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Əbülfəs QARAYEV 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət  naziri 

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Turizm və mədəniyyət sahələrinin əməkdaşlıq perspektivləri 

 

Perspectives of cooperation between tourism and culture spheres 

 

Перспективы сотрудничества (взаимодействия) сферы туризма и 

культуры 

 

Xülasə: Fərqli mədəniyyətləri təcrübədən keçirmək məqsədilə edilən 

səyahət turistlərə və yerli əhaliyə mədəni fərqliliyi və əsaslı mədəni əlaqələri 

qiymətləndirməyə imkan verir. Avstraliya, Kanada kimi ölkələrdə mədəniyyət 

və turizm yerli xalqların iqtisadi imkanlarının yüksəldilməsi ilə 

əlaqələndirilmişdir. Afrika, Latın Amerikası və Asiyada mədəni turizm əsasən 

mirasın qorunmasını dəstəkləmək, həmçinin yerli gəlirləri artırmaq vasitəsi 

kimi qəbul edilir. Mövcud araşdırmada turizm və mədəniyyət sahələri arasında 

inteqrasiya formaları təhlil edilmiş, bu istiqamətdə həyata keçirilən beynəlxalq 

təcrübələr öyrənilmişdir. Həmçinin ölkəmizin zəngin mədəniyyətinin turizm 

məhsulu kimi istifadə edilə bilməsi istiqamətində təkliflər verilmişdir. 

Açar sözlər: turizm, mədəni irs, turizm məhsulu, mədəni turizm. 

 

Abstract: Traveling with the purpose of experience of different cultures 

allows tourists and locals to evaluate cultural differences and fundamental 

cultural relations. In Countries as Australia and Canada culture and tourism 

have linked to the development of economic potential of indigenous peoples. 

Cultural tourism in Africa, Latin America and Asia is accepted as a mean of 

supporting heritage and increasing local income. In the current study, 

integration forms of tourism and culture have been analyzed and internationally 

recognized practices have been studied. Also, proposals have been made in the 

direction to use the rich culture of our country as a tourism product. 

Key words: tourism, cultural heritage, tourism product, cultural 

tourism. 

 

Резюме: Путешествие, совершенное с целью ознакомления с 

разными культурами, дает туристам и местному населению возможность 

оценить разнообразие культур и культурных связей. Культура и туризм в 

таких странах, как Австралия и Канада, связаны с повышением  
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Əbülfəs QARAYEV   
 

экономических возможностей местного населения. В Африке, Латинской 

Америке и Азии культурный туризм в большинстве случаев понимается 

как поддержка сохранения культурного наследия, а также средство для 

увеличения местных доходов. В данной статье были исследованы формы 

интеграции культурной и туристической сферы, была изучена 

международная практика, существующая в данном направлении. В работе 

также даны предложения в направлении использования богатой культуры 

нашей страны в качестве туристического продукта. 

 Ключевые слова: туризм, культурное наследие, туристический 

продукт, культурный туризм. 

 

Turizmin inteqrasiyası. Məlumdur ki, hər hansı bir destinasiyada 

turizmin inkişafı birtərəfli qaydada mümkün deyildir. Bunun üçün əlaqədar 

fəaliyyət sahələri ilə koordinasiya edilməli, dövlət tərəfindən dəstəklənməli və 

təşviq edilməlidir. Məhz belə bir əməkdaşlıq yüksək səviyyədə xidmət 

göstərməyə qadir, hazırlıqlı və məlumatlı turizm sənayesinin formalaşmasına 

imkan verir. Yaradılmış turizm sənayesi isə həm destinasiyanın inkişafının 

idarə edilməsinə dəstək verər, həm də bu inkişafa effektiv təsir göstərə bilər. Bu 

isə turizmin digər fəaliyyət sahələrindən təcrid olunmaması və təkbaşına 

fəaliyyət göstərməməsi baxımından əhəmiyyətlidir. 

Qeyd edilməlidir ki, inteqrasiya edilmiş turizmin planlaşdırılması 

ümumi planlaşdırma nəzəriyyəsi kontekstində  mümkündür. Nəzəriyyənin 

inkişafının müasir mərhələsində inteqrasiya olunmuş turizmin planlaşdırılması 

fiziki və ərazi planlaşdırmasından daha genişdir. Belə ki, buraya makro 

səviyyəli iqtisadi planlaşdırma- kadr potensialının inkişafının (təhsil və təlim) 

planlaşdırılması, sosial və cəmiyyət planlaması; ətraf mühit planlaması, 

biznesin planlaşdırılması və korporativ idarəetmə, dövlət idarəçiliyi, 

infrastruktur və dizayn planlaşdırılması daxildir. 

Yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı bir məsələyə də önəm vermək 

lazımdır. Unutmaq olmaz ki, mədəniyyət və turizm qarşılıqlı faydalı əlaqələrə 

malikdir, bu əlaqələr isə destinasiyaların, regionların və ölkələrin cəlbedicilik 

və rəqabətlik gücünü artıra bilər. Mədəniyyət, turizm məhsulunun kütləvi, 

qlobal bazarda fərqlilik yaradan əhəmiyyətini artıran bir elementidir. Eyni 

zamanda turizm mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi, mədəni irsin qorunması, 

mədəni istehsal və mədəni yaradıcılığın dəstəklənməsi və qorunmasını təmin 

edəcək gəlir mənbəyi kimi əhəmiyyət kəsb edir. Dünya təcrübəsi sübut edir ki, 

turizm bir sıra destinasiyaların  inkişafında mühüm rola malikdir. Öz 

növbəsində mədəniyyət bir çox hallarda turizmin inkişafında vacib amil kimi 

çıxış edir. Mədəniyyət destinasiyaların cəlbediciliyində həm turizm,  həm də 

investisiyaların təşviqi baxımından əsas amil hesab edilir. 



13  

Turizm və mədəniyyət sahələrinin əməkdaşlıq perspektivləri   
 

Mədəniyyət və turizmin qarşılıqlı münasibətlərini bir sıra amillər  

stimullaşdırır: 

Tələb 

- Qloballaşan dünyada müəyyənlik və fərqlilik mənbəyi kimi mədəniyyətə 

marağın artması 

- Təhsil səviyyəsinin yüksəlməsi ilə stimullaşan mədəni dəyərlərin artım 

səviyyəsi 

- İnkişaf etmiş bölgələrdə əhalinin yaşlanması; 

- Materializmdən daha çox şəxsi inkişafa yönəlik postmodern istehlak üslubları; 

- Digər mədəniyyətlərlə  daha asan təmas yaradan mobilliyin artması; 

     Təklif  

- İş yerlərinin artırılması və gəlirlərin stimullaşdırılması üçün mədəni turizmin 

inkişafı; 

- Mədəni turizm bazarının genişləndirilməsi, “keyfiyyət turizmi” kimi qəbul 

olunmağa başlanılması; 

- Regional inkişafın nəticəsi olaraq mədəni təklifin artması; 

- Yeni texnologiyalar vasitəsilə mədəniyyət və turizm haqqında məlumatların 

əlçatan olması; 

- Mədəni ehtiyatların artması ilə əlaqədar bu sahənin maliyyələşdirilməsində 

problemlərin yaranması. 

Sadalananların nəticəsi kimi,  mədəniyyət turizm məhsulunun və 

destinasiyanın imicinin artırılması faktoru  kimi, turizm isə  mədəni irs və 

mədəni yaradıcılığın dəstəklənmə vasitəsi kimi mədəniyyətin inkişaf 

strategiyasına inteqrasiya olunmuşdur.  

Mədəniyyət sektorunun statistikası üzrə beynəlxalq ekspert Saymon 

Ellesin fikrincə, bütün dünyada “mədəniyyət” anlayışı getdikcə daha fərqli 

şəkildə qavranılır. Onun qeydinə görə “əvvəllər mədəniyyətin inkişafı ənənəvi 

təzahürlər əsasında qiymətləndirilirdisə, hazırda mədəniyyətin qeyri-maddi 

aspektləri daha çox dəyərləndirilir və ölkənin mədəni səviyyəsi yaradıcılıq 

sahələrinin inkişafı baxımından səciyyələndirilir.” S.Ellesin fikrincə, 

“mədəniyyət” anlayışının təkcə incəsənət kimi deyil, eyni zamanda iqtisadi 

göstərici kimi qavranılmasını təmin etmək son dərəcə vacibdir. 

Mütəxəssislərin hesablamalarına görə inkişaf etmiş ölkələrdə ÜDM-un 5 

faizi mədəniyyət sektorunun payına düşür. Azərbaycan Respublikasında bu 

göstərici hələ ki, 1% təşkil edir (müqayisə üçün qeyd edək ki, Gürcüstanda 3, 

Ukraynada isə 4 faizdir) [1]. Mədəniyyət sahəsinin gəlirliyini sübuta yetirən 

parlaq nümunələrdən biri İtaliyanın Milan şəhəridir.  Moda sənayesi  və mebel 

sərgilərinin təşkili ilə hər il Milana təxminən 3,5 mln biznes-turist cəlb edilir ki, 

onlar gecələmə, qidalanma, görməli yerləri ziyarət və digər xidmətlər üçün  
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gündəlik 350 avro xərcləyirlər. Bu isə şəhər büdcəsinə ildə 2,5 mlrd avro gəlir 

gətirir və şəhəri 80 min iş yeri ilə təmin edir. 

Əksər destinasiyalarda "yaradıcılıq sənayesi" və ya "mədəniyyət 

sənayesi"nin turizmlə sıx əlaqəsi  olduğu müəyyən edilmişdir. Belə ki, əgər 

əvvəllər turizm təbii mənzərələr, təbii resurslar (dəniz, sahil, qum, günəş v.s.) 

kimi qəbul edilirdisə, müasir turistlər tarixi-mədəni abidələrin bol olduğu 

yerlərə getməyə, keçmiş tarixi hiss etməyə, keçmişdə baş verən hadisələri 

yaşamağa,  destinasiyada yaşayan insanların yaşam tərzini, onların adət-

ənənələrini, milli mətbəxlərini öyrənməyə üstünlük verməyə  başlamışlar.  

Amerika Səyahət Sənayesi Assosiasiyası və Restoranların Milli 

Assosiasiyasının hesablamalarına görə 2008-ci ildə  səyahət edən 

amerikalarının 25 faizi istirahət yeri seçərkən  qidaya, 58 faizi kulinariya və ya 

şərabla bağlı fəaliyyətə üstünlük vermişlər. 

Mədəniyyət və turizmin qarşılıqlı əlaqəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün 

bir sıra yanaşmalar mövcuddur. 1970-ci ildən başlayaraq  dörd əsas amil bu 

əlaqələrin müəyyən edilməsinə  təsir göstərmişdir. Birincisi, “mədəniyyət” 

anlayışı əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmiş; ikincisi, mədəniyyətlə ətraf mühitin 

əlaqələri daha düzgün qiymətləndirilir,  mədəni müxtəliflik inkişaf və 

innovasiya üçün əsas mənbə kimi götürülür; üçüncüsü, mədəni resurslar və 

cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi  baxımından turizm davamlı olaraq dəyişir; 

dördüncüsü, turizmin mədəniyyətə təsiri siyasəti, turizmin davamlı inkişafı 

üçün istiqamətlənmişdir. 

ÜTT və YUNESKO arasında əməkdaşlıq. Turizm və mədəniyyət 

arasında əməkdaşlığın zəruri hala çevrilməsinin  nəticəsində ÜTT və 

YUNESKO 2015-ci ilin fevral ayında Kambocanın Siem Reap şəhərində 

“Turizm və Mədəniyyət” adlı birgə Konfrans təşkil etdilər. Konfransda qəbul 

olunmuş  Siem Reap Bəyannaməsində turizm və mədəniyyət arasında vahid 

strategiyanı təkmilləşdirmək üçün atılacaq addımlar müəyyənləşdirilmişdir. 

Burada qeyd edilir ki, yeni tərəfdaşlıq modeli yaradılmalı, mədəni irsin 

qorunması və təbliği aşağıdakı vasitələrlə həyata keçirilməlidir: 

- Mədəni sərvətləri qoruyub-saxlamaq şərtilə dərketmə turlarının 

təşkili; 

- Maddi və qeyri-maddi mədəni sərvətlərin istifadəsi və idarə 

olunmasında yerli sakinlərin gözləntilərinin nəzərə alınması; 

- Turizm fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərin mədəni və təbii irsin 

idarə edilməsi və qorunmasına yönəldilməsi, bunun turistlərin 

diqqətinə çatdırılması; 

- Dünya  Mədəni İrsinin mövcud olduğu ərazilərdə dayanıqlı turizmin 

idarə edilməsi və yerli icmanın bundan faydalandığının nümunələrlə 

göstərilməsi; 
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- Dünya Mədəni İrsinin mövcud olduğu ərazilərdə, həmçinin bu 

ərazilərin yaxınlığında turizm layihələri hazırlanarkən yerli icmalara 

sosial-iqtisadi təsirinin qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi; 

- Mədəniyyət sahələrinin rəqabətə davamlılığını  artırmaq üçün 

xidmət keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi,bu məqsədlə yeni  

texnologiyalardan və ziyarətçilərin istəklərindən istifadə edilməsi. 

Bəyannamədə qeyd edildiyinə görə turizm və mədəniyyət arasında yeni 

əməkdaşlıq modellinin qurulması üçün aşağıdakıları həyata kemirmək vacibdir: 

- Dövlətlər müxtəlif səviyyələrdə -milli, regional və yerli səviyyələrdə 

səmərəli tərəfdaşlıq modelləri və idarəetmə strukturları tətbiq etməli, 

turizm və mədəniyyət siyasətlərini inteqrasiya olunmuş, əlaqəli 

formada inkişaf etdirməli,qarşıya çıxan maneələri  aradan 

qaldırmalı; 

- Turizm və Mədəniyyət sahəsində dövlət, özəl qurumlar və icmalar 

arasında səmərəli tərəfdaşlığın  təşviqi və bu tərəfdaşlığın 

asanlaşdırılması; 

- Mədəni dəyərlərin tanıdılması, qorunması və təşviqi məqsədilə 

innovativ  texnologiyalar və sosial media platformalarından istifadə 

etməklə maraqlı tərəflərə daha çox informasiyanın ötürülməsi, 

mədəni turizm siyasətinin inkişaf etdirilməsi; 

- İnkişaf etməkdə olan ölkələrlə əməkdaşlığın inkişafı və böhrana 

məruz qalmış ərazilərin bərpası üçün turizm və mədəniyyətdən əsas 

vasitə kimi isifadə edilməsi. 

 

ÜTT-nın baş katibi Taleb Rifai (qeyd edək ki, 2018-ci ilin yanvar 

ayından ÜTT  Baş katibi Zurab Pololikaşvilidir) bəhs edilən konfransdakı  

çıxışında turizm və mədəniyyətin qarşılıqlı  əlaqəsini aşağıdakı kimi 

səciyyələndirmişdir:  

1. İqtisadi inkişaf üçün turizm və mədəniyyət birgə fəaliyyət göstərə 

bilər, çünki, mədəni sərvətlərdən istifadə edilməsi turizm üçün  yeni məşğulluq 

imkanları, yerli icmalar üçün isə gəlir mənbəyi yaradır; 

2. Müxtəlif etnik, din və həyat tərzinə malik insanlar üçün turizm və 

mədəniyyət sosial inkişaf və sabitlik naminə birgə fəaliyyət göstərə bilər. 

Mövcud ənənələrdən istifadə qlobal dialoqa, anlaşmaya və qarşılıqlı hörmətə 

yardım edər; 

3. Turizm və mədəniyyət, turistlər və ev sahibliyi edən  icmalar arasında 

maariflənmə aparmaqla  mədəni irsin qorunması üçün birgə fəaliyyət göstərə 

bilərlər. 

Bütün sadalananlar onu deməyə əsas verir ki, ÜTT və YUNESKO 

turizm və mədəniyyət sahələri arasındakı əlaqələri inkişaf etdirmək üçün birgə  
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səy  göstərir və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq üçün modellərin yaradılmasına 

ehtiyac olduğunu vurğulayırlar. Mədəni sərvətlər yerli icmalar üçün ölçülə 

bilməz dəyər kəsb etdiyi kimi, həmçinin turizmin vacib elementlərindən hesab 

edilir. Eyni zamanda, turizm incəsənət, sənətkarlıq və digər yaradıcılıq 

fəaliyyətlərinin inkişafına təkan verməklə maddi və qeyri-maddi irsin təşviqi və 

qorunması üçün əhəmiyyətli iş görür.  

Məlum olduğu kimi, hər il dünya üzrə bir milyarddan çox beynəlxalq 

turist gəlmələri qeydə alınır. Statistikaya əsasən hər il, bu rəqəm dünya üzrə 4,5 

faiz artımla müşahidə edilir. Turizmin belə inkişafı iki sahə arasında yeni 

tərəfdaşlıq modellərinin yaradılmasını, mədəni turizmin dayanıqlı inkişafı və 

düzgün idarə edilməsinin vacibliyini şərtləndirir. Fikrimizcə, mədəniyyət və 

turizmin inteqrasiyasında maraqlı tərəflərin bütün mərhələlərə cəlb edilməsi 

uğurun əsas tələbidir. Bu həm də məsuliyyətin paylaşılması baxımından da 

önəmlidir. Mədəniyyət və turizm arasındakı əlaqənin iki istiqaməti mövcuddur:  

1. Mədəniyyətin turizmə qarışması; 

2. Turizmin mədəni inkişafa dəstəyi. 

Mədəniyyət turizm məhsulu kimi  

Dünyanın mədəni  irs ərazilərinin bir çoxunun turizm destinasiyası 

olması, universal dəyərlərin mühafizəsində  turizm sektorunun məsuliyyətini 

şərtləndirir. Mədəni irs ərazilərində turizmin təşviqi və onun daha yaxşı 

anlaşılması üçün mədəni yanaşmadan istifadə edilməlidir.  Bu ərazilərdə 

turizmin inkişafı mədəniyyət tərəfindən dəstəklənməlidir. Dayanıqlı turizmin 

inkişafı üçün mədəni yanaşmadan  istifadəni Cənubi Koreyalı fotoqraf  Baenin 

kitabı timsalında nəzərdən keçirək.  Soul Garden (Könül bağı)  adlanan kitabda 

fotoqrafın əl işləri toplanmışdır. Bae İspaniyanın Qranada şəhərində yerləşən 

Əlhambra və Cənubi Koreyanın Changdokgung sarayındakı  bağlar arasında 

oxşarlıq və əlaqə tapmışdır. Qeyd edək ki, hər iki bağın yerləşdiyi saraylar  

dünyanın mədəni irs siyahısına daxil edilmişdir. Fotoqraf  bu iki bağı “Könül 

bağı” adlandırmışdır. Cənubi Koreya turistləri arasında Əlhambranın təbliği və 

tanıtımı yeni ziyarətçilərin cəlb edilməsi üçün İspaniya tərəfi xüsusi layihə  

həyata keçirmişdir. Belə ki, iki il ərzində Bae dəfələrlə Qranadaya dəvət 

olunmuş, ona yeni fotoşəkillər çəkmək üçün şərait yaradılmışdır. Koreyalı 

fotoqraf çəkdiyi fotoşəkilləri ölkəsində nümayiş etdirməklə turistlərin 

Qranadaya getməsini stimullaşdırmışdır. 

Cənubi Koreya hökümətinin bu yönümlü fəaliyyəti diqqəti cəlb edir. 

Belə ki, ölkədə mədəni resurslardan istifadə olunmaqla mədəni turizmin inkişafı 

dövlət səviyyəsində dəstəklənir. Bunun üçün kinofilmlər,koreya tamaşaları, 

musiqi yaradıcılığı məhsulları mədəni turizmlə inteqrasiya edilir və bu yolla 

mədəni turizm təbliğ edilir. İnsanlar mədəni irs, milli geyim, milli mətbəx və 

s.nümunələri ilə filmlərdə, tamaşalarda tanış olmaq imkanı əldə edirlər.  
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Məsələn, məşhur Koreya dramı Daejanggeum (大長今) yuxarıda qeyd 

etdiyimiz Changdeokgung Sarayında (景德宮) çəkilmişdir. 

Cənubi Koreya höküməti turistləri cəlb etmək üçün müxtəlif 

tədbirlərdən də istifadə edir. Məslən, ölkədə Beynəlxalq Futbol Kuboku (2002), 

həmçinin Pusan Beynəlxalq Film Festivalı keçirilmiş, eyni zamanda müxtəlif 

beynəlxalq konfranslar, sərgilər və digər bu kimi tədbirlər təşkil edilir. 2007-ci 

ildə 64 ölkədən olan autizm xəstələri üçün  Beynəlxalq festival keçirilmiş və bu 

festivalda iştirak üçün 300 mindən çox iştirakçı qeydə alımışdır. Bunlardan 

əlavə, dövlət film  sənayesini də ciddi dəstəkləyir. Belə ki, ölkədə Koreya 

Kommunikasiya Komissiyası (KCC) və Koreya Kino və Mədəniyyət Dərnəyi 

(KOCCA) yaradılmış, filmlərin istehsalı və ixracına dəstək verilir. Koreyada 

film, tamaşa və musiqi turizmin təşviqi üçün vasitə kimi istifadə edilir. 

Digər nümunəni mədəniyyət otellərinin timsalında göstərmək 

mümkündür. Məlumdur ki, istənilən bir ölkədə ənənəvi, milli memarlıq və 

mədəniyyətlərə əsaslanaraq inşa edilən çoxlu sayda otellər mövcuddur. ÜTT 

mədəniyyətlərin yerləşmə müəssisələrinə təsirinin artması ilə əlaqədar 

araşdırma planlaşdırır. Bu araşdırmaların nəticəsində mədəniyyət otelləri ilə 

bağlı standartların, meyarların və göstəricilərin hazırlanması mümkün 

olacaqdır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, mədəniyyət otelləri Yaponiya, 

Sinqapur, İspaniya kimi ölkələrdə daha çox yayılmışdır. 

Mədəniyyət və turizmin əməkdaşlığına dair daha bir nümunə kimi, 

Solimar İnternational şirkətinin fəaliyyətini göstərmək olar. Mərkəzi ofisi 

Vaşinqtonda yerləşən bu şirkət konsaltinq və marketinq xidməti göstərir və 

dünyanın əksər ölkələrində filialları vardır. Şirkətin əsas missiyası biznes 

fəaliyyətinə dəstək olmaq, ətraf mühitin mühafizəsi, mədəni irsin qorunması və 

yerli əhalinin həyatının yaxşılaşdırılmasına kömək edən dayanıqlı turizmi 

inkişaf etdirmək və əlaqələndirməkdən ibarətdir. ÜTT mütəxəssislərinin 

hesablamalarına görə mədəni turizm qlobal turizmin 37 faizini təşkil edir və hər 

il bu göstərici artmaqdadır. Solimar İnternational mədəni  turizmlə əlaqədar 

müxtəlif layihələrdə iştirak etmişdir. Onlardan biri “ Mərakeş: ənənəvi əl işləri 

sahəsinin inkişaf yolu” adlanırdı. 

Mərakeşdə işlək sənətkarlıq sənayesi olmasına baxmayaraq 2010-cu ilə 

qədər sənətkarlar hazırladıqları məhsulların satışında əziyyət çəkirdilər. 

Mərakeş və Fəs şəhərlərindəki sənətkarlar və ora gələn turistlər arasında əlaqəni 

asanlaşdırmaq üçün Solimar International şirkəti Mərakeş Sənətkarlara dəstək 

və Peşə Nazirliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində layihə həyata keçirdi. Layihəyə 

uyğun olaraq yeni sənətkarlıq (əsnaf) və mədəni irs marşrutları  yaradıldı və 

mövcüd marşrutlar təkmilləşdirildi. Nəticədə bu prosesə 6603 satış nöqtəsi cəlb 

edildi və sənətkarların gəlirləri xeyli artdı, ərazidə  
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sənətkarlıq və turizm sıx sürətdə bir-biri ilə bağlandı. Efiopiya, Kolumbiya və 

Namibiyada da bu tipli layihələr həyata keçirilmişdir. 

Nəticə 

Yekun olaraq qeyd edə bilərik ki, turizm, mədəniyyət və cəmiyyət 

arasında sıx bağlılıq mövcuddur. Belə ki, mədəniyyət cəmiyyətləri dəstəkləmək 

üçün əsas vasitə hesab edilir, eyni zamanda cəmiyyət mədəniyyəti canlandırır 

və inkişaf etdirir. Turizm isə mədəniyyətə iqtisadi dəstək verir. İcmalar yerli 

miqyaslı fəaliyyətləri ilə turizmin dayanıqlı olmasında mühüm rol oynayır, eyni 

zamanda turizm icmanın gəlirlərinin artmasına kömək edir. Beləliklə, üç 

sahənin hər birinə yararlı ola biləcək üçbucaqlı əlaqələrin olması vacibdir. 

Mədəniyyət turizm məhsulunun əsas atributlarından hesab edilir və 

ölkəmizdə də kifayət qədər potensial mövcuddur. Məlumdur ki, Azərbaycan 

Respublikası zəngin mədəni-tarixi abidələrə, milli irs nümunələrinə malikdir. 

Mədəni-mənəvi abidələrə etnoqrafiya, xalq yaradıcılığı, suvenir istehsalı, milli 

mətbəx nümunələri də daxil olduğundan  onlardan turizm məqsədi üçün birgə 

istifadə mümkündür. Milli irs nümunələrindən sayılan toxuculuq və xalçaçılıq 

müəssisələrinə ekskursiyaların təşkili turizmin inkişafına müsbət təsir edə bilər. 

Zəngin Azərbaycan mətbəxindən istifadə etməklə qastronomik turizmi inkişaf 

etdirə və onun vasitəsilə ölkəmizi təbliğ və təşviq edə bilərik. Həmçinin 

ölkəmiz etnoqrafik abidələrlə  zəngin qədim tarixə malikdir və etnomuzeyin 

yaradılması ilə turist axınına səbəb olmaq mümkündür. 
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Ali təhsil müəssisələrində təhsilin keyfiyyəti təminatı 

 

Quality assurance in higher educational institutions 

 

Обеспечение качества образования в высших учебных 

заведениях 

 

Xülasə:Təhsildə keyfiyyət daim aktual olmuşdur. Aydındırki, fəaliyyət 

varsa, keyfiyyət də olmalıdır. Son zamanlar müxtəlif xarakterli yeni dəyərlər 

sisteminin formalaşması, təhsildə əvvəlki dəyərlər sisteminin böhranı, bazar 

iqtisadiyyatına keçid, təhsil xidmətləri bazarının formalaşması təhsilə 

münasibətləri dəyişdirir. Dünya təcrübəsində ardıcıl olaraq vahid tədris 

proqramlarında, dərsliklərdə, tədris müəssisələrində onların müxtəlifliyinə 

diqqət artır. İstənilən sahədə keyfiyyət anlayışı müəyyən olunmuş standartlara 

uyğunluğu ifadə edir. Təhsilin keyfiyyəti əldə olunan nəticələrin əvvəlcədən 

müəyyən olunmuş meyarlara (standartlara) nisbəti ilə müəyyən olunur. Təhsilin 

keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsində əsas göstərici tədris nəticələridir və bu 

nəticələrin obyektiv qiymətləndirilməsi keyfiyyəti üzə çıxaran etibarlı mənbə 

hesab olunur. Müasir dövrdə təhsildə uğurla tətbiq olunan texnologiya 

monitorinq hesab olunur. Təhsildə monitorinq və qiymətləndirmənin ən böyük 

effekti ondan ibarətdir ki, monitorinqin nəticələrindən proses davam edərkən 

prosesin səmərəliliyində, müəyyən düzəlişlərin edilməsində istifadə etmək 

mümkündür. Məqalədə avropa təcrübəsində ali təhsil müəssisələrin 

keyfiyyətinin ölçülməsi meyarları araşdırılmış və ölkəmizdə tətbiqi 

istiqamətləri göstərilmişdir. Həmçinin araşdırmada təhsil müəssisələrinin kadr 

potensialının gücləndirilməsi strategiyaları tədqiq edilmişdir.  

Açar sözlər: təhsil, keyfiyyətin idarəedilməsi, ali təhsil müəssisəsi, 

təhsildə monitorinq. 

 

Abstract: Quality in education has always been actual. Obviously, if 

there is activity, there should be quality. Recently, the formation of a new  
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system of different characteristic values, the crisis of the previous system of 

values, the transition to a market economy, the formation of the educational 

services market have changed the attitudes towards education. In the any field, 

quality expresses the relevancy with the established standards. Quality of 

education is determined by the obtained ratio of the results to the pre-defined 

criteria (standards). The key indicator in determining the quality of education is 

learning outcomes, which is considered as a reliable source of quality 

assessment of objective results. Modern technology that is successfully applied 

in education is considered to be monitoring. The greatest effect of monitoring 

and evaluation in education is that monitoring results can be used in the 

process's efficiency and for making adjustments while the process is in 

progress. In the study the criteria for measuring the quality of higher education 

institutions in European practice has been analysed and has shown the 

application directions in our country. Also, the research has focused on 

strategies for development of workforce potential of educational institutions. 

Key words: education, quality management, higher education 

institution, education monitoring. 

 

Резюме: Проблема качественного образования всегда была 

актуальной.  Известно, что если есть деятельность, то должно быть и 

качество. В последнее время формирование новой системы ценностей 

разного характера, кризис предыдущей системы ценностей, переход к 

рыночной экономике, формирование рынка образовательных услуг 

изменили отношение к образованию.  В мировой практике растет 

внимание к единым учебным программам, пособиям и их различиям в 

учебных заведениях. В любой сфере понятие качества означает его 

соответствие определенным установленным стандартам. Качество 

образования определяется отношением полученных результатов к заранее 

установленным критериям (стандартам).  Основным показателем в 

определении качества образования являются учебные результаты и 

достоверные источники выявления объективной оценки качества. В 

современном мире мониторинг является одним из удачных технологий, 

применяемых в образовании. Большой  эффект мониторинга и оценки 

образования заключается в том, что результаты мониторинга можно 

использовать в текущем процессе, а также для проведения определенных 

изменений.  В статье были исследованы критерии измерения качества в 

высших учебных заведениях в Европе, а также показаны направления их 

применения в нашей стране.  В работе также были анализированы 

стратегии улучшения кадрового потенциала в высших учебных 

заведениях. 
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учебное заведение, мониторинг в образовании. 

 

Ali təhsildə keyfiyyət təminatı 

Ali təhsilin əlçatarlılığının artması ali təhsil müəssisələrinə daha çox 

müxtəlif fərdi təcrübələrdən yararlanmaq imkanı yaradır. Ali təhsilin 

müxtəlifliyə və dəyişən gözləntilərə cavab verə bilməsi üçün ali təhsil 

müəssisələrinin fəaliyyətində əsaslı dəyişikliklər tələb olunur. Bu dəyişikliklərə 

təlim və tədris prosesində tələbəyə fərdi yanaşmanın artırılması, yeni şəraitə 

çevik uyğunlaşa bilən tədris metodlarından istifadə və rəsmi tədris planlarından 

kənarda əldə edilmiş qabiliyyətlərin tanınması aiddir. Ali təhsil müəssisələri  

həyata keçirdikləri missiyalara, tədris və əməkdaşlıq imkanlarına, o cümlədən 

beynəlmiləlləşmənin inkişafına, onların malik olduqları rəqəmsal tədris 

vasitələrinə və tətbiq etdikləri tədris formalarına görə fərqlənir. Ali təhsil 

sistemlərinin və ali təhsil müəssisələrinin bu dəyişikliklərə cavab verməsində, 

eləcə də tələbələrin əldə etdiyi kvalifikasiyaların təmin edilməsində keyfiyyət 

təminatının rolu olduqca əhəmiyyətlidir və onların ali təhsil təcrübəsi 

müəssisənin əsas missiyalarındandır.    Keyfiyyət təminatı 

"xidmət və ya məhsulda, çatdırılma və ya istehsal prosesinin hər mərhələsinə 

diqqət etmək vasitəsilə arzu edilən keyfiyyət səviyyəsinin saxlanmasıdır". Ali 

təhsildə keyfiyyət təminatı ali təhsil məzunları tərəfindən əldə olunan akademik 

nailiyyətlərin səviyyəsinə uyğun olaraq aparılır və tətbiq olunur. Tələbənin 

bacarıq və ya biliklərə yiyələndiyini anlamağın yeganə yolu müxtəlif növ 

qiymətləndirmə əsasında müəyyən olunurki, keyfiyyət təminatı da məhz 

öyrənmə prosesinin qiymətləndirmə mərhələsində baş verir. Keyfiyyət təminatı 

tədris, təlim mərhələsində baş vermir [6]. 

Keyfiyyətli təhsil keyfiyyətli kadrdan başlayır. Ali təhsildə kadr 

potensialının yüksəldilməsi strateji idarəetməyə aiddir.  İxtisaslı kadrların cəlbi 

bir siyasətdir və bu davamedici olmalıdır. İxtisasa uyğun bilgi və bacarıqların 

davamlı artırılması əsas siyasətin predmeti olmalıdır. Ali təhsil müəssisələri 

kadr potensialı haqqında məlumatı yalnız qovluqlarda deyil, elektron vasitəsilə 

internetdə yayımlamalıdır.  Bu birbaşa olaraq rəqabət deməkdir. Universitetlər 

şəffaf olaraq kadr potensialını inkişaf etdirməli, tələb edilən vakant vəzifələr 

şəffaf şəkildə yayılmalıdır. Kadr potensialının yoxlanılması və 

qiymətləndirilməsi 2 istiqamətdə aparılmalıdır: 

- İşçilər arasında sorğu (akademik) 

- Tələbələr arasında sorğu (intensiv) 

İlk variantda sorğular işçinin akademik araşdırmaların keçirilməsi, 

onların burada iştirakı, məqalələrin sayı, çap olunmuş əsərlərin siyahısı 

araşdırılır və yuxarı idarəetmə orqanına çatdırlır. Yeni tədris metodları burada  
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araşdırılır. İlk olaraq ambusman seçilir universitetlərdə onlar 3 ildən bir 

müəllimləri qiymətləndirməlidir. Burada müəllimin 3 il ərzində neqativ 

hərəkətləri məruzə edilir və təhlildən sonra qərar verilir. 

İkinci varinatda  isə tələbə sayına əsasən orta faizlə müəllim 

qiymətləndirilir. Müəllimlərin qiymətləndirilməsi hər semestrdə ən azı 50 tələbə 

arasındakı sorğular ilə qiymətləndirilir. Akademik inzibati idarəetmədən fərqli 

olaraq müəllim əgər ciddi nöqsana yol verərsə dekanların təqdimatı ilə 

müəllimlərə cəza təqdim edilir. Burada cəza nisbi anlayışdır. Bu 4 formada ola 

bilər: 

- xəbərdarlıq 

- töhmət 

- maddi (həmin dərs kreditin əmək haqqı verilmir) 

- universitetdən uzaqlaşdırma 

Kadr ehtiyyatının inkişaf etdirilməsinin effektiv yolu həvəsləndirmə 

metodudur ki, bu da qiymətləndirmənin nəticəsində (monitorinq) baş verə bilir. 

Ümumiyyətlə dünyanın hər yerində kadr modeli vəsaitə görə müəssisəni seçir. 

Monitorinq zamanı: 

−Tələbəyə yanaşmalar 

−Dərs keçirilmə metodu-Metodologiya 

−Dərs mühazirələrinin təkmil olması [2] 

Yuxarıda göstərilənlərin effektiv olması üçün universitetlər bu tip 

strateji taktikalara xüsusi büdcələr ayırmalıdır. Dünyada ixtisas artırmalar 

əsasən konfrans və təlimlərə yönəlməməlidir. Dərs zamanı tətbiq edilən 

proqramların tətbiqi xarakterli olmasına diqqət edilməsi və bu proqramların 

yazılması zamanı sənaye nümayəndələrin cəlb edilməsi mütləqdir. Bu 

proqramlar yazılması zamanı aşağıdakı faiz nisbətinə diqqət edilməlidir: 

a.30% ilkin ali biliklər 

b.40-45% ixtisas yönümlü ali dərs 

c.20-25% sənaye praktiki yönümlü ixtisas fənləri 

Əsasən auditin təşkili zamanı dərslərin keyfiyyəti qiymətləndirilir. 

Qiymətləndirmə zamanı ilk növbədə bunlar Avropada agentliklər tərəfindən 

keçirilir. Bakalavr pilləsi üzrə sosial elmlərdə təhsil alanların (bu müəllimin 

qiymətləndirilməsinin biridir) son diplom işlərinin seçmə üsulu ilə 

qiymətləndirilməsi başlayır. Sonra isə universitetlərinin bu istiqamətdə çəkdiyi 

xərclər təhlil edilir. “Higher education quality monitoring” deyimi bir tədqiqat 

üsulu olaraq ali təhsil müəssisələrinin kadr potensialı aşağıdakı təhililə müvafiq 

olaraq monitorinq olunur.  

Təhsildə monitorinq Litva təcrübəsində 

Ümumiyyətlə ilk olaraq qeyd edək ki, qiymətləndirmə ilə bağlı Litvada böyük 

bir qurum nəzarəti təşkil edilib. MOSTA- “Research and Higher Education  
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Monitoring and Analysis Center” adı altında fəaliyyət göstərən bu 

müəssisə birbaşa olaraq ali təhsilin təkmilləşdirilməsinə nəzarət edir. Bir digər 

müəssisə isə məlumat mərkəzi olaraq İTC – center of information technologies 

in education bu məlumatları burada toplayır və MOSTA-ya ötürür. Bundan 

başqa isə Litvanın 

 
 

deyə alt qruplardan ibarətdir. Ümumiyyətlə Litvada ali təhsil müəssisələrinin 

fərqli proqramları vardır və bu proqrama görə yeni tədris modelləri tətbiq edili. 

Bu tədris proqramları bəzi universitetlərdə ilbəil dəyişir. Tədrisin 

qiymətləndirilməsi, kadrların düzgün seçimi 2 alt formada aparıla bilir: 

1.Universiteti tərk edən tələbələrin sayı 

2.Baloniya sisteminə əsasən tələbələrin müəllim seçimi say göstəricisi 

MOSTA-sırf müəllimlərin kadr potensialının elmi işlərinin 

qiymətləndirilməsi ilə əlaqələndirilib. MOSTA-bu proyekti hazırlayarkən 2014-

cü ildən bu məlumatları təşkil edir. Burada əsasən: 

A→maaşlar(orta əmək haqqı) 

B→elmə çəkilən xərclər 

C→həvəsləndirməyə(motivation) çəkilən xərclər əsas tutulur 
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Seçmə üsulu 3000 ekspert cəlb  olunur. 4 qiymətləndirmə sahəsi var: 

1→materialların mövcudluğu –kitabxana-kitab-mühazirələr 

2→Sorğuların nəticələri reytinqlər 

3→tələbələrin köçürülməsi və daxilolmalar 

4→büdcələrin universitetin tərəfindən xərclənməsi 

 

Niderland timsalında təhsil monitorinqi 

Niderlandda bu qiymətləndirmə 6 illik dövriyyə ilə aparılır. 2012-ci 

ildən bu daha effektiv olub. Niderlandda kadr potensialı institusional 

akkreditasiya vasitəsilə qiymətləndirilir. Təkmilləşmə ilə bağlı Niderlandda 

verilən müddət 2 ildir. Niderlandda “NVAO Governance” adı altında qrup 

fəaliyyət göstərir və sonradan bu müəssisə 6 aydan bir Nazirlər Kabinetinin 

qarşısında hesabat verir. 

Ümumi yanaşmada Ali təhsil üçün aşağıdakı məqamlara baxılır: 

rəsmi qeydiyyat-hesabatlar, təhsil haqları saytlarda qeyd edilir. 

araşdırmaların analizi 

proqramların analizi (təhsil standartları,təcrübə imkanları) 

Qiymətləndirmə kateqoriyası: 

→Ümumi standart qəbul edilmir, kəmiyyətə demək olar ki, baxılmır. Fərdi 

proqramlar təhlili əsas diqqət mərkəzindədir. Burada akademik standartdan çox 

peşə standartları qabardılır. 

→Reytinqlərin analizi: ölkədə milli və beynəlxalq ali təhsil müəssisələrinin, 

müəssisələrin reytinqi, uğur dərəcəsi, tələbələrin universiteti tərk etməsi və s. 

analiz edilir. 

→Sorğular: burada 2 istiqamətdə aparılır: 

1.işə götürənlər(sənaye) 

2.tələbələr arasında 

Proqramların modullarla keçirilməsi müasir Avropanın tam təhsil 

məqsədidir. Burada təhsil, kadr potensialının inkişaf etdirilməsi üçün modulla 

keçirilməli və bir dərsi 2 və daha artıq müəllim tədris etməlidir. Burada 

modulun son hissəsində sənayedən cəlb olunmuş mütəxəssislər mütləqdir. 

 

Təkliflər 

➢ Öyrənmə prosesində tədrisin planlaşdırılması və öyrənmə nəticələrinin əldə 

edilməsi cəmiyyət, iqtisadiyyat və əmək bazarının gözləntilərinə uyğun 

olmalıdır 

➢ Tədris prosesi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (ECT) uyğun keçirilir və ali 

təhsil səviyyəsində nəzərdə tutulan səlahiyyətlərə nail olmaq üçün xidmət 

göstərir. 
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➢ Öyrənmə və tədris prosesində müasir tədris materiallarından, innovativ, 

yaradıcı və interaktiv üsullardan və müasir texnologiyalardan istifadə təşviq 

olunmalıdır. 

➢ Elmi tədqiqat mövzusu ixtisasın profilinə uyğun olmalıdır və öyrənmə 

nəticələrinə nail olmağa xidmət etməlidir. Elmi tədqiqat işlərinin nəticələri 

nə qədər müasirdir, bu tədqiqatlar tədris sistemində tətbiq edilirmi? Bu 

layihələrdə tələbələrin iştirak məsələləri təhlil edilir. 

➢ Staj, İnternship öyrənmə nəticələrinə nail olmaq, praktiki bilik və 

bacarıqların artırılmasına xidmət edəcəkdir. Təcrübələrin  növləri, gediləcək 

yerlərin əhəmiyyəti, gedilən yerlərindəki təcrübə yerləşir və ixtisaslar 

saytlarda əks olunmalıdır. Burada tələbələrin qarşısında təcrübə 

rəhbərbərlərinin adları qeyd edilməlidir.Təcrübə rəhbərləri həm ali təhsil 

müəssisələri həm də digər müəssisədən olar. Bunlara rəhbərliyi adəti üzrə 

universitetlərdə olan kariyera mərkəzləri icra edir. Daha sonra isə passiv iş 

təcrübəsi olaraq tələbənin gələcək iş təminatı təhlil edilir. 

➢ Təhsil proqramları mütəmadi olaraq monitorinq edilməli və 

qiymətləndirilməlidir, maraqlı tərəflər, xüsusilə tələbələr və məzunlar 

prosesə cəlb olunmalı, nəticələrə əsaslanan tədris metodlarının 

qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi təmin edilməlidir. Məzunlar, ali 

təhsilli kadr potensialının qiymətləndirilməsinin son qiymətləndirilməsidir. 

Bu birbaşa olaraq (direct) reytinqə təsir edir. Burada həmçinin proqram 

bitdikdən sonra tələbənin neçə faizi işlə təmin olunub deyə araşdırılır. 

Burada 1il əvvəl iş tapan tələbələrin iş yerlərindəki sorğularla bağlı 

araşdırmalar olur. Sənaye müəssisələri məzundakı çatışmazlığı qeyd edirlər. 
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Typical specifications of development of mutual relations between 

higher education institutions and enterprises 

 

Характерные особенности установления взаимосвязей между 

высшими учебными заведениями (ВУЗ) и предприятиями 

 

Xülasə: Ali təhsil  eyni zamanda   iki sahənin - təhsil xidmətləri və 

əmək bazarının  maraq və  subyektlərinin  təsiri  altındadır.  Təhsil 

xidmətlərinin istehlakçıları olan tələbələr öz fəaliyyətinin nəticələrini əmək 

bazarında təqdim edirlər ki, onların da stehlakçıları iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələrinin müəssisələridir. 

Ali məktəblər əmək bazarının tələblərinin öyrənilməsində maraqlıdırlar. 

Çünki gənc mütəxəssislərin işə düzəlməsi probleminin əsas səbəblərindən biri 

yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin hazırlığında  əmək bazarının real tələblərinin  

nəzərə alınmaması olur. Problemin həlli yollarından biri ali məktəblərin ƏTP 

işlənib hazırlanmasını  müəssisələrlə birgə fəaliyyəti əsasında həyata  

keçirməkdən ibarətdir. Bu isə tədris prosesini  müasirləşdirməyə və bununla da, 

həm təhsil prosesinin effektivliyini, həm də ali məktəb məzunlarının 

müvəffəqiyyətlə məşğulluq  dərəcəsinin  yüksəldilməsini təmin edə bilər.  

Açar sözlər: ali məktəb, əmək bazarı, təhsil xidmətləri, gənc 

mütəxəssis, əsas təhsil proqramı (ƏTP).  

 

Abstract: Higher education is important for two sectors – education  

mailto:guliev56@mail.ru
mailto:gulnar.mammadli@yahoo.com
mailto:halila.mammadova@mail.ru


27  

Ali təhsil ocaqları ilə müəssisələr arasında qarşılıqlı əlaqələrin 

qurulmasının səciyyəvi xüsusiyyətləri   
 

services and labour market and it is influenced bu their subjects. Consumers of 

education services – students introduce results of their activities at the labour 

market and their consumers are enterprises of different sectors of the economy. 

Higher schools are interested in learning demands of the labour market. 

Because one of the reasons of the problem concerning young professionals’ 

employment is the fact that, real demands of the labour market aren’t 

considered in preparation of highly qualified professionals. One of the ways of 

solution for this problem is preparation of the basic education program by 

higher schools on the basis of joints activities with enterprises. It can cause 

modernization of the education process and thus, ensure improvement of 

efficiency of the education process and increase employment of graduates of 

higher schools successfully. 

Keywords: higher school, labour market, education services, young 

professionals, basic education program. 

 

Резюме: Высшее образование испытывает влияние одновременно 

двух сфер - интересов и субъектов образовательных услуг и рынка труда. 

Студенты, будучи потребителями образовательных услуг, представляют 

результаты своей деятельности на рынке труда, потребители которых 

являются предприятиями различных отраслей экономики.  

ВУЗы заинтересованы в изучении требований рынка труда. 

Поскольку одной из основных причин проблемы трудоустройства 

молодых специалистов становится учёт реальных требований рынка труда 

в подготовке специалистов высокой квалификации. Одним из способов 

решения проблемы заключается в реализации разработки ВУЗами главной 

образовательной программы на основе совместной деятельности с 

предприятиями. А это может обеспечить модернизацию учебного 

процесса, и, тем самым, повышение как эффективности учебного 

процесса, так и степени успешной занятости выпускников ВУЗов.        

Ключевые слова: высшая школа, рынок труда, образовательные 

услуги, молодой специалист, основная образовательная программа.  

 

Bazar  münasibətləri  sistemində  ali təhsil  eyni zamanda   iki sahənin 

maraq və  subyektlərinin  təsiri  altında olur: təhsil xidmətləri və əmək bazarı. 

Bir tərəfdən, ali məktəblər cəmiyyətə təhsil xidmətləri təqdim edir ki, bu  

xidmətlərin də istehlakçıları bilavasitə tələbələrdir. Digər tərəfdən, tələbələr - 

müəyyən  proqram çərçivəsində təhsil almış  mütəxəssislər,  öz fəaliyyətinin 

nəticələrini əmək bazarında təqdim edirlər  ki, onların da  istehlakçıları   
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iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin müəssisələridir.  Buna görə ali 

məktəblər əmək bazarının tələblərinin öyrənilməsində maraqlıdırlar. Bu onlara 

təhsil keyfiyyətinin əsas standartlarını, həmçinin bu və ya digər mütəxəssislərə 

tələbatın olduğunu  müəyyən etməyə imkan verir.  

Beləliklə, ali məktəblər və işəgötürənlər arasında sıx qarşılıqlı əlaqələrin 

mövcudluğuna obyektiv ehtiyac yaranır. Gənc mütəxəssislərin işə düzəlməsi 

probleminin əsas səbəblərindən biri yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin hazırlıq 

səviyyəsinin əmək  bazarının real təlabatından  bir qədər təcrid edilməsi olur və 

bu aşağıdakı aspektlərdə ifadə edilir:  

- birincisi,  müasir ali məktəb məzunları praktik olaraq müəssisədə 

işləməyə hazır deyillər. Belə ki, gənc mütəxəssislərin müəssisədə 

uyğunlaşmasına çox vaxt tələb olunur ki,  bu da öz növbəsində əmək 

məhsuldarlığını, müəssisənin rəqabətə davamlılığını aşağı salır;    

- ikincisi, ali məktəblər və iqtisadiyyatın real sektorları arasında sıx 

əlaqələrin olmaması, bu  sferada  struktur  disbalansına gətirib çıxarır: 

ölkəmizin bir çox regionlarında  bu  və  ya digər sahəyə aid  mütəxəssislər tələb 

olunur, həmin regionlarda yerləşən ali məktəblər isə başqa mütəxəssislər 

hazırlayır. Nəticədə sənaye  yüksəkixtisaslı kadr çatışmamazlığını hiss edir. 

Yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu ali  məktəblər ilə müəssisələr arasında 

müxtəlif formalarda qarşılıqlı əlaqələrin və əməkdaşlığın inkişafı ola bilər ki, bu 

da əmək bazarı tərəfindən mütəxəssislərə verilən tələbləri nəzərə almaqla təhsil 

prosesini təkmilləşdirməyə və bununla da tədris prosesinin effektivliyini 

yüksəltməyə  imkan verəcək. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, ali məktəblərlə 

biznes-birliklərin əməkdaşlığının bir çox növləri ali məktəbin həmin 

müəssisələr tərəfindən perspektivli, xüsusilə  də uzunmüddətli əlavə 

maliyyələşməsi  üsuludur.  

Hazırda ali məktəblərlə  müəssisələrin müxtəlif qarşılıqlı əlaqə formaları 

mövcuddur. Məlumatlara görə [3, 4] ölkəmizin müasir ali məktəbləri 

müəssisələrlə qarşılıqlı əlaqələrin aşağıdakı formalarına üstünlük verir (şək.1).  
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Şəkil 1. Ali məktəblər və müəssisələr arasında qarşılıqlı əlaqə  formaları. 

2000-ci illərin əvvəllərində ölkəmizin ali məktəblərində tələbələrin və 

məzunların məşğulluğuna yardım xidmətləri (“Start-karyera” mərkəzləri) 

yaradılmağa  başlanmışdır. Məzunların işlə təmin edilməsinə dəstək məqsədilə 

bu mərkəzlər çərçivəsində işəgötürənlərin cari (perspektiv) tələblərinin 

monitorinqi aparılmış və ali məktəb məzunlarına tələbat səviyyəsi təhlil 

edilmişdir. Onların fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinə aşağıdakılar daxildir:  

- tələbələrin vakansiyalar, təcrübə yerləri və əmək bazarındakı vəziyyət 

haqqında məlumatlandırılması;  

- CV tərtib edilməsində və iş müsahibəsinə  hazırlıq məsələləri ilə bağlı 

yardımın göstərilməsi, iş axtarışında və işə düzəlmədə məsləhətlərin verilməsi;  

- işə götürən şirkətlərlə əlaqələrin yaradılması və tələbələrin müxtəlif 

karyera tədbirləri (vakansiya yarmarkaları, karyera günləri, şirkətlərin  

təqdimatı və s.) çərçivəsində həmin şirkətlərlə tanışlığı; 
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 - yuxarı  kurs  tələbələri, aspirantlar,   ali məktəb məzunlarının  və s. 

karyera yüksəlişi və peşəkarlığını nəzərdə tutan vakansiyalar və təcrübə kursları   

haqqında  məlumatların təqdim edilməsi. 

Belə tədbirlər sayəsində məzunların əmək bazarında yaranmış 

vəziyyətini düzgün qiymətləndirməyə, aparıcı şirkətlərdə kadr idarəetməsinin 

müasir sistemləri ilə tanış olmağa  imkanları yaranır. Belə tədbirlərdə iştirak 

edən müəssisələr özlərini işəgötürən kimi reklam edir, gənc mütəxəssislər 

arasında öz imicini formalaşdırırlar.   

Lakin əməkdaşlığın bu formaları gələcək mütəxəssislərin hazırlığı 

prosesində şirkətlərin iştirakının fəal formalarını nəzərdə tutmur. Ali məktəb 

tələbələrinin  hazırlığı prosesində şirkətlərin fəal iştirakı faktiki olaraq, məcburi 

şərt hesab edilir, belə ki, məzunu gələcək iş yerinin real şəraitinə 

uyğunlaşdıraraq, fundamental akademik hazırlıq prosesini  ən müasir və 

qabaqcıl texnologiyalar, idarəetmə, biznes və korporativ mədəniyyət, işgüzar 

kommunikasiya və s. sahələrdə praktik  bilik,  bacarıq  və  vərdişlərlə  

tamamlayır.  

Əks təqdirdə məzun bu bilik və bacarıqları özünün birinci iş yerində 

səhvlərə yol verərək, müstəqil əldə etməyə məcbur olacaq və bu da həm 

tələbənin özünə, həm də işəgötürənə əlavə problemlər yaradacaq.  

Son zamanlar  artıq ali məktəb və müəssisələrin qarşılıqlı  əlaqələrində 

diqqət mərkəzində “istehlakçı” forması deyil,  müəssisələrdə fəaliyyət göstərən 

mütəxəssis  və   ekspertlərin  təhsil prosesində iştirakı forması  durur.  Qarşılıqlı 

əlaqələrin əsas formalarına aiddir:  

- mütəxəssislərin hazırlığına dair tədris proqramlarının və işçi 

planlarının (əsas təhsil proqramları – ƏTP) formalaşmasında işəgötürənlərin 

iştirakı; 

- tələbələrin istehsalat təcrübələrinin və diplom  layihələrinin partnyor - 

təşkilatda  təşkil edilməsi;  

- partnyor-təşkilatın sifarişi üzrə mütəxəssislərin məqsədli hazırlanması. 

Bu gün işəgötürənlərin ali məktəblərin ƏTP-nın formalaşması 

prosesində iştirakı təhsil prosesinin mütləq şərtidir.  

Ali məktəblərin ƏTP-nın işlənib hazırlanmasında birgə fəaliyyəti 

məzunların ümumi mədəni və bilik səviyyəsinə verilən tələbləri 

konkretləşdirməyə və əmək bazarının tələblərini və ali məktəbin imkanlarını 

nəzərə almaqla tədris planlarını işləyib hazırlamağa imkan verir [8, 9]. 

Şübhəsiz ki,  kadrların işəgötürülməsi və yerləşdirilməsi ilə məşğul olan 

işə götürən bu və ya digər  peşəkar funksiyaları yerinə yetirmək üçün hansı 

işçinin lazım olduğunu hər kəsdən yaxşı təsəvvür edir.  

Ali  məktəblərdə   ƏTP-nı  hazırlayarkən, əmək fəaliyyəti, onun 

funksiyaları və nəticələrinin təsviri yolu ilə  funksional təhlilin müştərək   
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aparılması zəruridir ki, bu da ali məktəb məzununun düşdüyü regional işçi 

bazarlarında, texnologiyalarda  və əməyin təşkilində dəyişiklikləri tez bir 

zamanda nəzərə almağa imkan verir.  

Funksional təhlil  konkret peşə sahəsi çərçivəsində  işəgötürənlərin 

fəaliyyət standartlarına tələblərin müəyyən edilməsindən başlayır. Burada 

məqsəd isə işçilərin müxtəlif   kateqoriyaları  üçün  real və  perspektivli 

istehsalat tələblərinin aşkar edilməsidir.  

Funksiyaları müəyyənləşdirdikdən sonra, yəni,  peşə fəaliyyətinin  həyata 

keçirilməsi üçün zəruri olan   müxtəlif   ixtisas, bilik və bacarıq səviyyələrinə 

malik müəyyən bir peşəyə yiyələnmiş işçi tərəfindən yerinə yetirilən  işlərdən  

sonra,  funksional xəritə tərtib edilir ki, bu da məzunun peşəkarlıq  modelinin və 

müvafiq tədris proqramlarının işlənib hazırlanmasının  əsasını təşkil edir.  

Bu halda, regional əmək  bazarının tələblərini nəzərə almaqla, 

ümummədəni və peşə bacarıqlarının əsası qoyulmuş  nümunəvi  ƏTP-da 

düzəlişlərin aparılması, bakalavr və ya magistrların peşə fəaliyyətinin növündən 

və müvafiq peşə bacarıqlarından  asılı olaraq ali məktəblərdə  ƏTP-nın 

profilinin müəyyən edilməsi   perspektivli hesab edilir.   

Beləliklə, ali məktəblər üçün  ƏTP-nın layihələndirilməsi zamanı 

işəgötürənlə qarşılıqlı əlaqə  aşağıdakı məsələlərin razılaşdırılmasını nəzərdə 

tutur: 

- sosial  sifariş  və işəgötürənlərin güman edilən   profil üzrə hazırlıqlı 

məzunlara olan tələblərinin  müəyyən edilməsini;  

- proqramın və təhsilin nəticələrinə görə məqsədin ifadə edilməsi: təhsili 

bitirdikdən  sonra hansı konkret  “məhsul” un alınmasını;  

- məzunun hansı növ fəaliyyətə və peşə məsələlərinin həllinə 

hazırlanmasını və  hansı peşə fəaliyyətini, hansı səviyyədə  yerinə yetirmək 

qabiliyyətinə malik olmasını;    

- bilik və təcrübənin  ifadə edilməsini (ümummədəni və peşə), bunlar  

isə tələbədə təhsil prosesində formalaşmalıdır (o cümlədən  regionun 

xüsusiyyətlərini əks etdirən profil daxil olmaqla); 

- hazırlıq prosesində formalaşan  biliklərin  zəruri fənn və təcrübələr ilə 

əlaqələndirilməsi və tələb olunan səriştəlilik və onu təşkil edən ƏTP-nın tərkib 

hissələrinin uyğunluğu üçün bir matrisin işlənib hazırlanmasını [1, 6]. 

Ali məktəbin,  məzunların  və  işəgötürənlərin qarşılıqlı maraq  və 

effektiv əlaqəsinin digər forması “universitet-tələbə-müəssisə” arasında 

üçtərəfli müqaviləyə əsaslanan məqsədli təhsilə yönəldilmişdir. 

Bu müqavilə çərçivəsində işəgötürən təcrübə yerlərini təqdim edərək, 

tələbənin praktik hazırlığına şərait yaradır, təhsil müddətində yüksək 

nailiyyətlər əldə etdiyinə görə tələbəni həvəsləndirir. 
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Belə müqavilə hər bir tərəfin  öz hüquqlarını və məsuliyyətlərini dərk 

etməyə imkan verir. 

Müəssisənin əsas vəzifəsi gənc mütəxəssisi ali məktəbi bitirdikdən sonra 

təhsil aldığı ixtisas üzrə işlə təmin etməkdir. Bu həmçinin tədris prosesinin 

keyfiyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. 

Tələbə müəssisənin tələblərinə və ya öz arzularına uyğun olaraq, 

gələcək peşə fəaliyyətində ona zəruri olan əlavə fənləri öyrənir. 

Bu halda tələbə anlayır ki, ali məktəbi  bitirdikdən  sonra  onun nəinki 

kifayət qədər nəzəri bilik səviyyəsi, həm də konkret müəssisədə praktik iş 

təcrübəsi, habelə iş yeri olacaq. 

İnteqrativ qarşılıqlı əlaqənin meyarları aşağıdakılardır: 

- konkret peşə və ali  məktəb məzunlarının maksimal dərəcədə işlə 

təmin olunması;  

- əməkdaşlıq haqqında uzunmüddətli müqavilələrin sayı; 

- peşə və ali təhsil müəssisəsinin saxlanması üçün əlavə maliyyələşmə 

mənbələri və xərclərin alternativ kompensasiyası  yollarının olması; 

- biznes-strukturların, tədqiqat layihələrinin və təhsil proqramlarının 

uzlaşması; 

- qonaqpərvərlik üzrə innovasiya-informasiya mərkəzlərinin yaradılması 

və inkişafı;    

- gənc mütəxəssislərin öyrədilməsində proqram və texnologiyalarla 

təmin edilməsi  məqsədilə təhsil-elm-istehsalat mərkəzlərinin yaradılması;   

- tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və təhsildə, elmdə, biznesdə  

innovativ texnologiyaların inkişafı. [5, 7]. 

  Peşə və ali təhsil sisteminin hazırladığı biznes-birliklərin tələblərinə 

cavab verən kadrların yeni keyfiyyətli strukturunu təmin etməyə imkan verən 

mexanizmlərdən biri də partnyor əməkdaşlığıdır [11, 12]. 

 Əməkdaşlıq partnyorların resurs potensialının birgə istifadəsi şəraitində  

regional təhsil və istehsalat sistemlərinin qarşılıqlı təsirinin təşkilati forması  

kimi nəzərdən keçirilir. Belə əməkdaşlığın yaradılmasında məqsəd yeni 

texnologiyaların mənimsənilməsi, hazırlanan mütəxəssislərin peşəkarlığıının və 

əməkdaşlıq edən  subyektlərin  rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsidir [2, 10]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, təhsil və istehsal strukturlarının inteqrasiya 

prosesi dövlətin dəstəyi ilə güclənir və bildirilir ki,  “peşə təhsili sisteminin 

inkişafı işəgötürənlərin təhsil prosesinin bütün mərhələlərində iştirakının 

genişləndirilməsini nəzərdə tutur” [2]. 

Beləliklə, ali  məktəb və biznesin qarşılıqlı əlaqəsi müasir ali təhsil 

sisteminin inkişafında mühüm bir haldır. Ali təhsil sistemi ilə əmək bazarı 

arasındakı  əməkdaşlığın formalaşması əmək bazarı tərəfindən mütəxəssislərə 

verilən tələbləri nəzərə almaqla,  tədris prosesini müasirləşdirməyə və bununla  
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Ali təhsil ocaqları ilə müəssisələr arasında qarşılıqlı əlaqələrin 

qurulmasının səciyyəvi xüsusiyyətləri   
 

da, həm təhsil prosesinin effektivliyini, həm də ali məktəb məzunlarının 

müvəffəqiyyətlə məşğulluq  dərəcəsinin yüksəldilməsinə imkan verir. 
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XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanda turizmin 

inkişafı 

 

Development of tourism in Azerbaijan (70-80 years of XX century) 

 

Развитие туризма в Азербайджане (70-80 гг.  XX века) 

 

Xülasə: Azərbaycan Respublikasında sovet dövrü turizm-ekskursiya 

fəaliyyətinin dinamikasının təhlili sübut edir ki, onun kütləviliyi 1970-1988-ci 

illərə təsadüf edir. Bu illərdə turizmin maddi-texniki bazası formalaşmış, turizm 

kütləvi hal almış, onun yeni növləri geniş yayılmış, ekskursiya proqramları 

rəngarəngləşmiş, insanların ən müxtəlif tələbatlarını ödəyə bilən bir sahəyə 

çevrilmişdi. Bütün bunların həyata keçirilməsində ümummilli lider Heydər 

Əliyevin rolu danılmazdır. 

Açar sözlər: turizm, tarix, Azərbaycan, inkişaf, Heydər Əliyev. 

                                                         

Abstract: The analysis of the dynamics of tourism and excursion activities 

in the Republic of Azerbaijan during the Soviet era shows that its peak falls on 

1970-1988's. During this period, the material and technical base for tourism was 

established, new types and various tour programs which had result that tourism 

has become the industry capable to satisfy public needs were created. The role 

of Heydar Aliyev in the implementation of this is undeniable. 

Key words: tourism, history, Azerbaijan, development, Heydar Aliyev. 

                 

Резюме: Анализ динамики туристско-экскурсионной деятельности в 

Азербайджанской Республике в советское время показывает, что ее 

массовость приходится на 1970-1988-е годы. В указанный период 

сформировалась материально-техническая база туризма, были созданы 

новые виды туризма, разнообразились экскурсионные программы, туризм  
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превратился в отрасль, способную удовлетворять самые разные 

потребности населения. В осуществлении всего этого неоспорима роль 

Гейдара Алиева. 

Ключевые слова: туризм, история, Азербайджан, развитие, Гейдар 

Алиев.   

 

Son zamanlar ölkəmizdə turizmin sürətli inkişafı, ölkə Prezidentinin bu 

sahəyə xüsusi önəm verməsi tədqiqatçıları özünə cəlb edir. Ölkə turizmin 

müxtəlif aspektləri – iqtisadçıların, coğrafiyaşünasların, kulturoloqların və 

digərlərinin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Bu sahəyə tarixçilərin də diqqəti 

nəzərə çarpır. Ölkə turizminin tarixinə belə marağın olması fikrimizcə sovet 

dövründə mövzunun hərtərəfli tədqiqat üçün bağlı olması, həmçinin keçmişdəki 

hadisələrin obyektiv işıqlandırılmasına cəmiyyətin təlabatı ilə izah olunmalıdır.  

Turizmin tarixinin öyrənilməsi hələ sovet dövründə çox böyük rekreasiya 

potensialı olan regionlar üçün daha aktualdır. Belə regionlardan biri də 

Azərbaycan Respublikasıdır. Bu günə kimi turizmin inkişafının bir çox 

məsələləri lazımi səviyyədə öyrənilməmişdir.  Azərbaycan Respublikasında 

sovet dövrü turizm-ekskursiya fəaliyyətinin dinamikasının təhlili sübut edir ki, 

onun kütləviliyi 1970-1988-ci illərə təsadüf edir. Bu illərdə turizmin maddi-

texniki bazası formalaşmış, turizm kütləvi hal almış, onun yeni növləri geniş 

yayılmış, ekskursiya proqramları rəngarəngləşmiş, insanların ən müxtəlif 

tələbatlarını ödəyə bilən bir sahəyə çevrilmişdi. 

Sovet turizm sənayesi bir neçə sektora (“İnturist” ÜSC, Turizm və 

ekskursiyalar üzrə Mərkəzi Şura, “Sputnik” beynəlxalq gənclər turizm bürosu) 

bölünmüşdü. Bu sistem bütün ölkədə turizm-ekskursiya hərəkatının əhəmiyyətli 

dərəcədə genişləndirilməsinə imkan verirdi. Turizm təşkilatları ilk növbədə 

ölkədə müxtəlif əlamətdar hadisələrin bayram edilməsinə, ikinci- 

zəhmətkeşlərin və tələbələrin birliklərinin yaranmasına, üçüncüsü-dostluq 

qatarlarının, reyslərinin və kruizlərinin təşkilini özündə birləşdirən xüsusi 

proqramlar hazırlamışdılar. Doğma yerlərin tarix və mədəniyyət abidələri, 

təbiəti, sovet xalqının iqtisadiyyat, elm və təhsildəki nailiyyətləri ilə tanışlıq hər 

bir turizm səfərinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdi. 

Maraqlı məqam ondan ibarət idi ki, müasir dövrümüzdən fərqli olaraq o 

zaman turizm və ekskursiyaların inkişafı ilə bağlı işlər sosial-iqtisadi, coğrafi, 

nəqliyyat, iqlim, demoqrafik və digər amillərin tədqiqatına əsaslanırdı. 

Turistlərin mehmanxana və bazalarda səmərəli yerləşdirilməsi məqsədilə turist 

axınının, turist-ekskursiya xidmətlərinə tələbin ilkin öyrənilməsi həyata 

keçirilir, istifadə ediləcək rayonun təbii-iqlim şəraiti tədqiq edilir, əmək 

ehtiyatları və nəqliyyat imkanları üzə çıxarılır, həmçinin bir sıra digər məsələlər 

öyrənilirdi.  
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Bu dövrdə turizm insanların dünyagörüşlərinin və mədəniyyətlərinin 

yüksəldilməsində, fəal istirahətin, rekreasiya və sağlamlıq işinin təşkilində 

mühüm vasitələrdən birinə çevrilmişdi. Turizm-ekskursiya sahəsinin 

təkmilləşdirilməsi cəmiyyətin iqtisadi inkişafında da əks olunurdu. Təbii 

gözəlliklərə və mədəniyyət abidələrinə malik Azərbaycan Respublikasında 

turistlərin qəbulu üçün yeni obyektlərin  yaradılması dövlətin gəlirlərinin 

artmasına bilavasitə təsir edirdi. 

Turizm-ekskursiya xidmətləri çox aydın şəkildə sosial yönüm kəsb 

etdiyindən zəhmətkeşlərin asudə vaxtlarının təşkili problemi daha çox aktual 

idi. Nəticədə yeni turizm növləri, məsələn, ailəvi turizm meydana gəldi, səyahət 

və ekskursiyaların təşkili zamanı yeni metodlardan istifadə edilməyə başlanıldı. 

Həmkarlar ittifaqları kütləvi turizmin ucuzlaşdırılması üçün bir sıra yeni 

tədbirlərə əl atdılar: gediş haqqında güzəştlər,  pulsuz yollayışlar, səyahətin 

qeydiyyatını sadələşdirilməsi və s. 

SSRİ-də turizmin təşkili strukturunda yeni dövr Sovet İttifaqı Kommunist 

Partiyasının Mərkəzi Komitəsi (Sov.İKP MK), SSRİ Nazirlər Soveti və 

Ümumittifaq Həmkərlar İttifaqları Mərkəzi Şurasının (ÜHİMŞ) 1969-cu ilin 

may ayında qəbul etdikləri “Ölkədə turizm və  ekskursiyaların sonrakı inkişafı 

tədbirləri haqqında” adlı Qərarı ilə başlandı. Qərara əsasən turizm-ekskursiya 

işi əhaliyə xidmət üçün nəhəng sənayeyə çevrilməli idi [17,səh.91]. 

Azərbaycana yeni rəhbər təyin edilmiş Heydər Əliyevin  təşəbbüsü ilə 

avqust ayının 12-də   “Respublikada Turizm və ekskursiyanın daha da inkişaf 

etdirilməsi tədbirləri haqqında” adlı Azərbaycan KP MK, Azərbaycan Nazirlər 

Soveti və Azərbaycan Həmkərlar İttifaqları Şurası (AHİŞ)  378 saylı  birgə 

qərarı qəbul edildi. Qərarda qeyd edilirdi ki, “Respublikada turizmin və 

zəhmətkeşlərin kütləvi istirahətinin təşkilinin daha da inkişaf etdirilməsi 

tədbirləri haqqında” 16 may 1967-ci ildə 280 saylı qərarı  bir sıra nazirlik, idarə, 

vilayət, şəhər və rayon partiya komitələri, Azərbaycan LKGİ MK-sı, Həmkərlar 

İttifaqının respublika və rayon şöbələri, xalq deputatları sovetinin yerli icraiyyə 

komitələri tərəfindən lazımınca yerinə yetirilmir. 

 Rayonların heç də hamısında turist klubları, turizm seksiyaları 

yaradılmamış, bir çox turizm bazaları primitiv abadlaşdırılmış, onlarda idman-

oyun meydançaları təşkil edilməmişdir. Bakı Şəhər İcraiyyə komitəsi və 

respublika avtomobil nəqliyyatı nazirliyi ekskursiya büroları  və turist klublarını 

lazımi sayda komfortlu nəqliyyat vasitələri ilə təmin etmir, Azərbaycan Dəmir 

yolları İdarəsi heç də həmişə onlara  turistlərin daşınması üçün ixtisaslaşmış 

qatarlar ayırmır” [3,səh.2]. 

 Qərarda turizm-sağlamlaşdırma müəssisələrinin tikintisinin də lazımi 

səviyyədə aparılmadığı vurğulanaraq qeyd edilirdi ki, “göstərilən obyektlər üzrə 

1968-ci ildə plan cəmi 62%, 1969-cu ilin 6 ayı ərzində isə 15.1% yerinə  
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yetirilmişdir. 1968-ci ildən tikintisinə başlanılmış “Turist” mehmanxanasında 

1969-cu ilin 1 iyuluna kimi 1554.8 min ümumi smeta dəyərindən cəmi 496.9 

min rubl xərclənmişdir. Zaqatala, Qutqaşen (indi Qəbələ), Nabran və Şuşadakı 

turbazaların tikintisi çox ləng aparılır” [3,səh.2]. 

 Qərarda ayrı-ayrı nazirlik və rayon rəhbərlərinin yarıtmaz işi 

vurğulanaraq göstərilir ki, “Əli-Bayramlı (indi Şirvan), Astara, Lənkəran, 

Masallı, Yardımlı, Kəlbəcər, Qazax, Tovuz, Şamxor (indi Şəmkir) və digər 

rayonların partiya, sovet, komsomol və həmkərlar təşkilatlarının rəhbərləri  

zəhmətkeşlərə turist-ekskursiya xidmətlərinin təşklinə lazımi diqqət yetirmirlər, 

turist yürüşlərinin, səfərlərinin və ekskursiyalarının keçirilməsində ekskursiya 

büroları və turizm bölmələrinə yardım etmirlər. 

 Ticarət nazirliyi və AZƏRITTIFAQ turist bazalarını təzə ərzaq, meyvə 

və tərəvəzlə qeyri-qənaətbəxş və böyük fasilələrlə təmin edir. Respublikanın 

şəhər və rayonlarında əhalinin turist avadanlıqlarının icarəsinə olan təlabatları 

lazımınca təmin edilmir” [3,səh.2]. 

 Bütün bu çatışmazlıqların aradan qaldırılması, eyni zamanda  

zəhmətkeşlər və təhsil alan gənclər arasında kütləvi turizmin və ekskursiyaların 

inkişaf etdirilməsi, turizm-ekskursiya şəbəkələrinin genişləndirilməsi və onların 

fəaliyyətinin gücləndirilməsi, turizm-ekskursiya kadrlarının peşəkarlığının 

qaldırılması, turizm-ekskursiya işinin əhaliyə yüksək səviyyədə xidmət göstərən 

iri bir sahəyə çevrilməsinin təmin edilməsi Azərbaycan KP MK, Azərbaycan 

SSR Nazirlər Soveti və  AHİŞ  Qərarı ilə Azərbaycan KP Vilayət, şəhər və 

rayon komitələrinə, Naxçıvan MR Nazirlər Sovetinə, DQMV icraiyyə 

komitəsinə, şəhər və rayon xalq deputatları sovetinə, AHİŞ-ın Azərbaycan 

Turizm Şurasına, həmkarların respublika komitələri və rayon şöbələrinə, 

Azərbaycan LKGİ MK-nə, Maarif  Nazirliyinə, Peşə-texniki təhsil üzrə 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Dövlət Komitəsinə bir vəzifə olaraq 

tapşırıldı. Qərara əsasən həmin təşkilatlar “Bunun üçün: 

a) Şəhər ətrafı istirahət zonaları, turist-sağlamlaşdırma düşərgələri,balıqçı 

və ovçu evləri, uşaq turist düşərgələri yaratsınlar və bunun üçün 

təsərrüfat, həmkarlar və digər təşkilatların vəsaitlərindən müəyyən 

olunmuş qaydada istifadə etsinlər. 

b) Turist avadanlıqları kirayə verən məntəqələr şəbəkəsini inkişaf 

etdirmək, kollektiv istifadə üçün müəssisə və təşkilatlarda, təhsil 

müəssisələrində və şəhərətrafı istirahət zonalarında bu işi təşkil etmək; 

rayon və şəhər turist klubları, turist avadanlıqları kirayə məntəqələri, 

ekskursiya və səyahət büroları, turizm şuraları üçün müvafiq yerlər 

ayrılsın. 
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c) Turizm üzrə Respublika Şurası Həmkərlar İttifaqının Kurortları 

İdarəetmə Şurası ilə birlikdə payız-qış mövsümündə turistlərin qəbulu 

və yerləşdirilməsi üçün sanatoriya-kurort müəssisələrinin imkanlarından 

istifadə üçün tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirsinlər” [3,səh.4]. 

Qərarda  muzeylərdə, bədii sərgilərdə və tabeçiliyində olan digər 

obyektlərdə ekskursiya işinin gücləndirilməsi, bu obyektlərin qaydaya 

salınması, ətrafının abadlaşdırılması, ekspozisiyaların yaxşılaşdırılması, onları 

yüksək ixtisaslı peşəkar bələdçilərlə komplektləşdirilməsi, muzey və sərgi 

bələdçi kitablarının və məlumat kitabçalarının buraxılışının artırılması, tamaşa, 

kino və digər kütləvi tədbirlərə getmək üçün turistlərin biletlərlə təmin edilməsi 

Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinə həvalə edilirdi. 

Qərarın IV bəndində qeyd edilirdi ki, “Respublika kənd zəhmətkeşlərinin 

Bakı şəhərinə təşkil edilən mədəniyyət qatarlarına olan böyük marağını nəzərə 

alaraq Respublika Turizm Şurasına, Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinə, 

Azərbaycan Dəmir yolları idarəsinə, vilayət, rayon partiya komitələrinə və 

rayon icraiyyə komitələrinə tapşırılsın ki, hər il sentyabr ayından may ayına 

kimi bu reysləri ekskursiya və mədəni xidmət formasında təşkil 

etsinlər”[3,səh.4]. 

 Qəbul edilən qərarda turistlərin gecələmələrinin təşkili üçün tapşırıqlar öz 

əksini tapmışdır. Belə ki, Bakı, Kirovabad (indi Gəncə), Sumqayıt şəhər xalq 

deputatları sovetinin icraiyyə komitələrinə, Azərbaycan SSR ali və orta ixtisas 

təhsili nazirliyinə, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Peşə təhsili üzrə Dövlət 

komitəsinə zəhmətkeşlərin və təhsil alan gənclərin istirahətini daha geniş təşkil 

etmək və onlara göstərilən ekskursiya xidmətlərinin həcmini əhəmiyyətli 

dərəcədə artırmaq üçün turizm üzrə Azərbaycan Şurasının turizm-ekskursiya 

təşkilatlarına və Azərbaycan SSR maarif nazirliyinə kirayə şərtləri ilə 

mehmanxanalarda, tətil günlərində isə eləcə də yataqxanalarda yerlər ayırmaları 

həvalə edilirdi. 

Bəhs etdiyimiz Qərarda turistlərin daşınması məsələsinə də xüsusi diqqət 

yetirilirdi. Bu məqsədlə Azərbaycan SSR avtomobil nəqliyyatı nazirliyinə, 

həmçinin Bakı, Kirovabad (Gəncə), Sumqayıt şəhər xalq deputatları sovetinin 

icraiyyə komitələrinə turizm-ekskursiya təşkilatlarının sifarişi əsasında lazımi 

sayda komfortlu avtobusların ayrılması tapşırılır, zəhmətkeşlərə turizm-

ekskursiya xidmətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması və yaxşılaşdırılması 

məqsədilə Azərbaycan Dəmir yolları İdarəsinə aşağıdakılar həvalə edilirdi: 

a) “Turizm üzrə Respublika şurasının sifarişi əsasında turistlər üçün lazımi 

sayda vaqonlar və qatarlar ayırsın; 

b) Turist-ekskursiya qatarları üçün Yalama stansiyasından Nabrana qədər 

dəmiryolu xəttinin çəkilməsi üçün Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə 

bir ay müddətində təkliflər versin” [3,səh.4]. 
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Qərarın VIII bəndində səyahət edənlərin qidalanmasının yaxşılaşdırılması 

öz əksini tapmışdır. Belə ki, şəhərətrafı zonalarda istirahət edənlərin və turistlər 

üçün ictimai iaşənin təşkili  və turist avadanlıqları satışını yaxşılaşdırmaq və 

ixtisaslaşdırılmış “Turist” mağazalar şəbəkəsinin genişləndirilməsi Azərbaycan 

SSR Ticarət nazirliyinə və Azərrittifaqa həvalə edilir, həmçinin Xudat-Yalama 

sahil zonasında yerləşən istirahət evləri, turist-sağlamlaşdırma müəssisələri və 

pioner düşərgələrini qida məhsulları ilə təmin edilməsinin yaxşılaşdırılması və 

operativ rəhbərliyi təmin etmək məqsədilə 1970-ci ilin ilk rübündə Xudat 

qəsəbəsində Azərbkurortticarətin Xaçmaz şöbəsi yaradılması nəzərdə tutulurdu. 

Azərbkurortticarət şöbəsinin fəaliyyət zonasının müəyyən edilməsi Xaçmaz 

rayon icraiyyə komitəsinə, bu zonada yerləşən ticarət müəssisələrinin 

qanunamüfaviq qaydada Ticarət Nazirliyinə verilməsi məsələsinin həlli 

AZƏRITTIFAQa tapşırılırdı. Eyni zamanda turist yürüşləri üçün əlverişli olan 

və uzunmüddətli saxlanılması mümkün olan yarımfabrikat qida məhsullarının 

assortimentinin genişləndirilməsi, istehsalı və satışının artırılması Qida 

Sənayesi Nazirliyi, Ət və Süd sənayesi Nazirliyi, ”Xəzərbalıq” istehsalat 

idarəsi, Ticarət nazirliyi və AZƏRITTIFAQa həvalə edilirdi [3,səh.4]. 

