissəsini təşkil edirdi. Onun digər hissəsi istehsal vasitələri bazarından ibarət 

idi. 60-cı illərdən etibarən yaranmağa başlayan və 70-ci illərdə sürətlə çoxalan 

neft emalı zavodları və digər sənaye müəssisələri, mexaniki emalatxanalar və s. 

istehsal vasitələri bazarının da sürətlə genişləməsinə səbəb oldu. Bakıda olan 

ticarət müəssisələrinin miqdarı intensiv surətdə artaraq, 1862-1882-ci illər 

ərzində 993 ədəddən 1506 ədədə çatmışdı. Deməli, bu dövrdə ticarət 

müəssisələrinin sayı 513 ədəd və ya təxminən 52 faiz artmışdı [4, s.25]. 

Eyni dövrdə ingilis kapitalı intensiv surətdə Bakı neft sənayesində öz 

hissələrini artıraraq bölgədə möhkəmlətməyə başladı. Xarici kapitalın neft 

sənayesinə axmasında maraqlı olan Rusiya höküməti  XIX əsrin sonunda bir 

sıra qərarlarla başda ingilis şirkətləri olmaqla Qərb sərmayəsini Bakı neft 

sənayesinə investisiya yatırmağa təşviq etdi. 1 may 1899-cu ildə II Nikolay 

tərəfindən təsdiqlənən qərarda bu siyasət öz əksini tapmışdır. Həmin siyasətin 

nəticəsi olaraq, ingilis sərmayəsinin liberal gücləri XX əsrin əvvəllində Bakı 

neft sənayesində başlıca xarici kapitala çevrildilər. 

Ticarətin qarşısındakı maneələrin açılmasında birinci amil Rusiyanın 

bölgədə tətbiq etdiyi “gildiya” sisteminin qaldlrılması idi. M.Ə.Musayevin də 

qeyd etdiyi kimi, “1863-cü il yanvarın 1-də Rusiya imperiyasının mərkəzi 

rayonlarında mövcud olan gildiya qaydasında dəyişiklik edildi. Üçüncü gildiya 

ləğv edildi. Bunun əvəzində ticarət sənaye müəssisələrinin hər biri üçün ayrıca 

gildiya şəhadətnaməsi müəyyən olundu. 1863-cü il 1 yanvar qaydası Stavropol 

quberniyasına, habelə Kuban vilayətinin Eysk və Temruk şəhərlərinə də aid 

edildi. Zaqafqaziya şəhərlərinə gəldikdə isə, burada Qafqaz canişininin göstərişi 

ilə yalnız arzu edənlər gildiyaya yazıla bilərdilər. Birinci gildiya şəhadətnaməsi 

almaq üçün imperiyanın hər yerində olduğu kimi, xəzinəyə 265 manat pul 

vermək lazım idi. Ikinci gildiya şəhadətnaməsi götürmək üçün isə imperiyanın 

birinci dərəcəli yerləri üçün nəzərdə tutulan 65 manat vergi vermək tələb 

olunurdu. Zaqafqaziya şəhərlərində könüllü olaraq gildiya şəhadətnaməsi 

götürən tacirlər hər bir ticarət və sənaye müəssisələri üçün tələb olunan bilet 

almaqdan azad edilirdi. Qafqaz canişinliyi 1875-ci ilin dekabrında Zaqafqaziya 

ölkəsində ticarət və digər peşə hüququ üçün şəhadətnamə və bilet verililməsi 

qaydası haqqında təlimat nəşr edildi” [4, s.97]. 
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Ticarət hüququ əldə etmək üçün şəhadətnamə almağın kapitala görə deyil, 

ticarətin təşkili və formasına görə olması çarizmin Qafqazda apardığı 

müstəmləkəçilik siyasətinin təzahür formalarından biri idi. Bu qayda birinci 

növbədə xırda tacirlərin mənafeyinə zidd idi, çünki əvvəllər öz kapitalı olan 

tacir tələb və təklifin təsiri altında istədiyi malı alıb satırdı. Bir gün arşın malı 

satdığı halda, digər gün qab-qacaq, meyvə və s. satırdı və yaxud, az da olsa 

İrandan gətirdiyi  malı aparıb Həşətərxanda bir yerdən başqasına verirdi. 

Gildiya qaydasına görə isə alınan şəhadətnamənin verdiyi hüquqdan kənara 

çıxmaq olmazdı. “Əkinçi” qəzetində yer alan xəbərə görə, “hər kəs öz yerində 

əmələ gələn şeyləri qeyri dövlətlərə satmağa apara bilər. Amma özgələrinin 

yerində əmələ gələn şeyləri alıb anbara yığıb, sonra qeyri dövlətlərin yerinə 

satmağa göndərmək üçün gərək əvvəlinci qisimin ticarət şəhadətnaməsi olsun. 

Hər kəs qeyri dövlətlərin yerində mal ala bilər. Amma o malı Rusiyada yük ilə, 

tay ilə ya da top ilə ancaq əvvəlinci qisim ticarət edən sata bilər. Belə malı 

ikinci qisim tüccar özü arşın ilə, çəki ilə satmaq üçün ala bilər” [2].  

1880-ci ildə ticarət sənədləri üçün əlavə vergi, kabotaj ticarəti haqqında 

bir sıra yeni qanunlar Bakı sənayesini xarici kapitalın üzünə açdı. Bunun 

nəticəsində Bakı neft məhsullarının Rusiya bazarı ilə məhdudiyyəti azaldı və 

dünya bazarı ilə əlaqəsinə şərait yarandı.  

XIX əsrin sonunda Bakı sənayesində ingilis kapitalı özünün sabit 

mövqeyini tutdu. Burada “Leyn və Makendro”, “Samuel və K” kimi ingilis 

şirkətləri aktiv fəaliyyət göstərməyə başladılar. 1897-ci ildə isə “Şeyal transport 

end treydinq” xarici ticarət şirkəti yaradıldı. İngilislərin maliyyə nəzarəti altında 

“Tokamp” firması ticarət həyatına başladı və şirkət artıq 1901 – 1902-ci illər 

ərzində beş neft emalı zavoduna və bir “Oleum” stansiyasına sahib idi. 1898-ci 

ildən 1903-cü ilə qədər ingilis şirkətləri Rusiyanın neft sənayesinə 68,8 milyon 

rubl, o cümlədən Bakı müəssisələrinə 47 milyon rubl sərmayə qoymuşdular [15, 

s.123].  

1901-ci ildə ingilis şirkətlərinin Bakıdakı mədənlərində quyularının 

ümumi sayı 11% təşkil edirdi ki, bu da ümumi neft hasilatının 1/6-ni əhatə 

edirdi. Nəzərə almaq lazımdır ki, qeyd edilən illər dünyada, o cümlədən Bakı 

neft sənayesində iqtisadi böhran davam edirdi. Böhran illərində Bakıya xarici 

kapital axınının xeyli ixtisara düşməsinə, yerli sərmayə imkanlarının ciddi zərbə 

almasına baxmayaraq, ingilis sərmayədarları vəziyyətdən  istifadə edib 

bölgədəki təsirlərini artırmğa müvəffəq olurdular. Bu dövrdə Bakı neft 

sənayesinə qoyulan xarici kapital sərmayədarları arasında məhz ingilislər ilk 

sırada idilər. Belə ki, 1902-ci ildə Azərbaycan neft sənayesində xarici kapitalın 

payı ona qoyulmuş bütün kapitalın 30 faizə qədərini təşkil edirdi. Azərbaycan 

neft sənayesinə qoyulmuş səhmin (aksiyaların) ümumi məbləğində ingilis  
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kapitalı mühüm yer tuturdu. 1903-cü ildə Rusiyanın 225,3 milyon rubl kapitalı 

olan 73 neft müəssisəində onun xüsusi çəkisi 85,7 milyon rubla bərabər idi. 

