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Azərbaycanda turzim bazarının potensial imkanlarının 

qiymətləndirilməsi 

 

Evaluation of potential opportunities of tourism market in Azerbaijan 

 

Оценка потенциальных возможностей туристического рынка в 

Азербайджане 

 

Xülasə: Azərbaycan Respublikasında aparılan iqtisadi islahatlar nəti-

cəsində son illərdə turizm inkiĢafı təmin edilmiĢ, bu sektorun ümumi daxili 

məhsulda xüsusi çəkisinin artımına nail olunmuĢdur. 2013-cü illə müqayisə-

də 2017-ci ildə turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradılmıĢ əlavə dəyər 51 

faiz artmıĢ, onun ölkənin ümumi daxili məhsulunda xüsusi çəkisi 3,6 faiz-

dən 4,5 faizə yüksəlmiĢdir. 2017-ci ildə ölkəmizə gələnləri sayında 20 faiz, 

2018-ci ildə isə 5,7 faizlik artım müĢahidə edilmiĢdir. Eyni zamanda 2009-

cu illə müqayisədə 2018-ci ildə turizm sahəsində xidmət ixracı 353 milyon 

ABġ dollarından 2634 milyon ABġ dollarına çatmıĢ və ya 7,5 dəfə artmıĢ-

dır. Bu məqalədə Azərbaycanda turizm sektorunun mövcud vəziyyəti öyrə-

nilmiĢ, xidmət ixracında onun rolu qiymətləndirilmiĢ və turistlərin bank 

kartları vasitəsilə xərcləmələri təhlil edilmiĢ, qarĢıdakı illərdə bu sahənin 

daha da inkiĢaf etdirilməsi ilə bağlı müvafiq təkliflər verilmiĢdir.  

Açar sözlər: turizm sənayesi, bank kartları, Ümumi Daxili Məhsul, 

turizm bazarı, plastik kartlar. 

 

Abstract: As a result of economic reforms carried out in the 

Azerbaijan Republic, the development of tourism has been ensured in recent 

years and an increase of this sector in the gross domestic product has been 

achieved. Compared to 2013, in 2017 the additional value in the typical 

areas of tourism has risen by 51% and its specific weight in the country`s 

GDP has increased from 3,6 percent to 4,5 percent. In 2017 20 percentage 

and in 2018 5,7 percentage growth was observed in the number of visitor to 

our country. At the same time, in comparison with 2009, in 2018 the export 



Arzu HÜSEYN 

10 

of services in the tourism sector has increased by 7,5 times or from US $ 

353 million to US $ 2634 million. In this article, the current state of the 

tourism sector in Azerbaijan has been learnt,its role in the service export has 

been appreciated and spending of tourists with bank cards has been analyzed 

and relevant proposals have been given for further development of this 

sector in the next years.

Keywords: tourism industry, gross domestic product, tourism market, 

bank cards, plastic cards.  

Резюме: Результатом проводимых в последнее время экономиче-

ских реформ в Азербайджанской Республике является увеличение зна-

чимости доли туристического сектора в ВВП страны. По сравнению с 

2013 годом в 2017 году созданная туристическими предприятиями до-

бавочная стоимость составила 51 процент, а его доля значимости в 

ВВП увеличилась с 3,6 процентов до 4,5. В 2017 году количество при-

бывших в страну составило 20 процентов, а в 2018 наблюдалось увели-

чение на 5.7%. В тоже время в 2018 по сравнению 2009 годом создан-

ные туристическим сектором услуги увеличились с 353 млн.долл. 

США до 2634 млн.долл., что на 7,5 больше предыдущего показателя. 

Данная статья посвящена изучению туристического сектора и его сос-

тояния, изучена его роль в формировании услуг на основе анализа рас-

ходов, понесенных туристами посредством банковских карт, а также 

даны рекомендации по перспективам развития отрасли в последующие 

годы.  

Ключевые слова: индустрия туризма, банковские карты, 

валовой внутренний продукт, рынок туризма, пластиковые карты. 

GiriĢ. Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektorunun inkiĢafı pri-

oritet elan edilmiĢ, xüsusən də turizm inkiĢafı istiqamət kompleks tədbirlər 

həyata keçirilməyə baĢlamıĢdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilən strateji yol xəritələrində 

[1,s.2] bu sektorun inkiĢafı ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi nəzərdə 

tutulmuĢdur. Xüsusən də ―Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaĢmıĢ turizm 

sənayesinin inkiĢafı üzrə Strateji Yol Xəritəsi‖ndə turizm sektoru üzrə mü-

əyyən edilmiĢ on altı prioritetin həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanın 

real ÜDM-i 2020-ci ildə 465 milyon manat artacağı, 35 min iĢ yerinin yara-

dılacağı proqnozlaĢdırılır [2]. Eyni zamanda Strateji Yol Xəritəsində Bakıda 

mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə xarici ölkə vətəndaĢları 

üzrə gecələmələrin sayının 2015-ci il üzrə təxminən 0,8 milyon gecədən 
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2020-ci il üzrə ən azı 3,65 milyon gecəyədək artırılması, hər turistin orta 

qalma müddətinin 2 gündən 3 günə çatdırılması hədəflənir. Qeyd edilənlərlə 

yanaĢı Bakı Ģəhərində mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə yer-

ləĢdirilmiĢ xarici ölkə vətəndaĢlarının sayının 2015-ci ildə 0,5 milyon nəfər-

dən 2020-ci ildə 0,9 milyon nəfərədək, yerləĢdirilməyən xarici vətəndaĢların 

sayının isə 2015-ci ildə 0,8 milyon nəfərdən 2020-ci ildə 1,5 milyon nəfərə-

dək artırılması qarĢıya məqsəd qoyulmuĢdur. Həmçinin tədricən aĢağı büd-

cəli gəlmə turizm göstəricisi isə 265 minə çatdırılması istiqamətində iĢ apa-

rılacaqdır. 

ġübhəsiz ki, bu hədəflərə nail olmaq üçün də ölkəmizdə mövcud tu-

rizm potensialından istifadə edilməsi, regionlarda turizm fəaliyyətinin sti-

mullaĢdırılmasını, habelə rəqabətədavamlı qiymət təklifinin təmin edilməsi 

aktuallıq daĢıyır. 

Məhz bu məqalədə də turizm sektorunun inkiĢafı istiqamətində görü-

lən iĢlərə, Strateji Yol Xəritəsində əksini tapan tədbirlərin icrasının mövcud 

vəziyyətinə yer verilir, turizmin xidmət ixracının artmasındakı rolu qiymət-

ləndirilir. Turizm sektorunun inkiĢafı və Strateji Yol Xəritəsində qarĢıya qo-

yulan hədəflərə nail olmaq üçün ölkəmizdə həyata keçirilməsi zəruri olan 

tədbirlərlə bağlı müvafiq təkliflər verilir.  

1. Turizm bazarının inkiĢaf dinamikası 

Son illərdə ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində turizmin 

ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisi artmıĢdır. Belə ki, 2018-ci ildə Azər-

baycanda 79,8 milyard manatlıq və ya əvvəlki illə müqayisədə 1,4 faiz çox 

ümumi daxili məhsul istehsal edilmiĢdir. Bu dövrdə iqtisadiyyatın qeyri-neft 

sektorunda istehsal olunmuĢ əlavə dəyər 1,8 faiz, neft sektorunda isə 0,6 faiz 

artmıĢdır [4].  

Qeyd edə ki, turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradılmıĢ əlavə dəyər 

2013-cü ildəki 2 080,2 milyon manatdan 2017-ci ildə 3 151 milyon manata 

qədər artmıĢdır. Bu müddətdə turizm üçün xarakterik sahələrdə çalıĢan iĢ-

çilərin sayı isə 40 892 nəfərdən 46 837 nəfərədək artmıĢdır. Eyni zamanda 

turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradılan əlavə dəyərin ölkənin ümumi da-

xili məhsulunda xüsusi çəkisi də 2013-cü ildə 3,6 faiz olduğu halda, 2017-ci 

ildə 4,5 faiz təĢkil etmiĢdir. ölkədə turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradı-

lan əlavə dəyərin [3, s. 21]. 

Ölkəmizdə turizmin inkiĢafı üçün instisionalar islahat aparılmıĢ Azər-

baycan Turizm Agentliyi yaradılmıĢ, çimərlik turizminin inkiĢafı ilə bağlı 

tədbirlər planı [5] qəbul edimiĢdir. Strateji Yol Xəritəsinin icrası nəticəsində 

«tax free», «e-viza», Azərbaycan Turizm Bürosu, ölkənin brendi, loqosu və 

sloqanı, turizmin marketinq strategiyası, turizm sərgilərində turoperatorların 
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iĢtirakı, xaricdə Azərbaycan Turizm Agentliyinin nümayəndəliklərinin yara-

dılması, Bakıda ilk dəfə Ticarət Festivalı və turizm təqvimi kimi tədbirlər 

həyata keçirilmiĢdir. 

 WTTC-nin proqnozuna görə, 2018-2028-ci illərdə turizmin Azərbaycan-

da ÜDM-ə birbaĢa təsiri 5,3 milyard manat (3 milyard 089,1 milyon dollar), ya-

xud 5,6% olacaqdır. 2017-ci ildə turizm sektoru birbaĢa olaraq 173,500 min iĢ 

yeri təmin edib, bu da əhalinin ümumi məĢğulluq səviyyəsinin 3,8 faizi qədər 

olub. 2028-ci ildə isə 246,000 min iĢ yerinin təmin ediləcəyi və əhalinin ümumi 

məĢğulluq səviyyəsinin 5,3 faiz olacağı proqnozlaĢdırılır [13, s.1]. 

Ölkəmizdə turizm bazarının inkiĢaf dinamikasını tədqiq etmək üçün, 

2012-2017-ci illərdə Azərbaycana gələn əcnəbilər və vətəndaĢlığı olmayan 

Ģəxslərin və xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaĢlarının səfərlərinin məq-

sədi üzrə bölgüsü böyük əhəmiyyət kəsb edir. 2012-ci ildə Azərbaycana gələn 

əcnəbilər və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslərin ümumi sayı 2484,1 min nəfər, 

2017-ci ildə 2696,7 min nəfər olmuĢdur. Onlardan, turizm məqsədi ilə səfər 

edənlər 1985,9 min nəfər, 2017-ci ildə isə 2454,0 min nəfər təĢkil etmiĢdir.  