Qərarda turistlərin gecələməsi üçün yeni obyektlərin yaradılması da öz 

əksini tapmışdır. AHİŞ-nın Turizm üzrə Şurasına 1971-75-ci illər üçün 

turbazalar, mehmanxanalar və pansionatlar tikintisinin 1 ay ərzində 

planlaşdırılması və Dövlət Plan Komitəsi, Azərbaycan Nazirlər Soveti ilə 

razılaşdırılması yaşıl massivlərdə və sututarların yaxınlığındakı ərazilərdə, 

həmçinin əlverişli yolu və mühəndis kommunikasiyası olan yerlərdə turist 

bazaları, mehmanxana, kempinq, avtopansionat, stasionar və çadır turizm-

sağlamlaşdırma düşərgələri üçün (tikintinin sanitar normaları gözlənilməklə) 

torpaq sahəsinın ayrılması rayon (şəhər) Xalq Deputatları Sovetinin İcraiyyə 

Komitələrinə vəzifə olaraq tapşırılırdı [3,səh.5]. 

Xudat-Yalama dəniz sahilində tikintinin tənzimlənməsi məqsədilə: - 

Azərbaycan SSR  

Dövlət Tikinti komitəsinə dəniz sahili zonanın planlaşdırma sxeminin 

hazırlanmasını 1970-1971-ci il büdcə planına daxil etməsi tapşırıldı, 1969-cu il 

ərzində bu zonada perspektiv 1980-ci ilə kimi olan dövr üçün sanatoriya-

sağlamlaşdırma və turizm müəssisələrinin inkişafının Əsaslandırılmış planının 

Azərbaycan SSR Dövlət Tikinti Komitəsinə təqdim edilməsi Respublika Plan 

komitəsi ilə razılaşdırılmış formada  Kurortların idarə edilməsi və Turizm 

Şuralarına  həvalə edildi. Sənaye Tikinti Nazirliyi, Kənd Tikinti Nazirliyi, 

“Xəzərdəniztikinti” trestinin rəhbərlərindən tikinti tempinin artırılması, turist 

mehmanxana və bazalarının tikintisində keyfiyyətin artırılması və onların 

vaxtında istismara verilməsi tələb edildi. 

Zəhmətkeşlərə fasiləsiz turist-ekskursiya xidmətləri göstərmək üçün  
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Azərbaycan Turizm Şurasının sifarişi əsasında avtomaşın, mexanizm və 

aqreqatları lazımi sayda ehtiyat hissələri ilə təmin etmək Respublika 

“Azərkəndtexnika” birliyinə bir vəzifə olaraq tapşırıldı, “Turist” mehmanxanası 

istifadəyə verilənədək Azərbaycan SSR-ə AHİŞ-nın xətti ilə, ümumittifaq 

marşrutlarla, mədəniyyət qatarları və d. ilə gələn turistlərə xidmət üçün “Bakı” 

mehmanxanasından istifadə edilməsi Bakı şəhər icraiyyə komitəsinə həvalə 

edildi. Qərara əsasən 

Ümumtəhsil məktəblərində turizm-ekskursiya və diyarşünaslıq işlərinin daha da 

genişləndirilməsi, uşaq turizm-ekskursiya təşkilatlarının fəaliyyətinin 

yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görməsi Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinə 

tapşırıldı. [3,səh.5]. 

Qəbul edilmiş qərara uyğun olaraq 1969-cu ildə Mingəçevirdə 250 

nəfərlik mehmanxana tikintisinə başlanıldı [11], 1970-ci ildə Zaqatala və 

Şuşada hər biri 100 yerlik turbazalar tikilərək turistlərin istifadəsinə verildi. 

1973-cü ildə Bakı şəhərində xarici turistlər üçün nəzərdə tutulmuş 1040 yerlik 

“Azərbaycan” mehmanxanası tikildi. 1975-ci ildə Qəbələdə 342 yerlik 

“Qafqaz” turizm bazası, Nabranda 400 yerlik “Dostluq” turbazası və Bakı 

şəhərində 342 yerlik “Turist” mehmanxanası istifadəyə verildi. 1978-ci ildə isə 

Bakı şəhərində xarici qonaqlar üçün nəzərdə tutulmuş – “İnturist” sisteminə 

daxil olan 200 yerlik “Moskva” mehmanxanası istifadəyə verildi [10,səh.230]. 

1970-ci ildə SSRİ-də turist marşrutlarının təhlükəsizliyi ilə əlaqədar əsas 

normativ sənədlər paketi hazırlandı və qəbul edildi.  Turist qruplarının 

formalaşdırılması, sənədlərin tərtibi, marşrutların hazırlanması və s. qaydaya 

salındı[18]. Lazımi tələbləri yerinə yetirən turistlərə idman dərəcələri və “SSRİ 

idman ustası” adı verilirdi. 

Turizmin normativ-hüquqi bazası ötən əsrin 70-ci illərinin ikinci 

yarısından formalaşmağa başladı. 1977-ci ildə qəbul olunmuş SSRİ 

Konstitusiyasında ilk  dəfə olaraq bədən tərbiyəsi, idman və turizmin məqsəd və 

vəzifələrini təsdiq etdi (SSRİ Konstitusiyasının 20, 24, 41-ci maddələri). 1978-

ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan SSR Konstitusiyasına (Əsas Qanuna) əsasən 

“vətəndaşların istirahət hüququ mədəni-maarif və sağlamlıq müəssisələri 

şəbəkəsinin genişləndirilməsi, kütləvi idmanın, bədən tərbiyəsinin və turizmin 

inkişaf etdirilməsi ilə... təmin olunur”[8]. Qanunvericilikdə çoxlu sayda norma 

və normativ aktlar (xüsusən müəssisə səviyyəsində) mövcud idi. Direktiv 

orqanlar turizmə əhalinin sağlamlığının qorunması üçün vahid tədbirlər sistemi 

prizmasından yanaşırdılar [16]. 

 Əhalinin tələbatını ödəmək üçün 1969-cu ildə Sumqayıt və Naftalan 

şəhərlərində, 1971-ci ildə Xankəndi şəhərində, 1972-ci ildə Mingəçevir 

şəhərində, 1978-ci ildə Naxçıvan şəhərində, 1980-ci ildə isə Lənkəran şəhərində 

ekskursiya büroları açıldı. 
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1980-ci il dekabr ayının 27-də Azərbaycan KP MK, Azərbaycan NS və AHİŞ 

“Respublikada turizm-ekskursiya işinin təkmilləşdirilməsi və inkişafı haqqında” 

537 saylı birgə qərar qəbul etdilər [4,səh.1]. Qərarda qeyd edilirdi ki, 

“Azərbaycanda turizm-ekskursiya işinin inkişafında ciddi çatışmazlıqlar vardır. 

Turizm bazaları və mehmanxanaların inşası tez-tez müəyyən edilmiş müddətə 

əməl edilmədən aparılır. Bakı şəhərindəki “Abşeron” mehmanxanası 1968-ci 

ildən inşa edilir. Onun istismara verilməsi ildən-ilə keçirilir. Bəzi turizm-

ekskursiya müəssisələrində turistlərin qidalanması, onların nəqliyyatla, turist 

inventar və avadanlıqları ilə təminatında çatışmazlıqlar baş verir ki, bu da 

zəhmətkeşlərin haqlı narazılığına səbəb olur. Turizm-ekskursiya 

müəssisələrində kadrların seçilməsi, hazırlanması və peşəkarlıqlarının 

artırılması, onların ideya-siyasi tərbiyələndirilməsi tam şəkildə müasir tələblərə 

cavab vermir” [4,səh.2].   

Bütün bunları nəzərə alaraq ölkədə Turizm-ekskursiya işinin daha da 

inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün Azərbaycan KP MK, Azərbaycan 

SSR NS və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Şurası H.Əliyev,  A.İbrahimov və 

Z.Hüseynovanın imzası ilə yuxarıda adı çəkilən Qərar qəbul etdilər. Qərarın II 

bəndində Azərbaycan KP vilayət, şəhər və rayon partiya komitələri, Naxçıvan 

MSSR Nazirlər Soveti, DQMV icraiyyə komitəsi, şəhər və rayon xalq 

deputatları Sovetinin icraiyyə komitələri, həmkarların vilayət İttifaqları və 

respublika komitələri, Azərbaycan LKGİ MK-i, Azərbaycan SSR Dövlət Plan 

Komitəsi, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Xarici Turizm İdarəsi, 

Azərbaycan Respublika Turizm və ekskursiya şurası, Mədəniyyət nazirliyi, 

Maarif nazirliyi, Ali və orta ixtisas təhsili nazirliyi, peşə-texniki təhsil üzrə 

Azərbaycan SSR Dövlət komitəsi digər maraqlı nazirlik və müəssisələrlə 

birlikdə respublikada turizm-ekskursiya işinin daha da inkişafı üçün tədbirlər 

həyata keçirmələri, xidmətin həcminin və keyfiyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə 

yüksəldilməsinin, təqdim edilən xidmətlərin növlərinin və formalarının 

təkmilləşdirilməsinin, turizm-ekskursiya müəssisələri şəbəkəsinin 

genişləndirilməsini təmin etmələri tapşırılırdı. 

 Qeyd edilirdi ki, “Zəhmətkeşlərin və təhsil alan gənclərin ideya-siyasi, 

əmək və mənəvi tərbiyələrini yaxşılaşdırmaq məqsədilə, təlim-tərbiyə 

prosesində doğma diyarın və ölkənin tarixinin, təbiətinin və mədəniyyətinin 

öyrənilməsində, sağlamlığın möhkəmləndirilməsində və əhalinin asudə 

vaxtından səmərəli istifadəsi üçün Turizm və ekskursiyaların imkanlarından 

tam şəkildə istifadə edilsin. Turist yürüşləri, səyahətlər və ekskursiyaların 

respublikamızın və ölkəmizin iqtisadi, elmi və mədəni nəaliyyətlərinin geniş 

təbliğatına yardım etməsinə nail olunsun. 

 Əmək kollektivlərində və təhsil müəssisələrində, xüsusən də peşə-

texniki və orta məktəblərdə, yaşayış yerlərində turizm-ekskursiya işinin  
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gücləndirilməsi təmin edilsin. Turist klublarının, bölmələrinin, dərnəklərinin 

şəbəkəsinin genişləndirilməsi, onların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üçün 

tədbirlər həyata keçirilsin. Ailə turizmi və avtoturizmin daha da inkişaf 

etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilsin. 

Turizm səyahətləri və ekskursiyalardan əmək qabaqcıllarının və 

sosilaizm yarışı qaliblərinin mükafatlandırılması, zəhmətkeşlərin və təhsil alan 

gənclərin məzuniyyət, tətil  

və həftəsonu istirahətləri üçün geniş istifadə edilsin” [4,səh.3]. 

Qərarın III bəndi turizm-ekskursiya işinin ideya məzmununa həsr olunmuşdur. 

Burada göstərilirdi ki, “Azərbaycan KP vilayət, şəhər və rayon komitələri 

turizm-ekskursiya işinin ideya məzmununa nəzarəti gücləndirsinlər. Turizm-

ekskursiya müəssisələrinin kadrlarının seçilməsi, yerləşdirilməsi və ideya-siyasi 

tərbiyəsinə daha çox diqqət yetirsinlər. Bu müəssisələr partiya təşkilatlarının 

rəhbərliyini yaxşılaşdırsınlar, onlarda yüksək tələbkarlıq və məsuliyyət 

şəraitinin yaradılmasına, turizm və ekskursiyaların effektivliyinin və turistlərə 

göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olsunlar” [4,səh.3]. 

Qərarın 4-cü bəndində  Azərbaycan LKGİ və Azərbaycan Respublikası 

turizm və ekskursiya şurasına aşağıdakılar həvalə edilirdi: 

1)  Respublika dövlət tikinti komitəsi ilə birlikdə 1983-cü ildən gec 

olmayaraq respublikada turizmin perspektiv inkişaf sxemini 

hazırlasınlar və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə təqdim etsinlər. 

2) Turizm-ekskursiya müəssisələrinin abadlaşdırılması, məişət, sanitar-

gigiyena vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər həyata keçirsinlər, 

lazım olarsa Respublika NS təkliflər versinlər [4,səh.3]. 

Qəbul edilmiş Qərarın 5-ci bəndi avtoturistlərlə bağlı idi. Qeyd edilirdi ki, 

Azərbaycan SSR ticarət nazirliyi, Azərittifaq, Azərbaşnefttəchizat idarəsi 

avtoturistlərə xidmətin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər həyata keçirsinlər, bu 

məqsədlə onların keçdiyi marşrut üzrə yeməkxana və bufet şəbəkələrini, 

həmçinin yanacaqdoldurma stansiyalarını artırsınlar [4,səh.3]. 

 Qərarın 6-cı və 7-ci bəndlərində turistlərə xidmət məsələsi əks 

olunmuşdur. Suvenir və hədiyyə satışının yaxşılaşdırılması, habelə turistlər 

üçün məhsul satılan ixtisaslaşdırılmış mağazalar şəbəkəsinin genişləndirilməsi 

üçün tədbirlər görülməsi Azərbaycan SSR Ticarət nazirliyi və  Azərittifaqa, 

ictimai iaşə müəssisələrində turistlərə xidmət keyfiyyətini yüksəltmək, turist 

qruplarına xidmətin mütərəqqi metod və formalarını geniş tətbiqini təmin etmək 

Azərbaycan SSR Ticarət Nazirliyi, Azərittifaq, Azərbaycan LKGİ MK, 

Azərbaycan respublikası turizm və ekskursiyalar şurasına tapşırılırdı [4,səh.3].  

 Azərbaycan SSR avtomobil nəqliyyatı Nazirliyi turizm təşkilatları üçün 

saathesabı qaydada avtobusların ayrılmasını (maddə 8), Bakı şəhər icraiyyə 

komitəsi yaxın 2 il müddətində şəhər səyahət və ekskursiya bürosunu, turist  
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klubunu turist və ekskursiyaçılara xidmət üçün lazımi bina ilə (maddə 9) təmin 

etməli idilər. 

 Qərarın 10-cu bəndində Mənzil-kommunal təsərrüfatı Nazirliyi və Bakı 

şəhər icraiyyə komitəsinə tapşırılırdı ki, ekskursiya müəssisələri ilə müqavilə 

əsasında hər gün, xüsusən də şənbə, bazar və bayram günlərində turistlərin 

yerləşdirilməsi üçün Bakı, Sumqayıt, Kirovabad (indiki Gəncə), Stepanakert 

(Xankəndi), Naxçıvcan və Lənkəran şəhərlərindəki mehmanxanalarda 

maksimum yerlər ayırsınlar. 

 Qəbul olunmuş Qərarda turistlərin daşınması da əksini tapmışdı. Belə ki, 

11-ci bənddə Azərbaycan Dəmir yolu İdarəsinə aşağıdakıları həyata keçirmək 

tapşırılırdı: 

1) hər il Azərbaycan Respublikası Turizm və Ekskursiya Şurasının 

sərəncamına müasir vaqonlarla təchiz edilmiş iki qatar təqdim etsin; 

2) 1983-84-cü ildə Keşlə stansiyasında turist qatarları üçün xüsusi 

dayanacağın inşasını təmin etsin; 

3) ekskursiya müəssisələrinin sifarişi ilə məktəblilərin qış və yay tətili 

günlərində qatarlarda lazımi sayda gediş-gəliş biletləri ayırsın [ 4, səh.4 

]. 

Qərarın 12-ci bəndində Azərbaycan Mülki Aviasiya Birliyi, Xəzər 

Gəmiçilik İdarəsi, Avtomobil Nəqliyyatı Nazirliyi Azərbaycan LKGİ MK, 

Azərbaycan Respublikası turizm və ekskursiyalar Şurası ilə birlikdə 

təyyarələrdən, gəmilərdən və avtobuslardan turizm və ekskursiyalar üçün 

istifadənin artırılması və təkmilləşdirilməsi, həmçinin turistlərə yol boyu 

xidmətlərin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görülməsi həvalə edilirdi. 

 Qərarda  turizm müəssisələrinə ərzaq məhsullarının tədarükünü 

artırılması Azərbaycan SSR qida sənayesi nazirliyinə (maddə 13),  turist 

təyinatlı malların və suvenirlərin həcminin, onların çeşidinin, keyfiyyətinin 

artırılması üçün tədbirlər görülməsi Yerli Sənaye Nazirliyi və digər aidiyyatı 

qurumlara həvalə edilirdi [4, səh.4]. 

 Qərarın 15-17-ci bəndləri turizmin təbliği üçün aidiyyatı qurumlar 

qarşısında görüləcək işləri müəyyən edir, 18-ci bənd isə turizm-ekskursiya 

müəssisələri üçün kadr hazırlığı, onların seçilib yerləşdirilməsi məsələlərini 

ehtiva edirdi[ 4,səh.5 ]. 

 Qeyd etməliyik ki, sonrakı dövrlərdə də ölkədə turizmin inkişafı 

məqsədilə bir sıra sənədlər qəbul olunmuşdur. Məsələn, Sov. İKP XXVI və 

Azərbaycan KP XXX qurultaylarının qərarlarının yerinə yetirilməsi tədbirləri 

haqqında Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 09 aprel, 1981-ci il 180 saylı 

qərarının 77-ci bəndində deyilirdi: “Respublikada xarici turizmin inkişafı, onun 

coğrafiyasının genişləndirilməsi, siyasi və iqtisadi səmərəliliyini yüksəltmək 

üçün xarici turizmin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədilə  
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tədbirlər hazırlansın və həyata keçirilsin. Bunun üçün: 

- 1981-1984-cü  illərdə Şəki karvansarayının 100 yerlik mehmanxanaya 

çevrilməsi üçün layihələndirilmə tamamlansın; 

- 1982-ci ildə xarici turistlərlə işləyə biləcək kütləvi peşələr üzrə kadr 

hazırlanması üçün 1200 yerlik xüsusi peşə məktəbi istifadəyə verilsin; 

- 1981-ci ildə “İçərişəhər”dəki “Multanı” karvansarasının 100 nəfərlik 

milli restoran kimi bərpası başa çatdırılsın; 

- 1981-1982-ci illərdə “İnturist SC” müəssisələrini kənd təsərrüfatı 

məhsulları ilə təmin etmək məqsədilə Abşeronda yardımçı təsərrüfat 

yaradılsın” [5, səh.19]. 

Azərbaycan KP MK və Azərbaycan Nazirlər Sovetinin 30 iyun 1981-ci 

ildə qəbul etdiyi 306 saylı birgə Qərar “Atçılığın inkişafı üçün tədbirlər 

haqqında” adlanırdı.  Qərarda qeyd edilirdi ki, 1976-1980-ci illərdə 

Azərbaycanda atların sayı 23 faiz azalmışdır. Bir çox kolxoz və sovxozlarda 

atçılıq idmanı və turizmə lazımi diqqət yetirilmir. Kənd təsərrüfatı nazirliyi, 

Bədən tərbiyəsi və İdman komitəsi kolxoz və sovxozlarda kütləvi atçılıq 

idmanının, həmçinin atçılıq turizminin inkişafı, şəhər və qəsəbələrdə, turist 

bazalarında, mədəniyyət və istirahət parklarında atların kirayəyə verilməsi üçün 

tədbirlər hazırlasınlar” [5, səh.55]. 

Qeyd edilən Qərarlara uyğun olaraq 1982-ci ildə Əli-Bayramlı (indiki 

Şirvan) şəhərində, Qazax və Şamaxı şəhərlərində səyahət və ekskursiya büroları 

açıldı və fəaliyyətə başladı. Elə həmin dövrdə Bakı şəhərinin Zuqulba kurort 

qəsəbəsində  Beynəlxalq Gənclər mərkəzi, Bakı şəhərində isə 940 yerlik 

“Abşeron” mehmanxanası istifadəyə verildi [9]. 

Xarici turistlərə göstərilən xidməti təkmilləşdirmək üçün 1978-ci ildə 

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Xarici Turizm idarəsi yaradıldı. 

“İnturist” ÜSC-nin Bakı şöbəsinin 1978-ci il üçün balansında 1500 yerlik 

mehmanxanalar var idi.  1982-ci ildə AHİŞ balansındakı turizm bazalarında 

2364 çarpayı-yer mövcud idi. 

 Heydər Əliyev Azərbaycanı Ümumittifaq əhəmiyyətli rekreasiya-turizm 

mərkəzinə çevirmək istəyirdi. Onun təşəbbüsü ilə 1983-cü il aprel ayının 28-də 

SSRİ NS 375 nömrəli “Azərbaycan SSR Xəzər dənizi sahillərində Ümumittifaq 

əhəmiyyətli kurort zonası yaradılması tədbirləri haqqında” adlı qərar qəbul 

edildi. Bu qərar Azərbaycanın yeni sağlamlıq məkanına çevrilməsini nəzərdə 

tuturdu. 1984-cü il oktyabr ayının 2-də bu sənəd əsasında Azərbaycan SSR NS 

“1985-1990-cı illər və 2000-ci illərə kimi Azərbaycanda turizmin inkişafı 

sxemi” adlı sənədi təsdiq etdi. Bu proqrama əsasən 2000-ci ilə qədər 

Azərbaycanda 21300 yerlik müxtəlif turizm obyektləri inşa edilməli idi [12]. 

 Təbii ki, görülən işlər həm daxili, həm də xarici turizmin inkişafına 

təkan verirdi. Bu dövrdə əsasən sosialist ölkələri ilə əlaqələr daha geniş idi.  
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Məsələn, 1970-ci ildə Respublikaya xarici ölkələrdən gələn 4 739 turistin 3227 

nəfəri, 1971-ci ildə gələn 5992 turistin 4136 nəfəri sosialist ölkələrinin payına 

düşürdü [15]. 

 O dövrdə sosialist və kapitalist düşərgəsi arasındakı və ümumən 

dünyada beynəlxalq gərginliyin azaldılmasına yönəlmiş Helsinki və Belqrad 

müşavirələrinin Yekun aktları imzalandıqdan sonra iki düşərgə arasında turizm 

əlaqələri genişlənməyə başlandı. Turizm əlaqələri Azərbaycan Respublikasının 

kapitalizm ölkələri ilə əlaqələrinin mühüm formalarından birinə çevrilməyə 

başladı. 1971-ci il dekabr ayının 2-dən 13-nə kimi  Parisdə “Azərbaycan turizm 

həftəsi” keçirildi ki, həftəlik çərçivəsində sərgi nümayiş etdirildi və turizm 

firmaları ilə görüşlər təşkil edildi. Fransız mətbuatında Azərbaycan turizmi 

haqqında bir sıra materiallar dərc edildi [6,səh.60-65]. 

 1972-ci ildə Azərbaycan 1971-ci ildəkindən 13,9 faiz çox, yəni 7026 

nəfər xarici turist qəbul etdi.  Bu turistlər dünyanın 33 ölkəsini-ADR, 

Çexoslovakiya, Polşa, Macarıstan, ABŞ, Fransa, AFR, Hindistan, Hollandiya, 

İsveç, Kanada, Avstriya, İngiltərə və d. təmsil edirdilər [1,səh.32; 7,səh.88-91]. 

1971-1972-ci illərdə Azərbaycana gəlmiş xarici turistlərin sayı 13533 nəfər 

təşkil etmişdir. 1973-cü ildə respublikaya 10114 nəfər turist gəlmişdi ki, onların 

da 7064 nəfəri sosializm ölkələrindən idi [15]. 

 Heydər Əliyev respublikada beynəlxalq turizmin inkişafına xüsusi 

diqqət yetirirdi. 1974-cü il may ayının 21-də onun təşəbbüsü ilə “Xarici 

turizmin daha da inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında” qərar qəbul edildi [13]. 

1977-ci il fevral ayının 11-də isə “Xarici turizm İdarəsinin işindəki ciddi 

nöqsanlar haqqında” adlı qərar qəbul edildi [14].  Bu qərarlar beynəlxalq 

turizmin inkişafına əngəl olan maneələrin aradan qaldırılmasına yardım etdi. 

Görülən tədbirlər ölkəyə gələn turistlərin sayına da müsbət təsir etdi. 1974-

cü ildə respublikaya 18605 nəfər turist gəlmişdi ki, onların da 15100 nəfəri 

sosialist ölkələrindən gələnlər idi. Ölkəyə 1975-ci ildə gələn turistlərin sayı 

daha da artaraq 27500 nəfərə çatdı ki, onların da 20 800  nəfəri sosialist 

ölkələrindən gələnlər təşkil edirdi. 1976-cı ildə ölkəyə 24740 nəfər (17 690 

nəfəri sosialist ölkələrindən gələnlər), 1977-ci ildə 24 322 nəfər (19919 nəfəri 

sosialist ölkələrindən gələnlər), 1978-ci ildə 20590 nəfər (13762 nəfəri sosialist 

ölkələrindən gələnlər), 1979-cu ildə isə 21426 nəfər (13946 nəfəri sosialist 

ölkələrindən gələnlər) xarici turist gəlmişdi [15]. 

 1979-cu ilin sentyabr ayında Bakı şəhərində “Rumıniya-turizm ölkəsi, 

dostlar ölkəsidir” adlı sərgi keçirildi [2,səh81; 7,səh.88-91].  Həmin ilin dekabr 

ayında Bakı şəhərində Macarıstan, Bolqarıstan, Çexoslovakiya, Polşa və ADR 

turizm nazirliklərinin iştirak etdiyi turizm sərgisi keçirildi [7, səh.130]. 

 Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində ötən əsrin 80-ci illərində  

ölkəyə gələn turistlərin sayı artmağa başlayır. 1980-ci ildə ölkəyə gələn  
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turistlərin sayı 17994 nəfər, 1981-ci ildə 28680 nəfər, 1982-ci ildə 31698 nəfər, 

1983-cü ildə 43 177 nəfər, 1984-cü ildə 41979 nəfər, 1985-ci ildə 47898 nəfər 

təşkil etmişdir [15]. 

 Respublikamıza gələn turistlərin coğrafiyası Kuba, Yeni Zelandiya, 

Braziliya və Lüksemburqdan gələnlərin hesabına genişlənir.  1983-cü ildə 

Küveyt, Pakistan, İsrail və Suriyadan turistlər gəlməyə başlayır. Asiya, Afrika, 

Latın Amerikası ölkələrindən, həmçinin Türkiyə, Kanada, ABŞ və AFR-dən 

olan turoperatorların Azərbaycana səfəri Respublikaya artan maraqdan irəli 

gəlirdi[15]. 
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Экономическая оценка эффективности управления 

инвестиционными процессами предприятий  

туристско-рекреационного комплекса 

 

Müəssisələrin investisiya proseslərinin idarə edilməsinin 

effektivliyinin iqtisadi qiymətləndirilməsi turist və istirahət kompleksi 

 

Economic evaluation of the effectiveness of management of 

investment processes of enterprises 

tourist and recreational complex 

 

Резюме: В статье, автором отмечается, что определение уровня 

развития туризма в стране во многом зависит от развития туризма в 

регионах, так как именно на региональном уровне лучше виден потенциал 

развития туризма с целью выявления путей его эффективности. Поэтому 

динамика эффективного управления и использования ТРК аналогична 

изменениям, происходящим во внешней среде. Вместе с тем, туризм 

менее подвержен кризисам, чем многие другие отрасли, поэтому 

антикризисные механизмы, используемые субъектами турбизнеса, как 

правило, принципиально отличаются от мероприятий, реализуемых в 

других сегментах региональной экономики. 

Таким образом, для реализации турпродукта необходима реализация 

функций инвестиционного менеджмента, так как инвестирование — одна 

из форм реализации важнейшего свойства капитала - возможности 

приносить прибыль.  

Ключевые слова: эффективность, инвестиции, туристско-

рекреационный комплекс, экономический рост, интеграция.  

 

Xülasə: Məqalədə müəllif qeyd edir ki, ölkədə turizmin inkişaf 

səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi regionlarda turizmin inkişafından çox 

asılıdır, çünki regional səviyyədədir ki, turizm potensialının effektivliyini 

müəyyənləşdirmək üçün daha yaxşı görülür. Buna görə də effektiv  
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idarəetmənin və dispenserin istifadəsinin dinamikası xarici mühitdə baş 

verən dəyişikliklərə bənzəyir. Eyni zamanda, turizm digər sahələrə nisbətən 

böhranlara daha az həssasdır, belə ki, səyahət obyektləri tərəfindən istifadə 

edilən anti-böhran mexanizmləri region iqtisadiyyatının digər seqmentlərində 

tətbiq olunanlardan fərqlənir. 

Beləliklə, bir turist məhsulunun həyata keçirilməsi üçün investisiyanın 

idarə edilməsi funksiyalarını həyata keçirmək lazımdır, çünki investisiyalar 

kapitalın ən vacib əmlakını həyata keçirməkdən - mənfəət əldə etmək 

imkanlarından biridir. 

Açar sözlər: səmərəlilik, investisiya, turizm və istirahət kompleksi, 

iqtisadi artım, inteqrasiya. 

 

Abstract: In the article, the author notes that the definition of the level of 

development of tourism in the country largely depends on the development of 

tourism in the regions, since it is at the regional level that the development 

potential of tourism is better seen in order to identify ways of its effectiveness. 

Therefore, the dynamics of effective management and use of the dispenser is 

analogous to changes occurring in the external environment. At the same time, 

tourism is less susceptible to crises than many other sectors, so the anti-crisis 

mechanisms used by travel business entities tend to fundamentally differ from 

those implemented in other segments of the regional economy. 

Thus, for the realization of a tourist product, it is necessary to implement 

the functions of investment management, since investment is one of the forms 

of realizing the most important property of capital - the opportunity to make a 

profit. 

Key words: efficiency, investment, tourist-and-recreational complex, 

economic growth, integration. 

Введение  

Каждое предприятие обладает потенциалом, который используется с 

некоторым уровнем эффективности на четырех стадиях 

макроэкономических циклов (спад, депрессия, оживление, подъем). 

Дифференциация параметров, темпов роста и эффективности 

использования туристско-рекреационного комплекса (ТРК) находится в 

непосредственности и взаизависимости от факторов внешней и 

внутренней среды. Комплексный и рациональный учет факторов во 

многом объясняет высокий уровень эффективности управления ТРК, а 

также все регионы реализуют аналогичные программы и используются 

идентичные механизмы эффективного управления туризма в рамках 

единой административной модели макроэкономического регулирования 

туристского сектора в Азербайджанской Республике, но результаты этой  
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реализации существенно отличаются. Дифференциация в 

результатах во многом объясняется уровнем рациональности 

управленческих решений, принимаемых туристскими администрациями 

регионов [2].  

Поэтому динамика эффективного управления и использования ТРК 

аналогична изменениям, происходящим во внешней среде. Вместе с тем, 

туризм менее подвержен кризисам, чем многие другие отрасли, поэтому 

антикризисные механизмы, используемые субъектами турбизнеса, как 

правило, принципиально отличаются от мероприятий, реализуемых в 

других сегментах региональной экономики. Традиционные модели ухода 

с рынка, замораживания бизнеса заменяются на модели объединения 

интересов, перераспределения турпотоков, изменения форм и видов 

деятельности, смены рыночных статусов и др. 

Таким образом, причины неравномерной загрузки региональных 

туристских мощностей и наличия диспропорций в использовании ТРК 

предположительно кроются в проблемах комплексности и  

идентификативности в системном учете факторов внешней и внутренней 

среды на основе организации туристского производства. Данная 

проблематика решается при самостоятельной научно-обоснованной 

теоретики, которая может быть изложена при организованности 

туристского производства на разных стадиях экономических циклов. 

Актуальность темы исследования. Определение уровня развития 

туризма в стране во многом зависит от развития туризма в регионах, т.к. 

именно на региональном уровне лучше виден потенциал развития туризма 

с целью выявления путей его эффективности. Однако, при разработке 

стратегичности и направленности развития туризма, руководство 

регионов сталкивается с рядом проблем, как, например, проблемы 

методологического и методического характера, несовершенство 

нормативно-правовой системы, проблемы выявления потенциалов 

региона и т.д. Поэтому, для более точного определения путей решения 

данных задач, в первую очередь, необходимо определиться с понятиями, 

используемыми в данном исследовании. Это - «регион», «региональная 

экономика» и «туризм», которые, по существу формируют целостную 

региональную систему. Следует отметить, что к данному понятийному 

аппарату в туризме существуют неоднозначные подходы, что, прежде 

всего, связано с целями исследования. 

Мы разделяем точку зрения, при которой регион представляет собой 

ТРК, который имеет внутренние ресурсы, свою структур производства и  
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социальную инфраструктуру, а также определенные связи с внешней 

средой и специфические потребности. 

Обычно при изучении региональной экономики выделяют 

следующие направления: территорию; регион; ТРК, трудовые ресурсы; 

экономика и ее структурная перестройка; экономические связи. Однако, с 

данной позицией мы не можем согласиться, так как в этих подходах не в 

полной мере отражены современные тенденции формирования и развития 

новых отраслей, изменения их приоритета в экономике региона, как, 

например туризма [3]. 

Вместе с тем, особое внимание стоит уделить определению понятия 

«туризм», т.к. под ним, с точки зрения предмета и объекта исследователя, 

обычно понимается: временные выезды граждан с постоянного места 

жительства в различных аспектах, которые оплачиваются  в стране 

временного пребывания; деятельность по организации и осуществлению 

путешествий, т.е. туристская деятельность; сложное социально-

экономическое явление, которые выражают свойственность 

взаимоотношений; форма отдыха; отрасль экономики; особый вид услуг, 

способствующий восстановлению жизненных сил и повышению 

культурно-образовательных качеств населения. 

На наш взгляд, системе туризма, присуще еще одно свойство - 

интеграции (лат. «integratio» - восстановление, восполнение, от «integer» - 

целый), что позволяет рассматривать систему туризма не только как 

большую открытую систему, но и как интегрированную систему. 

Свойство интеграции заключается в объединении, расширении и 

углублении связующей цепочке, приводящими к образованию 

инновационного формирования, с целью удовлетворения динамически 

изменяющихся потребностей туристов. Например, взаимодействие 

гостиничного хозяйства с предприятиями досуга и развлечений, 

медицинского и другого профиля.  

В научных трудах есть исследования о том, что туристский сектор 

есть интегрированная система в хозяйственной системе региона, в 

которой система туризма представлена элементами как: туристы, 

индустрия туризма, инфраструктура туризма и туристские ресурсы. Все 

элементы взаимосвязаны и взаимозависимы между собой, в то же время 

система туризма интегрирована в систему региона.  

Туристская деятельность на современном этапе настолько 

разнопланова, что в процессе функционирования охватывает прямо или 

опосредованно до 50 отраслей хозяйства, в т. ч. транспорт, строительство, 

торговлю, общепит, аграрный сектор, ЖКХ, культуру, искусство, спорт и 

др.  Туристскому сектору уделяют в наше время все больше внимания, так  
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как этот вид деятельности является стратегическим, находится в 

сфере приоритетного развития многих стран и территорий [4].  

Туристический бизнес считается одним из самых прибыльных в 

мире. Однако АР, страна, имеющая огромный туристский потенциал, не в 

полной мере реализует его, и это приводит к тому, что уровень ее 

привлекательности для иностранных туристов остается невысоким. 

Данное обстоятельство приводит к недополучению значительных сумм 

прибыли от туристской деятельности. Важность выявления туристского 

потенциала ТРК и их взаимосвязи, а также степени влияния на 

эффективное развитие обусловлена тем, что на основе представленной 

информации возможна последующая разработка комплексности развития 

туризма на определенной территории, наиболее оптимально 

использующих туристский бизнес. Для оценивания ТРК следует 

конкретизировать компоненты, по которым эта оценка будет проводиться 

(диагр. 1).  

 
Диагр.1. Доходы и расходы предприятий гостиничного типа по 

стране, тысяч манат    

Как показывают данные табл.1 видно, что доходы по стране в целом 

по туризму превышают расходы за рассматриваемый период с 2006 г. по 

2016 год, что соответственно получаемой прибыли от туристской 

деятельности. За рассматриваемый период с 2006 – 2016 гг. доходы были  
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увеличены в 3,2 раза, тогда как расходы на 4,1 раза [1]. 

Методика оценки туристского потенциала территории, базируется на 

изложенных выше методах определения емкостей туристских ресурсов. 

Оценка туристского потенциала территориального аспекта предполагает 

расчет стоимостной оценки туристских ресурсов, используемых или 

планируемых к использованию в туристских целях. Сегодня многие 

регионы относятся к туристским ресурсам как к территориальным 

активам, обладающим некоторой стоимостью, требующим постоянного 

обновления вследствие морального и физического износа, и, как следствие 

непрерывного поиска новых источников финансирования. 

Вместе с тем инвестиции могут быть вложены исключительно в 

проект, обладающий стоимостной оценкой, сроками возмещения затрат и 

экономической целесообразностью. Туристские объекты показа 

привлекают многих инвесторов. Вот только инвестировать объекты, 

которые не имеют стоимостной оценки и затраты на развитие которых 

окупить невозможно, представляется нецелесообразным. В то же время 

бюджетных средств на поддержку туристских ресурсов недостаточно, а 

значит, коммерциализация здесь неизбежна. 

Таблица 1.  

 

Основные показатели по характерным отраслям для туризма 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

20

15 2016 

Численность 

работающих 

по 

характерным 

отраслям для 

туризма, чел.  

36 

103 

36 

899 

37 

600 

38 

839 

40 

892 41886 

49

44

9 

4347

7 

Созданная 

добавленная 

стоимость по 

характерным 

отраслям для 

туризма, млн. 

ман. - - - - 

2 

080.

20 2 404.20 

24

37.

3 

2 59

4.7 
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Удельный вес 

ВВП по 

характерным 

отраслям для 

туризма, в %  - - - - 3.6 4.1 4.5 4.3 

Инвестицион

ные вложения 

по 

характерным 

отраслям для 

туризма, млн. 

ман.  527.8 

949.

2 

1407

.80 

1478.

20 

1371

.00 2204.00 

10

63.

9 363 

Как показывают данные табл. 1 видно, что за 2009 – 2016 гг. 

численность работающих по характерным отраслям для туризма было 

увеличено в 1,2 раза, что благоприятно с учетом создания новых рабочих 

мест в данном секторе экономике. Девальвация 2014 года спровоцировала 

уменьшение инвестиционных вложений, а именно инвестиционные 

вложения уменьшились по сравнению 2016 года с 2014 г. в 6,1 раза [1].  

На основании интегрированной системы туризма предложены: 

интеграции, инновации и опережающего определения предпочтений. 

Поэтому перед тем, как включить объект (ресурс) в сферу 

использования их туристами, необходимо провести оценку потенциала 

территории, который может быть использован в туризме (с позиции 

интереса туристов). В ряде случаев туристские дестинации, объекты 

привлекательности для туристов размещаются не только в одном 

административно-территориальном образовании, но и на смежных, 

примыкающим к ним территориях. Следовательно, для целей туризма 

могут использоваться не только ресурсы какого-либо одного региона 

(административно-территориальной единицы), но и смежных регионов, 

имеющих разный административный статус [5]. Поэтому в зависимости от 

потребностей туристов, а также возможностей туризма сфера туризма 

генерирует появление новых ресурсов (например, строительство гостиниц 

различных типов, формирование новых туристских зон и т.д.), используя 

для этого имеющиеся факторы производства (трудовые ресурсы, 

финансовые, технико-технологические и т. д.) не только в конкретном 

регионе, но и за его пределами. В этом случае возникает 

методологическая, методическая и правовая (практическая) проблема 

развитости туризма за счет ресурсов, расположенных в разных регионах. 
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Поэтому возникает важнейшая методологическая проблема 

управления - выявление центральных потенциалов, объединяющих и 

синтезирующих все остальные потенциалы, используемые в сфере 

туризма по экономическим районам.  

Таблица 2. 

Размещение туристов на предприятиях гостиничного типа по 

районам за 2016 год, человек 

Экономичес

кие районы 

Ито

го 

По целям 

С 

целью 

туриз

ма 

В том числе 

С 

друг

ими 

целя

ми 

Развлек

ательн

ый 

туризм 

Делов

ой 

туриз

м 

Лечебн

ый 

туризм 

С 

целью 

других 

видов 

туризм

а 

Итого  
345 

284 

28501

2 
198 671 69 647 5 482 11 212  

60 

272 

Г. Баку 
221 

195 

177 

318 
134 882 32 919 3 117 6 400 

43 

877 

Апшеронски

й 

экономическ

ий район  

26 

833 

24 

771 
19 841 3 810 

4

03 
717 

2 

062 

Гянджа – 

Казахский  

экономическ

ий район  

25 

222 

21 

134 
12 044 7 672 

4

30 
988 

4 

088 

 

Шеки – 

Закатальски

й 

экономическ

ий район 

9 

717 
7 682 3 418 3 538 

2

32 
494 

2 

035 

Губа – 

Хачмазский 

экономическ

ий район 

9 

027 
7 770 2 568 4 236 

3

60 
606 

1 

257 

Аранский 

экономическ

ий район 

26 

431 

23 

526 
12 415 9 445 

3

96 
1 270 

2 

905 
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Верхнее – 

Карабахский 

экономическ

ий район  

158

7 
883 663   3 

3

6 
704 

Кяльбаджар 

– Лачинский 

экономическ

ий район 

317 305 275 
3

0 
- - 13 

Ширванский 

экономическ

ий район  

3 

989 
3 467 1 160 2 002 

1

22 
183 522 

Нахчиванск

ий 

экономическ

ий район 

13 

310 

11 

945 
8 796 2 829 

1

61 
159 

1 

365 

 

Данные табл.2 свидетельствуют о том, что наиболее приемлемым 

является развлекательный туризм, который превалирует по отношению от 

других видов туризма по стране [1]. 

Рациональное преобразование ресурсов для удовлетворения 

потребностей туристов осуществляется через механизм экономики 

региона. По нашему мнению, особенность этого взаимодействия 

заключается в наличии прямых и обратных связей: ресурсы 

удовлетворяют потребности туристов, а потребность диктует 

необходимость выявления и использования требуемых видов и свойств 

ресурсов, а также возможность использования ресурса для разных целей, 

что будет предусматривать способность к декомпозиции и синтезу, 

объединению с другими ресурсами, которые дают возможность для 

создания ТРК. Так, декомпозиция гостиниц по разрядам, категориям, 

типам и видам ориентирована на удовлетворение разнообразных 

потребностей туристов. В свою очередь, в результате объединения 

гостиниц с другими предприятиями, организациями и видами 

деятельности (транспорт, рестораны, анимация и т.д.) возможно создание 

новых рабочих мест для отдыха вплоть до дестинации, что немаловажно 

для многоаспектности использования разных ресурсов разными 

объектами для целей туристов [6]. Здесь возможно выделить два основных 

направления использования: последовательное (например, групповой 

показ достопримечательностей в музеях, что приводит зачастую к  
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возникновению очереди) и параллельное (например, пользование 

услугами городского транспорта и населением и туристами). 

В целом 2016 год оказался непростым для участников туристской 

отрасли. Снижение объемов продаж констатируют все участники рынка. 

По предварительным оценкам туризма Азербайджанской Республики 

въездной турпоток уменьшился на 50,7%, выездной - на 13,8% . Прогнозы 

в отношении частичного перераспределения выездного турпотока в 

пользу въездного туризма подтвердились: въездной турпоток АР, что на 

45,4% больше, чем в предыдущем году [1]. Вместе с тем РТК  

большинства регионов существенно снизился сразу по двум причинам: 

сокращение въездного турпотока и введение новых туристских 

мощностей при снижении потребительского спроса. 

  
 

 
Диагр.2. Количество прибывших и выбывших туристов 

 

В целях преломления ситуации разрабатываются и реализуются 

меры государственной поддержки отрасли в условиях кризиса: создается 

цикл телепередач, рекламирующих отдых в АР, выделяются на  
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безвозмездной основе выставочные площади регионам. 

Существуют два типа экономического роста производства, в том 

числе туристского, - экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный тип 

роста подразумевает вовлечение в туристское производство 

дополнительных факторов - труда, капитала, земли. При этом все новые 

факторы функционируют на прежнем качественном уровне. Другими 

словами, насколько количественно выросли факторы туристского 

производства, настолько возросли ВВП и национальный доход. 

Интенсивный тип роста имеет место в том случае, когда источником роста 

является качественное совершенствование факторов туристского 

производства.  

В чистом виде ни один из этих типов роста быть не может. Они 

всегда переплетены [7].  

Выводы и предложения. Проблема регулирования экономического 

роста регионального туристского производства обычно рассматривается 

во взаимодействии с проблемами экологической нестабильности, 

занятости, инфляции, неравенства в распределении доходов и 

экономической обеспеченности населения, поддержания равновесия 

торгового и платежного балансов, позволяющих стране извлекать выгоду 

из участия в международных экономических отношениях. При разработке 

мезо-экономической туристской политики необходимо учитывать 

взаимодействие этих проблем. С учетом всего этого мезо-экономическая 

туристская политика ищет последовательность решения проблем.  

Таким образом, по мере развития туризма в нашей стране 

представления об экономическом росте начинают принципиально 

меняться. На первый план выдвигаются не количественные 

характеристики, а качество. Поэтому становится важен не только и даже 

не столько ТРК, сколько эффективность его использования. То есть 

постепенно формируется новая теория экономического роста туризма: 

экстенсивный тип роста перерождается в интенсивный. 

Исходя из вышеизложенного, интенсификация туристского 

производства направлена на повышение его эффективности от 

инвестиционных вложений. Во всем мире экономическая эффективность 

определяется по принципу «затраты-результаты». Задача туристской 

политики заключается в максимизации эффекта при минимизации затрат 

для получения заданного эффекта. На региональном (мезо) уровне общим 

критерием эффективности применительно к туристскому производству 

принято считать отношение ВВП к авансированным на туристское  
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производство ресурсам. Частные показатели эффективности 

характеризуют эффективность использования факторов производства — 

туристских ресурсов и мощностей. Поэтому, экономический рост можно 

показать с помощью кривой производственных возможностей. Последняя 

в случае экономического роста будет смещаться вправо. 

Таким образом, для реализации турпродукта необходима реализация 

функций инвестиционного менеджмента, так как инвестирование — одна 

из форм реализации важнейшего свойства капитала - возможности 

приносить прибыль.  
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Tourism development and its current state in independent Azerbaijan 

 

Развитие туризма и его нынешнее состояние в независимом 

Азербайджане 

 

          Xülasə: Azərbaycan dünyada sürətlə inkişaf edən turizm marşrutlarındn 

biridir. Turizm sənayesinin Azərbaycanda 100 illik tarixi olması baxmayaraq, 

bu sənayenin inkişafında əsas mərhələ müstəqilliyimiz dövrünə təsadüf 

etmişdir. Son 20 ildə ölkəmizə gələn beynəlxalq turist sayı 30 dəfə artaraq 2 

milyon nəfəri keçmişdir. Turzm sənayesindən ölkəyə daxil olan valyutanın 

həxmi isə 2 milyard dolları ötmüşdür. Bununla da Azərbaycan Cənubi Qafqazın 

aparıcı turizm marşrutuna çevrilmişdir.  

         Açar sözlər: Turizm, Azərbaycan, Bakı, iqtisadi inkişaf. 

 

        Abstract: Azerbaijan is one of the emerging tourism destinations in the 

world. Although tourism in Azerbaijan has almost 100 years history, the major 

development of this sector started after the independence of the country. During 

the last 20 years, number of international tourist arrivals has increased almost 

30 times and exceeded 2 million while the international tourist receipts reached 

over 2 billion US dollars in 2016, which made Azerbaijan the dominant tourism 

destination in South Caucasus.  

          Key words: tourism, Azerbaijan, Baku, economic development 

 

          Резюме: Азербайджан является одним из развивающихся 

туристических направлений в мире. Хотя туризм в Азербайджане имеет 

почти 100-летнюю историю, главное развитие этого сектора началось 

после приобретения страной независимости. За последние 20 лет 

количество международных туристических прибытий увеличилось почти 

в 30 раз и превысило 2 миллиона, в то время как международные  
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туристические поступления достигли более 2 миллиардов долларов США 

в 2016 году, что превратило Азербайджан в доминирующее туристическое 

направление на Южном Кавказе. 

          Ключевые слова: туризм, Азербайджан, Баку, экономическое 

развитие 

 

          Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqazda Böyük və Kiçik Qafqaz 

dağlarının ətəklərində, 38º24'-41º54' qərb paraleli ilə 44º46'-50º50' şərq 

meridianı arasında yerləşir. Respublikamızın ərazisi Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ilə birlikdə 86600 km² təşkil edir. Ərazisinin böyük hissəsi dağlıq 

relyefə malik olan Azərbaycan Respublikası qərbdə Gürcüstan Respublikası 

(480 km), şimalda Rusiya Federasiyası (390 km), cənubda İran İslam 

Cumhuriyyətinin tərkibində olan Cənubi Azərbaycan regionu ilə (756 km), 

qərbdə Ermənistan (1007 km) və Türkiyə Cumhuriyyəti, şərqdə isə dünyanın ən 

böyük qapalı su hövzəsi olan Xəzər dənizi ilə əhatələnmişdir.  

           Azərbaycan yerləşdiyi region, malik olduğu təbii və mədəni abidələr 

həmçinin zəngin tarixi baxımından turizmin inkişaf etdirilməsi üçün olduqca 

zəngin imkanlara malikdir. Ölkəmizdə müasir turizmin inkişafı XX əsrin 90-cı 

illərindən başlasa da bu sənayenin Azərbaycanda əsasının qoyulması 1900-cu 

illərin əvvəllərinə təsadüf etmişdir. 1908-ci ildə Krım-Qafqaz dağ klubunun 

Bakı filialının yaranması ilə turizm sahəsində ilk addımlar atılmağa 

başlanmışdır [4].  

Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Sovet Sosialist İmperiyası tərəfindən 

işğal edildikdən sonra turizm də digər sahələr kimi dövlət nəzarətinə altına 

keçmişdir. Müəyyən mehmanaxana tikintisi, nəqliyyat infrastrukturunun 

qurulması, muzey sisteminin inkişaf etdirilməsi və digər turizm fəaliyyətlərinə 

diqqət yetirilsə də Sovet dövründə turizm mərkəzi hakimiyyətin tam 

nəzarətində olan bir sahə kimi komunizm sisteminin bir parçasına çevrilmişdir. 

Sovet dövrü turizmi daha çox ittifaq daxili səyahətlərlə yadda qalmışdır desək 

yəqin ki yanılmarıq. Bu dövrdə Azərbaycan turizm sənayesində ən məhsuldar il 

kimi 1983-cü ili göstərmək olar.  Həmin il Azərbaycan SSRİ-yə ittifaq daxili  

ölkələrdən 250 min, SSRİ xaricindən isə 50 nəfər əcnəbi turist səfər etmişdir ki, 

bu da Azərbaycan turizmi tarixində ən yüksək rəqəm olaraq yadda qalmışdır 

[4].  

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan 

turizmində yeni mərhələ başlanmışdır. Müstəqilliyin ilk illərində turizm 

sənayesi də digər sahələr kimi çox çətin dövr keçirmişdir. Sovet Ittifaqının 

dağılması ilə ittifaq daxili ölkələrdən gələn turist kütləsindən məhrum olmuş 

oldu. Həmçinin, Dağlıq Qarabağ müharibəsi, rus və erməni faşistlərinin  
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Azərbaycan torpaqlarına təşkil etdikləri hücumlar, düşmən vandalizmi 

nəticəsində memarlıq, mədəniyyət və təbiət abidələrinin məhv edilməsi, 

Azərbaycanın torpaqlarının işğala və dağıntıya məruz qalması, ölkəmiz 

əleyhinə beynəlxalq arenada həyata keçirilən qarayaxma kompaniyaları 

Azərbaycan turizmində dərin izlər qoydu. Ölkəmiz turizm aləmində səyahət 

üçün təhlükəli və arzuolunmaz ölkələr siyahısına daxil edildi. Belə çətin bir 

zamanda Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qayıdışı ilə hər bir sahədə olduğu 

kimi turizm sahəsində də gələcəyə inam hissi yaratdı. Qısa müddətdə cəbhədə 

atəşkəsə nail olunduqdan sonra Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanıdılması 

yolunda addımlar atılmağa başlandı. 1994-cü ildə neft və qaz sənayesinə yeni 

nəfəs verən “Əsrin Müqaviləsi”nin imzalanması ölkəmizin iqtisadi cəhətdən 

uzunmüddətli sabitliyini təmin etməklə yanaşı dünya ölkələri arasında 

Azərbaycanın təhlükəsiz ölkə və etibarlı tərəfdaş kimi nüfuzunu artırmış oldu.  

Azərbaycan turizminin inkişafına 1990-cı illərin ortalarından etibarən 

dövlət dəstəyi hiss edilməyə başlandı. 1999-cu ildə ulu öndər Heydər Əliyev 

həm ildə Milli Məclisdə qəbul edilmiş olan "Turizm haqqında" Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi haqqında fərman imzaladı. Bununla da bu 

sahədə görülən və görüləcək tədbirlər üçün hüquqi baza formalaşdırılmış oldu. 

Ölkəmiz 2001-ci ildə Ümumdünya Turizm Təşkilatına üzv olaraq bu mötəbər 

qurumda təmsil olunmağa başladı. Bu atılan addımlar turizm sektoruna özəl 

sahənin marağını artırmaya bilməzdi. Rəsmi  statistikaya görə 2001-ci ildə 

Azərbaycanda xarici turistlər üçün gəzinti, ekskursiyalarının təşkilini xidmətləri 

göstərən 140 özəl firma qeydiyyatdan keçmişdi [1]. 

XXİ əsrin əvvəllərində turizm sənayesinə təkan verən hadisələrdən biri 

də ölkə  Prezidentinin 27 avqust 2002-ci il tarixli 1029 saylı “2002-2005-ci illər 

üçün turizmin inkişafının Dövlət Proqramı” olmuşdur. Dövlət proqramı 

əsasında təsdiq olunmuş “Tədbirlər Planı”nın müddəalarına müvafiq olaraq 

Respublikada daxili turizmin beynəlxalq standartlara uyğun formada hıyata 

keçirilməsi üçün dördü əsas, üçü əlavə olmaqla, ümumilkdə yeddi istiqamət 

üzrə turizm marşrutu yaradılmışdır. Görülən işlər nəticəsində ötən 2005-2015-ci 

illər arasında turizm şirkətlərinin sayı 276-ya, ölkə ərazisində olan 

mehmanxanaların sayı isə 96-dan 516-ya çatmışdır. Dövlət Statistika İdarəsinin 

2015-ci ilə olan hesabatına görə həmin il turizm sənayesində 9870 nəfərə yaxın 

insan birbaşa olaraq işlə təmin edilmidir [1].  

Ölkə ərazisində turizm fəaliyyətinin təşviq edilməsi üçün cənab prezident İlham 

Əliyevin 21 dekabr 2015-ci il tarixli "Lisenziyalaşdırma sahəsində bəzi 

tədbirlər haqqında" fərmanı ilə turizm fəaliyyəti “lisenziya tələb edən fəaliyyət 

sahələri” siyahısından çıxarılıb. Bununla da fiziki və hüquqi şəxslər Mədəniyyət 

və Turizm nazirliyinə lisenziya əldə edilmısi üçün ödənilən 5500 AZN 

məbləğində dövlət rüsumundan azad edilmiş oldular [6]. Bu qərar  
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Azərbaycanda tam sərbəst turizm fəaliyyətlərinin təşkil edilməsinə şərait 

yaratmaqla bərabər  bazarda rəqabətin artması, turizm fəaliyyətlərinin 

diversifikasiyasına nail olunması və turizm xidmətlərinin qiymətlərinin artan 

rəqabət nəticəsind təzimlənməsinə imkan vermişdir. Təsadüfi deyil ki, ötən 3 il 

ərzində ölkədə fəaliyyət göstərən turizm agentliklərinin sayında kəskin artım 

qeydə alinaraq demək olar ki 600-ü ötmüşdür.  

Azərbaycan turizm sənayesində həyata keçirilmiş uzaqgörən siyasət 

nəticəsində ildən ilə ölkəmizə olan turist axınında artım nəzərə çarpır. 

Ümumdünya Turizm Təşkilatının hesabatına görə Azərbaycan turizm gəlirləri 

baxımından Cənubi Qafqaz ölkələri arasında şəriksiz lider mövqeyi tutur. 2016-

cı ildə ölkəmiz 2,045 min turist qəbul edərək, beynəlxalq turizmdən 2,7 milyard 

ABŞ dolları gəlir əldə etmişdir.  

Cədvəl 1.1 

Azərbaycana gələn xarici ölkə vətəndaşlarinin illər və məqsədlər 

üzrə bölgüsü 
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661.7 519.8 687.8 705.2  

709.9 

668.8  

697.1 

İşgüzar turizm 380.

0 

547.6 591.9 595.3 648.9 670.5 632.3 691.7 

Müalicə turizmi 11.1 14.1 33.3 43.0 46.2 46.3 36.5 41.5 

Dini turizm 6.0 10.2 10.5 13.2 13.7 13.7 11.5 12.6 

Qohumların, 

dostların 

ziyarəti 

-- -- 374.7 607.8 673.7 677.1 542.0 562.0 

Digər turizm 

məqsədi ilə 

21.1 46.2 31.7 38.8 41.8 42.2 30.8 39.8 

Digər məqsədlə 825.

0 

683.1 677.3 498.2 379.4 138.1 84.3 204.1 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/tourism/az/002_3.xls 
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Yuxarıdakı cədvəldən göründüyü kimi 2009-cu ildən etibarən ölkəmizdə 

beynəlxalq turizm axını artmaqdadır. 2009-2016-cı illər arasında ötən 7 il 

ərzində beynəlxalq turistlərin sayı 500 min nəfər artaraq 2.2 milyon nəfər 

həddini keçmişdir. Respublikamıza gələn turistləri səyaht motivinə uyğun 

olaraq qruplaşdırsaq istirahət məqsədli, işgüzar məqsədli səyahətlərin və qohum 

əqrəba ziyarətlərinin əsas səyahət motivləri olduğunu müşahidə edə bilərik. 

Aşağıdakı qrafikdə Azərbaycana gələn xarici ölkə vətəndaşlarının səyahət  

motivinə görə təfsilatı göstərilmişdir.  

Qrafik 1.2 

 

2016-cı ildə Azərbaycana gəlmiş xarici turistlərin səyahət motivinə 

görə faizlə müqayisəsi 

34%

34%

2.00%
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1.95%

istirahət, əyləncə məqsədli

İşgüzar məqsədli

Müalicə məqsədli

Dini məqsədli

Qohumların, dostların 
ziyarəti məqsədli

Digər turizm məqsədli

 
 

Mənbə https://www.stat.gov.az/source/tourism/az/002_3.xls 

 

Turist sayı ilə mütanasib olaraq ötən illər ərzində ölkəmizə turizm 

sənayesi vasitəsilə daxil olan xarici valyutanın məbləğində də artım qeydə 

alınmışdır.  

Aşağıdakı qrafikdə turist xərclərində 2014-2016-cü illər üzrə olan 

rəqəmlər öz əksini tapmışdır.  
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Qrafik 1.3 

Turizm gəlirlərinin 2014-2016-cı illər üzrə qrafik təsviri (milyon dollarla) 

 

 
Mənbə: Ümumdünya Turizm Təşkilatı 2017-ci il hesabatı 

 

Bu rəqəmlər əsasında artıq Azərbaycanın inkişaf edən turizm 

marşrutlarından biri olduğunu deyə bilərik. Bu sahədə daha sürətli və davamlı 

inkişafa nail olunması üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 

dekabr tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm 

sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi təsdiq edilmişdir. Bu sənəd 

Azərbaycan turizminin inkişaf yoluna işıq tutaraq həm ölkə turizminin cari 

vəziyyətini təhlil etmiş, həm də 2020-ci ilə qədər turizm strategiyasını 

müəyyənləşdirmişdir. Sənəd çərçivəsində irəli sürülmüş strateji hədəf və 

məqsədlər turizm işçiləri və hüquqi şəxslər üçün bələdçi rolunu oynayacaqdır. 

Bununla da ölkəmiz 2020-ci ilə qədər daha planlı və davamlı inkişafa nail 

olaraq nəinki regionda, hətta bütün dünyada aparıcı turizm marşrutlarından 

birinə çevriləcəkdir.  

 

Ədəbiyyat 

1. A. A. Hüseyn “Turizmin inkişafı dünya praktikası və Azərbaycan 

reallıqları”, Azərbaycan İqtisadi və Sosial Araşdırmalar jurnalı, səh 6-8, 

Bakı 2015. 



65  

Müstəqil Azərbaycanda turizmin inkişafı və mövcud vəziyyəti   
 

2. Azerbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, “Azərbaycanda 

Turizm”, Səda Nəşriyyatı, Bakı 2008. 

3. Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə Turizmin inkişafına dair 

Dövlət Proqramı. Bakı 2010 

4. Bilalov B. Turizmin tarixi. B., 2008 

5. Turizm və Qonaqpərvərlik tədqiqatları, Xüsusi Buraxılış. B., 2014 

6. https://news.milli.az/country/392265.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.milli.az/country/392265.html


66  

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları   
      Tourism and hospitality studies 

 

UOT 338.48                                                                   Ceyhun AŞİROV 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

jashurov@yahoo.ca 

 

Azərbaycan Respublikasında turizm - rekreasiya bazarının dövlət 

tərəfindən tənzimlənməsi və dəstəklənməsi 

 

State regulation and support of the tourist and recreational market in the 

Republic of Azerbaijan 

 

Государственное регулирование и поддержка туристско-

рекреационного рынка в Азербайджанской Республике 

 

Xülasə: Məqalədə  turizm və rekreasiya bazarı ilə bağlı konseptual 

şərhlər, rekreasiya anlayışının məzmunu, turizm və rekreasiya bazarının 

xüsusiyyətləri, ölkənin təsərrüfat həyatına təsir alətləri və mexanizmləri, o 

cümlədən, turizm rekreasiya bazarının  tənzimlənməsi və dəstəklənməsi  alətləri 

və mexanizmləri araşdırılır. Müəllif, Azərbaycanda  turizm-rekreasiya işinin 

inkişafına xidmət edən və son 10 ildə respublikamızda qəbul edilən  Dövlət 

Proqramlarını, işlənib hazırlanmış  layihələri tədqiq edir.  

Açar sözlər: Turizm, rekreasiya, bazar, proqram, layihə.  

 

Abstract: The article considers conceptual approaches to the tourist and 

recreational market, reveals the content of recreation, as well as specifies the 

features of the recreational market, tools and mechanisms of impact on the 

national economy, and, in particular, on the recreational market. The article 

explores State Programs, projects that have been adopted and developed over 

the past two decades. 

Key words: tourism, recreation, market, program, project. 

 

Резюме: В статье рассматриваются концептуальные и теоретические 

подходы к туристско-рекреационному рынку, раскрывается содержание 

рекреации, а также указываются особенности рекреационного рынка, 

инструменты и механизмы воздействия на народное хозяйство, и, в том 

числе, на рекреационный рынок. В статье исследуются государственные 

программы, проекты, которые были приняты и разработаны в течении 

последних двух десятилетий.  

Ключевые слова: туризм, рекреация, рынок, программа, проект. 
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Giriş 

Müasir dövrdə, turizm sektoru - dünyada sürətlə inkişaf edən, milli 

iqtisadiyyatların inkişafına öz töhfəsini verən sahələrdən biri kimi qeyd oluna 

bilər. Məhz bu baxımdan, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış «2016-2025-ci illərdə Azərbaycanda turizmin 

inkişafı Strategiyası» və 6 dekabr 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilən Azərbaycan Respublikasında 

İxtisaslaşmış Turizm Sənayesinin inkişafı üzrə Strateji Yol Xəritəsi 

Azərbaycanda turizm sahəsinin inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Azərbaycan Respublikasında rekreasiya turizminin inkişafı dövlətin 

sosial-iqtisadi siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir. Müasir şəraitdə bu siyasət, 

bir tərəfdən, ölkə əhalisinin əksəriyyəti, xüsusilə də onun sosial cəhətdən 

aztəminatlı qrupları üçün turizm nemətlərinin əlçatanlığının təmin edilməsinə 

istiqamətlənməli, digər tərəfdən, ümumilikdə turizm sahəsinin inkişafı üçün 

səmərəli turizm texnologiyalarından (marketinq, menecment) istifadə etməlidir.  

Ümumilikdə, turizmin, xüsusilə də rekreasiya turizminin respublikamızın 

və onun regionlarının iqtisadiyyatına təsirinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o 

kifayət qədər yüksək multiplikativ effektə malikdir. Bu multiplikativ effekt 

xidmətlərə tələbatı artırır, onun inkişafı isə ilk növbədə bütövlükdə xidmət 

sahəsinin genişlənməsinə impuls verir.  Belə ki, Azərbaycanda sanator-kurort 

müalicəsi və bərpası üzrə ixtisaslaşan rekreasiya turizminin inkişafı səhiyyənin, 

rekreativ tibbin, eləcə də bədən tərbiyəsi və idmannın inkişafına güclü impuls 

verir. Əhalinin mobilliyinin artması maliyyə-kredit sisteminin inkişafına da yeni 

tələblər qoyaraq, Azərbaycanın bank sistemində tamamilə yeni növ xidmətlərin 

yaranmasına səbəb olur.   

1. Turizm və rekreasiya bazarı ilə bağlı konseptual şərhlər 

 Müasir dünyada beynəlxalq turizmin xüsusi çəkisi xeyli artmışdır.  Məhz 

bu səbəbdən də, dünya iqtisadiyyatında mütəmadi olaraq qlobal böhranların 

tüğyan etdiyi bir şəraitdə, Azərbaycanda dövlətin bazar münasibətlərinə 

müdaxiləsi, real iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi  mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Turizm-rekreasiya bazarının dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsinə o zaman ciddi tələb yaranır ki, bazar mexanizmi ölkənin sosial 

–iqtisadi vəzifəsini tam olaraq icra edə bilmir. Burada önəmli olan prioritetlərin 

və dəyərlərin dəyişməsi dinamikasının dəqiq və vaxtında dərk olunması, onların 

ölkənin təsərrüfat həyatına real tətbiqi mexanizmlərinin hərəkətə gətirilməsini 

tələb edir.  

Ölkənin təsərrüfat həyatına təsir alətləri kimi, aşağıdakıları qeyd etmək 

olar: 

1. Dövlət tənzimlənməsi; 
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2. Bazar mexanizmləri (tələb və təklif);   

3. Dövlət-özəl sektorun əməkdaşlığı; 

4. Özünü tənzimlənmə mexanizmləri . 

Nəzərə almaq lazımdır ki, turizm-rekreasiya bazarının dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsi dedikdə, ölkədə əhalinin istirahəti və sağlamlığının bərpası üçün  

münasib və səmərəli istirahətin təşkili və sanator-kurort xidmətlərinin təklif  

olunduğu bazarın təşkil olunması, idarə olunması nəzərdə tutulur.  Məlumdur 

ki, dövlət tənzimlənməsinin əsasını hüquqi mexanizm təşkil  edir və öz ifadəsini 

normativ-hüquqi bazanın yaradılmasında, vətəndaşların istirahət hüququnun 

təsbit olunması ilə tapır.  

    Daha bir məsələnin xüsusi olaraq qeyd edilməsi yerinə düşərdi ki, 

turizm və rekreasiya bazarı hər hansı bir digər bazarlar kimi, istehsalın ilkin 

amillərinin səmərəli istifadəsində, istehlakçı seçiminə azadlığın verilməsində 

çox böyük rol oynayır. 

 Göründüyü kimi, turizm-rekreasiya bazarı və dövlət arasındakı 

münasibətləri şərti olaraq qruplaşdırmaq olar: 

-turizm-rekreasiya sferasında sahibkarlığın stimullaşdırılması; 

- ətraf mühitin qorunması, o cümlədən  təbii rekreasiya, turizm 

resurslarının mühafizəsi; 

-turizm rekreasiya xidmətlərinin istehlakçılarının həyatının, 

sağlamlığının, hüquq və maraqlarının qorunması.  

Rus iqtisadi ədəbiyyatlarında rekreasiya sferasının dövlət tənzimlənməsi 

problemləri, xüsusən də problemin hüquqi, təşkilati, maliyyə aspektləri  

A.Q.Bobkov, A.A.Beydik P.İ.Aman, P.V.Yablokov və d. əsərlərində geniş 

işıqlandırılmışdır. Azərbaycan alimlərindən B.Ə.Budaqov, A.H.Salmanov, 

Ə.C.Əyyubov, E.V.Mehrəliyev, A.N.Nadirov, N.M.Əyyubov, H.B.Soltanov, 

R.Kasumov və başqalarının elmi araşdırmaları xüsusi olaraq diqqəti cəlb edir. 

Bizim fikrimizcə, bu tədqiqatlara, ölkənin innovasiyalı, sosial istiqamətlənmiş 

iqtisadi inkişaf tipinə keçidinin prioritet istiqamətlərindən biri kimi, Azərbaycan 

vətəndaşlarının, o cümlədən istirahət və turizm sahəsinin inkişafı hesabına, 

həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün şəraitin yaradılması, həmçinin, 

Azərbaycanda turist xidmətlərinin əlçatan və rəqabət qabiliyyətli və yüksək 

keyfiyyətli olmasının təmin edilməsi məsələləri əlavə edilməlidir.  

Həmçinin, bu günə kimi, turizm rekreasiya bazarının dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsi və dəstəklənməsi mövzusu xüsusi elmi tədqiqat mövzusu kimi 

araşdırılmayıb. Eləcə də, Azərbaycanda dövlət tənzimlənməsi təcrübəsində 

turizmin klasterlər nöqteyi nəzərindən araşdırılmasına lazımi diqqət yetirilmir 

və bu da, sahənin əsas fəaliyyət aspektlərini nəzərə almağa imkan vermir və 

onun rəqabət qabiliyyətini azaldır.  

Turizm və rekreasiya bazarı ilə bağlı konseptual məsələləri, öncə,  
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rekreasiya anlayışının məzmununun şərh edilməsi ilə başlanılması 

məqsədəuyğun olardı. 

   Rekreasiya - latın mənşəli sözdən müasir elmi leksikona daxil 

olmuşdur. Onun hərfi tərcüməsi “istirahət” deməkdir və insanların təbiətin 

qoynunda istirahət etmək, və ya turist gəzintiləri yolu ilə sağlamlıqlarının və 

əmək qabiliyyətlərinin bərpa olunması kimi başa düşülür. Rekreasiyanın 

hüdudları olduqca genişdir -  məişət şəraitində istirahətdən fəal turist gəzintisi 

növləri şəraitində təbiətin qoynunda  istirahətə qədər  insanların fiziki, mənəvi, 

psixoloji qüvvələrinin bərpası başa düşülür.   

Turizm sahəsində araşdırmalar aparan tədqiqatçılar A.Y.Aleksandrov [13] 

və A.S. Kuskov [14] hesab edirlər ki, burada söhbət qısa müddətdə baş verən 

rekreasiya aktivliyindən (insan əzələlərinin çalışmasında mikro fasilələrin 

verilməsindən - digər çoxsaylı rekreasiya formalarına qədər) tətillər və 

məzuniyyətlər zamanı uzunmüddətli istirahət prosesi  başa düşülməlidir. Birinci 

halda, rekreasiya - gündəlik həyat tərzinin çərçivəsindən kənara çıxmır; ikinci 

halda, uzunmüddətli olaraq insanın gündəlik həyat tərzinin dəyişilməsi baş 

verir.  Hər iki rekreasiya növü insanın normal yaşaması və fəaliyyət göstərməsi 

üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, rekreasiya anlayışı ilə bağlı çoxsaylı fikir və 

dəyərləndirmələr səslənməkdədir və onları üç qrupa bölmək olar.  

1. İnsanın qüvvəsinin geniş bərpası (fiziki, intellektual, emosional); 

2. Əhalinin fəal iştirakı sayəsində istirahət sənayesinin daha geniş inkişaf 

edən seqmenti; 

3. İnsan qüvvəsinin bərpasına xidmət edən istənilən fəaliyyət (insanın 

daimi  yaşadığı məkanda və onun hüdudlarından kənarda həyata keçirilə bilər).  

Funksional təyinatı və istiqamətlərindən asılı olaraq, rekreasiya fəaliyyətini bir 

neçə növə bölürlər:  

1. İnsan sağlamlığının bərpasına xidmət edən sağlamlıq-müalicəvi 

istiqamət (iqlim, su, palçıq müalicəvi resursları, landşaft  terapiyası).  

2. İnsanın şəxsiyyətinin mənəvi potensialının  inkişafına xidmət edən 

rekreasiya - müxtəlif ərazilərdə tarixi, memarlıq abidələri ilə tanışlıq).  

3. İnsanın fiziki qüvvəsinin inkişafına xidmət edən idman turizmi. 

Tərkibinə ekoloji, idman, ekstremal turizm, müxtəlif idman oyunları və 

məşqləri, həmçinin ovçuluq, balıqçılıq və s. daxildir. 

4. Son illərdə geniş yayılmaqda və inkişaf etməkdə olan bağ-bağça 

rekreasiyası da (təbiətdən aqro-rekreasiya istifadəsinin xüsusi formasıdır) 

diqqəti cəlb edir [16].    

        

2. Turizm rekreasiya bazarının tənzimlənməsi və dəstəklənməsi 
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Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında  qəbul edilmiş  

"Azərbaycanda  turizm və rekreasiya zonaları haqqında Nümunəvi Əsasnamə",  

2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”,  ”2009-2018-ci 

illər ərzində Azərbaycanda kurortların inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”, 

“Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına Dair  

Strateji Yol Xəritəsi”, “Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanun” 

layihəsi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış "2016-2025-ci 

illər üçün Azərbaycanda turizmin inkişaf strategiyası" layihəsi  və digər  

sənədlər  Azərbaycanda turizmin, turizm-rekreasiya işinin inkişafına dövlət  və 

dövlət başçısı səviyyəsində xüsusi diqqət yetirilməsindən xəbər verir. 

  Respublikamızda turizm və rekreasiya zonalarının yaradılması məsələsi 

20 iyun 2008-ci ildə ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən təsdiq olunmuş 

«Azərbaycanda turizm və rekreasiya zonaları haqqında nümunəvi Əsasnamə» 

də öz əksini tapmışdır. “Əsasnamə”də  turizm və rekreasiya zonalarının 

yaradılması, burada müasir modernləşdirmə işlərinin aparılması, infrastrukturun 

yaradılması və inkişaf etdirilməsi, təhlükəsizlik məsələləri və s. kimi bir sıra 

məqsədlərə nail olunması göstərilmişdir. 

Azərbaycanda rekreasiya və turist xidmətləri bazarı üçün xarakterik 

xüsusiyyətlərdən biri kimi, turistlərə və istirahət edənlərə xidmətlərin 

göstərilməsinin, əsasən, kiçik şirkətlər tərəfindən həyata keçirilməsini qeyd 

etmək olar. Bu səbəbdən də, Azərbaycanın turizm - rekreasiya bazarı özünün 

rəngarəngliyi və qeyri - yekcinsliyi ilə seçilir. Belə bir vəziyyət isə, öz 

növbəsində, həmin bazarın dövlət tərəfindən tənzimlənməsini və 

dəstəklənməsini tələb edir. 

Digər tərəfdən, turizm - kapital tutumlu biznes sahəsidir. Azərbaycanda 

müasir turizm sənayesinin yaradılması üçün çox böyük maddi və maliyyə 

resurslarına ehtiyac vardır. Təbiidir ki, burada da dövlət dəstəyinin əhəmiyyəti 

hiss olunmaya bilməz. 

Göründüyü kimi, turizm rekreasiya bazarının dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsi və dəstəklənməsi dedikdə, hökumət orqanları, qanunverici, 

icraedici, nəzarətedici orqanlar sistemi tərəfindən iqtisadi sistemin və, o 

cümlədən onun ayrı-ayrı sektorlarının, sektorların aparıcı sahələrinin dəyişilən 

şəraitə uyğunlaşması və inkişaf  imkanları əldə edə bilmələri üçün həyata 

keçirilən tədbirlər sistemi nəzərdə tutulur. Belə bir yanaşma hər hansı bir 

sahənin, o cümlədən turizm-rekreasiya bazarının dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsi və dəstəklənməsinin məzmununun dərk olunmasına xidmət edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda turizm rekreasiya bazarının dövlət 

tərəfindən tənzimlənməsi və dəstəklənməsi üçün aşağıdakı müddəa və  
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prinsiplər nəzərə alınmalıdır: 

• turizm-rekreasiya sahəsinin, eyni zamanda turizm rekreasiya xidmətləri 

bazarının inkişaf məqsədləri və vəzifələrinin formalaşdırılması; 

• tənzimlənmə obyektlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

• idarəetmə sisteminin təşkil edilməsi; 

• tənzimlənmə subyektlərinin seçilməsi, onların strukturlarının 

formalaşdırılması; 

• funksiyaların bölgüsünün aparılması və zəruri tənzimlənmə üsullarının 

seçilməsi; 

• tənzimlənmənin nəticələrinin qiymətləndirilməsi.  

Nəzərə  almaq lazımdır ki, turizm-rekreasiya bazarının dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsi və dəstəklənməsi, bütövlükdə, turizm kompleksini əhatə edir, 

həmin kompleksə daxil olan obyektlər dövlət, bələdiyyə, müxtəlif sahibkar 

strukturlarını əhatə edir. Burada önəmli olan, dövlət tərəfindən turizm 

rekreasiya bazarının hər bir iştirakçısı üçün inkişaf edə bilmək və 

rəqabətqabiliyyətliliyin təmin olunması üçün zəruri şəraitin yaradılmasına nail 

olunmasıdır [15]. Qeyd etmək lazımdır ki, dünyada turizm-rekreasiya bazarının 

dövlət tərəfindən tənzimlənməsi  və dəstəklənməsinin bir sıra formaları vardır. 

Bunlar aşağıdakılardır: 

1. Maliyyə-kredit; 2. Maddi texniki, 3. Vergi; 4. İnformasiya dəstəyi, 5. 

Məsləhət yardımları (bax Cədvəl 1). 

 

Cədvəl 1 

Turizm - rekreasiya bazarının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi və 

dəstəklənməsi 

Dəstək və 

tənzimlənmə 

formasının adı 

Məzmunu 

 

 

 

 

 

Maliyyə-kredit 

dəstəyi 

- -Turizm rekreasiya bazarında xidmətlər təklif edən 

dövlət, bələdiyyə müəssisə və təşkilatlarının 

maliyyələşdirilməsi; 

-Sektorun müəssisə və təşkilatlarının nizamnamə 

kapitalında pay sahibi kimi çıxış etməsi; 

-Xüsusi pul fondları vasitəsi ilə yardım və subsidiyaların 

verilməsi; 

-İmtiyazlı kreditlərin verilməsi; 

-Turizm-rekreasiya təyinatlı proqramların 

maliyyələşdirilməsi; 

-Maliyyə lizinqi. 
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Maddi-texniki 

dəstək 

-Mülkiyyətin ödənişsiz və yaxud güzəştli qiymətlərlə 

icarəyə verilməsi; 

-Turizm - rekreasiya təyinatlı dövlət sifarişləri. 

Vergi -Güzəştli və stimullaşdırıcı vergi sisteminin 

yaradılması; 

-Differensial əsaslarla vergi güzəştləri; 

-Uçot və hesabatların sadələşdirilməsi; 

-İnvestisiya və vergi kreditlərinin verilməsi; 

-Sahənin sosial-iqtisadi inkişafındakı dəyişikliklərdən 

asılı olaraq, vergi siyasətinin prioritetlərinin 

müəyyənləşdirilməsi. 

 

İnformasiya 

yardımı 

-Turizm-rekreasiya xidmətləri bazarı ilə bağlı iqtisadi, 

texniki və digər zəruri məlumatların ödənişli və 

ödənişsiz əsaslarla təqdim olunması; 

-Turizm-rekreasiya xidmətləri bazarının modellər 

bankının formalaşdırılması; 

-Turizm-rekreasiya bazarı ilə bağlı məlumat bazarının 

formaladırılması; 

-Turizm-rekreasiya xidmətləri və məhsulları ilə bağlı 

internet şəbəkəsinin formalaşdırılması. 

Məsləhət 

yardımları  

-Marketinq araşdırmalarının aparılması, biznes 

planlarının hazırlanması, lizniq və digər tədbirlərlə 

bağlı məsləhətlər; 

-Məsləhət yardımları formalarının yaradılması; 

-İnnovasiyaların tətbiqi üçün yardımların, müvafiq 

tədbirlərin həyata keçirilməsi. 

 

Mənbə: Сулейманов М.С., Вопросы регулирования в туристско-

рекреационном комплексе республике Дагестан // Проблемы современной 

экономики, 2012 №3 (43), с. 333-334. 

Məlumdur ki, turizmin, o cümlədən turizm-rekreasiya bazarının dövlət 

tərəfindən səmərəli idarə olunması, tənzimlənmə və dəstək tədbirlərinin 

məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilməsi öz ifadəsini sosial-iqtisadi inkişaf 

effektlərində,  kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin yüksəlməsində tapır.  