Müvafiq olaraq Bakıda da 60 milyon rubl kapitalı olan 12 ingilis şirkəti 

fəaliyyət gösətirirdi. Maraqlıdır ki, ingilis sərmayəsi neft sənayesində istehsal 

sahələrinin yaradılmasına və yenilənməsinə, yeni sahələrin istismar olunmasına 

deyil, milli burjuaziyanın əlindəki mövcud müəssisələrinin alınmasına 

istiqamətlənmişdi. Bu münasibət, şübhəsiz ki, ingilis sərmayəsinin liberal və 

inhisarçı maraqlarından qaynaqlanırdı [7, s.108].  

Dünya neft ticarəti və neft xammal bazasının genişlənməsində aparıcı 

mövqelər əldə etmək istiqamətində cəhdlər göstərən ingilis-holland ortaq şirkəti 

“Shell” Rusiyanın, xüsusilə də, Azərbaycanın neft sənayesi üzərində öz 

inhisarını yaratmağa cəhd edirdi. Bu, neft məhsullarının qiyməti ilə istehsalı 

arasında qeyri-bərabərlik yaranmasında da özünü biruzə verirdi. Liberal 

sərmayənin aparıcı gücləri olan ingilis sərmayədarları neftin qiymətini və 

istehsalını öz nəzarətləri altında tutmağa çalışırdılar. 1904-1907-ci illərdə hər il 

istehsal edilən neftin qiyməti 180 faiz artarkən, çıxarılan neftin həcmində 26,7 

faiz azalma bununla bağlı idi. İstehsal olunan neft məhsullarının qiyməti 86 faiz 

artdısa da, istehsalat həcmi 24,3 faiz azaldı. Ümumilikdə isə neft qiymətləri 

1900-cü ildən əvvəlki rəqəmlərlə müqayisədə sürətlə aşağı düşməkdə idi. Belə 

ki 1900-1903-cü illər arasaında xam neftin bir pudunun qiyməti 15,9 qəpikdən 

9 qəpiyə enmişdi. Bu, birbaşa dünya iqtisadiyyatında neft qiymətlərinin liberal 

sərmayədarların nəzarətində olmasından qaynaqlanırdı. Sonrakı illərdə də 

dünya iqtisadiyyatında neft qiymətlərini dəyişik göstəricilər izləməyə başladı. 

Halbuki, qeyd edilən dövrdə daxili bazarda neft məhsullarının qiyməti artmışdı. 

Belə ki, 14,6 qəpikdən 21 qəpiyə qədər çıxan bir pud neftin qiyməti 1909-cu ilə 

qədər bu yerini qorudu [8, s.29].  

1907-ci ildə Bakıda çıxarılan neftin 36,3 faizi beş ən iri şirkətin payına 

düşürdü [12, s.7]. Bir il sonra həmin şirkətlərin əlindəki pay 36,5 faizə yüksəldi 

[12, s.8]. 1913-cü ildə Bakıda neft hasilatı ilə məşğul olan 186 şirkətdən 10-nun 

istehsal etdiyi neftin miqdarı 188,9 milyon pud olmuşdu ki, bu da Bakının əsas 

dörd rayonunda istehsal edilən neftin yarıya qədərini, yəni 48,4 faizini təşkil 

edirdi [11, s.179-183]. 

Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində, bir neçə il ərzində, yəni 1909-cu 

ildən 1914-cü ilə qədərki dövrlərdə  ingilislər Rusiyanın bütün sahələrinə 

sirayət edən böhran şəraitindən, geniş tətillərdən və sosial etirazlardan istifadə 

edərək bölgə sənayesində özlərinin təsir dairələrini sürətlə artırdılar. Bakı ilə 

yanaşı Qroznı və Maykop mədənlərində ingilis sərmayəsinin gücü artdı, 

xüsusilə də Deterdinq maqnatı olan “Royal – Datch Shell” Britaniya tresti 

Bakıda birinci yeri tutaraq maliyyə münasibətləri baxımından dünya  
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iqtisadiyatında güclü baron Rotşildləri sıxışdırmağa başladı. Bu mənzərə 

kapitalist şirkətlər arasında Bakı, o cümlədən Qafqaz sənayesi uğrunda gedən 

mübarizə kimi görünsə də, beynəlxalq iqtisadi sistemdə vəziyyət bunun tam 

tərsi idi. Belə ki, ingilis sərmayəsinin bölgədə artan nüfuzu ilə birlikdə, neft 

sənayesinin inkişafında geriləmə özünü göstərməyə başladı. Bu da dünya neft 

istehsalında Rusiyanın nüfuzunun azalması ilə müşahidə olunurdu. Halbuki, 

eyni illərdə dünya iqtisadiyyatında ABŞ neft istehsalının gücü sürətlə artdı. 

Beləliklə, arxasında Böyük Britaniyanın dayandığı, dünya iqtisadiyatında hakim 

liberal inhisarçı grup tədricən dünya neft istehsalında Rusiyanın xüsusi çəkisini 

aşağı çəkməyə nail oldu. Əgər, 1901-ci ildə dünya neft istehsalında Rusiyanın 

payı 51 faiz idisə, buna uyğun olaraq ABŞ-ın payı 43 faiz təşkil edirdi. 1910-cu 

ilə gəldikdə isə paylar nisbəti ciddi ölçüdə dəyişmiş və Rusiyanın çəkisi 22 

faizə qədər enərkən, ABŞ-ın çəkisi 62 faizə çıxmışdı [12, s.54]. 

Belə çıxır ki, dünyanın qüdrətli sərmayədarlarının dünya bazarı üstündə 

rəqabəti bir-birləri arasında deyil, dövlətlər və liberal sərmayədarlar arasında 

gedirdi, həm də bu proses paralel nisbətdə deyil, meredianal şəkildə baş verirdi. 