Cədvəl 1 

Ölkəyə gələn əcnəbilər və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslərin və xarici ölkələrə gedən 

Azərbaycan vətəndaĢlarının səfərlərinin məqsədi üzrə bölgüsü 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Azərbaycana gələn 

əcnəbilər və 

vətəndaĢlığı 

olmayan Ģəxslərin 

sayı, min nəfər 

2484,1 2508,9 2297,8 2006,2 2248,8 2696,7 

Azərbaycana gələn 

əcnəbilər və 

vətəndaĢlığı 

olmayan Ģəxslərin 

sayı, əvvəlki ilə 

nisbətən %-lə 

110,9 101,0 91,6 87,3 112,1 119,9 

O cümlədən: 

Turizm məqsədilə 
1985,9 2129,5 2159,7 1921,9 2044,7 2454,0 

%-lə 127,1 107,2 101,4 89,0 106,4 120,0 

Ondan: 

Ġstirahət, əyləncə 

turizmi 

687,8 705,2 709,9 668,8 697,1 839,3 

%-lə 132,3 102,5 100,7 94,2 104,2 120,3 
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ĠĢgüzar turizm 595,3 648,9 670,5 632,3 691,7 834,4 

%-lə 100,6 109,0 103,3 94,3 109,4 120,6 

Müalicə turizmi 43,0 46,2 46,3 36,5 41,5 49,1 

%-lə 129,1 107,4 100,2 78,8 113,7 118,3 

Dini turizm 13,2 13,7 13,7 11,5 12,6 14,7 

%-lə 125,7 103,8 100,0 83,9 109,6 116,7 

Qohumların, 

dostların ziyarəti 
607,8 673,7 677,1 542,0 562,0 674,9 

%-lə 162,2 110,8 100,5 80,0 103,7 120,1 

Digər turizm 

məqsədilə 
38,8 41,8 42,2 30,8 39,8 41,6 

%-lə 122,4 107,7 101,0 73,0 129,2 104,5 

Digər məqsədlə 498,2 379,4 138,1 84,3 204,1 242,7 

%-lə 73,6 76,2 36,4 61,0 242,1 118,9 

Xarici ölkələrə 

gedən Azərbaycan 

vətəndaĢlarının sayı 

3874,4 4284,7 4244,3 4095,8 4281,9 4108,9 

Xarici ölkələrə 

gedən Azərbaycan 

vətəndaĢlarının sayı, 

əvvəlki ilə nisbətən 

%-lə 

109,1 110,6 99,1 96,5 104,5 96,0 

O cümlədən: 

Turizm məqsədilə 
2828,9 3306,7 3319,4 3256,2 3592,1 3447,4 

%-lə 122,6 116,9 100,4 98,1 110,3 96,0 

Ondan: 

Ġstirahət, əyləncə 

turizmi 

897,6 1053,9 1014,7 1045,2 1096,1 1054,9 

%-lə 174,9 117,4 96,3 103,0 104,9 96,2 

ĠĢgüzar turizm 1172,3 1290,9 1277,8 1185,3 1371,6 1306,5 

%-lə 101,9 110,1 99,0 92,8 115,7 95,3 

Müalicə turizmi 116,5 169,0 169,8 140,0 192,7 189,6 

%-lə 125,8 145,1 100,5 82,4 137,6 98,4 



Arzu HÜSEYN 

14 

Dini turizm 66,2 82,5 117,8 133,5 127,1 120,1 

%-lə 103,4 124,6 142,8 113,3 95,2 94,5 

Qohumların, 

dostların ziyarəti 
443,5 579,9 565,0 592,6 613,9 586,0 

%-lə 128,9 130,8 97,4 104,9 103,6 95,5 

Digər turizm 

məqsədilə 
132,8 130,5 174,3 159,6 190,7 190,2 

%-lə 92,2 98,3 133,6 91,6 119,5 99,7 

Digər məqsədlə 1045,5 978,0 924,9 839,6 689,8 661,5 

%-lə 84,2 93,5 94,6 90,8 82,2 95,9 

Mənbə: [3, səh. 25]. 

Cədvəldən göründüyü kimi, tədqiq edilən illərdə iĢgüzar turizmdə ar-

tım baĢ versə də, turizmin digər növlərində azalmalar olmuĢdur.  

Rəsmi statistik məlumata əsasən, 2018-ci ildə Azərbaycana dünyanın 

196 ölkəsindən 2849,6 min və ya əvvəlki illə müqayisədə 5,7 faiz çox əcnə-

bi və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxs gəlmiĢdir. Gələnlərin 30,9 faizi Rusiya Fe-

derasiyası, 21,4 faizi Gürcüstan, 10,2 faizi Türkiyə, 8,5 faizi Ġran, 3,3 faizi 

BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri, 2,6 faizi Səudiyyə Ərəbistanı, 2,4 faizi Ġraq, 2,0 

faizi Ukrayna, 1,4 faizi Ġsrail, 17,2 faizi digər ölkələrin vətəndaĢları, 0,1 fai-

zi isə vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslər olmuĢdur [14].  

ġəkil 1. 2018-ci ildə Azərbaycana gələnlərin ölkələr üzrə bölgüsü [14].
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Ölkəmizə gələnlərin cins tərkibinə görə, gələnlərin 66,1 faizini kiĢilər, 

33,9 faizini isə qadınlar təĢkil etmiĢdir. Əcnəbi və vətəndaĢlığı olmayan 

Ģəxslərin Azərbaycana gəlməsinin aylar üzrə bölgüsünü apardıqda isə mə-

lum olur ki, onların 6,5 faizi yanvar, 5,8 faizi fevral, 9,7 faizi mart, 7,7 faizi 

aprel, 7,3 faizi may, 9,5 faizi iyun, 11,6 faizi iyul, 11,3 faizi avqust, 8,1 faizi 

sentyabr, 7,4 faizi oktyabr, 7,5 faizi noyabr, 7,6 faizi isə dekabr ayında ölkə-

mizə gəlmiĢdir. 

 

 
 

ġəkil 2. 2018-ci ildə Azərbaycana gələnlərin aylar üzrə bölgüsü [14] 

 

2017-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə ölkəmizə gələn Səudiyyə Ərəbis-

tanı vətəndaĢlarının sayı 2,2 dəfə, Bəhreyn vətəndaĢlarının sayı 2,0 dəfə, 

Küveyt vətəndaĢlarının sayı 1,8 dəfə, Qətər vətəndaĢlarının sayı 1,6 dəfə, 

Ġraq vətəndaĢlarının sayı 7,9 faiz artmıĢdır. Ġrandan gələnlərin sayında 33,7 

faiz, BirləĢmiĢ Ərəb Əmirliklərindən gələnlərin sayında isə 8,3 faiz azalma 

müĢahidə edilmiĢdir. Rəsmi məlumatların təhlilindən aydın olmuĢdur ki, 

2017-ci ilə nisbətən Hindistandan gələnlərin sayı 2,7 dəfə, Ġsraildən gələnlə-

rin sayı 2,6 dəfə, Misir, Türkmənistan və Cənubi Koreyadan gələnlərin sayı 

1,7 dəfə, Çindən gələnlərin sayı isə 1,5 dəfə artmıĢdır.  

Onu da qeyd edək ki, xüsusən 2019-cu ilin əvvəllərində qonĢu Ġranda 

baĢ verən proseslər və digər iqtisadi problemlər ölkəmizə gələnlərin sayına 

da təsir göstərmiĢdir. Belə ki, 2019-cu ilin yanvar-mart aylarında Azərbay-

cana dünyanın 157 ölkəsindən 610,8 min və ya 2018-ci ilin yanvar-mart ay-

ları ilə müqayisədə 2,9 faiz az əcnəbi və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxs gəlmiĢ-

dir. 2018-ci ilin birinci rübü müqayisədə ölkəmizə gələnlərin sayında daha 
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çox azalma Qətər (48,5 faiz), Ġran (43,4 faiz), Ġsrail (41,7 faiz), BirləĢmiĢ 

Ərəb Əmirlikləri (28,1 faiz) və Ġraq (24,8 faiz) vətəndaĢları arasında qeydə 

alınmıĢdır [14]. 

ġübhəsiz ki, bu azalma müvəqqəti xarakter daĢıyır və turizmin inkiĢafı 

istiqamətində görülən tədbirlər öz nəticəsini verəcəkdir. Nəzərə alaq ki, ölkə 

rəhbərliyinin bu sahəni prioritet elan edərək, kompleks tədbirlər həyata ke-

çirməsi ilə bağlıdır. Məhz Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ġlham 

Əliyevin Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkiĢafının yekun-

larına və qarĢıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında “Azərbaycanda olan 

bütün amillər turizmin sürətli inkiĢafını Ģərtləndirir. Təhlükəsizlik, qonaq-

pərvərlik, tarixi abidələrimiz, gözəl iqlimimiz, 9 iqlim tipi, dəniz turizmi, 

dağ-xizək turizmi, müalicəvi turizm bizdə çox sürətlə inkiĢaf edə bilər. Gö-

zəl mətbəx, müasir infrastruktur, otellər, yollar, nəqliyyat infrastrukturu, 6 

beynəlxalq aeroport. Bütün bu amillər turizmin sürətli inkiĢafını təmin et-

məlidir. Bu sahədə də islahatlar aparılmıĢ, o cümlədən struktur islahatları, 

Turizm Agentliyi yaradılmıĢdır.  

Mənim Sərəncamımla tarixi Basqal kəndini abadlaĢdırmaq və turistlə-

ri cəlb etmək üçün çox böyük layihələrin icra olunması məqsədilə xüsusi 

proqram hazırlanır. Çünki Basqal da qədim tarixi kənddir, qədim yaĢayıĢ 

yeridir, yaĢayıĢ məskənidir. Həm Basqalda yaĢayan vətəndaĢlar üçün, həm 

də turistləri oraya cəlb etmək üçün çox gözəl Ģərait yaradılacaq. Digər tarixi 

Ģəhərlərlə bağlı göstəriĢlər verilib ki, bu Ģəhərlərin, xüsusilə turistləri daha 

çox cəlb edən Ģəhərlərin məsələləri öz həllini tapsın. Qusar rayonunda yerlə-

Ģən ―ġahdağ‖ xizək kurortunda yeni xizək zolaqları yaradılır, ümumiyyətlə, 

yeni yanaĢma tətbiq olunur və əminəm ki, bu gözəl kurort turistləri daha çox 

cəlb edəcək‖ deməsi də qeyd edilənlərə sübutdur [10]. Məhz turizmin inki-

Ģafı istiqamətində görülən tədbirlər bu sektorun ölkə iqtisadiyyatını töhfəsini 

də artırmıĢdır. 