Digər vacib məsələ kimi xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycanda 

turizm rekreasiya sferasının tənzimlənməsi və dəstəklənməsinin səmərəli forma 

və mexanizmlərinin təsbiti, bütövlükdə münasib dövlət tənzimlənməsi 

mexanizmlərinin düzgün seçilməsindən asılıdır. Burada önəmli olan, 

hazırlanmış və qəbul olunmuş tənzimləyici və dəstək tədbirlərini özündə əks  
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etdirən proqramlarda mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddəalar 

əsasında bir sıra amillərin da nəzərə alınmasıdır. Burada söhbət, mülkiyyət 

formalarının nisbəti, idarə etmə formaları, tənzimləyici və dəstək formalarının 

seçilməsi, sektorun və bazarın təşkili və fəaliyyətində mülkiyyətçinin bilavasitə 

və yaxud vasitəli şəkildə iştirakı səviyyəsinin təsbiti və s. gedir. Bu səbəbdən 

də, turizm rekreasiya xidmətləri obyektləri və subyektləri, həmçinin turizm 

rekreasiya bazarında iştirakçı münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı mövcud 

hüquqi normaların işlənilib hazırlanması, daha sonra təkmilləşdirilməsinin də 

çox böyük əhəmiyyəti vardır.  Təbiidir ki, bütün bunlar hər şeydən öncə, 

müvafiq proqramların, xüsusi sənəd və proqramların işlənilib hazırlanmasını, 

həyata keçirilməsinin üsul və yollarının düzgün seçilməsini tələb edir. 

 

3. Müasir Azərbaycanda turizm - rekreasiya işinin təşkili və inkişafı ilə 

bağlı dövlət tədbirləri 

       Azərbaycan dilində dərc edilən iqtisadi ədəbiyyatda turizm rekreasiya 

anlayışının məzmunu, sahənin mövcud vəziyyəti və inkişaf prioritetləri və 

sahənin inkişaf etdirilməsi  ilə bağlı qəbul edilmiş Dövlət Proqramlarında 

müfəssəl informasiyalar diqqəti cəlb edir.  

Bu sənədlərdə  turizm-rekreasiya zonalarının yaradılması, turizm-istirahət 

və rekreasiya üçün əlverişli şəraitin yaradılması, turizm və rekreasiya 

zonalarının ərazisində rəqabət qabiliyyətli və əhalinin bütün təbəqələrinə turist 

xidməti göstərən turizm bazarının yaradılması,  turizmlə bağlı statistik, 

marketinq və digər araşdırmaların aparılması, daxili və xarici investorların cəlb 

edilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılması, həmçinin turizm və rekreasiya 

zonalarında tətbiq edilən mühafizə rejiminin xüsusiyyətləri, idarə olunması, 

elmi tədqiqat və marketinq araşdırma fəaliyyətinin təşkili,  inkişaf planları,  

dövlət nəzarəti kimi istiqamətlər üzrə dövlət tənzimlənməsi və dəstəyinin 

həyata keçirilməsini nəzərdə tutan tədbirlər kompleksi öz əksini tapmışdır.  

«Azərbaycanda turizm və rekreasiya zonaları haqqında nümunəvi 

Əsasnamə»də diqqəti cəlb edən mühüm müddəalar qismində turizm və 

rekreasiya zonalarının idarə olunması  funksiyalarının birbaşa həvalə olunduğu 

orqan və strukturların qeyd olunması göstərilə bilər. 

 “Əsasnamədə” xüsusi olaraq qeyd olunurdu ki,  turizm və (və ya) 

rekreasiya zonasının idarə edilməsi sahəsində müvafiq qayda və təlimatların 

hazırlanmalı və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 

təsdiqinə təqdim edilməlidir. Eyni zamanda, sənəddə, turizm və rekreasiya 

zonalarının icra orqanlarının, Şuranın yaradılması və həmin strukturlar vasitəsi 

ilə idarəetmə, tənzimlənmə və dövlət yardımı tədbirlərinin həyata keçirilməsi 

prosedurları təsbit olunurdu [2]. 
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 “2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 6 aprel tarixli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmişdir.  

Dövlət Proqramında Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektorunun 

inkişafı, milli iqtisadiyyatın davamlı iqtisadi inkişafının  təmin olunması üçün 

mühüm sahələrdən biri kimi ölkə iqtisadiyyatının turizm sektoru elan edildi və 

xüsusi olaraq qeyd olunurdu ki, turizm, öz inkişaf potensialına görə, qeyri-neft 

sektoru sahələri içərisində aparıcı yerlərdən birini tutur.   

Dövlət Proqramında  turizmin rekreasiya növünün, turizm təyinatlı 

rekreasiya zonalarının yaradılması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilirdi. 

Digər önəmli dövlət sənədi  qismində "Azərbaycan Respublikasında 

kurortların 2009-2018-ci illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nın təsdiq 

edilməsi göstərilə bilər.  Adı çəkilən Dövlət Proqramı ölkə başçısının 2009-cu il 

6 fevral tarixli 125 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramı iki 

hissədən ibarətdir və birinci hissə “Ümumi əsaslar”, ikinci hissə isə “Dövlət 

proqramının həyata keçirilməsinə dair tədbirlər planı” adlanır [3].  

"Azərbaycan Respublikasında kurortların 2009-2018-ci illərdə inkişafı 

üzrə Dövlət Proqramı"nın birinci hissəsində, daha doğrusu ümumi hissəsində, 

aşağıdakı məsələlər nəzərdən keçirilmişdir: 

- Kurort işinin respublikada mövcud vəziyyəti; 

- Azərbaycan kurortlarının təsnifatı; 

- Dövlət proqramının əsas məqsəd və vəzifələri; 

- Dövlət Proqramının həyata keçirilməsinin əsas istiqamətləri və mərhələləri; 

- Dövlət Proqramının maliyyə təminatı; 

- Gözlənilən nəticələr. 

"Azərbaycan Respublikasında kurortların 2009-2018-ci illərdə inkişafı 

üzrə Dövlət Proqramı"nın ikinci hissəsində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş 

tədbirlər planı öz əksini tapmışdır. Bu sənəddə əsas yeri respublika ərazisində 

kurortların inkişaf etdirilməsi məsələsi ilə bağlı müddəalar tutur.   

Yeni dövlət Proqramının başlıca xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki,  həmin 

dövlət sənədində turizm və rekreasiya məsələlərinin bir-biri ilə daha sıx, üzvü 

vəhdət və kompleks halında həlli məsələsi ön plana çəkilir. Məhz bu baxımdan, 

Dövlət Proqramının Ümumi Əsaslar adlı birinci hissəsində Azərbaycanda 

kurortların təsnifatı ilə bağlı müddəalara diqqət yetirilməsi məqsədəuyğun 

olardı. Buradan aşkar görünür ki, turizm, kurort-rekreasiya işinin təşkili 

məsələlərinin həlli bir- birindən təcrid olunmuş halda deyil, bir-biri ilə bağlı 

həll edilməlidir. Həmin anlayışlar arasında, məzmun etibarı ilə, sıx bənzərlik və  

bağlılığın olması kurortların təsnifatı verilərkən, çox aydın hiss olunur.  
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Sxem 1 

Azərbaycan kurortlarının təsnifatı 

 
Mənbə: “Azərbaycan Respublikasında kurortların 2009-2018-ci illərdə 

inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın materialları əsasında müəllif tərəfindən tərtib 

olunmuşdur. 

 

Daha sonra,  Dövlət Proqramının ikinci hissəsində göstərilən tədbirlər 

planında, respublikada rekreasiya turizminin inkişafında mühüm rol oynayacaq 

kurort və sanatoriyalar şəbəkəsinin inkişaf planı (maddə 2.3.5), həmçinin 

turizm-rekreasiya məqsədlərinə yararlı  resursların, xüsusən də mineral su, 

müalicəvi palçıq və digər resursların səmərəli istifadə edilməsi üçün, müasir 

tələb və standartlara uyğun infrastrukturun yaradılması,  mövcud turizm-

rekreasiya obyektlərinin inkişaf etdirilməsi  (maddə 2.3.6) məsələləri aydın və 

birmənalı tərzdə öz əksini tapmışdır. Qeyd edilən dövlət sənədinin vaxtında  

qəbul olunduğunu və nə qədər vacib sənəd olduğunu göstərən əsas arqument 

kimi göstərilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasında demək olar ki,  bütün 

iqtisadi rayonlarda artıq uzun illər ərzində istifadə edilən kurortlar, rekreasiya 

təyinatlı obyektlər vardır. Həmin rekreasiya zonalarında müasir infrastruktur 

təminatının yaxşılaşdırılması və inkişaf etdirilməsi məsələlərinin həlli hələ də 

aktualdır.  Dövlət Proqramında ən mühüm institusional dəyişikliklər qismində 

qeyd olunmalıdır ki,  əvvəlki dövlət sənədlərində kurortlarla bağlı məsələlər 

Səhiyyə Nazirliyinə  səlahiyyətinə daxil  olsa da, yeni turizm proqramında  bu  
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qəbildən olan məsələlərin həllinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

tərəfindən koordinasiya olunması nəzərdə tutulur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 2009-cu ildən 2017-ci ilə qədər  Dövlət 

proqramına bir sıra dəyişiklik və əlavələr olundu [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. 

Dəyişiklik və əlavələr hər şeydən öncə ölkədə turizm və rekreasiya işinin daha 

da inkişaf etdirilməsi, inkişaf prosesində dövlətin tənzimləyici rolunun hüquqi 

əsaslarının təkmilləşdirilməsinə xidmət edir.  

 Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 6 dekabr 

2016-cı il tarixli Fərmanı ilə  “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm 

sənayesinin inkişafına Dair  Strateji Yol Xəritəsi” təsdiq edildi.  Qeyd etmək 

lazımdır ki,  bu dövlət sənədinin  hazırlanması və təsdiq edilməsi, hər şeydən 

öncə,  Azərbaycan  Respublikasnın Prezidentinin 16 mart 2016-cı il tarixli 1897 

nömrəli Sərəncamına əsasən həyata keçirilmişdir. Sərəncama əsasən, 8 əsas və 

3 yardımçı olmaqla, 11 sektor üzrə Azərbaycan iqtisadiyyatının  kompleks 

inkişaf planlarının  hazırlanması üçün  işçi qruplarının yaradılması, 2020-ci ilə 

kimi iqtisadi inkişaf strategiyasının,  2025-ci ilə  qədər və sonrakı dövr ərzində 

uzunmüddətli və davamlı inkişafa nail olmaq üçün müvafiq dövlət-proqram 

sənədlərinin hazırlanması tapşırığı verilmişdir.  Sərəncamda, milli iqtisadiyyatın 

uzunmüddətli inkişaf strategiyasının üstün istiqamətlərindən biri kimi, turizm 

sənayesinin inkişaf etdirilməsi xüsusi olaraq göstərilmişdir [1, 4].  

Sənədin qısa xülasəsində göstərilir ki, bizim məqsədimiz, 2025-ci ildən 

sonrakı dövrdə Azərbaycan Respublikasının dünyada turistlərin üstünlük 

verdikləri 20 turizm məkanından birinə çevrilməsinə nail olunmasıdır.  Aydın 

məsələdir ki, bu məqsədə nail olmaq üçün, bir sıra zəruri tədbirlərin həyata 

keçirilməsi tələb olunur və həmin tədbirlərin reallaşdırılması da müəyyən 

nəticələrin əldə olunmasını özündə ehtiva edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Strateji Yol Xəritəsində təsbit olunmuş 

hədəflərin 2020-ci ilə kimi olan dövr üçün reallaşdırılması real ÜDM-in 293 

milyon və dolayı 172 milyon manata kimi artması, 25-35 min yeni iş yerlərinin 

yaradılacağına yönəldilmişdir [1, 5-6]. Eyni zamanda,  nəzərdə tutulmuş 

tədbirlərin həyata keçirilməsi 350 milyon manat həcmində investisiya 

yatırımları tələb edir.  Göründüyü kimi, milli iqtisadiyyatın inkişafında turizm  

sektorunun mühüm sahələrindən olan istirahət-müalicəvi,  turizm-rekreasiya 

işinin daha da inkişaf etdirilməsi imkanları və həmin imkanların realladırılması 

yolları, özünün zaman, maliyyə və məsrəf tutumu etibarı ilə tam olaraq öz 

əksini Dövlət Proqramında tapmışdır.  

Daha sonra, iki layihə, “Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunun” layihəsi və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış 

"2016-2025-ci illər üçün Azərbaycanda turizmin inkişaf strategiyası" layihəsi 

Azərbaycanda turizm və rekreasiya bazarının dövlət tənzimlənməsi və  
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dəstəklənməsi, mövcud normaların təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm 

hüquqi və institusional tədbilər kimi qeyd olunmalıdır.  

 

Nəticə 

Son 10 il ərzində qəbul edilən Dövlət Proqramlarında və digər hüquqi-

normativ sənədlərdə, işlənilib hazırlanmış layihələrdə Azərbaycan 

Respublikasında turizmin, turizm-rekreasiya bazarının tənzimlənməsi və 

inkişafı ilə bağlı prioritet istiqamətlər təsbit olunmuş, tənzimlənmə alətləri və 

mexanizmləri, onların təsir effektləri dəyərləndirilərək, sahənin inkişaf 

etdirilməsində dövlətin rolunun reallaşdırılması labüd və zəruri olan tədbirlər 

kompleksi kimi müəyyənləşdirilmişdir.  

Müasir mərhələdə, Azərbaycanda həm dövlət, həm də regional səviyyədə 

turizm sahəsinin inkişaf siyasətinin əsas məqsədi, müasir, rəqabət qabiliyyətli, 

həm yerli, həm də xarici vətəndaşların turizm xidmətləri sahəsində tələbatlarını 

təmin edən turizm komplekslərinin formalaşdırılmasından ibarətdir. Bu turizm 

kompleksləri ölkəmizin ayrı-ayrı regionlarında turizmin dayanıqlı inkişafı üçün 

əlverişli şərait yaratmalıdırlar. Bu məqsədin həyata keçirilməsi üçün, daxili və 

gəlmə turizminin inkişafı üçün lazım olan şəraiti yaratmaq, ən iri turist 

axınlarının keçdiyi yerlərdə xarici və yerli turistlərə xidmətlərin keyfiyyətini 

artırmağa davam etmək, bütün maliyyə mənbələri araşdırılmaqla, perspektiv 

investisiya layihələrini həyata keçirtmək, beynəlxalq tələblərə cavab verən və 

bu sahənin inkişafından multiplikativ effekti nəzərə alan müasir turizm 

sənayesinin formalaşmasına dəstək vermək vacibdir.  
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Xülasə: Dövlətlərin və millətlərin inkişafı son onilliklər ərzində elm və 

texnikanın, sosial tərəqqinin əhəmiyyətli nailiyyətləri ilə səciyyələnir. Bu 

nailiyyətlər isə öz növbəsində maddi istehsalın beynəlmiləlləşməsi, 

dövlətlərarası əlaqələrin və mədəni-təhsil mühitinin inkişafı, vahid əmək 

resursları bazarının formalaşması tendensiyalarında özünü əks etdirir. Bu 

proseslər obyektiv olaraq dövlətlərin ali təhsil sistemlərində köklü 

dəyişikliklərə səbəb olaraq ali təhsil sisteminin bütün səviyyələrində mütəxəssis 

hazırlığının keyfiyyətinin təmin olunması problemini və biznes strukturlar, 

əmək bazarı və Ali Təhsil Müəssisələri arasında effektiv əlaqənin təmin 

olunması məsələlərini ciddi təkidlə qarşıya qoyur. Ötən əsrin ikinci yarısı və 

XXI əsrin əvvəlləri öz miqyasına görə bu vaxtadək mövcud olmayan dünyada 

təhsilin inkişafı prosesi və onun dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunması və 

dayanıqlı sosial inkişafında, əhalinin həyat səviyyəsi və keyfiyyətinin 

yüksəldilməsində həyatı əhəmiyyətli rola malik olmasının dərk edilməsinin 

artmasını dəqiq şəkildə təsdiq edir. 

Bu baxımdan elmi məqalədə nəzərdən keçirilən problemlər müasir 

reallıqların prizmasından  çox aktualdırlar. Məqalədə, Azərbaycanda ali təhsilin 

müasir vəziyyəti təhlil edilir; bu sahədəki əsas problemlər üzə çıxarılır və təhsil 

xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılmasının və idarə edilməsinin 

təkmilləşdirilməsinin prioritet istiqamətləri göstərilir. 
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Açar şözlər: ali təhsil sistemi, əmək bazarı, ali təhsilin keyfiyyətinin 

idarə olunması sistemi, ali təhsil müəssisələrinin ictimai-dövlət akkreditasiyası. 

Резюме: Последние десятилетия развития государств и народов 

характеризуются впечатляющими достижениями науки и техники, 

социального прогресса, рельефно проявляющимися тенденциями в 

развитии межгосударственных связей и культорно-образавательных 

пространств, интернационализацией материального производства, 

формированием единого рынка трудовых ресурсов. Эти процессы 

объективно вызывают существенные изменения в системах высшего 

образования государств и с особой остротой ставят проблемы обеспечения 

качества подготовки специалистов на всех уровнях профессионального 

образования и обеспечения эффективной взаимосвязи, между бизнес 

структурами, рынком труда и ВУЗ-ами. Вся вторая половина прошлого 

столетия и начало XXI века убедительно подтверждают беспрецедентный 

по своим масштабам процесс развития образования в мире и растущего 

осознания его жизненно важной роли в обеспечении безопасности и 

устойчивого социального развития государств, в повышений уровня и 

качества жизни населения. 

С этой точки зрения, рассмотренные в статье проблемы очень 

актуальны, с призмы современных реалий. В статье, анализуриется 

современное состояние высшего образования в Азербайджане; 

выявляются основные проблемы в этой сфере и указываются 

приоритетные направления совершенствования качества образовательных 

услуг. 

Ключевые слова: система высшего образования, рынок 

труда, система управления качеством высшего образования, 

общественно-государственная аккредитация высшего образования. 

Abstract: The  last  decades   of  states  and  nations  development  are 

characterized  by the impressive  achievements  of  science  and  technology, 

social  progress , that graphically  showed  trends  in  the  development  of    

intergovernmental  relations and  cultural-educational  area,  the  

internationalization  of  material  production, the  formation  of  single  labor  

market.   These  processes  objectively cause significant  changes  in  the  

higher  education  systems  of  states   and  put forward  the  problems  of  

specialists  training  quality  ensuring  at  all  levels  of occupational  education  

and  assurance  of  the  effective interrelations  between business  structures,  

labor-market  and  universities.  The  entire  second  half  of the  last  century   

and   the beginning  of  the  XXI  century  furnish  convincing proof  of   
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unprecedented  in  its scale  education  development  process in  the world  and  

growing  realization  of  its  vital  role  in  security assurance   and  state  

sustainable  social  development  and  in  improvement of  level  and quality of  

population living. 

From  this  point  of view,  problems,  studied  in  the  article  are very 

pressing,  from  the lens  of  day-to-day  realities.  In  the  article,  the  current  

state of  higher  education  in  Azerbaijan  is  analyzed;  the  main  problems  in 

this field are  educed  and  priorities  for  improving  the  quality  of  educational  

services are  indicated. 

Key words: higher education system, labor-market, higher education 

quality control system, socio-governmental  accreditation of higher education. 

Əmək bazarı, özü-özlüyündə bu bazarın subyektləri olan işəgötürənlər 

və iş axtaranların qarşılıqlı fəaliyyət sferasıdır. Bu subyektlərin hər biri öz 

məqsədlərinə çatmağa can atır. İşəgötürənlər peşəkar kadrlar əldə etmək, iş 

axtaranlar isə sərfəli iş yerləri əldə etmək arzusundadırlar. İstənilən müasir 

cəmiyyətin sosial-iqtisadi rifahı əmək bazarının və onun agentlərinin, ilk 

növbədə də ali təhsil siteminin inkişafından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. 

Müasir innovasiyalı iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsi əhəmiyyətli 

dərəcədə peşəkar kadrların keyfiyyəti, onların kooperasiyası və rəqabət 

səlahiyyətlərinin səviyyəsindən asılıdır. Azərbaycan dünya iqtisadiyyatında 

rəqabət mövqeyinin əldə olunması və onun qorunub-saxlanılmaını, ucuz işçi 

qüvvəsi, təhsil və elmin inkişafına qənaət edilməsi hesaına əldə edə bilməz. 

Buna görə də müasir şəraitdə Azərbaycan Respublikasında tədris 

texnologiyalarının köklü surətdə yeniləndirilməsi, milli iqtisadiyyatın bütün 

səviyyələrində prinsipial yeni idarəetmə sisteminin strukturunun yaranması, ali 

təhsil prosesinin sosial-iqtisadi inkişafla balanslaşdırılması, eləcə də bu 

balanslaşdırmanın həm milli, həm regional və sahəvi, həm də ayrıca götürülmüş 

ali təhsil müəssisəsi səviyyəsində ali məktəbin idarə olunmasının yeni 

metodlarının işlənib-hazırlanması və tətbiqi zəruridir. Bu baxımdan hesab edirik 

ki, Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin strateji planlaşdırılması və idarə 

olunması üçün bu ali məktəblərin idarə edilməsi və strateji planlaşdırılmasının 

balanslaşdırılmış göstəriçilər sistemi modelinin işlənib-hazırlanması və tətbiqi 

aktual bir məsələdir. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının strateji 

istiqamətlərindən birini ali təhsil potensialının istifadə olunması kimi müəyyən 

etmək olar. Hesab edirik ki, ali təhsilin inkişafının idarə olunması üçün həm 

ölkə, həm regional və sahəvi, həm də ayrıca təhsil müəssisəsi səviyyəsində ali 

təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması sisteminin yeni əsaslarla işlənib 

hazırlanması, bu sahədə yeni standartlar və meyarların işlənib hazırlanması və 

tətbiqi zəruridir. Bu sistemin səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün effektiv 

təşkiletmə və reallaşdırma mexanizmləri aşkarlanmalı, təsis və tətbiq  
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edilməlidir. 

Bizim fıkrimizcə, müasir əmək bazarının mühüm göstəriciləri bunlardır: 

işçi qüvvəsinin keyfiyyəti, onun sosial və peşəkar mobilliyi; əmək potensialının 

səmərəli istifadəsi; kiçik və orta biznesin inkişaf səviyyəsi; ali təhsil sisteminin 

və əmək bazarının qarşılıqlı əlaqəsinin effektivliyi; işəqəbuletmə infrastrukturu, 

işsizliyin səviyyəsi, işəgötürənlər və muzdlu işçilər arasında sivilizasiyalı 

əməkdaşlıq əlaqələri və s. 

Müasir Azərbaycan cəmiyyətinə təhsil sferasında müəyyən 

arxaiklik xüsusiyyəti xasdır. Ümumilikdə təhsil sistemi, eləcədə ali təhsil 

sistemi, əmək bazarının və bütövlükdə cəmiyyətin hazırki tələblərinə cavab 

vermir. Bu sistem böyük ətalətlilik gücünə malikdir. Təhsil Sistemi daha çox 

qapalı sistem olaraq qalır. Bu isə əmək bazarının böyük təlabatı və ali təhsil 

müəssisələrinə hər il qəbul olan şəxslərin artımı, özü-özlüyündə müvafiq 

ixtisaslar üzrə məzunların işə qəbul olunma göstəricilərinin aşağı düşməsi ilə 

müşahidə olunan proses arasında ziddiyyətə gətirib çıxarır. Bu gün, ali təhsil 

sistemi bütün mümkün vasitələrlə özü-özünü təkrar istehsal edərək əmək 

bazarında tələb və təklif arasında meydana çıxan ziddiyyəti daha da 

dərinləşdirir. Bizim cəmiyyət bu gün ona xas olan müəyyən arxaik 

xüsusiyyətlərə baxmayaraq öz inkişafında informasiya mərhələsinə yəni “bilik 

iqtisadiyyatı” mərhələsinə daxil olur. Digər tərəfdən intellektual əmək, 

intellektual mülkiyyət açıq-aşkar qiymətləndirilmir. Bu isə öz həllini tələb edən 

yeni ziddiyyəti yaradır. Azərbaycanın ali təhsil sisteminin ənənəvi olaraq 

yönümlü olduğu fundamental bilik, elm sahələri və əldə olunan biliklərin sırf 

tətbiqi xarakterinə yönümlü olan müasir əmək bazarının tələbləri arasındakı 

ziddiyyət daha da kəskin şəkildə özünü büruzə verməyə başlayır. Ali təhsil 

sistemi və əmək bazarı arasında yuxarıda qeyd olunan ziddiyyətlər nəyin 

hesabına optimal sürətdə həll oluna bilər? Ən ümumi halda bu sualın cavabı 

belə ola bilər: sivilizasiyalı əmək bazarının formalaşması, işçi qüvvəsinin 

yüksək mobilliyinin və keyfiyyətli ali təhsili təmin edən təhsil sferasında 

səmərəli sosial siyasət hesabına. Bunun üçün müvafiq şəraitin yaradılması 

zəruridir, o cümlədən ali təhsilə xarici sifarişin formalaşdırılması, cəmiyyətin və 

əmək bazarının gözləntilərinə cavab verən yeni təhsil proqramlarının təlabatı 

ödəmək qabiliyyətliliyinin proqnozlaşdırılması. Əmək bazarının və təhsil 

sisteminin optimallaşdırılmasınm əsas istiqamətlərindən biri kiçik, orta və iri 

biznesin ali təhsil sisteminə cəlb olunmasıdır. Təəssüf ki, bu gün nəinki orta 

biznes, hətta iri biznes strukturları da təhsil sisteminə cəlb olunmamışlar. Bu 

baxımdan ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində əhəmiyyətli keyfiyyət 

dəyişikliklərinin edilməsi zəruridir. Yeni elmi istiqamətlərə daha çox diqqət 

yetirmək lazımdır. Bu ali təhsil muəsssiələrinin dövlət hakimiyyəti  
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orqanlarının və əmək bazarında kiçik, orta və iri biznes strukturları ilə 

qarşılıqlı əlaqəsinin təşkilinin digər forma və metodlarına keçid kimi izah 

oluna bilər. Digər tərəfdən ali təhsil sistemində özünəməxsus sistem daxili 

təhlükələr mövcuddur. Beləki, maliyyələşdirmənin səviyyəsi xüsusilə də, onun 

əmək haqqı ilə bağlı aspektləri ali təhsil sistemində müasir tələblərə cavab 

vermir. Əgər əməyin ödənilməsi və maddi motivasiya baxımından köklü 

dəyişikliklər baş verməyəcəksə, onda bu məsələlər üzrə hansısa böyük 

irəliləyişlər əldə etmək mümkün olmayacaq. Xüsusilə gənc müəllimlərin əmək 

haqqı sisteminin aşağı olması onların ali təhsil sisteminə adoptasiyaına şərait 

yaratmır və daha yaradıcı şəxslərin ali təhsil müəssisələrindən axıb-getməsinə 

gətirib çıxarır. Bu isə ali təhsil müəssisələrində pedaqoji heyətin yaşlanması və 

onların elmdə aşağı aktivliyinin əsas səbəblərindən biridir. 

Ali təhsil sisteminin əmək bazarındakı biznes strukturlarla əlaqələrində 

meydana çıxan, yuxarıda qeyd olunan ziddiyyətləri həll etmək üçün dövlət, 

sahə və ayrıca götürülmüş təşkilatlar səviyyəsində bir sıra tədbirlərin həyata 

keçirilməsi məqsədəuyğundur. 

Birincisi, ümumi dövlət səviyyəsində kadrların hazırlanmasına təlabatın 

uzun müddətli proqnozlaşdınlmasını yeni vahid metodikasının işlənib 

hazırlanması və tətbiqi zəruridir. Bunsuz gənclərin səmərəli peşə 

yönümlülüyünün təmin olunması və deməli, əmək bazarı və ali təhsil sistemi 

arasındakı tarazlığın əldə olunması mümkün deyil.  

İkincisi, “İşçi qüvvəsinin inkişafı” haqda qanunun qəbul edilməsi və ya 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə işçi qüvvəsinin inkişafı ilə 

bağlı bölmənin əlavə edilməsi zəruridir. Əmək qanunvericiliyi sahəsindəki bu 

dəyişikliklərdə işəgötürənlərlə müqavilə əsasında təhsil alan məzunların işlə 

zəmanətli təminatı və büdcədən maliyyələşmə əsasında təhsil alan məzunların 

zəmanətli surətdə işə yönləndirilməsi və işlə təmin olunması məsələləri öz 

əksini tapmalıdır.  

Üçüncüsü, bu gün daha çox formal xarakter daşıyan tələbələrin və 

məzunların istehsalat təcrübəsinin işəgötürənlər tərəfindən yeni ödənişli 

əsaslarla daha ciddi surətdə ucuz işçi qüvvəsinin cəlb olunması şəklində 

təşkilini həyata keçirmək lazımdır. Orta müddətli perspektivdə bu tədbirlər 

təcrübə keçən tələbələrin gələcəkdə təcrübə keçdikləri təşkilatlarda özünü 

rellaşdırmasına və karyera yüksəlişinə şərait yarada bilər.  

Dördüncüsü, dövlətin, biznes strukturlarının ali təhsil müəssisələrinin, 

cəmiyyətin bütün subyektlərinin diqqətini gənclərin peşə yönümlüyünün 

effektiv təsirə malik qeyri-formal sisteminin formalaşmasına cəlb etmək 

lazımdır. 

Ali təhsil müəssisələri həmçinin öz işlərini bu istiqamətlər üzrə 

aktivləşdirməlidirlər: 
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Birincisi, öz məzunlarının işlə təmin olunması vəziyyətini daim izləmək. 

İkincisi, əmək bazarında məzunların adoptasiyası üzrə işəqəbuletmə, 

peşakar karyera və tədris mərkəzlərinin təcrübəsindən istifadə etmək və onlarla 

sıx əməkdaşlıq etmək. 

 Üçüncüsü, ali təhsil müəssisələrinin nəzdində biznes inkubatorların, 

korporativ universitetlərin, elmi-tədqiqat, ixtisas kafedrası, laboratoriya və 

tədris bölmələrinin təşkili. 

 Dördüncüsü, məktəblilər və tələbələrin peşə yönümlülüyü sahəsində 

işlərin gücləndirilməsi. 

 Beşincisi, təkcə işəgötürənlərin deyil, həm də ali təhsil müəssisələrinin 

sosial məsuliyyətinin artırılması zəruridir. Bu məsuliyyətin ayrılmaz tərkib 

hissələri aşağıdakılar olmalıdır: 

1.  Məzunların əmək bazarında müvəffəqiyyətli surətdə rəqabət 

aparmağa imkan verən peşəkar hazırlığının yüksək keyfiyyəti; 

2. Tələbələr, ali təhsil müəssislərinin pedaqoji heyəti və əməkdaşlarına 

münasibətdə aktiv sosial siyasət; 

3. Məzunların işlə təmin olunması və onların əmək bazarında 

adoptasiyasına dəstək; 

4. Yuxarı kurs tələbələrinin müəssisələrlə məqsədyönlü müqavilə 

əsasında hazırlanması haqda sazişlərin bağlanması. 

Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi qeyd olunan tələbələrin sonrakı 

mərhələdə işlə təmin olunmasının prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilməsi 

üçün zəruridir. 

Müstəqilliyin ilkin illərində iqtisadiyyatdakı vəziyyət yüksək texnoloji sahələrin 

ləğv olunması ilə xarakterizə olunurdu. Bu isə ölkənin iri sənaye 

müəssisələrinin mühəndis-texniki və orta-texniki heyətinin əksər hissəsinə 

tələbatın olmamasının ən böyük səbəblərindən biri idi. Bunun nəticəsində 

xüsusilə Azərbaycan iqtisadiyyatının ixtisaslaşmasının əsas həlqələrindən biri 

olan neft- kimya sənayesinin və digər sənaye sahələrində çalışan peşəkar 

ixtisaslı kadrların böyük əksəriyyətinin ixtisas dərəcəsinin aşağı düşməsinə və 

işsizliyin səviyyəsinin kəskin artması baş verdi. Bu hadisələr Azərbaycanda 

uzun illər boyu min bir əziyyətlə hazırlanmışistehsal-texniki yönümlü peşəkar 

kadrların xaricə axıb-getməsinə gətirib çıxartdı. O zamanlar artıq kommersiya 

və ticarət yönümlü yeni peşələr daha populyar olmağa başladı. Lakin bu gün, 

biz, Azərbaycanda açılan yeni istehsal və qeyri-istehsal müəssisələrində müasir 

təcrübəli kadrların çatışmamasını müşahidə edirik. Yeni kadrların hazırlanması, 

bərpa olunması, inkişafı, yenidən hazırlığı, müəssisənin zəruri kadr 

potensialının ixtisaslaşma dərəcəsinin artırılması böyük maliyyə xərcləri, vaxt 

və əmək tələb edir. Paradoksal bir hal meydana çıxıb. Vaxtilə “axıb-gedən” öz  
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neft-kimya mühəndisləri ilə dünyada məşhur olan Azərbaycan, hətta bu sahədə 

belə, kadrları bəzi hallarda xaricdən cəlb edir. Qeyd olunan problemlərin aradan 

qaldırılması və bu istiqamətdə işlərin təkmilləşdirilməsinin mühüm 

istiqamətlərindən biri ali təhsil müəssisələri və əmək bazarında işçi qüvvəsinin 

əsas alıcısı olan biznes sturkturları arasında sosial əməkdaşlığın gücləndirilməsi 

və bu biznes strukturlarının tədris prosesində aktiv iştirakıdır. Belə ki, 

iqtisadiyyatın sahələrinin kadr tələbatına uyğun olaraq, ali məktəblərin kadr 

hazırlığı səviyyəsinin uyğunsuzluğu mənfi bir hal olduğu kimi, biznes 

strukturların da yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi əvvəllər itirdikləri kadrlara indi 

böyük ehtiyacları olduğunu nəzərə alsaq, biznesin qısamüddətli maliyyə 

hədəflərinə yönümlü olması səbəbindən müəyyən ixtisasların qısamüddətli 

dövrlərdə populyar və tələb olunan olması ilə xarakterizə olunur. Bu strukturlar 

elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin istehsalata tətbiqi, uzunmüddətli dövrdə 

inkişaf tendensiyalarını nəzərə almır, əksər hallarda strateji hədəflərə yönümlü 

olmayaraq, qısamüddətli məqsədlər güdürlər. Nəticədə, uzunmüddətli dövrdə 

əmək bazarları ilə kadr hazırlığı arasında uyğunsuzluqlar əmələ gəlir. Həm 

biznes strukturlarının, həm də təhsil siteminin arasındakı bu uyğunsuzluqları 

aradan qaldırmaq üçün praktik baxımdan daha inkişaf etmiş, əmək bazarının 

bugünkü tələblərini daha yaxşı bilən biznes strukturlarının aşağı, orta ranqlı 

menecerlərinin tədris prosesinə cəlb olunması, onların magistratura və 

doktorantura pilləsində təhsil alması, elmi araşdırmalarla məşğul olmağa 

həvəsləndirilməsinə şərait yaradılması, həmçinin ali təhsil müəssisələrinin 

müəllim kollektivinin, biznes strukturların müəyyən layihələrində iştirakını 

təmin etməklə həm biznes, həm də ali təhsil müəssisələrində çalışanların praktik 

və elmi fəaliyyətini bir-birinə yaxınlaşdırmaq olar. Bir çox hallarda ali təhsil 

müəssisələrində elmi fəaliyyətlə məşğul olan və elmi tədqiqatlardan irəli gələn 

təklif və tövsiyyələrin real iqtisadiyyata və istehsala tətbiqi baxımdan böyük 

çətinliklər yaranır. Hətta yeni ixtiranı etmiş bir müəllif,  alim, mühəndis və s., 

yeni idarəetmə metod və formalarını, səmərəli təşkiletmə haqda təkliflər verən 

elmi işçilərin təklifləri təcrübədə öz tətbiqini tapmır. Belə ki, müəssisə və 

təşkilatlar, biznes strukturlar tərəfindən bu yeniliyə heç bir sifariş olmur. Lakin, 

yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, biznes strukturlarının əməkdaşlarının, xüsusilə 

də aşağı və orta ranqlı menecerlərin elmi-pedaqoji fəaliyyətə cəlb olunması həm 

onların əmək bazarının gələcək perspektivlərilə bağlı biliklərini artıra bilər, 

həmçinin də tədqiqatlardan irəli gələn nəticələrin istehsala tətbiqi və real 

iqtisadiyyata tətbiqini daha da asanlaşdıra bilər. Eləcə də, ali təhsil 

müəssisələrinin müəllimlərinin biznes strukturların iş prosesinə və müəyyən 

layihələrinə cəlb olunması müəllimlərin biznes strukturların kadrlara olan 

tələbatını onların rəqabət səlahiyyətlərinə olan tələbləri, hazırlanan ixtisaslı 

kadrların hansı bacarıq və peşə vərdişlərinin əmək bazarında daha çox  
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qiymətləndirilməsi haqda dəqiq məlumat verər. Nəticədə məhz bu xüsusiyyətlər 

və biliklər müəllim kollketivi tərəfindən tələbələrə aşılanır. Yuxarıda qeyd 

etdiyimiz kimi, elmi tədqiqatlardan irəli gələn nəticələrin aşağı, orta və hətta ali 

ranqlı menecerlər tərəfindən praktikada tətbiqi Azərbaycan iqtisadiyyatında 

artıq çoxdan itirilmiş elmlə istehsalat arasındakı effektiv əlaqənin bərpasına və 

inkişafına gətirib çıxara bilər. 

Sözsüz, bütün bu fəaliyyəti həyata keçirərkən həm Azərbaycanın 

özünün malik olduğu sosial praktikanın, həm də inkişaf etmiş ölkələrdə mövcud 

olan təcrübənin aktiv surətdə iştifadə edilməsi zəruridir və bu təcrübə 

Azərbaycan reallıqlarına uyğun adaptasiya olunmalıdır. 
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Пути развития внешнеторговых отношений Азербайджана 

 

Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin inkişaf istiqamətləri 

 

Ways of development of foreign trade relations of Azerbaijan 

                                              

Резюме: В статье  рассматривается внешнеторговая деятельность 

Азербайджанской Республики. Завоевывая свою 25 летнюю 

экономическую свободу Азербайджан в этот исторический период 

сформировал свое достойное место в системе международной торговли. В 

работе проводя конкретные факты в проводимой сбалансированной 

многовариантной структуре рассматривается место Азербайджан в 

международном разделении труда, анализируется торговые отношения на 

уровне мирового рынка. Оно сегодня имеет торговое экономические 

отношения более 177 странами мировой экономики. В итоге 

экономическая интеграция национальной экономики в мировую 

экономическую систему основывается количественным и качественным 

изменением. Торговые отношения опираются на правовые, 

экономические, управленческие акты.  

Ключевые слова: геоэкономическое положение, политическое 

вмешательство, товарооборот, импорт-экспорт товаров, политический 

имидж, торговые связи, внешнеторговые отношения, многовекторное 

сотрудничество, равноправные отношения, концептуальная стратегия, 

дипломатические отношения, товарная специализация, совокупный 

товарооборот, интеграция, национальная экономика.  

 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Respublikasının 25 illik iqtisadi azadlıq 

əldə etdiyi dövrdə həyata keçirdiyi xarici ticarət siyasəti, bu dövrdə onun 

beynəlxalq ticarət sahəsində əldə edilmiş nailiyyətləri tutmuş olduğu layiqli 

yerə konkret faktlar əsasında təhlil olunmaqla, ölkənin beynəlxalq ticarətinin 

balanslaşdırılmış çoxvariantlı strukturuna, onun beynəlxalq əmək bölgüsündəki 

yerinə, dünya bazarındakı mövqeyinə dünyanın 177 ölkəsi ilə ticarət əlaqələrinə 

baxılır.  Bu sahədə aparılan siyasətin hüquqi, iqtiasdi, idarəetmə aktlarına  
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əsaslanaraq kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri araşdırılır.    

Açar sözlər: geoiqtisadi vəziyyət, siyasi müdaxilə, mal dövriyyəsi, 

əmtəə idxal-ixracı,  siyasi imic, ticarət əlaqələri, xarici iqtisadi əlaqələr, 

çoxşaxəli əməkdaşlıq, bərabər hüquqlu iqtisadi münasibətlər, konseptual 

strategiya, diplomatic əlaqələr, əmtəə ixtisaslaşması, məcmu əmtəə dövriyyəsi, 

inteqrasiya, milli iqtisadiyyat. 

 

Abstract: The article examines foreign trade activities of the Republic 

of Azerbaijan. Conquering their 25 years of economic freedom Azerbaijan in 

this historical period shaped its rightful place in the international trading 

system. In the work of conducting the specific facts in its balanced multivariate 

structure discusses the place of Azerbaijan in the international division of 

labour, analyses the trade relations on the world market. It now has trade and 

economic relations more than 177 countries in the global economy. In the end, 

the economic integration of national economies into the global economic 

system is based quantitative and qualitative change. Trade relations are based 

on legal, economic, managerial acts. 

Key words: geo-economic position, political interference, trade, import 

and export of goods, political image, trade relations, trade relations, multi-

vector cooperation, equitable relations, conceptual strategy, diplomatic 

relations, trade specialization, aggregate turnover, integration, national 

economy.      

 

Завоевывая экономическую свободу Республика Азербайджан, в 

условиях рыночной экономики, заняла  свое достойное место в системе  

международных отношений. За этот период Азербайджан в числе одного 

из малых государств, который проводит самостоятельную экономическую 

политику в региональной и деловой сфере. Она выражает экономический 

интерес, который основывается на сбалансированном и многовекторном 

сотрудничестве, равноправном отношении и принципах доверенности к 

сотрудничеству. Такая внешнеторговая стратегия укрепит в 

международной сфере наше положение. Концептуальной основой этой 

стратегии составляет выход из положения изолированности в мире 

сообщества, проведение которой сбалансирует внешнюю политику; 

направление экономического потенциала в усилении позиции в 

международной политике, развитие более сильной организации 

азербайджанской диаспоры и превратится в одну из сильных 

экономических центров региона, которое является концептуальной 

стратегии. Нужно отметить, что вновь формирующийся мировой системе 

проведение такой самостоятельной внешней политики является сложным.  
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Но геополитический вес и ее сложность смягчает проведение такой 

экономической стратегии, но не уменьшает ее сложности и трудности. 

2017 год является годом 25-летия нашей интеграции в систему 

международной экономической системы. Формируя впервые свои 

дипломатические отношения с Турцией, Азербайджан в мировой арене 

сформировал со многими государствами свои дипломатические связи. В 

современных условиях Азербайджан имеет дипломатические отношения и 

международную связь с более 177 странами мира. В 2017 году так же 

исполняется 25-летие вхождение нашей республики в Организацию 

Объединенных Наций.  

Международная торговля — это средство, с помощью которой 

страны  развивают экономические отношения в сфере специализации, 

повышении производительности экономических ресурсов, увеличивают 

общий объем производства. Международная торговля вступает в качестве 

международной мобильности ресурсов. 

Внешнеторговая деятельность подразделяется по товарной 

специализации на торговлю готовой продукцией, машинами и 

оборудованием, сырьем и услугами. Международной торговлей 

называется оплачиваемый совокупный товарооборот между всеми 

странами мира. Однако понятие "международная торговля" употребляется 

и в более узком значении. Он обозначает, например, совокупный 

товарооборот развивающихся стран, совокупный товарооборот стран 

какого-либо континента, региона, например, стран Восточной Европы и 

т.п. 

Существуют разные концепции о международной торговле. Выбор 

политики фритредерства (свободной торговли) или протекционизма во 

внешней торговле, в их бескомпромиссном варианте, был характерен для 

прошлых столетий. В наше время эти два подхода взаимосвязаны и 

переплетаются. Но во все большей степени в этом противоречивом 

единстве проявляется ведущая роль принципа свободной торговли. 

Нужно отметить,  что теория внешнеторговых отношений в 

условиях глобализации является одной из важных проблем мирового 

хозяйства. 

Внешнеэкономические связи государства, базирующиеся на 

межгосударственных соглашениях, становятся частью процесса 

воспроизводства, способствуют развитию сотрудничества в области науки 

и техники, производства, торговли во всех сферах, так же туристический, 

культурный и т.д.   

Экономическая интеграция национальной экономики в мировую 

экономическую систему, количественные и качественные изменения в  
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торгово - экономических отношениях, в сфере правовой, экономической, 

управленческой, так же принятые правовые акты, положительно повлияло 

на формирование и эффективное функционирование рыночной 

инфраструктуры. Важную роль в этом направлении на наш взгляд сыграло 

расширение и углубление, торгово –экономических отношений 

республики со многими экономическими развитыми странами мира, её 

участие во многих международных, экономических, также региональных 

торговых организациях. В этом особое значение имеет заключенные 

республикой торговые соглашения, сделки с разными странами. 

Как мы отметили традиционной и наиболее развитой формой 

разных экономических отношений является внешняя торговля.  По 

некоторым оценкам на долю торговли приходится около 80 процентов 

всего объема международных экономических отношений. Современные 

международные экономические отношения, характеризующиеся, как 

известно активным развитием мировой торговли, которые вносят много 

нового и специфического в процесс развития национальных экономик. 

Оно является формой между товаропроизводителями разных стран, 

возникающей на основе международного разделения труда, и выражает их  

взаимную экономическую зависимость. Происходящие в 

экономике структурные сдвиги стран под влиянием научно-технической 

революции, специализация и кооперирование промышленного 

производства усиливают взаимодействие национальных хозяйств. Это 

способствует активизации международной торговли. Международная 

торговля, опосредующая движение всех межгосударственных товарных 

потоков, растет быстрее производства.  

Нужно обметить, что международная торговля подвергается 

политическому вмешательству и контролю, которые отличаются по 

характеру и степени, что применяется в отношении внутренней торговли. 

Внешняя торговля связана двумя обстоятельствами. Это первое такие 

экономические ресурсы, как природно -  человеческие и инвестиционные 

товары, распределенные между государствами крайне неравномерно, 

второе различие технологического уровня, комбинации ресурсов в 

процессе эффективного производства различных товаров. 

Активное участие в международной торговле вызывает 

необходимость к поиску стратегических решений в этом направление, 

потенциала участия в международном разделении труда. В этом важное 

место принадлежит стратегии международной торговле. Международная 

торговля тесно взаимодействует с экономикой, которая конкретно 

обеспечивает реакции ее на изменение, происходящие в международной 

торговле. Здесь так же необходимо учитывать культурные и социальные  
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различия стран, которые поддаются прогнозированию, близости культуры 

и языка, благоприятные условия для проведения торговой политики. 

Международная стратегия усиливает торговые связи и 

географические положения стран. Культурная, языковая близость 

привлекательна для решения торговых связей. Такая связь во многих 

странах  способствовала формированию торговых союзов. 

Геополитическое положение Азербайджана между Западом и 

Востоком в этом направлении имеет важное значение. В этом нельзя 

недооценивать наличие в республике богатейших запасов углеводородных  

ресурсов, побуждающих инвесторам вкладывать инвестиции в нефтяной 

сектор. Сегодня в республике расположилось множество иностранных 

компаний мира. 

Используя возможности своего геополитического положения 

Азербайджан этот фактор должен эффективно используя стать лидером, 

центрам стран Средней Азии и Южного Кавказа. Примером этой 

возможности является торговые экономические отношения между 

Азербайджаном и Казахстаном. Перед двумя государствами открывается 

широкие перспективы в области формирования нового направления 

сотрудничества: энергоносителей, зерна, разновидных товаров через 

территории наших стран с использованием нефтепроводов, 

автомобильных дорог и морских портов. Для Азербайджана это короткий 

путь в республики Средний Азии, Китай и восточные регионы России, для 

Казахстана это выход на европейский и мировой рынок. 

В этом направлении сотрудничество приобрело оборот. В Баку возведен 

зерновой терминал, который будет сопутствовать удешевлению стоимости 

казахстанского зерна и увеличения его поставок через транзитный 

Азербайджан на мировые рынки. В ближайшей перспективе так же будет 

введен в строй специальный мельничный комплекс, в свою очередь, 

Азербайджан работает над созданием овощного терминала в западной 

части Казахстана. Отраслевое различие в структурах экономики 

Азербайджана и Казахстана делают объективно необходимым увеличения 

развития внешней  торговли, специализации и разделения труда.  

Поставка для азербайджанской промышленности из Казахстана 

минерально – сырьевых ресурсов, так же шерсти, зерна могут сочетать с 

взаимной поставкой азербайджанского нефтяного машиностроения, 

сельскохозяйственной продукции, привлекая внимание на 

межнациональные контакты. Сегодня в топливно - энергетических 

комплексах, транспорте, строительстве действуют 18 компаний с 

участием казахстанского капитала; шесть совместных предприятий, три со 

100% казахстанским капиталом, остальные филиалы и представительства.  
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Большие   возможности  для  перспективного экономического 

сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном открывает 

Программа ООН СПЕКА специальная программа для экономик стран 

центральный Азии. По меру укрепления связей между странами 

Центрально – Азиатского и Каспийского региона, развитию интеграции их 

экономик Азии и Европы.как известно одним из важных для всего мира 

это решение целого ряда вопросов в сфере энергоносителей,  которые 

пока остались нерешены. Сегодня Россия, владеющая Каспием одной 

десятой мировых запасов нефти и газа является основной поставщиков 

энергоносителей для Европы и прикаспийские страны. Значит сегодня 

Россия является ведущим евроазиатским энергетическим рынком. А для 

Азербайджана в этом регионе Казахстан и Туркмения свободный доступ к 

покупателю для поступление инвестиций, рынок сбыта. Наш 

экономический союз в основным основывается на энергетической 

безопасности, мы являемся гарантом энергетической безопасности 

региона и Европы. Газовая отрасль в республике не находилась в 

переднем плане, сегодня большой  потребности в эту отрасль требует 

эффективная газовая политика. В рамках экспорта газа республика 

рассматривает такую приоритетную задачу как продажа топлива по самой 

эффективной цене и экспорта газа в Европу. Одним из реальной 

ресурсной базой для газопровода является "Набуко". 

Анализ внешнеторгового оборота Азербайджана показывает 

ведущую роль в этом секторе "Азери-Чыраг-Гюнешли", "Шахдениз", 

которые ещё в 2008 году достигали 44.5 млн.т., а добыча газа 163 млрд. 

куб.м. 

Крупнейшие экспортные трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан" и " Баку- 

Тбилиси - Эрзурум", "Баку-Новороссийск", "Баку - Супса" является 

важными трубопроводами во внешнеэкономических связях и оказывают 

огромное влияние на дальнейшее расширение торговых связей. 

Проводимая успешная политика внешнеэкономические связи 

предопределяют развитие инфраструктуры международной торговли, 

между странами. Железнодорожный транспорт во всем является главным 

транспортным средством перевозки грузов в непосредственной торговле 

товарами различных стран, а также пассажироперевозках в области 

развития туризма. Развитие железнодорожного транспорта, увеличение 

доли торговли, а так же торгового сальдо между странами участниками 

торговых операций. 

Азербайджан находится в центре международной перевозок по 

направлению Север-Юг. Интеграция Азербайджана в мировое сообщество 

приносит огромные плоды для экономического развития. В этом  
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актуальной является, транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия. За счет 

повышения внешнеторговых отношений через территорию республики, 

располагающейся на международном транспортным коридоре объёма 

грузопотоков по сравнению 2015 годом в 2016 году увеличился на 80% 

в.т.ч. посредством железной дороги морского транспорта и 

автомобильного транспорта. 

Развитие международной торговли направлено на обеспечение 

экономического роста и других макроэкономических процессов. 
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Azerbaijan economy 

 

Оценка и анализ системы энергетического обеспечения  

экономики Азербайджана 

 

Xülasə: Enerji sisteminə elektrik energetikası, neft təchizatı və qaz 

təchizatı, kömür sənayesi, nüvə energetikası daxildir. Adətən bütün bu sistemlər 

ölkə miqyasında vahid enerji sisteminə, bir neçə rayonun miqyasında – 

birləşmiş enerji sistemlərinə birləşdirilir.  

Məqalə Azərbaycan iqtisadiyyatının enerji təminatı sisteminin strukur 

təhlilinə və müasir dövrədə onun vəziyyətinin dəyərləndirilməsinə həsr 

edilmişdir. Bu baxımdan da məqalədə son illərdə Azərbaycanda energetika 

sənayesi müəssisələrinin əsas göstəriciləri, energetika sektoru üzrə əsas 

makroiqtisadi göstəricilər,  Azərbaycanda elektrik enerjisi və qazın istehsalı və 

bölüşdürülməsi ilə məşğul olan müəssisələrin əsas göstəriciləri və s. kimi 

məsələlər ətraflı təhli edililmiş, real vəziyyət qiymətləndirilərək təkliflər 

verilmişdir.  

Açar sözlər: iqtisadiyyat, isehsal, istehlak, hasilat, enerji təminatı, 

energetika sekroru, elektrik enerjisi, təbii qaz, sistem, dinamika, göstəricilər.   

 

Abstract: The energy system includes electricity, oil and gas supply, coal 

industry, nuclear power. Usually all these systems as a single energy system of 

the country scale and in the scale of several regions - are integrated into 

combined energy systems. 

The article is devoted to the structural analysis of the energy supply 

system of Azerbaijan and the assessment of its current situation. In this regard,  
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the article highlights the main indicators of the enterprises of the energy 

sector of Azerbaijan in recent years, the main macroeconomic indicators in the 

energy sector, the main indicators of enterprises engaged in the production and 

distribution of electricity and gas in Azerbaijan and other  issues were carefully 

analyzed, and recommendations are given. 

Key words: economy, production, consumption, extraction, energy 

supply, energy  

sector, electricity, natural gas, system, dynamics, indicators. 

 

Резюме: В энергетическую систему входят электроэнергия, нефте- и 

газоснабжение, угольная промышленность и атомная энергетика. Обычно 

все эти системы в масштабе страны объединены в единую энергетическую 

систему, а в районном масштабе – в объединённые энергетические 

системы. 

В статье приведён структурный анализ и дана оценка положения 

системы энергетического обеспечения экономики Азербайджана на 

современном этапе. Приведён всесторонний анализ основных 

макроэкономических показателей по энергетическому сектору, основных 

показателей по предприятиям энергетической промышленности, 

предприятий, занятых производством и распределением газа и 

электроэнергии в Азербайджане за последние годы, оценено реальное их 

положение и даны соответствующие предложения. 

 Ключевые слова: экономика, производство, потребление, добыча, 

энергообеспечение, энергетический сектор, электроэнергия, природный 

газ, система, динамика, показатели. 

 

Giriş 

Enerjinin fasiləsiz təchizatı hər hansı bir ölkənin iqtisadi artımı üçün 

vacib amildir. O, bütün müasir istehsal prosesləri üçün zəruridir. Bu, dünyanın 

bütün enerji şirkətlərinə irəli sürülən birinci dərəcəli tələbdir. Generasiya edən 

güclərin sadə artımı çox zaman etibarlı enerji təchizatının optimal həlli 

problemi olmur. 

Məlum olduğu kimi iqtisadi artım və enerjisi istehlakının artımı həmişə 

sıx qarşılıqlı əlaqədə olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan hələ 

SSRİ-nin tərkib hissəsində olan zaman enerjiyə olan tələbatının ödənilməsi 

üçün əsas güclər demək olar ki, kifayət edirdi. Lakin ölkə müstəqillik əldə 

etdikdən sonra iqtisadiyyatın fəal inkişaf etməsi nəticəsində enerjiyə yaranan 

tələbat da artmağa başladı [3]. Bu baxımdan da iqtisadiyyatın enerji təminatı 

sisteminin təhlili və onun dəyərləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
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Tədqiqat 

Energetika sənayesi – Azərbaycanın aparıcı sahələrindən biridir. 

Respublikada energetika sənayesi müəssisələrinin əsas göstəricilərini cədvəl 1-

də görmək olar.  

 

Cədvəl 1. 

2010-2015-ci illərdə Azərbaycanda energetika sənayesi 

müəssisələrinin  

əsas göstəricilərinin dinamikası 

 201

0 

2011 201

2 

2013 2014 201

5 

Fəaliyyət göstərən  

müəssisələrin sayı – cəmi  

 

316 

 

306 

 

305 

331 343 360 

İstehsal olunmuş 

məhsulun (işlərin, xidmətlərin) 

həcmi, müvafiq illərin cari 

qiymətləri ilə, mln. manat 

 

 

241

27 

 

 

3077

7 

 

 

295

73 

 

28747 

 

2654

4 

 

205

81 

İstehsal olunmuş 

məhsulun fiziki həcmi indeksi, 

əvvəlki illərə nisbətən, faizlə 

 

102

,3 

 

92,5 

 

96,

8 

101,5 97,7 102,

0 

İstehsal olunmuş sənaye 

məhsulunun ümumi həcmində 

xüsusi çəkisi, faizlə 

 

86,

2 

 

87,9 

 

85,

6 

84,8 82,8 78,1 

İşləyənlərin orta siyahı 

sayı: 

      

Min nəfər 58,

5 

65,9 66,

9 

68,1 66,1 62,1 

Əvvəlki ilə nisbətən, 

faizlə 

82,

9 

1

12,6 

1

01,

5 

1

01,8 

98,1 93,0 

Bir işçinin orta aylıq 

əmək haqqı, manat 

673

,1 

843,

1 

991

,6 

1067,0 1192,1 1470,

9 

İlin sonuna əsas 

fondların mövcudluğu: 

      

Mln. Manat 31823

,7 

36290

,7 

40697

,3 

46621,9 53306,5 6139

9,1 

Əvvəlki ilə nisbətən, 

faizlə 

109

,1 

11,3 113

,4 

114,9 115,7 115,

2 
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Mənbə: Cədvəl 1. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında  

tərtib edilmişdir [4]. 

 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi 2010-2015-ci illərdə energetika 

sənayesində fəaliyyət göstiərən müəssisələrin sayı 1,14 dəfə artmış, istehsal 

olunmuş məhsulun (işlərin, xidmətlərin) həcmi 0,85% azalmış, istehsal 

olunmuş məhsulun fiziki həcmi  

indeksi demək olar ki, dəyişməmiş, istehsal olunmuş sənaye 

məhsulunun ümumi həcmində xüsusi çəkisi 0,95% azalmış, işləyənlərin orta 

siyahı sayı 1,06 dəfə azalmış, bununla belə bir işçinin orta aylıq əmək haqqı 

2,18 dəfə, ilin sonuna əsas fondların mövcudluğu isə 1,92 dəfə artmışdır. 

Son illər Azərbaycanda neft məhsullarının istehsalı müəssisələrinin əsas 

göstəricilərində əsasən dinamik artım baş verir. Bunu cədvəl 2. təsdiq edir. 

 

Cədvəl 2. 

2010-2015-ci illərdə Azərbaycanda neft məsullarının istehsalı  

müəssisələrinin əsas göstəricilərinin dinamikası 

 

 2010 20

11 

2012 2013 201

4 

2015 

Fəaliyyət göstərən  

müəssisələrin sayı – 

cəmi  

9 8 4 4 4 3 

İstehsal olunmuş məhsulun 

(işlərin, xidmətlərin) həcmi, 

müvafiq illərin cari 

qiymətləri ilə, mln. manat 

2161  

24

84 

 

2376 

 

2434 

285

3 

2473 

İstehsal olunmuş məhsulun 

fiziki həcmi indeksi, əvvəlki 

illərə nisbtən, faizlə 

108,8 10

9,0 

95,5 106,

1 

92,

0 

95,1 

İstehsal olunmuş 

sənaye məhsulunun ümumi 

həcmində xüsusi çəkisi, 

faizlə 

 

7,7 

 

7,1 

 

6,9 

 

7,2 

 

8,0 

 

9,4 

İşləyənlərin orta 

sayı: 

      

Min nəfər 5,3 5,3 5,2 5,2 5,0 9,4 

Əvvəlki ilə nisbətən, 

faizlə 

94,6 10

0,0 

98,1 100,

0 

96,

2 

4,3 
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Bir işçinin orta aylıq 

əmək haqqı, manat 

514,

6 

5

42,

6 

6

75,0 

7

36,1 

7

73,

0 

828,8 

İlin sonuna əsas 

fondların mövcudluğu: 

      

Mln. manat 632,

7 

7

19,

7 

7

96,1 

8

20,9 

8

49,

8 

878,1 

Əvvəlki ilə nisbətən, 

faizlə 

109,

7 

1

12,

6 

1

11,8 

1

03,1 

1

02,

2 

103,3 

Mənbə: Cədvəl 2. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında 

müəyyən edilmişdir [4]. 

Cədvəl 2-ə sasən 2010-2015-ci illərdə Azərbaycanda energetika sektoru 

üzrə makroiqtisadi göstəricilər təhlil edilərkən fəaliyyət göstərən müəssisələrin 

sayı 3,0 dəfə azalmış, istehsal olunmuş məhsulun (işlərin, xidmətlərin) həcmi 

1,14 dəfə artmış, istehsal olunmuş məhsulun fiziki həcmi indeksi 1,14 dəfə 

azalmış, istehsal olunmuş sənaye məhsulunun ümumi həcmində xüsusi çəkisi 

1,22 dəfə artmış, işləyənlərin orta sayı 1,23 dəfə azalmış, ilin sonuna əsas 

fonların mövcudluğu 1,38 dəfə artmış, bir işçinin orta aylıq əmək haqqı 1,61 

dəfə armışdır. 

Son illər Azərbaycanda elektrik enerjisi və qazın istehsalı və 

bölüşdürülməsi ilə məşğul olan müəssisələrinin  əsas göstəricilərinin 

dinamikasında müəyyən artım müşahidə olunur. Cədvəl 3-də bunu göstərmək 

olar. 

Cədvəl 3.  

2010-2015-ci illərdə Azərbaycanda elektrik enerjisi və qazın istehsalı 

və bölüşdürülməsi ilə məşğul olan müəssisələrin əsas göstəricilərinin 

dinamikası 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fəaliyyət göstərən 

müəssisələrin sayı – cəmi  

226 216 215 220 223 223 

İstehsal olunmuş məhsulun 

(işlərin, xidmətlərin) həcmi, 

müvafiq illərin cari qiymətləri 

ilə, mln. manat 

 

 

1226 

 

 

1556 

 

 

1724 

 

 

1774 

 

 

1824 

 

 

1887 
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İstehsal olunmuş məhsulun 

fiziki həcmi indeksi, əvvəlki 

illərə nisbtən, faizlə 

 

108,1 

 

108,

4 

 

117,

7 

 

103,2 

 

106,

2 

 

99,6 

 

 

İstehsal olunmuş sənaye 

məhsulunun ümumi həcmində 

xüsusi çəkisi, faizlə 

 

4,4 

 

4,4 

 

5,0 

 

5,2 

 

5,7 

 

7,2 

İşləyənlərin orta sayı:  

 

     

Min nəfər 

 

28,5 29,3 9,6 30,5 29,5 27,0 

Əvvəlki ilə nisbətən, faizlə       

Bir işçinin orta aylıq əmək 

haqqı, manat 

89,6 102,8 101,

0 

103,0 96,7 91,5 

 

 

İlin sonuna əsas fondların 

mövcudluğu: 

      

Mln. Manat 

 

3585,0 5142,3 5943,9 7495,8 8213,7 8974,6 

Əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 120,4 122,0 116,

0 

128,4 113,7 109,3 

 

 

 

Mənbə: Cədvəl 3. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında 

müəyyən edilmişdir [4]. 

 

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi 2010-2015-cü illərdə Azərbaycanda 

elektrik enerjisi və qazın bödüşdürülməsi ilə məşğul olan müəssisələrin əsas 

göstəriciləri təhlil olunan zaman fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı 1,05 dəfə, 

istehsal olunmuş məhsulun (işlərin, ximətlərin) həcmi 1,53 dəfə artmış, istehsal 

olunmuş məhsulun fiziki həcmi indeksi 1,08 dəfə azalmış, istehsal olunmuş 

sənaye məhsulunun ümumi həcminə xüsusi çəkisi 1,63 dəfə artmış, işləyənlərin 

orta sayı 1,05 dəfə azalmış, bir işçinin orta aylıq əmək haqqı 1,02 dəfə, ilin 

sonuna əsas fondların mövcudluğu isə 2,50 dəfə artmışdır. 

Azərbaycanda son illər enerji istehlakı və elektrik enerjisinin enerji 

istehlakı payında da xeyli dəyişikliklər baş vermişdir. Cədvəl 4-də bu 

dəyişikliklər öz əksini tapmışdır. 
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Cədvəl 4. 

2010-2015-ci illlərdə Azərbaycanda enerji istehlakı və elektrik 

enerjisinin enerji istehlakında payı 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ümumi enerji 

təchizatının neft 

ekvivalentinin 

tonu (NET) 

 

12566,5 

 

13594,9 

 

14390,0 

 

14630,

6 

 

15085,5 

 

15569,4 

İlkin enerji 

məhsullarının 

istehsalı 

68254,6 62541,5 60973,9 61699,

5 

61132,0 61084,2 

O cümlədən:       

Xam neft (qaz 

kondensatı ilə) 

53312,5 46949,4 44632,7 44717,

7 

43299,9 42835,5 

Təbii qaz 15555,6 15265,2 16086,9 166696,1 17565,1 17947 

Bərpa olunan 

enerji mənbələri 

və tullantıları 

 

386,5 

 

326,9 

 

254,3 

 

285,7 

 

271,0 

 

301,4 

Ümumi enerji 

məhsullarının 

xalis idxalı* 

 

-54779,3 

 

-49255,4 

 

-46246,9 

 

-

46788,

7 

 

-46302,0 

 

-46071,6 

Ehtiyatların 

(qalıqların) 

dəyişməsi 

-908,8 308,8 -377,0 -280,2 255,5 556,8 

Bir nəfərə düşən 

enerji islehlakı 

(NET/nəfər) 

 

1,4 

 

1,5 

 

1,6 

1,6 1,6 1,6 

Enerji tutumu**       

ÜDM-ə düşən 

enerji istehlakı 

(kq neft 

ekvivalenti/1000 

manat) 

467,4 513,9 532,3 511,2 514,2 527,1 

Elektrik 

enerjisinin 

tutumu** 
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ÜDM-ə düşən 

elektrik 

enerjisinin 

istehlakı (kq neft 

ekvivalent/1000 

manat) 

 

 

46,4 

 

 

50,9 

 

 

60,7 

 

 

59,2 

 

 

61,6 

 

 

63,1 

Ev 

təsərrüfatlarının 

ümumi gəlirində 

bir nəfərə düşən 

elektrik enerjisi 

xərclərinin payı, 

faizlə 

 

 

1,3 

 

 

1,2 

 

 

1,1 

 

 

1,1 

 

 

1,1 

 

 

1,1 

Ev təsərrüfatının 

ümumi gəlirində 

elektrik enerjisi 

xərclərinin payı, 

faizlə 

 

 

6,0 

 

 

5,5 

 

 

5,1 

 

 

5,1 

 

 

5,1 

 

 

5,3 

Bir ev 

təsərrüfatına 

düşən elektrik 

enerjisinin 

istehlakı, kv. saat 

 

2972,8 

 

3015,0 

 

3269,8 

 

3334,7 

 

3577,3 

 

3849,1 

Energetika 

müəssisələri 

tərəfindən 

atmosferə atılan 

çirkləndirici 

maddələr, min. 

Tonn 

 

 

140,5 

 

 

142,1 

 

 

126,4 

 

 

115,3 

 

 

104,5 

 

 

101,6 

 

*xalis idxal – idxalla ixrac arasında fərqlidir. 

** 2010-2015-ci illər üzrə 2005-ci ilin qiyməti ilə. 

 

Mənbə: Cədvəl 4. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında 

 müəyyəq edilmişdir [4]. 

Cədvəl 4-dən göründüyü kimi, 2010-2015-ci illərdə Azərbaycanda enerji 

istehlakı və elektrik enerjisinin enerji istehlakında payı təhlil edilərkən ümumi 

enerji təchizatının neft ekvivalentinin tonu (NET) 1,03 dəfə artmış, ilkin enerji 

məhsulları istehsalı demək olar ki, dəyişməmiş, o cümlədən xam neft (qaz  
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kondensatı ilə) 1,24 dəfə azalmış, təbii qaz 1,15 dəfə artmış, bərpa olunan enerji 

mənbələri və tullantıları 1,28 dəfə azalmış, bir nəfərə düşən enerji istehlakı 1,14 

dəfə artmış, ÜDM-ə düşən enerji istehlakı 1,12 dəfə artmış, ev təsərrüfatlarının 

ümumi gəlirində bir nəfərə düşən elektrik enerjisi xərclərinin payı 1,39 dəfə 

artmış, bir ev təsərrüfatına düşən elektrik enerjisinin istehlak 1,29 dəfə artmış, 

energetika müəssisələri tərəfindən atmosferə atılan çirkləndirici maddələr 1,38 

dəfə azalmışlar. 

Neft, qaz və energetika sənayesinin sabit, fasiləsiz işləməsi, onun uğurlu 

inkişafı nəinki neft kimyası və maşınqayırması sahələrinə, eləcə də 

Azərbaycanın bütövlükdə xalq təsərrüfatına müsbət təsir göstərir. 

Respublikanın ümumi sənaye məhsulunun böyük hissəsini yanacaq-energetika 

kompleksi istehsal edir, respublikanın büdcəsinə xeyli vəsait daxil olmasını 

təmin edir, məhsul ixracında, xarici kapital və investisiyalar cəlb olunmasında 

çox mühüm rol oynayır [2, s.215]. 

Neft və qaz hasilatı sahəsində dəniz yataqlarından neft-qaz hasilatının 

təminatı üçün hidrotexniki qurğuların tikintisi, təmiri və yenidən qurulması 

tədbirlərinin 2005-2015-ci ildə yerinə yetirlməsi üçün 394,5 mln. manat vəsait 

planlaşdırılmış [1, s.107] və bu plan artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir.  

Azərbaycanda son illər neft hasilatı dinamik artmamış bəzi illərdə artım, 

bəzi illərdə isə tənəzzül baş vemişdir. Bunu cədvəl 5-də sübut edir. 

 

Cədvəl 5. 

2010-2015-ci illərdə Azərbaycanda neft hasilatı (qaz kondensatı 

daxil olmaqla), min ton 

İllər Neft hasilatı (qaz kondensatı daxil olmaqla) 

2010 

o cümlədən əmtəəlik 

50838 

50692 

2011 

o cümlədən əmtəəlik 

45626 

45375 

2012 

o cümlədən əmtəəlik 

43375 

42982 

2013 

o cümlədən əmtəəlik 

43457 

43163 

2014 

o cümlədən əmtəəlik 

42076 

41952 

2015 

o cümlədən əmtəəlik 

41628 

41570 

Mənbə: Cədvəl 5. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında 

müəyyən edilmişdir [4]. 
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Cədvəl 5-dən görünür ki, 2010-2015-ci illərdə Azərbaycanda neft 

hasilatının (qaz kondensatı daxil olmaqla) təhlil zamanı ən yüksək neft hasilatı 

2010-cu ildə olmuş (50838 min ton, o cümlədən əmtəəlik 50692 min ton), ən 

aşağı neft hasilatı isə 2015-ci ildə olmuşdur (41628 min ton, o cümlədən 

əmtəəlik 41570 min ton). 

Respublika iqtisadiyyatının və sosial məişət sahəsinin qaz istehlakına olan 

tələbatın təmin edilməsi Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərdə öz 

əksini tapmışdır [1, s.119]. 

Qaz hasilatı respublikada son illər artan sürətlə baş verməmişdir. Belə ki, 

cədvəl 6-da qaz hasilatının bəzi illərdə artımını, bəzi illərdə azalmasını 

müşahidə edirik. 

Cədvəl 6. 

2010-2015-ci illərdə Azərbaycanda təbii qaz hasilatı, milyon kub m. 

İllər Təbii qaz-cəmi O cümlədən 

Səmt qazı Təbii qaz 

2010 

o cümlədən 

əmtəəlik 

26312 12370 13942 

16673 4798 11875 

2011 

o cümlədən 

əmtəəlik 

25728 13360 12368 

16361 4449 11913 

2012 

o cümlədən 

əmtəəlik 

26796 13579 13217 

17242 4483 12579 

2013 

o cümlədən 

əmtəəlik 

29245 13945 15300 

17895 3294 14601 

2014 

o cümlədən 

əmtəəlik 

29555 13945 15610 

18827 3837 14490 

2015 

o cümlədən 

əmtəəlik 

29175 13663 15512 

19236 4341 14889 

 

Mənbə: Cədvəl 6. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında 

müəyyən edilmişdir [4]. 
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Cədvəl 6-dan görünür ki, 2010-2015-ci illərdə Azərbaycanda təbii qaz 

hasilatı təhlil olunan zaman ən yüksək qaz hasilatı 2014-cü ildə olmuş (29555 

milyon kub metr, o cümlədən əmtəəlik 18827 milyon kub metr), ən aşağı qaz 

hasilatı isə 2011-ci ildə olmuşdur (25728 milyon kub metr, o cümlədən 

əmtəəlik 16361 milyon kub metr). 

Azərbaycanda son illər elektrik stansiyalarının gücünün artması maraq 

doğurur. Elektrik stansiyalarının gücünün artım dinamikası cədvəl 7-də əks 

olunmuşdur. 

Cədvəl 7. 

2010-2015-ci illərdə Azərbaycanda elektrik stansiyalarının gücü 

 

İllər İlin axırında elektrik 

stansiyalarının gücü, Mvt 

Ondan: 

İES gücü SES gücü 

2007 5728 4703 1025 

2008 5798 4773 1025 

2009 6388 5401 987 

2010 6396 5401 995 

2011 6350 5352 998 

2012 6420 5397 1023 

2013 7310 6227 1083 

2014 7348 6270 1078 

2015 7793 6690 1103 

 

Mənbə: Cədvəl 7. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında 

müəyyən edilmişdir [4]. 

 

Cədvəl 7-dən görünür ki, 2010-2015-ci illərdə Azərbaycanda elektrik 

stansiyalarının gücü 1,21 dəfə, ondan İES gücü 1,23 dəfə, SES gücü isə 1,10 

dəfə artmışdır. 

Son illər Azərbaycanda elektrik enerjisi istehsalında əsasən artım 

müşahidə olunur (2008-2011-ci illər istisna olmaqla). Bu artımı cədvəl 8-dən 

görmək olar. 

 

Cədvəl 8. 

2010-2015-ci illərdə Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı 
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İllər Elektrik 

enerjisi-

nin 

isteh-

Salı, 

mln. 

Kvt.saat 

Ondan: 

İES-

lərin 

isteh

-Salı 

SES-

lərin 

istehsal

ı 

Qeyri-

enerji 

müəssis

ə-lərin 

Gener

a-

torlar 

vasitə-

silə 

Külək 

enerji

si 

Günəş 

fotoel

ektrik 

enerji

si 

2010 18710 1500

3 

3446 259,7 - 0,5 - 

2011 20294 1731

7 

2676 301,0 - - - 

2012 22988 1953

7 

1821 1630 - - - 

2013 23354 2006

5 

1489 1798 - 0,8 0,8 

2014 24728 2140

1 

1300 2022 - 2,3 2,9 

2015 24688 2090

5 

1637 2137 - 4,6 4,6 

 

Mənbə: Cədvəl 8. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında 

müəyyən edilmişdir [4] 

Cədvəl 8-dən görünür ki, 2010-2015-ci illərdə Azərbaycanda elektrik 

enerjisi istehsalı 1,31 dəfə, ondan İES-lərin istehsalı 1,39 dəfə artmış, SES-lərin 

istehsalı 2,10 dəfə azalmış, qeyri-enerji müəssisələrinin istehsalı isə 8,22 dəfə 

artmışdır. 

Bütövlükdə, son illər Azərbaycanda enerji məhsullarının istehsalı 

sahəsində cid-di dəyişikliklər baş vermişdir və bu dəyişiklikləri cədvəl 9-dan 

aydın görmək olar. 

 

Cədvəl 9. 

2010-2015-ci illərdə Azərbaycanda enerji məhsullarının istehsalı 

(natura istifadəsində) 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Xam neft, min 

ton 

56838,2 45626,2 43374,8 43457,4 42075,7 41628,3 

Təbii qaz, 

mln.kub m 

16672,7 16361,4 17242,1 1789,1 18826,5 19236,1 
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Təbii bitum və 

təbii asfalt, min 

ton 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Neft 

zavodlarının 

xammalı, min 

ton 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Neft 

zavodlarının 

qazı, min ton 

262,4 244,9 262,5 276,1 246,5 215,8 

Mayeləşdirilmiş 

neft qazları, min 

ton 

 

240,2 

 

249,8 

 

214,8 

 

262,5 

 

201,9 

 

172,3 

Avtomobil 

tenzini, min ton 

1248,9 1295,5 1296,6 1407,1 1238,3 1223,9 

Ağ neft tipli 

reaktiv mühərrik 

yanacağı, min 

ton 

 

600,4 

 

621,4 

 

626,4 

 

703,1 

 

709,0 

 

688,5 

Ağ neftin sair 

növləri, min ton 

- 0,3 - - - - 

Dizel yanacağı, 

min ton 

2488,4 2483,3 2368,8 2495,4 2946,2 2803,7 

Az kükürdlü 

mazut, min ton 

231,4 253,8 286,5 285,2 206,7 324,3 

Yüksək 

kükürdlü mazut, 

min ton 

- - - - - - 

Nafta, min ton 238,9 219,0 148,7 125,1 235,3 219,3 

Neft koksu, min 

ton 

396,4 268,6 231,0 223,0 251,9 254,8 

Neft bitumu, 

min ton 

241,5 265,7 288,1 312,7 241,9 171,8 

Sürtkü yağları, 

min ton 

87,2 91,1 63,2 47,2 54,2 25,7 

Digər neft 

məhsulları, min 

ton 

283,2 205,9  269,4 237,6 205,3 285,4 
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İstilik enerjisi, 

min Qkal 

904,9 1083,4 1195,2 1298,4 1618,7 1552,7 

Elektrik enerjisi, 

mln.kvt.saat 

18709,5 20293,8 22988,1 23354,4 24727,7 24688,4 

Ondan:       

SES-in elektrik 

enerjisi, 

mln.kvt.saat 

 

3446,3 

 

2675,8 

 

1821,0 

 

1489,1 

 

1299,7 

 

1637,5 

Külək enerjisi, 

mln.kvt.saat 

0,5 - - 0,8 2,3 4,6 

Günəş 

fotoelektrik 

enerjisi, 

mln.kvt.saat 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,8 

 

2,9 

 

4,6 

Bələdiyyə 

tullantılarından 

alınan elektrik 

enerjisi, 

mln.kvt.saat 

 

- 

 

- 

 

- 

 

134,1 

 

173,5 

 

181,8 

Odun, min ton 179,3 192,9 194,6 202,9 180,0 162,1 

 

Mənbə: Cədvəl 9. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında 

müəyyən edilmişdir [4]. 

 

Cədvəl 9-dan görünür ki, 2010-2015-ci illərdə Azərbaycanda enerji 

məhsullarının istehsalı aşağıdakı kimi dəyişmişdir: xam neft 1,36 dəfə aşağı 

düşmüş, təbii qaz 1,15 dəfə artmış, neft zavodlarının qazı 1,21 dəfə, 

mayeləşdirilmiş neft qazları 1,39 dəfə, avtomobil benzini 1,02 dəfə azalmış, ağ 

neft tipli reaktiv mühərrik yanacağı 1,04 dəfə azalmış, dizel yanacağı 1,26 dəfə 

artmış, az kükürdlü mazut 1,40 dəfə artmış, nafta 1,08 dəfə azalmış, neft koksu 

1,55 dəfə, neft bitumu 1,40 dəfə azalmış, sürtkü yağları 3,39 dəfə azalmış, digər 

neft məhsulları demək olar ki, dəyişməmiş, istilik enerjisi 1,71 dəfə, elektrik 

enerjisi 1, 31 dəfə artmış, ondan SES-lərin elektrik enerjisi 2,10 dəfə azalmış, 

odun istehsalı isə 1,10 dəfə azalmışdır. 2010-2015-ci illərdə külək enerjisi 9,2 

dəfə, 2013-2015-ci illərdə günəş fotoelektrik enerjisi 5,75 dəfə, bələdiyyə 

tullantılardan alınan elektrik enerjisi isə 1,35 dəfə artmışdır. 

Nəticə 

Təhlil edilən dövr üzrə ölkə iqtisadiyyatının enerji təminatı sisteminin 

vəziyyətini aşağıdakı kimi qiymətləndirmək olar: 

1. Energetika sənayesində fəaliyyət göstiərən müəssisələrin və orada  
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işləyənlərin sayında artım, istehsal olunmuş məhsulun (işlərin, 

xidmətlərin) həcmində isə azalma müşahidə edilmişdir. 

2. Azərbaycanda neft məsulları istehsal edən müəssisələrin sayı və 

orada çalışanlanların orta sayı azalmış, istehsal olunmuş sənaye məhsulunun 

ümumi həcmi və  bir işçinin orta aylıq əmək haqqı artmışdır. 

3. Elektrik enerjisi və qazın istehsalı və bödüşdürülməsi ilə məşğul olan 

müəssisələrin sayında və orada istehsal olunmuş məhsulun (işlərin, ximətlərin) 

həcmində, bir işçinin orta aylıq əmək haqqında artım, işləyənlərin orta sayınada 

isə azalma baş vermişdir. 

4. Bir nəfərə düşən enerji istehlakı və ÜDM-ə düşən enerji istehlakı 

artmış və bunun da nəticəsi olaraq bir nəfərə düşən elektrik enerjisi xərclərinin 

payı da artmışdır. Lakin bərpa olunan enerji mənbələri və tullantılarında və 

energetika müəssisələri tərəfindən atmosferə atılan çirkləndirici maddələrdə 

azalma olmuşdur. 