Dövlət kapitalizmi ilə liberal kapitalizm arasında qalan Bakının neft sənayesi 

toqquşma mərkəzi halına gəldiyi halda, bölgədəki liberal sərmayədarlar intensiv 

şəkildə birləşərək yerli burjuaziyanın gəlirlərinin qlobal sərmayə gücünə 

çevrilməsinin qarşısını alırdılar. ABŞ konsulu Smitin verdiyi məlumatlar 

sırasında bölgə sənayesində ingilis kapitalının sürətlə artmasına diqqət çəkməsi, 

bu mənada maraqlıdır. Onun müşahidələrinə əsasən, “Bakı tezliklə ingilis 

şəhərinə çevriləcəkdir. Kapital qoyuluşu üçün şərtlər münasib hesab olunur və 

əgər yaxın gələcəkdə bütün neft sənayesi ingilislərin əlinə keçərsə, o zaman heç 

kimin buna təəccüb etməməsi lazımdır”. Bunu ABŞ-ın narahatlığı olaraq 

görmək, elə də qənaətbəxş bir təsir yaratmayacaqdır. Məsələ, ABŞ, Almaniya, 

Fransa kimi dövlət kapitalizmi tətbiq edən güclərlə İngiltərə kimi liberal 

sərmayənın yanında olan güclər arasında artaraq davam edən narazılıqdan 

qaynaqlanırdı. Təbii ki, bu prosesdə Almaniya kimi daha ciddi gücə çevrilən 

dövlətlər qarşısında siyasi olaraq ingilis liberal sərmayəsinin yanında yer almaq 

istəyən Rusiya, Fransa kimi dövlətlər tətbiq etdikləri iqtisadi maraqlarına heç də 

uyğun olmayan qərarlar vermək məcburiyyətində qalmışdılar. Bu da, sonunda 

Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində “neft səhmləri üzərində dünya miqyaslı bir 

oyunbazlığın” hökm sürməsinə səbəb olurdu. Tədqiqatçıların da qeyd etdikləri 

kimi, Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsindəki “yanacaq aclığı” həm kömür, həm 

də neft azlığı ilə bağlı idi və hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri olan bu iki 

məhsul yanacaq sahəsində sənaye birliklərinin qüdrətini nümayiş etdirirdi. 

Ehtiyac və qiymətlərin artırılmasına baxmayaraq, kömür və neft hasilatının 

aşağı düşməsi o dövrün mətbuatında əsasən iki səbəblə izah olunurdu: “neft  



167 

 
 

 

XX əsrin birinci rübündə böyük Britaniyanın Cənubi Qafqazda ticari-iqtisadi və 

siyasi maraqları                                                                                                            

 

səhmləri ilə oyunbazlıq edənlərin birjada ağalığı və Rusiya neft işbazlarının 

qiymətləri şişirtmək siyasəti” [1, s.33]. 

Bu dövrü, Böyük Britaniya tərəfindən “rus neftinin işğalı” adlandıranlar, 

haqlı olaraq ingilis sərmayəsinin son bir neçə on il ərzində Bakı neft 

sənayesində 40% -ə qədər yüksəlməsini önə çəkir və bu xarici investisiyalarının 

hansı marağa qulluq etdiyini söyləməyə çalışırdılar.  

Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Rusiyanın neft sənayesində 108 

ingilis şirkəti fəaliyyət göstərirdi ki, onların ümumi kapital həcmi 134,6 milyon 

rubl, və ya bütün səhmlərin 1/3 hissəsini təşkil edirdi. Bu, on il ərzində “rus 

neft”i üzərində ingilis sərmayəsinin xüsusi çəkisinin iki dəfə artığı mənasına 

gəlirdi. Dünya bazarındakı Bakı neftinin çəkisinın azalmasındakı başlıca səbəbi 

məhz bununla açıqlamaq daha məntiqlidir. Belə ki, liberal sərmayənin 

tənzimləyici əlinin Bakı nefti üstündə güclənməsi ilə paralel olaraq Bakı 

neftinin dünya miqyasındakı yeri də daralmağa başlamışdır. Nəticədə, bütün 

Rusiya imperiyasında istehsal olunmuş neftin 1910-cu ildə 87,7 faizini, 1913-cü 

ildə isə 79,6 faizini vermiş Azərbaycanda  neft istehsalı 1901-ci ilə nisbətən 

1913-cü ildə 32,2 faiz, yəni 1/3 nisbətdə azalmışdı [1, s. 32]. 

Bir növ qaynaqlar üstündə gedən elan edilməmiş müharibə dünya 

siyasətindəki çatları daha da dərinləşdirirdi. Lakin bütün cəhtlərinə baxmayaraq 

İngiltərənin dünya sənayesindəki ağalığı sürətlə azalmağa doğru getməyə 

davam etdi. Bunun bir səbəbi əvvəlki illərə nisbətlə dünya iqtisadiyyatının 

iqtisadi şaxələrə görə çoxalması idisə, digər səbəbi də Britaniyanın tək iqtisadi 

güc, xüsusilə də tək indisturial güc olmaqdan çıxması idi. Əgər XX əsrin 

əvvəllərində dörd dövlətin inşaat, sənaye və mədən sahəsindəki istehsalat 

həcmini diqqətə alsaq, 1913-cü ildə ABŞ-ın ümumi dünya istehsalatında payı 

46, Almaniyanın 23,5, Britaniyanın 19,5, Fransanın isə 11 faiz təşkil etdiyini 

görərik.  

Çox aydın göründüyü kimi, Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində dünya 

iqtisadi sistemində dövlət-liberal kapitalizm arasında ciddi və sərt bir mübarizə 

gediridi. 1860-cı ildə Asiya, Afrika və Latin Amerika ixracatının yarısından 

çoxunu təşkil edən liberal sərmayənin gücünü 1900-cü illə müqayisə 

etdiyimizdə mənzərənin olduqca dəyişdiyini, artıq Britaniyanın geri plana 

düşdüyünü müşahidə edirik. Digər bir ifadə ilə dünya istisadiyatında mərkəzi 

güc Qərbi Avropaya doğru istiqamətlənərkən, Britaniyanın payı 31 faizə 

düşmüşdü [16, s. 275]. Məhz bu səbəblər, XX əsrin əvvəllərində ingilis 

siyasətinin azğınlaşmasına, ticari məqsədlərindən uzaqlaşıb hərbi hücum 

xarakterli istiqamət qazanmasına gətirib çəxarmışdı. Bu hiyləgər diplomatiya 

Qafqaz, o cümlədən Azərbaycanda, eyni zamanda Qacar İranı və Cənubi 

Azərbaycanda tam bir müstəmləkəçi şəkil almışdı. 
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Интерпретация научно-исследовательского наследия академика 

Давуда Ахундова в контексте ресурсов туризма 

Davud Axundovun elmi irsinin turizm resusrsu kontekstində 

interpretasiyası 

Interpretation of the research heritage of Davud Akhundov in the context 

of tourism resources 

Резюме: Устойчивая положительная динамика развития туризма в 

Азербайджане, активно прослеживаемая в последнее десятилетие, 

выявила ряд потенциальных аспектов, успешная реализация которых 

требует глобального комплексного подхода. Среди прочих следует 

отметить привлечение потенциала отечественной науки в оборот ресурсов 

туризма. В данном аспекте перспективным представляется научное и 

творческое наследие академика Давуда Ахундова. 

Ключевые слова: культурный туризм, исторический памятник, 

Давуд Ахундов, интепретация. 

 

Xülasə:Son illərdə Azərbaycanda turizm sahəsinin və müvafiq 

potensialın inkişafı davamlı turistik marşrutların tətbiqində və işlənməsində 

innovativ vasitələrin əhəmiyyətini artırır. Tarixi-memarlıq abidələrin mədəni 

turizmin əsas resursu qismində çıxış etməsi onların qorunma və səmərəli 

istismar xüsusiyyətlərini mühum aspektə çevirmişdir. Məqalədə qeyd olunan 

sahələrə akademik Davud  Axundovun elmi-yaradıcılıq irsinin cəlb edilməsi,  

tədqiqatçılar tərəfindən yenidən işlənməsi, interpretasiyası və səmərəli tətbiq 

məsələləri araşdırılır. 