2.Turizmin xidmət ixracında rolu 

Son 10 ilin statistik rəqəmlərinin təhlilindən aydın olur ki, turizm sek-

toru üzrə xidmət ixracında ümumilikdə dinamik artım olmuĢdur. Belə ki, 

2009-cu illə müqayisədə 2018-ci ildə turizm sahəsində xidmət ixracı 353 

milyon ABġ dollarından 2634 milyon ABġ dollarına çatmıĢ və ya 7,5 dəfə 

artmıĢdır. Amma burada bir nüansı qeyd edək ki, 2017-ci illə müqayisədə 

2018-ci ildə turizm sektoru üzrə xidmət ixracı 378 milyon ABġ dolları və ya 

13 faiz azalmıĢdır. 
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ġəkil 3. Azərbaycanda xidmət ixracının dinamikası, milyon ABġ dolları [7] 

 

Turizm sektoru üzrə xidmət ixracının artmasına paralel olaraq, xidmət 

ixracının strukturunda da bu sahənin payı artmıĢdır. Belə ki, 2009-cu ildə xa-

rici dövlətlərlə Azərbaycanın iqtisadi əlaqələrində qarĢılıqlı xidmətlər əsas 

yerlərdən birini tutmuĢ və bu xidmətlərin ümumi həcmi 5165,2 milyon ABġ 

dolları təĢkil etmiĢdir. Bunun 3388, 9 milyon ABġ dolları qeyri-rezidentlər tə-

rəfindən Azərbaycanın rezidentlərinə, 1776,3 milyon ABġ dolları isə Azər-

baycan rezidentlərinin xarici ölkələrin rezidentlərinə göstərilən xidmətlərdir. 

2009-cu ildə xarici ölkə vətəndaĢlarına turizmlə bağlı göstərilən xidmətlərin 

dəyəri 352,8 milyon ABġ dolları məbləğində qiymətləndirilmiĢdir [7]. Bunun 

44,3%-i qeyri-rezidentlərin Azərbaycana iĢgüzar səfərləri ilə bağlıdır. Öz 

növbəsində xarici ölkələr tərəfindən Azərbaycan rezidentlərinə turizmlə bağlı 

göstərilən xidmətlərin dəyəri 11,4% artaraq 380,1 milyon ABġ dolları məblə-

ğində olmuĢdur. Bunun 83,9%-i Azərbaycan vətəndaĢlarının Ģəxsi səfərləri ilə 

bağlı xarici ölkələrdə olarkən sərf etdikləri vəsaitlərin (məkik idxal istisna ol-

maqla) payına düĢür. Göründüyü kimi 2009-cu ildə turizm xidmətləri balansı-

nın saldosu mənfi 27,3 milyon ABġ dolları olmuĢdur. 
 

 
ġəkil 4. 2009-cu ildə xidmət ixracının strukturu. 
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2018-ci ildə isə Azərbaycan rezidentlərinin xarici ölkələrin rezidentlə-

rinə 4,7 milyard ABġ dolları dəyərində xidmət göstərmiĢlər. Bu xidmətlərin 

dövrü ərzində turizm xidmətləri üzrə ixrac 2,6 milyard ABġ dolları, idxalı 

isə 2,3 milyard ABġ dolları təĢkil etmiĢdir. Nəticədə 349,8 milyon ABġ dol-

ları həcmində profisit yaranmıĢdır [7]. Burada müsbət tendensiya ondan iba-

rətdir ki, 2009-cu ildə turizm xidmətləri balansının mənfi saldo olduğu hal-

da, 2018-ci ildə müsbət saldoya nail olunmuĢdur. Eyni zamanda xidmətlər 

ixracının strukturunda isə turizmin payı 56,2 faiz olmuĢdur. 

ġəkil 5. 2018-ci ildə xidmət ixracının strukturu. 

Onu da qeyd edək ki, xarici vətəndaĢların xərcləmələrinin bir hissəsi-

nin nağdsız qaydada aparılması, bütün dövlətlər üçün, o cümlədən beynəl-

xalq turizmin inkiĢafını özünün əsas iqtisadi inkiĢaf istiqamətlərindən biri 

elan etmiĢ Azərbaycan üçün də olduqca aktualdır. Ölkmizdə smart ödəniĢlə-

rin geniĢləndirilməsi üçün tədbirlər həyata keçirilir [11]. Bu məqasədlə xari-

ci turistlər üçün çoxfunksiyalı, öncədən ödənilmiĢ ödəniĢ məhsullarının tət-

biqi imkanları öyrənilir. Belə ki, ölkəyə səfər edən xarici turistlərin nəqliy-

yatda (o cümlədən taksidə), əyləncə yerlərində, alıĢ-veriĢ mərkəzlərində he-

sablaĢmaları nağdsız qaydada həyata keçirmələrinə imkan verən öncədən 

ödənilmiĢ ödəniĢ məhsullarının (ödəniĢ kartları və ya elektron pullar) yara-

dılması nəzərdən keçirilir. Bu istiqamətdəki tədbirlərin nəticəsi kimi son il-

lər ölkəmizə gələn xarici vətəndaĢların bank kartları vasitəsi ilə xərcləmələ-

rindəki artımı qeyd edə bilərik. 

3. Turistlərin bank kartları vasitəsilə xərcləmələri

Ölkəmizə gələn xarici vətəndaĢların bank kartları vasitəsi ilə xərclə-

mələrində də artım müĢahidə edilmiĢdir. Belə ki, 2018-ci il ərzində Azər-
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baycana gələn xarici vətəndaĢların bank kartları vasitəsi ilə apardıqları əmə-

liyyatların dəyəri 1 278,4 milyon manat təĢkil etmiĢdir.  

 

 
 

ġəkil 6. Azərbaycana gələn xarici vətəndaĢların bank kartları vasitəsi ilə 

apardıqları əməliyyatların illər üzrə müqayisəsi (milyon AZN) 

 

2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2018-ci ildə ərzində Azərbay-

cana gələn xarici vətəndaĢların bank kartları vasitəsi ilə apardıqları əməliyyatla-

rın dəyəri 256 milyon manat və ya 25 faiz artmıĢdır. Buna aylar üzrə baxdıqda 

isə məlum olar ki, ən çox vəsait 2018-ci ilin avqust ayında xərclənmiĢdir. 

 

 
 

ġəkil 7. Azərbaycana gələn xarici vətəndaĢların bank kartları vasitəsi ilə 

apardıqları əməliyyatların müqayisəsi (milyon AZN) 
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Maraqlı nüans isə ondan ibarətdir ölkəmizə ən çox xarici vətəndaĢ isə 

2018-ci ilin iyul ayında gəlmiĢdir. 

 ġəkil 8. 2018-ci ildə Azərbaycana gələn xarici vətəndaĢların sayı ilə bank kartları 

vasitəsi ilə apardıqları əməliyyatlar arasındakı əlaqə (milyon AZN) 

Qeyd edək ki, 2019-cu ilin birinci rübündə ölkəmizə gələnlərin sayın-

dakı 2,9 faizlik azalama həm də onların bank kartları vasitəsi ilə apardıqları 

əməliyyatlara da təsir etmiĢdir. 2019-cu ilin yanvar-mart ayları ərzində 

Azərbaycana gələn xarici vətəndaĢların bank kartları vasitəsi ilə apardıqları 

əməliyyatların dəyəri 271,6 milyon manat olmuĢ və 2018-ci ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 8,5 faiz azalmıĢdır. ġübhəsizi ki, bu mənfi tendensiya-

nın qarĢısını almaq üçün də ilk növbədə strateji yol xəritəsində əksini tapan 

tədbirlərin vaxtında icrası vacibdir. 

Turist xidmətlərinin xüsusi xassələri baxımından qeyri-nağd ödəniĢlər 

turizm sferasında xüsusilə əhəmiyyətlidir. Bank məhsulunu elə yaratmaq la-

zımdır ki, turistin qarĢısına çıxan bütün situasiyalarda bu, turizm xidmətləri-

nin istehlakını maksimum stimullaĢdırsın.  

Xüsusi bir məhsul olan plastik kartların təhlili onların turistlərə xid-

mətdə üstünlüklərini göstərir. Plastik kartların turistlər üçün cəlbediciliyi 

aĢağıdakılarla müəyyən edilir: istirahət və səyahət zamanı ödənilməsinin son 

dərəcə rahatlığı; istirahət və səyahət zamanı pul itkisi riskinin minimuma 

qədər azaldılması; turistin əvvəlcədən gözləmədiyi əhəmiyyətli qiyməti olan 
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xidmət və ya digər malın dərhal satın almaq imkanı; müəyyən sosial icmaya 

məxsusluğu sübut edən prestijlik və s. Plastik kartların turizm agentlikləri və 

digər turizm təĢkilatları baxımından cəlbediciliyi: müĢtərilərin əhəmiyyətli 

artım və buna müvafiq əmtəə dövriyyəsinin artım imkanı; turizm təĢkilatla-

rının müĢtəriləri plastik kartlardakı pul ilə psixoloji olaraq asan ayrılırlar; tu-

rizm təĢkilatının prestiji,reytinqi, ona olan güvən artır və s.  

Strateji Yol Xəritəsində [2] vurğulanır ki, mövcud imkan və potensial-

dan səmərəli istifadə etməklə Azərbaycan 2025-ci ilədək həm regionda, həm 

də digər dünya ölkələri arasında cəlbedici turizm məkanlarından birinə çevri-

ləcək. 2025- ci ildən sonrakı dövr üzrə perspektiv isə ölkəni dünyada turistlə-

rin ən çox üstünlük verdikləri 20 turizm məkanından birinə çevirməkdir.  

Dövlət proqramına əsasən də xarici turistlərin ölkəmizdəki hesablaĢ-

maları nağdsız qaydada həyata keçirmələri istiqamətində fəaliyyət dərinləĢə-

cəkdir. Həmçinin ölkənin ödəniĢ mühitində innovasiya davam etdikcə turist-

lər üçün ödəniĢ funksionallığı olan mobil tətbiqlər kimi daha innovativ həl-

lərdən istifadə ediləcəkdir. 

Nəticə 

Yekun olaraq qeyd edə bilərik ki, qeyri-neft sektorunun prioritet sahə-

lərindən olan turizm sənayesində görülmüĢ məqsədyönlü tədbirlər nəticəsin-

də Azərbaycanda bu sektorun inkiĢafı üçün münbit Ģərait yaradılmıĢ və milli 

turizm kompleksinin rəqabətə davamlılığı yüksəldilmiĢdir. Nəticədə 2017-ci 

ildə ölkəmizə gələn turistlərin sayı 2016-cı illə müqayisədə 20 faiz artaraq 

2,5 milyon nəfər olmuĢdur. Artım dinamikası 2018-ci ildə də müĢahidə edil-

miĢdir. Belə ki, 2018-ci ildə ölkəmizə dünyanın 196 ölkəsindən 2,8 milyon-

dan çox əcnəbi Ģəxs gəlmiĢdir ki, bu da 2017-ci illə müqayisədə 5,7 faiz ar-

tım deməkdir. 2019-cu ildə də bu müsbət tendensiyanı qorumaq vacibdir. 