5. Neft hasilatında (qaz kondensatı daxil olmaqla) azalma, səmt qazı və 

təbii qaz hasilatında artım müşahidə edilir. 

6. İES-nın gücü və istehsal;, SES-nın gücü və istehsalı, qeyri enerji 

müəssisələrinin istehsalı və eləcə də külək və günəş enerjisinin istehsalı da 

artmışdır. 
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Müasir şəraitdə mənzil tikintisi müəssisəsinin inkişafının marketinq 

strategiyasının reallaşdırılması texnologiyası 

 

Technology implementation of marketing strategy for the development of 

housing construction in modern conditions 

 

Технология реализации маркетинговой стратегии развития 

предприятия жилищного строительства в современных условиях 

 

Xülasə: Məqalədə marketinq strategiyasının formalaşmasının məqsədi, 

onun  nəticələrinin həyata keçirilməsi, onun səmərəli surətdə reallaşması 

istiqamətləri təhlil edilmişdir. Marketinq strategiyasının reallaşdırılması prosesi 

özündə konkret tədbirlər planında marketinq-miksin tərkib hissələrinin 

detallaşdırılmasının, tədbirlər planlaşdırılarkən vaxt prioritetlərinin müəyyən 

edilməsini, müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinə məsuliyyət daşıyanların 

müəyyən edilməsini, mənzil tikinti müəssisələrinin marketinq kompleksinin 

planının həyata keçirilməsi məqsədilə maliyyə vəsaitlərinin heasblanması 

işlərini birləşdirir. 

Açar sözlər:marketinq strategiyası, strategiyanın 

reallaşdırılması,marketinq miks,mənzil tikintisi müəssisəsi,problemli 

situasiya,”qərarlar ağacı”,strateji nəzarət. 

 

Abstract: The article analyzes the goals of marketing strategy 

formation, realization of its results, main directions of its effective use. The 

implementation process of the marketing strategy covers the detailing of the 

components of the marketing mix, the definition of temporary priorities in the 

planning of activities, the identification of those responsible for the 

implementation of the relevant activities, the objectives of implementing the 

marketing plan for the housing construction enterprise and the tasks for 

calculating financial resources. 

Keywords: marketing strategy, strategy implementation, marketing 

mix, housing construction company, problem situation, decision tree, strategic 

control 

 

Резюме: В статье анализируются цели формирования маркетинговой  
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стратегии, реализация ее результатов, основные направления ее 

эффективного использования. Процесс реализации маркетинговой 

стратегии охватывают детализацию составных частей маркетинг-микса, 

определения временных приоритетов при планировании мероприятий, 

определения ответственных за осуществлением соответствующих 

мероприятий, целей осуществления плана маркетингового комплекса 

предприятия жилищного строительства и задач по расчету финансовых 

средств. 

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, реализация стратегии, 

маркетинг микс, предприятие жилищного строительства,  проблемная 

ситуация, «древо решений», стратегический контроль. 
                                                           

İnkişafın marketinq strategiyasının formalaşdırılmasının məqsədi onun 

nəticələrinin həyata keçirilməsidir, yəni onun səmərəli surətdə 

reallaşdırılmasıdır. Bu isə çoxlu müəssisə rəhbərləri üçün strategiyaları 

hazırlayarkən maneəyə çevrilir, çünki reallaşdırma çoxlu çətinliklərlə müşaiyət 

olunur və həm işçilərin intellektual qabiliyyətlərin sərf edilməsini, həm də 

çevikli və həssaslığı, həm də müəssisənin resurs və maliyyə imkanlarının xarici 

təsirlərə qarşı tez bir  zamanda reaksiya verməsini tələb edir. 

Marketinq strategiyasının reallaşdırılması marketinq-miksin 

çərçivəsində həyata keçirilir. Marketinq-miksi tədbirlərinin işlənib hazırlanması 

müvafiq strategiyaları (əmtəə, qiymət, kadr, bölgü, kommunikasiya) əks etdirən 

qərarlar kompleksini nəzərdə tutur.Marketinq strategiyasının reallaşdırılması 

prosesi aşağıdakı ardıcıllıqla  həyata keçirilir [1,548]: 

-konkret tədbirlər planında marketinq-miksin tərkib hissələrinin 

detallaşdırılması; 

-tədbirlər planlaşdırılarkən zaman prioritetlərinin müəyyən edilməsi; 

-müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinə məsuliyyət daşıyanların 

müəyyən edilməsi; 

-zaman sərfinin əsaslandırılması və planın hər bir tədbirinin yerinə 

yetirilməsi müddətlərinin əsaslandırılması; 

- mənzil tikinti müəssisəsinin (MTM) marketinq kompleksinin planının 

reallaşdırılması məqsədilə maliyyə vəsaitlərinin (büdcənin müvafiq 

maddəsinin) hesablanması və müəyyən edilməsi; 

Belə ölçülərin əsasında mənzil tikinti müəssisəsi rəhbərliyi aşağıda 

təklif olunan dəqiqləşdirmələri müəssisənin marketinq fəaliyyətinə daxil 

etməlidir. 

Marketinq mühitinin dəyişkən olmasına rəğmən marketinq fəaliyyətinin 

planlaşdırılması və reallaşdırılması mərhələsində təkcə mövcud strategiya üçün  
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risk zonasını müəyyənləşdirməyə deyil, həm də onun kəmiyyət və keyfiyyət 

parametrlərini qiymətləndirməyə, yəni onun başlama ehtimalını və strategiyanın 

müvəffəqiyyətinin təmin edilməsi baxımından nəticələrini aydınlaşdırmağa 

imkan verir.Belə təhlilin alqoritmi, bir qayda olaraq, aşağıdakı mərhələləri 

əhatə edir: strateji planın reallaşdırılmasının bütün mərhələlərində və istehsal-

təsərrüfat faəliyyətinin bütün sahələrində mümkün risklərin aşkarlanması;   

müəyyən riskin başlanma ehtimalının müəyyən edilməsi (sıfırdan vahidə qədər 

olan diapazonda ölçülür); xoşagəlməz hadisənin ağırlığının balla müəyyən 

edilməsi;müəyyən riskin plan üçün təhlükənin hesablanması (ehtimalın ağırlığa 

nisbəti); təhlükəlilik dərəcəsinə görə risklərin sıralanması; xoşagəlməz 

hadisənin başlanması ilə yol verilən itkilərin hesablanması və riskin azaldılması 

tədbirlərinin müəyyən edilməsi. 

Riskin təhlili üçün aşağıdakı metodlardan istifadə olunur: həssaslığın 

təhlili; dayanıqlığın yoxlanması; planın parametrlərinin dəqiqləşdirilməsi; 

ssenarilərin təhlili; "qərarlar ağacı". Mənzil tikinti müəssisəsilərinin 

fəaliyyətinin inkişafının optimist, pessimist və daha çox ehtimal olunan 

ssenarilərin təqdim olunmasıdır. 

Ssenarinin və riskin planlaşdırılması zamanı onu da nəzərə almaq 

zəruridir ki, risk həmişə problemli situasiya ilə bağlıdır. Ona görədə problemli 

situasiyanın yaranmasının səbəblərinin aydınlaşdırılması minimal risklə düzgün 

qərarın qəbul edilməsinin çox  

mühüm şərtidir. Səbəblərinin öyrənilməsi problemi onun yaranması 

momentində vaxtında aşkar etməyə imkan verir və bununla da xoşagəlməz 

hadisələrin başlanması riskini azaldır. Bu halda problemin yaranmasına doğru 

aparan meyllər aşkarlanır. İstənilən momentdə problemli situasiyanın inkişafı 

izlənərkən planlaşdırılmış qərar dəqiqləşdirilə bilər.Problemlərin və xoşagəlməz 

situasiyaların yaranması səbəblərinin proqnozlaşdırılması üç üsulla həyata 

keçirilir. Birincisi – müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətindəki hadisələri adekvat 

olaraq əks etdirən formal modeldən istifadə etməklə. Bu cür fəaliyyət növlərinə 

təşkilati-texnoloji obyektlərdə baş verən prosesləri aid etmək olar. Formal 

modelin mövcudluğu fəaliyyətin bir və ya bir neçə parametrində dəyişiklik 

planlaşdırılmış prosesin vəziyyətinin necə dəyişəcəyi haqqında mühakimə 

yürütməyə imkan verir ki, bu da xoşagəlməz hadisələrin başlanmasından 

yaranan riski minimuma endirir. 

İkinci üsul obyektin (prosesin) formal modeli mövcud olmayanda, lakin 

plan dövründən əvvəlki dövrə aid statistik məlumatlar varsa tətbiq olunur, bu 

təsərrüfat fəaliyyətində və xarici mühitdə proseslərin gələcək inkişafına 

ekstrapolyasiya etmək imkanı yaradır. Bu hadisələri və xoşagəlməz nəticələri 

müəyyən ehtimal payı ilə əvvəlcədən görmək olar və əvəzləyici tədbirlər 

planında nəzərdə tutmaq olar. Deməli, bu halda riskin kəmiyyəti onunla  
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müəyyən olunur ki, daxili və xarici mühitdə dəyişikliklərin yaranması ehtimalı 

nə dərəcədə dəqiq hesablanmışdır. Üçüncü üsul mütəxəssislərin ekspert 

qiymətlərinin tətbiqinə əsaslanır ki, bu da bizim qeyd etdiyimiz halda;Mümkün 

risklə aşkarlandıqda aşağıdakı əsas məsələlərin həlli nəzərdə tutulur: 

- strateji planda daha zəif, davamsız yerlərin aşkarlanması 

məqsədilə problemlərin meydana gəlməsinin mümkün sahələrinin müəyyən 

edilməsi və həqiqi problemlərin ötəri problemlərdən fərqləndirilməsi; 

- mövcud vəziyyətdə keçmiş təcrübədən istifadə etmək məqsədilə 

mümkün presedentlərin və oxşarlıqların aşkarlanması üçün zəruri olan 

problemlərin situasiyanın yeniliyinin müəyyən edilməsi; 

- problemli vəziyyətin meydana gəlməsinin səbəblərinin müəyyən 

edilməsi; 

- mövcud problemin səbəb-nəticə asılılığını müəyyən etməyə 

imkan verən və riskin dərəcəsini aşağı salan kompleks qərarların 

hazırlanmasına şərait yaradaraq nəzərdən keçirilən problemin digər 

problemlərlə qarşılıqlı əlaqəsinin aşkarlnması; 

- problemli situasiya haqqında informasiyanın dolğunluq və 

səhihlik dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi (dolğun və səhih informasiyanın əldə 

edilməsi xoşagəlməz hadisələri irəlicədən görməyə imkan verir). 

- problemin həll edilməsinin mümkünlüyü dərəcəsinin müəyyən 

edilməsi xoşagəlməz hadisələrin baş verməsi riskini aşağı salan qərarların və 

tədbirlərin hazırlanmasının nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb edəcəyini 

müəyyənləşdirməyə kömək edir. 

Plan reallaşdırılmsı mərhələsində meydana gələn hadisələrin qarşısını 

iki üsulla almaq olar: 

- xoşagəlməz hadisələrin baş verdiyi halda həyata keçirilə bilən 

müvafiq qərarların planda nəzərdə tutlması, yəni bu hadisələrin 

planlaşdırılması; 

- xoşagəlməz hadisələrin başlandığı halda planda 

dəqiqləşdirmələrin aparılması. 

Tamamilə aydındır ki, mənzil tikinti müəssisəsi üçün birinci yol daha 

əlverişlidir, çünki ikinci variantla müqayisədə riski azaldır. Beləliklə, təklif 

olunan marketinq inkişaf strategiyası çərcivəsində mənzil tikinti 

müəssisəsilərinin mühüm vəzifəsi mümkün riskin minimallaşdırılması üzrə 

strateji planda tikinti işlərinin yerinə yetirilməsi üzrə bazarda tələb olunan 

xidmətlərin və tikinti obyektlərinə sifarişçilər tərəfindən tələb olunan 

podratların müəyyən edilməsi məqsədilə mənzil bazarının vəziyyətinə nəzarət 

xarakerli müşahidələrin aparılmasından, tələbin xarakterinin 

proqnozlaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir ki,  
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bununla da əldə edilmiş podratların reallaşdırılması üçün zəruri olan tikinti 

materiallarının konstruksiyaların və maşınların müəyyən satıcıları ilə əlaqələrin 

təşkili yolu ilə təchizat məsələləri həll edilir. Burada, həmçinin, zəruri hallarda 

yeni növ tikinti işlərinin yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan kadrların 

seçilməsi, hazırlanması və yenidən hazırlanması məsələləri də həll edilməlidir. 

[2,23]: 

Deməli, tikinti müəssisəsinin mühüm vəzifəsi qeyri–istehsal 

məsrəflərinin  minimumlaşdırılması məqsədilə istehsal üçün zəruri olan xarici 

əlaqələrin yaradılmasından və qorunmasından ibarətdir. Belə əlaqələrə aiddir: 

- tikinti materiallarını və konstruksiyalarını göndərən 

müəssisələrlə qarşılıqlı əlaqələr; 

- tikinti texnikasını hazırlayan müəssisələrlə qarşılıqlı əlaqələr; 

- elektrik enerjisi, yanacaq-sürtkü materialları, maşınlar üçün 

ehtiyat hissələrini, tikinti avadanlıqları və inventarları, iş geyimləri 

göndərənlərlə qarşılıqlı əlaqələr; 

- tikinti istehsalı üçün zəruri olan kadrların hazırlanması və 

yenidən hazırlanması ilə məşğul olan təhsil müəssisələri ilə qarşılıqlı 

əlaqələr.Müxtəlif müəssisələrlə qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili probleminin həlli 

onların bazardakı iqtisadi vəziyyətinin və malik olduqları istehsal potensialının 

dərindən öyrənilməsini tələb edir. Bu halda etibarlı və sərfəli malgöndərənlərin 

və sifarişçilərin müəyyən edilməsi, tikinti işlərinin yerinə yetirilməsi üçün 

onlarla uzun müddətli müqavilələrin bağlanması, habelə müqavilə 

öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək məqsədilə həyata keçirilir. 

Strategiyanın reallaşdırılmasının bütün mərhələləri nəzarət tədbirləri ilə 

müşaiyyət olunur ki, nəticədə müəssisənin hazırlanmış marketinq 

strategiyasının səmərəliliyi qiymətləndirilir. Müəssisənin ətraf mühitinin və 

daxili mühitinin təsirləri altında daima baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq 

rəhbərlik həmçinin erkən xəbərdarlıq (proqnozlaşdırma) sistemini və qəbul 

edilən qərarların yenidən yoxlanması və onlara nəzarət sistemini də nəzərdə 

tutmalıdır. Həyata keçirilən strategiyaya reaksiya verilməsinin kəmiyyət 

göstəriciləri müəssisənin məhsulunun istehlakçılarının sayının artmasından 

ibarətdir. [3,39]: 

Kompaniyanın marketinqinin səmərəliliyi marketinq yönümlü beş tərkib hissəsi 

ilə səciyyələnir: alıcıya istiqamətlənmək, marketinq inteqrasiyası, 

informasiyanın adekvatlığı, strateji yönüm və operativ səmərəlilik. Belə 

tədqiqatların aparılmasına mənzil tikinti müəssisəsi  rəhbərliyə marketinq 

sistemində zəif yerlərin ləğv edilməsi planını işləyib hazırlamağa imkan verir 

Bundan əlavə hazırlanmış strategiyanın reallaşdırılması prosesində təkcə 

müəssisənin yüksək menecerlərinin daxili qiymətləndirilməsinin aparılmasını 

deyilhəm də səmərəli vasitə kimi müəssisəyə onun fəaliyyətinin zəif yerləri  
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aşkara çıxarmaq və onların aradan qaldırılmasının konkret yollarının müəyyən 

edilməsi məqsədilə ixtisaslaşdırılmış mütəxəssislər tərəfindən xarici auditin 

aparılmasını təklif etmək olar. Marketinq-auditin məqsədi marketinq sistemində 

zəif yerlərin aşkara çıxarılmasından, habelə marketinq fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi və marketinq qərarlarının qəbul edilməsi  üzrə 

rəhbərlik üçün tövsiyyələr planının formalaşdırılmasından ibarətdir. 

  

Nəticə 

         Məqalədə göstərilən addımların atılması,müəllifin fikrincə  hazırlanmış 

marketinq  inkişaf  strategiyasını  reallaşdırmağa,tikinti müəssisəsinin 

qarşısında qoyulmuş məqsədlərə nail olunması və uzunmüddətli üstünlüklərin 

təmin edilməsinə şərait yaradır. Yuxarıda şərh olunanları  

ümumiləşdirərək,iqtisadi ədəbiyyatın və  təkliflərimizin təhlili əsasında  mənzil 

tikintisi müəssiələrinin özünəməxsus xüsusiyyətlərini və fəaliyyət sferasını 

nəzərə almaqla tətbiq oluna bilən  inkişafın marketinq  strategiyasının 

hazırlanmasının  ümumi modelini formalaşdırmaq nəzərdə tutulmuşdur. 
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Azərbaycanda nağdsız hesablaşmaların tənzimlənməsinin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

 

Directions of improving regulation of non-cash settlements in 

Azerbaijan 

 

Направления совершенствования регулирования 

безналичных расчетов в Азербайджане 

 

Xülasə: Hazırda vergitutma sahəsindəki qanunvercilik bazasının 

dərindən təhlili əsasında milli iqtisadiyyatın müasir inkişaf mərhələsi ilə uzlaşan 

təkmilləşdirmə istiqamətlərinin müəyyən edilməsinin zəruriliyi getdikcə daha 

da artır. Müəllif, hazırki elmi məqalə çərçivəsindəbu məsələlərə dair bəzi 

metodoloji ümumiləşdirmələrin edilməsini məqsədəuyğun hesab etmişdir. Yeni 

qəbul edilmiş “Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 

qanunu”nun təhlili əsasında məqalədə bu qanunun tətbiqi və Azərbaycan 

Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən ona riayət olunmasına nəzarət 

prosesində ayrı-ayrı vergi ödəyiciləri qruplarına münasibətdə ziddiyyətlər üzə 

çıxarılır, bu sahədə real vəziyyət qiymətləndirilir.  

Burada müəllif, həmçının bu qanunun qəbul edilməsinin əsl 

məqsədlərinin daha tam şəkildə əhatə edilməsi məqsədilə onun bəzi 

maddələrinə dəyişikliklərin edilməsi üzrə təkliflər irəli sürmüşdür və bu 

qanunun pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb olunma mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər işlənib hazırlanmışdır.  

Açar sözlər: vergi tənzimlənməsi, vergi qanunvericiliyi, vergi 

ödəyiciləri, vtrgi sisteminin təkmilləşdirilməsi, nəğdsiz hesablaşmalar, vergi 

məcəlləsi və s. 

 

Abstract: At present, there is an urgent need to determine the directions 

for improving the legislative base in the sphere of taxation, which correspond to 

the current stage of development of the national economy on the basis of its in-

depth analysis. The author considered it purposeful to make some 

methodological generalizations concerning these issues within the framework 

of this scientific article. Based on the analysis of the recently adopted "Law of 

the Azerbaijan Republic on non-cash settlements", the article reveals 

contradictions in relation to different groups of taxpayers in the process of  
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application of this law and control over its observance by the Ministry of Taxes 

of the Republic of Azerbaijan; the real state in this sphere is determined. 

Here, also the author, proposed to amend some of the provisions of this 

law in order to more fully cover the present goal of adopting this law and 

developed proposals to improve mechanisms for prosecuting for violations of 

this law. 

Key words: tax regulation, tax legislation, taxpayers, tax system 

improvement, non-cash settlements, tax code, etc. 

 

Резюме: В настоящее время возникает острая необходимост 

определения направлений совершенствования законодательной базы в 

сфере налогооблажения, соответствующих современному этапу развития 

национальной экономики на основе ее глубокого анализа.  Автор счел 

целенаправленным сделать некоторые методологические обобщения 

касательно этих вопросов в рамках настоящей научной статьи. На основе 

анализа недавно принятого «Закона Азербайджанской Республики о 

безналичных расчетах», в статье выявляются противоречия в отношении к 

разным группам налогоплательщиков в процессе применения этого закона 

и контроля за его соблюдением Министерством Налогов 

Азербайджанской Республики; определяется реальное состояние в этой 

сфере.  

Здесь, также автор, предложил внести изменения некоторым 

положения данного закона в целях более полного охвата настоящей цели 

принятия этого закона и разработал предложения по совершенствованию 

механизмов привлечения к ответственности за нарушения данного закона. 

Ключевые слова: налоговое регулирование, налоговое 

законодательство, налогоплательщики, совершенствование налоговой 

системы, безналичные      расчеты, налоговый кодекс и т.д. 

 

Milli iqtisadiyyatın müasir inkişaf mərhələsində vergi tənzimlənməsinin 

təkmilləşdirilməsinin prioritet istiqamətlərinin müəyyən edilməsinin zəruriliyi 

getdikcə daha da artır. Vergi idarəetməsini vergi mexanizmlərinin qanunla 

müəyyən edilmiş qaydalar əsasında fəaliyyətinin təmin edilməsinə yönəldilmiş 

elmi və praktiki proses kimi səciyyələndirirlər [1, 2]. Yerli tədqiqatçıların da 

vergi mexanizminin təkmilləşdirilməsinin həm iqtisadiyyatın və həm də sosial 

siyasətin ən mühüm, çoxcəhətli məsələlərini əhatə etməsini qeyd edirlər [3]. 

Sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin yanaşmasına əsasən özəl biznes dövlət 

tərəfindən təqdim edilən keyfiyyətli ictimai nemətlərə tələb irəli sürür [4, səh.  
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14-16, 5, səh..450]. 

Bu məsələlərə dair bəzi metodoloji ümumiləşdirilmələrin edilməsini 

hazırki elmi məqalə çərçivəsində məqsədəuyğun hesab etmişik. Belə ki, 

"Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu"nu tam 

təhlil etdiyimiz zaman aydın görünür ki, həmin qanun ödənişi edən vergi 

ödəyiciləri ilə yanaşı ödənişi alan vergi ödəyicilərini də əhatə edir və 

məsuliyyətə cəlb edir.  

Hər iki qrupa aid olan vergi ödəyiciləri qanunun 3.5-ci maddəsində qeyd 

edilən malları istənilən miqdarda nağd ala bilər.  

Bu sahədəki real vəziyyət isə belədir ki,Vergilər Nazirliyinin şərhinə 

əsasən də banklar tərəfindən aylıq olaraq ƏDV ödəyicilərinə 30.000 manat, 

digər vergi ödəyicilərinə 15.000 manat pul vəsaiti nağdlaşdırmağa icazə verilir. 

Bu məbləğlərdən yuxarı nağdlaşdırma əməliyyatı həyata keçirmiş vergi 

ödəyicilərinin nağdlaşdırdıqları həmin vəsaitlərin yuxarıda qeyd edilən 

məbləğlərdən artıq xərcləyib - xərcləmədikləri yoxlanılmadan Vergilər 

Nazirliyi tərəfindən əlavə vergi və cərimələr tətbiq edilmişdir. 

Banklar da öz növbəsində, sözügedən qanunu əsas gətirərək pul 

vəsaitlərinin nağdlaşdırılmasına qadağalar, limitlər qoymuşdur. Halbuki, həmin 

qanun yalnız ödənişlərin nağd və ya nağdsız həyata keçirilməsini tənzimləyir və 

vergi ödəyicilərinin kassa qalıqlarına heç bir halda təsir göstərmir. 

Xarici investorlara məlumat və ya hesabat təqdim edildiyi zaman ortaya 

çıxan bu sualı cavablandırmaqda çətinlik çəkirik: "Vergi ödəyicisinə məxsus 

pul vəsaitinin bank hesabında və ya onun öz kassasında saxlanılmasını hansı 

qanun və necə tənzimləyir?" Hazırki qanunu əsas gətirdiyimiz zaman burada 

nağdlaşdırma ilə bağlı heç bir qeydin olmadığını bildirirlər. 

Vergilər Nazirliyi tərəfindən, dövriyyəsini nağdsız əməliyyatlar 

formalaşdıran vergi ödəyicilərinin pul vəsaitlərinin hərəkətinə sırf bank 

hesablarından nağdlaşdırılan pul vəsaitlərinə limitlər qoyulmaqla nəzarət 

olunur. Dövriyyəsini nağd əməliyyatlar təşkil edən pərakəndə və topdansatış 

ticarət, ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri (məsələn, 

marketlər, mağazalar, avtosalonlar, restoranlar və s.) tərəfindən malların və ya 

xidmətlərin alışı üçün həyata keçirilən ödənişlər nəzarətsiz qalmışdır.  

Dövlət tənzimlənməsi mexanizmlərindən biri olan hüquqi 

tənzimləyicilərin təkmilləşdirilməsi üçün vergi nəzarəti və auditinin 

təkmilləşdirilməsi  aspektindən vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi üzrə 

təklif və tövsiyyələrin işlənib hazırlanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Sözü gedən qanunun daha təsirli və əsl məqsədini tam əhatə etməsi 

üçün ona aşağıda qeyd etdiyimiz əlavələrin olunmasını təklif edirik: 

1. Qanunun 3.3. maddəsinin Vergilər Nazirliyinin şərhinə 

uyğunlaşdırılması üçün qanuna aşağıdakı mətndə yeni maddə əlavə edilməsi  
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məqsədəuyğun olar: 

- "Bu Qanunun 3.5-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV 

məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan 

əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki 

yüz min manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul 

olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi hesablaşmaları üzrə 

ödənişlərinin 30.000 manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı 

ərzində ümumi hesablaşmaları üzrə ödənişlərinin 15.000 min manatdan artıq 

olan hissəsi yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir." 

Qeyd etmək lazımdır ki, mətnin belə yazılışında vergi ödəyicilərinin 

aylıq xərclərinin nağd və nağdsız edilməli hissəsi birbaşa təyin edilir. 

2. Nağdsız ödənişlərin daha da sərtləşdirilməsi üçün Qanunun 3.3.-cü 

maddəsinə cüzi dəyişiklik edilərsə və qeyd edilmiş limitlər endirilərsə daha 

təsirli olar: 

- "Bu Qanunun 3.5-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV 

məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan 

əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki 

yüz min manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul 

olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 30.000 

15.000 manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində 

ümumi məbləği 15.000  7.500 manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə həm 

vergi ödəyicisi tərəfindən, həm də vergi ödəyicisinə edilən ödənişlər yalnız 

nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir." 

Yuxarıda apardığımız təhlillərdən də görünür ki, artıq bu maddə vergi 

ödəyicilərinin qarşı tərəflərin hər biri ilə aylıq hesablaşmalarının hamısının 

nağd və ya nağdsız həyata keçirilməli olduğunu tam tənzimləyəcək. Bundan 

əlavə, dövriyyəsini nağd əməliyyatlar təşkil edən pərakəndə və topdansatış 

ticarət, ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri (məsələn, 

marketlər, mağazalar, avtosalonlar, restoranlar və s.) tərəfindən malların və ya 

xidmətlərin satışı zamanı hər bir əməliyyat üzrə qeyd edilən limitlərdən yuxarı 

ödənişin vergi ödəyicisinin bank hesabına ödənilməli olduğunu məcbur edəcək. 

Bu da öz növbəsində nağd vəsaitlərin bank hesablarına cəmlənməsinə böyük 

təsir edəcək. 

3. Vergi ödəyicilərinin həm kassa qalıqlarının tənzimlənməsi, həm də 

bank hesablarından nağdlaşdırılan vəsaitlərə tətbiq edilmiş limitlərin yerli və 

xarici investorlara daha aydın olması məqsədilə həmin qanuna aşağıdakı kimi 

bir maddə əlavə edilməsini məqsədəuyğun hesab edirik: 

- "ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi 

tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında  
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(aylarında) iki yüz min manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə 

fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicilərinin günlük kassa qalıqlarında 15.000 

manatdan, digər vergi ödəyicilərinin günlük kassa qalıqlarında 7.500 manatdan 

artıq nağd vəsait saxlamaları qadağandır." 

Qeyd etmək lazımdır ki, kassa qalıqları barədə belə bir maddənin 

qanuna əlavə edilməsi nağd dövriyyə edən hər bir vergi ödəyicisini, günlük 

dövriyyəsindən əldə etdiyi pul vəsaitlərinin günün sonun təyin edilmiş qalıq 

limitindən artıq hissəsini bank hesabına yerləşdirməyə məcbur edir. Bu da öz 

növbəsində dövriyyədə olan nağd pul kütləsinin daha da azalmasına, bank 

sisteminin inkişafına töhfəsini verəcək. Bundan başqa, qanunda belə bir 

maddənin olması xarici investorlara ölkəmizdə fəaliyyət göstərəcəkləri təqdirdə 

nağd əməliyyatlar barədə daha dəqiq və anlaşılan məlumat verilməsini təmin 

edəcək. 

4. Vergi ödəyicilərinin nağd vəsaitlərinin hərəkətinə nəzarət olunması 

məqsədilə "elektron kassa kitabı" tətbiq edilməsi nağd pul kütləsinə nəzarəti 

həm ciddiləşdirər, həm də asanlaşdırar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Vergilər Nazirliyi tərəfindən keçirilən səyyar 

vergi yoxlamaları zamanı vergi ödəyicilərinin nağd vəsaitlərinin hərəkətinə də 

nəzarət olunur, yoxlanılan subyektin "kassa kitabı" yoxlanılır. Lakin bu zaman 

baş vermiş kənarlaşmalar çox gec aşkarlanır. "Elektron kassa kitabı"-nın tətbiqi 

vergi ödəyicilərinin nağd vəsaitlərinin həm qalığına, həm də hərəkətinə günlük 

nəzarət edilməsinə və ümumilikdə nağd pul kütləsinin həcminin daim nəzarətdə 

olmasına şərait yaradacaq. 

5. Qanunun 3.4.-cü maddəsində yalnız nağdsız qaydada keçirilməsini 

şərtləndirən hesablaşmaların siyahısı qeyd edilmişdir. Həmin siyahıya bir neçə 

əlavə olunmasını təklif edirik: 

- 3.4.9.-cu maddənin mətninə dəyişiklik olunaraq bu cür yazılması - 

"Turagentlərə və səfər bileti satıcılarına ödəmələr" 

Qeyd etmək lazımdır ki, hazırki qanunda yalnız turagentlərə ödəmələr 

edilib. Səfər biletlərinin satışı turpaket daxilində satıldığı halda turagentlər 

tərəfindən ödənişlər bank vasitərilə alınır. Lakin sadəcə səfər biletlərinin satını 

həmin turagentlər tərəfindən nağd qaydada həyata keçirilir. Buna da səbəb 

turagent fəaliyyətinin yalnız turpaket satışını əhatə etməsidir. 

- "Aksizli malların topdan satışı üzrə ödəmələr" 

Qeyd edək ki, alkoqollu içkilərin və tütün məhsullarının topdan 

satışınının nağdsız olması müvafiq fərman və sərəncamlarla tənzimlənir. Həmin 

hesablaşmaların nağdsız həyata keçirilməli olduğunun bu qanunda da qeyd 

edilməsi vergi ödəyicilərinin öz hesablaşmalarına daha ciddi yanaşmasına 

təsirini göstərəcək. 

- "Müstəqil auditorlara və auditor təşkilatlarına ödəmələr" 
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Qeyd edək ki, 1999-cu ildən qüvvədə olan "Audit haqqında qanun"-a 

əsasən vergi ödəyiciləri icbari şəkildə müstəqil auditor tərəfindən öz illik 

maliyyə hesabatlarınının yoxlanılmasını təmin etməlidir. Həmin vaxtdan 

etibarən "İnzibati xətalar məcəlləsi"-ndə icbari auditdən yayınmaya görə 

cərimələr də nəzərdə tutulub. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2017-

ci il 03 may tarixli müvafiq fərmanına əsasən həmin cərimələrlə bağlı protokol 

tərtib etmək səlahiyyəti Auditorlar Palatasına həvalə edilmişdir. Həmin 

fərmandan sonra Auditorlar Palatası tərəfindən bir çox vergi ödəyicisinə bildiriş 

məktubları göndərilmişdir. Real vəziyyət onu göstərir ki, artıq 2018-ci ildən 

etibarən auditorların yoxlamalara cəlb edilməsi kütləviləşəcək. Bu da öz 

növbəsində audit işinin keyfiyyətinin azalmasına gətirib çıxaracaq. Auditor 

xidmətlərinin haqqının ödənişlərinin nağdsız olması, auditorların audit 

yoxlamaları zamanı dürüst olmasına öz təsirini göstərəcək.  

Cərimə mexanizminin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər: 

1. Vergi Məcəlləsinin 58.7.1-ci, 58.7.2-ci və 58.7.3-cü maddələrində "bu 

məcəllənin 218.1.2-ci" sözlərindən sonra "218.1.3-cü və 154.1-ci" sözləri əlavə 

olunmağı məqsədəuyğun olar. 

Qeyd edək ki, Vergi Məcəlləsinin 58.7.1-ci, 58.7.2-ci və 58.7.3-cü 

maddələrinin hazırki mətninə əsasən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan 

şəxslər" və  "154.1. ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən və ya 

qeydiyyatdan keçməli olan şəxslər" bu maddələrdə nəzərə alınmadığından, 

onlar da 218.1.2. maddədəki qrupa aid edilən sadələşmiş vergi ödəyiciləri olan 

kiçik sahibkarlarla eyni qaydada az məbləğə cərimələnirlər. 

2. qanunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı yuxarıda qeyd etdiyimiz 4-cü 

təklifimizin tətbiqi məqsədəuyğun sayılarsa, həmin dəyişikliyə uyğun olaraq 

Vergi Məcəlləsinin 58.7-ci maddəsinə "elektron kassa kitabından istifadə 

edilməməsinə, nağd dövriyyələrin elektron kassa kitabında düzgün qeyd 

edilməməsinə" sözləri əlavə edilməklə cərimə mexanizmini tənzimləmək 

mümkündür. 

3. 1-ci təklifimizin tətbiqi məqsədəuyğun sayılarsa, həmin dəyişikliyə 

uyğun olaraq Vergi Məcəlləsinin 58.7-1-ci maddəsinə "vəsaiti xərcləyən vergi 

ödəyicisinə aylıq limitdən artıq xərclənmiş vəsaitin ümumi məbləğinə yuxarıda 

göstərilən cərimə faizləri tətbiq edilməklə" mətndə alt maddə əlavə edilməklə 

cərimə mexanizmini tənzimləmək mümkündür. 

4. 2-ci təklifimiz tətniqi məqsədəuyğun sayılarsa, həmin dəyişikliyə 

uyğun olaraq Vergi Məcəlləsinin 58.7-1-ci maddəsinə "pul vəsaitlərini nağd 

qaydada ödəyən və qəbul edən şəxsə (vergi ödəyicisi olmayan şəxslər istisna 

olmaqla)" mətndə alt maddə əlavə edilməklə cərimə mexanizmini tənzimləmək 

mümkündür. 
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5. 3-cü təklifimizin tətbiqi məqsədəuyğun sayılarsa, həmin dəyişikliyə 

uyğun olaraq Vergi Məcəlləsinin 58.7-1-ci maddəsinə "günlük kassa qalığında 

limitdən artıq saxlanmış vəsaitin ümumi məbləğinə yuxarıda göstərilən cərimə 

faizləri tətbiq edilməklə" mətndə alt maddə əlavə edilməklə cərimə 

mexanizmini tənzimləmək mümkündür. 

6. 5-ci təklifimiz tətbiqi məqsədəuyğun sayılarsa: 

- həmin dəyişikliyin birinci hissəsinə uyğun olaraq Vergi Məcəlləsinin 

58.7-1.8-ci altmaddəsinin mətninin "həmin Qanunun 3.4.9-cu maddəsinin 

tələblərini pozmaqla vəsaitləri nağd qaydada ödəyən (vergi ödəyicisi olmayan 

şəxslər istisna olmaqla) və qəbul edən şəxsə" mətnlə dəyişdirməklə cərimə 

mexanizmini tənzimləmək mümkündür; 

- həmin dəyişikliyin ikinci hissəsinə uyğun olaraq Vergi Məcəlləsinin 

58.7-1-ci maddəsinə "pul vəsaitlərini nağd qaydada ödəyən və qəbul edən şəxsə 

(vergi ödəyicisi olmayan şəxslər istisna olmaqla)" mətndə altmaddə əlavə 

edilməklə cərimə mexanizmini tənzimləmək mümkündür; 

- həmin dəyişikliyin üçüncü hissəsinə uyğun olaraq Vergi Məcəlləsinin 

58.7-1-ci maddəsinə "pul vəsaitlərini nağd qaydada ödəyən və qəbul edən 

şəxsə" mətndə altmaddə əlavə edilməklə cərimə mexanizmini tənzimləmək 

mümkündür. 
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Проблемы развития института собственности 

 

Mülkiyyət institutunun inkişafı problemləri 

 

The problems of development of the institution of property 

 

Резюме: Отношения собственности выступают как обшественно-

экономические и правовые отношения. Определение отношений 

собственности как экономических отношений можно дать следующим 

образом:  отношения собственности  проявляются посредством 

отношений и связей, возникающих в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления материальных благ и ограниченных 

ресурсов субъектами.    

            С этой точки зрения, в современном Азербайджанском обществе 

изучение проблем становления и развития отношений собственности, 

разработки эффективных механизмов их институционального 

регулирования представляют особую актуальность. В статье, в 

комплексно-системном порядке исследуются правовые, экономические, 

социально-общественные аспекты указанных проблем.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ключевые слова: развитие отношений собственности, институт 

собственности, регулирование отношений собственности, модель 

институционального регулирования, институционализация отношений 

собственности и др. 

 

Xülasə: Mülkiyyət münasibətləri ictimai-iqtisadi və hüquqi 

münasibətlərdir. Mülkiyyət münasibətləri ictimai-iqtisadi münasibətlər kimi 

izahı aşağıdakı kimi vermək olar: mülkiyyət münasibətləri subyektlərin məhdud 

resursların və maddi nemətlərin istehsalı, bölgüsü, mübadiləsi və istehlakı 

prosesində daxil olduqda meydana çıxan münasibətlər və əlaqələr vasitəsilə 

təzahür edirlər. 

 Bu baxımdan müasir Azərbaycan cəmiyyətində mülkiyyət 

münasibətlərinin qərarlaşması və inkişafı, onların institusional 

tənzimlənməsinin səmərəli mexanizmlərinin işlənib hazırlanması 

problemlərinin öyrənilməsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. Məqalədə qeyd olunan 

problemlərin hüquqi, iqtisadi, sosial-ictimai aspektləri kompleks-sistemli 

şəkildə tədqiq edilir. 
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Açar sözlər: mülkiyyət münasibətlərinin inkişafı, mülkiyyət institutu, 

mülkiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsi, institusional tənzimləmə modeli,  

mülkiyyət münasibətlərinin institusionallaşdırılması və s. 

 

Abstract: Property relations act as socio-economic and legal relations. 

The definition of property relations as economic relations can be given in the 

following way: property relations are manifested through the relations and 

relationships that arise in the process of production, distribution, exchange and 

consumption of material goods and limited resources by the subjects. 

From this point of view, in modern Azerbaijan society, the study of the 

problems of the formation and development of property relations, the 

development of effective mechanisms for their institutional regulation are of 

particular relevance. In the article, in a complex-system order, legal, economic, 

social and social aspects of the mentioned problems are investigated. 

Key words: development of property relations, property institution, 

regulation of property relations, model of institutional regulation, 

institutionalization of property relations, etc. 

 

Один из важных составных элементом системы регулирования 

процессов, происходящих в социальной и экономической сфере 

институциональное регулирование отношений собственности состоит из 

совокупности правовых, социальных, рыночных механизмов воздействия 

на элементы собственности: процессы присвоения, использования и 

распоряжения объектами собственности. Основная функция 

институционального регулирования состоит из обеспечения баланса 

между интересами участников социально-экономических отношений. 

Как отмечают исследователи:-«Государство является 

совершенствователем частного сектора, а не его конкурентом. С одной 

стороны раскрепощение экономики, приватизация, ликвидация ненужных 

правил, развитие частного сектора и ее глобализация, а с другой стороны 

приобретение экономической демократии тесно взаимосвязаны между 

собой.» [1, с. 153, 154]. 

     «…исследование изменений, происходящих в экономике республики, 

показывают, что в них слабо прослеживается закономерная динамика и 

они носят неустойчивый, нестабильный характер. » [4, с. 307]. 

     «Правильное определение экономических приоритетов имеет огромное 

значение для реализации стратегических целей, стоящих перед 

экономикой страны. Также при этом нужно стараться, чтобы проводимая 

в стране общая экономическая политика реализовывалась при 

взаимодействии и взаимоотношении с промышленной,  
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внешнеэкономической, социальной, структурно-инновационной 

политикой. » [2, с. 165]. 

На формирование модели институционального регулирования отношений 

собственности в каждой стране влияет прежде всего степень, особенности 

государственного регулирования экономических процессов, его формы и 

методы. Существуют две противоречивые модели регулирования 

экономики со стороны государства: пассивное вмешательство государства 

в экономику и полный ее контроль. Возникшие в процессе развития 

человеческого общества: консервативная идеологическая доктрина, 

либеральная идеологическая доктрина, демократическая идеологическая 

доктрина и социалистическая идеологическая доктрина лежат в основе 

указанных моделей. 

На настоящем этапе развития цивилизации указанные доктрины 

переходят в некую единую синтезированную социально-экономическую 

модель регулирования. В данной модели тесным образом переплетены 

рыночные и государственные методы регулирования. Первый направляет 

ограниченные ресурсы в те сферы, где они наиболее эффективным 

образом могут быть использованы. Второй обеспечивает необходимые 

условия, которых социально-экономических функций государства, могут 

быть реализованы. Эта модель обеспечивает баланс между важными 

задачами  регулирующих институтов: обеспечение соблюдения прав 

собственников, а также необходимость регулирования отношений 

собственности. 

Важным фактором, который влияет на развитие и методы 

регулирования отношений собственности в Азербайджане является то, что 

процессы институционализации на данный момент, здесь еще не 

завершены.  

У многих видов собственности в Республике пока отсутствует 

прочная правовая, экономическая, социальная легитимизация. Население 

в нашей стране не воспринимает собственность как определенный 

всеобщий принцип. Наше общество не воспринимает это понятие в 

чистом виде, как например в развитых странах. В этих странах реализация 

прав собственности обеспечиваются прочными экономическими, 

социальными и правовыми регулирующими институтами и все виды и 

формы собственности широко распространены. Собственность 

формируется и реализуется в рамках определенных экономических, 

исторических, правовых и социально-психологических контекстов. Но 

наше общество не отделяет саму собственность от данных контекстов. На 

всех уровнях (государственный, региональный и муниципальный) 

регулирования отношений собственности условия признания законности и  
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справедливости факта права обладания собственностью и 

институциональных механизмов ее регулирования сильно затруднены. 

Основными механизмами регулирования отношений 

собственности следующие: 

- нормативно-правовой механизм;  

- внеправовой механизм. Данный механизм обеспечивает и 

частные, и общественные интересы не нарушает баланс между ними и 

используется при отсутствии соответствующих адекватных правовых 

норм; 

- противоправный механизм. Он нарушает как общественные, так 

и частные интересы посредством злоупотребления полномочиями 

властных структур в корыстных целях. 

На сегодня в Азербайджане многие правовые механизмы 

регулирования отношений собственности не совершенны и не до конца 

разработаны, а их основные функции реализуются в условиях 

недостаточной социально-экономической легитимизации института 

собственности. Во многих случаях чувствуется влияние роли внеправовых 

и противоправных механизмов регулирования. 

Существует тесная, прямая и тесная взаимосвязь между неформальными 

механизмами регулирования отношений собственности с теневой 

экономикой. Понятие теневая экономика означает совокупность разных 

видов деятельности, которые полностью или же частично не подчинены 

государственному регулированию и не фиксируются статистическим 

учетом, также не подкреплены формальными контрактами. В условиях 

теневой экономики регулирование основываться на внеправовых 

механизмах, особенно касательно соблюдения прав собственности. В их 

основе лежат принципы соблюдение традиций, взаимопомощи, 

солидарности, доверия, наложении на бизнес дополнительных 

обязательств, не имеющих коррупционных элементов или же 

сознательного нарушения законодательства. 

К основным методам в решении проблем в сфере 

институционального регулирования отношений собственности можно 

отнести: 

- совершенствование законодательной базы как важного условия 

защиты прав и интересов участников отношений собственности; 

- ограничение благоприятной среды для преступлений и 

правонарушений, опосредованными недостатками в законодательстве, 

кризисными явлениями и нестабильностю; 

-организация действенной системы финансового контроля; в этом 

контексте совершенствование всех мер воздействия на участников  
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отношений собственности, разработка эффективного механизма четкой 

проверки имущественного положения и источников доходов 

ответственных должностных лиц хозяйственных и других организаций 

вне зависимости от формы их собственности. 

Анализируя достигнутые на сегодня результаты 

институционализации регулирования отношений собственности нельзя 

однозначно утверждать, что сформированная национальная модель 

институционального регулирования отношений собственности идеально 

подходит для развития рыночных отношений и социально-

экономического развития Азербайджана в нынешних условиях. Но, 

несмотря на то, что процессы становления института собственности в 

стране достаточно сложны, противоречивы и незавершенны, нельзя не 

оценивать его роль и значимость в становлении института 

государственности и решении многих важных социально-экономических 

проблем, затрагивающих как общественные, так и частные интересы в 

Азербайджанской Республике. 

      Сегодня в сфере регулирования отношений собственности 

необходимо проведение глубоких, качественных реформ и изменений. 

Эти изменения и реформы в целом охватывающие все уровни 

регулирования и должны быть направлены на долгосрочное и устойчивое 

развитие Азербайджана и способствовать совершенствованию системы 

отношений собственности. 

      Последние громкие события, произошедшие в верхних эшелонах 

власти  Министерства Национальной Безопасности Азербайджанской 

Республики и других связанных сними  государственных органов 

показывают активизацию процессов формирования преступных 

группировок на основе уголовной и экономической преступности в 

Азербайджане. Это дало возможность криминальным элементам 

сконцентрировать в своих руках значительные экономические, 

финансовые и др. средства. В процессе осуществления социально-

экономических реформ и нормотворчества в Азербайджанской 

Республике долгое время игнорировались факты наличия в стране 

организованной преступности и ее возможности и способности 

самодетерминации. 

       На данном этапе социально-экономических реформ можно 

наблюдать способность организованных преступных группировок к 

умелому использованию малейших упущений и недостатков в 

законодательстве для нарушения прав собственности с целью незаконного 

личного обогащения и незаконного присвоения имущества при этом 

применяя целый комплекс методов и способов воздействия. 
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Организация органа управления системой госслужбы. В 

настоящее время в Азербайджане после ликвидации Комитета По Делам 

Государственной Службы в государственную службу сотрудники 

подбираются на конкурсной основе путем сдачи экзаменов и прохождения 

собеседования в Государственной Экзаменационный Центр. Но зачастую 

свободные вакансии, представленные государственными органами и 

учреждениями данной комиссии включают только должности рядовых 

служащих, а во многих государственных учреждениях на управленческие 

должности сотрудники назначаются из ближайшего окружения и личных 

знакомых руководителей. Необходимо организовать механизм 

эффективного конкурсного отбора, который противодействовал бы 

лоббированию интересов и ставил бы непреодолимый барьер 

проникновению на службу лиц, не обладающих достаточным 

образованием, опытом, погрязших в коррупции и криминальных связях. 

Конечно, невозможно окончательно искоренить коррупцию. Но 

целью антикоррупционного консенсуса бизнеса, государства, 

общественных институтов, всех граждан страны должно стать нарастание 

антикоррупционного давления с привлечением всех институтов общества 

путем разработки и внедрения эффективных механизмов 

институционального регулирования, координации социальных, 

экономических и правовых институтов, с укреплением навыков 

антикоррупционного поведения в демократически-правовом и 

гражданском обществе в условиях обеспечения прозрачности и 

демократичности управленческих решений, которые должны широко 

освещаться в средствах массовой информации.  

Реформировать судебную систему, которая слабо эффективна в 

настоящий момент. Следует отметить, что не случайно в «Карте 

стратегического пути развития национальной экономики» 

реформирование судебной системы в республике ставится как одна из 

приоритетных задач.  
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       Əsas kapitala investisiyaların stumullaşdırılması makroiqtisadi 
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        Особенности макроэкономического механизма стимулирования 

инвестиций в основной капитал 

 

     Features of the macroeconomic mechanism of stumulation investments  

in fixed capital 

 

 Xülasə. Milli iqtisadiyyatların inkişafının müxtəlif mərhələlərində 

bəzən istehsal, bəzən maliyyə, bəzən də istehlak investisiyalarının 

stimullaşdırılması aparıcı rol oynayır. İnvestisiya proseslərinin səmərəliliyinin 

artırılmasında mühüm amil olan maliyyə investisiyalarının stimullaşdırılması 

inkişaf etmiş sivil fond birjası və effektiv infrastruktura malik bazar 

iqtisadiyyatında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bazar iqtisadiyyatında ilk növbədə, 

iqtisadi böhrandan çıxışın əsas addımı kimi əsas kapitala investisiyaların  

stimullaşdırılması mühüm rola malikdir.  Məqalədə investisiyaların 

stimullaşdırılması mexanizminin bir neçə makroiqtisadi aspektləri 

araşdırılmışdır. Bununla yanaşı, iqtisadi artım üçün eyni dərəcədə effektiv olan 

dövlət və bazar stimulları təhlil edilmiş, iqtisadi nəzəriyyə klassiklərinin 

əsərlərinin araşdırılması əsasında əsas kapitala investisiya qoyuluşu haqqında 

əsas müddəalar öz əksini tapmışdır. 

  Açar sözlər: əsas kapital, investisiyaların stimullaşdırılması, dövlət və 

bazar stimulları, investisiyaların stimullaşdırılması mexanizmi, investisiya 

artımı. 

 

  Absrtact: At various stages of the development of national economies, 

production plays a key role in stimulating the production, sometimes finance, 

and sometimes even the consumption of goods. Stimulating financial 

investment, which is an important factor in increasing the effectiveness of 

investment processes, is of great importance in the market economy with an 

advanced civilian stock market and an effective infrastructure. In the market 

economy, primarily, as a major step in the economic crisis, stimulation of 

investments into fixed capital plays an important role. The article examines 

several macroeconomic aspects of the investment stimulus mechanism. At the  
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 same time, the state and market incentives, which are equally effective for 

economic growth, have been analyzed, and the basic provisions on capital 

investments are reflected in the study of the works of economic theoretical 

classics. 

  Key words: fixed capital, investment stimulation, state and market 

incentives, stimulus of investment mechanism, investment growth. 

  Резюме: Стимулирование потребительских, производственных 

финансовых инвестиций играет ведущую роль на разных этапах развития 

национальной экономики. Стимулирование финансовых инвестиций , как 

основной фактор увеличения прибыльности инвестиционных процессов 

представляет огромную значимость в рыночной экономике с развитой 

цивилизованной  фондовой биржой и эффективной инфраструктурой. В 

статье исследованы несколько макроэкономических аспектов механизма 

стимулирования инвестиций. Кроме того, были анализированы 

государственные и рыночные стимулы эффективные для экономического 

роста, нашли отражение основные положения  инвестиционных вложений 

в основной капитал на основе исследований работ классиков 

экономической теории. 

  Ключевые слова: основной капитал, стимулирование инвестиций, 

государственные и рыночные стимулы, механизм стимулирования 

инвестиций, инвестиционный рост. 

  

Giriş. İnvestisiya fəaliyyətinin dinamik və səmərəli inkişafı 

iqtisadiyyatının davamlı inkişafının əsas şərti hesab olunur.   

İnvestisiyalar nəzəriyyəsində investisiyaların müxtəlif növləri 

sadalanmış və onların stimullaşdırma proseslərinin müəyyən məqsədləri, 

strukturu, metodları və üsulları müəyyən olunmuşdur. Əsas kapitala investisiya 

qoyuluşları da həmçinin müəyyən özünəməxsusluğa malikdir ki, bu da onların 

stimullaşdırılması mexanizmini müəyyən edir.  

İnvestisiya sahəsində aparıcı amerikalı alimlər L.C.Qitman və 

M.D.Conk investisiyaları aşağıdakı qruplara ayırırlar: birincisi, səhmlər, istiqraz 

vərəqələri, opsiyalar, başqa sözlə fond dəyərləri, ikincisi, mülkiyyət dəyərləri, o 

cümlədən real aktivlər (maşınlar, avandalıqlar, binalar, tikililər) və ya şəxsi 

maddi əmlak (qızıl, əntiq aksesuarlar, incəsənət əsərləri). Bununla yanaşı, qeyd 

olunan alimlər birbaşa və dolayı investisiyaları, yüksək və az riskli 

investisiyaları, gəliri proqnozlaşdırıla bilən və spekulyativ investisiyaları, qısa 

və uzun müddətli investisiyaları da ayırmağı vacib hesab edirlər. 

Digər iqtisadçılar isə investisiyaların bu şəkildə təsnif olunmasını təklif 

edirlər: 1) istehlak, 2) maliyyə, 3) istehsal.  
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Əsas tərkib hissəsini əsas kapitala investisiya qoyuluşu təşkil edən 

istehsal investisiyasının fərqli cəhəti kimi mövzunun xarakterini – daha dəqiq 

desək, mənfəətin əldə olunması və məqsədə nail olmaq vasitəsini -  başqa sözlə, 

real istehsal güclərinin yaradılmasını, istehsal prosesinin təşkilini, istehsal 

fəaliyyətini təmin etmək üçün işçi qüvvəsinin muzdla tutulmasını göstərmək 

olar. Buna görə də, əsas kapitala qoyulan investisiyaların stimullaşdırılması, 

istehsal güclərinin səmərəliliyinin artırılması hesabına sənaye müəssisələri 

tərəfindən kifayət qədər xalis gəlirin əldə olunmasını nəzərdə tutmalıdır.  

Beləliklə, istehlak investisiyaları, investisiya qoyuluşu stimullarının 

təhlili sferasından çıxarılır. Bununla belə, buradan maliyyə investisiyalarını 

tamamilə çıxarmaq olmaz. İnvestisiyaların real istehsala yönlənməsi prosesi 

vasitəçi xarakter daşıyır. Pul vəsaitləri real aktivlərə çevrilmədən əvvəl, 

qiymətli kağızlar bazarı və ya bank depozitləri vasitəsilə toplanırlar. Buna görə 

də, investisiya resurslarının sənaye istehsalına hərəkətinin başlanğıc mərhələsi 

olan maliyyə investisiyalarını, sənaye istehsalına investisiya qoyuluşlarının 

stimullaşdırılması üzrə nəzəri yanaşmaların əsaslandırılmasında nəzərə almaq 

lazımdır.  Bununla belə diqqət, fond dəyərlərinin satın alınması və bank 

aktivlərinə sərmayə qoyuluşu vasitəsilə maliyyə investisiyalarının təklif 

olunmasına deyil, fond dəyərlərinin satışı və kommersiya banklarından borc 

götürülməsi vasitəsilə maliyyə investisiyaların alınmasına yönəlməlidir.   

Əsas kapitala  investisiyalar müxtəlif risk dərəcələri ilə fərqlənə 

bilirlər, buna baxmayaraq, onları spekulyativ hesab etmək olmaz, belə ki, onlar 

həmişə real istehsal güclərinin yaradılmasını nəzərdə tuturlar[3]. Bu səbəbdən, 

sənayeyə qoyulan investisiyalar, spekulyativ maliyyə investisiyalarında olduğu 

qədər dövlət tərəfindən sərt nəzarətin və məhdudiyyətin olmasını tələb etmir, 

istehsal investisiyaları üçün bir sıra stimullaşdırıcı güzəştlərdən – vergi və 

kredit güzəştlərindən geniş şəkildə istifadə etmək mümkündür. 

Bazar iqtisadiyyatına keçid Respublika iqtisadiyyatının bütün 

sahələrinin dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya olunmasına geniş imkanlar 

yaratmışdır. Bunun nəticəsi olaraq ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrinin 

inkişafını təmin etmək məqsədilə investisiyalar cəlb etmək üçün layihələr 

hazırlanıb həyata keçirilir. 

Əsas kapitala investisiyaların stimullaşdırılması mexanizmini 

açıqlayarkən ilk növbədə iki fərqli mənşəli, lakin iqtisadi artım üçün eyni 

dərəcədə əhəmiyyət daşıyan və bərabər hüquqlu olan komponentləri: bazar və 

dövlət stimullarını qeyd etmək lazımdır. Bazar və dövlət stimullari bir-birilə sıx 

şəkildə bağlıdırlar və öz aralarında müəyyən proporsional əlaqəyə malikdirlər. 

Hər bir iqtisadi cəmiyyət inkişafının müəyyən mərhələsində özünün dövlət və 

bazar stimullaşdırma sistemini formalaşdırır, onların qarşılıqlı əlaqəsinin 

özünəməxsus nisbətini təmin edir. İqtisadi artım tempinin yüksəldilməsi  
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məqsədilə, bu stimullar arasında mövcud olan bu və ya digər ahəngi, investisiya 

fəallığının gücləndirilməsinə yönəltmək lazımdır. Əks halda, bu ahəng qeyri-

səmərəli hesab olunur və konkret iqtisadi cəmiyyətdə investisiyaların 

stimullaşdırılması mexanizminin kökündən dəyişdirilməsi baş verir. 

Əsas kapitala investisiyaların stimullaşdırma mexanizminin təhlili. 

A.Smit hesab edirdi ki, bazarın müstəqil təsərrüfat subyektləri, öz 

mənfəətlərini əldə etmə məqsədlərini güdərkən, “görünməyən əllə” ictimai 

mənafeyə, o cümlədən müasir istelahlarla desək, əmanətlərlə investisiyalar 

arasındakı tarazlığın bərabərləşdirilməsinə və davamlı şəkildə istehsalata 

investisiya qoyuluşunun artırılmasına yönəlirlər. Klassik iqtisadi nəzəriyyə 

nöqteyi-nəzərindən, investisiya proseslərinə müdaxiləsi də daxil olmaqla 

dövlətin rolu qəti şəkildə, yalnız cəmiyyəti zorakılıqdan müdafiə etmə, 

cəmiyyətin hər bir üzvünü ədalətsizlikdən qoruma, eləcə də şəxsi sərmayə üçün 

qazanclı olmayan, lakin ümumilikdə cəmiyyət üçün faydalı olan işlərin təşkili 

funksiyaları ilə məhdudlaşmalıdır. 

Bəzi iqtisadçı alimlərin fikrincə, bazarlar qanununu əsaslandıraraq sübut 

etməyə çalışırdı ki, təklif özlüyündə tələbi doğurur və “hər hansı bir istehsalçı 

təkcə özünün istehsal edəcəyi hər hansı bir məhsul üçün deyil, eyni zamanda 

başqa məhsulların alınmasında istifadə etmək üçün də pul tələb edir”, Məsələyə 

belə yanaşıldıqda istənilən bazar, o cümlədən investisiya bazarı qiymətlərinin 

və faiz dərəcəsinin avtomatik korreksiyası vasitəsilə öz-özünü tənzimləməyə 

meyllidir. Onların fikrincə, öz-özünü tənzimləyən bazarlara təsir edən zaman 

hökumətin rolu minimum səviyyədə olmalıdır, o cümlədən o qeyd edirdi ki, 

“hökumət fərdi insanlar arasında borc faizinin miqdarını təyin edə bilməz, belə 

ki, bununla o, bu sövdələşmələrin sərbəstliyini pozmuş olardı”. 

Həmçinin А.Marşall da investisiyalar bazarındakı tarazlığın 

tənzimləyiciləri olaraq faiz dərəcələrinin kifayət qədər dəyişə bilmə 

qabiliyyətini ifadə etmiş və investisiya həcmini faiz normasının funksiyası kimi 

nəzərdə tutmuşdur. A.Marşala görə “istənilən bazarda sərmayənin istifadə 

olunmasına görə ödənilən və gələcəkdə qiymətə çevriləcək faiz, elə bərabər 

səviyyəyə gəlməyə çalışır ki, bu zaman qeyd olunan bazarda bu faiz 

dərəcəsindəki sərmayəyə olan ümumi tələbat, bu faiz dərəcəsi ilə ora daxil olan 

sərmayənin ümumi həcminə bərabər olsun”. Dövlət stimulları ilə bağlı 

A.Marşall inanırdı ki, hər zaman dövlət özünün süni tənzimləyici normalarını 

hər bir insanın təbii azadlığına qarşı qoymağa cəhd etdikdə cəmiyyətin rifahı 

korlanır. 

İqtisadi nəzəriyyədəki marksist cərəyan, kapitalist bazarı stimullarının 

cəmiyyətin hər bir üzvünün rifahını təmin etməkdə yetərsiz olduğunu iddia 

edərək, iqtisadi proseslərin idarə olunması və geniş təkrar istehsalın investisiya  
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təminatı üçün dövlətə geniş səlahiyyətlər tələb edirdi. 

İqtisadi artımın dayanıqlı tempini təmin etmədə həm kapitalist 

bazarının, həm də sosialist istehsalatın yetərsizliyi, iqtisadi sistemlərin 

təkamülünün təmin olunması prosesində bazar özünütənzimləməsi ilə dövlət 

idarəetməsi arasında effektiv ahəngin zəruriliyini ifadə edən nəzəri baxışların 

meydana gəlməsinə və yayılmasına gətirib çıxarmış və Keyns nəzəriyyəsinin 

yaranması üçün zəmin yaratmışdır. C.Keynsə görə “cari investisiya həcminin 

tənzimlənməsini təhlükəsiz şəkildə şəxsi əllərdə saxlamaq olmaz” o investisiya 

proseslərinə dövlətin fəal müdaxiləsini təkid edirdi.  Alimin fikrincə, dövlət 

yalnız faiz normasının nizamlanmasına yönəlmiş pul siyasətini həyata 

keçirməklə məhdudlaşmamalıdır. Dövlət uzunmüddətli perspektiv və ümumi 

sosial mənfəətlər əsasında kapital məhsullarının maksimum effektivliyini ölçmə 

iqtidarında olduğundan, investisiyaların birbaşa təşkili ilə bağlı üzərinə böyük 

məsuliyyət götürməlidir. C.Keyns iqtisadi nəzəriyyəyə investisiyaların 

multiplikatoru anlayışını daxil etmiş və əsaslandırmağa çalışmışdır ki, 

investisiya artımı gəlirin bir neçə dəfə artmasına imkan verir, bunun nəticəsi 

olaraq də dövlətin iqtisadiyyata birbaşa investisiya “inyeksiyası” gəlirin 

çoxdəfəli artmasına təkan verir.    

C.Keyns, yeni investisiyalar şəklində qənaət (təsərrüfat) tələbatını 

qənaət təklifi ilə nizamlayan bir amil olaraq faiz normasının yetərli olması ilə 

bağlı klassik nəzəriyyənin müddəasını ciddi tənqidə məruz qoyur və bunu 

onunla əsaslandırır ki, əmanət vəsaiti, əsas etibarilə faiz normasının deyil, 

gəlirin funksiyasıdır. Alim qeyd edir ki, “faiz norması, investisiyalar üçün 

resurs tələbini nizamlayan və cari istehlakdan imtinanı ifadə edən “qiymət” 

deyil. Bu, mövcud nağd pul miqdarı ilə nağd pul şəklində sərvəti saxlamaq 

arzusunu tarazlaşdıran qiymətdir”. [4] 

C.Keyns investisiya qoyuluşu üzrə stimulların araşdırılmasına 

əhəmiyyətli töhvə vermişdir. O, əsaslandırır ki, investisiya qoymaq arzusu, 

kapitalın maksimum effektivlik qrafiki ilə müxtəlif müddətli və risk səviyyəli 

borcların faiz norması kompleksi arasındakı münasibətdən asılıdır. Bununla 

yanaşı, o iqtisadi nəzəriyyənin sübuta yetirməyə çalışır ki, evdə saxlanılan pul 

vəsaiti tədiyə qabiliyyətli tələbdə çatışmazlıq yaratdığından və investisiyaların 

azalmasına səbəb olduğundan, aktiv fiskal siyasət və pul-kredit siyasəti 

vasitəsilə dövlət tərəfindən faiz normasının stimullaşdırıcı funksiyalarının 

korreksiya olunması lazımdır.Lakin, Keyns siyasətinin təsirinin artması 

nəticəsində dövlət bürokratizminin güclənməsi iqtisadi proporsiyaların 

pozulması, inflyasiya proseslərinin artması və özəl investisiyaların qeyri-

səmərəli dövlət invesisiyalarını sıxışdırıb çıxarması ilə nəticələnirdi ki, bu da 

investisiya bazarının ahəngli şəkildə fəaliyyət göstərməsinin qarşısını alırdı.  

Keyns nəzəriyyəsi, istehsala investisiya qoyuluşunun artımına dair  
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stimulların formalaşdırılma mexanizminin ortaya çıxarılmasına əhəmiyyətli 

töhvə verməklə yanaşı, investisiya proseslərinə dövlətin lüzumsuz 

müdaxilələrinin mənfi nəticələrini nəzərə almırdı. Dövlətin aktiv investisiya 

siyasətini müşayiət edən bürokratizmdəki artım, sərmayə qoyuluşlarının 

səmərəliliyini azaltmaqla və investiisya strukturunu pozmaqla bazar 

stimullarının tənəzzülünə gətirib çıxarırdı.[4] 

Bunun nəticəsində, investisiya bazarı sahəsinə dövlətin müdaxiləsinin 

əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırılmasını, səmərəli olmayan və iqtisadi 

proporsiyaları zədələyən dövlət investisiyaları həcminin azaldılmasını və 

müvafiq olaraq özəl investisiyaların genişlənməsini tələb edən mühafizəkar 

cərəyan tərəfindən fəal müxalifət formalaşdı. Mühafizəkar baxış çərçivəsində, o 

cümlədən  monetarizm, yeni klassik məktəb çərçivəsində, investisiya 

proseslərinə dövlətin minimum müdaxiləsinin olması, eləcə də diskresion pul 

siyasətinin pul kütləsinin davamlı artımı qaydası ilə əvəz olunması zəruruliyi 

müdafiə olunurdu.   

Sərbəst bazar qiymətinin formalaşması sistemində stimullaşdırıcı 

funksiyaların effektivliyinə inanan М.Fridman sübut etməyə çalışırdı ki, 

qiymətlər, bazarın vəziyyəti haqqında məlumatı ötürərək, eyni zamanda bu 

məlumat üzrə stimulu da, ona reaksiya vermə imkanlarını da təmin edirlər, 

hökumətin müdaxiləsi isə qiymət vasitəsilə ötürülmüş məlumatı təhrif edə bilər 

və ya bu məlumat əsasında fərdi şəxslərə sərbəst hərəkət etmək imkanını 

verməyə bilər. Bu səbəbdən, monetarizm liderinin fikrincə, investisiya 

bazarında kapitalın qiyməti kimi faiz mühüm stimullaşdırıcı əhəmiyyətə 

malikdir, bu stimulun fəaliyyətinə hökumətin müdaxiləsi isə minimum 

səviyyədə olmalıdır.   

Monetaristlərin fikrincə, ucuz kreditlə az səmərəli istehsalata dəstək 

verməklə dövlət, yalnız iqtisadi artım proporsiyalarını pozur, buna görə də 

hökumət faiz dərəcəsini  

yüksəldərək, bahalı kredit vasitəsilə,  bazarın zəif istehsalçılardan 

təmizlənməsinə kömək göstərməli və əksinə, vergi güzəştləri vasitəsilə səmərəli 

istehsalçıları stimullaşdırmalıdır. 

Lakin, mühafizəkar cərəyanın radikal tələblərinin də öz mənfi fəsadları 

var idi. İnvestisiya axınına dövlətin təsirinin həddən artıq zəifləməsi, investisiya 

proseslərinin tənzimləməsindən özünü kənarlaşdırması investisiya resurslarının 

çatışmamazlığına, istehsal həcminin azalmasına və iqtisadiyyatın real 

sektorunun tənəzzülünə gətirib çıxarırdı. 

Gah iqtisadi proseslərə dövlətin ifrat müdaxiləsini, gah da dövlətin 

investisiya bazarının nizamlanmasından lüzumsuz şəkildə kənarlaşmasını irəli 

sürən nəzəri mövqelərin əsassızlığını sübuta yetirmiş real iqtisadi təcrübə, istər  
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Keyns nəzəriyyəsində, istərsə də investisiya hərəkətinə dövlətin müdaxiləsinin 

sərhədləri ilə bağlı radikal tələblərini aradan qaldırmaqla mühafizəkar 

cərəyanda toplanmış elmi nailiyyətlərin müəyyən sintezini tələb edirdi [6].  

Pol Samuelsondan başlayaraq, neoklassik sintez çərçivəsində 

iqtisadçılar dövlətin müdaxilə səviyyəsinin, onun istiqamətlərinin müəyyən 

olunması ilə bağlı “qızıl orta”nı tapmağa cəhd göstərir, investisiya qoyuluşu 

üzrə dövlət və bazar stimullarının elə ahəngini irəli sürməyə çalışırdılar ki, bu, 

sabit iqtisadi artıma nail olmaq məqsədilə real istehsalata investisiyaların 

fasiləsiz axınını təmin edə bilsin[6]. 

P.Samuelson qeyd edirdi ki, müştərək investisiyalar sahəsində təkcə 

bazar stimullarına, “görünməyən ələ” və lazımi həcmdə investisiyanı təmin edə 

bilməyəcək sərbəst sahibkarlığın avtomatik tənzimləyicilərinə bel bağlamaq 

olmaz. Əgər klassik iqtisadi nəzəriyyə nöqteyi-nəzərindən müvafiq dövlət 

siyasəti aparılmırsa, bu halda ilk on illik müddət ərzində ifrat investisiya 

qoyuluşu tendensiyası yarana bilər ki, bu da vaxtaşırı və ya xroniki inflyasiyaya 

səbəb olacaq, digər illər və ya onilliklər ərzində isə qeyri-qənaətbəxş investisiya 

qoyuluşu tendensiyası əmələ gələ bilər ki, bu da inflyasiyaya, itkilərə, artıq 

istehsal güclərinə, işsizliyə və yoxsulluğa səbəb ola bilər. Lakin P.Samuelson 

xəbərdarlıq edir ki, həm fiskal sahədə (vergilər və dövlət xərcləri), həm də pul-

kredit sahəsində (mərkəzi bankın fəaliyyəti) dövlətin siyasəti ehtiyatlı və 

düşünülmüş olmalıdır.  

Pol Samuelson ümumiləşdirərək bildirir ki, investisiya qoyuluşu üzrə 

özəl stimullara təsir etmək üçün dövlətin mərkəzi bank vasitəsilə 3 əsas silahı 

vardır: 

 - açıq bazarda əməliyyatlar; 

 - faiz dərəcəsinin tənzimlənməsi siyasəti; 

 - kommersiya bankları üçün nəzərdə tutulmuş ehtiyat normaların 

dəyişdirilməsi. [6] 

Dövlətin vergi siyasətinin kapital qoyuluşlarına təsirini açıqlayaraq o, 

bildirir ki, müəyyən fəaliyyət sahələrində vergilərin azaldılması kapital 

dəyərinin artımını stimullaşdırır və kapital dəyərinin artırılması üzrə vergi 

güzəştindən istifadə edərək investisiya həcminin genişləndirilməsi zamanı riskə 

getməyə həvəsləndirir, bununla yanaşı vergi qoymanın proqresivliyinin artması, 

kapital qoyuluşuna mənfi təsir göstərə bilər.  

Beləliklə, iqtisadi nəzəriyyə klassiklərinin əsərlərinin araşdırılması 

əsasında, istehsalata investisiya qoyuluşu üzrə stimulların formalaşması ilə 

bağlı aşağıdakı əsas müddəalarından biri kimi də qeyd edə bilərik ki, faiz 

dərəcəsinin səviyyəsi, qənaət vəsaitlərinin investisiyaya transformasiya 

olunmasında aparıcı rol oynayır. Faiz dərəcələrindəki dəyişikliklər, istehlak və 

qənaət vəsaiti arasındakı proporsiyanı tarazlığa gətirir və bununla da istehsalata  
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investisiya resurslarının fasiləsiz axınını təmin edir. Faiz normasının əlverişli 

dinamikası, istehsalata qoyulan investisiyaların artımı üçün əsas stimullaşdırıcı 

amildir. Bununla yanaşı, razılaşmaq lazımdır ki, investisiya qoyuluşunun 

kortəbii bazar rəqabəti prosesində meydana gələn bazar stimulları, investisiya 

bazarının tarazlıq vəziyyətində fəaliyyət göstərməsi üçün heç də hər zaman 

kifayət etmir. Bununla əlaqədar onlar, təklif olunan investisiya resurslarının 

çatışmazlığını dolduracaq dövlətin effektiv investisiya siyasəti ilə 

tamamlanmalıdırlar. Eyni zamanda nəzərdə saxlanılmalıdır ki, dövlətin 

investisiya bazarının fəaliyyətinə müdaxiləsi real istehsalatın tələblərinə 

həssaslıqla cavab verməli, səmərəli investisiya qoyuluşunun bazar stimullarında 

durğunluğa yol verməmək üçün müəyyən sərhədləri keçməməlidir. 

Dövlət və bazar stimullarının xüsusiyyətləri. 

Qərb iqtisadçılarının müasir əsərlərində investisiya qoyuluşu üzrə 

sövqedici stimullaşdırılmanın formalaşdırılmasında, istehsalatın bərpası və 

genişləndirilməsində həm sərbəst rəqabətli bazarın, həm də dövlətin imkanları 

dərindən tədqiq olunur, dövlətin faiz, maliyyə ehtiyatları və açıq bazar 

siyasətinin rolu ortaya çıxarılır.   

Dövlət tərəfindən rəsmi faiz dərəcəsinin azaldılması və artırılması 

vasitəsilə investisiya bazarında faiz səviyyəsinə effektiv təsir göstərilir.  

Mərkəzi bankın rəsmi faiz dərəcəsini artırması, kommersiya banklarını təklif 

etdikləri kreditlər üzrə faizləri artırmağa sövq edir, bu da öz növbəsində kreditə 

olan tələbatı azaldır və istehsalatın genişləndirilməsi üçün investisiya 

qoyuluşlarının qarşısını alır.  

Bununla yanaşı, nəzərə almaq lazımdır ki, faiz siyasətinin təsir qüvvəsi, 

kommersiya banklarının hökumətdən alacaqları borc tələbatından asılıdır. Belə 

ki, amerikalı iqtisadçılar qeyd edirlər ki, Qərb bazarının müasir şəraitində faiz 

dərəcəsinin əhəmiyyəti daha azdır, çünki ehtiyat bankların borc həcmi böyük 

deyil (bank ehtiyatlarının yalnız 2-3%-i) və əgər federal borclara tələbat 

əhəmiyyətli səviyyədə deyilsə, kredit fəaliyyətləri faiz dərəcəsindəki 

dəyişikliklərə qarşı o qədər də həssas olmur. Bununla belə, faiz dərəcəsinin 

dinamikası, hər zaman müəyyən informativ  əhəmiyyət daşımaqla, dövlətin pul-

kredit siyasətindəki dəyişiklikləri göstərir.  

İnvestisiya bazarındakı tarazlığa müdaxilə üçün dövlətin digər təsirli vasitəsi, 

mərkəzi banka təqdim olunan kommersiya banklarının məcburi ehtiyat 

həcmində dəyişikliklər etməkdir. Faiz dərəcələrinin artırılması kommersiya 

banklarının kredit resurslarını azaldır və bununla da, kredit resurslarının 

təklifinin azalması kredit dərəcələrinin artımına səbəb olur ki, bu da öz 

növbəsində, istehsalata investisiya qoyuluşunun artırılması üçün istehsal 

müəssisələrinin kreditləri əldə etmə fəallığını azaldır. Əksinə, məcburi  
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ehtiyatların dərəcəsinin azaldılması, istehsal fəaliyyətinin inkişafına fəal 

investisiya qoyuluşu üçün sahibkarlara stimul verir. Lakin nəzərə alınmalıdır ki, 

məcburi ehtiyatların normasında dəyişikliklərin edilməsi cari nizamlama 

 instrumentlərinə aid olmamalıdır, belə ki, hətta məcburi ehtiyat 

səviyyəsindəki kiçik dəyişikliklər belə maliyyə bazarındakı tələb və təklif 

nisbətinə ciddi şəkildə təsir edir. Ehtiyatların normasının artırılması bank 

sisteminin ciddi müqaviməti ilə qarşılaşacaq,  belə ki, bank fəaliyyətinin 

səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Bu səbəbdən, mərkəzi bankın 

ehtiyat siyasəti kifayət qədər sabit olmalı, onun dəyişdirilməsi əsaslandırılmalı 

və qabaqcadan ehtimal edilən olmalıdır.  

Qərb iqtisadçılarının nöqteyi-nəzərinə əsasən, ehtiyatla bağlı tələblərin 

əsas təyinatı, kommersiya banklarının fəaliyyətinə nəzarət imkanı və bank 

idarələri arasındakı effektiv klirinq hesablaşmalarına dəstək vermək olmalıdır.  

İnvestisiyalar bazarına təsir etmənin daha çevik vasitəsi açıq bazardakı 

əməliyyatlar sayılır. Qiymətli kağızların alış və satış qiymətlərində dəyişikliklər 

etməklə, dövlət mərkəzi bank vasitəsilə istehsalata investisiya axınının 

azalmasına və ya artmasına dəstək verə bilər. Mərkəzi bank, kommersiya 

banklarını qiymətli kağız alışına stimullaşdırmaqla, onların kredit imkanlarını 

və istehsalata investisiya qoyuluşlarındakı çəkisini məhdudlaşdırır və əksinə, 

fəal şəkildə qiymətli kağızları satın almaqla, mərkəzi bank investisiya 

proseslərinin canlanmasına dəstək olur. Gündəlik olaraq qiymətli kağızların 

məzənnələrini və əməliyyatların miqyasını dəyişə bilmə imkanı sayəsində açıq 

bazar siyasətinin investisiya bazarına təsir etmənin ən çevik vasitəsi olduğu 

etiraf edilməlidir. Bununla bərabər, onun cavab reaksiyalarında kiçik 

gecikmələrə və investisiya hərəkətlərində həssas təsirə malik olduğu da qeyd 

edilməlidir.    

Yuxarıda baxılan məsələlər əsas kapitala investisiya qoyuluşlarının 

dövlətin makroiqtisadi siyasət alətləri vasitəsilə stimullaşdırılmasını əhatə edir. 

Lakin investisiyaların dövlət stimullaşdırılması təkcə bunlarla məhdulaşmır. 

          Hazırda bazar stimulları ilə dövlətin irəli sürdüyü stimullar arasında 

qarşılıqlı əlaqə mexanizmi, fəaliyyət və vasitəçilik baxımından mürəkkəb 

struktura malikdir. İnvestisiya resurslarının tələb və təklifinin kortəbii 

əlaqəsinin, eləcə də investor və investisiyanı qəbul edən tərəf arasında kortəbii 

qarşılıqlı əlaqənin nəticəsi kimi kortəbii bazar stimullarının formalaşması 

kifayət qədər məhdud sferaya malikdir. Təşkilati-bazar və institusional-bazar 

formaları, bazar stimullarının fəaliyyətində aparıcı rol oynayırlar. Sənaye 

assosiasiyalarının, birliklərinin, konsorsiumlarının, holdinqlərinin fəaliyyəti, 

istehsalata investisiya artımı ilə bağlı stimulların formalaşması prosesinə 

mütəşəkillik və sabit xarakter verir. Maliyyə-sənaye qruplarının fəaliyyəti, bank 

və sənaye strukturlarının maraqlarının qarşılıqlı əlaqəsini təmin etməklə,  
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investisiyaların istehsalata yönəlməsinə maneçilik törədən baryerləri azaldır və 

investisiya artımına güclü stimullar yaradır. 

İnvestisiya resurslarının hərəkəti ilə bağlı vasitəçilərin aktiv fəaliyyəti 

olmadan, inkişaf etmiş qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr sisteminin fəaliyyəti mümkün 

deyil. Vasitəçi qurumlar (kommersiya, innovativ, investisiya bankları, lizinq, 

sığorta şirkətləri və digərləri), maliyyə resurslarına yönəlmə prosesi üzrə 

əməliyyat xərclərini azaldaraq, istehsalata investisiya qoyuluşunun maksimum 

şəkildə səmərəli olmasına dəstək verirlər.   

 

Nəticə 

Dövlət, istehsalatın inkişafı üzrə fondların normativlərində, əmək haqqı  

dərəcələrində, kapital qoyuluşu həcmlərində dəyişikliklər etməklə, dövlət 

mülkiyyətli müəssislər tərəfindən kapital qoyuluşlarının qənaətli və səmərəli 

istifadəsi ilə bağlı kifayət qədər effektiv stimullar yarada bilər. Özəl mülkiyyətli 

müəssisələrin investisiya fəaliyyətinə təsir göstərmək üçün dövlət, subsidiya və 

maddi yardımlar vasitəsilə həm birbaşa stimullar, həm də pul-kredit və ya 

vergi-büdcə siyasətinin köməyilə investisiya bazarındakı faiz dərəcələrinə təsir 

etməklə dolayı stimullar meydana gətirə bilər. Bu zaman dövlət,  həm 

investisiya təklifinin artırılmasını, həm də onlardan fəal şəkildə istifadə 

olunmasını stimullaşdıra bilər.  