Açar sözlər: mədəni turizm, tarixi-mədəni abidələri,  Davud  Axundov, 

interpretasiya. 

 

Abstract: Development of tourism in  Azerbaijan intends a new 

approach to the cultural heritage of the state. In this direction of particular 

interest is the attraction of scientific potential. Research work can be used to 

compose texts of tourist routes. The scientific heritage of the famous architect  
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and historian Davud Akhundov is a rich source for tourism products of this 

context. Variants of its reconstruction of historical monuments require further 

development, some of which are discussed in this article. 

Keywords: tourism in  Azerbaijan, Davud Akhundov, historical 

monuments. 

 

Введение 

Устойчивая положительная динамика развития туризма в 

Азербайджане, активно  прослеживаемая в последнее десятилетие, 

выявила ряд потенциальных аспектов, успешная реализация которых 

требует глобального комплексного подхода. Так, «число туристов, 

посетивших Азербайджан в 2017 году, увеличилось на 20% по сравнению 

с 2016 годом – до 2 млн. 691,988 тыс. человек. За 2017 год Азербайджан 

посетили 2 млн. 691,988 тыс. туристов, что на 449,215 тыс. человек или на 

20% больше показателя 2016 года» [5]. Анализ состояния въездного 

туристического рынка показывает, что большинство туристов прибывает в 

регион с познавательной и деловой целью, однако традиционной итоговой 

составляющей при этом неизменно является ознакомление с культурно-

историческим наследием страны, и в первую очередь, столицы.  

Текст 

Аспект интенсивного развития туризма обуславливает переоценку 

самого понятия достопримечательности, критериев его сохранности и 

перспектив его интерпретации в качестве туристического продукта.  При 

этом неизменным для отечественной ситуации остается факт реставрации 

и музеефикации национального материального культурного наследия в 

отдельные периоды истории. Так, на современном этапе выявляются 

отдельные, ущербные моменты принципов реконструкции памятников 

национального искусства в советский период которого. Неизбежным 

следствием советской культурной политики стало нарочитое искажение 

результатов исследований исторических памятников, что повлекло 

значительные уроны в сфере их исторической реконструкции. 

Хрестоматийными в среде отечественной научно-общественной мысли 

остаются вопросы реставрирования мавзолея Момине-хатун, 

Карабагларского комплекса, ряда утерянных культовых сооружений. 

Болезненными рефлексиями отмечено зодчество Кавказской Албании, 

исследование памятников которых демонстрируют научный и 

патриотический подвиг нескольких поколений отечественных ученых. В 

других случаях отношение к памятнику носило выраженный утилитарный 

характер, что также усугубляло впоследствии проблему его исторической  
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реконструкции и ревитализации, требующих комплексного подхода «…с 

целью сохранения самобытности, аутентичности, идентичности и 

исторических ресурсов» [2].  Не менее существенным и актуальным 

аспектом продолжает оставаться вопрос достаточно напряженного 

сосуществования исторической и современной урбанистической среды.  

Исходя с данных аспектов, историческая реконструкция памятников 

Азербайджана и возможность их локального использования в контексте 

туристической индустрии представляется многоуровневым процессом, 

конечной целью которого является ревитализация историко-культурного 

наследия или «архитектурно-исторической среды». В течении ХХ века 

формировалась нормативная база принципов реконструкции. Так, по 

Венецианской хартии, современная архитектура должна подчеркнуто 

отличаться от сохраняемой исторической «ткани». При этом к началу 

нового столетия наметилась все нарастающая тенденция рационального 

использования памятника, ценность которого обуславливается фактором 

аутентичности. По определению «Нарского документа-1994» 

«…понимание ценности связано с большим числом источников о нем. 

Они могут содержать сведения о форме и замысле памятника, материалах 

и субстанции, использовании и функции, традициях и технологиях, 

местоположении и окружении, его духе и выразительности, а также о 

других внутренних и внешних факторах. Обращение к этим источникам 

позволяет выявить особые художественные, исторические, социальные и 

научные параметры культурного наследия в процессе его исследования» 

[4]. 

В свете исследований видного теоретика, историка и практика 

отечественной архитектуры Д.А.Ахундова знание, понимание и 

интерпретация вышеперечисленных критериев источников информации 

применительно к исходной характеристике объекта культурного наследия 

представляют  специфический характер. Тандем практического, научно-

исследовательского, творческого и экспериментального подхода, 

сложившийся в его профессиональной деятельности во второй половине 

1970-ч гг.  представляется весьма актуальным в контексте современного 

«менеджмента наследия», важного элемента в стратегии становления 

позитивного имиджа и репутации Азербайджана в мировом масштабе. 

Проекты исторических реконструкций Ахундова разработанные им в ряде 

статей, и подытоженные в работе 1986 года «Архитектура древнего и 

ранне-средневекового Азербайджана» представляют деятельный актив для 

интрепретаций в целях популяризации культурного наследия [1]. В  
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концепте Ахундова понятие «историческая реконструкция утраченного 

объекта архитектуры» наиболее точно указывает на саму цель 

воссоздания первоначального облика некогда существовавшего объекта. 

При этом автор, значительно опережая концепты своего времени, явно 

манипулирует критериями утраченного исторического памятника и 

исторического ландшафта. Так, по Ахундову даже в том случае, когда 

объект бесследно утрачен, на его месте, все еще возможно производить 

историческую реконструкцию, так как наиболее важным здесь является 

историческое место или исторический ландшафт территории. Данное 

обоснование имеет определенную логику, аргументирующую присвоение 

статуса охранных зон территориям, не только имеющим археологические 

артефакты и материальные ценности, но и утратившим такие 

материальные объекты, но перспективные с точки зрения развития 

охранной деятельности, связанной с исторической реконструкцией. 

Отметим, сто само понятие «культурно-исторического ландшафта» вошло 

в международную нормативную юридическую лексику только во втором 

десятилетии XXI века и вопросы с его определением все еще требуют 

корректировки.  

На данном этапе перспективным представляется также 

использование потенциала исследований Д.Ахундова и деятельное 

вовлечение их в разработку текстов туристических маршрутов 

масштабного тематического и регионального диапазона. Последнее 

десятилетие демонстрирует явный прорыв в данном направлении. 

Разработка туристических маршрутов, тенденциозно опираема на ряд 

факторов, в основе которых важную роль играют подтвержденные 

научно-статистические данные. Они и составляют основную ось 

дальнейших наслоений, тесно связанных с фольклором, традициями и 

разноуровневой мифологической составляющей. Популяризация 

исторических данных, их яркая, авторски доработанная интерпретация, 

дополненная великолепным экскурсоведческим  исполнением 

представляется наиболее выгодным на современном этапе туристическим 

продуктом. Ярким отечественным примером данной вариации являются 

успешные как в познавательном, так и коммерческом плане тематические 

экскурсии  по Баку Фуада Ахундова, великолепного знатока архитектуры 

Бакинской эклектики и городских легенд. 