Nəzərə alaq ki, 2019-cu ilin birinci rübündə Azərbaycana 610,8 min və ya 

2018-ci ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə 2,9 faiz az əcnəbi və vətən-

daĢlığı olmayan Ģəxs gəlmiĢdir. Bu isə növbəti aylarda daha gərgin iĢləməyi 

Ģərtləndirir. ġübhəsiz ki, 2019-cu ildə ölkəmizdə keçirilməsi planlaĢdırılan 

beynəlxalq tədbirlərdə bu sahədə artıma nail olunmasına töhfə verəcəkdir. 

Amma diqqət çəkən məqamlardan biri 2017-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə 

turizm sektoru üzrə xidmət ixracı 13 faiz azalmıĢdır. Yəni 2018-ci ildə ölkə-

mizə gələn xarici vətəndaĢların sayı 5,7 faiz artsa da onların xərcləməsində 

378 milyon ABġ dolları azalma olmuĢdur. Bu faktın özü daha ciddi araĢdır-

malar və təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsini tələb edir. Buna səbəb isə 

ölkəmizə gələn aĢağı büdcəli turistlərin sayının artması ola bilər. Diqqət ye-

tiriləsi digər bir nüans isə 2019-cu ilin birinci rübündə ölkəmizə gələnlərin 

sayındakı 2,9 faizlik azalmasına paralel olaraq Azərbaycana gələn xarici və-
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təndaĢların bank kartları vasitəsi ilə apardıqları əməliyyatlarda da 8,5 faizlik 

azalmanın müĢahidə edilməsidir. 

Ümumiyyətlə, ölkə iqtisadiyyatına çox böyük həcmdə gəlir gətirən tu-

rizm sektoru istər milli mənfəətə, istərsə də ölkənin dünyada tanınmasına cid-

di təsir göstərməkdədir. Müasir dövrdə ölkələrin turizm siyasəti: turizmin in-

kiĢafı üçün yeni imkanlar, hədəflər və mümkünlüklər ortaya qoyur; iqtisadi 

hədəfə istiqamətlənir və turizmdən gələn iqtisadi faydaları ən yüksək həddə 

çatdırmağa istiqamətlənir; turizm sahəsində mövcud olan psixoloji və sosial 

maneələri, fərqli fikir və davranıĢları tənzimləyir; turizm sektorunda mövcud 

problemlərin müəyyənləĢib, qarĢısının alınmasına qismən yardım edir.  

Turizmin inkiĢafı mədəniyyət, səhiyyə, idman və digər bu kimi daha 

çox sosial sahələrin gəlirlərinin artırılması üçün geniĢ imkanlar yarada bilir. 

Təsadüfi deyildir ki, ölkəmizin dövlət qurumları tərəfindən beynəlxalq və 

yerli bazarlarda yüksək rəqabət və keyfiyyətli turizm xidmətlərinin təmin 

edilməsi, turizmin inkiĢafının dəstəklənməsi, müasir ideya və texnologiyala-

ra əsaslanan yeni innovasiya layihələrinin cəlb edilməsi və s. kimi məqsəd-

lər qoyulur. 

Turizmi teхnika və teхnоlоgiyanın inkiĢafı ilə insanlar arasında müna-

sibətlərin, sonda isə dünyanın müxtəlif ölkələrinə səyahət etmək imkanları-

nın yaranmasının nəticəsi adlandırmaq olar. Turizm müasir dövrdə qlobal 

əhəmiyyətə malik olan, sosial-iqtisadi əlaqələri tənzimləyən, biznes maraq-

larının əhatə dairəsini geniĢləndirən, müxtəlif ölkələr, xalqlar və dinlər ara-

sında qarĢılıqlı münasibət yaradan iri dinamik inkiĢaf sahəsidir. Hazırda bu 

sahə inkiĢafına görə və müasir dünya iqtisadiyyatında oynadığı roluna görə 

neft və maĢınqayırma sənayesi ilə rəqabət aparan sənaye halına gəlmiĢdir. 

ĠxtisaslaĢmıĢ turizm sənayesinin inkiĢafına dair strateji yol xəritəsi 

çərçivəsində daxili, xarici və gəlmə turizmə dair aktual və ətraflı statistik 

məlumatların əldə edilməsi, turizm sektoru üzrə təhlillərin aparılması üçün 

statistik məlumat bazasının zəruri edir.  

Təhlil göstərir ki, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən turizm 

sektoruna 2018-ci ildə 11 sahibkarlıq subyektinə 3 085 min manat güzəĢtli 

kredit vəsaiti ayrılmıĢdır. Bu tədbirlər nəticəsində ölkədə turizm müəssisələ-

rinin sayı artmaqdadır. Təəssüfki yerli müəssilərin təklif etdikləri turizm 

məhsulları dünya standartlarından geri qalır. Azərbaycanda turizm sənayesi 

ölkə iqtisadiyyatına verdiyi töhfələrlə yanaĢı, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələ-

rində də əhəmiyyətli funksiyaları icra edir. 

Eyni zamanda 2020-ci ilə kimi Strateji Yol Xəritəsində əksini tapan 

tədbirlərin tam icrasına nail olmaq zəruridir. Belə ki, Strateji Yol Xəritələri-

nin 2017-ci il üzrə icra vəziyyəti ilə bağlı illik monitorinq və qiymətləndir-
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mə hesabatlarında aydın olur ki, bu yol xəritəsi 36 faiz icra edilmiĢdir və 

2018-ci ildə də bu sahədə vəziyyət dəyiĢməmiĢdir. QarĢıdakı illərdə ölkənin 

turizm potensialından istifadə imkanlarının artırılması üçün Strateji Yol Xə-

ritəsində əksini tapan tədbirlərin icrasına nail olunması, turizm xidmətlərinin 

keyfiyyətinin artırılması, turizm və rekreasiya zonalarında üçün imtiyazları-

nın verilməsi istiqamətində də tədbirlər həyata keçirilməlidir.  
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Turizm sənayesinin tarixi inkiĢaf prosesində innovasiya texnologiyaları 

Инновационные технологии в процессе исторического развития 

туристической индустрии 

Innovation technologies in the process of the historical development of 

the tourism industry 

 “Any sufficiently advanced technology is indistinguishable 
 from magic.”- Arthur C. Clarke 

Xülasə: Texnoloji inovasiyalar minlərlə il boyunca tarixi və iqtisadi 

inkiĢafı müĢayiət etmiĢdilər. Müəyyən dövrlərdə texnoloji yeniliklər elmi və 

texnoloji inkiĢafa nail olmaq üçün insan qabiliyyətlərinə təsir edən təkamül 

ixtiralarının həyata keçirilməsi üçün lazımi Ģərait yaratmıĢdır. Elmi və tex-

noloji irəliləyiĢ turizmin inkiĢafına kömək edir, lakin tez-tez bir gecikmə ilə. 

Ġnnovasiyalar tamamilə yeni turistik təcrübələr üçün təməl qoydu. Yenilikçi 

texnologiyaların yalnız turizm sektorunun gələcək inkiĢafı və modernləĢdi-

rilməsi üçün deyil, həm də iqtisadiyyatın mənfəətinin artırılması və dünya 

iqtisadiyyatına inteqrasiya səviyyəsinin artırılması üçün yeni istiqamətlər 

yaratması üçün mühüm Ģərtdir. 

Açar sözlər: turizm, texnologiya, yenilik, inkiĢaf, səyahət, sənaye, 

proses, vaxt, nəticə, araĢdırma, müĢtəri, məlumat. 

Резюме: Технологические инновации сопровождали историче-

ское и экономическое развитие на протяжении тысячелетий. В опреде-

лѐнные периоды времени технологические инновации создавали необ-

ходимые условия для реализации эволюционных изобретений, влияю-

щих на возможности человека в достижении научно-технического 

прогресса. Научно-технический прогресс способствует развитию ту-

ризма, но часто с некоторой задержкой. Инновации также заложили ос-
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нову для совершенно новых туристических впечатлений. Можно с уве-

ренностью сказать, что инновационные технологии действительно яв-

ляются важным условием не только для дальнейшего развития и мо-

дернизации туристической индустрии, но и для создания новых нап-

равлений в экономике для увеличения прибыли и уровня интеграции в 

мировую экономику. 

Ключевые слова: туризм, технологии, инновации, развитие, 

путешествия, промышленность, процесс, время, результат, 

исследование, клиент, информация. 

Abstract: Technological innovations accompanied the historical and 

economic development throughout thousand years. In certain periods of 

time, technological innovations created necessary condition for fulfillment 

of evolutionary inventions affecting human capabilities in accomplishing 

scientific and technical progress. Scientific and technological progress 

facilitates the development of tourism, but often with some delay. 

Innovations also laid the ground for entirely new touristic experiences. It 

could be definitely stated that innovation technologies are indeed important 

condition not only for further development and modernization of tourism 

industry but also for creation of new directions in economics for increasing 

profits and the level of integration in the world economy.  

Keywords: tourism, technology, innovation, development, travelling, 

industry, process, time, result, research, customer, information.  

Introduction. This article attempts to expand the comprehension of 

important driving forces in the development of tourism. Undoubtedly, a 

brief article cannot comprehensively deliver a full account of all aspects of 

scientific and technological development and how it has affected tourism. 

Global capitalism has new forms of workers‘, consumers‘ and ecological 

movements that traverse spatial and cultural differences which are becoming 

more important in the same way as capitalism, aided by the technological 

innovations that lie behind the emerging knowledge and network societies.  

Innovation process preferrably afecting management significantly 

changed for the recent half a century, if before the innovation process was 

more linear and went through certain stages, then nowadays, innovation 

processes becoming less scientific, getting more chaotic way of the 

development and more dependent on different market demands.  

In order to meet or anticipate the demands of rapidly shifting markets, 

and in a competitive environment in which product life cycles had become
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dramatically shorter, the onus on firms to achieve successful innovations in 

products and processes had become paramount. In some accounts, these 

conditions were seen to stem from an epochal transition of capitalist 

societies towards a new ‗techno-economic paradigm‘ based on 

microelectronic and information technologies [4, p. 38-66]. 

The early stages of such a transition are typically characterized by 

rampant ‗creative destruction‘ as products and processes based on the new 

paradigm are generated to replace old ones. An alternative approach views 

this heightened importance of innovation as being driven less by market 

conditions, and more by fundamental changes on the supply side of the 

economy [3, p.133]. 