İnvestisiyaların stimullaşdırılması mexanizmi, hökumətin faiz 

dərəcələrinə təsirinin ziddiyyətli olduğunu nəzərə almalıdır, belə ki, faiz 

dərəcələrinin artımına kömək edərkən, dövlət istehlakla müqayisədə əmanət 

vəsaitlərin artımı üçün stimul yaradır ki, bu da öz növbəsində investisiya 

resurları təklifinin artırılması üçün əsas təşkil edə bilər. Lakin eyni zamanda da 

hökumət, bahalaşmış investisiya resurslarına olan tələbatı və istehsalata 

investisiya qoyuluşu üzrə stimulları azaldır. Əksinə, faiz dərəcələri səviyyəsinin 

aşağı salınmasına dəstək verməklə, hökumət bununla o qədər də bahalı olmayan 

maliyyə resurslarına tələbatı artırır və istehsalata investisiya qoyuluşunun artımı 

ilə bağlı intensiv stimullar yaradır, lakin eyni zamanda da bu, investorların 

gəlirlərini qənaət etmələrinə maraqlarının azalmasına və müvafiq olaraq da 

təklif olunan investisiya resurslarının azalmasına səbəb olur. 

Əmanət vəsaitləri normasının formalaşmasına yönəlmiş siyasəti 

müəyyənləşdirərkən, hökumət necə deyərlər “qızıl qayda”ya riayət etməlidir. 

N.Q.Menkyu “qızıl qayda”nın məzmununu açıqlayaraq bildirir ki, kapital 

dəyərinin yeganə səviyyəsi (qızıl qayda səviyyəsi)  vardır, bu zaman adambaşı 

istehlak səviyyəsi maksimuma çatır, başqa sözlə, qızıl səviyyə kapital yığımının 

elə səviyyəsi sayılır ki, o ən yüksək istehlak səviyyəsi ilə iqtisadiyyatın sabit 

vəziyyətini təmin etmiş olsun.  
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Beləliklə, əgər iqtisadiyyat, qızıl qaydadan çox olan kapital ehtiyatı ilə 

inkişaf etməyə başlayarsa, bu halda hökumət əmanət vəsaiti normasının 

azaldılması istiqamətində siyasət aparmalı, və əksinə, əgər iqtisadiyyat, qızıl 

qayda üzrə sabit vəziyyətdə olduğundan daha az kapital ehtiyatı ilə inkişaf 

etməyə başlayarsa, bu zaman istehlakın azaldılması hesabına əmanət vəsaiti 

normasını artırmaq lazımdır ki, bu da investisiyaların artımına, nəticədə də 

gələcəkdə daha yüksək istehlak səviyyəsinə imkan verəcəkdir. İqtisadi 

münasibətlərin dəyişdirilməsi prosesinə  qızıl qayda ilə müqayisədə daha az 

kapital yığımı səviyyəsi ilə başlayan iqtisadiyyatlarda "qızıl qayda"nı nəzərə 

almaq xüsusilə aktualdır. Bu səbəbdən, istehlak səviyyəsinin aşağı salınması və 

bunun hesabına istehsal sektoruna investisiyaların yönəldilməsi ilə bağlı aktiv 

hökumət siyasətinə ehtiyac vardır. 
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Issues of assessing the prospects for tourism development in the regions 

 

Вопросы оценки перспектив развития туризма в регионах 

 

Xülasə: Məqalədə ölkənin regionlarında turizmin inkişaf 

perspektivlərinin metodoloji aspektlərinə baxılmaqla bərabər sahənin perspektiv 

inkişaf  baxımından turizm biznesinin təhlilinin informasiya təminatı məsələləri 

tədqiq edilmişdir. Eyni zamanda regionlarda turizmin inkişaf perspektivlərinin 

tədqiqi əsasında onun təhlili istiqamətləri təklif edilmişdir. 

Açar sözlər: turizm, turizm bazarı, turizm sənayesinin inkişaf 

perspektivi, göstəricilər sistemi, informasiya təminatı. 

 

Abstract: The article in the country's regions, tourism development 

prospects methodological aspects consideration equal industry, promising from 

the point of view of development of tourist business analysis, information 

security, and issues were investigated. At the same time in the regions, tourism 

development prospects of the study on the basis of his analysis of the direction 

have been proposed. 

Keywords: tourism, tourism market, tourism, prospects of development, 

system of indicators, information support. 

 

Резюме: В статье рассматриваются методологические аспекты 

перспектив развития туризма в регионах страны.  Проводится анализ 

вопросов информационного обеспечения с точки зрения перспектив 

развития турбизнеса в регионах. На основе результата полученного от 

исследования перспектив развития туризма в регионах предлагается 

возможные пути ее анализа. 

Ключевые слова: туризм, рынок туризма, перспективы развитие 

туризма,система показателей, информационное обеспечение. 

 

Dünya iqtisadiyyatının müasir inkişaf mərhələsində əksər ölkələrdə gedən 

iqtisadi, siyasi, sosial və mədəni inkişaf tendensiyası və cəmiyyət üzvlərinin  
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həyat səviyyəsinin yüksəlməsi, dünya çapında gedən proseslərə baxışlarının 

dəyişməsi,  əyləncə və mənalı istirahətə maraqlarının artması, təqdim olunan 

xidmətlərin çeşidi və keyfiyyətinə tələblərinin dəyişməsi,  Azərbaycan 

Respublikasıında mövcud olan tərəqqili sosial-iqtisadi  vəziyyət turizm sahəsinin 

inkişaf etdirilməsini zəruri edir [1]. 

Turizm biznesinin inkişafı ölkələrinin sosial-iqtisadi inkişafına 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Dünya Səyahət və Turizm Şurasının 

(WTTC) mərüzəsində qeyd edilir ki, 2016-cı ildə dünyada hər 10 iş yerindən 1-i 

səyahət və turizm sektoru hesabına yaradılmışdır.  Səyahət və turizm sektoru 

3,3% böyüyərək qlobal iqtisadiyyatın inkişafını artıq son 6 ildir ki,  qabaqlayır 

[2].  

Səyahət və Turizm Şurasının (WTTC)  “Oxford Economics”-lə birgə 

hazırladığı  «Economic Impact Report 2017» hesabata əsasən 2016-cı ildə  

dünyada səyahət və turizm sektorunun payı 3,3% artaraq 7,6 trilion ABŞ 

dollarına bərabər olmuşdur. Bu kəmiyyət öz növbəsində dünya ÜDM-in 10,2%-

ni təşkil edir.  2016-cı ildə bu sektor 292 milyon iş yeri təmin etməklə dünyada 

hər 10 iş yerindən 1-ni təşkil etmişdir. Bundan əlavə xarici turistlərlə xərclənən 

pulla ölçülən qlobal turist ixracı ümumi dünya ixracının 6,6%-ni və ümumi 

dünya xidmət həcminin isə 30%-ni təşkil etmişdir. 

Səyahət və Turizm Şurasının (WTTC) baş direktoru Devid Skouzilin 

(David Scowsill) sözlərinə görə gələcək on ildə süktorun orta hesabla 3,9% 

artacağı proqnozlaşdırılır.  2027-ci ilə o dünya ÜDM-nin 11%-dən çox hissəsini 

təşkil edəcəyi və 380 milyon iş yeri ilə dünya iqtisadiyyatını təmin edəcəyi 

gözlənilir [2]. 

Bəs dünya və hər bir ölkənin iqtisadiyyatı üçün turizmin yüksək 

cəlbediciliyi nə ilə izah edilir?  

Təbii ki, qtisadi fəaliyyət növü kimi turizmin yüksək cəlbediciliyi 

iqtisadiyyatın digər sahələri ilə müqayisədə onun maliyyə-iqtisadi  üstünlüyünü 

təmin edir. Turizm sektoruna bu üstünlüyü nisbətən az ilkin maliyyə 

resurslarının tələb olunması, yatırılan kapitalın dönərlilik sürəti, yüksək 

rentabellik səviyyəsi və s. təmin edir. Bu üstünlüklərlə yanaşı turizm 

sektorunun inkişafı digər xidmət və  istehsal sahələrinin (qida və yüngül 

sənayenin, tikintinin və kənd təsərrüfatının; ticarət və ictimai qidanın, nəqliyyat 

və rabitənin, mədəniyyət və incəsənətin və s.) inkişafına təkan verir. Turizm 

biznesi iqtisadi xüsusiyyəti ilə yanaşı sosial aspektdən də bir çox üstünlüklərə 

malikdir. Turizm fəaliyyəti iş yerlərinin sayının sürətlə artması, müxtəlif 

regionların və ölkələrin ayrı-ayrı sosial təbəqəyə mənsub olan  insanları 

arasında qarşılıqlı anlaşma və inam hədlərinin genişlənməsi baxımından da 

daha cəlb edicidir [2]. 

 Ölkənin zəngin təbii resurslara malik olmayan regionlarının dinamik  
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inkişafının təmin edilməsində turizm bir “mühərrik” rolunu oynamaq 

imkanına malikdir. Turizmə iqtisadi artımın stimullaşdırıcısı kimi artmaqda  

olan maraq ölkədə mövcud turizm biznesinin strateji təhlilinin aparılmasını və 

onun regionun sosial-iqtisadi inkişafının ümumi strategiyasında yeri və rolunun 

əsaslandırılmasını zəruri edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, turizm biznesi digər 

fəaliyyət növlərindən əsasən  onun müxtəlif sahə və biznes növlərindən 

qırılmaz qarşılıqlı əlaqəyə malik olması ilə fərqlənir. Regionlarda turizmin 

inkişafı çoxsaylı və əlaqəli  məsələlərin həllini tələb edir. Belə ki,  nəqliyyat və 

ictimai qida sisteminin, informasiya infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və  

regionun imicinin yaxşılaşdırılması kimi məsələlərin həlli regionlarda turizm  

biznesinin formalaşması və inkişafını sürətləndirmiş olar.  

Regional səviyyədə  turizm sektorunun perspektiv inkişafı üçün  hazırlanan 

tədbirlərin qısamüddəti əhatə etməsi, planlaşdırılan tədbirlərin 

reallaşdırılmasına kompleks və rəsmi yanaşma metodlarının olmaması turizm 

sahəsinin inkişafı üçün hazırki neqativ hallardan hesab edilir. 

Buna görə də strateji təhlilin aparılması zamanı turizm sektorunda 

strategiyanın hazırlanması prosesində turizmin sektorunun ölkə iqtisadiyyatının 

digər sahələri ilə qarşılıqlı təsirini də nəzərə almaq lazımdır.  

Bir tərəfdən turistlər üçün regionun  cəlbediciliyinə bilavasitə təsir edən 

iqtisadi fəaliyyət növlərinin müasir vəziyyəti və inkişaf tendensiyasını 

qiymətləndirmək lazımdır. Belə ki, turistlər üçün regionun cəlbediciliyinə 

bilavasitə təsir edən  iqtisadi amillər və fəaliyyət növlərinə turistlərin müvəqqəti 

yaşaması üzrə xidmətlərin əlçatanlığı və keyfiyyəti, pərakəndəsatışın, ictimai 

qidanın, mədəniyyət və s.  inkişaf səviyyəsi,   nəqliyyat infrastrukturunun 

vəziyyəti aid edilir. Ümumiyyətlə, bu cür təhlilin məqsədi turizm sektorunun 

fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasının əsas strateji istiqamətlərinin 

əsaslandırılmasından ötəri  regionda turizmin inkişafının təmin edilməsi 

imkanları və məhdudiyyətlərinin, həmçinin müasir təminat sisteminin müəyyən 

edilməsidir.  

Digər tərəfdən, turizmin inkişafının ümumi regional məhsulun,  regional 

iqtisadiyyatın konkret sahələrində fəaliyyət həcminin artımı, regionda əhalinin 

həyat və  məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsi, investisiya cəlbediciliyinin 

artması, turizm sektorundan büdcəyə daxil olmaların artması  regionun sosial-

iqtisadi inkişafına  necə təsir edəcəyini əsaslandırmaq lazımdır. Müvafiq olaraq 

aparılan strateji təhlil kompleks xarakter daşımalı, əlaqəli və ya turizm 

biznesininin mükəmməlliyi üçün əsas olan biznes sahələrində cari dövrdə  və 

perspektivdə  gözlənilən dəyişikliklər də  nəzərə almalıdır.  

Bununla əlaqədar olaraq regionda turizmin inkişafı strategiyasının 

hazırlanması zamanı regionun iqtisadiyyatına təsiri qiymətləndirməyə imkan 

verən  turizm sənayesinin multiplikativ effektinin müəyyən edilməsi mühüm  
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əhəmiyyətə malikdir. Turizmin multiplikativ təsiri özünü bir turistdən alınan 

məcmu gəlirin onun tərəfindən gəlmə  yerində (turistin müvəqqəti yaşadığı və 

istirahət etdiyi məkan)  xidmət və əmtəənin əldə ediləsinə sərf edilən pulun 

məbləğindən çox olması ilə birüzə verir.    BMT-nin Statistika komissiyasının 

tövsiyələrinə uyğun olaraq turizmin multiplikativ effekti dünyanın 60-dan çox 

ölkəsində  ÜDM-də, məşğulluqda, investisiyada, dövlət büdcəsinin 

gəlirlərlərində  də turuzmin sektorunun xüsusi çəkisini hesablamağa imkan 

verən  köməkçi hesablar əsasında qiymətləndirilir. 

Müəssisələrin daxili və xarici mühitinin strateji təhlilinin olduqca 

çoxsaylı metodları mövcuddur [3]. Lakin metodlarin təcrübədə istifadəsi üçün 

onların istifadəsinin məqsədəuyğunluğu əlavə olaraq əsaslandırılmalıdır. 

Turizm biznesinin strateji təhlili məqsədilə FAROUT sistemindən istifadə 

məqsədəuyğun hesab edilir [4]. 

Bir çox hallarda bu və ya digər metod  və ya metodika konkret sahəvi 

xüsusiyyətlər nəzərə alınmadan tətbiq edilir. FAROUT sisteminin istifadəsi 

mövcud metodiki potensialın istifadəsinə  yaradıcı yanaşma ilə bərabər,  o 

zəviyyətə uyğun olmayan metodun seçilməsinə görə mümkün strateji səhvlərin 

buraxılması barədə vaxtında xəbərdarlıq edilməsinə imkan verir. Öz 

məzmununa və mahiyyətinə görə FAROUT  sistemi konkret şəraitdə  bu və 

digər metodun istifadə keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə  yanaşmadır. 

FAROUT sisteminin müəlliflərin fikrincə strateji təhlildə istifadə olunan 

metodlar bir sıra tələblərə cavab verməlidirlər: 

- gələcəyə istiqamətlənməli (future orientation) - gələcəyə meyilli olmalı, 

yəni obyektin təhlilində keçmiş və cari vəziyyət, xarici mühitin dəyişkənliyi və 

gələcəkdə mümkün  dəyişiliklər  nəzərə alınmalı;  

- dəqiqlik (accuracy) - kifayət qədər dəqiq nəticələr verməli; 

- resurs səmərəliliyi (resource efficiency) – resurs səmərəliliyini təmin 

etməli; 

- obyektivlik  (objectivity) – vəziyyəti obyektiv təsvir etməli; 

- faydalılıq (usefulnesss) – strateji qərarların qəbulu üçün faydalı olmalı; 

- vaxtında (timeliness) - idarəetmə üçün zəruri olan informasiyalar 

vaxtında təqdim edilməli, yəni operativ idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün 

daimi faydalı və əks əlaqəyə malik olmalı. 

Strateji təhlil prosesində regionda dövlətin, Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin, turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarların strateji 

məqsədlərinə nail olmalarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən xarici və daxili 

mühit amillərini müəyyən etmək və qiymətləndirmək lazımdır. Ümumiyyətlə, 

turizm biznesi ümumi xarakterə malik olmaqla onun daxili və xarici mühitini 

xarakterizə edən  kompleks amillərdən asılıdır. Həmin amillərin turizm 

biznesinin müxtəlif növlərin də təsiri ayrı-ayrı formalarda təzahür edə bilər.  
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Səyahət və Turizm Şurasının (WTTC) baş direktoru Devid Skouzilin 

(David Scowsill) sözlərinə görə səyahət və turizm sektorunun gələcək 

perspektivi yaxşı gözlənilir, lakin sektor müxtəlif problemlərlə qarşı-qarşıya 

qalmaqdadır. Terrorizmin təsiri və populyarlığının artması insanların effektiv 

ehtibarlı səyasət qabliyyət üçün ciddi təhlükə yaradır.  

Eyni zamanda son dövrlərdə Ərəb ölkələrində baş verən “bahar 

inqlabları”, Ukraynada baş verən siyasi hadisələr, Yunanınstanda “iqtisadi 

böhran”, Rusiya Türkiyə münasibətlərində baş verən soyuqluq,  və s. 

nəticəsində həmin ölkələrdə istirahətə üstünlük verən turistlərin bir hissəsinin 

digər xarici ölkələrə və əksər hissəsinin isə daha çox daxili turtizmə üstünlük 

verməsinə səbəb olmuşdu.  

Strateji təhlildə vacib məsələlərdən biri Azərbaycan turizm biznesinə xas 

olan mövsümi tərəddüdlərin qiymətləndirilməsidir, belə ki, bu turizm sahəsi 

onun xidmətlərindən istifadəyə görə mövsümlərdən  asılı olaraq tələbatın  

kəskin dəyişməsi ilə xarakterizə olunur. Bu mövsümi tərəddüdlər müxtəlif 

amillərlə şərtlənir. Bu amillərə kütləvi məzuniyyətlər və tətillər dövrünün 

olması, iri beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi, ilin fəsilləri və s. aiddir.  Turizm 

sahəsində mövsümi fəallığın dərəcəsi turizm müəssisələrinin gəlirlərindən, 

məşğulluq göstəricilərindən  və onunla  sıx qarşılıqlı təsir və əlaqədə olan 

iqtisadi fəaliyyət növlərindən birbaşa asılıdır. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, turizmin regional inkişaf strategiyasının  

hazırlanması üçün zəruri olan informasiya təminatında boşluqlar mövcuddur, 

strategiyanın reallaşdırılmasına nəzarət mexanizmi işlək deyildir.   

Əsas məsələlərdən biri də turizm sahəsində yeni sosial-iqtisadi hadisələr və 

prosesləri əks etdirən  göstəricilərin olmaması, informasiyanın region, rayon, 

şəhər və kənd yerləri, turizm obyektləri və  xidmət növləri üzrə konkret 

olmaması və onunla  bütün  istifadəçilərin təmin edilməsi üçün  müvafiq 

statistik məlumatların alınmasında süni  çətinliklərin yaradılmasıdır. 

İnformasiya sahəsində iki qarşılıqlı əlaqəli mühüm və həll olunmalı məsələlər 

mövcuddur ki, onları regionda turizmin kompleks təhlililinin informasiya 

təminatının təkmilləşdirilməsi çərçivəsində həll etmək gərəkdir. 

Problemlərdən birincisi regional turizm bazarının  ayrı-ayrı subyektlərinin 

(regionlarda yerli hakimiyyət orqanları, yerli turizm idarəetmə orqanları, 

turistlərə xidmət göstərilməsi ilə məşğul olan müəssisə və təşkilatların 

menecerləri və rəhbərləri, turizm sahəsi üçün potensial investorlar, maliyyə-

kredit təşkilatları, sığorta şirkətləri, regionun, ərazinin inkişafı üzrə  strateji 

proqramların hazırlanması ilə məşğul olan tədqiqatçılar) informasiya 

sifarişlərinin dəqiq müəyyən edilməməsidir. 

Regional turizm  bazarlarının subyektlərinin sifarişi ilə toplanılan və 

ümumiləşdirilən informasiyanın operativliyi, aktuallığı, mötəbərliyi, bütövlüyü,  
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müqiysəyə gəlməsi və sadəliyi baxımdan uyğunluğu isə digər bir mühüm 

məsələ olaraq qalmaqdadır. Bu məsələlərin həlli ilə əlaqədar turizm sahəsi və 

əlaqədar infrastruktur sahələri üzrə ümumi kompleks statistik müşahidə  

sisteminin yaradılmasına  ehtiyac vardır. 

Yaradılan kompleks statistik müşahidə  sisteminin, Azərbaycan Dövlət 

Statistika Komitəsindən, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən, İqtisadiyyat 

Nazirliyindən, Vergi Nazirliyindən, Dövlət Gömrük Komitəsindən və  yerli 

hakimiyyət orqanlarının müvafiq struktur bölmələrindən alınan məlumatların 

öyrənilməsi əsasında turizmin inkişafının hərtərəfli əsaslandırılmış 

strategiyasını formalaşdırılmaq lazımdır. Bu məqsədlə alınan məlumatlar 

kompleks strateji təhlil edilməlidir. Regionlarda turizmin inkişaf 

perspektivlərinin təhlilinin aşağıdakı istiqamətlər üzrə aparılması 

məqsədəuyğundur: 

- turizmin regional iqtisadi potensialının kompleks qiymətləndirilməsi. Bu 

potensial çərçivəsində  turizm məhsulu yaratmaq üçün yararlı olan və turistlər 

üçün regionun cəlbediciliyini müəyyən edən təbii və insanlar tərəfindən süni 

yolla yaradılan obyektlərin məcmusu kimi rekreasiya resursları  və turizmi 

dəstəkləyən, onun inkişafına şərait yaradan fəaliyyət növlərinin məcmusu kimi 

infrastruktur potensialını müəyyən etmək və  qiymətləndirilmək lazımdır. 

- turizm xidmətlərinin dəyər və ümumi xarakterli ümumiləşdirilmiş 

regional iqtisadi indikatorlarının,  turizm xidmətinə əlavə edilmiş dəyərin, 

turizmdən gəlirlərin və ona çəkilən xərclərin və s.  müəyyən edilməsi. 

- turizmin əsas natural indikatorlarının, daha dəqiq turist axınının 

həcminin, onun tərkibi və istiqamətinin, yerləşmənin kollektiv vasitələrinin 

qiymətləndirilməsi. 

- regionda turizm biznesinin səmərliliyin və onun multiplikativ effektinin 

regionun iqtisadiyyatına təsiri baxımdan qiymətləndirilməsi. 
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5. WTTC: Туризм поддерживает 1 из 10 рабочих мест, опережая 

глобальную экономику шестой год подряд. 

http://www.ereport.ru/news/1703211212.htm  
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Gömrük orqanlarında  risk  idarəçiliyinin bəzi amilləri və  onların 

səmərəliliyi 

 

Плодотворность и некоторые факторы управления рисками в 

таможенной службе и их эффективность 

 

Effectiveness and some factors of risk management in the customs offices 

 

Xülasə. Mal dövriyyəsinin tənzimlənməsi vasitələrindən daha səmərəli 

istifadəni təmin edən gömrük xidməti xarici ticarətin tənzimlənməsində 

əhəmiyyətli rola malikdir. Mal dövriyyəsinin ildən – ilə sürətlə artmasını nəzər 

alsaq gömrük orqanları tərəfindən gömrük nəzarəti həyata keçirilən zaman 

müasir tələblərə uyğun olan risklərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemindən 

isifadə olunmalıdır. Məqalədə müxtəlif təşkilatlarda, o cümlədən, gömrük 

orqanlarında risklərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tətbiqinin 

faydaları öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda gömrük orqanlarında risk 

idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi üçün bir sıra tövsiyələr irəli sürülmüşdür.  

Açar sözlər: “risk iştahı”, maliyyə riskləri, risklərin idarə edilməsi 

modelləri, risklərin təhlili. 

 

Abstract: Customs service that ensures more effective use in regulatory 

methods of goods has a significant role in regulating foreign trade. Taking into 

account the rapid of growth of circulation of goods, automated risk 

management system which meets modern requirements should be utilized by 

customs authorities during the implementation of customs control. In the article 

have been analyzed the benefits of the automated risk management system in 

different organizations, also  including customs offices. At the same time, 

several recomendations have been put forward to improve the application of the 

risk management system in the customs organizations.  

Key words : “risk appetite” , financial risks, risk management models, 

risk analysis. 

 

  Pезюме. Таможенная служба, обеспечивающая более плодотворное 

использование средств регулирования товарооборота, играет важную роль  
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в регулировании внешней торговли. Принимая во внимание быстрый рост 

товарооборота из года в год, при осуществлении таможенного контроля 

таможенными органами должна использоваться автоматизированная 

система управления рисками, отвечающая современным требованиям. В 

статье представлены преимущества применения автоматизированной 

системы управления рисками, как в других организациях, так и в 

таможенных органах. В то же время был выдвинут ряд рекомендаций по 

совершенствованию применения системы управления рисками в 

таможенных органах.  

Ключевые слова: “аппетит риска”, финансовые риски, модели 

управления рисками, анализ рисков. 

 

Giriş 

Gündəlik həyatımızda tez – tez istifadə etdiyimiz sözlərdən biri olan 

risk, xoşa gəlməyən hər hansı bir situasiya və hadisələrlə bağlı olan bir 

fenomendir. Riskin başlıca xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, həmişə 

mövcuddur. Həmçinin, risk- fəaliyyətin hər hansı növünün mütləq 

özünəməxsus atributudur : heç nəyə 100% əmin olmaq olmaz. Bu, Mörfi 

qanunlarından birini ifadə edir: “Əgər hər şey yaxşıdırsa, deməli siz nəyi isə 

görə bilməmisiniz ”. 

Bütün təşkilatlar öz məqsədlərinə çatmaq üçün bir sıra qeyri – 

müəyyənliklərlə üzləşirlər. Geniş mənada risk- dəyər kəsb edən hər hansı bir 

əmlakın, vəsaitin, vaxtın və s. itirilmə ehtimalıdır. Bir iş və ya  fəaliyyətə mənfi 

təsir göstərəcək istənilməyən vəziyyət və şərtlər, başqa anlamda desək, risk 

“məqsədimizə çatmağa təsir göstərə biləcək hər hansı bir hadisənin baş vermə 

ehtimalı”  kimi başa düşülür. Fəaliyyət və ya hər hansı bir iş riski müəyyən 

edilmiş maliyyə, plan, texnika çərçivəsində fəaliyyətin məqsədinə çatmamaq 

ehtimalıdır və əsas iki ünsürdən meydana gəlir. Bunlardan birincisi, konkret 

müəyyən edilmiş məqsədə çatmamaq ehtimalı, ikincisi, isə bu məqsədə 

çatmamağın nəticəsidir. Biz bu məqalədə xeyir gətirən risklərdən yox, zərər 

vuran risklərdən bəhs edəcəyik. 

Yarana biləcək risklər və onların növləri 

Mövcud risklərin sayının çoxluğu və onların baş verməsi nəticəsində 

yaranan zərər və itkilərlə əlaqədar olaraq, həmin risklərin qarşısının alınması 

böyük əhəmiyyət kəsb edir. Təhlükəsizliyin yüksəldilməsi üzrə həyata keçirilən 

istənilən tədbirin ilkin şərti, risklərin (təhlükələrin) vaxtında müəyyən 

edilməsidir. Risklərin müəyyən edilərək idarə olunması, taktiki yanaşmadan 

strateji yanaşmaya qədər dəyişən mexaniki və ya avtomatlaşdırılmış idarəçilik 

sistem ilə fəaliyyət göstərə bilər. Risk idarəçiliyi- istənilən təşkilatda düzgün 

təyin edilmiş mərhələlərdən ibarətdir ki, risklər və dəyə biləcək zərərin təsirləri  
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haqqında ətraflı məlumatın əldə olunması nəticəsində ən optimal qərarların 

verilməsini təmin edir.  

Bir sıra hallarda rastlaşdığımız “risk iştahı” anlayışı, bir təşkilatın qəbul 

etməyə hazır olduğu riskin səviyyəsidir. Daha geniş anlamda bir qurumun öz 

məqsədinə çatmaq üçün hədəflərini təqib etməyə, qorumağa hazır olduğu və 

qəbul etdiyi risklərin miqdarı və növləridir. Hər hansı bir yeniliyin potensial 

faydaları ilə birlikdə qaçınmaz olaraq gətirdiyi təhlükələrin arasındakı tarazlığı 

təmsil edir. Aşağıda qeyd olunan cədvəl istənilən təşkilat üçün nəzərdə tutulan 

“risk iştahı” nümunəsidir. [2]  

 

 

Risk qəbul etmə bacarığı  

 

Aşağı 
 

Orta 
 

Yüksək 

1 2 3 4 5 

Mənfəət dəyişkənliyi 

      

Sərmayə tələbləri 
     

Nüfuz 
     

Kredit reytinqi 
     

 

Tənzimləmə mövqeyi 

 
     

 

Mənbə : Undertsanding and articulating risk appetite, KPMG,2008 [2]  

Yəni, “risk iştahı” konsepsiyası bu səviyyədən yuxarı risklərin qəbul edilə 

bilməyəcəyini və müəyyən tədbirlərin görülməsinə ehtiyac olduğunu ifadə edir. 

Müasir dövrdə bir çox sahələrdə risklərin idarə olunması sisteminin 

tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilir.  Belə ki, hər bir təşkilat risk idarəçiliyinin 

strategiyasının tətbiqindən faydalanmaqla, ümumilikdə işin effektivliyini 

artırmış olur. Risk idarəçiliyi risklərin sistematik olaraq müəyyənləşdirilməsi və 

riskin minimuma endirilməsi üçün bütün mümkün vasitələrin tətbiqini nəzərdə 

tutur. Risklərin idarəedilməsi modeli isə -  risk göstəricilərini və onun sahələrini 

arzu olunmaz dəyişikliyə səbəb ola biləcək situasiyaları müəyyənləşdirərək  
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analiz və nəzarət etməyə meylli sistematik bir yanaşma kimi təsvir edilə bilər. 

Risklərin idarə olunması həm özəl və həm də dövlət sektorlarında uğurla tətbiq 

olunur :  

✓ Maliyyə, bank və sığorta; 

✓ strateji, əməliyyat və büdcə planlaşdırılması; 

✓ ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi; 

✓ informasiya təhlükəsizliyi; 

✓ layihələrin idarə edilməsi; 

✓ korporativ idarəetmə və s. 

İlk olaraq sığorta sektorunda tətbiq olunmağa başlayan risk idarəçiliyi 

anlayışının ortaya çıxmasında, 1967 – ci ildə Londonda Edvard Lloyd 

tərəfindən açılan qəhvə dükanının zamanla gəmiçiliklə bağlı informasiya 

mübadiləsinin aparıldığı bir yer və qısa zaman sonra dənizçilik sığortasının 

mərkəzi halına gəlməsi, önəmli təsir göstərmişdir.  E. Lloyd, yaratdığı risk 

hövzələri vasitəsilə risklərin əhatə dairəsini genişləndirərək sığorta sektorunun 

lideri halına gəlmişdir. Risk idarə edilməsi anlayışı, uzun zaman sığorta sektoru 

ilə yanaşı istifadə edildikdən sonra, 1970– ci illərdə Amerikada biznes 

mühitində geniş istifadə edilməyə başlamışdır. Bretten Voods razılaşmasının 

sona çatması və 1973–1979–cu il ərəfəsi neft böhranı nəticəsində risk 

qiymətləndirmə və dəyərləndirmə sahəsində konsaltinq xidmətləri 

başlanılmışdır. 1980–ci ilin ilk yarım ilində siyasi risklərə diqqət artırıldığından 

ilin sonlarına yaxın onlar xeyli azalmışdır. 1990–cı illər, təşkilat rəhbərləri 

tərəfindən risklərin əhatə dairəsinin genişləndiyi və bu genişlənmənin davam 

etdiyinin dərk edildiyi zamandır. Bu zamandan etibarən, risk idarəçiliyinə 

verilən önəm artırılmış və ümumilikdə təşkilatın çökməsinə səbəb ola biləcək 

risklərə daha çox diqqət artırılmışdır. Zamanla əhatəli bir risk idarəetmə 

çərçivəsinin yaradılması, daxili auditin risk idarəçiliyi təcrübələri ilə 

inteqrasiyası, korporativ mədəniyyətdə risklərin qavranılması və risk 

idarəçiliyində idarəetmə məsuliyyətinin artırılması, təşkilatlarda risk idarəçilik 

sisteminin qurulması, müəssisə risklərinin qəbul edilməsi kimi məsələlərdə 

qeyd edilmişdir. [3]  

Risk idarəçiliyi riskləri dəyərləndirmək və risklərin siyasi təsirlərini 

təsbit etmək üçün istifadə olunan bir sistem olaraq müəyyənləşdirildiyindən, bu 

sistemin, sivilizasiyanın başlanğıcından bəri mövcud olduğu deyilə bilər. Ancaq 

şüurlu bir sistem olub – olmadığı baxımından dəyərləndirildikdə, risk 

idarəçiliyinin XX əsrin ortalarından başlanan bir tarixə sahib olduğu aşkar 

olunmuşdur.  

Risk, sığorta sektorunun təməlindəki əsas ünsürdür. Lakin, sığorta 

sektoru üçün risk gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz anlamdan daha 

önəmli məna kəsb edir. Təməldə risk olmadan, sığorta müqaviləsi tərtib oluna  
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bilməz. Bu xüsusiyyəti ilə riskin bəzi keyfiyyətlərə malik olması vacibdir. Bu 

keyfiyyətlər aşağıdakı kimi sıralana bilər: 

- Risk təminat istənildiyi zaman realizə olunmamalıdır; 

- Onun gerçəkləşməsi qeyri – müəyyən olmalıdır; 

- Bu sığortanın xaricində baş verməlidir; 

  Bütün potensial risklərin sığortalanması qeyri – mümkündür. Riskin 

sığortalana bilməsi üçün dəyə biləcək zərərin təsadüfi bir şəkildə baş verməsi, 

zərərin aşkar edilməsi və dərəcəsinin müəyyən edilməsi vacibdir. Ümumi 

olaraq “təşkilatın hədəflərinə çatmasına maneə olan hər hansı bir hadisə və ya 

vəziyyət” kimi qəbul edilən riskin növlərinin incələnməsi də, risk və riskə 

məruz qalan  dəyər ilə bağlı qiymətləndirmələrdə önəmlidir. Bu çərçivədə - 

maliyyə riski, əməliyyat riski, strateji risk - xarici mühitlə əlaqəlidirlər. Şirkətin 

və ya təşkilatın fəaliyyətinə təsir göstərmə potensialı olan risklər aşağıdakılardır 

:  

Maliyyə riski – şirkətin və ya təşkilatın maliyyə vəziyyəti və seçimləri 

nəticəsində ortaya çıxan riskləri ifadə edir. Maliyyə riskləri içərisində bazar 

riski, kredit riski, nağd / likvidlik riski, maliyyə bazar riski yer almaqdadır. 

Bazar riski- önəmli bir alt risk növüdür. Bazardakı qiymət dəyişikliyi, xammal 

qiymətlərinin dəyişikliyi, faiz riski, bu riskin bir hissəsidir. 

Qarşı tərəfin öhdəliklərini yerinə yetirməməsi kredit riskini, ödənişlər 

üçün lazımi nağd pulun zamanında olmaması likvidlik riskini yaradır. 

Bu risk növü şirkət və ya təşkilat daxili risklər olaraq əldə edilməkdədir. 

Şirkətdən qaynaqlanan, şirkət və ya təşkilatın bir formada müdaxilə edəcəyi 

risklərdir. Bunlar, sui – istifadə riski, uyğunluq riski, proses və zaman riski, 

proqram təminatı riski, məlumatların əldə edilməsi riski, sistemlə əlaqə və 

mühafizə riskləridir. Şirkətin fəaliyyətinə dair strategiyalar 

müəyyənləşdirilərkən uyğun olmayan qərarlar verilməsi və strateji qərarların 

tələb olunan şəkildə tətbiq olunmaması riskidir. Strateji risklər şirkətin 

yerləşdiyi sektordakı tendensiyaları müşahidə etməkdə proaktiv olması və ya bu 

tendensiyalardan irəli gələn doğru qərarları qəbul etməməsindən qaynaqlana 

bilər. Bu risk növlərinə, idarəetmə riski, qiymətləndirmə riski, marketinq riski, 

layihə riski, məhsul dizayn riski, korporativ əlaqə riski daxildir. 

Geniş anlamdan risklərin müəyyən edilməsini asanlaşdırmaq və məruz 

qala biləcək risklərin təsirinin düzgün təxmin edilməsi və bütün növ risklərin 

təsirlərinin proaktiv olaraq idarə edilməsi üçün uyğun mexanizmlərin 

yaradılmasına şərait yaratmaq üçün, vahid bir sistem tələb olunur. Xarici mühit 

risklərinə- kənardan və şirkət tərəfindən nəzarət edilməsi çətin və mümkün 

olmayan risklər daxildir. Bu kateqoriyada yer alan risklər qurumun 

fəaliyyətindən müstəqil olaraq yaranan, ancaq qurumun seçimlərinə bağlı olaraq 

şirkətin fəaliyyətinə təsir edən risklərdir. Bu risklərə ümumi olaraq- sistematik  
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risk, demoqrafik risk, siyasi risk, rəqabət riski, hüquqi qaydada dəyişiklik riski, 

üçüncü şəxslərin fırıldaqçılıq riski, aktivlərin xarici bir təsirlərə (yanğın, təbii 

fəlakət) məruz qalma riski, müştəri tendensiyalarının dəyişməsi riski daxildir.  

Beynəlxalq sənədlərə əsasən gömrük risklərinin təhlili və idarə 

olunması 

Risklərin idarə edilməsi prosesi bir sıra beynəxalq sənədlərdə öz əksini 

tapmışdır. “İSO 31000- Risk İdarəetmə Standartı”- risk idarəçiliyi haqqında 

prinsipləri və ümumi əsasları nizamlayır və şirkətlərə risklərin analizi və 

qiymətləndirilməsində köməklik göstərir. “İSO 31000- Risk İdarəetmə 

Standartı” istənilən ictimaiyyət, özəl və ya sosial müəssisə, birlik, qrup və ya 

fərd tərəfindən istifadə edilə bilər. Bu səbəbdən, “İSO 31000- Risk İdarəetmə 

Standartı” konkret hər hansı bir sənaye və sektora aid deyildir. Bu standart 

təbiəti, nəticəsi müsbət və mənfi nə olursa olsun hər növ risklərə şamil olunur.  

Bütün sistemlər riski müəyyən bir nöqtəyə qədər idarə eləyərkən, bu 

standartın ən yaxşı tətbiq tövsiyyələri idarəetmə texnikasını təkmilləşdirmək və 

iş yerində hər an əmək təhlükəsizliyini təmin etmək üçün inkişaf etdirməkdən 

ibarətdir.  İSO 31000 risk idarəçiliyi prinsipi və qaydalarını istənilən təşkilatda 

tətbiq edərək əməliyyat səmərəliliyi, idarəetmə və səhmdar güvənliliyini 

artırmaq və itkiləri minimuma endirmək olar. Bu beynəlxalq standart sağlamlıq 

və əmək təhlükəsizliyi məsələsini təkmilləşdirmək, qərar müddəti ərzində 

sağlam bir təməl qurmağa və bütün sahələrdə proaktiv idarəetməni təşviq 

etməyə köməklik göstərir. [4] 

Eyni zamanda gömrük sahəsində risklərin idarə edilməsinə aid bir neçə 

beynəlxalq sənəd mövcuddur.  Belə ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının 

“Ticarətin Asanlaşdırılmasına dair Saziş” in 7–ci maddəsində risk idarəçiliyi ilə 

bağlı tədbirlər qeyd olunmuş və aşağıdakı məsələlər öz əksini tapmışdır:  

✓ Hər bir üzv dövlət gömrük nəzarəti üçün mümkün qədər risk idarəetmə 

sistemini qəbul etməli və təsdiqləməlidir; 

✓ hər bir üzv dövlət əsassız ayrı – seçkilikdən və beynəlxalq ticarətdə gizli 

məhdudiyyətdən qaçınmaq üçün risklərin idarə edilməsi sistemini 

hazırlamalıdır; 

✓ hər bir üzv dövlət gömrük nəzarəti metodlarından istifadə edərək yüksək 

riskli sahələrə nəzarətin artırılması və risk ehtimalı aşağı olan malların 

buraxılışının sürətləndirilməsini təmin etməlidir; 

✓  hər bir üzv dövlət riskin qiymətləndirilməsini risklərin idarə 

edilməsinin müvafiq seçicilik meyarları üzrə əsaslandırmalıdr. Bu seçicilik 

meyarlarına XİFMN üzrə kodlar, malların təbiəti və təsviri, mənşə ölkəsi, 

malların dəyəri, yüklənmə yeri, nəqliyyat vasitəsinin növü və s. daxildir.  

  Bu tədbirlər öz növbəsində insan resurslarının daha səmərəli istifadə 

olunması, gömrük gəlirlərinin artırılması, qanun və qaydalara riayət olunmasına  
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şərait yaradır.  

Eyni zamanda Sazişin 7.4–cü maddəsində qeyd olunmuşdur ki, 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olan dövlətlər risk idarəçilik sistemini 

qurmağa və dəstəkləməyə borcludurlar. Buna baxmayaraq, “mümkün olduğu 

qədər” termini əlavə olunaraq bu öhdəliyi bir qədər neytrallaşdırır. ÜTT üzvləri 

milli resurların imkan verdiyi ölçüdə risk idarəçiliyinin ən geniş idarəetmə 

sahəsini və məzmununu təyin etməyə borcludurlar. Bir zamanlar müəyyən 

edilmiş risk idarəçilik sistemi ayrı – seçkilik olmadan fəaliyyət göstərməlidir. 

Təcrübədə ÜTT üzvləri seçmə üsulu ilə risklərin analizi vasitəsilə nəqliyyat 

vasitələri daxil olmaqla malları fərqləndirə bilər. 

Ümumdünya Gömrük Təşkilatı tərəfindən tövsiyəedici xarakterli 

normalar qətnamə formasında qəbul olunur. ÜGT-nin qəbul etdiyi “Dünya 

Ticarətinin Təhlükəsizliyinin və Asanlaşdırılmasının Çərçivə Standartları” nın 

təsdiq edilməsi haqqında 2005 – ci il Qətnaməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Çərçivə standartlarının əsas məqsədləri beynəlxalq gömrük hüququnun 

prinsipləri kimi yeni Kioto Konvensiyasında əks olunan prinsiplərə uyğundur. 

[5] Xüsusən Çərçivə standartlarında aşağıdakı məqsədlər təsbit edilmişdir: 

qlobal səviyyədə malların çatdırılmasının beynəlxalq təhlükəsizliyini və 

yüngülləşdirilməsini təmin edən standartların müəyyən edilməsi; müxtəlif 

ölkələrin gömrük xidmətləri arasında əməkdaşlığın möhkəmlənməsi; gömrük 

strukturları və sahibkar birlikləri arasında əməkdaşlığın möhkəmlənməsi; 

malların təhlükəsiz çatdırılması üzrə yüklərin fasiləsiz hərəkət etməsinə kömək 

edilməsi və s. Çərçivə standartları risklərin idarə olunması məsələsini idarəetmə 

prosedurlarının sistemli tətbiqi kimi müəyyən edir və bu tətbiqlər riskin baş 

vermə anında gömrük idarələrini lazımi məlumatlarla təmin edir. Milli 

qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq dövlət sərhədlərindən keçən 

vətəndaşlara və mallara nəzarətin həyata keçirilməsi gömrük sisteminin əsas 

vəzifələrindən biri olmaqla bu yanaşmanı zəruri edir. İdarəetmə fəlsəfəsindən 

yanaşıldıqda bu təkcə  gömrük sisteminə mühüm öhdəlikləri yerinə yetirməyə 

şərait yaratmır, eyni zamanda resurslardan daha səmərəli istifadəni və ümumi 

işin effektivliyinin artırılmasını təmin edir. 

Risk idarəetmə prosesinin tətbiqi zamanı ÜGT katibliyi və üzvləri 

onların çatdırılma üsullarını təsnifləşdirməyə meyllidirlər. Kyoto 

Konvensiyasına əsasən, yüklərin və sərnişinlərin hərəkətlərinə nəzarətin yüksək 

texnologiyalı “risk qiymətləndirilməsi, profil yaratma, hədəfləmə” qaydaları və 

ya bir sıra xüsusi risk idarəetmə vasitələri tətbiq olunur. 

Nəticə 

Qeyd olunanlar, bu sahədə atılan ilk dəyərli  addımlardır və uğurlu risk 

idarəetmə modellərinin təməlini yaratmağa köməklik göstərir. Bu, idarə 

rəhbərləri və bütün gömrük işçiləri üçün risklərin idarə olunmasının gömrük  
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işinin bütün sahələrinə təsir göstərməyini anlamaq baxımından olduqca vacibdir 

və bir sıra vahid proseslərlə məhdudlaşmamalıdır. Belə ki, tam fəaliyyət 

göstərməsi uzun illər almışdır.  İnkişaf problemləri isə hələ də davam etdirilir. 

Əsas məsələ isə, elmi metodlardan istifadə edərək risklərin qiymətləndirilməsi, 

ticarətin sərbəst şəkildə axınına şərait yaratmaqla yüksək ehtimallı risk 

sahələrinin müəyyənləşdirən işçi heyətinin yerləşdirilməsi, daha az resurslarla 

gəlirlərin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması təklif edilir.  
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Деловой туризм и его развитие в Азербайджане 

 

İşgüzar turizm və onun Azərbaycanda inkişafı 

 

Business tourism and its development in Azerbaijan 

 

Резюме: Деловой туризм является важной и достаточно сложной 

отраслью экономики. С каждым годом деловые, культурные и научные 

связи между регионами и странами становятся все более интенсивными. 

Деловой туризм играет в этом очень важную роль. Развитие национальной 

экономики и интеграция ее в мировой рынок тоже немыслимы без 

развития сферы делового туризма. В статье исследуется деловой туризм и 

его развитие в Азербайджане. 

Ключевые слова: Деловой туризм, Азербайджан, Баку, бизнес, 

экономика. 

 

Xülasə: İşgüzar turizm iqtisadiyyatın çox əhəmiyyətli və kifayət qədər 

müəkkəb bir sahəsidir.  İldən-ilə ölkələr və regionlar arasında işgüzar, mədəni 

və elmi əlaqələr daha da genişlənir. İşgüzar turizm bu işdə böyük yolu oynayır. 

Milli iqtisadiyyatın inkişafı və dünya bazarına inteqrasiyası  işgüzar turizm 

sahəsinin inkişafı olmadan mümkün deyil. Məqalədə işgüzar turizm və onun 

Azərbaycanda inkişafı araşdırılıb. 

Açar sözlər: işgüzar turizm, Azərbaycan, Bakı, biznes, iqtisadiyyat. 

 

Abstract: Business tourism is an important and rather difficult branch 

of the economy. Every year, business, cultural and scientific ties between 

regions and countries are becoming more intense where the business tourism 

plays an important role. The development of the national economy and its 

integration into the world market are also inconceivable without the 

development of the business tourism sphere. In this article, we will research 

business tourism and its development in Azerbaijan. 

Key words: Business tourism, Azerbaijan, Baku, business, economics 

 

         В современном мире одним из ведущих и динамично развивающихся  
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отраслей мировой экономики является феномен делового туризма. 

Деловой туризм - это одно из важнейших условий успешного бизнеса и 

он является неотъемлемой частью жизни современного делового 

человека. Сегодня миграция, связанная с работой и ведением бизнеса, 

достигает колоссальных масштабов.  Каждый четвертый из десятков 

миллионов человек, ежедневно покидающих свой дом, чтобы отправиться 

в поездки — ближние и дальние, краткосрочные и длительные, — делает 

это по служебной надобности.  Поэтому большую колоссальность с 

каждым годом набирает популярность индустрия делового туризма. Этот 

вид туризма является одним из важных факторов, влияющих не только на 

развитие  собственного бизнеса, но и на экономическое состояние страны, 

и на мировую политику и экономику в целом. 

В настоящее время деловой туризм прочно утвердился во многих 

странах как наиболее быстро развивающийся экономический сектор, 

обеспечивающий приток иностранной валюты и создание рабочих мест, 

повышение спроса на разные сектора индустрии туризма, развитие 

отраслей экономики, науки, образования, культуры и здравоохранения. 

Понятие «деловой туризм» является новым  даже в международной 

практике. Как о самостоятельном и высокодоходном виде туризма о нем 

заговорили в Европе и США в 70-80-е годы XX века. Особый  же  он 

размах приобрел только в 1990-х гг., став в удельном отношении самой 

доходной отраслью этой сферы. 

Специалисты определяют «деловой туризм» как самый 

перспективный и высокодоходный В2В-сектор индустрии. Данный 

термин подразумевает два ведущих вида деятельности: business-travel и 

MISE (Meeting-встречи,  Incentive-поощрительные поездки, Conferences-

конференции,  Exibition- событийные мероприятия). [2, с.54] 

Деловой туризм занимается практически всеми формами по 

обеспечению деловой и коммерческой деятельности. К перечню 

предоставляемых услуг относятся решение организационных вопросов, 

возникающих при совершении поездок на международные симпозиумы, 

выставки, ярмарки, семинары (регистрация и оформление документов, 

авиаперелеты, заказ номеров и заселение в гостиницы, обеспечение 

транспортом и другие административные вопросы). [3] 

Данный вид туризма является одним из наиболее экономически 

выгодных видов туризма. По данным Всемирной Туристической 

Организации, доля делового туризма в мире составляет 20%. Около 50 % 

доходов авиакомпаний, приблизительно 60 % доходов гостиниц и более 

70% автопрокатных  компаний создается за счет обслуживания именно 

этой категории туристов. Одной из важных особенностей этого сектора  
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является рост спроса на комбинированные  программы, которые 

совмещают 3-4 дня работы и 1-3 дня поощрительного отдыха. [1] 

По доходности деловой туризм в развитых странах сопоставим с 

нефтяным бизнесом. 

Азербайджан представляет собой настоящее сочетание Востока и 

Запада с глубокой и интригующей историей. Это делает республику самой 

интересной страной на Кавказе для посещения. 

В последний период наряду с традиционными видами туризма в 

Азербайджане развивается и деловой туризм. Это стало возможным в 

результате экономической стабильности и повышения благосостояния 

населения. Если раньше местные и зарубежные предприниматели 

проводили свои встречи в бакинских гостиницах, отличающихся высоким 

сервисом, то ныне деловые переговоры обычно проходят на лоне природы 

или на объектах, расположенных в регионах республики. 

Деловой туризм с каждым годом обретает в большую популярность 

и среди азербайджанцев. Он позволяет параллельно заключить  

очередную деловую сделку и отдохнуть несколько дней в новой 

обстановке.  

Сегодня Баку становится одним из признанных центров делового 

туризма. Столица входит в десятку самых привлекательных направлений 

для проведения Business Events. Об этом свидетельствуют не только 

международные форумы, конгрессы, спортивные события, которые уже 

были проведены или планируются в будущем, но и то, что в Баку 

ежегодно проводятся многочисленные деловые встречи, событийные 

мероприятия, конференции, work-shop. 

Деловой туризм - один из наиболее 

значительных рычагов экономики Азербайджана. Это развитие 

международных контактов, укрепление авторитета страны за рубежом и 

полная интеграция этого аспекта и нашей страны  

в мировое пространство. Привлечение к проведению международных 

мероприятий необходимо для поддержки  экономики, и культуры, и 

образования, и медицины. Поэтому деловой туризм - это гораздо больше, 

чем просто бизнес поездки, это целый спектр очень важных вопросов. 

Ежегодно в столице проводятся свыше 20 выставок, которые 

являются лакмусовой бумажкой той или иной отрасли. Большое внимание 

к выставкам проявляется со стороны руководства Азербайджанской 

Республики. Президент Азербайджана господин Ильхам Алиев посещает 

ряд выставок. Немаловажное значение для удерживания статуса делового 

центра для Баку имеет то, что в распоряжении экспонентов находится 

профессиональная площадка для проведения выставок – Баку Экспо  
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Центр, который с успехом функционирует с 2010 года. [4] 

Социально-экономические преобразования, произошедшие за 

последние 15 лет, превратили Баку в город европейских стандартов, один 

из деловых центров региона.  

Сегодня в Азербайджане функционирует больше 500 гостиниц, что 

подразумевает наличие в общей сложности более 33 000 мест для 

проживания туристов. Все отели категории 4 и 5 звезд предлагают 

соответствующие услуги для бизнес-туристов. Для проведения деловых 

встреч в гостиницах Баку и многих регионов Азербайджана можно 

арендовать конференц-залы, аудитории и переговорные комнаты. 

MICE поддерживают как отели с мировым именем (Marriott, Four 

Seasons, Fairmont, Hilton, Park INN), так и местные гостиницы, 

предлагающие специальные программы проведения бизнес-мероприятий в 

столице и регионах. К услугам бизнес-туристов здесь созданы все условия 

— оборудованные по последнему слову техники (аудио-, 

видеоаппаратура, микрофоны, осветительное оборудование, оргтехника, 

проекторы и т.д), оснащенные всеми необходимыми телекоммуникациями 

конференц-залы, комнаты для переговоров, бизнес-центры. 

Вышеуказанные отели располагают залами по 700, 1000 и более 

квадратных метров наряду с небольшими помещениями в 20-40 кв. м., 

предназначенными для организации переговоров, «круглых столов» и 

тренингов.  

Отметим, что с целью создания инфраструктуры въездного бизнес-

туризма в Азербайджане в последние годы делаются определенные шаги- 

строятся многочисленные бизнес-отели и бинес-центры, создаются 

конгрессные бюро и выставочные организации, увеличивается количество 

конгрессов, форумов и иных деловых мероприятий. 

Важное геополитическое положение Азербайджанской Республики 

играет немаловажную роль в развитии делового туризма в стране. 

Ежегодно в республике проводятся международные конгрессы, 

конференции, форумы, симпозиумы самого высокого уровня. Являясь 

активным участником мировой политики, Азербайджан  регулярно 

принимает у себя правительственные делегации, политических и 

государственных делегатов разных стран, представителей 

дипломатического корпуса и крупных зарубежных компаний, мировых 

знаменитостей,  звезд спорта и эстрады. 

Ежегодно в Азербайджане проводятся десятки международных 

выставок, в которых принимают участие предприниматели со всего мира, 

способствуя расширению экспорта и импорта в Прикаспийском регионе, 

повышению эффективности производства и развитию сферы  
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обслуживания.  

По официальным данным  Государственного Комитета Статистики 

Азербайджанской Республики количество людей , совершивших деловую 

поездку в Азербайджан в течение 2016 года составило 258299 человек. [5] 

В настоящее время индустрия MICE в Азербайджане находится на 

пути своего развития. Сейчас Баку с его развитой транспортной и 

туристической инфраструктурой не без оснований претендует и на роль 

главного центра делового туризма в регионе Каспийского моря. 

Деловой туризм в Азербайджане с каждым годом набирает 

 колоссальную популярность среди стран СНГ и Европы. Так, в 2017 году  

Российское агентство делового туризма и тревел-менеджмента - группа 

компаний "Аэроклуб" назвало самые популярные направления среди 

российских бизнес-путешественников. Азербайджан был включен в 

список пяти стран ближнего зарубежья, в которые чаще всего едут 

россияне с целью делового туризма. Согласно результатам исследования, 

в 2017 году российские бизнесмены для деловых поездок чаще всего 

выбирали Казахстан, Узбекистан, Грузию, Беларусь и Азербайджан. [6] 

Для еще более успешного развития делового туризма в Азербайджане 

следует увеличить количество трехзвездочных отелей. По словам 

Министра Культуры и Туризма Азербайджанской Республики Абульфаса 

Гараева: «У нас медленно развивается трехзвездочное гостиничное 

хозяйство. Количество таких гостиниц должно быть увеличено. На 

протяжении предыдущих лет туристический бизнес в Азербайджане 

развивался в направлении люксового туризма. Мы были страной, активно 

развивающей энергетический сектор. Эта индустрия соответственно 

диктовала нам свои стандарты: в Азербайджан приезжали различные 

бизнесмены, люди, занимающиеся энергетическим бизнесом. В связи с 

чем у нас и появились все эти пятизвездочные отели» [7] 

Таким образом, наличие современных гостиниц и MICE площадок, 

удобная логистика (Регулярные прямые рейсы из Москвы, Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Киева, Минска, Алма-Аты, 

Казани.),отсутствие языкового барьера, отсутствие визового режима для 

большинства стран СНГ, вкуснейшая кухня из экологически чистых 

продуктов, живописная природа, памятники всемирного наследия 

ЮНЕСКО, древние искусства ковроткачества и шелкопрядства, 

Каспийские пляжи, богатая светская жизнь городов являются важными 

факторами развития делового туризма в Азербайджане. 
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   Xülasə : Bu məqalə  turizm müəssisəsi üçün marketinq strategiyasının 

xüsusiyyətlərini  həmçinin ,marketinq planlaşdırılmasının həyata keçirilməsi 

üçün lazım vacib strategiyaları  və mərhələləri araşdırır.Marketinq 

planlaşdırılması üçün vacib olan, bazar seqmentasiyasını  araşdırmış və onun 

strategiyalarından bəhs edilmişdir.Turizm marketinq planlaşdırılmanın 

formalaşmasında rəqabətçi və böyümə strategiyası ətraflı araşdırılmış və onların 

növləri izah edilmişdir. 

Açar sözlər: turizm marketinq , bazar seqmentasiyası, marketinq 

planlaması. 

 

Abstract: This article researchs   for , marketing strategies of  the 

tourism industry as well as important stages of marketing planning. İt also 

researchs for market segmentation and its strategies for marketing planning. 

The competition and growth strategy in tourism marketing planning has been 

thoroughly investigated and explained 

Key words: tourism marketing ,market segmentation ,marketing 

planning.  

 

Резюме: В данной статье изучены особенности маркетинговой 

стратегии туристических учреждений, а также важные стратегии и этапы 

проведения маркетинг-планирования. В работе нашли свое отражение 

рыночная сегментация и ее стратегии, которые очень важны для 

маркетинг-планирования. Была подробна исследована стратегия 

конкуренции и роста в формировании туристического маркетинг-

планирования, также были объяснены их виды. 
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Turizm sahəsində turizm məhsulu təklif edənlər, ətraf faktorları (rəqabət 

də daxil olmaqla), istehlakçıların ya da hədəf bazarların müqayisə edilməsinə 

istiqamətli fəaliyyətlərin planlanması üçün marketinq strategiyasından istifadə 

edirlər. Bir turizm müəssisəsi üçün marketinq  strategiyasının 3 əsas xüsusiyyəti 

vardır. 

a) Marketinq  strategiyası uzun müddətli bir qərar və fəaliyyətdir; 

strategiyalar qısa müddət ərzində dəyişdirilməməlidir. Bu strategiyalar 

içindəki qısa müddətli siyasətlər və planlar dəyişdirilə bilər lakin 

strategiya uzun müddətli olmamalıdır. 

b) Marketinq strategiyaları təşkilatın üst səviyyə idarəçiləri tərəfindən 

dəyişdirilər, bu dəyişikliklər gələcəkdəki marketinq ehtiyacları, rəqabət, 

ətraf faktorlar və təşkilatın güclü-zəif istiqamətləri nəzərə alınaraq edilir. 

c) Xüsusi bir strategiyanın seçimi təşkilatdakı digər funksional və 

rəhbərliklə əlaqədar sahələrə də əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Məsələn 

personal planlaması, maddi ehtiyaclar, sərmayə. 

Bir marketinq  strategiyasının həyata keçirilməsi, marketinq miksinin 

müxtəlif elementləri üçün resursların bölüşdürülməsini tələb edir. Məsələn yeni 

bir məhsul araşdırma və dizaynı üçün kapital və infrastruktur kimi sərmayələrə 

ehtiyac olduğu kimi, marketinq  proqramının tətbiq olunması üçün də lazımlı 

resursların bölüşdürülməsi lazımdır [3] 

Turizm marketinq strategiyalarının hazırlanmasında bəzi problemlər 

yaşana bilər. Bunlara misal olaraq: 

a) Turizm bazarına təqdim edilən məhsullar böyük həcmdə mücərrəd 

ünsürlərdən meydana gəlir. Bu vəziyyət turizm məhsulunun seçkisini 

özəlləşdirdiyi qədər də kompleksləşdirir. Məhsul miqdar və qiymətlərini 

təyin etmək çox vaxt problem olur, buna görə təsirli  marketinq  siyasəti 

təyin olunsa belə bir marketinq  strategiyası ortaya qoymaq çətinləşir. 

b) Sərt rəqabət və bu köklü dəyişgənliyə söykənən bir fərqlilik yaratma qayğısı 

üzündən turizm məhsulundan da irəli gələn bir müxtəliflik göstərir. Lakin 

bu vəziyyətdə də hansı məhsulların nə miqdarda olacağının təxminini və 

yoxlamasını çətinləşdirir. Çünki istehsalçılar ortaya qoyduqları yeni 

məhsulların gözlənilə bilməz səviyyədə istehlak olunacağından əmin ola 

bilməz. 

c) Digər tərəfdən turizm məhsulu istehlakçısı çox vaxt pulunu ödədiyi bir 

məhsulu satın almaq məcburiyyətində qalar, paket şəklində formalaşmış 

proqramlar istisna olmaqla hansı təməl məhsullara ya da müəyyən bir 

turistik məhsulun hansı ünsürləri ilə maraqlandığını özüdə əvvəldən  



164  

Aytən MƏMMƏDOVA   
 

bilməyə bilər. Digər bir deyişlə turizm məhsulunu istehlak edən maraq 

göstərdiyi bir turizm məhsulunu satın alma qərarını verməzdən  əvvəl 

sınaya və ya hər hansı bir üsul ilə keyfiyyətinə əmin ola bilməz. [2] 

d) Turizm məhsul və xidmətlərin kopiyalanııb saxta edilməsi çox asandır 

amma buna baxmayaraq belə vəziyyətlərdə etibarlı olacaq sanksiyalarda 

yoxdur. Ancaq fəaliyyətin başlama mərhələsində belə bir vəziyyətlə 

qarşılaşma effektiv olması gözlənilən marketinq strategiyasının qısa müddət 

ərzində əhəmiyyətsizləşməsinə gətirib çıxara bilər. 

Bu mənfi faktorlara baxmayaraq marketinq strategiyasını meydana 

gətirmə və təyin etmə mərhələsində çox güclü bir vasitə vardır ki, bu da 

istehsalında, istehlakında eyni sahədə ya da məkanda həyata keçirilməsidir. 

Turizm məhsulunun istehlakçıları beləcə otel xidmətləri ilə məhdudlaşmalı 

olurlar. 

Turizm marketinq strategiyasının təyin etmə müddətinin mərhələləri vardır ki, 

bunlar aşağıdakılardır. 

Bazar seqmentasiyası - Turizm müəssisələri bazarının hansı 

seqmentinə yönələcəklərini əvvəlcə qərar vermək marketinq strategiyasının ən 

əhəmiyyətli adım atmış sayılır. Ancaq burada tək bir seqmenti seçmənin mənfi 

cəhətləri vardır. Bunun üçün çox sayda bazar seqmentini hədəf alan 

strategiyalar inkişaf etdirməyə çalışırlar. Beləcə yarana bilən mənfi nəticələrin 

qarşısı alınır. Bu strategiyalar hədəf bazar seçimində müəssisənin məqsəd 

qoyduğu mövqeyə görə tətbiq olunur və başlıca dörd şəkildə formalaşır. 

 -Tək Bazar strategiyası 

 -Fokuslaşmış marketinq strategiyası 

 -Bütöv bazara yönəlmə  

 -Fərqliləşdirilmiş strategiya 

1. Tək bazar strategiyası - Bu strategiya bir çox bazar seqmenti 

arasından yalnız bir hədəf bazarı seçərək bu bazara fokuslanma məqsədini 

daşıyır. Məsələn iş və konqres turizminə yönələn otellər bu cür xidmətlər üçün 

sərmayə qoyur. 

2. Fokuslaşmış marketinq strategiyası - Bu strategiya mövcud bazar 

seqmentləri içində az sayda hədəf bazarı seçərək bu bazarda fokuslaşmanı hədəf 

seçər. Bu növ marketinqdə müvəffəqiyyət müəssisənin bazarda hədəf 

seqmentlərinin istək və seçimləri haqqında yaxşı bir məlumat sahibi olmasından 

asılıdır. 

3. Bütöv bazara yönələn strategiya - Bu cür strategiyanın əsas hədəfi 

bazardakı bütün seqmentlərə xidmət təqdim etməkdir. Olduqca bahalı olan bu 

strategiyanı ümumiyyətlə sənayenin liderləri tətbiq edir.  

4. Fərqliləşdirilməmiş strategiya - Strategiyanın əsas fəlsəfəsi 

istehlakçılar arasındakı oxşarlıqların və ortaq istehlak xüsusiyyətlərinin  
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müəyyən olunması və marketinq miksi ilə məhsul seçiminin və tanıtım 

fəaliyyətlərinin istiqamətləndirilməsidir. Məsələn MC DONALD'S fast food 

müəssisələrinin əsas hədəfi hər istehlakçının ən az bir dəfə öz müəssisəsində 

yemək yeməsidir. Bu məqsədlə hər istehlakçıya uyğun fərqli menyular 

hazırlanmışdır. [1]  

Turizm marketinq strategiyasının hazırlanması zamanı xarici və daxili 

mühit amillərinin təsiri diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Belə ki,  xarici və 

daxili mühit amillərinin təsirinin məhdudlaşdırılması məqsədi ilə müəyyən 

siyasətlər həyata keçirilir. Bunlarda da biri pul siyasətidir. 

Milli pulun infliyasiya ilə dəyər itirməsi və ya dəyər qazanması diqqətlə 

hazırlanmış bir strategiyanın zərərli olmasına səbəb ola bilər. 

Bazarda durğunluq: Turistlərin tətilə çıxma yerinə pulu yastıq altına 

atmaları nümunə göstərilə bilər. 

Rəqabət dəyişənləri: Rəqib firmanın artım ya da azalmaları marketinq  

strategiyasının meydana gəlməsində əhəmiyyətli bir yerə malikdir. 

Təbii risklər: Zəlzələ, sel, fırtına kimi təbii hadisələr;  

Yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən qoyulan məhdudiyyətlər kimi bəzi sahil 

bölgələrimizdə diskotekaların tez bağlanılması nümunə göstərilə bilər. 

Marketinq  elementlərinin formalaşmasında nəzərə alınacaq nüanslar:  

- Müasir turist ehtiyaclarının qarşılanması və müəssisənin böyüməsi 

- Müəssisə tam gücü ilə  avantaj əldə etməyi əsas götürməlidir 

- Strategiyaya yatırılan sərmayələrin geriyə dönmə müddətinin mümkün 

qədər məhdudlaşdırmaq və müəssisəyə gəlir axınını təmin etmək  

- Mənfəəti ən yüksək nöqtəyə çatdırmaq çünki otellərdə məhsulu digər 

qeyri -mövsümdə satmaq kimi bir alternativ yoxdur, hər qalan boş otaq 

zərərdir. 

Marketinq  elementlərinin formalaşmasına misal olaraq  yeni bir məhsul 

araşdırma və dizaynı üçün yeni satış mərkəzləri, infrastruktur sərmayələri və 

marketinq proqramının tətbiq olunması üçün lazımlı resursların ayrılması və 

maliyyələşdirilməsini göstərmək olar. Ümumilikdə strategiyanın növünü 

seçdikdə də çox diqqətli və düzgün qərar vermək lazımdır ki, qarşıya qoyulmuş 

məqsədi əldə etmək mümkün olsun. Bu sahədə turizm marketinq strategiyasının 

Böyümə strategiyası və Rəqabətçi strategiya olaraq 2 növü vardır. 

Böyümə strategiyası öz növbəsində 3 növə bölünür:  

1. Fokuslaşaraq böyümə,  

2. İnteqrasiya olunaraq böyümə  

3. Müxtəlifləşərək (çeşidlənərək) böyümə 

Fokuslaşaraq böyümə - Bazara girərək suveren olaraq böyüməyi var olan 

bazardan müəssisəyə daha çox istehlakçı çəkməyi əsas götürür. Bunu da 3 

şəkildə edir. 
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- Bazarda daha təsirli vəziyyətə keçmə - Bu strategiya ümumiyyətlə 

məhsul keyfiyyətinin fərqliləşdirilməsi yolu ilə tətbiq olunur. 

- Məhsulu inkişaf etdirmə - Mövcud bazar seqmentlərinə yeni məhsullar 

təqdim edər və ya inkişaf etdirər. Məsələn çimərliyə yeni su xizəyi və ya 

mühərriki qayıq gətirmək kimi  

- Bazarı inkişaf etdirmə - Yeni bazarlar yeni istehlakçılar axtararaq bazar 

payını artırmaq məqsədini güdərək. Burada girəcəyi bazarda istehlakçı 

gözləmələrini bilməli ancaq burada bəzi problemlər çıxa bilər. 

Belə ki, girəcəyi yeni bazarda  

✓ Bəzi beynəlxalq bazarda maddi problemlər çıxa bilər. Nümunə ərazi 

qiyməti gözləniləndən artıq ola bilər. 

✓ Valyuta məzənnəsinin dəyişməsindən təsirlənə bilər; qazanc 

transferi problem ola bilər. 

✓ Xarici bazarda yemək qiymətləri bahalı ola bilər. Nümunə ət 

qiymətinin bahalı olması hamburger qiymətini də təsir edəcək. 

✓ Franchisingi bəzi müəssisələr qəbul etməyə bilər. 

✓ İnşaat texnikaları fərqli ola bilər. 

✓ O ölkədəki otel zəncirləri ilə də rəqabət etmək məcburiyyətində qala 

bilər. Məsələn İNGİLTƏRƏ ‘dəki trusthouse forse, Kanada da 

Lenodian Pasific, Fransadakı Meridien otelləri ilə rəqabət etməsi 

lazım gələ bilər. 

✓ Böyümə strategiyasının reallaşması üçün mövcud bölgədəki 

potensial istehlakçı tipini təyin etmək, coğrafi olaraq yeni bölgələr 

inkişaf etdirmək və yeni dağıtım kanalları tapmaq lazım ola bilər. 

2. İnteqrasiya olunaraq böyümə - Otel müəssisələri bazarda daha böyük 

bir pay ala bilmək üçün zəncir otellər şəbəkəsi quraraq üfüqi inteqrasiya 

olunaraq; şaquli inteqrasiya olunaraq isə otelin bir gəmi alaraq öz fəaliyyətinə 

yeni funksiya əlavə etməsi kimi izah oluna bilər 

3. Müxtəlifləşərək (çeşidlənərək) böyümə - Daxilində olmayan 

xüsusiyyətlər təqdim etmək. Nümunə: Otelin yeni bir qumarxana açması.    

Rəqabətçi strategiya - Bu strategiya tamamilə bazardakı rəqiblərlə 

əlaqədardır və bu şəkildə tətbiq olunar: Bazarın lideri üçün izləniləcək Bazarı 

genişlətmə, Bazar payını qoruma, Bazar payını artırma kimi başlıca 3 

strategiyası vardır. 

- Bazarın liderlərinin güclü bir rezervasiya və dağıtım sistemi, praktik bir 

şirkət götürmə gücü və fəlsəfəsi, təsirli bir tanıtım reklam ilə bazarı 

təsirli bir şəkildə doyura bilmə qabiliyyətinə sahib olmaqdır. 

- Bazarın rəqabətçisi turizm məhsulunda və bu məhsulun dağıtımında 

yeniliklər edərək, nizamlı və keyfiyyətli xidmətlər təqdim edərək qiymət 

endirimləri tətbiq edir. 
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- Bazara nəzarət edən, bu strategiyanı tətbiq edənlər əhəmiyyətsiz olan 

bəzi risklər öhdəliklərinə götürmək  istəməzlər və bazarın liderini 

izləyərlər. 

- Müqayisə etmə digər bir müəssisə ilə müqayisə edərək bir strategiya 

tətbiq edər. 

- Qarşı məhsul çıxarma rəqib firmanın məhsuluna qarşı yeni məhsul 

çıxarması. Nümunə: Qızardılmış məhsula qızartma məhsul təqdim 

etmək. 

Açıqladığımız məlumatlardan da göründüyü kimi marketinq strategiyasının 

bütününün müəssisənin olduğu yerlə, personalla və istehlakçı inkişafları ilə 

bazardakı aktual inkişaflara söykənən bir həqiqət anımının olması lazımdır. 
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Qlobal inteqrasiya prosesləri və Azərbaycan: müasir meyllər və 

problemlər 

 

Глобальные процессы интеграции и Азербайджан: современные 

тенденции и проблемы 

 

Global integration processes and Azerbaijan: current trends and problems 

 

Xülasə: Qloballaşma dünyanın müasir inkişafında son illər bəlkə də ən 

çox müzakirə olunan və eyni zamanda dəqiq, konkret müəyyən edilməyən 

proseslərdən biridir. Qloballaşma prosesi çoxölçülü və çoxaspektlidir. Bu gün 

qloballaşmanın daha çox maliyyə-iqtisadi, sosial-siyasi, hərbi və informasiya 

aspektlərindən bəhs edirlər. Lakin qloballaşma fərdin və bütövlükdə cəmiyyətin 

həyat fəaliyyətinə həm müsbət, həm də mənfi təsir göstərir, yəni qloballaşma 

ikili və ziddiyyətli prosesdir. Müəllif tədqiqat işində qloballaşma zamanı ortaya 

çıxan problemlərin həllində bütün dövlət və xalqların səylərini birləşdirməyi 

tələb edir. Hər şeydən öncə, zəif inkişaf etmiş dövlətlər öz geriləmələrinin 

səbəblərini araşdırmalı və dayanıqlı, sabit inkişaf etməyə qadir iqtisadiyyatın 

formalaşdırılması üçün proqramlar hazırlamalıdırlar. Digər tərəfdən bu 

problemləri həll edə biləcək prinsipial cəhətdən yeni beynəlxalq strukturların 

formalaşması zəruridir. 

Açar sözlər: Qloballaşma, iqtisadiyyat, inteqrasiya, ABŞ. 

 

Abstract: Qlobal system in the modern world developing even may be is 

one of the most discussed and at the some time exact, conrete process which is 

not determined in the latest years. Qlobal system is more large-scaled and more 

aspective process. Nowadays are dealt more with the financial-economy, social-

political, military and information aspects of the Qlobal system. But Qlobal 

system influences the individual and whole life of the social system in positive 

and negative form, it means Qlobal system is double and contradictory process. 

The author combines to solve problems which are appearing in his investigating 

work demand an effort of government and peoples. First of all weakly 

developed countries have to research the reason of it, and to prepare eternal and  
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constant programmes for developing and formulating of economy. In another 

case to solve these problems will need with principles for new international 

formulation structure which is important.  

 Keywords: Globalization, economy, integration, the United States. 

 

Резюме: В последние годы глобализация является одним из самых 

обсуждаемых и одновременно, неопределеных процессов современном 

мировом развитии. Глобализация многомерный и многогранный процесс. 

Сегодня большей частью говорится о финансово-экономических, 

социально-политических, военных и информационных аспектах 

глобализации. Однако глобализация влияет на  деятельность индивидуума 

и в целом на общество как положительно, так и отрицательно, то есть это 

двойственный и противоречивый процесс. В исследовании автор ставит 

вопрос объединить усилия всех государств и народов в решении проблем, 

возникающих в ходе глобализации. Прежде всего, слаборазвитые страны 

должны разобрать причины отставания и подготовить программы 

способствующие развитию устойчивой и стабильной экономики. С другой 

стороны возникает необходимость формирования новых международных 

структур способных решать эти проблемы на принципиальной основе.  

Ключевые слова: глобализация, экономиka, интеграция, США.   

 

Son vaxtlar Qərbin siyasi institutlarında formalaşdırılaraq dünya 

arenasına buraxılan “qloballaşma”, “inteqrasiya”, “insan haqları”, 

“demokratiya”, “beynəlxalq hüquq normaları” kimi çağırışlar tez-tez səslənir. 

Kifayət qədər güclü hərbi-iqtisadi potensiyalı olmayan ölkələr isə bu 

çağırışların, daha döğrusu, supergüclərin xüsusi məqsədlərlə yeritdiyi siyasətin 

yedəyində getməyə məhkumdurlar. Dünyanı dəfələrlə bölüşdürmüş və 

yaşadığımız planetin, o cümlədən Şərqin sərvətlərini öz ölkələrinə toplamış 

böyük dövlətlər “qloballaşma” və “inteqrasiya” siyasətinin cilovunu öz 

əllərində saxlayırlar. Onlar buna bütün mənalarda tamamilə hazırdırlar. “İnsan 

haqları”, “demokratiya”, “beynəlxalq hüquq normaları” barədə çağırışlar isə 

supergüclərin dünyanın müxtəlif bölgələrini öz təsir dairəsində saxlamaq üçün 

düşündükləri, həm də zahirən çox cəlbedici olan vasitələrdən başqa bir şey 

deyildir. İndiki mövcud dünyanı ədalət, beynəlxalq hüquq normaları deyil, 

ədalətsizlik və güc idarə edir. Qloballaşma bir çarx kimi dünya üzərində hərəkət 

edir və dövlətlər bir-birinin ardınca bu çarxın hərəkətinin iştirakçısına çevrilir. 

Bu çarx siyasi, iqtisadi, texniki, sosial və mədəni sahələri bilavasitə nəzarətdə 

saxlamaq, inkişaf etdirmək və ya iflasa uğratmaq üçün böyük dövlətlərin, 

xüsusilə də ABŞ-ın “görünməz silah”ı kimi qiymətləndirilir. Bəs digər xalqlar,  
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o cümlədən yenicə müstəqilliyə qədəm qoymuş Azərbaycan üçün çıxış yolu 

nədədir? 

Ümumiyyətlə, qlobal proseslərin tarixiliyi haqda bir sıra nəzəriyyələr irəli 

sürülməkdədir. Belə ki, tədqiqatçı M. Steqerin təfsirinə görə qloballaşmanın ilk 

dövrü (eramıza qədərki dövr) eramızdan əvvəl V-III minillikləri əhatə edir. 

İkinci dövr bizim eranın min beş yüzüncü ilinə qədərki dövrdür ki, bu da ilkin 

qloballaşma adlanır. Müasirləşmədən öncəki qlobaqllaşma adlanan üçüncü dövr 

1500-1750-ci illəri əhatə edir. Dördüncü dövr 1750-ci illərdən başlayaraq XX 

əsrin 70-ci illərinə qədər davam edir və bu müasirləşmə dövrü adlanır. Nəhayət 

beşinci- müasir qloballaşma keçən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq bu günə 

qədər davam etməkdədir [11, s.574]. Bu dövrü biz “qlobal imperializm” (M.İ) 

dövrü də adlandıra bilərik. Belə ki, dünya artıq yeni ideoloji, əxlaqi-etiq, sosial-

mədəni habelə yeni mental dəyərlərə doğru vahid bütöv qlobal bəşəriyyət 

formasına meyllənmişdir. 

“Qloballaşma” termini ilk dəfə Teodor Levit tərəfindən 1983-cü ildə 

«Harvard biznes revyu» jurnalında çap olunan məqalədə ayrı-ayrı şirkətlərin 

istehsalı olan məhsulların bazarda birgə adlandırılması məqsədilə işlənmişdir 

[14]. Maraqlısı odur ki, sözügedən tarixə qədər ABŞ konqresinin (Vasinqton) 

heç bir kitabxanasında adında «qloballaşma» işlənən hər hansı bir məlumata 

rast gəlinməmişdir. Artıq XX əsrin 90-cı illərindən etibarən qloballaşmaya həsr 

olunan kitab və məqalələrin sayı kütləvi şəkildə artmağa başladı. Beləliklə də 

termin hərtərəfli şəkildə yayılma imkanı qazanaraq daha geniş məna kəsb edən 

xarakter aldı. 

Ümumiyyətlə, qloballaşmaya bir konsepsiya kimi yanaşdıqda bu 

transmilli şirkətlərin, habelə, Ümumdünya Bankı (ÜDB), Beynəlxalq Valyuta 

Fondu (BVF) və Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT) kimi beynəlxalq 

strukturların hegemonluğu kimi də başa düşülür və sanki dünyanın 

amerikanlaşdırılması ilə eyniləşdirilir. Lakin unutmaq olmaz ki, dünyada gedən 

qlobal proseslər müəyyən mənada milli dövlətlərə çağırışlardır. Qloballaşmanın 

həyatımıza nə isə bir yenilik əlavə edəcəyinə aludə olmaq yox, onun hələ tam 

dərk etmədiyimiz nəticələri haqda düşünmək lazımdır. Bir məsələyə əsla şübhə 

yoxdur ki, qloballaşma beynəlxalq ictimaiyyətin Qərb mədəniyyəti və 

kapitalizm cəmiyyəti prinsipləri əsasında homogenləşdirilməsi 

(yekcinsləşdirilməsi) prosesidir [4]. Qlobal inteqrasiya proseslərinin müasir 

dünyanın mövcud durumuna təsiri məsələləri xüsusilə Qərbin tanınmış 

tədqiqatçıları Z.Bjezinskinin, S.Hantinqtonun, Z.Baumanın, İ.Vallerstaynın, 

C.Sorosun, E.Giddensin, P.Drakerin və başqalarının əsərlərində ətraflı nəzərdən 

keçirilir. Onları birləşdirən ümumi fikir isə ondan ibarətdir ki, bəşəriyyət 

qarşılıqlı əlaqəli, qarşılıqlı asılı və qarşılıqlı nüfuz edən vahid dünyanın 

formalaşması dövrünə daxil olub. Bütün xalqlar bir-birinə daha əsaslı şəkildə  
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təsir edir, bütöv regionların az-çox əlahiddə mövcud olduğu dövr keçmişdə 

qalır və ayrı-ayrı ölkə sakinlərinin taleləri öz aralarında daha sıx və daha 

qırılmaz şəkildə bağlı olur. 