Включение исследований Давуда Ахундова в текстовой материал 

тематических экскурсий сопряжено также рядом проблем, остающихся за 

рамками данной статьи. Сложившее еще при жизни ученого  несколько 

скептическое отношение к результатам его исследований в свете  
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современной постмодернистской культуры представляется достаточно 

трудоемким научным процессом, весьма спорным и многоуровневым. В 

контексте разработки стратегического туристического продукта,  научные 

заключения Ахундова  представляют беспрецедентный интерес.                                                   

Современные цифровые технологии позволяют воссоздать полный 

цикл жизни любого сооружения в составе виртуальной модели, 

средствами научной визуализации – это касается отдельных зданий и 

сооружений, территориальных комплексов. В современной теоретической 

модели, историческая реконструкция представляет собой продукт 

виртуального моделирования, в чем превосходит технологии 

«натурального моделирования», которым пользовались и продолжают 

пользоваться на современных археологических площадках на месте 

руинированных объектов. Часто, задача, связанная с воссозданием 

утраченного объекта, решается комплексно: проект или 

экспериментальная модель выполняются с помощью виртуального 

моделирования, а далее, выполняется реальная историческая 

реконструкция в реальной исторической среде.  

Подобный поэтапный план реконструкции представляется 

процессом достаточно длительным, исходя же из возможностей его 

физической и юридической реализации – совершенно непрактичным. 

Именно по этой причине особую значимость на ранних этапах 

приобретает включение вопросов ревитализации и ревалоризации 

памятников в текст индивидуального экскурсионного маршрута и процесс 

комплектования «портфеля экскурсовода». Как известно, «разработка 

текста туристического маршрута исходной точкой имеет контрольный 

текст, который в большинстве случаев является тщательно подобранным и 

выверенным по источникам материалом, становящимся впоследствии 

основой для экскурсий. В целях расширения индивидуальных текстов в 

контрольный текст могут быть включены материалы, связанные с 

объектами, подтемами, вариациями, не вошедшими в собственно маршрут 

данной экскурсии. Помимо материалов для рассказа экскурсовода в 

контрольный текст включают материалы, которые должны составить 

содержание вступительного слова и заключения экскурсии, а также 

логических переходов».  

При разработке экскурсионного текста важнейшим определяющим 

этапом является комплектование «портфеля экскурсовода», стержневая 

идея которого заключается в восстановлении недостающих звеньев при 

показе». В процессе экскурсии необходимость дать представление о  
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первоначальном виде памятника, архитектурной среды, сделать 

подачу материала более убедительной, что достигается демонстрацией 

содержимого «портфеля»: фотографиями, схемами, картами, чертежами, 

рисунками, эскизами реконструкций, образцами продукции. Портфели, 

как и экскурсии, создаются, как правило, по каждой теме, должны быть 

удобны для использования. Творческая группа, занимающаяся поиском, 

созданием и маркировкой туристических маршрутов «проверяют сначала 

методику демонстрации наглядных пособий на маршруте, затем же 

включают ее в методическую разработку и юридическую документацию: 

маршрутную книжку, паспорт, техническое описание маршрута, 

картографический материал» [4]. 

Приведенная автором справка наглядно аргументирует 

необходимость включения на современном этапе материалов научно-

исследовательского наследия профессора Давуда Ахундова в тексты 

туристических маршрутов, проводимых на территории Азербайджана. 

Коренная модернизация, которой подверглись маршрутные трассы 

позволяет применять инновативные методы экскурсий, часть которых 

остается за рамками данного исследования. Весьма приемлемыми же  

выступают в данном аспекте приемы «рассказа в экскурсии», 

«отступление в рассказе», «прием соучастия и ссылки на очевидцев», а 

также инициированная местами полемика. Подобные сценарии весьма 

продуктивны в формировании современного туристского имиджа Баку и 

регионов, история которых позволяет варьировать как достоверной 

научной и нарративной базой, так и системой сложившихся образов и 

стереотипов. Вышеупомянутая практика советского периода относительно 

исторической реконструкции неизменно коснулась и соответствующего 

текстового экскурсионного материала, максимально исключавшего 

образные интерпретации.  

На данном этапе развития экскурсионной деятельности в 

Азербайджане приоритетными направлениями становятся привлечение 

серьезного научно-исследовательского материала, однако, несколько 

гибкого по структуре, способного реализоваться в новой 

интерпретационной среде и трактоваться в духе постмодернизма. 

Последнее неизбежно отсылает к переоценке фундаментальных трудов 

отечественных ученых, сумевших преодолеть веяния своей эпохи. 

Эскизные проекты реконструкций памятников Давуда Ахундова 

позволяют не только наметить новые подходы в анализе шедевров 

национальной архитектуры, но и воссоздать в сознании туристского 

контингента целостную картину архитектурно-пространственной среды.    
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Весьма показательно в исследуемом плане включение его научных 

результатов в тексты и «портфели» экскурсоводов туристических 

маршрутов Бакинской Крепости.  

                  

                  Эскизный проект реконструкции крепости Сабаиль 

Образ города, динамично и камерно сложившегося   на 

ограниченном пространстве природного амфитеатра древнего моря 

интерпретируется по нескольким тематическим линиям, «ниткам», 

неизменно исходящим к узнаваемому туристическому бренду Баку - 

Девичьей башне. Храмовая система Бакинской крепости, 

реконструированная Ахундовым и датированная им III тыс.до н.э., 

рассматривается последним в широком передневосточном культурном 

контексте и обретает вселенский по своей эпохальной сути масштаб [5]. 

Ахундов активно включает в предоставляемые реконструкции 

фортификационное кольцо Ичеришехер, вовлекает в его культурный ареал 

Сабаильскую крепость, наскальные рисунки Гобустана, ритуальную 

скульптуру региона, стилистически связывает их с Чырахгала.  

Заключение 

Анализируемый автором материал с учетом соответствующей 

дальнейшей разработки значительно расширяет видимые пределы  
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текстовой ткани экскурсий по Абшерону, способствовал бы 

масштабным комплексным преобразованиям в сфере эффективно 

работающих механизмов государственно-частного партнерства, в 

развитии инфраструктуры водного туризма, в превращении города и 

прилегающего пространства в центр туризма с культурно-познавательной 

направленностью. 
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Межкультурная коммуникация как основный элемент современного 

общества 

Mədəniyyətlərarası kommunikasiya müasir cəmiyyətin əsas elementi kimi 

 

Intercultural communication as the main element of modern society 

 

Резюме: Одним из основных факторов человеческой 

жизнедеятельности является общение. Это многоплановый и сложный 

процесс, который может выступать одновременно как сопереживания и 

взаимопонимания, как процесс взаимодействия индивидов, как процесс их 

взаимовлияния, как отношение людей друг к другу. Параллельно с 

понятием «общение» в настоящее время также используется термин 

«коммуникация». В данной статье рассматриваются проблемы 

межкультурной коммуникации в современном мире. 

Ключевые слова: Межкультурная коммуникация, культура, народ, 

традиция, особенность. 

 

Xülasə: İnsan həyatının əsas amillərindən biri ünsiyyətdir. Qarşılıqlı 

anlaşma və təəssübkeşlik insanların arasında qarşılıqlı fəaliyyət, insanların bir-

birinə münasibəti və təsir prosesi kimi çox planlı və mürəkkəb bir prosesdir. 