Not withstanding to a large quantity of innovations in different 

industries of economy and science, as well as in tourism industry, in 

general, modern society takes an advantage from improved results of 

historic achievements of the past periods rather than from absolutely new 

innovative directions, which could be traced in different forms of modern 

growth stagnations or temprorarily and repeatedly appearing periods of 

economic and social instabilities. In this essay, there is a brief overview of 

the major impacts of technological innovations on the development of the 

tourism industry in historical extend. 

Research methodology. The following research methodologies are 

used in the work: - descriptive;  
From the ancient times until nowadays, different technological 

innovations accompanied people in their travel routes from one countries to 

another and if in the past these journeys were connected mainly with 

military or trade affairs, in modern time, we use these innovations mainly 

during our travelling and/or organizing/planning of vacation or free time for 

recreational or entertainment purposes.  

Tourism industry could hardly have developed without progress of 

innovations, which were part of human life over thousands years. The main 

number of those innovations were created in order to ensure or simplify 

movement through the territories with military purposes, and at later stages 

were used for relocations of inhabitants within countries or by tourists. For 

example, William from Normandy, organized the transportation of 2000 

horses from Normandy in the year 1066 for conquering England and for this 

reason special vessels were construed and adapted for the transportation of 

these horses. 

The ancient roads built in Roman Empire before century, remain 

partly until present time as examples and results of incredible architectural 
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art and strategy which was one of the important reason providing 

communication and transportation efficiency in the ancient world.  

Innovation is a key factor for growing a business in today's 

increasingly competitive Tourism Sector. For many companies, innovation 

is a priority or a primary focus of their business strategies. In the same way, 

it is known that innovation and R&D are essential for differentiating, 

improving efficiency, increasing growth, and thriving in the market. The 

countries and companies that invest the most in innovation and R&D will 

get better performance and higher growth potential in the long run [6, p. 47]. 

There are typically five areas where companies can introduce innovations: 

generation of new or improved products, introduction of new production 

processes, development of new sales markets, development of new supply 

markets and reorganization and/or restructuring of the company [6, p. 47]. 

Taking under consideration the classic differentiation between process 

innovation and product innovation it is noted that, while product innovations 

in tourism activities focus on quality improvements made to rooms, client 

loyalty programs and computer hardware availability among others, process 

innovations include the development of online reservation systems, new 

distribution and market systems, optimization of services, the development of 

supply side cooperative practices and client satisfaction programs [6, p. 47]. 

In last years, major tourism innovations have been driven by the 

adoption of new technologies, especially ICT-based innovations. Thus, most 

of the travel and tourism companies have developed strategies to implement 

their own websites, work with information management system, use social 

networks and in general, try to make an intensive use of information in 

order to improve and generate more knowledge and insights about the 

industry in general and their particular business in particular. [6, p. 47] 

At the same time, the increasing proliferation and adoption of 

information systems together with other developing technologies (cloud 

computing, internet of things, new interaction devices, mobile devices and 

so on) is generating an unprecedented amount of data. These data are 

acquired from heterogeneous and distributed sources and are often 

unstructured. One of the major challenges nowadays is how to use 

technology in order to make sense out of the data, in real time, so that new 

services and knowledge can be generated. This requires also new analytic 

capacities. This phenomenon is known as Big Data. In order to deal with 

Big Data, the travel and tourism industries are turning into new data centers 

(more storage capacity, integration of data sources, network management, 

faster connections and so on). The generation of new analytic capacities will 

Innovation technologies in the process of the historical development 
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enable companies to make their processes more efficient and give them a 

deeper and more complete insight into their customers. The effective use of 

Big Data has the potential to transform the tourism sector, delivering a new 

wave of productivity growth and consumer surplus. Using Big Data will 

become a key basis of competition for existing companies, and will create 

new competitors who are able to attract employees that have the critical 

skills for a Big Data world [6, p. 47]. 

One of the important innovations in the tourism industry worth 

mentioning, is the development of package tours. These ‗commodify‘ 

foreign travel by creating inclusive holidays for which travel, 

accommodation, and services at resorts are all taken care of in advance, and 

where the customer buys the holiday as if it were a single product or 

commodity. Package tours based around air travel  – a post-1945 innovation 

commonly attributed to a Russian émigré named Vladimir Raitz, the 

founder of Horizon Holidays – have been especially significant. [2, p. 53]. 

In total, several important factors impacted growth of the international 

tourism which is shown to be primarily a product of post-1945 patterns of 

leisure where growth has been aided by a range of factors. These include: 

 the development of a structured travel industry;

 the impact of technological innovation in transportation and

communications that has altered the speed and costs of travel to the benefit 

of tourist;  

 economic and political stability;

 the fashionability and ease of foreign tourism [2, p. 67].

International tourism has developed because it has become

fashionable. As we have seen already, the connections between tourism and 

fashion have often been close, and there seems little doubt that in many 

contemporary societies, a foreign holiday is a mark of status. 

One of the reasons why international tourism in Europe has developed 

so strongly since 1945 has been the almost total absence of major political 

and military conflict in the region since the end of the Second World War. 

The one significant divide that did arise from that war – the division 

between a largely communist Eastern Europe and a capitalist West – 

actually produced a clear demarcation in the geography of tourism, with 

rapid development in the West and relatively little international travel in the 

East. As soon as communist control of East European states began to 

crumble, tourism both to and from these areas followed. The enlargement of 

the European Union and the gradual erosion of controls on movements 
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between member states will probably extend still further the zones over 

which international tourism is both encouraged and facilitated. 

Before further considering these various technological encounters, 

though, we should clarify how we might use that term technology, since 

today it often means different things to different people. For many the term 

simply denotes a category of mechanical or electrical tools or devices, 

specific things, while others, particularly in the area of cultural studies, 

liberally deploy it to describe a set of practices commonly centering on how 

we manipulate our world. So in this way, the approach creates an identity 

between technology and culture, by creating middle ground between these 

extremes, using technology to suggest something more than a ―machine‖, 

but also something less than what is defined as ―cultural process……that 

only makes sense in the context of familiar kinds of behavior‖ [19, p. 6]. 

The years after World War II left the American public with an almost 

insatiable desire for space-related science fiction. In countless movies and 

stories space warriors suited with fish bowl helmets focused their ray guns on 

creatures from outer space. According to space historian Walter McDougall, 

"After V-2s and atomic bombs, any fantasy seemed credible." Perhaps more 

important, he says, the public's post-war devotion to science fiction was a "form 

of cultural anticipation" regarding the coming space age [8, p. 100]. 

 Jules Verne's science fiction had inspired Wernher von Braun when 

he was young. Years later, von Braun designed the famous World War II V-

2 rocket for his native Germany, but he also dreamed of developing vehicles 

that would propel artificial satellites and men into outer space. [17, p. 108] 

As World War II ended, von Braun and other German rocket experts 

surrendered to Allied forces and eventually emigrated from Germany to 

work for the U.S. Army. Initially assigned to Fort Bliss, Texas, the von 

Braun team was eventually transferred to Redstone Arsenal in Huntsville, 

Alabama. On January 31, 1958, the von Braun team used a modified Jupiter 

C rocket to launch Explorer 1, America's first orbiting satellite. Two years 

later, von Braun became director of NASA's new George C. Marshall Space 

Flight Center in Huntsville where he and an expanded team would develop 

the Saturn rockets that launched men to the moon in 1969.  

Von Braun served as technical advisor on three space-related 

television films that Disney produced in the 1950s. Together, von Braun 

(the engineer) and Disney (the artist) used the new medium of television to 

illustrate how high man might fly on the strength of technology and the 

spirit of human imagination [9, p. 135]. This was as we can call it now, 

starting point of the space conquering era bringing the opportunities of 

Innovation technologies in the process of the historical development 
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space travelling to the reality in the nearest future time. Nowadays, with all 

the technological development, people can travel to space not only with 

scientific but with touristic purposes.  

At that time, Disney decided to use television to promote Disneyland in 

California, which could be called in modern time as marketing advertisement. 

Disney personally introduced the first television show, "Man in Space," which 

aired on ABC on March 9, 1955. The objective, he said, was to combine "the 

tools of our trade with the knowledge of the scientists to give a factual picture 

of the latest plans for man's newest adventure." [9, p. 135-146].  

The theme park project would include four major sections: 

Fantasyland, Frontierland, Adventureland and Tomorrowland. In this way, 

technology and imagination could create innovations that impacted 

technological and scientific developments of its time. 

Ever since its grand opening in the 1950s, Disneyland has been ranked 

as the theme park with the highest number of visitors in the world. The rapid 

growth of the global middle class allowed families to spend quality time 

together, and many theme park operators strategically spread their parks 

worldwide to attract more visitors using a strong thematic experience. 

Theme parks have become a new leisure space and the latest trend in 

entertainment around the world [11, p. 67].  

Of the top twenty theme parks worldwide, attracting a total of 165 

million visitors in 2009, ten, with 112 million visitors, were owned by the 

Walt Disney Company [10, p. 1].  

One more story of the technological innovation in entertainment 

industry is definitely a ―miniature freeway of tomorrow‖, the Disneyland 

Autopia system. Since July 1955 года, millions of guests have steered their 

―futuristic sports cars‖ around, through underpasses, over bridges, and 

through the gardens and forests of Fantasyland and Tomorrowland. While 

some early rides and exhibits have disappeared as their themes became 

outdated, most Disneyland attractions are timeless, and have continued to 

entertain us for decades. As a Disney attraction it is unique in its growth and 

development. Like the real cars they emulate, these little vehicles, their 

roadways, and the fun they‘ve provided have both served and mirrored the 

American family‘s interest in the automobile. This innovative invention at 

this point, in mid-fifties, was an attraction which permitted kids independent 

control of a moving vehicle (just like grown-ups) was more of a 

breakthrough than even Disney could anticipate [18, p.12].  
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During the lasting time not only entertainment complexes have 

developed, but the racing car models as well, trying not only to imitate but 

to certain extend to exceed the original cars. 

Results and its discussions 

As a result of Second World War, the world became smaller. New 

technologies presented during two world wars, made possibility of the 

contact of far located cultures more spontaneous. Movies, photo, radio, and 

telecommunication technologies achieved new levels, making the 

transcontinental communication easier. During this time there has been 

unparalleled growth in the number of foreign tourists, a persistent spread in 

the spatial extent of activity and the associated emergence of new tourist 

destinations. 