Məsələn, S.Hantinqton yazır: “Ayrı-ayrı ölkələr dünya siyasət 

meydanında əsas oyunçular kimi qalsalar da, öz suverenliyini, dövlət 

funksiyalarını və hakimiyyəti itirirlər… Müəyyən hallarda (bu, Avropada daha 

çox nəzərə çarpır) beynəlxalq təsisatlar əvvəllər dövlətə aid olmuş mühüm 

funksiyalar əldə ediblər… Bir sıra ölkələrdə, o cümlədən dünyanın inkişaf etmiş 

dövlətlərində geniş muxtariyyət və ya ayrılma tələb edən regional hərəkatlar 

var... Dövlət hakimiyyəti orqanları ölkəyə daxil olan və ölkədən çıxan maliyyə 

axınlarına nəzarət etmək imkanını əhəmiyyətli dərəcədə itiriblər və ideyalara, 

texnologiyalara, mallara və insanlara nəzarət edilməsində getdikcə daha böyük 

çətinliklərlə qarşılaşırlar. Sözün qısası, dövlət sərhədləri maksimum dərəcədə 

şəffaf olub [13, s.34-35]. 

Göründüyü kimi qloballaşma prosesi çoxölçülü və çoxaspektlidir. Bu gün 

dünyada qloballaşmanın daha çox maliyyə-iqtisadi, sosial-siyasi, hərbi və 

informasiya aspektlərindən bəhs edirlər. Maraqlıdır ki, qloballaşma fərdin, 

istərsə də bütövlükdə cəmiyyətin həyat fəaliyyətinə həm pozitiv, həm də 

neqativ təsir göstərir. Sual oluna bilər bəs qloballaşmanın mənbələri nədən 

ibarətdir? 

Əvvəla elmi-texniki tərəqqinin, əsasən də internetin inkişafı demək olar 

ki, dövlətlər arasındakı məsafəni tamamilə qısaltmışdır. Bu gün biz dünyanın 

istənilən nöqtəsində baş verən hadisələr haqqında həmin anda məlumat ala, 

habelə peyklər vasitəsilə çəkilmiş şəkil və videolara baxa bilirik. Artıq istənilən 

ölkənin təhsil müəssisələri ilə canlı təhsil almaq əlçatan olmuşdur. Görülən 

liberal tədbirlər nəticəsində dünya ticarəti daha da azad xarakter almış,  xarici 

mal-ticarət tarifləri və xidmətlərin pulla dəyəri aşağı salınmışdır.  

İkincisi transmilliləşmədir. Mahiyyət ondan ibarətdir ki, mübadilə 

prosesləri bir dövləti zənginləşdirdiyi halda digərində bu baş vermir. Hazırda 

transmilli kompaniyalar bütün maliyyə və informasiya bazarını demək olar ki, 

zəbt etmişlər və dünya ölkələrinin iqtisadiyyatı qloballaşmaya doğru 

meyllənməkdədir. 

Üçüncüsü, bazar iqtisadiyyatına keçid prosesləridir ki, hazırda Avropa 

ölkələrində o cümlədən keçmiş SSRİ məkanında aparılır və bu tam mənasında 

ABŞ-ın iqtisadi baxışlarını müdafiə edir. 

Dördüncüsü isə mədəni ənənələri birləşdirmədir. Yəni, Qərb mədəniyyəti, 

o cümlədən adət və ənənələri qloballaşan homogen olur. İngilis dili birtərəfli 

qaydada beynəlxalq dil funksiyasını üzərinə götürmüşdür, halbuki, bir vaxtlar 

rus dili də geniş istifadə edilirdi. 
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Maraqlısı ondan ibarətdir ki, qlobal inteqrasiya prosesləri özünün həm müsbət 

həm də mənfi cəhətlərini göstərməkdədir. 

Müsbət cəhətləri: Belə ki, qloballaşma ilk növbədə beynəlxalq rəqabəti 

doğurub. Rəqabət isə istehsalın tənzimləyicisidir, yəni nə qədər sərt olarsa 

məhsuldarlıq bir o qədər yüksək olar. Əlbətdə, hər bir istehsalçı çalışır ki, 

beynəlxalq ticarət məkanında əlverişli yer tutsun və onun bazara çıxardığı 

məhsullar rəqibləri ilə müqayisədə daha cəlbedici olsun. Qloballaşma eyni 

zamanda istehsal miqyasında qənaət yaratmışdır, bu da öz növbəsində iqtisadi 

sıçrayışlara və qiymətlərin azalmasına səbəb olmuşdu. Mövcud beynəlxalq 

ticarət isə bazar münasibətlərinin bütün subyektlərinə sərfəlidir, hansı ki, 

yaradılan ticari ittifaqlar yalnız qloballaşma prosesini sürətləndirir. Bundan 

əlavə müasir texnologiyaların tətbiqi məhsuldarlığın artmasına kömək edir ki, 

onun sayəsində inkişaf mərhələsində olan ölkələr qabaqcıl dövlətlərə çata bilər. 

Beləliklə də qloballaşma onlara öz iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmaq və dünya 

arenasında mövqeyini möhkəmlətmək üçün əlverişli şərait yaradır. Bununla 

yanaşı bəhs etdiyimiz proseslər insanların təhsilini inkişaf etdirmək və yeni 

ixtisaslara yiyələnmək üçün də stimul verir.  

Mənfi cəhətləri: Qloballaşmanın müsbət cəhətləri heç də bütün dünya 

üzrə bərabər  bölüşdürülə bilməz. Belə ki, iqtisadiyyata maliyyə qoyuluşu, 

xarici ölkələrdən ixtisaslı işçi qüvvəsinin axını bəzi sənaye sahələrinin 

beynəlxalq ticarətdən böyük fayda götürməsinə səbəb olursa, digərləri isə 

əksinə, rəqabət qabiliyyətini itirirlər. Yeni bazar şərtləri altında unudulmuş 

sahələrin bərpası isə vaxt və maliyyə tələb edir. Çoxlarında isə bu alınmır və 

nəticədə sahibkarlar pul, insanlar iş yerlərini itirirlər. Belə dəyişikliklər hər bir 

ölkənin milli iqtisadiyyatına zərərli təsir göstərməklə yanaşı mövcud təsərrüfat 

quruluşunun dəyişməsinə və işsizlik səviyyəsinin artmasına rəvac verir. 

İqtisadiyyatın sənayesizləşdirilməsi zamanı emal sahəsi demək olar ki, öz 

mövqeyini itirir və digər yeni xidmət sahələri meydana çıxır. İnsanlar isə belə 

bir qlobal sistemdə özünə yer tapa bilmək üçün ixtisasını dəyişmək və yenisinə 

yiyələnmək məcburiyyətində qalır. Rəqabət istər ixtisaslı, istərsə də ixtisassız 

əməkdaşlar arasında böyük uçurum yaradır. Sonda birincilərin əmək haqqı 

əhəmiyyətli dərəcədə artsada, halbuki ikincilər qəpik-quruşa xidmət edir və ya 

ümumiyyətlə gəlir mənbəyini itirirlər. Bu isə əvvəl-axır işsizliyə gətirib çıxarır. 

Qloballaşma dünya ekoloji sistemi üçün də əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

göstərir. Söz yox ki, bu gedişlə gələcəkdə təbii resursların istifadəsi ilə bağlı 

münaqişələr qaçılmaz olacaq. Yer kürəsinin, o cümlədən, okean və dənizlərin 

çirklənməsi, meşələrin qırılması, təbii ehtiyatlardan səmərəsiz istifadə bütün 

bunlar bütövlükdə bəşəriyyətə və dünyaya ciddi ziyan vura bilər. 

Aydın məsələdir ki, hər bir ölkənin milli təhlükəsizliyinin əsasında 

iqtisadi təhlükəsizlik dayanır. Milli təhlükəsizliyin isə təsnifat tərkibi belədir: 1- 
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ci maliyyə təhlükəsizliyi, 2-ci enerji təhlükəsizliyi, 3-cü müdafiə təhlükəsizliyi, 

4-cü müdafiə sənayesi təhlükəsizliyidir. Göründüyü kimi, maliyyə 

təhlükəsziliyi birinci yerdə qərarlaşır. Hələ 1948-ci ildə Corc Kennan (ABŞ 

Dövlət Departamentinin siyasətin planlaşdırılması şöbəsinin direktoru) yazırdı: 

“Yer üzündə olan var-dövlətin 50 faizi bizim əlimizdədir, ancaq bizdə dünya 

əhalisinin cəmi 6,3 faizi yaşayır” [1].  Hazırda isə ABŞ-da dünya əhalisin heç 5 

faizi də yaşamır. Ancaq rəsmi statistikaya görə, Amerika dünyada istehsal 

olunan kağızın üçdə birini, neftin dörddə birini, kömürün 23 faizini, 

alüminiumun 27 faizini, misin 19 faizini istifadə edir. Ən pisi isə odur ki, dünya 

üzrə istehsal tullantılarının 50 faizi də ABŞ-ın payına düşür. (sonrakı yeri Çin 

dövləti tutur). İqtisadiyyatla bağlı daha önəmli bir məqam da var ki, o da ABŞ 

valyutası ilə bağlıdır. Dünyada maliyyə əməliyyatlarının 80 faizindən çoxu 

dollarla həyata keçirilir. Xarici valyuta bazarında isə bu göstərici 87 faizə çatıb. 

Hərçənd ki, son vaxtlıar bəzi iqtisadçıların “qızıl üçbucaq” adlandırdığı Çin-

Rusiya-İran, habelə Türkiyə kimi dövlətlər dolları dünya maliyyə bazarında 

sıxışdıra biləcək birgə valyuta buraxmaq haqqında düşünür. Düzdür belə 

ideyalar zaman-zaman çox səslənib. Belə ki, Səudiyyə Ərəbistanı başda 

olmaqla neft və qazla zəngin Körfəz ölkələri birgə valyuta yaratmaq istəkləri 

haqqında 20 ildən çoxdur ki, danışırlar. Amma real iş görə bilmirlər [1].  

Dünyada ABŞ hərbi maşınının da qarşısına çıxa biləcək bir güc yoxdur. 

Dünya miqyasında hərbə xərclənən vəsaitin 37 faizi ABŞ-ın payına düşür. 

Amerika Çindən 4 dəfə çox hərbi xərclərə vəsat ayırır. Düzdür, Çin hərbi 

xərclərinə görə ABŞ-dan sonra ikinci yeri tutur, ancaq ortada olan fərq çox 

böyükdür. ABŞ hərbi gücü torpaqda, dənizdə, havada və kosmosda Çindən çox-

çox yüksəkdədir. Amerikanın Yaxın Şərqdə, İraq və Əfqanıstanda apardığı 

müharibələr ona hərbi baxımdan ciddi üstünlüklər verib. Həm təcrübə, həm də 

yeni silah texnologiyasının tətbiqi baxımından bu müharibələr Amerika üçün 

son dərəcə gərəklidir. Düşünün ki, Çin ordusu Suriya müharibəsinə qoşula 

bilmir. Çünki partizan müharibəsi aparan terrorçulara qarşı döyüş təcrübəsi 

yetərincə deyil. Bu baxımdan, Rusiya ordusu daha üstün mövqedədir. Ancaq 

onlar da amerikalılara əhəmiyyətli dərəcədə uduzur... [1]. Bununla yanaşı 

dünyada olan 500 ən böyük şirkətin 128-i ABŞ-da fəaliyyət göstərir. Ən 

önəmlisi isə odur ki, müasir texnologiya üzrə doqquz nəhəng şirkətin səkkizi 

ABŞ-a məxsusdur. Butun bunlar amerikalıların biznesə xüsusi bir intuisiyasının 

olduğundan xəbər verir. 

Müasir vəziyyət (elmə və texnologiyaya münasibətlə əlaqədar) aşağıdakı 

kimi səciyyələndirilə bilər. “Elmi-texniki baxımdan kim ən yüksək 

texnologiyaya yiyələnibsə, o hər şeyə yiyələnibdir” [8,s.113]. Araşdırmalar 

göstərir ki, ABŞ dövlətinin qazandığı uğurların əsasını elmi nəaliyyətlər təşkil  
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edir. Hesablamalara görə, Amerikanın iqtisadi yüksəlişi elmə birbaşa bağlıdır. 

Belə ki, elmi nəaliyyətlərin sənayeyə tətbiqi bu ölkənin qazancının ən azı 

yarısını təşkil edir. Başqa sözlə desək, ABŞ-ın əldə etdiyi var-dövlətin yarısını 

elmdən yararlanmaqla qazanıb. Bu da faktdır ki, dünya miqyasında elmi 

araşdırmalara xərclənən hər bir dolların 30 senti ABŞ-a məxsusdur. Bu dövlətin 

araşdırma ilə məşğul olan universitetləri və elmi institutları dünya miqyasında 

öndə gedir. Orada elə təhsil müəssisələri var ki, illik budcəsi 40-60 milyard 

dollar təşkil edir. Təkcə Harvard Universitetindən 360 mindən çox xarici ölkə 

vətəndaşı məzun olub və vətəninə dönüb. Çinin təhsil müəssisələrinə belə 

beynəlxalq maraq yoxdur. Şübhəsiz ki, bu məsələdə ingilis dilinin də ciddi rolu 

var... [1]   

Bütün bunlara baxmayaraq, əminliklə demək olar ki, nə vaxtsa ABŞ 

superdövlət statusunu itirəcək. Tarixdə bu kimi hadisələr çox olub. Roma 

İmperiyası, Bizans, Ərəb xilafəti, Rusiya imperiyası. Sözügedən siyahıya 

türklərin zaman-zaman qurduqları 15 imperiyanı da əlavə etmək olar. Yəni, bu, 

zamana bağlı məsələdir. Ancaq yaxın 20-30 ildə bunun baş verəcəyi az ehtimal 

olunur. Bəzi tədqiqatçıların hesablamalarına görə isə, ABŞ-Çin rəqabəti 21-ci 

əsrin sonlarına doğru ikincinin qələbəsi ilə nəticələnəcək. 

Nəhayət deyə bilərik ki, SSRİ-nin süqutu ilə “Soyuq müharibə” sistemini 

əvəz edən “Qloballaşma” dünya iqtisadiyyatında yeni təsərrüfat sisteminə 

çevrilməkdədir. Vahid qlobal iqtisadiyyatın yaradılmasında ABŞ, Avropa 

ittifaqı və Şərqi-Qərbi Asiya (“global triada”) iştirak edir. Burada əsas rolu 

qloballaşmış transmilli korporasiyalar oynayır. Aydın məsələdir ki, iqtisadi 

qloballaşmadan sonra siyasi qloballaşma gəlir ki, bu da öz növbəsində “dünya 

hökuməti”nin yaranmasına gətirib çıxaracaqdır.  

Ehtimal var ki, bu gün dünyada bəşəriyyətin Pentaqon, Dövlət 

Departamenti, Hollywood, eləcə də Ford, Apple, Microsoft və digər şirkətlər 

tərəfindən hazırlanmış standart texnologiyalarla tənzimlənməsini nəzərdə tutan 

ABŞ modeli üstünlük təşkil edir. Sanki dünyanın maliyyə sistemi, 

karbohidrogen və qiymətli metal bazarları, şou-biznes kimi sahələri artıq 

qloballaşıb. Bu mənada bir çox insanlarda hiss və ya əminlik yaranır ki, 

qloballaşmanın alternativi yoxdur, bəşəriyyət buna məhkumdur. Nəhayət, 

sözügedən modeli Amerikan, anqlosakson, hətta, Atlantik adlandırmaq olar, 

tipinə gəldikdə isə post-müstəmləkə tiplidir və dünyanın Vaşınqtondan idarə 

olunmasını nəzərdə tutur. 

Maraqlıdır ki, Atlantistlərin dünyanı öz əllərinə almaq cəhdlərinə ilk 

reaksiya anti-qlobalizm oldu. Antiqlobalizm Nyu-Yorkdakı “Occupy Wall 

Street” və Avropa şəhərlərindəki etirazlardır. Bu gün artıq antiqloballaşma 

hərəkatları Qərb ölkələrinin əksəriyyətinin mövcud siyasətində mühüm maraq 

kəsb edir. Amerika hökmranlığının kəskin tənqidçilərindən olan, Fransanın,  
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bütövlükdə Avropanın müasir ictimai-siyasi həyatında parlaq simalardan biri 

kimi tanınan Emmanuel Toddun fikirləri sanki antiqlobalistlərin tələbləri ilə 

səsləşir. Onun nəzəriyyəsinə görə real ABŞ dövləti həddən artıq zəifdir və 

yalnız hərbi cəhətdən cırtdanlarla  mübarizə aparmağı özünə qıya bilər. İkinci 

dərəcəli oyunçuların hamısını təxribata çəkməklə ümumdünya rolunu nümayiş 

etdirir. İqtisadi cəhətdən dünyadan asılı olması ABŞ-ı, həqiqətən də, öz 

varlığını bu və ya başqa üsulla hər yerdə qərarlaşdırmağa məcbur edir. 

Resursların çatışmazlığı ikinci dərəcəli münaqişələrlə bağlı teatral isterikliyə 

aparır. Onun universalizminin zəifləməsi bu faktın açıqlanmasının itirilməsinə 

gətirib ki, əgər Amerika hökmranlığını davam etdirmək istəyirsə, onda əsas 

müttəfikləri – birlikdə götürüləndə, dünya sənayesində dominant olan Avropa 

və Yaponiya ilə bərabərhüquqlu əsasda davranmalıdır [9, s.197].   

Qloballaşan dünyada biz Rusiya amilini də nəzərdən qaçırmamalıyıq. 

Belə ki, BMT Baş Assambleyasının 70-ci sessiyasında Vladimir Putin çıxışı 

zamanı, habelə bundan əvvəl Münhendə səsləndirdiyi fikirlərlə bir daha 

çoxqütblü dünyanın formalaşdırılmasına zərurət olduğunu bildirdi və beləliklə 

Rusiya yenidən qlobal qarşıdurmanın önündə dayandı [10]. Rusiya modelinin 

mahiyyəti ondan ibarətdir ki, qloballaşmanın real alternativi anti-qloballaşma 

deyil, gələcək dünya nizamının dəyişdirilməsi məsələsi ilə bağlı 

alterqlobalizmdır. Bu gün məsələ belədir: qloballaşma nəticəsində ya ABŞ və 

yaxud digər qlobal oyunçunun planetar dominantlığı qurulacaq, yada ki, 

“Сoncordia in diversitate” – “Müxtəliflik harmoniyası” formulu ilə ifadə olunan 

çoxqütblü dünya formalaşacaq.  

Ümumiyyətlə, qloballaşma haqqında rus alimlərinin konsepsiya xarakterli 

nəzəriyyələri olduqca maraqlıdır. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra keçmiş 

sovet məkanı xarici işbazlar üçün sözün həqiqi mənasında poliqona çevrildi. Bir 

sözlə qloballaşmadan ən çox ziyan çəkən keçmiş sovet cəmiyyətinin 

nümayəndələri oldu. Rusiyada eləcə də keçmiş sovetlər məkanında olan 

tədqiqatçılar qlobal problemlərə dair çox saylı məqalə, kitab və dissertasiyalar 

yazmışdılar. Xüsusilə A.A.Zinovyev, A.S.Panarin, O.T.Boqomolov, A.T.Utkin, 

Y.D.Şişkov, M.G.Delyagin, V.L.İnozemtsev və digər tədqiqatçıları göstərə 

bilərik ki, onlar qloballaşmanın bir sıra sahələrini araşdırmışlar. Sözügedən 

tədqiqatçılardan xüsusilə A.A.Zinovyevin fikirləri daha çox maraq kəsb edir. 

Belə ki, onun nəzərinə görə, “Rusiya heç vaxt, heç bir şəraitdə Qərb ölkələrinə 

bənzər ölkəyə çevrilməyəcəkdir. Elə buna görə də o heç vaxt Qərbin bir hissəsi 

olmayacaqdır...Qloballaşma təşəbbüskarı Qərb olmuşdur və bütün bunlar qərb 

totalitarizminin dünya prosesidir... Qərb fövqəl cəmiyyətlərinin dünya 

hegemonluğu yolunda ən böyük maneəni təşkil etməyi kommunist Çini öz 

üzərinə götürdü. Ola bilər ki, Çinlə müharibə XXI əsrdə bəşəriyyətin həyatında  
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ən mühüm və zəruri hadisə olacaqdır” [7, s.26-27].  

Aydın görünən odur ki, qloballaşma hər şeydən əvvəl dinamik və qüdrətli 

ölkələrin qazanc əldə etməsi naminə aparılır. Unutmaq olmaz ki, qlobal 

sistemin fəaliyyəti üçüncü dünya ölkələri hesabına fövqəl qazanc əldə 

edilməsinə yönəldilmişdir. Bu istiqamətdə isə hədəflər ölkələri siyasi, iqtisadi 

və mədəni sahələrdə qlobal inteqrasiyaya məruz qoymaqdır. Göründüyü kimi 

yeni dünya qaydası artıq suveren dövlətlərin oxu ətrafında fırlanmır. Bu isə 

suveren dövlətlərin hökumətlərini dünyada yeni strategiya hazırlamağa məcbur 

edir. Odur ki, qloballaşma prosesi ilıə bağlı geniş diskussiyaların aparılmasına 

və Azərbaycanın bu prosesdə yerinin müəyyən edilməsinə ciddi ehtiyac var. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin sözləri ilə desək, “Dünyanın inkişafının 

indiki mərhələsinin başlıca meyli qloballaşmadır. Bu mürəkkəb və heç də 

birmənalı olmayan prosesin perspektivləri bizim hamımızı düşündürür. 

Qloballaşma dövlətlərin sabit inkişafının, bütövlüyünün və idarəetmə 

sistemlərinin stabilliyinin təmin olunmasına, iqtisadi münasibətlərdə ayrı-

seçkiliyin aradan qaldırılmasına, xalqların rifah halının yüksəldilməsinə kömək 

etməlidir... Azərbaycan qloballaşmanın müsbət mənada inkişafına öz töhfəsini 

verir. Mənim ölkəm...Şərq ilə Qərb arasında zəngin tarixi keçmişdən başlanan 

və gələcəyə istiqamətlənən körpü rolunu həyata keçirir” [3, s.3].  

Bu baxımdan Azərbaycan Respublikası öz siyasi, iqtisadi və mədəni 

dayanıqlılıq strategiyasını işləyib hazırlamalıdır. Dünya praktikasında 

reformalar apararkən bazar təsərrüfatının iqtisadiyyatın dövlət nizamlanması ilə 

birləşdirilməsi tətbiq edilir ki, bu da xüsusilə əhalinin orta sinfinin yaradılması 

üçün mühümdür. Qloballaşmanın iradəmiz xaricində inkişaf edən bir proses 

olduğunu nəzərə alaraq buna ciddi hazırlaşmağımız tələb olunur. Azərbaycan 

qloballaşma prosesinə ilk növbədə təhsildən başlamalıdır. Əvvəla təhsil üçün 

hazır proqramlar Qərbdən olduğu kimi alınmamalıdır. İnfrastrukturu olmadan 

alınmaqda olan bu proqramların bizdə nə qədər faydalı ola biləcəyi isə sual 

altındadır. Deməli, Azərbaycan tarixi inkişaf prosesinə və ictimai strukturuna 

uyğun gəlməyən, imkanları ilə tərs mütənasib olan proqramlar tətbiq 

etməməlidir. Bu cür proqramlar ancaq əxlaqı, mənəvi, mədəni dəyərlərinə və 

özünə yabançı insanlar yetişdirə bilər. Ümumiyyətlə, belə bir nəticəyə gəlmək 

olar ki, qloballaşan dünyanın mənfi təzahürlərindən qorunmaq üçün inkişaf və 

tərəqqinin potensial amil olan təhsil-elm-iqtisadiyyat üçbucağının qarşılıqlı 

harmoniyasına ehtiyac var. 

Qloballaşmanın mədəni istiqaməti hədəf götürməsini şərtləndirən 

amillərdən ən əsası isə milli-ictimai dəyərlərin arxa müstəviyə keçməsi, 

kosmopolit dəyərlərin xalqların həyatını əhatə etməsi və öz praktik 

əhəmiyyətini artırmasıdır. Dünyada qlobal inteqrasiya prosesləri sürətləndikcə 

millətlərin minillərdən bəri qoruyub saxladığı adət-ənənə sisteminin fəaliyyəti  
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tədricən səngiyir. Bir sözlə, qloballaşma mədəniyyət çərçivəsində dinə, dilə, 

sosial həyata, incəsənətə təsir edərək Qərb düşüncə sistemini təbliğ edir. 

Ona görə də hər hansı bir dövlət iqtisadi və mədəni inkişafa nail olmaq 

istəyirsə, o, artıq bu baxımdan yüksəliş əldə etmiş dövlətlərin tarixin 

sınaqlarından uğurla çıxmış qanunlarını tətbiq etməlidir. Bu qanunlar bütün 

xalqlar və mədəniyyətlər üçün eyni olmasa da, oxşardır. İqtisadi inkişafa nail 

olmaq yolu ilə mədəni dəyərlərin uzlaşmasına və harmoniyasına nail olmaq 

vacib şərtdir. Azərbaycan isə bu təcrübədən yararlana bilər.  

 Artıq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni şəraitə uyğun olaraq 

dərin iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi, habelə gəlirlərin neft-qazdan 

asılılığının tədricən azalmasına əsaslanan yeni iqtisadi siyasətin reallaşdırılması 

üçün prioritetləri elan etmişdir. İlk öncə 3 iqtisadi sektorun inkişaf etdirilməsi 

nəzərdə tutulur: beynəlxalq nəqliyyat-tranzit şəbəkəsinin formalaşdırılması, 

torpaqların səmərəli istifadəsi, kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi və bu 

sahədə ixrac potensialının yüksəldilməsi, turizm sektorunun inkişafı [6]. 

Məlumdur ki, Azərbaycan hələ qədim zamanlardan Şərqin ipəkçilik 

ölkəsi kimi tanınıb. Tarixin müxtəlif dövrlərində ipəkçilik Azərbaycan 

iqtisadiyyatında mühüm yer tutub. Etiraf edək ki, bir vaxtlar bu sahə ulu öndər 

Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dönəmində gəlirli sahələrdən biri kimi 

diqqət çəkib. İpəkçiliyin inkişafında Azərbaycan KP MK-nın və Nazirlər 

Sovetinin 17 mart 1971-ci il tarixli “Azərbaycanda ipəkçiliyin gələcək 

inkişafına dair tədbirlər” haqqında qərarının xüsusi rolu olub. Həmin qərar 

əsasında ipəkçiliyin inkişafı ilə əlaqədar bir sıra  tədbirlər həyata keçirilib. 

Şəkidə və Xankəndidə ipək kombinatı, Ordubad və Şuşada baramaaçma və 

toxuculuq fabrikləri yaradılıb, barama tədarükü və ilkin emalı müəssisəsi 

fəaliyyət göstərib. Hətta, həmin dövrdə Azərbaycan dünyada barama istehsalına 

görə 8-ci, SSRİ-də isə Özbəkistandan sonra 2-ci yeri, barama və ipəyin 

keyfiyyətinə görə isə 1-ci yeri tutub [2]. Lakin son illər bu sahəyə ölkəmizdə 

maraq xeyli azalıb, baramaçılığın inkişafı demək olar ki, arxa plana keçib. 

Lakin yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, dünya bazarında neftin qiymətinin 

düşməsindən sonra artıq ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun, o cümlədən kənd 

təsərrüfatının inkişafı qarşıya məqsəd qoyulub. Baramaçılıq tək ipəkçilik 

sənayesi demək deyil, həm də xalq təsərrüfatına tətbiq olunmuş çox üstün 

tərəfləri olan strateji əhəmiyyətə malik sahədir. Belə ki, barama xammalının 

emalından alınan xam ipəkdən tibb sahəsində, aviasiyada, kosmik tədqiqatlarda, 

elektrotexnikada, hərbidə, ballistik raketlərin yerə endirilməsində, müdafiə 

sənayesində, habelə, müxtəlif geyimlərin hazırlanmasında və digər 

istiqamətlərdə geniş istifadə olunur. Bununla yanaşı Azərbaycanda ipəkçiliyin 

inkişafının sosial və ekoloji faydalıliğı da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  Barama  
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məhsulu ipək məmulatı üçün xammaldır və üstün iqtisadi səmərəliliyə 

malikdir. Xam ipəyin xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində tətbiq dairəsinin 

genişləndirilməsi onun dünya bazarında qiymətinin fasiləsiz artması ilə 

müşahidə olunur. Odur ki, buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, Azərbaycanda 

barama istehsalının inkişafına və onun iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsinə 

lazımi diqqət və qayğı göstərilməsi tələb olunur. Yaxşı olar ki, istehsalçıların 

sosial-iqtisadi maraqları nəzərə alınmaqla respublikamızın tarixən mövcud 

olmuş və bu sahə üzrə ixtisaslaşmış iqtisadi rayonlarında baramaçılıq daha da 

inkişaf etdirilsin.  

Hesab edirik ki, Azərbaycanın digər ənənəvi kənd təsərrüfatı sahəsi olan 

pambıqçılıq, üzumçülük və tütünçülüyün də inkişafı istiqamətində ciddi 

addımların atılmasının vaxtı çatmışdır. Məlumdur ki, dünya toxuculuq sənayəsi 

üçün lazım olan lifin təxminən 50%-i pambıqdan alınır. 100 kq xam pambıqdan 

orta hesabla 30-35% lif alınır. Lifdən müxtəlif parçaların toxunmasında 

işlədilən iplik hazırlanır, həmçinin avtomobil təkəri, torlar və kəmərlər üçün 

kordlar və sair istehsalında istifadə edilir. Pambığın çiyidindən alınan yağ 

yemək məhsullarında işlədilir, ondan marqarin, qliserin, sabun, stearin, sürtkü 

yağları hazırlanır, tullantısı sellüloz, spirt, lak, linoleum, karton, kino plyonkası, 

izolyasiya materialları istehsalında istifadə olunur. Hal-hazırda dünyada 

pambığın əsas istehsalçıları Türkiyə, Çin və Hindistan hesab edilir. Bununla 

yanaşı Qərbi Afrikada (Seneqal, Mali), Özbəkistan, Pakistan, Tailand və Cənubi 

Amerikada (Paraqvay və Peru) çox da böyük olmayan pambıq plantasiyaları 

vardır.  

Qeyd etdiyimiz kimi yeni iqtisadi mərhələdə kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalının artırılması, xüsusilə ixracyönümlü sahələrin, o 

cümlədən Azərbaycanda kənd təsərrüfatının böyük potensiala malik, ənənəvi və 

əməktutumlu sahələrindən olan pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi dövlətimizin 

başçısı tərəfindən prioritet vəzifələrdən biri kimi qarşıya qoyulub. Amma 

yaddan çıxarmaq olmaz ki, dünya bazarına məhsulu xammal kimi yox, hazır 

məhsul kimi çıxarmaq daha məqsədəuyğundur. Üzümçülük-şərabçılıq da 

tarixən ölkə iqtisadiyyatının inkişafında kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrindən 

biri olmuşdur. 1984- cü ildə ölkə büdcəsinin 40%-dən çoxu yalnız üzümçülük 

və şərabçılığın hesabına formalaşırdı. Təkcə 1982-ci ildə Azərbaycanda bu 

sahədən gələn milli gəlir 10 milyard manatdan çox idi (5, s.19). Ekspertlərin 

gəldiyi qənaətə görə, Azərbaycan şərabları dünyada, xüsusilə ABŞ bazarında 

yüksək rəqabət aparma potensialına malikdirlər. Dünya Şərab Ticarəti Qrupuna 

(DŞTQ) Azərbaycan Respublikasının da üzv qismində daxil edilməsi 

Azərbaycan şərablarının beynəlxalq bazarda tanınması, təbliğ edilməsi, eləcə də 

onların rəqabət qabiliyyətinin və nüfuzunun artması üçün zəmin yarada bilər. 

Kənd təsərrüfatının digər ənənəvi sahələri kimi, tütünçülüyün inkişafı da  
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prioritet vəzifə olaraq qarşıya qoyulmuşdur. Vaxtı ilə dünyada olan 5 tütün 

tipindən 4-ü Azərbaycanda becərilirdi. Ölkəmizdə tütünçülüyü tam bərpası 

üçün ilk növbədə onun bazarı müəyyənləşdirilməli, sonra isə keyfiyyətli toxum 

istehsal edilməlidir. Etiraf etməliyik ki, bu gün əldə edilən nailiyyətlərə 

baxmayaraq, hazırda istehsal olunan tütünün   keyfiyyəti sənayenin tələblərinə 

cavab vermir. Halbuki tütün sənayesinin keyfiyyətli tütünə, xüsusi ilə ətirli 

tütünə çox ciddi ehtiyacı var. Ona görə də tütünçülüyün inkişafı yeni 

texnologiyalar və müasir becərmə üsulu ilə keyfiyyətli sortların yetişdirilməsini 

və qurutmada mexanikləşdirmə tətbiq olunmasını tələb edir. Mövcud 

çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycanda tütünçülüyün inkişaf etdirilməsi üçün 

zəngin ənənə və böyük potensial mövcuddur. Söz yox ki, dünyanın 

qloballaşdığı bir dönəmində sözügedən sahələrin dayanıqlı və stabil inkişafı 

üçün dövlətin də qayğısına ciddi ehtiyac var.  

Sonda Amerika tarixçi alimi Yel Universitetinin professoru Pol 

Kennedinin qloballaşmaya dair nəzəri konsepsiyasını xatırlatmaq istərdim. 

Onun fikrincə qlobal problemlər bütün müasir cəmiyyətlər arasında 

məsulliyyətin bərabər şəkildə bölüşdürülməsi yolu ilə həll edilə bilər [12, s.35]. 

Gəlin militarizmdən imtina edib öz cəmiyyətlərimizin daxili iqtisadi və sosial 

problemləri üzərində cəmləşərək güclü olmağa cəhd edək. Problemlər isə öz 

həllini gözləyir, çünki məsələ yaşadığımız dünyanın gələcəyi məsələsidir. 
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Из истории города Баку 

 

Bakı şəhərinin tarixinə dair 

 

From the history of Baku city 

 

Резюме: В статье раскрывается особое место Баку в политических 

взаимоотношениях Азербайджана с Россией во II половине XVIII в. 

Определяется значимость бакинского порта в восточной политике России. 

Показана преемственность захватнических планов российского 

правительства в отношении Баку в указанный период. На основе 

обращений к русскому двору за покровительством представляется 

позиция лавирования бакинских правителей в целях сохранения своей 

власти и независимости ханства, предотвращения захвата Россией 

наилучшего порта на Каспийском море каким являлся Баку, не говоря уже 

о других богатствах Бакинского  ханства. В свою очередь освещается 

процесс реализации Россией аннексии Баку и её далекоидущих целей в 

отношении этого города, как и всего  Северного Азербайджана. 

Ключевые слова: Россия, аннексия, восточная политика, 

Бакинское ханство,  

бакинский порт, Гюлистанский договор. 

 

Xülasə: Məqalədə XVIII əsrin II yarısında Azərbaycanın Rusiya ilə 

qarşılıqlı siyasi münasibətlərində Bakının xüsusi yeri nəzərdən keçirilir. 

Rusiyanın şərq siyasətində Bakı limanının əhəmiyyəti vurğulanır. Göstərilən 

dövrdə Bakıya münasibətdə Rusiya hakimiyyətinin işğalçılıq planlarının 

varisliyi qeyd olunur. Göstərilir ki, Bakı hakimlərinin himayədarlıq üçün rus 

sarayına müraciət etmələrində əsas məqsəd onların öz hakimiyyətlərini və Bakı 

xanlığının müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, Rusiya tərəfindən Xəzər dənizində 

ən yaxşı liman olan Bakının və xanlığın başqa zəngin sərvətlərinin ələ 

keçirilməsinin qarşısını almaq idi. 

Məqalədə həmçinin Rusiya tərəfindən Bakının işğalı, onun bu şəhər və 

bütün Şimali Azərbaycanla bağlı uzunmüddətli planlarının gerçəkləşdirilməsi  
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prosesi işıqlandırılır. 

Açar sözlər:  Rusiya, anneksiya, şərq siyasəti, Bakı xanlığı, Bakı 

limanı, Gülüstan  müqaviləsi. 

 

Abstract: The article reveals Baku's special place in the political 

relations between Azerbaijan and Russia in the second half of the 18th century. 

The significance of the Baku port in the eastern policy of Russia is determined. 

The succession of the Russian government's aggressive plans towards Baku in 

this period is shown. On the basis of appeals to the Russian court for patronage, 

the position of maneuvering of the Baku chiefs in order to preserve their power 

and independence of the Khanate, prevent the seizure of the best port - Baku in 

the Caspian Sea by Russia, not to mention other wealth of the Baku Khanate.  

In turn, the process of implementing Russia's annexation of Baku and its 

far-reaching goals in relation to this city as well as the whole Northern 

Azerbaijan is illuminated. 

Key words: Russia, annexation, eastern policy, Baku khanate, Baku 

port, Gulustan treaty 

 

Представленная тема отличается неразрывной созвучностью с 

современными реалиями. В настоящее время, также как в XVIII – начале  

XIX вв. сформировалась аналогичная сфера геополитических интересов в 

Азербайджане, правда, с несколько иной расстановкой 

противоборствующих сил. Баку, как и Азербайджан в целом, и сегодня 

продолжает оставаться мостом между Востоком и Западом и 

рассматривается как один из важнейших геостратегических регионов. 

II половина XVIII века, когда в Азербайджане начался период 

независимых и полунезависимых ханств, является одним из интересных и 

сложных этапов как в истории Азербайджана в целом, так и во 

взаимосвязях Азербайджана с Россией. Именно в это время были 

заложены корни многих явлений и отношений, определивших содержание 

последующих этапов. 

Одним из восемнадцати ханств было и занимавшее небольшую 

территорию (включала весь Апшеронский полуостров) Бакинское 

ханство.  По сравнению с некоторыми другими ханствами оно было 

слабым в военно-политическом отношении [1, 10-11]. Однако его столица 

– город Баку, издавна прославившийся как наивыгодный и лучший порт 

на Каспийском море, а также нефтяные богатства Апшеронского 

полуострова, делали его объектом острой борьбы за влияние, которую 

вели на Кавказе Россия, Иран и Турция. Все южнокавказские товары 

проходили в Россию через  порты Азербайджана, посредством которых  
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Россия была связана с восточными странами. И в этой цепи Россия 

отводила Баку одно из главных мест. Поэтому стремление утвердиться 

здесь, доставшееся Русскому  государству в наследство ещё от Петра I, 

являлось чуть ли не основным лейтмотивом всей восточной политики 

России во II половине XVIII  века. Политическая же разобщённость 

азербайджанских ханств потворствовала этим внешнеполитическим 

интересам царского правительства. Однако, до 80-90 годов XVIII в. по 

ряду причин царизм воздерживался от активной политики в отношении 

Южного Кавказа, в том числе и Баку. Более того, почти все бакинские 

правители, начиная с основателя ханства Мирза Мухаммед хана (1747-

1768), в целях сохранения независимости своего ханства и, в частности, 

Баку, и желая уберечь его от иранского разорения и порабощения, решили 

заручиться поддержкой более сильного соседа – России. Лишь этим 

объясняется отправка в конце 1749 г. в Астрахань посла Гаджи Фехима 

первым бакинским ханом [6, лл.461-461об.; 230], и неоднократные 

обращения к России последнего бакинского правителя. И ни в коем случае 

не стоит расценивать эти просьбы о покровительстве как искреннее  

желание бакинских ханов быть в составе Российской империи и тем более 

передать ей наилучший порт на Каспийском море, каким являлся Баку, не 

говоря уже о других богатствах ханства. 

В свою очередь, правительство Екатерины II, продолжая 

восточную политику Петра I, ревностно охраняло сложившиеся устои в 

данном регионе, когда не раз при  разрешении тех или иных неурядиц 

азербайджанские правители предпочитали видеть в лице России своего 

«арбитра». Оно не хотело упускать удобный шанс для претворения давно 

вынашиваемых захватнических планов в отношении всего Азербайджана  

в целом и Баку, в частности. Но в 80-х гг. Россия ограничилась 

подписанием в Баку выгодного для русского купечества торгового 

обязательства между Фатали ханом Губинским и графом Войновичем, под 

командованием которого в июне 1781 г. была предпринята экспедиция в 

Азербайджан с целью  защиты интересов русского купечества [4, 450]. 

Тем самым Россия в определённой степени обнажила издавна лелеемую 

ею гегемонистскую колониальную политику в данном регионе. Она ясно 

дала понять, что вовсе не собирается отказываться от давно 

вынашиваемых планов Петра I проложить русским купцам дорогу в 

Индию через Каспийское море. И в этих планах Баку отводилось 

первостепенное место. Сложившаяся в 90-х гг.  XVIII в. политическая 

обстановка сыграла на руку России. Оставаясь верной давно принятым 

принципам завуалированной политики ещё эпохи Петра I, Россия вновь 

умело воспользовалась неоднократными обращениями в русский двор за  
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покровительством Гусейнгулу хана, оказавшегося перед реальной угрозой 

нашествия упрочившего свои позиции в Иране Ага Мухаммеда Каджара  

[5, с.293]. Отправка Гусейнгулу ханом Бакинским своего посланника 

Мухаммед Селим бея в Петербург в 1796 г. [1, лл.6, 13об.-15об.,146, 158 

об.] вместе с обращениями других правителей Южного Кавказа 

послужило поводом для введения сюда правительством Екатерины II 

своих войск в 1796 г. под командованием генерал-поручика В.Зубова. 

Причиной же похода было вторжение в 1795 г. Ага Мухаммеда в Южный 

Кавказ, которое ударило по планам России в данном регионе. После 

занятия Баку комендантом бакинской крепости был назначен ближайший 

сподвижник В.Зубова в этом походе П.Д.Цицианов, ярый проводник 

колонизаторской политики царизма [7, 284-285]. 

Русское правительство предполагало сделать Баку главной базой 

снабжения войск и одновременно крупным торговым центром. Были 

составлены проекты исправления и укрепления бакинского порта. Для 

проведения работ по укреплению порта были отпущены деньги и 

направлены мастера из Петербурга. Укрепление Баку для Российского 

государства являлось настолько важным, что если на постройку крепости 

в Руссей-Булаке было намечено отпустить 10 838 руб., в Тарках – 9 063 

руб., то для Баку намечалось ассигновать 283 839 руб. [1 оп. 77/1, 

лл.57об.-58]. Кроме того, русское правительство намеревалось учредить в 

пяти портах Каспийского моря, в том числе и в бакинском «безопасное 

убежище для торговцев, приезжающих» т.е. «таможни на лучшем 

основании …» [9, л.7]. 

И хотя этим мероприятиям не суждено было осуществиться [10, 

л.264; л.297], они ясно и чётко показывают место Баку в восточной 

политике России и каким ценным приобретением явился захват этого 

города. Вместе с тем, поход В.Зубова явился первым действенным шагом 

русского правительства в продолжение той экспансионистской политики, 

которую начал Пётр I в данном регионе. Поход как бы заложил основу в 

процессе дальнейшей ликвидации независимых азербайджанских ханств, 

в том числе и Бакинского со столицей в городе Баку. 

Несмотря на то, что населению Баку, в том числе и бакинскому 

хану был нанесён чувствительный ущерб при выводе русских войск в 

1796 г. [1, оп 77/6, лл.451-452об., 454-454об.], в связи с чем Гусейнгулу 

хан ещё более ущемлял интересы русских купцов,  увеличивая с них 

пошлины [1, оп 77/6,  лл.222-223-223об.,], бакинский правитель вынужден 

был вести политику лавирования между Каджарским государством и 

Россией на рубеже XVIII – начале XIX  вв. в целях сохранения своей 

власти и независимости ханства [1 ф. 1-6, лл.1-1об., 5об.-8об.]. 
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Русское государство, не отказываясь от своих традиционных приёмов 

использования обращений азербайджанских правителей в качестве 

повода, интенсивно готовилось с воцарением на престол Александра I 

(1801 г.) к захвату ряда городов Азербайджана и понимало особую 

важность занятия Баку с присоединением 12 сентября 1801 года  Грузии к 

России, так как возникла настоятельная потребность установить связь с 

Баку и Каспийским морем. Однако  Цицианова, на которого была 

возложена эта задача, постигла неудача в мирном урегулировании 

отношений с Гусейнгулу ханом Бакинским. Планы Цицианова 

относительно т.н. мирного принятия Гусейнгулу хана в подданство 

Российской империи потерпели полный крах. Вынужденный перед лицом 

грозного русского оружия подписать соглашение о принятии в подданство 

России  Гусейнгулу хан вскоре расторгает его [2,300.]. Угроза 

шемахинского хана, и самое главное, бесчинства русских войск во главе с 

генералом Гуляковым на территории Джаро-Балакенских джамаатов в 

1803 г., повторное разорение джамаатов в 1804 г., а вслед за этим 

завоевание Гянджинского ханства и убийство Джавад хана Гянджинского 

[8, 3-4] окончательно показали Гусейнгулу хану подлинное лицо царского 

правительства и бессмысленность обращений бакинского правителя к 

Русскому государству, стремившему реализовать только 

экспансионистские цели в отношении азербайджанских ханств, в том 

числе и Баку. 

Но действия русского правительства, направленные в ходе I 

русско-иранской войны (1804-1813 гг.) на принуждение Гусейнгулу хана 

вступить в подданство России уже силой оружия и на этот раз оказались 

безуспешными. Упорное сопротивление Гусейнгулу хана вынудило 

Завалишина, под командованием которого 12 августа 1805 г. была 

отправлена в Баку русская эскадра, прекратить начавшуюся 

бомбардировку Баку, и отправиться на остров Сары близ Ленкорани [10, 

ф.846,1805-1806, д.6164, лл.29-30]. Настырность и целеустремлённость 

русского правительства в отношении захвата Бакинского ханства и в 

первую очередь его столицы, колонизаторская направленность действий 

Цицианова, выступившего из Гянджи и соединившегося в двух верстах от 

Баку с десантными войсками Завалишина в целях скорейшего разрешения 

вопроса, привели к его убийству 8 февраля 1806 г. под стенами этого 

города [6, 383]. Если Цицианов, ярый проводник жесткой 

колонизаторской  политики царизма, человек, свысока смотревший на 

мусульман и, безусловно, не допускавший и мысли о возможном  

существовании независимых азербайджанских ханств, в первую очередь 

России без Баку, стремился претворить в жизнь захватнические замыслы  
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царского правительства, то «русская ориентация» Гусейнгулу хана, 

выраженная в его обращениях к Русскому государству за поддержкой, 

объясняется только феодальными интересами бакинского правителя в 

целях самоутверждения и сохранения своей независимости в борьбе с 

иранской опасностью. 

Придавая скорейшему занятию Бакинского ханства большую 

важность, так как потеря Баку в момент русско-иранской войны могла 

угрожать дальнейшему пребыванию в составе России ранее занятых 

территорий [10, ф 1-13,1806, д 2,л.224; лл.233-233 об.], генералу Глазенапу 

предписывалось «воздержаться от новых завоеваний впредь до 

удобнейшего времени, за исключением занятия Баку, яко лучшей гавани 

на Каспийском море» [1,ф. 1-13, 1806, д 2 лл.87 об.-88]. 

Как только русские войска во главе с генерал-аншефом 

Булгаковым, сменившим Глазенапа, подступили к городу 3 октября 1806 

г. жители Баку, оставшиеся без главы  (Гусейнгулу хан бежал со своей 

семьей в Иран) и опасавшиеся возмездия за убийство Цицианова 

вынуждены были отворить крепостные ворота перед русскими войсками 

[1,ф 10,1803, д 3, лл.116об.-117]. В тот же день бакинский хан со всем его 

потомством был низложен, а жители приведены к присяге на 

верноподданство [1, ф.10, д 2, лл.182-182 об.]. Однако, чтобы оправдать 

эту аннексию и придать ей форму якобы добровольного признания 

бакинцами русского правления, Булгаков вынудил одного из местных 

беев Мамед бея отправиться 9 октября 1806 г. от имени бакинцев в 

Петербург с письмом об «изъявлении от всего бакинского народа 

благодарности за пощаду, и за принятие их в подданство» [11, ф.2, оп.1, 

1806, д.118]. 

Согласно Гюлистанскому  (12 октября 1813 г.) и Туркменчайскому 

(10 февраля 1828 г.) мирным договорам, заключённым между Россией и 

Ираном в результате первой и второй русско-иранских войн (1804-1813 и 

1826-1828) Бакинское ханство в числе других ханств Азербайджана  

оказалось в составе Российской империи [12, .210-217]. Тем самым Баку 

была предначертана роль нефтяного придатка российской 

промышленности, какую он должен был исполнять в последующую эпоху. 

Таким образом, Россия претворила в жизнь восточную политику 

овладения Баку, а через него свои далекоидущие цели. 

Сегодня Азербайджан, столицей которого является Баку, 

представляет собой независимую республику и отношения её с Россией и 

Ираном, достигшие иной степени развития, отражаются в новых 

международных договорах, но ни в коей мере не следует забывать уроки 

истории. Изучение исторического прошлого Баку, как и Азербайджан в  
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целом, имеет важное значение для координации российской политики в 

Азербайджане, так и политики Азербайджана в отношение соседних 

государств. В свою очередь, новый подход к вопросам международных 

отношений способствует осмыслению истоков внешней политики России, 

что является необходимым при определении приоритетов внешней 

политики как России, так и Азербайджана. 

                                      

                                Литература 

1. Архив Внешней Политики Российской Империи (АВПРИ), 

2. Ашурбейли С.Б. История города Баку. – Баку, 1992. 

3. Бурнашев С. Описание областей Адребижанских в Персии и их 

политического состояния, сделанное Бурнашевым в 1786 г. – Курск, 

1793. 

4. Берже А.П. Граф Войнович в Персии в 1781 г. – «Русская старина», 

т.32, 1881. 

5. Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г. – 

СПб., 1869, ч.2. 

6. Государственный Архив Астраханской области (ГААО)  

7. История царствования императора Александра I и Россия в его время. 

Т.1, – СПб., 1869.  

8. История Азербайджана, т.2. Баку, 1960. 

9. Российский Государственный Военно-исторический Архив (РГВИА)  

10. Российский Государственный Архив Военно-морского флота 

(РГАВМФ) 

11.  Центральный Государственный Исторический Архив Республики 

Грузии (ЦГИАРГ) 

12.  Юзефович Т. Договоры России с Востоком. – СПб., 1869. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188  

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları   

Tourism and hospitality studies 

 

UOT 94 (479.24)                                                           Kamran İSMAYILOV  

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 

ismayilov-kamran@mail.ru 

 

 

Azərbaycan Cümhuriyyəti – milli-mənəvi inkişaf və tolerant 

birgəyaşayiş nümunəsi 

 

The First Azerbaijan Republic is an example of national-spiritual 

development and tolerant co-existence 

 

Первая Азербайджанская Республика – образец национально-

духовного развития и толерантного сосуществования 

 

Xülasə:Təqdim olunan məqalədə Azərbaycan Cümhuriyyətinin vətəndaş 

cəmiyyəti və milli tolerantlıq prinsiplərinə əsaslanan siyasəti təhlil olunur. Qeyd 

edilir ki, Cümhuriyyət dövründə həyata keçirilmiş siyasi, hüquqi və mənəvi-

mədəni isahatlar ölkədə modern dövlət querulmasını, etnik və dini 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün insanları birləşdirən birgəyaşayış 

normalarının və multikultural dəyərlərin bərqərar olmasını nəzərdə tuturdu. 

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, milli məsələlələr, 

tolerantlıq, demokratik idarəçilik, bəşəri prinsiplər, tarixi təcrübə. 

 

Abstract:The present article analyzes the policy of the government of the 

first Azerbaijan Republic to create a democratic society based on the principles 

of civic harmony and national tolerance. It is noted that the political, legal and 

spiritual-cultural reforms implemented during the ADR period were aimed at 

creating a modern modernist state in the country, whose tolerance and 

multicultural values contributed to the unification of all people, regardless of 

their ethnic and religious affiliation. 

Keywords: Azerbaijan Democratic Republic, national relations, 

tolerance, democratic governance, historical experience. 

 

Резюме: В представленной статье анализируется политика 

правительства первой Азербайджанской республики по созданию 

демократического общества основанного на принципах гражданского 

согласия и национальной толерантности. Отмечается, что осуществленные 

в период АДР политические, правовые и духовно-культурные реформы 

имели целью создания в стране современного модернисткого государства,  
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толерантность и мультикультуральные ценности которого 

способствовали объединению всех людей, независимо от их этнической и 

религиозной принадлежности. 

Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика, 

национальные отношения, толерантность, демократическое управление, 

исторический опыт. 

 

* Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin 

İnkişafı Fondunun maliyyə yardımı ilə yerinə yetirilmişdir – Qrant № EİF-

KETPL-2-2015-1(25)-56/50/5 

 

2018-ci ildə Azərbaycan milli dövlətçilik tarixində xüsusi yer tutan 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 illiyi tamam olur. 

Azərbaycan dövlətinin başçısı İlham Əliyevin ilk milli dövlətimizin 100 illiyi 

ilə bağlı 16 may 2017-ci il tarixli fərmanında Cümhuriyyətin yaradılması XIX 

əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın yaşadığı parlaq mədəni 

yüksəliş mərhələsinin məntiqi yekunu kimi səciyyələndirilir və qeyd olunur ki, 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz üzərinə götürdüyü çətin tarixi vəzifəni 

imkanlarının ən son həddində çalışaraq şərəflə yerinə yetirdi. Azərbaycanın ilk 

Parlamenti və Hökuməti, dövlət aparatı təşkil edildi, ölkənin sərhədləri 

müəyyənləşdirildi, bayrağı, himni və gerbi yaradıldı, ana dili dövlət dili elan 

edildi, dövlət quruculuğu sahəsində ciddi tədbirlər həyata keçirildi. Ölkənin 

ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi təmin edildi, qısa müddətdə yüksək 

döyüş qabiliyyətli hərbi hissələr yaradıldı, milli tələblərə və demokratik 

prinsiplərə uyğun dövlət orqanları quruldu, maarifin və mədəniyyətin inkişafına 

xüsusi diqqət yetirildi, Azərbaycanın ilk universiteti təsis olundu, təhsil 

milliləşdirildi, xalqın sonrakı illərdə mədəni yüksəlişi üçün zəmin hazırlayan, 

ictimai fikir tarixi baxımından müstəsna əhəmiyyətli işlər görüldü. 

1991-ci ildə müstəqilliyinin bərpasına nail olarkən müasir Azərbaycan 

Respublikası özünün qədim dövlətçilik ənənələrinə sadiq qaldığını göstərdi, 

Xalq Cümhuriyyətinin siyasi və mənəvi varisi olmaqla onun üçrəngli bayrağını, 

gerbini, himnini bərpa edərək 1920-ci ildə Sovet Rusiyasının işqğalı nəticəsində 

dayandırılmış milli dövlət quruculuğu prosesini davam etdirdi. Azərbaycan 

xalqı Xalq Cümhuriyyətinin doğuluş günü olan 28 May gününü milli 

dövlətçiliyin bərpası günü, Respublika Günü olaraq təntənə ilə qeyd edir (3). 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təcavüzə məruz qaldığı üçün qarşıya 

qoyduğu məqsədlərə tam müvəffəq ola bilmədən süquta uğrasa da, onun 

şüurlarda bərqərar etdiyi müstəqillik ideyası unudulmadı. Azərbaycan xalqı 

ötən dövr ərzində milli dövlətçilik atributlarının bir çoxunu qoruyub saxlaya  
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bildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin həyata keçirməyə çalışdığı ideya və 

prinsiplər bu gün də harada yaşamalarından asılı olmayaraq bütün 

azərbaycanlıların mənəvi dəyərlər sistemini təşkil etmişdir. Hazırda 

Azərbaycanda həyata keçirilən mədəni-mənəvi siyasi xətt xalqımızın tarixi-

mədəni yaddaşını özünə qaytararaq milli mənlik şüurunun daha da 

möhkəmlənməsinə, azərbaycançılıq məfkurəsinin vahid davranış sisteminə 

çevrilməsinə xidmət edir. 

Azərbaycan dünyanın nadir ölkələrindəndir ki, burada heç zaman dini 

fanatizm, ksenofobiya, antisemitizm olmamışdır. Bu torpaqda illərlə müxtəlif 

xalqların və dinlərin nümayəndələri mehriban qonşuluq şəraitində yaşamış, 

ölkəmizdə yaşayan etnik qrupların və millətlərin dillərinin, mədəniyyətlərinin, 

adət-ənənələriini qorunub saxlanılması sahəsində zəngin təcrübə toplanmışdır. 

Bu baxımdan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin milli və dini problemlərin 

həlledilməsi sahəsində əldə etdiyi qısa, lakin unikal təcrübə geniş öyrənilməli 

və yayılmalıdır.  

Cümhuriyyət dövründə Azərbaycanda millətlərarası və dinlərarası 

dialoqun həyata keçirilməsi sahəsində atılmaş mütərəqqi addımlar əslində 

hansısa xarici təzyiq və diktələrin, beynəlxalq və geosiyasi şəraitin təsiri altında 

deyil, məhz Azərbaycan dövlətnin iradəsinin nəticəsi idi. Nəzərə almaq lazımdır 

ki, bu siyasət elə bir dövrdə həyata keçirilirdi ki, həmin dövrdə insan hüquq və 

azadlıqlarını, milli və dini azlıqların hüquqlarını müdafiə edən nə nüfuzlu 

beynəlxalq təşkilatlar, nə də təsirli dövlətüstü hüquq normaları və sənədlər 

mövcud deyildi. Buna baxmayaraq Azərbaycan Cümhuriyyəti milli-dini 

məsələləri özündə ehtiva edən özünəməxsus normalar sistemi formalaşdırmağa 

nail olmuşdu. Cümhuriyyətin siyasi və mədəni elitası xalqın tarixi-mənəvi 

dəyərlərinə söykənərək, eyni zamanda onun gələcək taleyini düşünərək vahid 

dövlət çərçivəsində polietnik və çoxkonfessiyalı cəmiyyət yaratmağa nail 

olmuşdular. Demək olar ki, bütün ölkələrdə, o cümlədən, keşmiş Rusiya 

imperiyasının xarabalıqları üzərində bərqərar olmuş ölkələrdə sosial, siyasi, 

milli, dini ziddiyyətlərin və çəkişmələrin tüğyan etdiyi bir dövrdə AXC 

millətlərarası və dinlərarası sülhün və dialoqun məhsuldar oazisi idi. 

Ksenofobiya, etnik-milli dözümsüzlük və onların doğurduğu milli münaqişələr, 

qırğınlar, deportasiyalar, qaçqınlıq və digər sosial təlatümlər təkcə müstəqillik 

əldə etmiş dövlətlərdə deyil, elə Avropanın oturuşmuş ölkələrində belə adi hala 

çevrilmişdi. Elə qonşu Ermənistanda hazırda mövcud olan monoetnik, ksenofob 

cəmiyyətin yaradılması istiqamətində ilk addımlar elə məhz 1918-ci ildə Ararat 

Respublikasının yaradılması ilə və hətta ondan əvvəl atılmış, yüz minlərlə 

qeyri-erməni öldürülmüş və deportasiya edilmiş, bununla da Daşnaksütyun 

partiyasının və digər erməni siyasi qüvvələrinin əsrlərlə işləyib hazırladıqları 

“Türksüz Ermənistan” layihəsinin əməli gerçəkləşdirilməsinə başlanılmışdı.  
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Halbuki, Ararat Respublikasının yaranmasına qədər bu dövlətin təşkil 

olunduğu İrəvan quberniyasının və 1921-ci ildə Sovet Rusiyasının Ermənistana 

“peşkəş etdiyi” Zəngəzur qəzasının əhalisinin əksəriyyətini Azərbaycan türkləri 

təşkil edirdilər. Bunu dövrün statistik məlumatları da təsdiq edir. Əslində 1918-

ci ildə Bakıda və Azərbaycanın digər bölgələrində törədilmiş türk-müsəlman 

soyqırımları da elə bu layihənin tərkib hissəsu idi.  

Cümhuriyyət hökuməti ölkədə mövcud olan dini-etnik sabitliyi qoruyub 

saxlamaqla yanaşı, multikultural birgəyaşayışın modern normalarını da 

yaradırdı. Əslində həmin dövrdə Azərbaycan hökumətinin və parlamentinin 

qəbul etdiyi bütün normativ hüquqi aktlar, qanun və qərarlar bu vəzifələrin 

həyata keçirilməsinə hesablanırdı. Nəticədə hüquq və azadlıqların təmin edilmə 

səviyyəsinə görə AXC mübaliğəsiz olaraq dövrün demokratiya siyahısında ön 

sıralarda adı çəkilən bir çox dövlətlərdən daha öndə idi.  

Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan hökuməti ermənilər də daxil 

olmaqla digər  

millətlərə qarşı hər hansı ayrı-seçkilik hərəkətlərinin baş verməsinə 

imkan verməmiş, əksinə milliyyətindən, dinindən, sosial, siyasi 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlarına bərabər hüquqlar 

vermişdir. Bunu Azərbaycan parlamentində, icra hakimiyyətində, yerli 

hakimiyyət strukturlarında, məhkəmə və ədliyyə orqanlarında, bütün digər 

sahələrdə milli və dini azlıqların nümayəndələrinin təmsilçiliyi də təsdiq edir. 

Azərbaycan hökumətinin multikultural dəyərlərə, milli dialoqa sadiqliyinin 

bariz nümunəsi kimi, parlamentin yaradılması ilə bağlı Azərbaycan Milli 

Şurasının 1918-cu il noyabrın 29-da bütün Azərbaycan əhalisinə 

Müraciətnaməsini göstərmək olar. Milliyyətindən, dini mənsubiyyətindən, 

ölkədə yaşadığı müddətdən asılı olmayaraq bütün vətəndaşları yeni dövlətin 

qurulması prosesində iştirak etməyə dəvət edən Müraciətnamədə vurğulanırdı: 

“bizə fəlakət və səfalətdən başqa bir şey verməyən ədavət və ixtilafı tərk 

edəlim, müqəddətad tarixiyyə hamımız bir yerdə yaşamaq məcburiyyətində 

bulundurur. Yeni başlayan həyatın təbii məşəqqətlərini asanlıqla çəkmək və 

müşkül mənzillərinə rahatlıqla köçmək və yeni həyata ləyaqət qazanmaq üçün 

yaşayışımızı məqul və insani əsaslar üzərində quralım, yekdigərimizi sevəlim, 

bir-birimizə ehtiam edəlim”. Bütün Azərbaycan vətəndaşlarının “bilafərq millət 

və məzhəb” bir vətənin övladları olduğunu qeyd edən Milli Şura “ümumi 

vətəndə müştərəq həyatlarını qurmaq və bərabərlikdə öz səadətlərini 

hazırlamaq” üçün onları bir-birlərinə əl uzatmağa və yardım etməyə çağırır, 

milli azlıqların və məmləkətin vilayətlərinin vəkillərini (nümayəndələrini) 

tezliklə açılacaq Məclisi-məbusanın (parlamentin) işində iştirak etməyə dəvət 

edirdi. M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərlik etdiyi Milli Şura bu xüsusda ən böyük  
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məsuliyyətin və ən ağır vəzifənin bu torpaq üzərində yaşayanların ən böyük 

əksəriyyətini təşkil edən Azərbaycan türklərinə, müsəlman camaatına 

düşdüyünü bildirərək onlardan “daha ziyadə fədakar və daha ziyadə 

mütəhəmmül bulunmalarını” arzu edirdi (7, с.80-81). 

Azərbaycan hökuməti ölkədə yaşayan milli azlıqların mili-mədəni 

ehtiyaclarının təmin edilməsi üşün zəruri şəraitin yaradılmasna çalışırdı. 

Cümhuriyyət dövründə ölkədə onlarla milli-etnik cəmiyyətlər, icmalar, 

komitələr, şuralar fəaliyyət göstərirdi. Onların arasında erməni, rus, yəhudi, 

alman, ukrayna, gürcü və s. millətləri təmsil edən təşkilatlar da var idi. 

Milli təşkilatlar arasında fəallığı ilə seçilən təşkilatlardan biri də Bakı 

yəhudi milli şurası idi ki, onun nəzdində bir çox mədəni-maarif və xeyriyyə 

cəmiyyətləri (sionistlər, bundçular, ortodokslar və s.) fəaliyyət göstərirdi. 

Cəmiyyəti Azərbaycan parlamentində doktor M.Quxman təmsil edirdi. Adı 

çəkilən cəmiyyətdən başqa Bakıda “Leon Peres” cəmiyyəti, “Ezras Axim” 

xeyriyyə cəmiyyəti, “Hersl” yəhudi xalq klubu təşkil olunmuşdu. Təkcə 

yəhudilərin Bakıda bir neçə qəzeti («Бакинское слово», «Еврейская воля», , 

«Кавказер Вохенблат», «Кавказский еврейский вестник», «Палестина» və 

s.) nəşr edilirdi (8, s.195-210). Ermənilərin təkcə Bakıda ondan çox milli 

cəmiyyəti mövcud idi.  

Milli azlıqların ehtiyacları üçün vəsait ayrılması ilə bağlı hökumət bir 

neçə dəfə qəra qəbul etmişdi. Azərbaycanda olan tolerantlığın nəticəsi idi ki, 

digər xalqların nümayəndələri, o cümlədən yəhudilər respublikanın ictimai-

siyasi, mədəni həyatında yaxından iştirak edirdilər. Quxman Azərbaycan 

parlamentindəki ilk çxışında yəhudilərin Azərbaycanda demokratik dövlət 

quruculuğunda yaxından iştirak edəcəklərini əmin etmişdi. Azərbaycan 

parlamentində milli azlıqlar olan almanların (L.Y.Kun), polyakların 

(S.A.Vonsoviç), ukraynalıların (V.Kujum) nümayəndələri var idi. 

Azərbaycanda yaşayan ermənilərlə milli barışığa nail olmaq üçün onlara bir növ 

imtiyazlı şərait yaradılmışdı. Ermənilər Azərbaycan parlamentində iki fraksiya 

və 11 deputatla təmsil olunmuşdular, onların məktəbləri, mədəni-maarif, dini 

təşkilatları, xeyriyyə cəmiyyətləri üçün dövlət vəsaitləri ayrılırdı. Qarabağ 

erməniləri ilə bağlanmış szişə uyğun olaraq 1919-cu il oktaybrın 1-dən 

Qarabağın erməni xalq məktəbləri üçün xüsusi təftiş bölməsi yaradılmış, 

müfəttiş vəzifəsinə isə erməni R.N.Şahnazarov təyin edilmişdi. Elə həmin ayda 

Qarabağ ermənilərinin mədəni müəddaratı haqqında əsasnamə hazırlanması 

haqqında Maarif nazirliyinə Nazirlər Kabinetinin sədrinin xüsusi sərəncamı 

daxil olmuşdu (5, c.226). Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxtəlif millətlərin 

və etnik qrupların təşkil etdikləri xalq məktəbləri Maarif nazirliyi tərəfindən 

subsidiyalar alırdılar. Maarif nazirliyinin, Himayədarlıq nazirliyinin, milli 

cəmiyyətlərin müraciəti əsasında müxtəlif icmalara məxsus məktəblərə və  
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xeyriyyə cəmiyyətlərinə vəsaitin ayrılması haqqında Azərbaycan parlamenti 

qanunlar, hökumət isə qərarlar qəbul etmişdi. Bu zaman milliyyətindən asılı 

olmayaraq bütün cəmiyyətlərə yardım eyni əsaslarla göstərilirdi (5, c.225-226). 

Qarabağın erməni müəllimlərinə paylanmaq üçün yardım kimi 1 milyon rubl 

vəsait ayrılmışdı. Yəhudi məktəblərinə maliyyə dəstəyi göstərmək məzmunlu 2 

dəfə hökumət qərarı verilmişdi. 1919-cu il martın 10-da və sentyabrın 27-də 

qəbul edilmiş qərarlarda hər iki tarixdə yəhudi məktəblərinə 25000 rubl maliyyə 

yardımı göstərilməsi, həmin məktəblərin sonrakı mövcudiyyəti üçün maddi 

təminatının Bakı şəhər özünüidarəsinə təklif edilməsi tapşırılırdı.  

Nazirlik və müəssisələrin rəhbər əməkdaşları arasında Azərbaycanda 

yaşayan bütün millətlərin nümayəndələri var idi. Əlbəttə, bu zaman milli 

azlıqlar üçün kvotaların müəyyənləşdirildiyi parlamentdıən fərqli olaraq, 

idarəetmə orqanlarında onların milli mənsubiyyəti deyil, bilik və bacar ıqları, 

professionallığı əsas götürülüdü. Azərbaycan hökumətində ən mühüm 

vəzifələrdən olan Himayədarılq nazirinin müavini və Maliyyə nazirinin 

müavini, Mərkəzi bankın sədri yəhudi millətinin nümayəndələri olan Y.Gindesv 

və M.Abezqauz idilər. Nazirlik və idarəetmə strukturlarında xeyli erməni ən 

yüksək vəzifələr tuturdular. Bunu Azərbaycan Cümhuriyyətinin 1920-ci il üçün 

“Ünvan-təqvimi”ndə öz əksini tapmış nazirlik və idarələrin tərkibi haqqında 

məlumatlar da təsiq edir. Azərbaycan hökumətinin IV kabineti təşkil olunarkən 

onun tərkibinə Daşnaksütyun fraksiyasından X.Amazpur portfelsiz nazir kimi 

daxil edilmişdi. 

Hökumət qəzeti olan “Azərbaycan” qəzetində, digər mətbuat 

orqanlarında Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların mədəni həyatı geniş 

işıqlandırılır, etnik cəmiyyətlərin keçirdikləri mədəni-maarif tədbirləri haqqında 

hər nömrədə məlumatlar, elan və bildirişlər yerləşdirilirdi.  

Maraqlıdır ki, Azərbaycan mətbuatının səhifələrində həmin dövrdə müxtəlif 

ölkələrdə yəhudi qırğınları haqqında mütamadi məlumatlar dərc edilir, 

qırğınlardan zərər görmüş insanlara yardım göstərmək üçün elanlar verilirdi. 

Yardım göstərənlər arasında çoxlu azərbaycanlıların da adına rast gəlmək olar 

(6, 1919, 24 апреля, 21 мая, 18 июня). 

Azərbaycan hökuməti insan ləyaqətini alçaldan bütün milli və dini 

məhdudiyətləri ləğv edilməsinə nail olmuşdu. Bu baxımdan Azərbaycan 

vətəndaşlığı haqqında qanun bütün vətəndaşlar üçün bərabər hüqüq və 

azadlıqları təmin edirdi. Milli və dini azlıqların nümayəndələrinin hüquq və 

azadlıqlarının pozulması dövlət əleyhinə cinayətə bərabər tutulurdu. 

Cümhuriyyət hökumətinin milli inkişafın təmin edilməsi sahəsində atdığı 

mühüm addımlardan biri tədris müəssisələrinin milliləşdirilməsinin həyata 

keçirilməsi oldu. 1918-ci il avqustun 28-də Azərbaycan hökuməti məktəblərin  
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milliləşdirilməsi haqqında tarixi qərar qəbul etməklə Azərbaycan övladlarına öz 

doğma dilllərində təhsil almaq, öz tarixini, ədəbiyyatını, mədəniyyətini 

öyrənmək imkanını yaratdı. Sonrakı dövrdə Bakı politexnik və kommersiya 

məktəbləri, 3-cü və 4-cü  kişi və 2-ci, 3-cü, 4-cü qadın gimnaziyaları istisna 

olmaqla bütün orta tədris müəssisələri milliləşdirilmişdi. Bir sıra məktəblərdə 

milliləşdirilmə 2-ci və hətta 3-cü siniflərdən başlanılmışdı. Milliləşdirməni daha 

səmərəli şəkildə tətbiq etmək üçün Maarif nazirliyi tərəfindən 1919-cu ilin 

yayında orta və ibtidai məktəblərin milliləşdirilmiş sinifləri üçün müəllimlər 

hazırlayan xüsusi qısamüddətli pedaqoji kurslar təşkil olunmuşdu. Belə kurslar 

Bakıda, Gəncədə, Nuxada (kişi və qadın kursları), Şuşada, Qazaxda, Qusarda, 

Salyanda və Zaqatalada (yalnız kişi kursları) təşkil edilmişdi. İlk tədris 

müddətində hər bir kursda 50 nəfər təhsil almış və onlar kursları bitirdikdən 

sonra məktəblərə göndərilmişdi. Əlavə olaraq Türkiyədən 50 müəllim də dəvət 

edilmişdi. Maarif nazirliyi ölkədə rus dilində təhsilin geniş yayıldığını və 

milliləşdirmənin tədricən həyata keçirilməsinin vacibliyini dərk edərək təlimin 

rus dilində aparıldığı siniflərin də fəaliyyət göstərməsini məqbul hesab edirdi. 

Ancaq tədrisin rus dilində olduğu məktəb və siniflərdə, həftədə 3-4 saat olmaqla 

türk (Azərbaycan) dilinin tədrisi icbari hesab edilirdi. Milliləşdirmənin uğurla 

keçirilməsini təmin etmək üçün ən mühüm amil olan dərslik məsələsi də diqqət 

mərkəzində saxlanılırdı. Maarif nazirliyinin nəzdində nazir Şahsuvarovun 

sədrliyi ilə türk dilində dərsliklərin hazırlanması və nəşri üzrə xüsusi komissiya 

yaradılmışdı (5, c.228). Bundan əlavə dərsliklərin Azərbaycan dilinə tərcüməsi 

məsələləri ilə məşğul olan xüsusi komissiya təşkil olundu. Qısa müddət ərzində 

milli məktəblər üçün əlifba, hesab, ədəbiyyat, türk dili, tarix, cəbr, coğrafiya, 

hikmətdərslikləri hazırlandı. Cümhuriyyət dövründə mütərəqqi təşəbbüslərdən 

biri də əlifba islahatı məsələsininin ictimai müzakuirələrə çıxarılması oldu. 

Yeni əlifbanın zəruriliyi haqqında dövri mətbuatda Azərbaycanın görkəmli 

ziyalılarının məqalələri dərc olunurdu. 1919-cu ildə Azərbaycan Cümhuriyyəti 

hökuməti xalqın kütləvi təhsilə cəlb olunması və marifləndirilməsi işində 

mürəkkəb ərəb əlifbasının çətinliyini başa düşərək onun latın qrafikalı əlifba ilə 

əvəz edilməsini nəzrdə tutan əlifba islahatını həyata keçirilməsini planlaşdırmış, 

bu məqsədlə xüsusi komissiya təşkil edilmişdi. Xudadat bəy Məlikaslanovun 

sədrliyi altında fəaliyyət göstərən komissiya latın əlifbasına keçirilməsini zəruri 

hesab etmişdi. Abdulla bəy Əfəndiyev Maarif Nazirliyinə latın şrifti ilə yeni 

türk əlifbasını təqdim etmişdi.  

Əlbəttə, maarif və idarəetmə sahəsində sahəsində milliləşdirməni həyata 

keçirərəkən, təhsilin inkişafı istiqamətində təsirli addımlar atarkən Azərbaycan 

hökuməti  

respublikanın milli-etnik şəraitini və çarizm dövründə formalaşmış təhsil 

sisteminin yaratdığı reallıqları da nəzərə alır, bu sahədə hər hansı disbalansın  
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yaranmasına, milli əlamətlərə görə insanların təhsil almaq hüququnun 

tapdalanmasına yol vermirdi. Bunu Bakı Dövlət Universitetinin təsis olunduğu 

1919-cu ildə universitetin ilk tələbə heyətinin milli tərkibi də təsdiq edir. Belə 

ki, universitetin I kursuna qəbul olunmuş 1094 tələbənin 366 yəhudi, 209 rus, 

181 eməni, 27 polyak və alman, 13 gürcü, 1 yunan idi, tələbələr arasında cəmi 

297 müsəlman var idi (5, c.227). 

Azərbaycanda məktəb quruculuğu işinə “Türk müəllimləri ittifaqı”nın 

yaradılması əhəmiyyətli təsir göstərdi. 1919-cu ildə avqustun 20-dən sentyabrın 

1-dək Azərbaycan müəllimlərinin qurultayı keçirildi. Qurultayda yeni proqram 

və dərsliklərin hazırlanması, müəllimlər seminariyaları və kurslarının açılması, 

məktəblərin abadlaşdırılması və yenilərinin tikilməsi, müəllimlərin maddi 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və digər bu kimi mühüm məsələlərə baxıldı. 

Ölkədə siyasi durumun müzakirəsi zamanı aşağıdakı qətnamə qəbul olundu: 

“Azərbaycan müəllimləri xalq kütlələri arasında Vətən müstəqilliyinin 

möhkəmləndirilməsi, sağdan və ya soldan hər hansı bir təhlükə zamanı onun 

müdafiəsi üçün fədakarlıq və vətənpərvərlik mövqeyi baxımından güclü, 

mütəmadi iş aparmalıdırlar”.  

Parlamentin 1918-ci il 26 dekabr tarixli iclasında baş nazir Fətəli xan 

Xoyski qeyd edirdi ki, hər kəsə imkan verilməlidir ki, öz ana dilində məktəb 

açıb oxusun. Oxumuz mənim sizin ilə danışdığım kimi olar. Maarif nəzarəti ana 

dilində milli məktəblər ilə bərabər sənət məktəblərinə də böyük əhəmiyyət 

verməlidir. Çünki bizə hamıdan artıq sənət məktəbləri lazımdır (2, s.125). 

F.X.Xoyski 1918-ci il dekabrın 25-də öz hökumətinin proqramı ilə bağlı 

çıxışında milli məsələni mühümlüyünə diqqəti cəlb edərək göstərirdi ki, bir 

məmləkətdə yaşayan millətlər özlərini o dövlətin övladı kimi görməlidirlər. Biz 

müsəlman türk milləti də heç bir zaman özümüzü vətənə övlad görməmişik. 

İndi hamı millətləri bir vətənin övladı kimi görməli və bizlər özlərimizə 

istəməyəcəyiz şeyləri digərlərinə də istəməməliyik. Bizim içərimizdə yüz illərlə 

yaşayan millətlər var. O millətlərdən biri də erməni millətidir. Onlar bizim 

aramızda bir para ixtilaflar sadir olmuşdur. Gərək erməni milləti də türk milləti 

də unutmayalar ki, bunlar min illər ilə yaşayacaqlar. Bunların hamısını hökumət 

gərək nəzərdə götürsün (2, s.125). 

Bütün məktəblərdə qeyri-müsəlman şagirdlər üçün ilahiyyat dərsləri 

keçilirdi. Əgər qeyri-millətlərdən olan şagirdlərin sayı 10 nəfərdən yuxarı idisə, 

onlara ana dili dərsləri keçilirdi. Özü də bu məktəblərdə ilahiyyat və ana dili 

dərslərinin xərcini dövlət öz xəzinəsindən ödəyirdi. Xristian dininə etiqad edən 

müəllim və şagirdlər üçün istirahət günü cümə günü əvəzinə bazar günü idi. 

Dini bayramların da keçirilməsinə icazə verilirdi.  

Hökumət qaçqınlara, yetimlərə münasibətdə də hər hansı milli ayrı- 
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seçkiliyə yol vermirdi, bunu ölkənin müxtəlif yerləində (Bakıda, Gəncədə, 

Şəkidə) erməni yetimlər üçün yetimxanaların təşkil edilməsi, onların ərzaq 

təminatını dövlətin üzərinə qoyulması da təsdiq edir. Təkcə Nuxa şəhərində 

erməni yetimlər üçün 290 nəfərlik 2 sığınacaq təşkil edilmişdi. 

Xüsusi diqqət yetirilən daha bir sahə türk qadınlarının maariflənməsi idi. 

1919-cu il mart ayının 24-də Azərbaycan milli gimnaziyasında qadınlar üçün 

kursların təntənəli açılışı oldu. Bu mərasimdə 120 azərbaycanlı qadın iştirak 

etdi. 1920-ci ilin yanvarında artıq 200 azərbaycanlı qadın burada savad alırdı. 

1920-ci il aprel ayının 1-dən Azərbaycan dilini öyrənmək üçün qadın kursları 

açılmışdı. Kurslarda təhsil pulsuz idi.  