Hal-hazırda “ünsiyyət” anlayışı ilə yanaşı “kommunikasiya” terminindən də 

istifadə olunur. Bu məqalədə müasir dünyada mədəniyyətlərarası 

kommunikasiya problemləri təhlil olunur.  

Açar sözlər: mədəniyyətlərarası kommunikasiya, mədəniyyət, xalq, 

adət, xüsusiyyət. 

 

Abstract: One of the main factors of human life is communication. This 

is a multifaceted and complex process that can act simultaneously as empathy 

and mutual understanding, as a process of interaction between individuals, as a 

process of their mutual influence, as people’s attitude to each other. In parallel 

with the concept of “dialogue”, the term “communication” is also currently 

used. This article examines the problems of intercultural communication in the 

modern world. 

Keywords: Intercultural communication, culture, people, tradition,  
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В своем современном значении термин «культура» появился в 

Европе в произведениях мыслителей XVIII века Вико, Хардера и 

Монтескье. Их мотивирует усиление мощи государств и интереса к 

открытым заморским странам; в то же время они поднимают проблему 

различия культур и задаются вопросом о праве на их многообразие.  

Для того чтобы дать понятие термину межкультурная 

коммуникация, сначала следует разобраться, что такое коммуникация в 

общем. Коммуникация является всеобщим и необходимым условием 

жизнедеятельности человека и главной из фундаментальных основ 

существования общества. С появлением работ К. Шеннона, У.Р. Эшби, Н. 

Винера, М. Бахтина и других термины «информация», «информационный 

обмен», «коммуникация», «диалог» получили широкое распространение в 

самых разных отраслях науки и стали едва ли не самыми многозначными. 

К началу 1960-х гг. только в зарубежной социологической и философской 

литературе насчитывалось более ста определений коммуникации. С 

уверенностью можно сказать, что сегодня таких определений существует 

намного больше. Поэтому все, кто интересуется результатами научных 

исследований в этой области, сталкивается с широким спектром точек 

зрения, срезов, аспектов, попыток специального и общетеоретического 

подхода к исследованию и пониманию коммуникации. 

Отдельный человек не может существовать в изоляции от других 

людей, так же и ни одна культура не способна полноценно 

функционировать в изоляции от культурных достижений других народов. 

В процессе своей жизнедеятельности они вынуждены постоянно 

обращаться или к своему прошлому, или к опыту других культур. В 

настоящее время можно сказать, что нет совершенно изолированных от 

мира культурных общностей, кроме небольших туземных племен, 

которые затеряны в укромных уголках планеты. Сегодня каждый народ 

открыт для восприятия чужого культурного опыта и в то же время сам 

готов делиться с другими народами продуктами собственной культуры. 

Это обращение к культурам других народов получило наименование 

«межкультурная коммуникация» или «взаимодействие культур». 

Несмотря на то, что эти понятия рассматриваются в качестве синонимов, 

но и у них есть своя специфика. 

Межкультурная коммуникация-это адекватное взаимопонимание 

двух участников коммуникативного акта, которые принадлежат к разным 

национальным культурам.  
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Сегодня в связи с повышением интереса к культуре разных 

народов, межкультурное общение занимает одну из госновных позиций в 

общественной жизни человека.  

Под взаимодействием культур, понимается контакт между 

крупными группами людей (субкультурами и культурами). В 

современных условиях развитие культурных связей происходит в самых 

разных сферах человеческой жизни — туризме, личных контактах, спорте 

и т.д. Кроме того, происшедшие в мире в последние годы политические, 

экономические и социальные изменения привели к масштабной миграции 

народов, их смешению, столкновению и переселению. В результате 

данных процессов все больше людей преодолевают культурные барьеры, 

которые раньше являлись причиной их разделения. Они вынуждены 

знакомиться с другими незнакомыми культурами, вливаться в них. 

Поэтому на самом деле взаимодействие культур осуществляется через 

контакты между отдельными людьми. По идеи они представляют процесс 

межкультурной коммуникации. 

Понятие «межкультурная коммуникация» (или «межкультурная 

интеракция») ввели в научный оборот Э. Холл и Г. Трейгер в своей работе 

«Культура и коммуникация. Модель анализа» (1954), которые определяли 

ее как идеальную цель, к которой должен стремиться человек в своем 

желании как можно эффективнее и лучше адаптироваться к окружающему 

миру. С того момента исследователи продвинулись в теоретической 

разработке этого феномена и определили ее наиболее характерные черты. 

Межкультурная коммуникация осуществляется, если отправитель и 

получатель сообщения являются носителями разных культур, если 

участники данной коммуникации осознают культурные отличия друг 

друга. По сути межкультурная коммуникация является всегда 

межперсональной коммуникацией в специальном контексте, когда один 

участник этого процесса обнаруживает культурное отличие другого. Такая 

коммуникация вызывает множество проблем, связанных с разницей в 

предубеждениях и ожиданиях, которые свойственны каждому человеку в 

разных культурах. Признаки межкультурных различий могут быть 

интерпретированы как различия невербальных и вербальных кодов в 

специфическом контексте коммуникации. При этом у каждого участника 

культурного контакта есть своя собственная система правил, 

функционирующая так, чтобы полученные и отосланные послания могли 

быть раскодированы и закодированы. На процесс интерпретации также 

влияют пол, возраст, социальный статус коммуникантов, профессия, их 

толерантность, личный опыт, предприимчивость.  

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/subkultura.html
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Как многогранное явление у межкультурной коммуникации есть 

своя структура. Каждому человеку как культурной личности присущ ряд 

жизненных норм, правил, ориентаций, установок, ценностей. Причем у 

представителей разных культурных общностей эти нормы, правила, 

ценности так сильно отличаются, что в процессе коммуникативного 

контакта могут привести как к непониманию и конфликтным ситуациям, 

так как свои культурные стандарты каждый индивид, считает единственно 

правильными.  

Для того чтобы межкультурная коммуникация была более 

эффективной необходимо выбрать самую оптимальную форму общения, 

так как именно начало процесса коммуникации может определить весь его 

конечный результат. 

Выделяют четыре главных видов межкультурной коммуникации — 

прямую, косвенную, опосредованную и непосредственную. 

При прямой коммуникации информация адресована отправителем 

непосредственно получателю и может осуществляться в устной и в 

письменной форме. При этом наибольший эффект достигается 

посредством устной речи, сочетающей как вербальные, так и 

невербальные средства.  

В косвенной коммуникации, которая носит преимущественно 

односторонний характер, информационными источниками являются 

произведения искусства и литературы, телевизионные передачи, 

сообщения радио, публикации в журналах и газетах и т.п.  

Непосредственная и опосредованная формы 

коммуникации различаются наличием или отсутствием промежуточного 

звена, который выступает в роли посредника между партнерами. В 

качестве посредника может выступать как человек, так и техническое 

средство. Коммуникация, опосредованная техническими средствами, 

может оставаться прямой (переписка по электронной почте разговор по 

телефону,), но при этом исключена возможность использования 

невербальных средств.  