With international travelers projected to almost double by 2020 to 

approximately 1.6 billion, the most significant increases are expected to take 

place in markets like China, India and South-East Asia. Eastern Europe 

completes this picture, followed by the Latin American and finally African 

markets. These markets are often referred to as ―emerging markets‖. The 

term ―emerging markets‖ was coined by the World Bank more than a 

quarter of a century ago, but it only started to become popular in the mid-

1990s [12, p. 2].  

It will be important to mention the economic and social results of 

technological innovations which lead to such a phenomenon as migration in 

the peaceful time. With the technological innovations of electronic banking, 

telephones, computers and jet planes, physical distances could be collapsed, 

and it was possible for migrants to participate simultaneously in the events 

and activities of different national sites. In numerous empirical case studies, 

migrants were shown to live fully and actively in two nations, and often to 

conduct business, political and family affairs in both[3, p. 80]. 

Development of the innovation technologies despite creating some 

negative impacts on environment and natural resources in historical time 

period, created opportunities for emerging of new types of tourism 

activities, which ensured development of the tourist industry itself. In the 

recent years, there has been significant increase of the interest to travelling 

in nature or in special regions, in far located or in complicatedly reachable 

destinations with quite different climate and weather conditions. In this way, 

what was integral part of the human being‘s life in the past, becomes again 

crucial at the present, but in the form of innovative approach with the usage 

of more sophisticated technology.  

Innovation technologies in the process of the historical development 
of the tourism industry 
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‗Magic‘ is something that most people associate with on-stage 

performances. But magic can also result when digital technology is used in 

the right place and with the right goals. They are very real examples of what 

has been made possible by a wrist-band introduced into its world-famous 

theme parks by Disney, an organization that has been part of the fabric of 

the entertainment industry for over 90 years. As Bob Iger, Chairman and 

CEO, Walt Disney Company says, ―Technology is lifting the limits of 

creativity and transforming the possibilities for entertainment and leisure.‖ 

[1, p. 2]. Parks are only one area where Disney is using digital technology to 

sprinkle some magic onto the customer experience.  

Disney today is leveraging digital to engage, entertain and interact 

with consumers every day across its theme parks, studio entertainment, 

interactive media platforms and physical store. Disney‘s technology 

approach was based on four goals: transforming the customer experience, 

driving operational efficiency, personalization using connected products, 

and enhanced interactivity across channels [1, p. 3]. 

Innovation technologies appeared as unavoidable need simultaneously 

with the development of other technologies. For instance, waiting times 

were becoming an increasingly important customer-experience challenge in 

theme parks. The seemingly ever-present problem of long queues for rides 

and attractions is being tackled by the development of priority systems. 

These innovations allow customers to join an alternative queue that 

bypasses the congestion faced by regular customers. In other words, by 

paying extra, customers can purchase the right to be served sooner. Such 

systems are becoming prevalent, but there is a lack of empirical research 

into priority systems at theme parks in the academic and management 

literature. Research results reveal that these priority systems facilitate 

market segmentation. When theme parks offer this "wait or pay" option, 

different groups of customers are identified based on their attitudes: those 

who wait in regular lines and those who are willing to pay to avoid lines. 

Thus, this innovative system creates an important source of new revenue 

while also improving the customer experience by reducing waiting times 

and minimizing congestion [7, p. 40]. 

Long waiting times and queues are inevitable for theme parks due to 

operational reasons and the nature of the service. When attraction and ride 

capacity is exceeded by visitor demand, queues and delays are unavoidable [15].  

Priority systems (also known as VIP queues, express pass systems, or 

fast-line systems) have emerged as a means of overcoming these problems 

by giving customers an alternative to waiting. Consumers pay a premium to 
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reduce their waiting time by joining a priority queue, thus becoming 

separated from regular paying customers [16, p. 4].  

New services and experiences are continuously occurring on the 

market. For example, an activity that was once an adventure for experts in 

one decade – with its restricted technological properties – became a 

mainstream tourism pleasure the next decade because of a reduction in risk 

factors and the facilities becoming more accessible through other 

innovations; mountain climbing comes to mind [14, p. 19]. 

Conclusions 
During several centuries, the periods of innovation activities have the 

major implications on tourism. However, as the events prove, there is important 

time frame before, the innovations start being implemented in tourism.  

Whatever the driving force, as production processes had become 

increasingly socialized, so too had the process of innovating. In place of an old 

‗linear‘ model of innovation, in which new ideas were developed in the 

isolation of research and development labs, then ‗pushed‘ onto the market by 

firms, the new model of innovation was interactive and recursive [3, p. 134]. 

It was said to depend on close, repeated interaction between firms 

(technology producers) and their customers (technology users) over 

extended periods of time [5, p. 349-69]. 

The study of science and technology and their impacts in terms of the 

transformation of tourism is a potentially enormous topic with many aspects. 

For example, different was happening when abilities to travel were 

also aided by the emergence of the first tourist excursions, the invention of 

Thomas Cook, which found its quick implementation. Cook was a 

bookseller and a Baptist preacher who, on the way to a temperance meeting 

in 1841, had the inspired idea of chartering special trains to move supporters 

of temperance to meetings at low cost. However, almost immediately, the 

far more profitable idea of excursions for pleasure occurred to him, and by 

1845 ‗Cook‘s Tours‘ had become a recognized phrase and the beginnings of 

a travel industry [2, p. 26]. Legendary tourism developers, such as Thomas 

Cook, address the underlying technological inventions, such as the steam 

engine and the expanded rail services [13, p. 29]. 

Perhaps surprisingly, one of the most troublesome areas concerns the 

economic-geographical theory of the firm – a theory that ought to be able to 

provide answers to fundamental questions like: why do firms in particular places 

adopt particular production and innovation practices, and not others? [3, p. 135]  

Some innovations in Information-Communication Technologies, such as 

mobile phones and Internet, steadily appeared in usage. So why some 

Innovation technologies in the process of the historical development 
of the tourism industry 
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innovations affect the tourism quicker and meaningfully, while other take 

longer period of time before they are being used in the touristic context. When 

we talk about innovations, which transformed the tourism, the principal 

question is what are the categories of boundaries exist between renewal and 

industrial supply from one side and tourism industry from another.  

It is often claimed that tourism should enhance its innovativeness, as this 

is believed to increase economy growth, productivity, and employment [14, p. 

20]. However, main innovations that appeared in the historical period of time 

either affected tourism with some delay or provided some patterns of 

transformation of the industry with indirect effects resulting from evolutionary 

development of other industries. During last two centuries, the development of 

science and technology, has led to great achievements in various fields, these 

achievements were becoming faster, smarter and technically advanced. As a 

result, globalization and a large number of innovative technologies, such as, for 

instance, artificial intelligence, have become the main important elements of the 

trends that have influenced the further development of management. Perhaps, 

in upcoming decades, this can lead to the emergence of "thinking" machines in 

leading managerial positions.   
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Апшерон: реальность и потенциал развития туристической сферы 

АbĢeron: reallıq və turizm sferasının inkiĢafı 

Apsheron: reality and potential of tourist sector development 

Резюме: Как известно, одним из приоритетных направлений не-

нефтяного сектора является туристическая сфера. Она является также и 

одной из самых перспективных, так как в Азербайджанской Республи-

ке имеются для этой отрасли, для ее успешного развития все объектив-

ные и субъективные сегменты. 

Апшеронский полуостров в рассматриваемом контексте, его ту-

ристические ресурсы, на современном этапе очень актуальны. 

Туристы из различных стран мира с большим интересом система-

тически посещают названные в данной статье исторические места и 

достопримечательные памятники. 

Ключевые слова: Апшерон, туризм, исторические памятники, 

музеи, традиции и обычаи.  

Xülasə: Məlum olduğu kimi, qeyri-neft sektorunun ən prioritet istiqa-

mətlərindən biri turizm sahəsidir. O, həmçinin ən perspektiv sahələrdən biri-

dir, çünki Azərbaycan Respublikasında bu sahə üçün, onun uğurlu inkiĢafı 

üçün bütün obyektiv və subyektiv seqmentlər mövcuddur. 

AbĢeron yarımadası müzakirə olunan kontekstdə, onun turizm resurs-

ları müasir mərhələdə çox aktualdır. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrindən turistlər bu məqalədə qeyd olunmuĢ 

tarixi yerləri və abidələri sistematik olaraq böyük maraqla ziyarət edir. 

Açar sözlər: AbĢeron, turizm, tarixi abidələr, adət və ənənələr. 

Abstract: As we know, one of the priority directions of non-oil sector 

is tourist area. It is also one of the most perspective areas because the 

mailto:ifk006@mail.ru


Апшерон: реальность и потенциал развития туристической сферы 

 

37 

Republic of Azerbaijan has all objective and subjective segments for this 

area and its development.  

In the context considered, the Absheron Peninsula and its tourist 

resources are very actual at the modern stage. Tourists from different 

countries of the world systematically visit historical locations and 

remarkable monuments with great interest.  

Keywords: Absheron, tourism, historical monuments, museums, 

traditions and customs. 

 

Введение: Статистика утверждает, что динамика развития турис-

тической сферы в Азербайджане не только стабилизировалась, но и по-

зитивно поступательна. За последнее время, на государственном уров-

не акцентируется внимание на внутреннем туризме.  

Первые положительные и благоприятные впечатления у прибыва-

ющих гостей, складывается от Баку, «Старого города», по Апшерон-

скому полуострову в целом, где расположены ряд интересных и само-

бытных исторических достопримечательностей.  

 

 
 

Текст 

  

«Этимология «Апшерон» (Абшерон), по одной из достоверных 

версий, восходит к древним шумерам, что если перевести, то будет оз-

начать – «соленая вода». Очевидно, конечно же, близость Каспийского 

моря нашло свое отражение на этом топониме» [4. 

 Если визуально посмотреть на карту Азербайджана, то мы обра-

тим внимание на то, что Апшеронский полуостров, образно говоря, на
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поминает – клюв хищной птицы, который как бы вонзается в седовла-

сый Каспий. Географические данные и показатели дают информацию о 

том, что длина Апшеронского полуострова, приблизительно составляет 

– семьдесят, ширина – около тридцати-тридцати пяти километров. 

Ученые-историки на основании археологических раскопок утвер-

ждают, что эту благодатную, но в то же время суровую землю, наши 

предки, населяли еще с периода «палеолита», то есть каменного века. 

Свидетельством тому, являются многочисленные памятники истории, 

которыми насыщены апшеронские пространства.  

Одним из таких примеров фауны, являются останки и фрагменты 

животного, найденного в Бинагадинском районе, которое обитало в 

этих краях еще до нашей эры. 