Yeri gəlmişkən, AXC-nin dünya fikrində və hüquq praktikasında ən 

mühüm məziyyətlərindən biri qadın hüquqları məsələsinin ictimai 

müzakirələrdən əməli müstəviyə keçirilməsi təşəbbüsü ilə bağlıdır. AXC-nin 

yaradılması haqqında İstiqlal Bəyannaməsinin IV maddəsində millət və cins 

fərqi qoyulmadan bütün vətəndaşların bərabərlik hüququ təsbit edilmişdi. Bütün 

Avropa və Asiya məkanında ilk dəfə olaraq qadınlara seçki hüququ verilməsi də 

məhz AXC-yə aiddir. Bu, bir tərəfdən gənc Azərbaycan dövlətinin qadın 

azadlığı məsələsində prinsipial mövqeyi, digər tərəfdən isə Cümhuriyyətin 

çağdaş demokratik və liberal dəyərlərə sadiqliyinin bariz nümunəsi idi. Əlbəttə, 

bu çox çətin və ağır bir proses idi. Çünki, Azərbaycan cəmiyyətinin 

əksəriyyətini təşkil edən konservativ, patriarxal hissəsi bu tip yeniliklərə çox 

inadlı müxalifət göstərirdi. Belə şəraitdə qadınların azadlığı problemini ortaya 

qoymaq, doğrudan da, böyük iradə tələb edirdi. Bütün siyasi partiyalar da ilk 

dəfə olaraq, öz proqram sənədlərində digər ictimai problemlərlə yanaşı, qadın 

azadlığı məsələsini də ön plana çəkirdilər. 

Azərbaycan qadını artıq öz sosial-siyasi statusunu, cəmiyyətdəki 

mövqeyini başa düşməyə başlayırdı. Yeri gəlmişkən, məhz ilk dəfə AXC 

dövründə çoxarvadlılığın ləğv edilməsi haqqında məsələ müzakirəyə 

çıxarılmışdı. Düzdür, o zaman bu problemi real həll etmək mümkün olmasa da, 

hər halda problemin qabardılması faktı Azərbaycan cəmiyyətinin elitar 

təbəqəsinin bu məsələnin necə ciddi narahat etdiyini göstərirdi.  

Bütövlükdə Azərbaycan Cümhuriyyətinin gender bərabərliyinin təmin 

olunması sahəsində götürdüyü xətt Azərbaycanın ümumavropa dəyərlərinə, 

bəşəri dəyərlər sadiqliyini nümayiş etdirdi. Maraqlıdır ki, sovet sistemi AXC-

nin bir çox demokratik dəyərlərindən imtina etsə də, qadın siyasəti sahəsində 

həyata keçirmək istədiyi prinsipləri yeni şəraitdə davam etdirmiş, xüsusən də, 

20-30-cu illərdə inzibati metodlar hesabına olsa belə, qadınların savadlanması, 

istehsala cəlb edilməsi, hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi istiqamətlərində 

mütərəqqi nəticələrə nail olmuşdur. 

Azərbaycan qadınının əsil yüksəliş dövrünün məhz XX əsrlə bağlı  
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olduğunu Heydər Əliyev də qeyd etmişdir: “tarixə nəzər salarkən böyük 

məmnuniyyət hissi ilə demək olar ki, Azərbaycan qadını XX əsrdə böyük, şanlı 

yol keçmiş və uğurlar əldə etmişdir. Çoxəsrlik tariximizdə demək olar ki, qadın 

heç vaxt XX əsrdəki dərəcədə yüksəlməmiş, heç vaxt bu zirvələrə çatmamışdır” 

(1, 1999, 8 mart). 

Maarif nurunun yayılmasında “Nəşri-Maarif”, “Nicat”, “Səfa”, “Səadət”, 

“Türk ocağı” və digər mədəni-maarif cəmiyyətlərinin misilsiz xidmətləri 

olmuşdur. 

Məktəblərdə türk xalqları tarixinin kursu fənni öyrənilirdi. Rusiya tarixi 

və Rusiya coğrafiyası dərsləri ləğv edildi. Bu fənlərin ümumi tarix və ümumi 

coğrafiyanın bir bölməsi kimi tədris edilməsinə başlandı.  

Hökumət müəllimlərə yüksək qayğı göstərirdi. Bu dövrdə müəllimlərin 

maaşı bir  neçə dəfə artırılmışdı. Müəllimlər aztapılan ilkin tələbat və ərzaq 

malları ilə təmin olunurdular. Şagirdlərə də qayğı göstərilirdi. Kasıb ailələrdən 

olan uşaqlar təhsil haqqından azad edilirdilər. Orta təhsil müəssisələrində bu cür 

şagirdlər üçün təqaüd təsis edilirdi.  

Kütləvi şüurda dövlətçilik ənənələrinin bərqərar olunması baxımından 

yeni dövlət atributlarının qəbulu, tarixi günlərin qeyd edilməsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edirdi. Mətbuatda üçrəngli milli bayrağın təbliği ilə bağlı 

yazılar dərc edilir, şairlər ona həsr edilmiş şerlər yazırdılar. AXC-nin dövlət 

bayrağı ilə bağlı Ü.Hacıbəyli "Bayrağımız saralmaz" məqaləsində yazırdı: 

"...Bayrağımız haqq bayrağıdır. O, bir millətin bəşəri hüquqlarının parçasıdır. 

Bir millətin ki, onun insan kimi yaşamağa haqqı vardır. Bir millətinki, daha əsir 

olmaq istəmir..." (1, 1919, 2 may). C.Cabbarlının, Ə.Cavadın Azərbaycan 

bayrağ haqqında şerlər xeyli şöhrət qazanmışdı. 1919-cu ilin martında 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin Dövlət gerbinin və möhürünün layihələrini tərtib 

etmək üçün müsabiqə elan olunmuşdu. Aprelin 20-dək layihələr təqdim 

olunmalı idi. 1920-ci il yanvarın 30-u tarixli qərarla hərbi orden layihələrinin, 

milli himnin, dövlət gerbi və möhürünün layihələrinin müsabiqəsini keçirmək 

müvafiq nazirliklərə tapşırılmışdı. Layihələrin əsas vəzifəsi Azərbaycanın 

müstəqillik rəmzi funksiyasını daşıması olmalı idi.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin beşiyində duran insanlarımız 

mükəmməl təhsil almış, öz dövrünün mütərəqqi dəyərlərinə yiyələnmiş dövlət 

xadimləri idilər. Onların bir çoxu nəinki Azərbaycanda, ümumən türk 

dünyasında və bütün Şərqdə tanınmış fikir adamları, ideoloqlar idilər. 

Cümhuriyyət qurucularının əksəriyyəti sözün əsil mənasında fenomenal 

şəxsiyyətlər idilər. Onların bir çoxu öz peşələrində mütəxəssis olmaqla bərabər 

millətin taleyüklü məsələlərinə dair qabaqcıl ideyalarla, nəzəriyyələrlə çıxış 

edən fikir adamları idilər. M.Ə.Rəsulzadə, Ə.M.Topçubaşov, Ü.b.Hacıbəyli və  
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başqaları millətin ümdə problemlərini ictimai müstəviyə çıxararaq nicat yolları 

göstərən, ictimai şüurun inkişafına güclü təkan verən mütəfəkkir və siyasi 

xadimlər idilər. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təkcə suveren dövlət anlayışını siyasi 

praktikaya gətirməklə kifayətlənməyərək, milli dövlətçiliyin əxlaq və 

mənəviyyat dəyərlərini də ortaya qoymağı bacardı. Bunun ən bariz nümünəsi 

cümhuriyyət xadimlərinin bizə bu gün də örnək ola biləcək sadə həyat tərzləri, 

milli maraqları şəxsi maraqlarından üstün tutmaq bacarıqları idi.  

AXC xalq hakimiyyətinin respublika formasını, ümumbəşəri tərəqqinin 

həm Qərb, həm də Şərq meyllərini özündə birləşdirirdi. Bununla əlaqədar 

olaraq bütün təşkilatlara, partiyalara eyni hüquqlar verilirdi. M.Ə.Rəsulzadə 

"Əsrimizin Siyavuşu” əsərində yazırdı: "Azərbaycan Cümhuriyyətinin əsas 

idarəsi bütün vətəndaşlarının bərabər hüquqla yaşaması üzərində qurulmuşdu. 

Burada hər bir insanın möhtərəm şəxs Azərbaycan vətəndaşı olduğu üçün 

hüququ saxlanılırdı. Burada bir sinif digər sinfə hakim deyildi. İnsan nə varına 

görə haqlı, nə də yoxsulluğuna görə haqsız görünürdü” (4, s.6). 

Azərbaycan Cümhuriyyəti milli və dini tolerantlıq baxımından dövrünün 

bütün demokratiyalarını üstələyirdi, onun siyasi həyatında, parlamentində 

mövcud olan pluralism isə bir çox məziyyətlərinə görə hətta parlament 

ənənələrinin yüz illərlə  ölçüldüyü əksər Qərb ölkələri üçün bir model idi. 

Cümhuriyyət dini dözümlülük baxımdan da bütün digər dövlətlərə nümunə 

rolunu oynayırdı.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın ruhunda milli dövlətçilik 

məfkurəsinin formalaşmasında və inkişafında aparıcı amilə çevrildi. Sovet 

rejimi milli tarix yaddaşımızdan Cümhuriyyət dövrünü silib atmağa nə qədər 

çalışsa da buna nail ola bilmədi. Milli dövlət süqut etsə də, xalqın şüurundan 

milli məfkurəni, milli dövlətçilik ideyalarını çıxrmaq mümkün olmadı.  

Cümhuriyyət dövründə bütün dünyada özünü siyasi-hüquqi cəhətdən 

təsdiq etməsi, beynəlxalq hüququn subyektinə çevrilməsi sayəsində Aərbaycan 

1920-ci ildən sonra da öz ərazisinə və dövlətçilik atributlarına malik dövlət kimi 

mövcudluğunu davam etdirməyə imkan verdi, onun dünyanın siyasi 

xəritəsindən silinməsinin qarşısını aldı.  

1991-ci ildə yenidən mütəqilliyinə qovuşmuş Azərbaycan Respublikası 

özünü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hüquqi varisi elan etməklə həm də 

onun dəyərələrinə və ənənələrinə sadiqliyini bəyan etdi. Cümhuriyyətin 

atributlarını bərpa edən müasir Azərbaycan Respublikası ölkədə hüquqi, 

demokratik dövlət quruculuğunu həyata keçirərəkən həm də milli tarixi 

dəyərlərinə, o cümlədən Cümhuriyyətin modern dövlətçilik prinsiplərnə 

söykənir.  

Milli dövlətçilik ənənələrimizin bərpasında mühüm rol oynamış  
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Azərbaycan Cümhuriyyətinin elan edildiyi 28 may günü 1992-ci ildən 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Respublika Günü kimi 

dövlət bayramı səviyyəsinə qeyd edilməyə başlanmışdır. Məlumdur ki, 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 1918-ci il noyabrın 9-da 

Azərbaycanın yeni dövlət bayrağı haqqında qərar qəbul etmiş, yeni dövlətin 

digər rəmzləri ilə bağlı bir sıra digər addımlar atmış, 1919-cu ilin martında 

dövlət gerbi və möhürü haqqında müsabiqə elan etmişdi. Düzdür, müxtəlif 

təkliflər, layihələr irəli sürülsə də, bolşevik işğalı həmin rəmzlərin təsdiq 

edilməsinə imkan verməmişdi. 1990-cı ildən başlayaraq dövlət səviyyəsində 

AXC dövründə mövcud olmuş Azərbaycanın milli-mənəvi ideallarının, 

dövlətçilik atributlarının – üç rəngli bayrağın, dövlət himninin və gerbinin bərpa 

edilməsi haqqında qərarlar, xüsusi normativ aktlar qəbul edildi. 1993-cü ildə 

Cümhuriyyətin təkmilləşdirilmiş gerb layihəsinin əsasnaməsi təsdiq edildi. 

Cümhuriyyətin yadigarı olan və müasir Azərbaycan dövlətinin rəmzləri kimi 

qəbul olunmuş dəyərlərin müasir nəsil arasında yayılmasında Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1998-ci il martın 13-də 

"Azərbaycan Respublikasının dövlət atributlarının təbliği işinin gücləndirilməsi 

haqqında" xüsusi sərəncamının mühüm əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır.  

1919-cu ildə Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə 1918-ci 

ildə erməni –daşnak güruhu tərəfindən on minlərlə türk-müsəlmanın qətl 

edildiyi 31 mart günü rəmzi olaraq milli matəm günü elan edilmişdi. Tarixin 

müxtəlif dövrlərində ermənilər tərəfindən  soyqırıma məruz qalmış 

həmvətənlərimizin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1998-ci il 26 mart tarixli fərmanı 

ilə martın 31-i Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan olunmuşdur. Hələ 

cümhuriyyət dövründə ermənilər tərəfindən azərbaycanlıların həyatına və 

əmlaklarına qarşı törədilmiş cinayətləri təhqiq etmək üçün AXC hökumət 

tərəfindən Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası yaradılmışdı: 1918-ci il iyulun 15-

dən 1920-ci ilin aprelinədək fəaliyyət göstərmiş bu təhqiqat komissiyası 36 cild 

və 3500 vərəqdən ibarət material toplamış, 128 məruzə və qərar layihəsi 

hazırlanmış, 194 nəfər erməninin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi haqqında 

məsələ qaldırımışdı. Düzdür, Azərbaycanın müstəqilliyinin Paris Sülh 

Konfransında de-fakto tanınması ilə əlaqədar Azərbaycan hökuməti ölkədə 

milli barışığı möhkəmləndirmək naminə amnistiya haqqında qərar qəbul edərək 

milli ədavət zəminində qaldırılmış cinayət işlərinə xitam versə də ermənilər 

sonralar da qanlı əməllərindən əl çəkmədilər. Son illərdə Azərbaycan xalqına 

qarşı törədilmiş kütləvi soyqırımı cinayətlərini sübut edən təkzibolunmaz ilk 

mənbə kimi FTK-nın materiallarının nəşri istiqamətində çox ciddi addımlar 

atılmışdır. Azərbaycanlıların soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin üzə çıxarılması və  
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dünya ictimayyətinə çatdırılması sahəsində də həm dövlət, həm də elmi 

strukturlar səviyyəsində ciddi işlər görülmüşdür.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin hakimiyyəti 

dövründə Azərbaycan Cümhuriyyətin xalqımızın tarixi taleyindəki yerinə, 

cümhuriyyət xadimlərinin fəaliyyətinə yüksək qiymət verilmişdir. Heydər 

Əliyevin sərəncamı ilə Cümhuriyyətin 80, 85 illik yubileyləri ölkədə geniş qeyd 

edilmişdir. Heydər Əliyevin AXC-nin 80 illik yubileyi ilə bağlı sərəncama 

uyğun olaraq Cümhuriyyət tarixinə dair arxiv sənədləri və fundamental nəşrlər 

işıq üzü görmüşdür. Onun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 85-ci ildönümü 

münasibətilə imzaladığı sərəncamla (1, 2003, 1 fevral) Azərbaycan xalqının 

dövlətçilik tarixində mühüm yer tutduğunu nəzərə alaraq, Bakı şəhərində 

Cümhuriyyətə abidə ucaldılması haqqında qərar qəbul edilmiş, İstiqlaliyyət 

küçəsində möhtəşəm abidə ucadılmışdır.  

Cümhuriyyətin qarşısına qoyduğu, lakin bir çox obyektiv və subyektiv 

səbəblərdən həllinə nail olmadığı vəzifələr bu gün Azərbaycan Respublikasında 

uğurla həyata keçirilmiş və keçirilməkdədir.  

AXC-nin Azərbaycanın dövlətçilik tarixindəki rolu bu gün də hörmətlə 

xatırlanır, Cümhuriyyət rəhbərlərinin xatirəsi əziz tutulur. Bunu Prezident İlham 

Əliyev tərəfindən qəbul edilən qərarlar bunu aşkar şəkildə ifadə edir. Prezident 

İlham Əliyevin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyi, 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyinin, Əlimərdan bəy 

Topçubaşovun 150 illik yubileylərinin keçirilməsi haqqında sərəncamları bu 

qəbildən olan nümunələr sırasında xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. 2004-2005-ci 

illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası ölkə Prezidenti İlham 

Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata 

keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı əsasında iki cilddə 

nəşr olunmuş və ölkə kitabxanalarına hədiyyə edilmişdir. Bu istiqamətdə atılan 

ən mühüm addımlardan biri də Cümhuriyyət xadimlərinin adlarının milli 

yaddaşda bərpası, onların həyat və fəaliyyətinin öyrənilməsi olmuşdur. Dövlət 

səviyyəsində qeyd olunan ildönümü tədbirləri, respublika rəhbərliyi tərəfindən 

cümhuriyyətin tariximizdə yerinə verilən siyasi qiymət milli-tarixi irsə həssas 

yanaşılmanın, mənəvi dəyərlərə sadiqliyin bariz nümunəsi, Azərbaycan 

dövlətçiliyində varislik prinsipinin təntənəsidir. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin həyata keçirməyə çalışdığı ideya və prinsiplər bu gün də 

harada yaşamalarından asılı olmayaraq bütün azərbaycanlıların mənəvi dəyərlər 

sistemini təşkil etmişdir. Hazırda Azərbaycanda həyata keçirilən mədəni-

mənəvi siyasi xətt xalqımızın tarixi-mədəni yaddaşını özünə qaytararaq milli 

mənlik şüurunun daha da möhkəmlənməsinə, azərbaycançılıq məfkurəsinin 

vahid davranış sisteminə çevrilməsinə xidmət edir. 
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Tarixin dərsləri: neft və neft uğrunda mübarizə tarixindən 

 

Lessons of History: oil and the history of the struggle for it 

 

Уроки истории: нефть и из истории борьбы за нее 

 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanın neft sənayesinin ümumi vəziyyəti 

haqqında məlumat verilir. Azərbaycan neftinin beynəlxalq münasibətlərə təsiri 

açıqlanır. Həmşinin məqalədə XIX əsrin sonu – XX əvvəllərində ingilis, fransız 

və alman kapitalının Azərbaycanın neft sənayesinə təsirinin səbəbləri və 

nəticələri araşdırılır.Burada Almaniyaın neftə olan tələbatının hansı mənbələr 

hesabına ödəməsi öz əksini tapmışdır. Neft idxalında ABŞ-nın asılılığında olan 

Almaniyanın Bakı neftinə sahib olma cəhdlərinin araşdırılmasına da məqalədə 

yer verilmişdir. Almaniya Bakı neftinin hesabına neft idxalını  azaltmaqla ABŞ-

dan olan asılılığına son qoymağa çalışırdı. 

Açar sözlər:Lossov, Merkuri, leytenant Bratner, alman 

kapitalı,Azərbaycan nefti, neft bazarı. 

 

Abstract:  The article provides with information on the overall state of 

the oil industry in Azerbaijan. The impact of Azerbaijani oil on international 

relations is elucidated.The article also examines the causes and consequences of 

the impact of English, French and German capital on Azerbaijan's oil industry 

at the end of the 19th and early XX centuries. The article reflects the sources 

meeting Germany's oil demand. The article also examines the attempts of 

Germany to take on Baku's oil, which is dependent on US in imports of oil. 

Germany tried to end its dependence on the US by reducing its oil imports on 

the account of Baku oil. 

Key words: Lossov, Merkuri, lieutenant Brantner, German 

capital,Азербайджанская нефть,нефтяной рынок 

Резюме: В статье представлена информация об общем состоянии 

нефтяной промышленности Азербайджана. Объясняется влияние 

азербайджанской нефти на международные отношения. В статье 

рассматриваются причины и последствия влияния английского,  
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французского и немецкого капитала на нефтяную промышленность 

Азербайджана в конце XIX - начале XX века. Освещаются ресурсы, за 

счет которых удовлетворялись потребности Германии в нефти.В статье 

также рассматриваются попытки Германии,зависимой от США в импорте 

нефти,овладеть бакинской нефтью. Сокращением импорта нефти из Баку 

Германия хотела положить конец зависимости от США 

Ключевые слова: Лоссов, Меркурий, лейтенант Брантнер, 

немецкий капитал,Азербайджанская нефть,нефтяной рынок 

Neft qədim akkad dilində “ napatum”,yəni iylənən, alovlanan deməkdir, 

əsasən karbohidrogenlərin və qismən digər üzvi birləşmələrin mürəkkəb 

qarışığından ibarət spesifik iyə malik yanar mayedir 

Neft Yer kürəsində ən mühüm təbii enerji ehtiyyatlarından sayılır.Neft 

elektrik enerjisinin əldə edilməsi və nəqliyyat vasitələrində yanacaq kimi 

istifadə edilən bir vasitə kimi kimya sənayesində süni materialların və başqa 

məhsulların alınmasında da tətbiq edilir. Buna görə də o həm də “ Qara qızıl” 

adlanır. 

Məhz həmin “ Qara qızıl” XIX əsrin sonlarından etibarən Azərbaycan 

iqtisadiyyatının əsas tərkib hissəsi kimi beynəlxalq münasibətlərdə xüsusi rol 

oynamağa başlamışdır. 

Neft sənayesinin inkişafında xarici şirkətlərin rolu, habelə neft 

sənayesinin daxili inkişaf xüsusiyyətləri əvvəlki təcrübəyə əsaslanaraq 

beynəlxalq münasibətlərdə bu gün də xüsusi rol oynamaqdadır. 

Neftin beynəlxalq münasibətlərdə oynadığı rolu müəyyən etmək üçün 

ayrı- ayrı dövrlərdə, xüsusilə də XIX əsrin sonu - XX əsrin I rübündə neft 

sənayesinin vəziyyətini, bu sahəyə qoyulan sərmayənin və əldə edilən gəlirin 

miqdarını izləmək mütləqdir. 

XIX əsrin II yarısından etibarən iltizam sistemini ləğv etməklə ( 1872- 

ci il) çar Rusiyası Azərbaycanda neft sənayesinə sərmayə qoyuluşuna şərait 

yaratmalı olmuşdu. 

1872- ci il 1 fevral qanununa görə Abşeronda neft ərazilərinin hamısı 

siyahıya alınır. Həmin ərazilər hər biri 10 desyatin olmaq şərti ilə 48 sahəyə 

bölünürdü: 15 Balaxanı, 2 Bibi- Heybət, 2 Binəqədi, qalanları isə Digah, 

Xırdalan, Suraxanı və digərləri kənd bağlarının ərazisinə düşürdü[7,s.29]. 

Dövlət torpaqlarından icarəyə götürmə baha olduğuna görə kənd bağlarına 

düşən neft ərazilərini fərdi olaraq almaq və ya icarəyə götürmək daha ucuz başa 

gəldiyindən ilk illər sahibkarlar məhz həmin əraziləri icarəyə götürürdülər. 

Həmin ildən etibarən Azərbaycanda neftin sənaye üsulu ilə çıxarılmasına 

başlanır. Bu zaman 180 desyatin ərazidən 16 istehsal buruğundan və 158 

quyudan 4 milyon pud neft çıxarılır[ 7,s.27]. 
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XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərinə doğru Azərbaycan neftin 

çıxarılmasına və istehsalına görə dünyada 1- ci yer tuturdu. Buna baxmayaraq 

Azərbaycandan ixrac edilən xam neftdən alınan gerosin istehsalına görə ABŞ-

dan geri qalırdı. Neft ixrac edən şirkətlər arasında isə Nobel qardaşları 

fərqlənirdi. Nobel qardaşları neft sənayesinə görə nəinki Rusiyada, bütün 

dünyada birinciliyini saxlayırdı[7,s.33]. 

Məhz iltizam sisteminin ləğvindən sonra 1873- cü ildə Balaxanıda 

qazılan quyudan neftin fontan vurması ilə Azərbaycan nefti dünya siyasətinə 

daxil olur[ 2,s.6].1878-1901 – ci illərdə Bakıda bütün dünya neftinin 50%-i 

çıxarılırdı. 

1893- 1903- cü illərdə ingilislərin Rusiya neft sənayesinə qoyduğu 63, 6 

mly.rublun 46 mly.rublu Bakı neft rayonunun payına düşürdü[2,s.37].1910-

1914- cü illərdə isə Rusiyada 14, 5 funt sterlinq kapitalı olan 29 ingilis səhmdar 

cəmiyyətin 3-ü Bakı neft rayonunda yerləşirdi. Həmin müəssisələr Bakı neftinin 

daşınmasında mühüm rol oynayırdı[2,s.38]. Neftin və neft məhsullarının 

daşınmasında “ Nobel qardaşları”nın “ Merkuri” gəmisi xüsusi rol oynayırdı. 

Həmin iş “Edison” gəmisi ilə də həyata keçirilirdi. Belə ki, “ Edison” ilə 

Bakıdan Ənzəliyə neft məhsullarından olan gerosin 

daşınırdı[1,f.798,siy.2.sənəd 3679, s. 4]. 

“Nobel qardaşları”nın “Benkendorf və Kº” ticarət evinə yazdıqlarından 

məlum olur ki, Nobellər 1912 – ci ilin aprelindən 1913- cü ilin aprelinə kimi 

500.000 pud neft çıxarmışdı [1, f.577,siy.1,sənəd 226, s.1-2ª]. İstər I dünya 

müharibəsi dövründə, istərsə də, müharibədən sonra müxtəlif xarici şirkətlər 

Azərbaycanın neft sənayesinə öz kapitallarını qoymaqda davam edirdilər. 

Bu zaman Rusiya və Amerika firmaları arasında, həmçinin 1911- ci ildə 

Nobel qardaşları ilə ABŞ-nın Standart – Oyl şirkəti arasında əlaqələr var 

idi[7,s.23]. 

Məlumdur ki, I dünya müharibəsi başlamamışdan əvvəl fransız, ingilis 

və alman kapitalının Bakı nefti ilə bağlı müəyyən planları var idi. 1900-1903-cü 

illərin böhranı dünya neft bazarında itkiyə səbəb olmuşdur. Həmin itkinin yerini 

doldurmaq üçün bir tərəfdən ölkə daxilində neft məhsullarının qiymətinin 

artırılması variantı seçilir, digər tərəfdən isə yeni neft mənbələrinin ələ 

keçirilməsi planlaşdırılırdı. 

1904- cü ildə neft hasilatının həcmi 600 mly.pud olsa da, sonra qısa 

müddətli durğunluq , sonra yenidən ayrı-ayrı illərdə istehsalda canlanma 

müşahidə olunur [7,s.47]. 

Qazma işlərində də tənəzzül var idi. Əgər 1904- cü ildə 62,3 min sajen 

quyu qazılmışdırsa, 1906- cı ildə cəmi 48.1 min sajen quyu qazılmışdır 

[7,s.47].1913- cü ildən 1917- ci ilə kimi neft quyularının qazılması 76% -ə 

qədər azalmışdı[7,s.65]. Neft istehsalında istifadə edilən texnikanın istismar  
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müddəti başa çatdığından ayrı-ayrı illərdə çıxarılan neftin miqdarında da 

geriləmə müşahidə olunurdu. Belə ki, 1913- cü ildən 1917- cu ilə kimi 39% 

aşağı düşmüşdü [7,s.63]. 

1913 – 1917- ci illərdə neft çıxaran quyuların sayı da azalaraq 182- dən 162- ə 

enmişdi[7,s.137]. 

           I Dünaya müharibəsi illərində neft sənayesində geriliyi aradan qaldırmaq 

üçün neft sənayeçiləri istənilən tədbiri görməyə hazır idilər. 

I Dünya müharibəsi illərində neft maqnatları arasında qruplaşma baş 

verir ki, bu da milli kapitalın strukturunda dəyişikliyə səbəb olur. Bir çox ingilis 

iş adamlarının neft sənaye müəssisələrində kapitalı artmağa başlayır. Müharibə 

ilə əlaqədar alman kapitalının neft sənayesinə nüfuzu zəifləyir. Buna 

baxmayaraq alman banklarında külli miqdarda Nobellərin qiymətli kağızları var 

idi. Lakin alman banklarının bunları dövriyyəyə çıxara  

bilməməsi Nobellərə onunla rəqabət apara bilməyən Oyl qrupunun 

bütün aksiyalarını almağa imkan verir.Qeyd etmək lazımdır ki, alman 

banklarının Nobel qardaşları ilə sıx əlaqələri var idi[7,s.105]. 

Həyata keçirilən belə tədbirlərdən biri “Benkendorf və Kº” ticarət 

evindən Mirzəyev qardaşlarının iki illiyə - 1916- 1918 – ci illərdə Suraxanıda 

neft quyularını icarəyə götürmələri olur.Onlar arasında olan razılaşmaya əsasən 

Mirzəyevlər Benkendorfdan tələb edirlər ki, 1) neft çıxarılandan sonra neft 

anbarlarına axıdılmaq üçün şəkiləcək boruların xərci Benkendorf ticarət evinə 

məxsus olmalıdır, boruların həcmi 4 dyumdan artıq olmamalıdır;2)saatda 4 min 

pud qumdan, sudan təmizlənmiş neft anbarlara vurulmalıdır, 9-cu sahədən 

Zığdakı anbarlara isə Mirzəyev qardaşları vurmalı, daşımalı idilər 3) Zığdakı 

anbarlarda saxlanılan neftin miqdarı 10 min puddan çox olardısa, Mirzəyev 

qardaşları “ Benkendorf”dan əlavə neftin anbarlara vurulmasına icazə verməyə 

bilərdi. Çünki ayrı-ayrı sahələrdən vurulan neftin xüsusi çəkisi müxtəlif ola 

bilərdi[1, f.577,siy.1,sənəd 226, s.49]. 

Beləliklə, 1914-1917- ci illərdə xarici dövlətlərin neft siyasətində yeni 

ucuz mənbələri əldə etməsi, əlverişli bazarlar qazanması xüsusi yer tuturdu. 

Həmin siyasətdə Bakıya başlıca diqqət yetirilirdi[2,s.54]. 

1917- ci il Oktrabr çevrilişindən sonra Rusiyada yaranmış vəziyyət və 

Cənubi Qafqazda maraqları olan dövlətlərin siyasətindəki fəallıq Azərbaycan 

neftinin beynəlxalq münasibətlərdəki rolunu bir qədər də artırır. İngiltərə üçün 

əsas narahatlıq rus ordusunun dağılmasından sonra almanların Qara dənizin 

şimalından irəliləyərək Ukrayna və Krıma girməsi və Gürcüstanda qərargah 

yaratmaları idi.İngiltərə üçün ikinci bir narahataçılıq türklərin Qafqaza daxil 

olaraq Azərbaycanda irəliləmək cəhdləri idi. İngilislər Xəzər dənizinin 

şimalında bolşeviklərə, Qafqazın və Xəzər dənizinin cənubunda isə türklərə 

qarşı hərbi əməliyyatlar apararaq Qara dənizin şərqindən Xəzər dənizinə qədər  
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olan bölgəyə nüfuz etməklə Bakı neftini ələ keçirməyə və Qafqazda yeni 

iqtisadi sahələr əldə etməyə çalışırdılar[2,s.124-125]. 

1918 – ci il mayın 24-də alman nümayəndə heyətinin Almaniyanın baş 

nazirinə və Almaniyanın İstanbuldakı səfirliyinə göndərdiyi yüksək səviyyəli 

məlumatında bildirilir ki, türklərin Bakıya gəlmək təhlükəsi olarsa, ermənilər və 

bolşeviklər Bakıda olan neft ehtiyatlarını və quğularını məhv edəcəklər. Əgər 

alman və ya Avstriya- Macarıstan gələrdisə, bolşeviklər və ermənilər həmin 

quyuları dağıtmayacaqlar ( xristian təəsübkeşliyi – N.H). 

Almaniyanın İstanbuldakı səfiri Bernsdorfun gəldiyi qənaətə görə “ türk 

hökuməti digər cəbhələrdə( Fələstin, Suriya və İraqda) itirdiyi ərazilərin yerini 

Qafqazda doldurmaq arzusunda idi. Ənvər və Tələt paşalar türklərin almanlarla 

birlikdə Batum – Bakı dəmir yolu vasitəsilə Asiyada ( Türküstan və İranda ) 

iqtisadi sahədə əməkdaşlıq edə biləcəklərini iddia etməkdə 

idilər[2,s.107].Bernsdorfun bu fikirlərinə əsaslanan Vasif  Qafarov haqlı olaraq 

hesab edir ki, Ənvər paşa və Tələt paşa Brest-Litovsk müqaviləsinin 

imzalanmasından əvvəl türklərin 

Qafqazdan Bakıya qədər irəliləməsini düşünürdülər. Söhbət Ənvər 

paşanın Qafqazda bütün müsəlmanların Osmanlı dövlətinin himayəsi altında bir 

“ İslam dövləti”i halında birləşmək kimi məqsədindən gedir[2,s.107]. Brest-

Litovsk müqaviləsinin imzalanması zamanı general Lossov Xəlil bəyə sərhədlər 

haqqında qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyən tapşırıqlar verir. Lassov 

türklərin Qafqazda ərazi iddialarına qarşı Xəlil bəyə hətta öz etirazını 

bildirir[8,R/ 11057. A.21113. Am 17. Mai 1918,s. 211]. 

Qafqazda və Bakıda neft olan ərazilərdə baş verən hadisələr haqqında 

məlumat verən “ Ticarət -Sənaye” qəzetinə əsasən alman arxivlərinin verdiyi 

digər bir məlumatda da qeyd olunur ki, ruslar türklərin Bakıya gəlişindən 

narahatdırlar. Eyni zamanda almanların Bakı neftinə olan maraqlarının 

səbəbləri açıqlanır. İlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, Almaniyanın özünün neft 

imkanları məhdud olduğu üçün Bakı neftinə marağı böyük idi. Həmin qəzetin 

verdiyi digər məlumata görə Almaniya neftə olan tələbatını həyata keçirmək 

üçün 30 milyon pud neftə ehtiyacı var[8, R.90/18.St.Petersburg, den Yuni 

1918,s,36]. 

Almaniyanın işğal etdiyi rus ərazilərini- Finlandiya, Latviya, Estoniya, 

Kurlandiyanı Almaniyanın neftlə təmin edəcəyi ehtimal olunurdu. Rusiyanın 

ümumi illik neftə olan tələbatı 70 milyon pud təşkil edirdi. Rusiyanın gəlirindən 

40 milyon pudu yuxarıda göstərilən ərazilərin payına düşür. Almaniya bunu 

nəzərə alaraq hesab edirdi ki, 40 milyon pudu o əraziləri təmin etmək üçün, 30 

milyon pud isə öz tələbatını ödəmək üçün –cəmi 70 milyon pud ona neft 

lazımdır. Bu zərurət Almaniya və Türkiyəni Qafqazın şərqinə döğru hərəkət 

etməyə sövq etdirir[8, R.90/18.St.Petersburg, den Yuni 1918, s.38]. 
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Almaniya tərəfindən Bakının ələ keçirilməsi neftə sahib olmaqdan əlavə onun 

iqtisadi asılılıqdan azad olmasına da kömək edə bilərdi. Nəzərə alınsa ki, həmin 

dövrdə neftin nəqlində Batum axırıncı nöqtədir və bu şəhər alman və türklərin 

əlindədir, eyni zamanda Qara dənizdə ümumi tutumu 1 milyon pud neft təşkil 

edən 4 tanker varsa, onda aydın olacaq ki, Bakını tutacağı təqdirdə Almaniya 

Bakıdan bütün neft, sürtkü yağları və digər neft məhsullarının ixracına nəzarət 

edə bilər. Rusların verdiyi məlumata görə Petroqrad bir il ərzində 3 milyon pud 

neft istehlak edir. Almaniya neftin 78%- ni ABŞ- dan gətirirdi. Almaniya 

çalışırdı ki,bu idxalı azaltmaqla ABŞ-dan olan asılılığı da azaltsın[8, 

R.90/18.St.Petersburg, den Yuni 1918,s. 39]. 

Almaniyanın benzini olmadığından təyyarələri, avtomobilləri, sualtı 

qayıqları hərəkət edə bilmirdi. Onun sərəncamında olan Rumıniya və Qalisiya 

neft sənayesi rayonlarının ehtiyatları İngiltərə və ABŞ-n ixtiyarındakı ehtiyatlar 

qarşısında çox az idi. Bakını ələ keçirsə idi, Almaniya müharibəni nizbətən 

uzun müddət davam etdirə bilərdi.Təbii ki, Almaniyanın nefti və neft 

məhsulları var idi[5,s.37]. 

Qeyd etdiyimiz kimi Almaniya müharibədən əvvəl nefti ABŞ-dan, 

Qalisiyadan, Rusiyadan, Rumıniyadan, Hindistandan idxal edirdi. Müharibə 

başlayarkən Almaniyanın həmin mənbələrlə əlaqəsi kəsilir, əvvəl Qalisiya və 

Rumıniyanı ələ keçirməyə çalışan Almaniya, sonra qeyd etdiyimiz səbəbdən 

Qafqazı işğal etmək barədə planlar hazırlayır[5,s.53]. 

Həqiqətən Almaniyanın əsas məqsədi əslində ərazi tutmaq deyildi, 

Almaniyanın başlıca məqsədi Bakı neftinə yiyələnmək və əlverişli hərbi- 

strateji mövqeləri ələ keçirmək idi.Digər tərəfdən Almaniya müharibədə əlavə 

insan ehtiyatına sahib olmaqa çalışırdı. 

1918- ci il iyulun ortalarında M.Ə.Rəsulzadə məlumat verirdi ki,Bakı 

almanlar üçün həm də iqtisadi fayda verəcək[6,s.224]. Rəsulzadə xarici işlər 

nazirliyindən onların almanların qarşısında müstəqil addımlar atması üçün bu 

və ya digər formada zəruri tədbirlər görməsini xahiş edir[6, s.224)]. 

Almaniyanın rəsmi dairələri hesab edirdilər ki, Osmanlı Bakı neftinə 

sahib olduqdan sonra müttəfiqlərinə pay ayırmayacaqdı. Bununla belə almanlar 

açıq düşmənçiliyə yol vermək istəmirdilər. 

I Dünya müharibəsindən sonra Azərbaycan nefti uğrunda mübarizə heç 

də səngimədi.Əksinə mübarizə istiqamətlərini dəyişərək bir qədər də 

kəskinləşdi. Belə ki, 1918-1920- ci illər beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan 

nefti uğrunda mübarizənin mühüm bir dövrü başlayır. Müharibənin başa çatdığı 

ilk aylarda baş verən mühüm hadisələr neft məsələsinin mahiyyətini açmağa 

kömək edir. 1918 – ci ilin sonundan Standart Oyl neft bazarındakı 

üstünlüyündən istifadə edərək fəaliyyət azadlığını bərpa edə bilmişdir[5,s.97]. 
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Müharibədən sonra, yəni 1919- cu il fevralın 5- də Böyük Britaniyanın 

Dəniz Nəqliyyatı İdarəsi ilə “ Nobel qardaşları” arasında müqavilə imzalanır. 

Müqaviləyə görə Nobel qardaşlarına ingilislərə məxsus “Edison” gəmisi ilə 

Bakıdan Ənzəliyə 5-6 min pud həcmində gerosin daşınması təklif edilir. 

Gerosin Bakıdan bir gün ərzində aparılmalı idi.Göstərilən müddətdən artıq vaxt 

keçərdisə, Nobel qardaşları həmin gün üçün 5000 rubl ödəməli idi. Hər puda 

görə 3 rubl.75 qəp. ödəməli idi. Müqaviləni Böyük Britaniya tərəfdən Braun, 

“Nobel qardaşları” tərəfdən isə Akimov imzalayır [1,f.798,siy.2.sənəd 3679, 

s,6]. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Qafqaz “ neft amili”nə görə 

dünya dövlətlərini qarşı-qarşıya qoyan mübarizə meydanına çevrilməkdə idi. 

 

Ədəbiyyat  

1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivi. ARDA. 

2.  Qafarov V . Türkiyə- Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi. 

Bakı. 2011. 

3. Səlimov Ş.Beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan nefti məsələsi.( 

1914- cü il- 1918 – ci ilin ortaları).B.2004. 

4. Səlimov Ş.Azərbaycan nefti beynəlxalq münasibətlərdə.( 1920-1922- ci 

illər).Bakı.2005. 

5. Səlimov Ş. Cümhuryyət dövründə Beynəlxalq münasibətlərdə 

Azərbaycan nefti məsələsi. ( 1918-1920- ci illər).2004. 

6. Гасанлы Дж. Русская Революция и Азербайджан: Трудный путь к 

независимости (1917–1920). 

7. Ибрагимов М. Нефтяная промышленность Азербайджана в период 

империализма.Баку. 1984 

8. Das Bundesarchiv der Bundesrepublik Deutschland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209  

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları   

Tourism and hospitality studies 

 

UOT 327                                                                       Nurlana NƏSİRLİ  

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

nnesirli@ugeaz.com 

 

Kütləvi informasiya və   kommunikasiya vasitələrinin  beynəlxalq 

münasibətlər sistemində yeri və rolu 

 

Place and role of mass information and communication tools in the system 

of international relations 

 

Место и роль массовых информационно-коммуникационных средств 

в системе международных отношений 

 

Xülasə: Məqalədə kütləvi informasiya və kommunikasiya vasitələrinin 

xarakteristikası, onların eynilik və fərqlilik təşkil etdiyi şərtlər araşdırılmışdır. 

Beynəlxalq münasibətlər, KİV və KKV dünya siyasətinin informasiya 

mübadiləsindən dünya siyasəti subyektlərinədək mövqeyinin 

müəyyənləşdirilməsinə məqalədə təşəbbüs göstərilmişdir. 

Açar sözlər: Beynəlxalq münasibətlər, kütləvi informasiya və 

kommunikasiya vasitələri, siyasət. 

 

Abstract: The article examined the characteristics of mass information 

and communication systems, as well as the conditions that shape their 

similarities and differences. The study also made an attempt to determine the 

position of international relations, mass information and communication tools 

in the information exchange from world politics to their subjects. 

Key words: international relations, mass information and 

communication tools, politics. 

 

Резюме: В статье была исследована характеристика массовых 

информационно-коммуникационных систем, а также условия, 

формирующие их сходства и различия. В исследовании также была 

сделана попытка определения позиции международных отношений, 

массовых информационных и коммуникационных средств в 

информационном обмене от мировой политики до их субъектов. 

Ключевые слова: Международные отношения, массовые 

информационные и коммуникационные средства, политика. 
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kommunikasiya vasitələrinin (KKV) beynəlxalq münasibətlər sistemində həyata 

keçirdiyi funksiyalar araşdırılmışdır. Beynəlxalq münasibətlər anlayışının, KİV-

nin siyasi mənada təhlili aparılmışdır. Mediya funksiyalarında dəyişikliklərin 

izləri və informasiya mübadiləsi vasitələrindən KİV və KKV-nin dünya 

siyasətinin informasiya mübadiləsindən dünya siyasəti subyektlərinədək 

mövqeyi müəyyənləşdirilir. İnternet texnologiyalarının ortaya çıxması üçün 

beynəlxalq  şəraitin, regional və qlobal geosiyasi məqsədlərin həyata 

keçirilməsi baxımından təsirinin  artırılmasına gətirib çıxaran əsas şərtlər 

araşdılmişdir.     

   Nəticələrin seçilməsi və işlənməsi üçün nəzəri tədqiqatlara sistemli 

yanaşma metodundan istifadə edilmişdir. Məzmun etibar ilə müasir beynəlxalq 

münasibətlər-dünya ictimaiyyətinin müxtəlif subyektləri arasında siyasi, 

iqtisadi, sosial yaşayış, mədəniyyət, hüquq, hərbi iş müstəvisində  qarşıya çıxan 

əlaqələr və qarşılıqlı fəaliyyətlərdir. 

           Müasir mürəkkəb beynəlxaql şəraitdə əsas diqqət, müxtəlif sferalarda 

beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsinə istiqamətlənmiş beynəlxalq 

təşkialtların fəaliyyətinə yetirilir. Lakin xaricı mühitlə əlaqə və münasibətlərin 

əsas nöqtəsi dövlətlər, onların qrupları və ittifaqlarının arasında formalaşan 

münasibətlərdir. Xüsusi halda Azərbaucan Respublikasının xarici siyasət 

konsepsiyasından görünür ki, dövlətlər arasında yaranan qarşılıqlı iqtisadi 

əlaqələr beynəlxalq sabitliyin qorunması üçün əsas faktordur. Bu isə daha çox 

krizisə davamlı beynəlxalq münasibətlərin yaradılmasına zəmin yaradır. Reallıq 

isə göstərir ki, iqtisadi maraqların reallaşdırılması yolları və üsulları həmişə 

beynəlxalq hüquqa söykənmir və ona uyğun gəlmir. Bu reallıq bir tərəfdən 

beynəlxalq təşkilatlar üzərinə  kölgə salır, digər tərəfdən isə beynəlxalq 

münasibətlərə inamsızıq və volyuntarizm gətirir. Beynəlxalq münasibətlərin bir 

sıra iştirakçıları (dövlətlərdən başqa), yeni aktorlar cəlb etməklə öz sistemlərini 

doldurur. Bunlar transmilli şirkətlər, maliyyə və iqtisadi qurumlar, beynəlxalq 

qeyri-hökümət təşkilatları və s.-dir. 

            Bununla əlaqədar müasir beynəlxalq aləmdə KİV-lərin rolu artır. M.M. 

Lebedevin fikrincə: “yeni aktorlar, əsasən ingilis dilli, bütün dünyaya yayılmış 

“qlobal” KİV-lərdir. “Qlobal” media informasianı seçmək və təqdim etmək və 

bununla da dövlətlərin, habelə müəyyən insan qruplarının siyasətlərinə təsir edə 

bilir. Aktor kimi medianın xüsusiyyətləri bir-biri ilə, eləcə də dövlət və biznes 

strukturları ilə rəqabət  və əməkdaşlıq edən kompleks şəbəkə əlaqələrindən 

ibarətdir. KİV-lər siyasi əhəmiyyətinə görə-qəzetlər, jurnallar, radio, televiziya, 

internet nəşrləri və s.-dən ibarətdir. KİV-lərin əsas xüsusiyyətləri kütləvi 

auditoriyaya, ümumi mövcudluğa, dövrülüyə, müəyyən bir auditoriyaya 

istiqamətlənməyə, insanın fikir və davranışlarına, ideoloji, siyasi, iqtisadi və ya 

təşkilati təsir göstərməsidir. Əlavə etmək lazımdır ki, KİV-i məlumatların çap  
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edilmiş, texniki, multimedia və digər formalarda əhaliyə çatdırılmasına 

istiqamətlənmiş mürəkkəb əməliyyatlar kompleksli bir sistemdir. Bundan əlavə, 

media aktorlar arasında ünsiyyət qurur və ictimaiyyətin formalaşması, 

dəyişməsi və inkişafına kömək edir. Bu baxımdan, medianın siyasətdə rolu 

aydındır. KİV-lərlə yanaşı elmi dövriyyədə KKV bir anlam kimi bir çox 

tədqiqat işlərinə daxil edilmişdir. Məsələn,  Y.A.Şerkovin KKV-ni “Sistematik 

məlumatların kütləvi yayılması (çap, radio, televiziya, film, audio, video) 

funksiyasını yerinə yetirən, sayca çox dağınıq şəkilli auditoriyalar arasında 

məlumatların yayılması, mənəvi dəyərlərin təsdiqi, ideoloji, siyasi, iqtisadi və 

təşkilati qiymətləndirmələr insanların fikir və davranışlarına təsirlərdir.” [2]. 

KİV və KKV anlayışlarının təhlili baxımından, KKV məzmununa görə KİV-

dən  

daha geniş olduğunu qeyd etmək lazımdır. Beləliklə, bunlar yaxın, lakin eyni 

deyildir. KKV ilk növbədə dövlətin yurisdiksiyasına uyğun rəsmi statusu olan 

məlumatların ötürülməsinin təminatçısı rolunda çıxış edir. Bundan başa KKV 

özündə informasiya mühitinin texniki-texnoloji komponentlərini və 

infrastrukturunu əhatə edir. 

           Müasir cəmiyyətdə KİV və KKV demək olar ki, ayrılmazdır və biri 

digərini tamamlayan funksiyanı yerinə yetirir. Əlbətdə ki, onlar söz azadlığı, 

fikir və özünü ifadə edən insanların və sosial aktorların maksimum azadlığı 

üçün demokratiyanın vacib atributlarıdır. 

Q.D.Lassell KKV-nin üç əsas funksiyasını aşağıdakı kimi bölür: ətraf  aləmin 

müşahidəsi, əlaqələndiricisi, ətraf mühitdə baş verən hadisələrə cavab olaraq 

cəmiyyətin müxtəlif hissələrinin qarşılıqlı əlaqəsi; sosial mirasın bir nəsildən 

növbəti nəsilə ötürülməsi. [3] Onun fikrincə, bu funksiyalar müxtəlif mütəxəssis 

qrupları tərəfindən həyata keçirilir və bunlar arasında lider rolunu beynəlxalq 

münasibətlər xadimləri tutur. C.R.Mills bu funksiyalara əyləncəni də əlavə etdi. 

[1,с.395-424]. 

          Sosial kommunikasiya nəzəriyyəsi sahəsində aparılan tədqiqatların 

nəticəsi olaraq kütləvi kommunikasiya vasitələrinin az-çox strukturlaşmış 

təsnifatı yaradılmışdır. Onları ümumiləşdirərək aşağıdakıları qeyd edə bilərik: 

məlumat, sosiallaşma, motivasiya, diskusiyaların aparılması, təhsil, 

mədəniyyətin təbliğatı, əyləncə, inteqrasiya. İnformasiya tenologiyalarının fəal 

inkişafı kontekstində KİV-lərin potensialı güclənmişdir ki, bu da geniş yayılmış 

siyasi fikirlər üçün imkanların genişləndirilməsinə təsir göstərmişdir. Bu proses 

insanın düşüncə azadlığı və KİV-in köməyi ilə fikirlərini ifadə etmək, onun 

konstitusiya hüququndan irəli gəlir. Müasir KİV-lər yalnız beynəlxalq 

səviyyədə informasiya bələdçisi deyil, həm də beynəlxalq münasibətlər 

sisteminin müstəqil subyektidir. V.V.Fokin KİV-in funksiyalarını dünya  
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siyasətinin subyekti olaraq sadalayır: daxili  və xarici ictimaiyəti 

məlumatlandırmaq; manipulyasiya və əhalinin inandırılması ( stereotiplərin 

formalaşması, ideologiyanın yayılması, bəzi hallarda süurda dəyişiklik və başqa  

bir dövlətin və ya etnik qrupun nümayəndələrində “düşmən” imicinin 

formalaşdırılması, digər ölkələrin vətəndaşlarına psixoloji təsir göstərməsi); 

əhalinin sosiallaşması və tərbiyyəsi (etnomədəni davranış nümunələrinin 

tətbiqi, sosial , milli və sinfi identikliyin formalaşması); auditoriya əyləncəsi, 

əhalinin daxili və xarici siyasətdə problem və böhranlardan yayınması; 

hakimiyyət insitutları və cəmiyyət arasında münasibətlərin saxlanması və 

tənzimlənməsi (xüsusi halda, ictimai rəydən apelliyasiya); hökümətə, onun 

qərar və fəaliyyətinə nəzarət; sosial əhəmiyyətli problemləri həll etmək üçün 

əhalinin səfərbər edilməsi; hakimiyyətin fəaliyyətinin proqnozlaşdırılması və 

əvvəlcədən təxmin edilməsi, o cümlədən onların uzlaşdırılması və korreksiya 

edilməsi. 

           Müstəqil KİV-ni texnika və texnologiyalarının yeniləşdirilməsi-açıq 

demokratik cəmiyyətin vacib əlamətidir. Lakin, elm adamlarının fikrincə, yeni 

texnologiyalar və siyasi sistemlərdə dəyişikliklər KİV-lər və dövlətlər arasında 

qarşılıqlı fəaliyyətlərin təbiətini dəyişir. Əgər 1990-cı illərdə, mövcud  dövlət 

sərhədlərinə baxmayaraq, XXI-ci  əsrin əvvələrində inkişafın müstəqil 

informasiya azadlığı istiqamətində irəliləməsi, məlumatların yayılması bütün 

məhdudiyyətlərdən azad olduğu bir yer deyil. Bu və bənzər yanaşmalar belə bir 

fikrin formalaşmasına gətirir ki, bu istiqamətdə sosial subyektlərin hüquqları 

həmişə qorunmur. 

         Müasir kütləvi informasiya kanalları-təkcə ictimai rəyə güclü təsir 

edən informasiya vasitəsi deyil, həm də güclü biznes strukturudur. Bunu KİV-

lərin maliyyə  qüdrəti xüsusilə göstərir. Onlar planetin sakinləri üçün dünya 

xəritəsini formalaşdırır və müəyyənləşdirir ki, onlara hər gün baxılır, dinlənilir 

və oxunulur. Bu media imperialarının maraqları hər cür insan 

kommunikasiyalarına-qəzet və televiziya kanallarından Hollivud film 

studiyaarına və kitab nəşrlərinə qədər uzanır. Onların böyük həcmdə maliyyə 

gəlirləri var. KİV fikirlərin azad ifadə olunması üçün zəruri və əlverişli 

meydandır. Onlar fikir sahiblərinin mövqeyini ifadə etmək  və mövqeyini əks 

etdirmək məqsədi daşıyır. Bu əsasən söz azadlığı hüququnun həyata keçirilməsi 

ilə bağlı olan çətinliklərin aradan qaldırılması ilə izah edilir. Belə vəziyyət isə 

eyni bir məsələ haqqında bir-birinə ziddiyyət təşkil edən şərhlərin verilməsi ilə 

şərtləndirilir.  

           Qeyd edək ki, KİV-nin müasir forması-İnternet-siyasi maraqların 

həyata keçirilməsində güclü informasiya vasitəsi olmuşdur. Reallıq göstərir ki, 

internetin imkanları, xüsusilə sosial şəbəkələr,  siyasi  qüvvələr tərəfindən 

beynəlxalq siyasi arenada fəaliyyətlərni siyasi ədəbiyatlarda və ritorikalarda  
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hətta yeni termin. Müasir kütləvi informasiya vasitəsi”, internet və onun 

funksiyasını ifadə edən infokommunikasiya funksiyası meydana gəlmişdir. 

           D.Q.Baluev, D.İ.Kaminrenko 2011-ci ildən başlayan “ərəb baharı” 

sosial media və internet bloqlarının “bölgəni idarə edən keçmiş rejimlərin 

devrilməsində, ictimai qaydaların pozulmasına rəvac verən proseslərdə əsas rol 

oynamışdır. Məqsəd isə aydın idi hakimiyyəti əvvəlki rejimin əlindən almaq. 

Əhalinin fikrinə görə “ərəb baharı”-nın həyata keçirilməsində sosial mediyanın 

rolu danılmazdır. Dağınıq vəziyyətdə olan mühüm müxalifət qruplarını 

birləşdirən  və onlara ənənəvi beynəlxalq medianının senzurasını atma imkanı 

verən mühüm rol oynayır. 

          İnternet-siyasi partiyaların, güclərin və qrupların informasiya 

fəaliyyətinin, digər KİV növləri ilə birlikdə, ilk növbədə, həyata keçirdiyi bir 

kommunikativ (məkandır) əlaqə vasitsədir. Siyasi saytlara daxil olanlar 

müəyyən bir sosial vəzifənin icrasını müəyyən edən, müəyyən sosial məsələnin 

həyata keçirilməsi ilə şərtlənən, peşəkar istehlakçı keyfiyyətlərinə malik 

olmalıdır. İnternetin siyasi resurslarının tərkibinin və strukturunun araşdırılması 

“öz” istifadəsinin kommunikativ prosesdə məqsədindən və bu prosesin gələcək 

nəticəsindən asılı olur. Bu bir daha sübut edir ki, hazırda internet 

texnologiyaları regional və qlobal geosiyasi məqsədlərin həyata keçirilməsində 

beynəlxalq əlaqələrin iştirakçılarına təsir göstərən bir vasitə kimi istifadə edilir. 

          Beynəlxalq əlaqələrin müasir sistemi iki gütblü dünya düzəni 

dağıldığdan sonra yenidən qurulma və funksional dəyişikliklərin uzun və 

mürəkkəb bir prosesi ilə xarakterizə olunur. 

          Beynəlxalq vəziyyətin qeyri-müəyyənliyi və mürəkkəbliyi öz təsir 

dairsəini maksimuma çatdırmağa yönələn geosiyasi ambisiyalardan irəli gəlir. 

Lakini, transmilli qeyri dövlət aktorların güclənən roluna baxmayaraq, dövlətin 

beynəlxalq münasibətlərin əsas subyekti kimi funksiyası, əhəmiyyətli olaraq 

qalmaqdadır. 

KKV-müasir insanların ən qabaqcıl, yüksək səviyyəli texnologiyalara malik bir 

informasiya kommunikasiya məkandır. Lakin, bizim fikrimizcə ictimai fikrin 

formalaşdırılması, insan təfəkkürünün manipulyasiyası hələ də KİV-lərin 

siyasət müzakirələrində əsas rol oynayır. Bu mənada KİV-lərin siyasi 

müzakirələri hakimiyyətin siyasi danışıqları ilə müəyyənd edilir. 

           Nəhəng KİV-i-müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin müstəqil 

aktorlarıdır. Onların fəaliyyətinə dair məsələləri təhlil edərkən, qlobal media 

fenomenləri beynəlxalq siyasətin vacib istiqamətlərindən biri olması nəzərə 

alınmalıdır. 

KIV-nin siyasi qüvvələrin informasiya  qarşıdurmasında rolu 

artmaqdadır, burada ictimai rəyin formalaşdırılması üçün əlverişli bir  
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istiqamətdə ideoloji və mədəni dəyərlərin təbliğatı həyata keçirilir. Bundan 

əlavə, informasiya texnologiyaları sahəsində baş verən irəliləyiş KİV-nin daxili 

və xarici siyasət qərarlarına aid fikirlərini ifadə etmək məqsədilə tez əlçatan bir 

sosial institutdur. 

Nəticədə qeyd edək ki, media şirkətlərinin,  holdinqlərinin və s. maliyyə 

gücü dövlət sərhədləri çərçivəsini  aşır. Böyük media qurumlarının təsir gücü, 

bəzi milli dövlətlərdən daha çoxdur. Bu və digər amillər KİV-nin siyasi 

proselərdə rolu məsələsinin aktuallığını daha da artırır.  
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Проблема Нагорного Карабаха в период Азербайджанской 

Демократической Республики (1918-1920-ые годы) 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Dağlıq Qarabağ problemi 

(1918-1920-ci illər) 

 

The problem of Nagorno-Karabakh during the period of the Azerbaijan 

Democratic Republic (1918-1920s) 

 

Резюме: В настоящее время Азербайджан является жертвой 

агрессорской политики Армении.  Армяне на протяжении более 200 лет 

предъявляют безосновательные территориальные претензии 

Азербайджану. В период существования Азербайджанской 

Демократической Республики (1918-1920-е годы) армянское население 

Карабаха, пользуясь поддержкой Армянской Республики, периодически 

проводило сепаратистские действия в регионе. Но благодаря 

решительным мерам, предпринятым правительством АДР, удалось 

пресечь попытки Армении дипломатическими и военными средствами 

захватить Карабах. В статье юыла исследована проблема Нагорного 

Карабаха в 1918-1920-х годах. 

Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика, 

Армянская Республика, Карабах, сепаратизм. 

 

Xülasə: Bü gün Azərbaycan Ermənistanın işğalçı siyasətinin qurbanıdır. 

Ermənilər 200 ildən çoxdur ki, Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları irəli 

sürürlər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə (1918-1920-ci illər) 

Qarabağda yaşayan erməni əhalisi Ermənistan Respublikasının  dəstəyindən 

istifadə edərək mütəmadi olaraq regionda separatçı hərəkətlər edirdilər. Lakin 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökümətinin qəti tədbirləri nəticəsində 

Ermənistanın diplomatik və hərbi yollarla Qarabağı ələ keçirmək planları alt-üst 

olmuşdur. Məqalədə 1918-1920-ci illərdə Dağlıq Qarabağ problemi təhlil 

edilmişdir. 

Açar sözlər:Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Ermənistan Respublikası,  
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Qarabağ, separatizm. 

 

Abstract: At present Azerbaijan is a victim of the Armenian aggression 

policy. Armenians have been presenting groundless territorial claims to 

Azerbaijan for more than 200 years. During the existence of the Azerbaijan 

Democratic Republic (1918-1920), the Armenian population of Karabakh, 

using the support of the Armenian Republic, periodically carried out separatist 

actions in the region. But thanks to the decisive measures taken by the ADR 

government, it was possible to stop Armenia's attempts to seize  Karabakh by 

diplomatic and military means. 

Key words: Azerbaijan Democratic Republic, Armenian Republic, 

Karabakh,  

separatism. 

 

          Азербайджан на протяжении всей своей истории сталкивался с 

многочисленными трудностями, его территория периодически являлась 

объектом оккупации соседних государств. Одной из тяжелых страниц в 

истории Азербайджана было подписание Туркменчайского договора в 

1828 году, согласно условиям которого 210 тыс. кв. км. азербайджанской 

территории перешли под контроль Ирана, а 130 тыс. кв. км. - под контроль 

Российской Империи. 

       В результате подписания вышеупомянутого договора Азербайджан 

потерял свою государственную независимость. Лишение страны ее 

государственной независимости негативно сказалось на ее дальнейшей 

истории. Азербайджан превратился в сырьевую базу и рынок сбыта 

Российской Империи. Экономика страны превратилась в колониальную 

экономику, а это означало, что Азербайджан должен был производить 

сырье только для промышленности России.  

          При подписании Тюркменчайского договора, на его результаты 

большое влияние оказал А. С. Грибоедов, выполнявший обязанности 

редактора протоколов конференции, что позволило ему внести некоторые 

важные уточнения в текст мирного трактата, намеченный в Петербурге, - 

в частности, в ту часть, которая касалась условий переселения и амнистии 

населения пограничных регионов. Грибоедовым был также составлен и 

отредактирован окончательный текст проекта договора. [10]. 

          С целью создания для себя социальной базы Российская Империя 

стала в массовом порядке переселять на захваченные азербайджанские 

земли, в частности, горные районы Карабаха, территории бывших 

Эриванских и Нахичеваньских ханств, армянское население из соседних 

регионов. 

http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=398
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 Переселенческая политика Российской Империи привела к увеличению 

численности армянского населения на исторических азербайджанских 

территориях, что являлось причиной территориальных претензий армян к 

Азербайджану и другим соседним странам. Таким образом, была заложена 

основа для новых территориальных притязаний армян к азербайджанцам. 

Не удовлетворившись всем этим, царская Россия прибегла к еще более 

грязной политике: вооружив армян, подняла их против тюрко-

мусульманского населения, следствием чего явились массовые резни 

азербайджанцев практически на всей оккупированной русскими 

территории. 

        Наконец, Азербайджан 28 мая 1918 года обрел свою независимость, 

провозгласив себя Азербайджанской Демократической Республикой. 

Создание АДР являлось самой яркой страницей не только в истории 

Азербайджана, но и всего Востока. Азербайджанская Демократическая 

Республика стала первой  демократической и светской республикой на 

всем мусульманском Востоке.          

 Азербайджанская Демократическая Республика всем народностям, 

населяющим её территорию, предоставляла широкий простор для 

свободного развития [1, с.247]. Она  также гарантировала в своих 

пределах гражданские и политические права всем гражданам без 

различения национальностей, вероисповедания, социального положения и 

пола. 

Новообразованная республика с самого начала своего 

существования была вынуждена отстаивать свою независимость и 

территориальную целостность. Одной из главных внешних угроз, 

преследовавших АДР, была агрессорская политика Армянской  

Республики, которая пыталась захватить ряд исконных азербайджанских 

областей, включая Карабах. Армянские боевики время от времени 

нападали на азербайджанские села, убивая, грабя и терроризируя мирных 

жителей. Как отмечает азербайджанский историк, профессор Анар 

Исгандаров: «Самые тяжкие преступления совершили Дро и Андроник. 

Дро и Нжде были также идеологами армян.” [9] 

Отметим, что до образования Азербайджанской и Армянской 

республик армяне в Нагорном Карабахе не ставили вопрос о выходе из 

состава Елизаветпольской губернии, о передаче Нагорного Карабаха, 

скажем, в состав Эриванской губернии или же о своей самостоятельности. 

Об этом открыто не говорили и армянские партии и политические деятели 

в Баку, Тифлисе и Эриване. «Карабахский вопрос» возник после 

образования Республики  Армения. Возник в связи с подстрекательством  
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Арменией деятелей Нагорного Карабаха на сепаратизм. Как отмечал 

Кариби, «До появления армянских революционных деятелей, главным 

образом партии «Дашнакцутюн», Закавказье жило в мире и 

спокойствии… Армяне, татары, грузины жили вместе веками. Мирное 

население никогда не знало здесь никакого кровопролитного 

столкновения на национальной почве… Пришли дашнаки со своей 

проповедью о создании сплошной армянской территории для будущей 

автономной Армении и в дотоль патриархальную жизнь закавказской 

деревни ворвались чувства национальной вражды и ненависти». [2, с.63]     

      Армянская агрессия против Азербайджана приобрела широкие 

масштабы, начиная с середины 1918 г., одним из главных театров военных 

действий был Карабах. В июне-июле 1918 г. пресловутый Андраник с 

бандой своих головорезов, неоднократно разбитый до этого турецкими 

войсками, захватил Нахичевань и оттуда двинулся в поход на Зангезур и 

Карабах. Андраник в своих многочисленных заявлениях провозглашал, 

что он явился "утвердить волю армянского народа" и, обращаясь к 

азербайджанцам, населявшим эти территории, требовал от них либо 

беспрекословно подчиниться его власти, либо очистить Зангезур, Карабах 

и другие области, на которые претендовали армяне. [3, с.53] 

          Отметим, что Карабах всегда являлся и является исконной 

азербайджанской землей, как отмечал Президент Азербайджанской 

Республики Ильхам Алиев на Форуме лидеров 38-ой сессии Генеральной 

Конференции ЮНЕСКО: «Происхождение слова «Карабах» принадлежит 

Азербайджану. «Гара Баг» -эти слова на армянском языке ничего не 

выражают. Армяне поселились на этой территории в середине XIX века. 

Если вы посмотрите на карты царской России начала ХХ века, то сможете 

убедиться в том, что абсолютное большинство топонимов на нынешней 

территории Армении, название всех ее городов и сел берет свое 

происхождение на азербайджанском языке» [4] 

         В июле 1918 года армяне Нагорного Карабаха, пользуясь военно-

политической поддержкой Армении, на своем первом съезде в Шуше 

объявили о независимости региона.   Без учета мнения азербайджанцев 

Шуши и края, игнорируя правительство Азербайджанской Республики, 

съезд объявил Нагорный Карабах самостоятельной политико-

административной единицей под названием «Карабахская республика». 

         Учитывая сепаратистские действия армян в Нагорном Карабахе, 

руководство АДР приняло решение о создании Карабахского генерал-

губернаторства, которое включало Шушинский, Джаванширский, 

Джабраильский, Зенгезурский уезды.  В апреле 1919 года 

азербайджанская армия вытеснила с территории страны войска  
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Андраника. Однако в начале лета 1919 года действовавший в Нагорном 

Карабахе Армянский национальный совет спровоцировал новый виток 

кровопролитного конфликта. При его поддержке для армянской общины 

Нагорного Карабаха было переброшено из Армянской Республики 

большое количество оружия.  Но результате решительных шагов, 

предпринятых генерал-губернаторством, агрессорским действия 

Андроника в регионе был положен конец.  

Создание Карабахского генерал-губернаторства было негативно 

встречено в Армении. Об этом свидетельствуют архивные материалы. 

Так, например, в письме Министра иностранных дел Азербайджанской  

Демократической Республики Зиядханова своему армянскому коллеге 

говорилось: «Протест Вашего Правительства против постановления об 

учреждении временного Генерал-губернаторства является не 

основательным, так как эти районы составляют неоспоримую и 

неотъемлемую часть Азербайджана. Не только юридическая, но даже 

нравственная обязанность Азербайджанского Правительства в порядке 

верховного управления меры для восстановления порядка и защиты на 

своей территории жизнь, честь имущества своих граждан без различия 

национальностей от произвола безответственных лиц. Поэтому 

постановление нашего Правительства о назначении генерал-губернатора 

ни в коем случае не может считаться посягательством на территориальные 

права Армении, тогда как протест Вашего Правительства по этому поводу 

может быть рассматриваем как посягательство на наш суверенитет с 

попыткой вмешательства в наши внутренние дела». [5] 

          Отметим, что одним из главных протекторов Армении в этот период 

была Россия. Как отмечает в своей книге Г.Петросян: «В 1918- 1920 гг. 

руководство Армении стремилось установить отношения с Россией 

исходя из практических соображений: следовало разорвать политическую 

и экономическую блокаду, приобрести в лице России надежного партнера, 

а при возможности союзника, решить вопрос внешнеполитической 

идентичности, устранить факторы, грозящие  

безопасности нового государства». [6, с.19] 

         23 ноября 1919 года в Тифлисе между Азербайджанской 

Демократической Республикой и Республикой Армения был заключен 

договор, который подписали председатель правительства Армении 

А.Хатисов и председатель правительства Азербайджана Н.Усуббеков.  

Согласно данному договору, столкновения должны были быть 

приостановлены, стороны обязались остановить вражду и не прибегать к 

оружию.  
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Несмотря на условия договора, армянская сторона периодически 

нарушала их. Спустя считанные дни армянские войска вновь вероломно 

напали на Азербайджан. В конце 1919 - начале 1920 года 10-тысячная 

регулярная армянская армия прошла через Зангезур в Карабах, уничтожая 

на своем пути азербайджанские селения. Вновь пролилась кровь, 

появилась новая волна беженцев среди мусульманского населения.  

В ночь с 22 на 23 марта, в день праздника Новруз байрамы в 

Нагорном Карабахе армянами был дан сигнал к вооруженному мятежу. 

Армянские вооруженные отряды одновременно напали на воинские части 

Азербайджана, расквартированные в Шуше, Ханкенди и других районах. 

К ним на помощь подоспели части регулярной армии Армении. 

Армянским вооруженным силам удалось захватить Аскеранскую 

крепость. Дорога между Шушой и Агдамом была перерезана. В районе 

Аскерана сосредоточились армянские вооруженные силы Дели Казара 

численностью до четырех тысяч человек. 2 апреля азербайджанские части 

освободили Аскеран, а армянский предводитель Дели Казар был убит. 3 

апреля азербайджанские части без боя вступили в Ханкенди. 

12 апреля азербайджанские части под командованием генерала 

Г.Салимова заняли все важные высоты. В Карабахе было восстановлено 

исходное положение, существовавшее до наступления армян. Мятежники 

были полностью разгромлены. 

Таким образом, агрессорская политика армян вынуждала 

правительство Азербайджана концентрировать значительные военные 

силы в Карабахе и Зангезуре, на границе с Арменией, оголяя тем самым 

северные границы, где нарастала военная угроза со стороны 

большевистской России. 

Азербайджанская Демократическая Республика смогла в период 

своего существования пресечь многочисленные попытки армянской 

стороны дипломатическими и военными средствами завладеть Карабахом. 

  Эта история повторяется и в наши дни в еще большем, 

трагическом масштабе. Ведь и сегодня Армения заявляет, что с 

Азербайджаном воюет не она, а "армянское население Карабаха", в 

декоративных целях создана марионеточная Нагорно-Карабахская 

(Арцахская) республика со своим марионеточным "руководством". [7, 

с.60] 

         В настоящее время армяне помимо захвата наших земель бесстыдно  

фальсифицируют историю, меняют топонимы, занимаются плагиатом во 

многих сферах человеческой деятельности, в том числе, в искусстве, 

музыке, кулинарии и  

так далее. [8, с.21] 
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Сегодня Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 

20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией 

вооруженных сил Армении. 

В 1993 году Совет Безопасности ООН  принял 4 резолюции – 822, 

853, 874 и 884, в которых подтверждаются суверенитет и территориальная 

целостность Азербайджанской Республики, нерушимость международных 

границ и недопустимость применения силы для приобретения территории. 

Резолюции требуют незамедлительного прекращения военных действий, 

немедленного, полного и безоговорочного вывода всех оккупационных 

войск с территории Азербайджана. Резолюции Совета Безопасности 

являются юридически обязательными к исполнению для всех государств - 

членов ООН (ст. 25, 48 Устава ООН). Они являются окончательными и не 

могут быть обжалованы. Однако Армения до сих пор не выполняет 

требований данных резолюций.  

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до 

сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве 

России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные 

переговоры. 

Армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт вошел в 

историю ХХ столетия как один из самых трагических конфликтов, его 

последствия серьезно отразились на судьбах миллионов людей. 

         Международное сообщество должно осуществить действенные 

меры для того, чтобы положить конец оккупационной политике Армении, 

которую она проводит на государственном уровне. Азербайджанское 

государство никогда не смирится с фактом оккупации своей территории и 

не позволит создать на своих землях армянское государство. 
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Parmenidin məntiqi düşüncələrindən gender 

münasibətlərinə kulturoloji baxış 

 

Культурологический взгляд  гендерных отношений из логического 

рассудка  Парменидина 

 

Culturological view on gender relations from the logical reasoning of 

Parmenydin 

 

Xülasə: Müəllif məqalədə fəal estetik fenomen olan qadının olmadığı 

halda baş verəcək prosesləri əks etdirir. Bu halda  gözəl məhsullar, faciəvi 

vəziyyətlər və estetik şüur özünü göstərməzdi.  Məqalədə əks cinsin qadın 

psixologiyası üzərində olan təsiri analiz olunur. Kişilərin həyatının qadınsız 

necə dəyərsiz olması qeyd edilir. 

Açar sözlər: Parmenid fəlsəfəsi, kulturoloji baxış, qadın mədəniyyətdə, 

qadın gözəlliyi, gender münasibətləri, varlıq fəlsəfəsi. 

 

Abstract: In the article, the author, using evidence from the contrary, 

shows what would happen to the world if it was absent from the woman, as an 

active aesthetic phenomenon. In this case, beautiful products, dramatic 

situations, and accordingly aesthetic consciousness would not arise. 

The article specifically analyzes the impact of women on the psychology of the 

opposite gender. A man's world without women is also unbearable as an 

apocalyptic world - affirmed in the article.  

Key words: philosophy of Parmenides, сulturological view, woman in 

culture, the feminine woman, gender relations, philosophy of existence. 

 

Резюме: В статье автор, применяя доказательство от противного, 

показывает, что случилось бы с миром, если в нем отсутствовала бы 

женщина, как активный эстетический феномен. В этом случае, не 

возникли бы красивые изделия, драматические ситуации, и 

соответственно эстетическое сознание. 

         В статье специально анализируется воздействие женщин на 

психологию противоположного пола. Мужской мир без женщин также 

невыносим как апокалиптический мир – утверждается в статье.   
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Ключевые слова: Философия Парменида, культурологический 

взгляд, женщина в культуре, красота женщин, гендерные отношения, 

философия существования. 

 

Giriş 

 Gender anlayışı konstruktivist paradiqma hüququnda təşəkkül etdi. 

Konstruktivist paradiqma  sosial reallığın , həyat gerçəkliyinin cəmiyyətin əsas 

qurumlarının və fərdi təcrübələrin qarşılıqlı təsiri ilə qurulduğunu irəli sürür. 

Gender bioloji cins üzərində , kişi və qadın qarşılıqlı münasibətlərinin 

sosiomədəni təzahürüdür. Genderin sosiomədəni  konstrukt kimi izahı 

cinslərarası ziddiyyətləri aradan qaldırmaq imkanını genişləndirir və bu da öz 

məntiqi  davamı olaraq bəçəriyyət qarşısında duran ictimai və xüsusi xarakterli  

problemlərin  şərhinə dair yeni variantları və versiyaları irəli sürür.    

“Cəimyyətin ictimai əlaqələr sistemində qadının yeri və rolu” məsələsinin 

qoyuluşu hətta elmsiz, yəni gündəlik şüura da mənasız görünmür. Hamı bilir ki, 

Həvva mifindən də göründüyü kimi, qadın ana funksiyasında bəşəriyyətin 

bioloji qaynağıdır. Düzdür, gender cütlüyündə bioloji planda insanların 

artmasında kişilərin də rolu var. Ancaq dünyaya övlad gətirdikdən sonra 

qadının ana kimi rolu və əhəmiyyəti müstəsnadır. Təsadüfi deyil ki, Bibliyada 

ilk qadının adı həyat mənasını verən «Həvva» idi (1). 

Ancaq deməliyik ki, adi şüura qadın fenomeninin əhəmiyyətini adi sübutlarla 

çatdırılması heç də mədəniyyətin dərin qatlarının kəşf edilməsi deyil. Qadın 

fenomeninin  üzdə olmayan cəhətlərini tapıb  təhlil etmək o qədər də asan 

olmasa da,  bir o qədər də maraqlıdır. Ona görə də kulturologiya belə 

“aydınlıqlarla kifayətlənə bilməz». İnsanın qidasız məhvə məhkum olması  adi 

şüura bəlli olan aydın faktdır. Lakin onu elmi cəhətdən təhlil edərkən bu 

fəaliyyətin tibbi və bioloji proseslərinin nə qədər mürəkkəb olduğunun şahidi 

oluruq.  Digər bir misal- millətin mətbəxi, kulinariyası millətin nümayəndələri 

üçün adi səviyyədə olan reallıqdır. Ancaq buna baxmayaraq kulturologiyada 

milli mətbəx, kulinariya xeyli zəngin mədəni materiallar mənbəyi kimi qəbul 

edildiyi üçün ciddi araşdırılır. Bütün bunları nəzərə alaraq söyləmək olar ki, 

qadının mədəniyyətdə aydın rolunun birbaşa, bilvasitə görünən sübutlarından 

başqa digər metodikaları da elm, konkret, kulturologiya, daha konkret, 

genderşünaslıq araşdırmalıdır. 

          Parmenid fəlsəfəsi və onun məntiqi düşüncələri. 

Belə metodikalardan birini dünyaya ilk dəfə antik yunan filosofu Parmenid və 

onun davamçısı Zenon bəxşh etmişdi. Bu metodika «əks olandan çıxış edərək 

sübut etmək» adlanır. Dünya tarixində adlarını çəkdiyimiz filosoflarla bağlı 

Eleya məktəbində formalaşdırılmış «əks olandan çıxış edərək sübut etmək» 

nəzəriyyəsinin əhəmiyyətini  o açır ki, antik riyaziyyatçılar məhz Parmenidlə  
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Zenonun bu töhfəsi əsasında öz sübut bazalarını zənginləşdirmiş və gələcək 

Avropa elminə ötürmüşdülər (2). 

Gəlin, Parmenid və Zenonun mənsub olduğu Eleya məktəbinin «əks olandan 

çıxış edərək sübut etmək» metoduna yaxından baxaq. Parmenid deyirdi ki, 

varlıq, mövcudiyyət bölünməz, yəni çoxluğa xırdalanmış genişlik, müstəvilik 

əlamətlərində ola bilməz. Varlıq yalnız bölünməz, enə-uzununa-dərinə 

açılmamış Bir ola bilər. Söylədiyi müddəadan çxış edərək yunan filosofu 

deyirdi ki, həmin bu varlıqda, yəni Bir olanda yoxluqdan gələn çatlar, boşluqlar, 

heçliklər yoxdur. Onlar olmadığı üçün də Bir olan varlıq hisssələrə, 

seqmentlərə, kəsimlərə xırdalanmır.  

Bu müddəa ilə bağlı Parmenidin başqa maraqlı sübutu da vardı: biz 

heçliyi dərk edə bilmərik (3). Hətta deyəndə ki «heçlik var», bu zaman məntiqi 

nonsens alınır. Axı «var» nəyəsə olmaq, yəni varlıq, ekzistensial əlaməti yazır, 

deməli, «heçlik var» mühakiməsi düz olan kimi də yanlış olur, çünki heçlik 

varlıq əlamətini qazanan kimi heçlik yox, varlıq olur. 

Fəlsəfə tarixini bilənlər üçün aydındır ki, Parmenidin bu ontologiyası, yəni 

varlıq flsəfəsi Demokritin ontologiyasına qarşı dururdu. Axırıncıda varlıq 

atomlardan və boşluqlardan (heçliklərdən) ibarət idi. Varlıqda boşluqların 

olması imkan verirdi ki, atomlar bir-birindən qopub hərəkət etsinlər və öz 

«səyahətlərində» başqa atomlarla «ailə qurub» yeni cismlər yaratsınlar. 

Parmenidsə deyirdi, belə varlıq ola bilməz, çünki onun «içində» boşluq 

olmadığı üçün xırdalanmalar, bir hissəciyin başqasına doğru hərəkəti üçün boş 

yer də yoxdur. Elə bu səbəbdən ona «içində» sözünü şamil etmək olmaz. Çünki 

bir şeyin içində çoxlu nöqələrdən açılan məkan olanda onun içi olur. 

Bu qəribə yunan filosofuna görə, Demokraitin və adi adamların gözündə 

görünən xırdalıqlara, çoxlu ünsrlərə böünmüş varlıq onun əsli deyil, bizim 

qavrayışa görüntüsüdür. 