В межкультурной коммуникации принято выделять внешний и 

внутренний контекст коммуникации. В качестве внутреннего 

контекста выступают совокупность фоновых знаний, культурная 

идентичность, ценностные установки и индивидуальные особенности 

индивида. К этому контексту так же можно отнести настрой, с которым 

коммуникант вступает в общение и который является составным 

элементом психологической атмосферы коммуникации. 
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Внешний контекст коммуникации составляют сфера, время и 

условия общения. Для межкультурной коммуникации основным 

обстоятельством является место проведения коммуникации, которое 

определяет фон коммуникативного процесса. Так, коммуникант, 

находящийся на своей территории, чувствует себя комфортно и лучше 

ориентируется в пространстве присущей ему культуры, чем иностранец. 

Характер коммуникации дома и на рабочем месте будет различаться по 

степени углубления в бытовую культуру и влияния личностных факторов.  

Временной контекст - это хронологический период, в котором 

происходит коммуникативная ситуация. В различные периоды времени 

взаимоотношения между участниками коммуникации складываются по-

разному. Хронологически различают коммуникации: одновременные, 

которые происходят путем личных контактов, по сети Интернет в режиме 

online, телефону, и разновременные — все остальные коммуникативные 

ситуации.  

Понятие «межкультурная коммуникация» является производным от 

понятий «коммуникация» и «культура». Культура рассматривается как 

общая, универсальная для общества (этноса, нации) система ценностных 

ориентации, стереотипов сознания и поведения, организации и форм 

общения совместной деятельности людей, передающиеся от поколения к 

поколению. Она оказывает влияние на мышление, восприятие, поведение 

всех членов общества, а также определяет их принадлежность к данному 

обществу. В этой интерпретации культура предстает как целостность, 

которая отличает от других благодаря набору этнических признаков или 

религиозным, национально-государственным границам. Такое понимание 

культуры наиболее функциональное с точки зрения рассматриваемой 

темы — межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация 

характеризуется тем, что при встрече носители разных культур каждый из 

них действует в соответствии со своими культурными нормами. Изучение 

иных культур, их закономерностей, особенностей, их функционирования 

и развития обогащает человека, меняет его отношение к миру и другим 

людям, а также может кардинально изменить его отношение к жизненным 

ситуациям. Межкультурная коммуникация может осуществляться и 

исследоваться на уровне групп и на индивидуальном уровне. Иными 

словами, можно изучать коммуникативные процессы между различными 

культурными группами или между отдельными людьми. Большинство 

исследований, которые проводили на уровне групп, носят характер 

социологических и культурно-антропологических исследований, 

рассматривающих культурную группу как коллективное единство.   
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Ученые выделят несколько форм межкультурной коммуникации. 

Например, аккультурация является одной из форм межкультурной 

коммуникации. Культурные контакты являются важным компонентом 

общения между народами. В культурологии для обозначения 

взаимовлияния и взаимодействия культур используется термин 

«аккультурация». Аккультурация представляет одновременно процесс и 

результат взаимного влияния разных культур, при котором все или часть 

представителей одной культуры (культуры-реципиента) перенимают 

нормы, ценности и традиции другой (культуры-донора). Фактически 

понятие аккультурации синонимично понятию межкультурной 

коммуникации, его содержание отражает различные формы 

коммуникации культур, по отношению к которым сама аккультурация 

выступает как метаформа [1, с. 578]. Со временем аккультурация 

перестала рассматриваться как исключительно групповой феномен, ее 

стали изучать и на уровне индивидуального поведения, учитывая 

изменение ценностных ориентации, ролевого поведения индивида, 

социальных установок. Было установлено, что в процессе аккультурации 

каждый человек одновременно решает две важнейшие проблемы — 

включается в чужую культуру и стремится сохранить свою культурную 

идентичность. Комбинация возможных вариантов решения этих проблем 

давала следующие четыре основные стратегии аккультурации. Основные 

стратегии аккультурации: ассимиляция, сегрегацией, сепарация, 

интеграция, маргинализация. Вариант аккультурации, при котором 

человек полностью принимает нормы и ценности иной культуры, 

отказываясь при этом от своих норм и ценностей. Отрицание чужой 

культуры при сохранении идентификации со своей культурой. В этом 

случае представители недоминантной группы предпочитают меньшую 

или большую степень изоляции от доминантной культуры. Если на 

изоляции настаивают представители господствующей культуры. Это 

одновременно потеря идентичности с собственной культурой и отсутствие 

идентичности с культурой большинства. Такая ситуация возникает из-за 

невозможности поддерживать собственную культурную идентичность и 

отсутствия стремления к получению новой идентичности. Идентификация 

со старой и с новой культурой. Многочисленные исследования 

показывают, что эмигранты, прибывающие в другую страну на 

постоянное место жительства, как правило, ориентируются на 

ассимиляцию, а как беженцы, вынужденные в силу каких-либо внешних 

причин покинуть свою родину, психологически сопротивляются разрыву 

связей с ней, и процесс ассимиляции идет у них намного труднее и  
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дольше. Еще недавно исследователи полагали, что наилучшей стратегией 

аккультурации является полная ассимиляция с доминирующей культурой. 

Сегодня целью аккультурации считается достижение интеграции культур, 

дающее в результате мультикультуральную или бикультуральную 

личность. Таким образом, культуры при взаимодействии не только 

дополняют друг друга, но и вступают в сложные отношения, обнаруживая 

при этом свою самобытность и специфику. Поэтому реальное 

взаимодействие культур обнаруживает как позитивные (обогащение 

культур), так и негативные (их подавление, обеднение — эрозия) 

следствия. В истории человеческого общества можно найти множество 

примеров позитивного и негативного взаимодействия культур. Например, 

культура Испании, находящейся на стыке христианского и 

мусульманского миров, органически сочетает европейские и 

мавританские элементы, проявившиеся в музыке и архитектуре. 

Обогащение культуры Европы было особенно ощутимым в эпоху Великих 

географических открытий, когда из заморских стран ввозились 

культурные растения и навыки их использования (чай, картофель, табак, 

кукуруза, какао, соя и т.п.). Усложнение культурной жизни Востока 

(Китая, Индии, арабских стран) происходило в период экспансии 

европейской культуры в XIX в., обогатившей местные культуры 

элементами научных знаний и техническими новшествами. Эрозии 

обычно подвергаются те этнические культуры, которые испытывают 

массированное воздействие извне и не имеют достаточно развитой и 

устойчивой культурной системы, способной противостоять культурной 

экспансии и адекватно отвечать новым жизненным требованиям [1, с. 

575]. Таким образом, коммуникация – это сложный и очень 

многосторонний процесс, который включает в себя определенные 

действия. Межкультурная коммуникация еще более сложный процесс, это 

общение между представителями различных человеческих культур. 

Особенности межкультурной коммуникации изучаются на 

междисциплинарном уровне и в рамках таких наук, как культурология, 

психология, лингвистика, этнология, антропология, социология, каждая из 

которых использует свои подходы к их изучению. 

Межкультурная коммуникация — это общение и связь между 

представителями различных культур, что предполагает, как 

непосредственные контакты между людьми и их общностями, так и 

опосредованные формы коммуникации (в том числе речь, язык, 

электронную коммуникацию, письменность). Определение 

межкультурной коммуникации, данное проф. А. П. Садохиным:  
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«Межкультурная коммуникация есть совокупность разнообразных форм 

отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к 

разным культурам». Согласно определению, Т. Б. Фрик: «Межкультурная 

коммуникация – это общение людей, которые представляют разные 

культуры». И.В. Денисова и А.П. Еременко дают похожее определение, 

только используют понятие “межэтническая коммуникация”: «это 

общение между лицами, представляющими разные народы (этнические 

группы)». 