Одним из древних поселений человека, своеобразной «колы-

белью» истории является поселок Гала, который отличается своей ау-

тентичностью. Эта местность, находилась на пересечение торговых, 

купеческих путей, что в конечном итоге отразилось на хозяйственном 

быте местного населения. Патриархальный уклад жизни в Гала сохран-

ялся продолжительное время. Поселок представляет собой «живой», 

точнее говоря, жилой организм, так как и в настоящий период живут 

здесь люди. Гала образовался благодаря близлежащему озеру, жители 

которого добывали из него соль. «Соль земли» являлась основным ис-

точником хозяйственной жизни.  

«Поселок Гала – это этнографический «музей под открытым не-

бом», где немало исторических артефактов и образцов, начиная с ан-

тичности, заканчивая XIX векоv (купеческий дом)» [1. 

Этот населенный пункт интересен также и тем, что каждый при-

езжающий турист может найти здесь себе увлечение по душе, другими 

словами тематическую направленность. Имеются ввиду различные 

«мастер классы» (гончарное искусство, кузнечное дело, можно самому 

печь национальные лепешки на «садже» и т.д.). Колоритные традиции 

и обычаи подкреплены и «живым уголком» - это и «корабли пустыни», 

символы «Великого шелкового пути» - верблюды, самая крупная на 

Апшеронском полуострове порода овец, пони, лошади, ослики и дру-

гие «братья наши меньшие». 

Примерно в тридцати километрах от Баку, на окраине поселка 

Сураханы, расположен храм огнепоклонников («Аташгях»). Архивные 

источники, информируют о том, что в средние века здесь имелось 

двадцать шесть келий (худжр) и около пятидесяти паломников из ин-

дийской касты, выходцами из города Мултани. 
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 Индийцы называли это священное место на своем языке – 

«Шри-далаваджи», что значит также «очаг, пространство огня». В раз-

ный хронологический период «Аташгях» посещали – Марко Поло, 

Александр Дюма (его дневник «Путешествие по Кавказу»), Дмитрий 

Менделеев и другие знаменитые личности. 

Тетрапилон на научном языке, просто – алтарь, находящийся в 

центре этого исторического «пятиугольника» - был воздвигнут на 

средства индийского купца Канчанагара. 

Во второй половине XIX столетия – «храм огнепоклонников» в 

торжественной обстановке посетил император Александр III.  

Познавательным моментом является и то что молельный алтарь 

является символом нефтяной компании братьев Нобель. 

Аташгях был в те далекие времена, также и каравансараем, то 

есть «постоялым двором», или современным языком выражаясь «оте-

лем» того времени. 

Наш государственный праздник «Новруз байрам», наша нацио-

нальная музыка «мугам», также своими корнями уходят в огнепоклон-

ничество, зороастризм. 

Храм огнепоклонников имеет статус историко-архитектурного 

заповедника. 

Затем наше виртуальное путешествие по древней территории Ап-

шерона продолжается в поселке Мамедли в «Янардаг» - «горящую го-

ру», точнее говоря, подножие холма, где как утверждают и подтвержда-

ют ученые на протяжении тысячелетий, из глубины десяти тысяч метров 

выбивается огонь (газ-метан). Никакая стихия не может погасить этот 

«вечный огонь» природы. Аналога этого уникального места неизвестно. 

«Азербайджан называют – «страной огней», этому яркое свиде-

тельство в прямом и переносном смысле являются как раз таки указан-

ные «Аташгях» и «Янардаг». Современной, оригинальной трактовкой 

«страны огней» являются и «Пламенные башни»‖ [5］.На рубеже XIX-

XX веков, когда благодаря «черному золоту», Баку становится процве-

тающим, одним из преуспевающих городов царской России, на гербе 

«города ветров» были три язычка пламени - «буты». 

С туристической точки зрения дидактичны и башни (замки) в по-

селках Мардаканах, Нардаране, Раманах. 

В хронологическом отношении это классическое средневековье, 

XIV-XV века, период крупного и мощного государства Ширваншахов. 

Эти апшеронские цитадели, форпосты, носили две функциональ-

ные обязанности, однозначно в первую очередь оборонительную, но и 
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в то же время, параллельно фортификационной – сигнальный, опове-

щая о приближении неприятеля, в верхней видимой части зажигался 

нефтяной факел, «эстафета» которого передавалась в центр. 

«Ичери шехер» венчает комплекс Дворца Ширваншахов, кото-

рый называют «Бакинским акрополем» или по-другому, романтично за 

неповторимую архитектуру (ширваншахская школа зодчества) – «му-

зыкой застывшей в камне». 

В поселке Масазыр, недалеко от берега озера, из которого добы-

вается соль – вольготно раскинулись виноградники «страны огней» 

(«Fire Land»). Виноделие, различные сорта местных вин являются од-

ним из брендов Азербайджана «Академия вин» - одно из перспектив-

ных и в то же время прибыльных направлений туристической сферы. 

Поэт, философ Омар Хайям красочно, в рифмованной форме в своих 

рубаи (четверостишиях) описывает этот игристый напиток. 

За последние годы набирает быстрые темпы и развивается пляж-

ная инфраструктура. Золотистый песок, ласковое море, привлекает все 

больше и больше почитателей и ценителей летнего отдыха. 

С каждым разом раскрывают свои потенциальные возможности 

морские курорты и отели, среди них выделяются «Бильгя Бич отель», 

«Си Бриз» и другие. 

Конечно же, для приезжающих гостей из разных стран мира прив-

лекательна и заманчива аура, и энергетика «Ичери шехер» - «Старого 

города», откуда собственно и начинается Баку. Символом города являет-

ся легендарная «Девичья башня», которая входит в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Помимо притягательной старины в «Старом горо-

де» снимались эпизоды таких культовых фильмов, как кинокомедия 

«Бриллиантовая рука», «Человек амфибия», «Тегеран-43», «Не бойся, я 

с тобой!», «Али и Нино» и многие другие известные кинофильмы. 

Визитной карточкой города Баку является набережная, Бакин-

ский Бульвар, на обширной территории которого расположены не ме-

нее известные – «Бакинская Венеция», «Музей ковра», «Международ-

ный центр Мугама», «Государственная площадь Флага», «Кристалл 

Холл». Бульвар – любимый прогулочный променад не только бакин-

цев, но и наших гостей-туристов. 

Необходимо упомянуть и фуникулер, который поднимается в 

«Нагорный парк», откуда с высоты птичьего полета прекрасно обозре-

вается Баку - один из красивейших городов мира. Великолепна и пано-

рама и вечернего Баку, которая предстает во всем своем блеске. 
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Великолепный во всех отношениях «Центр Гейдара Алиева», ав-

тором которого является Заха Хадид, обладатель Притцкеровской пре-

мии, это аналог Нобелевской премии в архитектуре. 

«Центр Гейдара Алиева» в 2014 году был признан самым лучшим 

монументальным строением в мире. 

Не остается в стороне наши знаменитые пешеходные улица Тор-

говая (улица им. Низами Гянджеви) и Площадь фонтанов.  

«Одна из самых почитаемых в мусульманском мире – мечеть Би-

би-Эйбат, возведенная в тринадцатом веке, варварски разрушенная в 

тридцатые годы прошлого столетия и восстановленная в период неза-

висимости Азербайджанской Республики» [2］. Апшеронский архипе-

лаг, так же привлекателен и неограничен в ресурсах с точки зрения ту-

ристической индустрии. Остров Пир-Аллахы, легендарные «Нефтяные 

камни», которым в этом году исполняется семьдесят лет, о. Беюк Зиря 

(Наргин) и другие. 

В 1846 году впервые в мире, механическим путем вырыт нефтя-

ной колодец, в Пенсильвании (США) этот исторический процесс прои-

зошел лишь через несколько лет спустя.  

В этом году исполняется сто лет со дня создания музея истории 

Азербайджана, бывших апартаментов «отца нации», мецената и бла-

готворителя Гаджи Зейналабдина Тагиева. 

Расширяются площади под парниковые хозяйства, одним из 

брендов Азербайджана, как известно являются бакинские, апшерон-

ские, помидоры, оливки, миндаль, шафран и т.д. 

Все вышеуказанные, перечисленные места, местоположения апше-

ронского полуострова привлекательны с туристической точки зрения и 

активно посещаются туристами. Этому во многом способствует и благо-

приятствует удобная и качественная транспортная инфраструктура. 

Заключение 

Теоритический и аналитический подход в соответствующей статье, 

дает определенный визуальный, а также наглядный материал для прове-

дения познавательных экскурсии по Апшеронскому полуострову. Осо-

бенно, очевидно, он принесет полезную информацию для начинающих 

гидов. Дидактическая направленность тесно и гармонически связанна с 

древними традициями и обычаями азербайджанского народа.  
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Aqroturizmin formalaĢması və regionların özünü  

maliyyələĢdirməsi məsələləri 

 

Formation of agrotourism and self-financing of regions 

 

Формирование агротуризма и самофинансирования регионов 

 

Xülasə: AraĢdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda aqroturizm formalaĢır 

və inkiĢaf edir. Faktolardan aydın olur ki, bir çox ölkələr məhdud resursları-

na, təbiətinə, iqliminə baxmayaraq aqroturizmdən olduqca geniĢ istifadə 

edirlər. Bundan da olduqca yüksək gəlir əldə edirlər. Həmin ölkələr aqrotu-

rizmin inkiĢafı nəticəsində bununla sadəcə iqtisadi səmərə əldə etməyərək, 

eyni zamanda dünyada özlərinə qarĢı müsbət imic və qiymət əldə edirlər. 

Azərbaycanın istər coğrafi mövqeyi, istər təbiəti, istər yüz illərə daya-

nan tarixi, istərsə də maddi-mənəvi resursları vardır. Bu səbəbdən aqroturiz-

min inkiĢafı üçün heç bir problem olmamalıdır. Yerli vətəndaĢların bu isti-

qamətdə düzgün marifləndirmə tədbirləri həyata keçirilməli, regional olaraq 

hər bir iqtisadi rayonda aqrar turizm sahəsinin inkiĢaf etdirilmasi üçün mər-

kəzlər yaradılmalıdır. Eyni zamanda bölgələrdə əhalinin yerli kiçik aqrotu-

rizm biznesini qurmaq üçün bank sektorununda bu sahəyə xüsusi həvəslən-

dirici kredit Ģərtləri hazırlanmalıdır. Bu sayədə regionların özünümaliyyələĢ-

dirmə problemi aradan qalxar və regionların dövlət büdcəsindən asılılığı mi-

nimuma endirilə bilər. 

Açar sözlər: aqroturizmin inkiĢafı, regional potensial, dünyada 

aqroturizm təcrübəsi, regionların maliyyələĢdirilməsi. 