Məhz bu fikrini sübut etmək üçün Parmenid «əks olandan çıxış edərək sübut 

etmək» metodunu icad etmiş və fəlsəfəsində işlətmişdi. Bu yolu tutub gedəndə 

Parmenid bildirirdi: tutalım Varlıq bölünməz, xırdalanmaz Bir olan deyil, 

çoxluqdur. Əgər belə olsa, bu çoxluğun hər hissəsi xırdalanacaq və deməli, 

çoxluq olacaq. Bu axırıncı çoxlğun də hər hissəsi çoxluq olacaq və belə-belə 

çoxluğa bölünmə sonsuzluq boyu olacaq. Bu halda belə çıxır ki, bütöv və onun 

hissələri eynidir,  yəni ikisi də sosnuzdur. Halbuki bütöv anlayışına görə öz 

hissələrindən böyük olmalıdır ki, onları içində saxlaya bilsin. Deməli, varlığı 

xırdalara bölünmüş çoxluq kimi götürəndə belə absurd fikrə çıxırsan ki, bütöv 

və onun hissələri onunla eyni ölçüdədədir. Ona görə də «varlıq bölünməz 

birdir» mühakimsinə qarşı gedəndə absurda çıxırsan və bu həmin mühakimənin 

həqiqiliyini sübut edir. 
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Eyni metoddan istifadə edərək Zenon söyləyirdi ki, əgər varlığın bölünməz bir 

olduğunu inkar etsək, gərək belə bir absurdu qəbul edək ki, məşhur qaçış ustası 

olan Axilles heç vaxt qarşıda gedən tısbağanı ötə bilməz, çünki bunun üçün indi 

ayağının altındakı xətt kəsiyini qaçıb bitirməlidir. O kəsik isə sonsuz 

çoxluqdursa, onu Axilles heç vədə bitirmməlidir.  

           Qadın estetik fenomen kimi 

«Əks olandan çıxış edərək sübut etmək» metodunu tətbiq etsək, mədəniyyət və 

cəmiyyət üçün həyati məsələlrlə bağlı müxtəlif sullara çıxmaq olar. Onların 

bəzilərinə aydınlıq gətirək. İlkində belə bir sual: əgər qadın estetik fenomen 

kimi olmasaydı, dünya necə olardı? 

Əlbəttə qadınların hamısı estetik baxımdan aktiv olmur, bəlkə də çoxu neytral 

olur, yəni nə gözəllikləri, yaraşıqları ilə, nə də eybəcərlikləri ilə seçilir. Lakin 

aydın məsələdir ki, gender münasibətlərində estetik qavrayışın formalaşasında 

ən birinci amil qadın «düşərgəsində» təmsil olunmuş gözəllərin və yaraşıqlı 

qızların həlledici roludur. Çox qədimlərdə Çin filosofu Lao-szı söyləmişdi ki, 

gözəllik olanda eybəcərlik də olur, yaxşı olanda pis də olur (3). Tarixən ibtidai 

cəmiyyətin ilkin addımlarında kişilər qadınlarda hansı sifət, bədən formalarını 

isə gözəl saymağa başlayanda onlarda bu estetik hadisəyə həssaslaıq yarandı və 

nəticədə uşaqların, bəzi quşların, bəzi heyvanların da gözəlliyini seçməyə 

başladılar. Daha doğrusu, kişilər qadınların gözəlini qeyri-gözəllərdən ayıranda 

qadınlar da öz həmcinslərinə (digər qadınlara) kişi gözü ilə baxıb estetik ayrı-

seçkilik aparmağa başladılar. Məhz bu prosesdə, artıq, qadın, özünə kişi gözü 

ilə baxııb, özündə kişilərin gözəl saydığı formaları, qoxuları, rəngləri tanımağa 

başladı. Hərçənd bunun əks təsiri də oldu. Artıq estetik həssaslığı formalaşmış 

qadın öz növbəsində kişiləri estetik yöndən dəyərləndirməyə başladı. Belə 

olanda burada da kişilər özlərinə qadın gözü ilə baxıb nəyin kişilərə yaraşdığını, 

nəyinsə kişilərə yaraşmadığını nəzərə almağa başladılar. 

Bu söylədiyimiz proses estetik şurun formalaşması ilə bağlı elmin tapdığı 

ümumi prosesin mərkəzi vektoru olmuşdu. Elm aşkar etmişdi ki, başlanğıcda 

təmiz bioloji, sosial mərhələdə olan insanlar dünyanı utilitarlıq baxımından 

mənfi (faydasız və ya zərərli olanlara), müsbət (faydalı) olanlara ayırırdı. Pislər 

arzu olunmaz, yaxşılar arzuolunan sayılırdı. Müəyyən tarixi inkişafda yaxşı 

olanların forması, perseptiv əlamətləri seçilərək sevilməyə başladı. Bu zaman 

elə mərhələ gəldi ki, həmin formalar utilitarlıqdan azad olmuş şəkildə, yəni 

orqanizmə ziyan və faydalı olmaq statsunu itirmiş halda sevilməyə və ya 

bəyənilməməyə başladı. Beləcə, estetik qavrayışın əsasında duran təmənnsaız 

sevilmək, üstün tutmaq, arzulamaq halları yarandı (4).  

Bu proses fəallaşmaga başladığı andan qadında da kişilərlə bağlı estetik hisslər 

yaranır. Tarixin sonrakı mərhələlərində kişi və qadın estetikliyinin çox qəribə 

kombinasiyalarda dinamikası, «tanqosu» başlayır. Gah qadın önəmli amilə  
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çevrilir, gah da kişi qadının davranış məkanını darardıb onun cəmiyyətə estetik 

təsirini hərəmxana tipli qapalı yelərlə cızığa salır. Ancaq bütün hallarda daha 

çox qadın mədəniyyətdə esteik nəticələr verən məxluq olur, kişilər isə bu 

qoşalıqda istehlakçı subyektə çevrilirlər.  

İndi biz Parmenidin «əks olandan çıxış edərək sübut etmək» metodundan 

istifadə etsək söyləyə bilərik ki, qadının estetik rolu fəallaşmasa idi cəmiyyətdə 

nə gözəllik duyğusu formalaşardı, nə də gözəllik yaradıcılığı baş verərdi. 

Nəticədə cəmiyyət estetik hisslərdən, cisim və hadisələrdən xali bir məkan 

olardı. Belə cəmiyyətin mədəniyyətinin olub-olmaması isə böyük sual altında 

olardı. 

Kulturoloji aspektdən  təhlil edərkən bütün hallarda gözəlliyin  sıx şəkildə sevgi 

ilə bağlı olduğunun şahidi oluruq. İnsanda sevgi duyğusu estetik şüurun təsiri 

altında bioloji istək kimi yox, məhz sosial fenomen kimi formalaşır. İnsanda isə 

bu hiss bütün ömür boyu valideynlərin çoxunu izləyir. Onun belə uzun ömürlü 

olmasının səbəbi məhz sosiallaşmış sevgidir. Sevgi mədəniyyətdə elə bir aiml 

kimi formalaşır ki, insanları qeyri-bioloji hallarda da bir-birinə bağlasın. Bu 

mənada məhəbbət çox qüdrətli sosial mexanizmdir və onun əsasında qadın 

təsiri, qadının sosial-estetik rolu durur. Əlbəttə, göstərdiyimiz münasibətlərdə 

qadın-kişi korrelyatı var, ancaq bu korrelyat təsir, güc, nəticə eyniliyi deyil. 

Patriarxal cəmiyyətlərdə (matriarxal cəmiyyətin olub-olmaması isə tam sübut 

olunmayıb) dediimiz kimi qadın ilkində gözəllik və sevgi duyğusunu 

provakasiya edib. Edəndən sonra təsir-əks təsir prinsipi ilə onun kişiyə təsiri 

özünə qayıdaraq onda da sevgi və gözəllik duyğusunu formalaşdırıb. Bu planda 

bir məsələ çox maraqlıdır. Qadın geyimlərində, davranışlarında, nələr kişi 

zövqünü nəzərə almaq nəticəsində formalaşıb? Eyni sualları kişi geyimləri ilə 

də bağlı vermək olar: şalvarın, pencəyin hansı silueti qadınların xoşuna gəlmək  

istəyindən yaranıb, hansıları kişilərin öz aralarında bəyndikləridir? 

Kişi və qadın geyimləri ilə bağlı sualları çoxaltsaq, hətta gəlib cib, qol, yaxalıq 

kimi detalların gender determinatlarına çıxarıq. Aydın məsələdir ki, kişi və 

qadın paltarlarında beli incə, nazik göstərən pencək və köynəklər rahatçılıq 

tələblərindən gəlmir. Bunlar bir-birinin xoşna gəlmək istəyindən yaranır. 

Qadınlarda, daha az kişilərdə elə paltar formaları və siluetləri var ki, bədənin 

təbii eyibini görünməz etmək və ya yaraşıqlı etmək funksiyasını güdür. 

Qadınların kişilərin uzunboğaz çəkmələrini, xüsusi ilə Napaleon çəkmələrini 

alıb femin faktına çevirməsi, dik daban geyməsi qadın gözəlliyinin  

artırılmasına xidmət etdirdi. Bütün bu halların kulturoloji aspektən təhlil 

edərkən görürük ki, cəmiyyətdə qadın estetikliyi neytral olsa idi, geyim dəbi və 

inkişafı da olmazdı. Bir sözlə, geyim dizaynının əsasında da qadın fenomeninin 

kulturoloji təsiri  olmuşdur.  
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Gender münaisbətləri və bu münasibətlərdə gizlənən cazibələr, dramaturji 

gərginliklər poeziya, teatr, kino, hətta bəzən musqinin əsasında da drurur.  

Qadınların rolnu, əhəmiyyətini düşünəndə bizim qadın fenomeni ilə bağlı 

söylədiyimz faktları unutmayaq. Birincisi, qadının doğurduğu cazibə, törətdiyi 

konfliktlər incəsənətin bir çox növlərinin yaranması və inkişafının əsasında 

durub. Hələ onu demirik ki, kişilərin bir çoxunun yaradıcılığa, yüksək 

bacarıqlara sahib olmaq üçün fədakarcasına can atmasının bir motivi də 

qadınların xoşuna gəlmək arzularıdır. Bunu ən azı Balzakın timsalında görmək 

olar: deyilənlərə görə, məhz bu istək fransız yazarını yorulmadan qadınları 

valeh edən romanlar yazmağa vadar edirdi.  Düzdür, bu gender situasiyasına 

zidd olan başqa situasiya da var. Ancaq bu hallar da bizim o tezisimizi 

sıfırlaşdırmır ki, aktivliyindən, passivliyindən, incəliyindən, döyüşkənliyindən 

asılı olmayaraq qadın ən müxtəlif təsirləri ilə mədəniyyətdə həlledici halların 

yaranmasına yüksək təsir göstərir. Bütün bu faktlara görə də biz hesab ediik ki, 

qadının təsiri və rolu olmasaydı, mədəniyyət çökərdi. Nəinki çökərdi, heç 

əzəldən yaranmazdı, ya da tamam başqa, bizim tsəvvür edə bilməycəyimi 

formatda yaranardı. 

Bəs qadınlar özlərinin bu kültür əhəmiyyətlərini bilirlərmi? Suala doğru cavab 

tapmaq elə də asan deyil. Əlbəttə, Parmenid metodu ilə qadınların özlərini 

dəyərləndirməsi geniş yayılmış hal deyil. Ancaq qadının kişiləri müxtəlif 

vasitələrlə ələ alıb onların əli ilə tarixə, cəmiyyətə təsir etməsi yaxşı bəlli olan 

faktdır. Qadınların başqa təsir vasitəsi yüksək sosial-siyasi status qazanmış 

oğlanları və qızları vasitəsi ilə həyata təsir etməkdir (5).              

         Belə qadınlardan fərqli olaraq feministlər cəmiyyətin və mədəniyyətin 

bütün ənənəvi struktrularını dağıdırlar ki, gender münasibətləri tam bərabərlik 

əsasında qurulsun. Hazırda Qərbdə və ABŞ-də bu proses getməkdə davam edir 

və  qadın artıq mətbəxdən lokantaların, kafelərin sayəsində uzaqlaşır. Ailənin 

planlaşdırılması ilə bağlı liberalların verdiyi sərbəstliyin nəticəsində qadın uşaq 

doğumu funksiyası ilə bağlı da taleyini xeyli dəyişir. Avropada 3-4 uşağı olan 

qadın indi nadir hadisədir. Düzdür, katolisizm abort hüququna qarşı çıxmaqla 

cəmiyyətin ənənəvi gender arxitektonikasını saxlamaq istəyir, ancaq bu 

konfessiyanın içindən səslənən islahat çağırışları, görünür, axırda onu da gender 

münasibətlərində xeyli liberallaşdıracaq. 

         Biz gördük ki, Parmenidin «əks olandan çıxış edərək sübut etmək» 

əməliyyatını  tətbiq etməklə gender cütlüyündə qadının sosial-kulturoloji rolunu 

xeyli aydın cizgilərdə modelləşdirmək olur. Əslində adi şüur qatında, intuitiv 

planda hamı qadının sosial-kulturoloji əhəmiyyətini bilir. Ancaq belə adi 

şüurlara «bəs sübutun nədir» sualını verəndə daha çox qadının ana funksiyasını, 

ailədə rolunu dilə gətirirlər. Ancaq Parmenidin sübut metodundan istifadə 

edərək araşdırmalar aparsaq, qadının sosial-mədəni və eləcə də psixoloji rolu  
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xeyli qabarıq cizgilərdə açılar. Məsələni belə qoyanda qadının kişi üçün 

psixoloji önəmi xeyli aydınlaşır. İş burasındadır ki, patriarxal əlamətlərini 

saxlamağa çalışan sosial sistemlərdə qadına kişi psixologiyası üçün təhlükə 

kimi baxıldığı üçün onun təsirini məhdudlaşdırmaq, imkan daxilində qadınsız 

kişi dünyüasının dairəsini sosial düzəndə genişləndirmək cəhdlərini görmək 

olar. Ancaq buna edilən cəhdlərin nə qədər uğuru olan İran, Səudiyyə 

Ərəbistanı, Əfqanıstan, Çin, Yaponiya, İspaniya kimi sosial proyektləri olsa da 

onların hamısında, görürük ki, son qələbədən danışmaq mümkün deyil. İtaliya, 

İspania, Yaponiya Şimali Avropa ölkələrinə baxanda müəyyən patriarxallıq 

əlamətləri daşısa da yerdə qalan ölkələrə nisbətdə kişilər dünyasının dairəsini 

çox daraldıb keçmişin ekzotik qalığı edən ölkələrə çevrilib. Səudiyyə 

Ərəbistanında qadınların sürücülük hüququnu qazanması, futbol stadionlarına 

buraxılması göstərir ki, burada qadınlar feminsiz kişi dünyası modelini 

laxlatmağa başlayıblar. Özü də belə görünür ki, Qloballaşmanın təsiri altında 

Səudiyyyə, Qatar və başqa bu tipli ərəb ölklərinin yeni kişi nəsilləri də bu 

təşəbbüslərdə qarşı cinsin tərəfinə keçməyə başlayıblar.  
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Culturological identification as the basis of typological researches 

 

Культурологическая идентификация как основа типологических 

исследований 

 

Xülasə: Taksonomiya kompravistika və tipologiya kulturoloji metod 

kimi bir-biri ilə sıx bağlıdır. Taksonları tapıb düzmək paradiqması 

müqayisələr  paradiqması ilə sıx bağlıdır. Eləcə də, tipoloji   

klassifikasiyalarsız və müqayisələrsiz mümkün deyil. Tipologiya hər ücünü 

nəzərə alan modellər qurur və hər tipoloji model ifadəli şəkildə bu tip 

daxilində müxtəlif vahidlərin eyniliyini açır.                                                   

Açar sözlər: tipoloji metod, coğrafi məkan,kompravistika(müqayisəli),    

narrasiya(söyləmək), reqressiv, minemonik (yadda saxlamaq). 

 

Abstract: Taxonomy, comparison and typology are closely 

connected with each other as methods of culturology.  Paradigm of searching 

and order of Taxons is closely connected with paradigm of comparisons. As 

well as it is impossible without typological classifications and comparisons. 

Typology creates models which take into considerations all three methods 

and each of typological models expressively reveals identification of various 

units within this type.  

Key words: typological method, geographical place, comparison, 

narration,    regressive, to remember.  

 

     Резюме: Как культурологические методы, таксономия, сравнение 

и типология тесно связаны друг с другом.  Парадигма исследования и 

упорядочения таксонов тесно связана с парадигмой сравнений. Таким 

же образом невозможно обойтись без типологических классификаций и 

сравнений. Типология создает модели, которые принимают во внимание 

все эти три методы и каждая типологическая модель выразительно 

раскрывает идентификацию различных единств внутри этого типа. 
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Coğrafi məkana əsaslanan müqayisəli tipoloji metodun realistik və 

mistik motivləri var. Realistik motiv qonşuların asanlıqla bir-birindən 

təsirlənməsidir. Türklərin aşıq sənətinin gürcü və erməni folkloruna təsirində, 

gürcülər və ermənilər tərəfindən mənimsənilməsində qonşuluğun böyük rolu 

olub. Aşıq oxusu və çalğısı gürcü və erməni musiqi mədəniyyətlərində yabançı 

melodik intonasiyalara təbii müqaviməti məkan yaxınlığına görə qııraraq yad 

xalqların dünyasına öz cizgisini vurmuşdu. Oxşar vəziyyəti Şərq məkanında 

muğam kimi bəlli olan monodik musiqi tipinin qonşudan qonşuya keçməsində 

də görmək olar. 

Dünya mədəniyyətlərinin müqayisə və tipolojiləşdirmə metodları ilə 

araşdırılması təkcə fiziki yox, atmosfer məkanı, iqlim ortaqlığı məsələsini də 

düşünməyə sövq etdirmişdi. Böyük coğrafi fəthlər dövrü olan 15-17-ci əsrlərdə 

mühitin və iqlimin müxtəlif etnoslara təsiri elmi təfəkkürün prioritet 

məsələlərindən birinə çevrilmişdi. Sonrakı əsrdə fransız maarifçiləri bu məsələ 

ilə bağlı xalqın ruhu anlayışını orta atmışdılar. Montöskyö isə xalqların 

mədəniyyətinə təsir edən amillərin sırasında birinci yeri məhz iqlimə vermişdi 

[1.с.19]. O, məsələn, göstərmişdi ki, Şimal xalqlarının mədəniyyətləri ilə 

Cənub xalqlarının mədəniyyətlərinin bəzi əsas fərqləri iqlimlərin başqalığından 

gəlir. Sərt iqlim şimallıların qida uğrunda böyük çətinliklərlə mübarizədə 

yaşamasına səbəb olmuşdu. Bu şərait onların psixologiyasını, xarakterini və 

bunlardan doğan mədəniyyətlərini formalaşdırmışdı. Cənublular isə qidanı asan 

əldə etdikləri üçün bu asanlığa uyğun psixologiya, xasiyyət və mədəniyyət 

sahibi odmuşlar [2.с.58-59]. 

Göründüyü kimi, tipologiya və müqayisəli (kompravistik) kulturologiya 

eynilik və fərq axtarışlarını bir medalın iki üzü edərək təkcə fiziki məkan yox, 

həm də iqlim, mühit amillərini qonşulaşdırmaq müstəvisinə çevirmişdi. 

Kulturorlogiyanın ciddi problemi mövzu, predmet haqqında susqunluğa, 

dilsizliyə qalib gəlməkdir. Aristoteldən başlayaraq fəlsəfədə, elmdə təəccübün 

təkanverici rolu vurğulanmışdı. Düstur belə idi: fəlsəfə təəccübdən doğur 

(düzdür, Mahmud Şəbüstəri, bu düsturu tərs çevirərk söyləyirdi ki, düşünüşün 

sonu təəccübdür  [3.с.52]. Sonra Eynşteyn Aristotel fikrini elmə şamil etmişdi. 

Ancaq bizim fikrimizcə, təəcüübdən heç də az olmayan təhrikedici amil 

susqunluqdan çıxıb söyləmək, nəql etmək istəyidir. Alim şüurunun içində 

mirzəlik, müəllimlik meyli gizlənir. Məhz həmin meyl məqalələr, kitablar 

yazıb başqasına danışmaq, danışa-danışa öyrətmək həvəsini formalaşdırır. 

Alim danışmaq həvəsilə dünyaya, mövzulara, problemlərə baxanda dəhşətlə  
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necə, nədən danışmağın çətinliyini görür. Tədqiqatçı üçün ən ağır hal 

danışmağa sözünün olmamasıdır. Bu durumda susqunluq onun üçün bədbinlik, 

özünə inamsızlıq gətirən, boşluq qiyafəsində yükə çevrilir. Yeni metodlar 

narrasiya qapısını açan, susqunluğa qalib gələn narrativ «boşboğazlıq» halını 

yaratdığı üçün xüsusi dəyər qazanırlar. Biz indicə müqayisə, tipologiya 

metodlarından «tutuşdurma məkanı» ideyasını çıxarmaqla mədəniyytlə bağlı 

«dilin necə açılmasını» nümayiş etdirdik. Azərbacyan kulturologiyasında 

metodoloji istiqamətin zəif olması, müxtəlif metodlardan az istifadə edilməsi 

bu elmdə narrasiyanın zəif olmasına, susqunluğun dəf edilməməsinə dəlalət 

edir. 

Bu haşiyədən sonra müqayisə və tipologiyaya qayıtsaq, söyləyə bilərik 

ki, təsdiqin o biri üzü inkar olduğu kimi, birləşdirmənin də o biri üzü 

ayırmaqdır. Ona görə  də tipoloji modeldə hansı mədəniyyətləri isə 

birləşdirmək onları başqa tipologiyalarda birləşmiş mədəniyyətlərdən 

ayırmaqdır. Söylədiyimizi Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin aqibətində yaxşı 

görmək olar. Şərq tipologiyasını qurmaq Şərqi Qərbdən fərqləndirməklə 

nəticələnmişdi. Bu isə kulturologiyaya narrasiya zənginliyi verərək elmi mühiti 

həm informasiya bolluğu ilə təmin etmiş, həm də elmin tədrisini praktiki 

etməyə şərait yaratmışdı.  

Kulturologiyanın ciddi problemi cəmiyyətə öz faydalılığını sübut 

etməkdir [4.s.7]. O, narrativ bolluğu təmin edəndə nəticələri Mediaya keçərək 

millət, zaman, tarix, millətlərarası münasibətlər haqqında xeyli maraqlı 

publisitik yazılara mənbə olur. Bu baxımdan tipoloji araşdırmaları, müqayisə 

tədqiqatlarını bütün göstərdiyimiz planlarda (həm narrativlik, həm 

informativlik planlarında) çox effektli edən nəzəriyyələr tutuşdurma üçün yeni 

müstəvi, yeni məkan açanlardır.  Kulturoloji nəzəriyyələrin bir vəzifəsi də 

özünəməxsus dünya modellərini, məkanlarını yaratmaqdır. Bu məkan fiziki 

məkandan fərqlənir. Ona görə də fiziki məkanda qonşu olmyanlar, qonşu kimi 

tututşdurulmayanlar nəzəriyyənin verdiyi məkanda qonşu ola bilərlər. 

Parfyumeriyanın inkişaf etdiyi çağdaş dünya ilə bioloji aləmin arasında çox 

böyük tarixi məsafə var. Ancaq semiotik nəzəriyyə qoxular dünyasını xüsusi 

kommunikativ məkan kimi açandan sonra qarışqaların dünyası ilə çağdaş 

gender dünyası qonşulaşır. Aydın olur ki, qadınların ətirlərdən istifadə etməsi 

ilə qarışqaların turşu ifraz etməsi arasında kommunikativ bənzərlik var. 

Çağdaş kulturologiyada önəmli metodlardan biri reqressiv, yəni gəlişmə 

xəttində geridə buraxılmış strukturları qaytarmaq, rekonstruksiya etməkdir. Bu 

metod Sergey Eyzenşteynin mədəniyyətə yönəlik elmi yaradıcılığında böyük 

rol oynamşdı. Həmin metod psixoanalizdən bəhrələnmişdi və Freydin 

nəzəriyyəsi ilə etnoqrafik müşahidələri çarpazlaşdıraraq 60-70-ci illərdə 

V.V.İvanov kimi rus alimlərinə güclü təsir göstərmişdi. Eyzenşteynin 

«mədəniyyətdə reqressiv strukturlar» termini elə bir məkan açmışdı ki, orada  
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müasir kültür hadisələri ilə arxaik mədəniyyət faktları tipoloji birləşmələrə 

gəlmişlər [5.с.24,56,67-68]. Beləcə, məsələn, qədim mədəniyyətlərdə 

əcdadaların kultu və müasir dünyada muzeylərin kultu bir-biri ilə anışaraq 

tipoloji qohumluq ideyasına əsas vermişdi.  

Mədəniyyətdə sağ/sol oppozisyasasının problem kimi qoyulması qədim 

dünya ilə müasir dünyanın tipoloji birliyinə öz məkanını verir. Araşdırıcılar 

aydın edirlər ki, həm qədimdə, həm indi sol tərəf qadınları, sağ tərəf kişiləri 

simvolizə edir. Ona görə də həm qədimdə, həm indi qadın geyimlərində 

düymələr sağdan sola aparılaraq bağladılır, məkan lokalizasiyasında isə 

qadınlara passiv sol yer verilir. Bəs «yuxarı/aşağı» binar oppozisyası? 

Əskilərdə də, indi də yuxarı hakimiyyəti, rəhbərliyi, sayğılanmağı bildirmişdir. 

Beləcə, «yuxarı/aşağı» oppozisyası müxtəlif zamandan və coğrafi-fiziki 

məkanlardan olan mədəniyyətləri ortaq nöqtələrdə birləşdirərək tipoloji vəhdət 

yaratmışdır. 

Yenə də vurğulayaq, kulturologiyada müqayisələr identifiksiya və 

differensiasiya aparmaqla, birləşdirən və ayıran düşüncə prosesinə xidmət edir. 

Tipoloji araşdırmalar isə bu əməliyyatı daha da konkretləşdirir, çünki 

birləşdirməni təkcə bir anlayış altında yox, bir anlayışın ifadəli növü olan tip 

altında eyniləşdirir. Tip anlayşdan fərqli olaraq abstrakt yox, eydetikləşmiş, 

yəni ifadəli şəkil almış mahiyyətdir. Simic adam anlayışdır, Mirzə Fətəlinin 

Hacı Qarası isə tipdir. Kulturologiyada tipoloji olan Hacı Qara tipində obraz 

deyil, ancaq eydetik təmsilçidir. Tip sözündə heykəltaraşın tişə ilə materialı 

xarakterik görüntüyə salmaq əməliyyatı var. Tipoloji analizlər tişə ilə 

işləyirmiş kimi anlayışlardan, düsturlardan istifadə edərək, məsələn, Orta əsrlər 

təfəkkürünün, təsviri sənətinin skulptur modelini qurur. Həmin dövrün fəlsəfəsi 

ilə bağlı, irəlidə gətirdiyimiz fikri bir də təkrar edək: diskurs var ki, Ortaçağ 

müsəlman fəlsəfəsi şərh fəlsəfəsidir. Bu diskurs fəlsəfi mədəniyyət tipini 

göstərməyə parlaq örnəkdir. Və ya başqa diskurs: Ortaçağ təsviri sənəti 

kanoniklik estetikasındadır. 

Tipoloji təhlillər müqayisə, ümumiləşdirmələrlə birləşdirmə apararaq 

sonda tipoloji xarakteristikalar əldə etmək üçün cürbəcür diskurslar təklif edir. 

Bu diskursların rolu müxtəlifdir. Məsələn, onlar mnemonik, yəni yadda 

saxlamaq funksiyasını daşıyırlar. Tipoloji xarakteristika aydın deyimlərə, 

anlayışlara yazılanda müəyyn mədəniyyət tipi, müəyyən kültür hadisələrinin 

tipi yaxşı yadda qalır. Tipologiyanı lapidar deyimlərdə söyləyən cümlələr 

səyahət ritmində söylənilən çoxlu fikirləri dağılışmağa qoymur. Tipoloji 

diskurslar yaddaşa həkk etmək üçün xüsusi vasitələr verir. Onlar narrasiyada 

qafiyə kimi təkrarlanaraq təhkiyəni ifadəli, skulptur edir. Bunu Aydın 

Talıbzadədən götürdüyümüz örnəkdə açaq. O «qarın» sözünü kulğuologiya 

üçün elmləşdirir ki, sonra da onun əsasında bəzi paradiqmaları izah edə bilsin.  
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Bu kəlməni elmiləşdirən birinci semantik addım o olur ki, «qarın»ın orbitinə 

yemək və çoxalmaqla bağlı mənalar toplayır. Daha sonra müəllif səyahət 

prinsipində narrasiya quraraq Azərbaycan mədəniyyətində qardaşlıq 

«institutundan» tutmuş sufi risaləsi «Afaqnamə»dəki makrokosm/mikrokosm 

münasibətlərinəcən və təsəvvüfdəki zahidlikdən tutmuş yemək-içmək 

kultunacan onlarla hadisələrdən çoxşaxəli söhbətlər açır və beləcə, cürbəcür 

məsələlərə toxuna-toxuna külli miqdarda bilgilər əldə edir [6. 

http://kultaz.com/2012/01/11/aydin-talibzade-qarin-dunyevi-proseslerin-

twitter-i-kimi-arasdirma/]. Bu zahiri informsiya qatmaqarışıqlığı, dolaşıqlığı 

içində kələfin ucunun itməməsinə səbəb isə yazıda mnemonik funksiya daşıyan 

«qarın» anlayışı olur. Bu anlayış-kəlmə sanki qafiyə prinsipində məqalənin 

bütün ideyalarını özü ilə səsləşdirir və bununla da həmin ideyaları sapdan 

qırılıb dağılmış muncuqlar kimi səpələnməyə qoymur. Adətən, məqalələrin 

adının bir funksiyası budur, yəni yazının içindəki informasiya bolluğunda 

azmağa qoymamaqdır. Yaxşı məqalə adı bələdçi xidmətində olan addır. 

Tipoloji araşdırmalar, bu mənada, mədəniyyətlə bağlı narrasiyalara 

«bələdçilər» verir.       

Deməliyik ki, müxtəlif irqçi kulturoloji nəzəriyyələr də tipoloji 

strukturları, faktları tapmağa iddialı olublar. Qərbdə 19-cu əsrdən əvvəl «irq» 

anlayışını şəcərə əvəz edirdi,  məsələn, Nuhun oğlu Xamın, Yafətin nəslindən 

olanlar və ya İbrahim oğulları. 1853-cü ildə Avropada «irq» termini fəallaşıb 

populyarlaşdı. Con Fridrix Blumenbax və Corc Kavier insanları üç irqə, - 

Monqol, Zənci (və ya Həbəş) və Qafqazlı (ağ adamlar) irqiqnə böldü 

(maraqlıdır ki, ABŞ-da indinin özündə də ağ irqə «qafqazlı»- «caucasian» 

deyirlər). Bir az da keçdi irq bölgüsü dəyər bölgüsünə transformasiya etdi, yəni 

irqlərin ierarxiyası, pilləkanı yaradıldı və onun üst pilləsini ağ adamlar, alt 

pilləsini isə zəncilər tutdu. Daha sonra ağ adamları gündüzlə, qaraları gecə ilə 

bağlayaraq bu kontrastdan onların dünyalarının təzadını çıxardılar. Karus kimi 

nəzəriyyçilər hesab etdilər ki, ağların irsən fikir irəliləyişi qəhvəyi və qara 

adamlardan üstündür. 19-cu əsrdə belə bir ideya çox cəlbedici göründü ki, 

insanların təbii-irqi növləri həm də hər növə uyğun cəmiyyət və mədəniyyət 

tipini yaradır. 1846-1856-cı illər arasında Qustav Klemm özünün 10 cildlik 

«Bəşəriyyətin ümumi mədəniyyət tarixi» adında kitabını çıxardı. Onun əsas 

ideyası bu idi ki, tarixdə bütün kültür inkişafı irqlərin fərqlənməsindən və 

qarışmasından yaranmişdır (göründüyü kimi, təfəkkürün formulası olan 

«ayırma və birləşdirmək» prosesi, beləcə, irqlərə də tətbiq olunmuşdu ki, 

müxtəlif mədəniyyət tipləri onların birləşməsindən və ayrılmasından 

çıxarılsın). Ancaq Qobinyonacan Klemm və Karusun irqlərə münasibətində 

müəyyən liberalizm və eqalitarizm (bərabərçilik) vardı. Onlar irqlərin 

qarışmasında mədəniyyətin inkişafı üçün müsbət determinizm görürdülər. 

Ağların mənəvi-fikir planında irəlidə getməsini söyləsələr də o biri irqlərin  

http://kultaz.com/2012/01/11/aydin-talibzade-qarin-dunyevi-proseslerin-twitter-i-kimi-arasdirma/
http://kultaz.com/2012/01/11/aydin-talibzade-qarin-dunyevi-proseslerin-twitter-i-kimi-arasdirma/
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inkişafnı, arxadan gəlib yaxınlaşmasını inkar etmirdilər.  

Qobinyon xələflərindən irqlər tarixini mədəniyyətlər tarixi kimi 

götürdü, ancaq sonra ağların bütün mental üstünlüyünü onların orqanizmindən 

çıxararaq həmin üstünlüyü «əbədiləşdirdi» [7.p.54-57]. Beləcə, yeni tipoloji 

model yarandı. Bu modelin paradiqması bildirirdi ki, mədəniyyət hadisələrinin 

daxildə tipoloji eyniliyini, xaricdə isə başqa mədəniyyətlərdən fərqini irqi 

xüsusiyyətlər təyin edir. İrqçi determinizm əsl sosio-mədəni nəzəriyyə qurmaq 

iddiası ilə irsi komponentlərə əl atdı. Halbuki bu irsiliyin nə olmasını tutmaq 

elə də asan deyil. Məsələn, irqçilik paradiqmasında düşünənlər Amerika 

qaralarının musiqiçi uğurlarını və həvəsini irsi ritm instinktindən çıxarırdılar 

[8.p.80-81]. Halbuki bu şübhəli tezisi sosial institutların, mədəniyyət 

sahələrinin yaranmasına necə tətbiq etmək məsələsi qaranlıq qalırdı.  

Bir maraqlı məqamı qeyd edək. Kulturoloji fikir tarixinə baxsaq, 

görərik ki, eynilik axtarışları təkcə 18-19-cu əsrlərdə yox, ta əskilərdən 

informativ sayılmışdı. Hətta Ortaçağ müsəlman səyyahları ki, oxucunu 

təəccüblü hadisələrlə mat qoymaq istədikləri üçün öz dünyalarından fərqli 

dünyalardan danışmağı sevirdilər, hətta onlar da «bizim kimidirlər» etirafı 

təəccüb doğuranda başqa mədəniyyətlərlə öz mədəniyyətləri arasındakı 

eynilikdən danışırdılar. Hərçənd bir daha vurğulamalıyıq, Ortaçağ səyahları 

daha həvəslə başqa dünyaların kültür fərqlərini qələmə alırdılar. Yəni 

eynilikdən yox, mat qoyan fərqlərdən danışırdılar, dərk etmək üçün birləşdirmə 

yox, ayırma əməliyatları aparırdılar. 

Ancaq dedik ki, başqa cürlüyə köklənən səyyah söyləmlərindən fərqli olaraq 

kulturoloji araşdırmalarda uzun müddət eynilik axtarışları, yəni müxtəlif 

mədəni materialların bir ümuminin, bir tipin altına birləşdirilməsi yüksək 

epistemoloji status qazanmış, paradiqma idi. Yeri gəlmişkən, idrakın elə 

mərhələsi olur ki, müxtəlifliklər arasında eynilik tapmaq asan olmur. Bu hal 

sanki filogenezdə də belədir. Uşaqlar üçün ilkində identifikasiya etmək və ya 

identifikasiyanıın fundamentinə ümumi qoymaq xeyli çətin olur. Bu da təbiidir, 

çünki eyniləşdirmək üçün kifayət qədər analyışlar bazası və alqoritmlər 

olmalıdır. Eyni halı kulturologiyada müşahidə etmək olar. Öncə müxtəlif 

mədəni hadisələri bir anlayış altına salmaq çətin olur. Fərqlərin zəhmi basır, 

hadisələr arasında görünüş, məsafə uzaqdığı eyniliyin mümkünlüyünü istisna 

edir. Yalnız kulturoloji təfəkkür inkişaf etdikcə eyniliyi tapmaq üçün gözlər 

açılır. Bu, kulturoloji narrasiyanı informativ edir, çünki adi şürun görə, düşünə 

bilmədiklərini tapan elm insanlarda hörmət doğurur. Bu eynilikləri nəql edən 

kulturologiya həm Media, həm tədris üçün zəngin bilgilər qaynağı olur. Nəzərə 

alanda ki, yüzlərlə kulturoloji araşıdrmalar özlərinə intellektual effekti, 

cəmiyyətin xidmətində durmaq vəzifəsini tipoloji modellər qurmaqdan alır və 

bu modelləri qurmaq üçün birləşdirmə, identifikasiya etmək əməliyyatlarından  
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istifadə edir, söyləmək olar ki, həm tipoloji axtarışda olan kulturologiyanın, 

həm də bir çox başqa kulturoloji nəzəriyyələr tipinin paradiqması mədəniyyəti 

və mədəniyyət hadisələrini ümumilərdə, yəni ümumiləşdirici anlayışlar altında 

vəhdətə gətirməkdir. Dedik ki, elmdə paradiqmalar necə dərk etməyə, necə 

anlamağa tövsiyyələr verən başlanğıclardır. Əslində Kunun paradiqma 

məsələsini qoyması özü ümumiləşdirməklə birliyə gətirmək, eyniləşdirmək 

epistemasının məhsuludur. Bu epistemanı Mişel Fuko oxşarlıqlar, qohumluqlar 

tapmaq metodologiyası kimi açmışdı. Söyləməliyik ki, ümumiləşdirmələrlə 

ümumi anlayışların altında birləşdirməyin epistemoloji faydası indi də 

tükənməyibdir. Hazırkı yarımfəsildə bu faydanın bəzi tərəflərini biz tipoloji 

araşdırmaların timsalında, identifikasiyanın idrakda rolu məsələsində 

göstərməyə çalışdıq. Popperin essensializmə qarşı söylədikləri, Vitgenşteynin 

ailə oxşartısı nəzəriyyəsi isə göstərdi ki, fəlsəfə və kulturologiya hətta 

ümumilərlə mübahisəyə girəndə belə bu mübahisədən (və münaqişədən) elm 

fayda götürmüşdü. Həmin münaqişənin daha böyük nəticəsi isə post-

modernizmin yaranması oldu. İş burasındadır ki, post-modernizməcən olan 

Qərb mədəniyyətinin fəlsəfəsi eyniləşdirmə əməliyyatlarına söykənirdi. Ona 

görə də bu eyniləşdirməni biz paradiqma kimi izah etdik. Həttə Q.Rikkert 

təbiətşünaslıq elmələrinin tarix haqqında elmlərdən fərqini problem kimi 

qoyanda belə, onun cəmiyyətlə əlaqədar sözləri zahirən ümumi anlayışlara 

qarşı görünürdü. Xatırladaq, dəyərlər nəzəriyysinin (akseologiyanın) 

yaranmasında böyük rolu olmuş bu neokantçı filosof göstərmişdi ki, təbiət 

elmləri ümumi anlayışları tapıb qanunauyğunluqları göstərir, tarix elmi isə 

təkcələrlə, fərdi hadisələrlə məşğul olur. Tarix elmləri fərdiləşdirir, təbiət 

elmləri isə ümumiləşdirir [9.с.74-77].  
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Xülasə: Mədəni turizm öz məzmun və formalarının bütün çoxcəhətliliyi 

və çoxaspektliliyi ilə müasir cəmiyyətin həyatına dərin nüfuz etmişdir. 

Bugünkü gündə o bu və ya digər ölkənin dövlət büdcəsinə əhəmiyyətli 

gəlirlərin daxil olması ilə yanaşı, dünya arenasında ölkənin müsbət imicini 

formalaşdıran mədəni-tarixi irsin inkişaf vasitəsidir.  

Turizm məqsədləri ilə mədəniyyət abidələrinin maksimum istifadəsi, yerli 

və əcnəbi turistlərə göstərilən xidmətlərin müvafiq səviyyəsinin təmin edilməsi 

mədəni turizmin inkişafına səbəb olur. Mədəni-əyləncə xidmətlərinin geniş 

spektrini təklif edən mədəniyyət və istirahət müəssisələri sırasında muzeylər 

xüsusi yerə malikdir.  

Müasir şəraitdə muzeylərin rolu yalnız ölkənin tarixi-mədəni irsi barədə 

informasiyanın verilməsi ilə məhdudlaşmamalıdır. 

Açar sözlər: muzey, turizm, turizm sənayesi, mədəni-tarixi irs, 

mədəniyyət müəssisəsi. 

 

Abstract: Cultural tourism in all its variety and the multidimensional 

nature of the forms and contents has deeply taken root to the life of modern 

society. Nowadays it serves not only as a source of the significant financial 

revenues to the budget of a particular country, but also as an instrument of 

promoting its cultural and historical heritage, which forms a positive image of 

the country on the world stage. 

Maximum use of cultural attractions for tourist purposes and creation of 

an appropriate level of service for local and foreign tourists promotes the 

development of cultural tourism. Museums take a specific place in all diversity 

of cultural and leisure institutions offering extensive coverage of cultural-

entertaining services. 
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Currently, a role of the museums should not be limited with providing 

information on historical and cultural heritage of a country. 

Keywords: museum, tourism, tourism industry, cultural and historical 

heritage, cultural institutions. 

 

Резюме: Культурный туризм во всем своем многообразии и 

многоаспектности форм и содержаний глубоко укоренился в жизнь 

современного общества. Сегодня он служит не только источником 

значительных финансовых поступлений в бюджет той или иной страны, 

но также средством продвижения своего культурно-исторического 

наследия, формирующего положительный имидж страны на мировой 

арене.  

Максимальное использование культурных достопримечательностей 

в туристских целях и создание соответствующего уровня обслуживания 

местных и иностранных туристов способствует развитию культурного 

туризма. Во всем разнообразии культурных и досуговых учреждений, 

предлагающих широкий спектр культурно-развлекательных услуг, особое 

место занимает музеи.  

В нынешних условиях роль музеев не должна ограничиваться только 

предоставлением информации об историко-культурном наследии страны. 

Ключевые слова: музей, туризм, индустрия туризма, культурно-

историческое наследие, культурные учреждения.  

 

Mədəni-əyləncə xidmətlərinin geniş formada təklif edən mədəniyyət və 

istirahət müəssisələri sırasında muzeylər xüsusi yerə malikdir. Müasir şəraitdə 

muzeylərin rolu yalnız ölkənin tarixi-mədəni irsi haqqında informasiyanın 

verilməsi ilə məhdudlaşmamalıdır. F. Maklinin və N. О'Neylin fikirlərinə görə 

sürətlə dəyişən dünyada muzeylərin missiyası əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir, 

onlar bilik və istirahət müəssisələrinə çevrilirlər  [1, s. 215-225]. Deməli, məhz 

onlar, öz təyinatları səbəbindən mədəni turizmin aparıcı qüvvəsi rolunu 

oynamalıdırlar.  Buna görə də, muzeylərin turizm sənayesinə inteqrasiya etdiyi 

və cəmiyyətin bütün mədəniyyət hadisələrində iştirak etdiyi ölkələrdə yerli və 

əcnəbi turistlər həmin ölkələrin tarixi və mədəniyyəti ilə daha tam şəkildə tanış 

olmaq imkanını əldə edirlər. Bu da  öz növbəsində sosial-iqtisadi, siyasi, 

mədəni və digər məsələlərin həllinə səbəb olur.  

Azərbaycanda turizmin inkişafı məsələləri ölkə rəhbərliyinin diqqət 

mərkəzindədir. Ölkə başçısı cənab İlham Əliyev və ölkənin birinci vitse-

prezidenti Mehriban xanım Əliyeva iqtisadiyyatın bu sahəsinin inkişafına daim 

diqqət və qayğı göstərir. Ölkə başçısının Azərbaycanda turizm məsələlərinə 

həsr edilmiş fərman və sərəncamları ölkə rəhbərliyi tərəfindən bu sahənin  
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hərtərəfli inkişafına, onun sosial-iqtisadi rifahın artımı amilinə çevrilməsinə, 

ölkənin sosial-iqtisadi irsinin və təbiətinin zənginliyinin nümayişinə mühüm 

əhəmiyyət verilməsinin təsdiqidir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il 1138 nömrəli 

“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin 

təsdiq edilməsi haqqında" Fərmanı [2] və "Azərbaycan Respublikasında 

turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 1 sentyabr 2016-cı il tarixli 2295 nömrəli Sərəncamı [3]  ən son 

qəbul olunmuş sənədlərdən biridir.  

Bu sərəncama əsasən ölkədə Turizm Şurası yaradıldı. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin bu Sərəncamına əsasən ixtisaslaşmış turizm və əyləncə sektoru 

müəyyən edilib, beynəlxalq və yerli ekspertlərlə birlikdə dünya təcrübəsində 

turizm sahəsində islahatların ən uğurlu modelləri və onların ölkəmizdə tətbiqi 

imkanları təhlil edilib. Aparılmış təhlillər nəticəsində turizm sahəsi üzrə strateji 

yol xəritəsinin ilkin layihəsi hazırlanıb. 

Ölkədə turizm infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və beynəlxalq 

standartlara cavab verən turizm xidmətlərinin formalaşdırılması bu sahənin 

qanunvericilik bazasının və dövlət tənzimlənməsi mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsini, müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının 

imkanlarından istifadə etməklə turizm ehtiyatları, turizm nümayişi obyektləri, 

turizm məhsulları və turizm sənayesinin subyektləri haqqında məlumat 

bazasını, o cümlədən turizm ehtiyatları, turizm sənayesi və turizm fəaliyyəti 

barədə statistik məlumatları və onların monitorinqinin nəticələrini özündə əks 

etdirən Turizm Reyestrinin və informasiya saytının yaradılmasının təmin 

edilməsini, mövcud turizm potensialından istifadə imkanlarının 

genişləndirilməsini, regionlarda turizm fəaliyyətinin stimullaşdırılmasını, yeni 

turizm marşrutlarının yaradılmasını, habelə rəqabətə davamlı qiymət təklifinin 

təmin edilməsini zəruri edir. 

Sərəncamda qeyd olunur ki, “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas 

sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətlərin”dən irəli gələn 

vəzifələrin icrası, Azərbaycanda yüksək iqtisadi, sosial və ekoloji tələblərə 

cavab verən müasir turizm sənayesinin formalaşdırılması və onun ölkə 

iqtisadiyyatındakı xüsusi çəkisinin daha da artırılması, bu sahədə 

koordinasiya olunmuş siyasətin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan 

Respublikasının Turizm Şurası yaradılsın.  

O cümlədən, sərəmcanda Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 

“Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsinə baxılmasının 

sürətləndirilməsi tövsiyə edilmişdir. 
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Beləliklə, ölkədə turizm sənayesinin gələcək inkişafı və onun milli 

iqtisadiyyatın mühüm sektoruna çevrilməsi istiqamətində əhəmiyyətli addımlar 

atılmışdır.  

Turizmin inkişafı və mədəni-tarixi irsin təbliği üzrə geniş proqramın 

həyata keçirilməsində xüsusi yer ölkənin milli statuslu muzeylərinə 

verilməlidir. Əhəmiyyətli tarixi-mədəni potensiala, müvafiq təşkilati-texniki 

imkanlara malik olmaqla, onlar mədəni turizmin hərəkətverici qüvvəsinə, 

minlərlə yerli və əcnəbi turistləri cəlb edən tarix və mədəniyyət müəssisələrinə 

çevrilməlidirlər.  

Milli statuslu muzeylər mövcud olan normativ-hüquqi baza çərçivəsində 

öz maliyyə və təşkilati-texniki imkanları ilə birlikdə öz fəaliyyətlərini həyata 

keçirirlər. Belə ki, tədqiqat zamanı tərəfimizdən bizə təqdim edilmiş 2013-2017 

illərdə milli statuslu muzeylərin işinin praktiki materialı təhlil edilmişdir. 

Milli statuslu muzeylərin bütün geniş beynəlxalq fəaliyyəti, müxtəlif 

müvəqqəti sərgilərdə iştirak və digər muzey fəaliyyəti, nəticə etibarı ilə ölkənin 

tarixi-mədəni irsinin populyarlaşdırmasına istiqamətlənməlidir. Belə olan halda, 

bütün muzeylərin fəaliyyətinin əsas göstəricisi yerli və əcnəbi ziyarətçilərin 

sayından ibarətdir.  

Milli statuslu muzeylərin ölkə vətəndaşlarından və əcnəbi ziyarətçilərdən 

olan turistlərin sayının artırılması üzrə fəaliyyətinin təhlili üzrə aparılmış 

tədqiqatlar nəticəsində belə qənaətə gəlmək olar ki, bu fəaliyyət kifayət qədər 

məqsədəuyğun xarakterə malik deyil. Ziyarətçilərin cəlb edilməsi, turistlərlə 

işin təşkilində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının aktiv istifadəsi 

üzrə iş lazımi səviyyədə deyil. Milli statuslu muzeylərin mövcud tarixi-mədəni 

potensialı və təşkilati-texniki imkanları tam həcmdə istifadə edilmir. Ölkə 

vətəndaşları və əcnəbi turistlərdən olan muzey ziyarətçilərinin sayı mədəni-

maarif və turizm fəaliyyəti, ölkəmizin tarix-mədəni irsinin populyarlaşması və 

inkişafı üzrə milli statuslu muzeylərin real potensialını və imkanlarını əks 

etdirmir.   

Beləki, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin "Elmi Maarifləndirmə və 

ekskursiyaların təşkili şöbəsi tərəfindən təqdim edilmiş materiallara əsasən, 

2013-cü il ərzində muzeydə 970 ekskursiya (Azərbaycan dilində - 277, rus 

dilində -113, ingilis dilində - 80) aparılmışdır. Ümumilikdə, hesabat dövrü 

ərzində muzeyi 15000-dən artıq adam ziyarət etmişdir (o cümlədən, 18 May – 

Beynəlxalq muzeylər günü çərçivəsində keçirilən “açıq qapı” günündə - 1740 

nəfər) [4]. 

2014-cü ildə muzeydə 800 ekskursiya aparılmışdır. Aparılan 

ekskursiyalardan 133-ü “BP - Azərbaycan” şirkətinin təşkil etdiyi “Açıq qapı” 

günlərində təşkil olunmuşdur (Azərbaycan dilində 104, rus dilində 26, ingilis 

dilində 3). Ümumilikdə isə il ərzində muzeyi 20307 adam ziyarət etmişdir. O  
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cümlədən, “BP- Azərbaycan” şirkətinin təşkil etdiyi “Açıq qapı” günlərində - 

9682 nəfər (yanvarda- 4798, martda- 3600, mayda- 1294); 18 May-  Beynəlxalq 

muzeylər günü çərçivəsində keçirilən “Açıq qapı” günündə - 1000 nəfər [5].  

2015-cı ildə muzeydə 400 ekskursiya aparılmışdır. Ümumilikdə, hesabat 

dövrü ərzində muzeyi 5800 adam ziyarət etmişdir, o cümlədən: “BP-

Azərbaycan” şirkətinin təşkil etdiyi “Açıq qapı” günlərində (yanvar, mart 

aylarında) - 2300 nəfər; 18 May – Beynəlxalq muzeylər günü çərçivəsində 

keçirilən “Açıq qapı” günündə - 1000 nəfər [6]. 

2016-cı ildə (dekabrın 1-nə olan məlumata görə) muzeydə 1057 

ekskursiya (Azərbaycan dilində - 494, rus dilində - 430, ingilis dilində - 133) 

aparılmışdır. Ümumilikdə, hesabat dövrü ərzində muzeyin daimi 

ekspozisiyasını 25500 tamaşaçı ziyarət etmişdir, o cümlədən: “Muzeylər və 

multikulturalizm” layihəsi çərçivəsində - 2664 nəfər; 18 May – Beynəlxalq 

muzeylər günü çərçivəsində keçirilən “Açıq qapı” günündə - 2500 nəfər; 

“Huawei” şirkətinin “Bakcell” şirkəti ilə birlikdə “Gözəl mədəniyyət” layihəsi 

çərçivəsində keçirilən “Açıq qapı” günlərində - 7956 nəfər [7]. 

2017-ci ilə olan statistik material Azərbaycan Milli Tarixi Muzeyinin 

”Elmi Maarifləndirmə və ekskursiyaların təşkili” şöbəsindən 2017-ci il üzrə 

hesabatından aldığımız nəticəyə əsasən bu ilin dekabr ayına kimi olan 

məlumatda muzeydə keçirilən ekskursiyalar aşağıdakı kimi olmuşdur: 

Azərbaycan dilində - 524, rus dilində - 564, ingilis dilində -220 olmuşdur. 

Cəmi isə 1308 ekskursiya aparılmışdır. Ümumilikdə, hesabat dövrü ərzində 

muzeyin daimi ekspozisiyasını 17500 tamaşaçı ziyarət etmişdir [diaqram №1]. 

 

 
Diaqram № 1 

Azərbaycan Milli İncəsənəti Muzeyindən aldığımız  məlumata əsasən, 

2013-cü ildə 45355 nəfər, 2014-cü ildə 46755 nəfər, 2015-ci ildə 47960 nəfər,  

2016-cı ildə  48056 nəfər, 2017-ci ildə isə 48731 nəfər ziyarət etmişdir 

[diaqram № 2]. 
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Diaqram №2 

Ekskursiyaların sayına gəldikdə isə 2013-cü ildə 1167, 2014-cü ildə 1498, 

2015-ci ildə 1645, 2016-cı ildə 1787, 2017-ci ildə isə 1830 mühazirə 

aparılmışdır. Göründüyü kimi bu son beş ildə muzeyi ziyarət edənlərin sayında 

və aparılan ekskursiyalarda elə də gözəçarpacaq dərəcədə yüksəliş görünmür. 

Ekskursiyalar Azərbaycan, rus, ingilis və türk dillərində aparılmışdır [8]. 

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyin gəlincə isə 

aparılan tədqiqat işləri zamanı  muzeyin “Ekspozisiyanın qorunması, izahı və 

audio müşaiyətin təmini şöbəsi”ndən aldığımız məlumata əsasən:   

2013-cü il üzrə ümumi 6.931 ziyarətçi adam ziyarət etmişdir, o cümlədən 

izahat (ekskursiya) - 664 nəfər. Azərbaycan dilində - 5.974, rus dilində - 635, 

ingilis dilində - 310 və fars dilində  - 12 ekskursiya. 

2014-cü il üzrə ümumi 3.105 nəfər ziyarət etmişdir, o cümlədən izahat 

(ekskursiya) - 656. Xaricilərə aparılan ekskursiya sayı - 263. Xarici qonaqların 

sayı- 400. Fərdi gələnlərin sayı - 858. Qrup şəkilində gələnlər – 121nəfər. 

2015-ci il ərzində 907ekskursiya aparılmışdır. Gələn qonaqlar 3.145 adam 

təşkil etmişdir. Aparılan ekskursiyalar: Azərbaycan dilində 497, rus dilində 193, 

ingilis dilində - 176 və fars dilində - 41ekskursiya. 

2016-cı il ərzində muzeyin qonaqları ilə 1.261 sorğu aparılmışdır. 

Ekskursiyalar Azərbaycan dilində - 518, rus dilində - 303, ingilis dilində - 270, 

fars dilində - 133, ərəb dilində - 37 olmuşdur. 

2016-cı il ərzində 4.275 tamaşaçı ilə izahat aparılmışdır. Muzeylə 2.625 

Azərbaycan vətəndaşı, 1.650 xarici tamaşaçı tanış olmuşdur. Fərdi gələnlərin 

sayı - 1.295, qrup halında 2.980, tələbə və şagirdlərin sayı 3.399 nəfərdir.  

Aldığımız məlumata əsasən 2017-ci il ərzində isə muzeyin qonaqları ilə 

1763 izahat aparılmışdır. Azərbaycan dilində - 752, rus dilində - 345, ingilis 

dilində- 343, fars dilində - 328, ərəb dilində - 95 ekskursiya. 

2017-ci il ərzində 8.130 (Beynəlxalq muzeylər günündə 2.350, bunlardan 

1.591 – tələbə və şagird) tamaşaçı ilə ekskursiya aparılmışdır. Muzeylə 4.328 

Azərbaycan vətəndaşı, 3.802 xarici tamaşaçı tanış olmuşdur. Fərdi gələnlərin  
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sayı - 2.277, qrup halında 5.758, tələbə və şagirdlərin sayı 3.570 nəfərdir 

[diaqram № 3]. 

 
Diaqram №3 

Yuxarıda göstərilən məlumatlara əsaslanaraq, belə qənaətə gəlmək olar ki, 

muzey ziyarətçilərinin demək olar ki, yarısını ümumtəhsil məktəblərinin 

şagirdləri və ali məktəblərin tələbələri təşkil etmişdir. Şübhəsiz, bu qrup 

ziyarətçilərlə iş mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, yeni nəslin ölkənin tarixi-

mədəni irsi ilə tanışlığı onun vətənpərvərlik, vətənə sevgi, onun tarix və 

mədəniyyəti ilə iftixar etmə ruhunda tərbiyəsinə səbəb olur. Bu milli statuslu 

muzeylərin vəzifələrindən biridir. Bununla yanaşı, digər vətəndaş qruplarından 

və əcnəbi turistlərdən olan muzey ziyarətçilərinin böyük və əhəmiyyətli hissəsi 

muzey fəaliyyətindən kənarda qalmışdır. Öz növbəsində bu ona işarə edir ki, 

turistlərin cəlb edilməsi üzrə muzeylərin işində əhəmiyyətli çatışmazlıqlar var. 

Ziyarətçilərin sayı hətta orta statistik Avropa muzeyləri ilə müqayisədə belə çox 

azdır, o ki qaldı yuxarıda göstərilən aparıcı muzeylərlə.  
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Мультикультурализм – глобализация культуры 

 

Multiculturalism – globalization of culture 

 

Multikulturalizm - qloballaşan mədəniyyət 

 

Резюме: В статье дана информация о глобализации культур в 

процессе формирования мультикультурализма и мультикультурного 

общества. Культурно плюралистическое («мультикультурное») общество 

– это общество, в котором нет «господствующей культуры», а общество, в 

котором индивидам предоставлена свобода выбирать, какие культурные 

образцы являются их «собственными». Автор подчеркивает, что 

средоточие политик культурного плюрализма в демократическом 

обществе образует формирование общего коммуникационного 

пространства. 

Ключевые слова: мультикультурализм, глобализация, культура, 

ассимиляция, общество. 

 

Xülasə: Məqalədə multikulturalizm və multikultural cəmiyyətinin 

formalaşması prosesində mədəniyyətlərin qloballaşma haqqında məlumat 

verilmişdir. Multikultural plüralist cəmiyyət –, individlərə “öz” mədəniyyət 

nümunələrinin seçimində azadlığı verilmiş, "hakim mədəniyyət"in olmadığı bir 

cəmiyyətdir. Müəllif vurğulayır ki, mədəni plüralizm siyasətinin 

mərkəzləşdirilməsi demokratik cəmiyyətdə ümumi kommunikasiya məkanının 

formalaşdırılmasını təşkil edir. 

Açar sözlər: multikulturalizm, qloballaşma, mədəniyyət, assimilyasiya, 

cəmiyyət. 

 

Abstract: In article information on globalization of cultures in the 

course of formation of multiculturalism and multicultural society is given. 

Culturally pluralistic ("multicultural") society is society in which there is no 

dominating culture", and society in which freedom to choose what cultural 

samples are their "own" is provided to individuals. The author emphasizes that 

the center the politician of cultural pluralism in democratic society forms  
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formation of the general communication space. 

Key words: multiculturalism, globalization, culture, assimilation, 

society. 

 

Мультикультурализм – один из аспектов толерантности, 

заключающийся в требовании смешения культур в целях их взаимного 

проникновения, обогащения и развития в общечеловеческом русле 

массовой культуры. На деле это требование выдвигается исключительно к 

высокоразвитым обществам Европы, в которых издавна существует 

высокий уровень культурного развития. Адепты общечеловеческих 

ценностей требуют от таких обществ включения в их культурное поле 

элементов культур пришлых народов, которые либо были в своё время 

колонизированы страной-метрополией, либо просто в силу недалёкого 

географического положения любят нелегально проникать в страны с 

высоким уровнем жизни, ища более лёгкого хлеба, нежели у себя на 

родине. В итоге получается полное разрушение многовековых культурных 

устоев, развитых культурных традиций, т. к. подобное смешение всегда 

ведёт к усреднению. И если низкий уровень культурного развития 

пришельцев несомненно повышается, то нет ничего удивительного в том, 

что высокий уровень культуры целевой страны мультикультурализма 

неизменно падает. 

 «Мультикультурализм» – в значительной мере лишь риторическое 

обновление старых проблем: лишь переименование процессов, которые 

начиная с 60 х годов осмыслялись в терминах «этнического 

возрождения». Категория «культура» пришла на смену категории 

«этничность» потому, что предлагала более широкую, более мягкую и 

более расплывчатую формулу для описания конфликтогенного 

современного общества. Закрывая глаза на структурные проблемы 

современных обществ и выдвигая на первый план «культурные» 

проблемы мультикультурализма пошли либо по пути романтизации и 

морализации социальной реальности, либо по пути характерного для 

«постмодернизма» отказа от аналитической строгости. 

Обращалось внимание и на инструментальный характер политик 

мультикультурализма (они же – «политики различия»). Даже в тех 

странах, где мультикультурализм был провозглашен официальной 

политикой (Канада и Австралия), его введение имело, прежде всего, 

функциональный смысл. В канадском случае это было продиктовано 

опасностью квебекского сепаратизма. Объявляя основной целью своего 

правления построение мультикультурного – но, подчеркнем, не мульти-

национального! – общества – канадские власти пытались, с одной  
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стороны, нейтрализовать сецессионистские устремления франкофонного 

Квебека, а с другой – смягчить обеспокоенность англоязычного 

большинства относительно национально-государственной целостности 

страны. В австралийском случае официальное введение 

мультикультурализма было вызвано главным образом оскудением 

иммиграционного потока к началу 70-х годов, что могло повлечь за собой 

неблагоприятные последствия для демографической и экономической 

ситуации. 

В Соединенных Штатах широкое распространение 

мультикультуралистской риторики связано с такой особенностью 

американского публичного дискурса как невнимание к социально-

классовой стратификации, тенденция сводить общественные 

противоречия к противоречиям «ментальностей»; отсюда преувеличенное 

значение, придаваемое гармонизации, консенсусу, лучшему 

взаимопониманию и т.д. 

Инструментальный характер мультикультуралисткого дискурса 

прекрасно демонстрирует случай Германии: первыми пропагандистами 

мультикультурализма здесь выступили представители промышленного 

капитала – крупные «хозяйственники», озабоченные ухудшением 

ситуации на рынке труда (опять-таки вызванной слабым притоком свежей 

рабочей силы). Известно, что заслуга введения терминов 

«мультикультурализм» и «мультикультурное общество» в 

немецкоязычном пространстве принадлежит Хайнеру Гайсслеру. 

Социологи неоднократно говорили о методологических 

несообразностях и теоретических подводных камнях, связанных с 

введением в научный оборот понятий «мультикультурализм» и 

«мультикультурное общество». В каком смысле можно вести речь о 

некоторой стране как мульти-культурной (многокультурной)? Поскольку 

культура есть символическая система, характерная для определенного 

общества и кодифицированная в институтах этого общества, наличие в 

одном обществе множества культур весьма проблематично. Если 

различные социальные группы являются носителями особых, 

самостоятельных культур, то не будет ли более правомерным вести речь 

не о много-культурности общества, а о сосуществовании внутри одного 

государства различных обществ?  

Культура, помимо кодификации в институтах, предполагает также 

определенную систему знания. В какой мере правомерно говорить о 

множестве культур, если их представители – благодаря единой системе 

образования и единой системе массовой коммуникации – разделяют друг 

с другом одну и ту же систему знания? Похоже, что адепты  
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мультикультурализма склонны вести речь о «культурах» там, где на деле 

имеют место субкультуры. 

Кроме того, мультикультурализм исходит их тождества между 

этничностью и культурой (молчаливо предполагая, что различная 

этническая лояльность означает различную культурную лояльность). Это 

в некоторой степени справедливо для традиционных обществ, но 

совершенно несправедливо для современных индустриальных (и тем 

более постиндустриальных) обществ. 

Достаточно очевидно, что понятие «культура» в его использовании 

мультикультуралистами выполняет компенсаторную функцию: 

социальные группы, лишенные власти (например, иммигранты первого и 

второго поколения) наделяются особой креативностью, выступая в 

качестве носителей особой «культуры». Это может быть лестно для 

отдельных представителей этих групп, но ничего не меняет в их 

действительном положении в экономической и политической иерархии. 

С отмеченным обстоятельством связан еще один порок, встроенный в 

идеологию мультикультурализма: она способствует расиализации и 

этнизации общественного дискурса. Осмысляя социально-классовые и 

социально-групповые различия в расовых и этнических терминах, 

мультикультурализм окончательно закрепляет дискриминацию. Тем 

самым он лишь углубляет и без того имеющую место геттоизацию 

меньшинств. Мультикультурализм перетолковывает противоречия 

(социальных, экономических, политических, региональных) интересовв 

противоречия (этнического, конфессионального) происхождения. 

Способствуя этнизации социальных конфликтов, мультикультуралистская 

идеология делает их неразрешимыми. 

В свете вышесказанного неудивительно, что проект 

мультикультурализма, поначалу встреченный либеральной 

общественностью западных стран с симпатией, достаточно скоро 

растратил кредит доверия. История этого разочарования весьма 

примечательна. 

Начнем с принципиального различия в контекстах проблематизации 

культурного плюрализма. Один контекст задан так называемыми 

«иммиграционными странами», другой – «национальными 

государствами». Хотя в содержательном плане это различие давно 

утратило смысл, оно сохраняет силу на дискурсивном уровне. В Европе до 

сих пор в ходу мнение, что трудовые мигранты прибывают сюда на время, 

тогда как в «иммиграционных государствах» миграция имеет своей целью 

постоянное жительство. Казалось бы, 90 – годы, когда количество 

мигрантов в странах ЕС и Швейцарии превысило 18 миллионов человек  
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(не считая уже натурализованных, т.е. получивших статус граждан) и 

когда их приток стал составлять 2 миллиона человек ежегодно, 

окончательно развеяли эту иллюзию. Тем не менее, в массовом сознании и 

в мышлении политических элит европейских стран бытуют традиционные 

представления о национальном государстве как результате 

самовыражения некоей этнокультурной субстанции и, соответственно, 

отношение к миграции как к «неизбежному злу». Наиболее рельефные 

примеры инерции этих традиционных образов представляют, каждая по-

своему, Франция и Германия. Во французских общественно-политических 

дискуссиях до сих ощущается мощнейшее противодействие самой 

постановке вопроса о Франции как культурно плюралистической стране. 

Абсолютное большинство французских авторов, как из числа 

политических публицистов, так и из числа исследователей, настаивают на 

том, что единственно адекватной призмой рассмотрения современного 

французского общества является призма «республики», «гражданства» и 

«интеграции». В ФРГ, несмотря на то, что разговоры о 

«мультикультурном обществе» стали признаком хорошего тона еще в 

конце 80-х годов, политическая практика федеральных и муниципальных 

властей – и в частности, отношение к интеграции мигрантов – по-

прежнему определяется идеалом этнически гомогенного национального 

государства. В Германии все еще обсуждается вопрос, можно ли считать 

Федеративную республику «иммиграционным государством» 

(Einwanderungstaat). Приверженцы идеала «национального государства» 

(понимаемого в категориях этнической и культурной однородности) 

оспаривают то обстоятельство, что Германия de facto превратилась в 

«иммиграционную страну»: ежегодный приток иммигрантов составляет 

несколько сот тысяч человек (в начале 90-х годов более 400 тысяч в год). 

Тем не менее, политические элиты не спешат с соответствующими 

изменениями в законодательстве. В официальном политическом дискурсе 

и в бытовом языке иммигрантов принято называть «иностранцами» 

(Auslander). Уже само это обозначение предполагает, что на присутствие 

этих людей в стране смотрят как на временное явление. Равным образом 

семантически нагружено другое слово современного немецкого языка – 

Gastarbeiter. Хотя многие из так называемых «гастарбайтеров» всю жизнь 

прожили в Германии или в Германии родились, их правовой статус 

остается таким же, как если бы они приехали сюда в краткосрочную 

командировку. 

В «иммиграционных» государствах, с одной стороны, и 

«национальных», с другой, различны способы обращения с культурным 

разнообразием, порождаемым миграцией. В государствах первой группы  
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проблема интеграции мигрантов определена дискуссиями о правах 

меньшинств из числа коренных жителей (потомки африканских рабов в 

США, канадские и американские индейцы, австралийские аборигены). 

Попытки восстановления справедливости по отношению к членам этих 

меньшинств привели к практике «утвердительного действия» (affirmative 

action), или «позитивной дискриминации». Так, в американском случае 

«политики мультикультурализма» в пору их провозглашения не означали 

ничего иного кроме практики «позитивной дискриминации» по 

отношению к чернокожим гражданам. Эта практика была позднее 

распространена на членов этнических меньшинств, формируемых 

мигрантами. Позитивная дискриминация, т.е. введение этнических и 

расовых квот при приеме в вузы и при занятии определенных престижных 

должностей, замышлялась как временная мера. Предполагалось, что как 

только дисбаланс в распределении ресурсов и власти будет несколько 

выровнен, настанет время вернуться к либеральным нормам общежития, в 

основу которых заложен идеал формального равенства и, соответственно, 

индифферентность к этническим и расовым различиям. Однако этого не 

случилось. Политика позитивной дискриминации не принесла ожидаемого 

результата, а именно – интеграции меньшинств в политическое 

сообщество. Тем не менее, по прошествии полутора-двух десятилетий 

проведения такой политики выяснилось, что отказаться от нее 

невозможно. Представители меньшинств, для которых позитивная 

дискриминация означала ощутимые преимущества на рынке труда и 

образования, категорически воспротивились свертыванию этой практики. 

В итоге сложилась мало утешительная ситуация: сегрегация общества по 

этно-расовому признаку не только не была преодолена, но и стала 

добровольной. Активисты этнических и расовых меньшинств, энергично 

взявшиеся за стилизацию жизненно-стилевых различий под 

фундаментально-культурные, углубили сегментирование общества по 

этнорасовому и этнолингвистическому признаку. Скандальные 

проявления этого процесса активно обсуждались в прессе и 

академической литературе: общежития только для выходцев из Азии, 

места в студенческих столовых только для чернокожих, радикальный 

пересмотр гуманитарных учебных программ в университетах, в результате 

которого культуре «европейцев» полагается количество часов, 

пропорциональное культуре «индейцев» и других этнических групп.  

Следующий шаг в том же направлении совершили 

неоконсерваторы из числа WASP'ов, достаточно скоро усвоившие 

плюралистически-постмодернисткий дискурс. Вчерашние противники 

мультикультурализма превратились в его своеобразных пропагандистов.  
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Общее между «цветными» активистами и «белыми» неоконсерваторами 

состояло в забвении идеала гражданского общества: в идеологии и тех, и 

других последнее безнадежно распадалось на множество взаимно 

изолированных «культурных» ячеек. 

Вот почему дискурс мультикультурализма – по крайней мере, в том 

виде, как он получил распространение в США, постепенно приобрел 

отчетливо негативные коннотации. 

Однако сколь бы сомнительными с теоретической точки зрения и 

амбивалентными по практическим результатам ни были политики 

поощрения культурного плюрализма, разумной альтернативы этим 

политикам не существует. Отказ от «политик различия» в пользу 

насильственного «тождества» повлек бы за собой беспрецедентный рост 

социальной напряженности, а потому сегодня такая возможность в 

«иммиграционных странах» даже не рассматривается. Симптоматично и 

то обстоятельство, что «национальные государства» Западной Европы 

постепенно отказываются от ассимиляционисткой парадигмы, проводя 

политику культурного плюрализма (называя или не называя последнюю 

«мультикультурализмом»). 

В западноевропейских странах мультикультуралисткий дискурс 

поначалу воспринимался скорее, как продукт интеллектуального импорта, 

чем как порождение местных условий. Поскольку в Европе исторически 

не было репрессивной практики по отношению к меньшинствам, 

подобной рабству негров в южных штатах Северной Америки или 

уничтожению автохтонного населения в Австралии, в этих странах не 

было и нужды прибегать к «позитивной дискриминации» как средству 

восстановления справедливости. Категории «справедливость», 

«признание», «политики различия», преобладающие в общественных 

дебатах «иммиграционных государств», для западноевропейских 

дискуссий не характерны. Культурное разнообразие здесь долгое время 

вообще не получало публичной артикуляции. В одних случаях считалось, 

что мигранты, коль скоро они намерены включиться в политическое 

сообщество (нацию) должны культурно ассимилироваться (модель 

Франции). В других случаях молчаливо предполагалось, что мигранты – 

гости, «иностранцы», которым предстоит рано или поздно вернуться на 

родину, а потому проблема их включения в национальное сообщество 

даже не ставилась (модель Германии). Однако в последнюю четверть ХХ 

столетия эта проблема заявила о себе со всей остротой. 

Главный вопрос, связанный с политикой «мультикультурализма» – это 

вопрос о возможности интеграция мигрантов, которая не сопровождалась 

бы их ассимиляцией. Но разве ассимиляция и аккультурация не являются  
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необходимым условием вхождения в суть политического сообщества? 

Ответить на данный вопрос можно коротко: потому, что принимающие 

страны более не могут ассимилировать мигрантов, а мигранты более не 

хотят ассимилироваться. 

Необходимость поощрения культурного разнообразия 

продиктована (а) этно-демографическими, (б) практико-политическими и 

(в) гуманитарными причинами. 

Массы новоприбывших членов общества, образующих миграционные 

меньшинства, столь внушительны, что их уже невозможно «переварить», 

как это можно было сделать с относительно малочисленными и 

разрозненными мигрантами до середины ХХ века. Само понятие 

«меньшинство» меняет смысл, поскольку иммигрантское население в 

мегаполисах Запада по своему количеству сопоставимо с местным 

населением, еще недавно составлявшим однозначное «большинство». В 

Вашингтоне, например, количество «небелого» населения (включая, 

правда, местных афроамериканцев) составляло на середину 90-х годов 

73,2%, в Детройте – 83,7%, а в Майами – 90,7%. Аналогичная ситуация 

сложилась в крупных канадских городах – Торонто, Ванкувере и 

Монреале, где от половины до двух третей жителей – небританского и 

нефранцузского происхождения. 

Социальные и экономические шансы мигрантов, как правило, 

объективно меньше, чем у коренного населения. Включение мигрантов в 

сообщество принимающей страны часто крайне затруднено в силу 

культурной дистанции между ними и местными жителями (незнание 

языка, навыки поведения, приобретенные в сельских условиях, 

ценностные представления, связанные с религией). Поэтому если 

государство действительно стремится к интеграции мигрантов и не готово 

мириться с их геттоизацией (а значит – маргинализацией, 

криминализацией и т.д.), то оно должно обеспечить реальное, а не просто 

формальное равенство возможностей. Мероприятия же по обеспечению 

такого равенства предполагают защиту социальных и культурных прав 

мигрантов. 

Демократическое правление предполагает защиту индивидуальных 

прав и свобод, к числу которых относится свобода совести, 

вероисповедания, а также выражения своих убеждений. Поскольку 

большая часть мигрантов в конфессиональном и лингвистическом 

отношении отличается от «коренного» населения, необходимы меры по 

организации общественной артикуляции этих отличий. Проявления 

культурной идентичности новых членов общества более не вытесняются в 

приватную сферу, но получают публичное выражение: ассоциации,  
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формируемые по региональному, религиозному, этническому или 

языковому принципу; начальное образование для детей на языке 

родителей; издание печатной продукции, включая «этническую» прессу и 

т.д. 

Помимо символической репрезентации культурного разнообразия, 

связанного с активностью меньшинств (кстати, не только этнических или 

религиозных, но и иных – женщины, сексуальные меньшинства, 

субкультуры), в развитых демократиях практикуется и политическая 

репрезентация такого разнообразия. Представители меньшинств получают 

доступ к власти, участвуя в деятельности органов местного 

самоуправления, в консультативных, а кое-где и в законодательных 

органах власти. 

Непродуктивность ассимиляционисткой модели в обращении с 

культурными меньшинствами сделалась очевидной тогда, когда она стала 

давать сбои во Франции. Согласно французскому идеалу 

«республиканизма» мигранты, становящиеся гражданами страны, 

полностью уравниваются в правах с «коренными французами». Практика, 

однако, показывает, что несмотря на формально декларируемое равенство, 

равными членами сообщества мигранты на становятся. На протяжении 

ряда поколений воспроизводится их маргинальный статус. Бедность, 

периферийные рабочие места, убогие кварталы в пригородах – таков удел 

большинства выходцев из Магриба и других бывших французских 

колоний в Африке и Юго-Восточной Азии. Оказывается, что этническая 

индифферентность официального политического дискурса, отличающая 

Францию от таких стран, как Великобритания, где «этнические и расовые 

отношения» тематизированы в доктринальных документах и 

административных решениях, не способны преодолеть практики 

геттоизации этнических меньшинств. Более того, повседневный опыт 

свидетельствует, что мигранты неевропейского происхождения 

становятся жертвами нападений расистов независимо от того, являются 

они французскими гражданами или нет. Не спасает «цветных» мигрантов 

от расистского насилия и аккультурация: в глазах активистов 

«Национального фронта» и ему подобных организаций темнокожие по 

определению не могут быть французами, сколь бы хорошо они ни владели 

французским языком и сколь бы глубоко они ни усвоили основные 

ценности французской культуры. Получается, что даже тем мигрантам, 

кто ради интеграции готов пойти на полную культурную конформность, 

вход в гражданское сообщество заказан. Тем самым они объективно 

подталкиваются к этнической консолидации и, соответственно, к 

сохранению культурной идентичности, отличной от культуры  
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«господствующего этноса». 

Объективные и субъективные препятствия на пути к социальной 

интеграции побуждают мигрантов формировать собственные этнические 

сообщества, в рамках которых удерживаются язык и определенные 

культурные образцы. Подобные сообщества существуют сегодня 

практически во всех европейских странах (индонезийцы и суринамцы в 

Нидерландах, марокканцы в Бельгии, турки в Германии, алжирцы во 

Франции, индопакистанцы и барбадосцы в Великобритании, если 

упомянуть только самые многочисленные группы). Особенно важно при 

этом, что такие группы характеризуются общностью социально-

экономической позиции. Это придает каждой группе четкую маркировку 

(ее члены опознаются, скажем, как мелкие торговцы, чистильщики обуви, 

хозяева прачечных, держатели ресторанов, распространители газет и т.д.). 

Именно в таком качестве эти группы предстают для остальных членов 

общества. Относительная изолированность мигрантов переживается (и 

окружением, и ими самими) как культурная особость. Их культурное 

отличие от остального населения тем самым закрепляется. 

Отсюда напрашивается следующий вывод. Государство не может 

рассчитывать на превращение мигрантов в полноправных членов 

общества, если не признает за ними – хотя бы отчасти – права на 

различие. Или, иначе выражаясь, права на идентичность. 

Культурно плюралистическое («мультикультурное») общество – это 

общество, в котором нет «господствующей культуры» (и в котором 

понятие «культура» не прикреплено к понятию «этнос»). Это общество, в 

котором индивидам предоставлена свобода выбирать, какие культурные 

образцы являются их «собственными». 

Культурное разнообразие – это не только и не столько этническое 

разнообразие. Это разнообразие жизненных стилей, культурных 

ориентаций и культурных тенденций. Культурный плюрализм состоит не 

в параллельном существовании автономных «идентичностей», а в их 

взаимодействии, что предполагает, как их взаимное проникновение, так и 

взаимную трансформацию. 

Поэтому средоточие политик культурного плюрализма в 

демократическом обществе образует не поощрение «диалога» между 

этнолингвистическими и этно-конфессиональными группами, а 

формирование общего коммуникационного пространства, которое по 

своей природе над этнично. 

 

Литература 

 



256  

Фируза РАШОВА   
 

1. Гаджиев К.С. Введение в геополитику. Изд. 2-е, доп. и перераб.: 

Учебник для вузов. М.: Логос, 2001. – 432 с. 

2. Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ / Под 

ред. В.С. Малахова и В.А. Тишкова, М., 2002 с. 48 

3. Евтух В.Б. Концепции этносоциального развития США и Канады: 

типология, традиции, эволюция. Киев, 1991.- 312 с. 

4. Покровская Н. Н. Мультикультурализм как путь глобализации // 

Личность и Культура. - 2001. - №5/6. - С.11-12. 

5. Арутюнова Л.В. Мультикультурализм как объект философского 

мышления // Вестник Московского государственного университета 

культуры и искусств. 2009. - № 3. - С. 87-90. 

6. Межуев В. М.  Культура как философская проблема // Вопросы 

философии. 1982г. N 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



257  

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. 



 

258 

 

                                            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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«MERKURİ-ZS» MMC 

Çapa imzalanmışdır:26.04.2018 

Kağız formatı 60x841/16, çap vərəqi 28,5 

Sifariş 197, sayı 100 

 