Как отдельный человек не может нормально существовать в 

изоляции от других людей, так и ни одна культура не способна 

полноценно функционировать в изоляции от культурных достижений 

других народов. В процессе своей жизнедеятельности они вынуждены 

постоянно обращаться или к своему прошлому, или к опыту других 

культур. В настоящее время можно сказать, что нет совершенно 

изолированных от мира культурных общностей, кроме небольших 

туземных племен, затерянных в самых укромных уголках планеты. 

Сегодня естественна ситуация, когда любой народ открыт для восприятия 

чужого культурного опыта и одновременно сам готов делиться с другими 

народами продуктами собственной культуры. Это обращение к культурам 

других народов получило наименование «взаимодействие культур» или 

«межкультурная коммуникация». Как правило, эти понятия 

рассматриваются в качестве синонимов, хотя у них есть некоторая 

специфика. В то же время многие люди входят в состав тех или иных 

общественных групп, характеризующихся своими культурными 

особенностями. Структурно — это микрокультуры (субкультуры) в 

составе макрокультуры. Каждая микрокультура имеет одновременно 

черты сходства и различия со своей материнской культурой, благодаря 

чему их представители одинаково воспринимают мир. Но материнская 

культура отличается от микрокультуры этнической, религиозной 

принадлежностью, географическим расположением, экономическим 

состоянием, демографическими характеристиками, социальным статусом 

их членов. Иными словами, субкультурами называются культуры разных 

социальных групп и слоев внутри одного общества; связь между 

субкультурами протекает внутри этого общества и является вертикальной. 

[2] 

В настоящее время совершается огромное количество 

туристических поездок, развивается международная торговля, 

увеличиваются миграционные потоки, каждый год проводится множество 

международных конференций, участниками которых являются люди  
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разных национальностей, представители различных культурных групп, 

все большую популярность получают программы международного 

образования. Остро стоит проблема воспитания терпимости и уважение к 

чужим культурам, преодоления неприязни из-за их избыточности или же 

просто непохожести. Также развитие каналов связи и изменение самих 

форм коммуникации наделяет ее совершенно новыми функциями, 

изучение и понимание которых становится необходимым для 

существования в современных условиях. Среда, культурное и 

коммуникационное пространства формируют человека XXI века. Все это 

делает межкультурную коммуникацию одной из самых важных и 

интересных тем для изучения. 

Заключение 

В заключение мы пришли к выводу, что в настоящее время в связи 

с повышением интереса к языкам и культуре разных народов, 

межкультурное общение занимает одну из главных позиций в 

общественной жизни человека. 

Как многогранное явление межкультурная коммуникация имеет 

свою структуру. Нами отмечено, что эффективность межкультурной 

коммуникации зависит от множества факторов: культуры, языка, 

традиций, обычаев, наличия глубоких фоновых знаний и многого другого.  

Для того чтобы различия в межкультурном взаимодействии не 

стали непреодолимым препятствием в деловых и личных отношениях 

между представителями разных культур, нужно постараться как можно 

грамотнее подойти к процессу общения с представителями иных народов. 

Необходимо знакомиться с особенностями представителей другой 

культуры, только в этом случае можно избежать непонимания и 

невольной враждебности. 
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Məqalə yazma qaydaları   
 

Məqalə yazma qaydaları 
 

1.Məqalə müəllifinin adı, soyadı, iş yeri, e-mail adresi yuxarıda sağda 

“B” kursivlə yazılmalıdır.  
2.Məqalənin adı mətnin ortasında üç dildə yazılmalıdır (məqalə ingilis, 

rus və ya türk dilində yazıldığı təqdirdə, onun adı Azərbaycan dilinə tərcümə 

edilməlidir).  
3.Məqalənin üç dildə 50-100 kəlmədən ibarət xülasəsi (abstract) və 5-10 

kəlmədən ibarət açar sözləri (key words) olmalıdır (məqalə ingilis, rus və ya 

türk dilində yazıldığı təqdirdə, onun xülasə və açar sözləri Azərbaycan dilinə 

tərcümə edilməlidir). 

4.Məqalə “Times New Roman”-da, 12 şriftilə yazılmalıdır.  
5.Mətn Microsoft Word proqramında (2003/2007) və A4 kağız formatına 

görə tərtib edilməli, kənar boşluqlar 2,5 x 2,5, alt və üst boşluqlar 1, 5 cm 

olmalıdır.  
6.Paraqraflar: “o” cm aralıqda; sətirarası: “tək” olmalıdır 

7.Ədəbiyyat siyahısının tərtibi qaydaları barədə nümunələr: 

a) kitab: Tahirli A. Bütün türklərin tərcümanı. Bakı, 2011, s. 193 

b) arxiv: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivi (ARDA), f. 3172, s.1, 

i. 2, v. 39 

c) qəzet: “Azərbaycan” qəzeti, 1997, 9 iyun  
d) internet: http://jurnal.meclis.gov.az/news.php?id=390, (27.11.2012) 

8. Sitat gətirmə qaydaları: ədəbiyyat siyahısındakı ədəbiyyatın sıra sayı, 

əsərdən gətirilən sitatın səhifəsi göstərilməlidir. Nümunə: [5, s. 23] 

9. Məqalə 5-12 səhifə həcmində olmalıdır 

10. Məqalələr redaksiyanın aşağıdakı elektron ünvanına 

(th.journal@atmu.edu.az) 4 dildə (Azərbaycan, Türk, İngilis və Rus dillərində) 

təqdim edilir. 
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Guidelines for articles   
 

Guidelines for articles 
 
1.The author's name, surname, workplace, e-mail address should be 

written on right top in bold “B”.  
2.The title of the article should be written in the middle of the text in the 

three language (if the article is written in English, Russian, and Turkish its 

title should be translated into the Azerbaijan language) 

3.The article should contain a summary of 50-100 words in English 

(abstract), and 5-10 key words in three languages (if the article is written 

in English, Russian, and Turkish its abstract and key words should be 

translated into the Azerbaijan language). 

4.The article should be typed in "Times New Roman", 12 pt. 

5.The text should be typed in Microsoft Word program (2003/2007) on 

standard A4 paper with 2.5 x 2.5 cm margins on right and left sides, 1, 5 

cm margins on top and foot. 

6.The paragraph space should be ―0‖ cm and line space ―1‖ 

7.Guideline samples on reference entries:  
a) the book:  Tahirli A. The translator of all Turks. Baku, 2011, p. 193 

b) the archive: The State Archives of the Republic of Azerbaijan 

(SAAR), f. 3172, s.1, i. 2, v. 39; 
c) newspapers: ―Azerbaijan‖ newspaper, 1997, June 9;  
d) internet: http://jurnal. meclis .gov. az /news. php?id=390, (27.11.2012) 

8. Guideline rules for quotation: the number of items in the list of 

literature and the page of quotation from the works should be indicated. 

Example: [5, p. 23]  
9. The article should contain of 5-12 pages  
10. The articles are presented the following e-mail address of the editorial 

(th.journal@atmu.edu.az) in 4 languages (Azerbaijan, Turkish, English 

and Russian) 
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