 

Abstact: According to the researches agro tourism is forming and 

developing in Azerbaijan. It is clear from the facts that many countries 

widely use of agro tourism despite their limited resources, nature, and 

climate. As well as they are getting quite high profits from it. These 

countries, as a result of the development of agro tourism, do not only gain 

economic benefits, but also gain positive image and pricing in the world. 
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Azerbaijan has its geographical position, nature, history, and material-

moral resources dating back hundreds of years. Therefore, there shouldn‘t 

be any problem for the development of agro tourism. Local citizens should 

be properly mobilized in this direction, and regional centers should be 

established for the development of agrarian tourism in each economic 

region. At the same time, special stimulating credit conditions should be 

created in the banking sector to build local small agro businesses in the 

regions. In this regard, the problem of self-financing of the regions will be 

eliminated and the dependence of the regions on the state budget can be 

minimized. 

Keywords: development of agroturism, regional potential, experience 

of agrotherm in the world, financing of regions. 

Резюме: Исследования показывают, что аграрность в Азербай-

джане формируется и развивается. Из фактов ясно, что, несмотря на их 

ограниченные ресурсы, природу и климат во многих странах аграр-

ность широко используется. Они также зарабатывают довольно высо-

кую прибыль. Эти страны в результате развития агротуризма не только 

получают экономические выгоды, но и получают для себя положитель-

ный имидж и цены в мире. 

Азербайджан обладает своим географическим положением, при-

родой, историей и материально-нравственными ресурсами, насчитыва-

ющими сотни лет. Поэтому проблем для развития агротуризма не 

должно быть. В этом направлении следует надлежащим образом моби-

лизовать коренных жителей, а также создать региональные центры для 

развития аграрного туризма в каждом экономическом регионе. В то же 

время в банковском секторе должны быть созданы особые стимулиру-

ющие условия кредитования для создания местных малых предприя-

тий агробизнеса в регионах. В связи с этим проблема самофинансиро-

вания регионов будет устранена, а зависимость регионов от государ-

ственного бюджета может быть сведена к минимуму. 

Ключевые слова: развитие агроторизма, региональный 

потенциал, опыт агротермы в мире, финансирование регионов. 

Son illərdə Azərbaycanda regionların özünü maliyyələĢdirməsi və 

dövlət büdcəsindən asılılığını azaltmaq üçün bir sıra lahiyyələr və strateji 

yol xəritələri hazırlanmıĢdır. Ümumilikdə isə qeyri-neft sektorunun dinamik 

inkiĢafı və regionlarda yeni iĢ yerlərinin açılması ilə həm əhalilinin iĢsizlik 
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problemləri böyük bir qisimdə aradan qaldırılmıĢ və eyni zamanda Ģəhər-

kənd arasındakı iqtisadi fərq nisbətən azaldılmıĢdır. 

Azərbaycanda turizmin inkiĢafı sahəsində həyata keçirilən əsas tədbir-

lər və ya dövlət proqramları içərisində mühim əhəmiyyət kəsb ədən əsas 

dövlət proqramı qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının milli iqti-

sadiyyat prespektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsidir. Strateji Yol Xəritəsində 

Azərbaycanda 2020-ci ilədək dövrü əhatə edən müddətdə Azərbaycanda hə-

yata keçirilməsi zəruri olan və xüsusi əhəmiyyət kəsb edən tədbirlər veril-

miĢdir [1]. 

Qeyri-neft sektorunda xüsusi yerə sahib olan turizm regionlarda özünü 

maliyyələĢdirmədə xüsusi paya malikdir. Dünya təcrübəsində istər sənaye-

nin, istərsədə texnologiyanın sürətlə inkiĢafı turizm sahəsinədə təsir göstər-

miĢdir. Bir çox turizm növünün mövcudluğu və bu sahəyə böyük tələbatın 

olması yeni turizm növlərinində inkiĢafına zəmin yaradır. 

Olduqca gənc bir sahə olmasına baxmayaraq aqroturizm növü inkiĢaf 

etmiĢ və dünyada böyük bir təcrübəyə malik sahəyə çevrilmiĢdir. Əvvəllər 

kənd təsərrüfatı ilə turizmi eyni prizmada düĢünmək olduqca çətin və im-

kansız olsada XX əsrin 70-ci illərindən Fransada yerli fermerlər mövcud iq-

tisadi vəziyyətin çətinliyindən qurtarmaq üçün yeni bir turizm növünü – aq-

roturizmi tətbiq etmiĢdirlər. Bununlada həm kənd təsərrüfatına olan maraq 

artmıĢ və eyni zamanda turistləri cəlb edən və əlavə gəlir əldə etmək imkanı 

yaranmıĢdır. 

 
Turizm və kənd təsərrüfatı arasında əlaqələrə təsir edən amillər 

Cədvəl. 

 

Tələb olunan amillər Təchizatla əlaqəli amillər Marketinq və vasitəçilik 

amilləri 

- mülkiyyətlə əlaqəli 

qonaqların yaĢayıĢ 

növü, ölçüsü və sinfi, 

- turizm sənayesinin 

yetkinliyi, 

- turist növü, 

- yerli mətbəxin təq-

dimatı. 

- fiziki məhdudiyyətlər, 

- istehsal edilmiĢ istehsal 

nümunələri (məs.: ixracat 

üçün əkinçilik bitkiləri), 

- yerli istehsalın miqdarı 

və keyfiyyəti, 

- yerli istehsal olunan ər-

zaqların yüksək qiymətləri, 

- texnoloji və emal məhdu-

diyyətləri. 

- marketinq və infrastruk-

turun vəzəyyəti, 

- tədarük tələbi, 

- təchizatın məkan nümu-

nələri 

 

Turizm və kənd təsərrüfatı arasında davamlı və faydalı əlaqələri yarat-

maq və saxlamaq üçün göstərilən bütün amillər nəzərə alınmalıdır. AraĢdır-
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malar göstərir ki, karib sahilindəki Sandals Qrupu tərəfindən dəstəklənən 

Fermerlər Proqramı yaxĢı bir nümunə ola bilər. Bu səbəbdən özəl sektorun 

birliyi üçün üç kateqoriyaya diqqət yetirilir [2, s.120]: 

a) müĢtərilər arasında yerli məhsullara tələbat və marağın yaradılması; 

b) tələb olunan keyfiyyət və miqdarın çatdırılması üçün təchizat tərəfi-

nin dəstəklənməsi; 

c) təchizat və tələbat arasında iĢləyən kommunikasiya qurumlarının 

yaradılması. 

Aqroturizmə böyük marağı qədim memarlıq abidələrinin və keçmiĢ ənə-

nələrinin yaĢadılması əsas olmuĢdur. Ekoloji təmiz ərzaq və hava, hər hansı bir 

kiçik kənd iĢlərində iĢtirak etmək imkanı ilə yanaĢı, həm də fiziki və psixi sağ-

lamlığı yaxĢılaĢdırmaq cəhətdən bu turizm sahəsinin inkiĢafı vacibdir. 

Azərbaycanın tarixinə nəzər salsaq, almanların Azərbaycanın bəzi rayon-

larında əhəmiyyətli izlər qoyduqlarını müĢahidə etmək olar. Bu fakt ölkənin aq-

roturizm sektoruna diqqəti artırmaq üçün vacib amil sayıla bilər. Bu cür turist 

cəlbetmə texnikasından istifadə edən PolĢa dövləti aqroturizmə aid olan ―Senti-

mental turizm‖ almanlara tarixi vətənlərini ziyarət etmək imkanı yaradır. PolĢa-

da bu sahədə olan turistlərin təxminən 50%-i məhs almanlardır [4, s.4]. 

Azərbaycanda uzun müddət bir çox xalqların yerləĢməsi nəticəsində 

olduqca zəngin memarlıq abidələri və görməli bir çox yerlər mövcutdur. Bu-

nu nəzərə alaraq qeyd etmək olarki, hazırki dövdə həmin xalqların yaĢadığı 

ölkələrin buraya olan maraqlarını artırmağa və turistləri cəlb etmək üçün im-

kan vardır. 

Bundan əlavə aqroturizmin sadəcə sosial və iqtisadi mahiyyəti yoxdur. 

Eyni zamanda bu sahənin inkiĢafı ölkə üçün siyasi mahiyyətədə malikdir. 

Belə ki, qardaĢ ölkə olan Türkiyə Cumhuriyyətində hələ ―Birinci Dünya 

Müharibəsi‖ dövründə Yunanıstan ilə olan əzəli mübahisəsi baĢ qaldırmıĢ-

dır. Mübahisəli sahə olan Kipr adası üzərində mübahisələr hədsiz məcralara 

qədər qalxmıĢdı. Belə ki, yunanlılar dünyada bir çox türk adət ənənəsini, 

milli musiqilərini və mətbəxlərini, hətda bəzi torpaqlarını özününkü kimi 

təqdim edirdi. Bütün bunların qarĢısını almaq və özünü və milli dəyərlərini 

dünyada düzgün tanıtmaq məqsədi ilə Türkiyə dövləti regionlarda yerli xal-

qın həm özünü tanıtması, həmdə maddi imkanlarını yaxĢılaĢdırmaq üçün aq-

roturizm sahəsinə xüsusi diqqət ayırdı. Bununlada hər bir region öz milli də-

yərini, adətini, mətbəxini və tarixini təbliğ edərək həm ölkəyə qarĢı olan bu 

siyasi həmlələrin qarĢısına keçmiĢ oldu, həmdə bu sahədə öz biznes sahələ-

rini quraraq gəlir əldə etməyə baĢladılar. Bu nümunədən aldığımız təcrübəyə 

əsasən demək olar ki, Azərbaycanada qarĢı ötən əsrin 80-ci illərindən bəri 

ermənilərin açıq aĢkar düĢmənçilik siyasəti güdülür. DüĢmənçilik edən er-
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mənilər bir çox milli dəyərlərimizə, adət-ənənəmizə, musiqi və mətbəximizə 

qarĢı ―oğurluq‖ fəaliyyəti göstərmiĢdir. Bununda qarĢısını sadəcə hər hansı 

yerlərə Ģikayət edərək deyil, eyni zamanda milli dəyərləri qoruyaraq və təb-

liğ edərək ala bilərik. Məhs Türkiyənin etmiĢ olduğu bu təcrübədən istifadə 

edərək regionlarda aqroturizmi güclü bir Ģəkildə marifləndirərək və həyata 

keçirərək həm siyasi mahiyyətini, həmdə sosial-iqtisadi səmərə əldə etmək 

olar. Bununlada regionlardakı hər bir Ģəxs öz kiçik biznesini qura və inkiĢaf 

etdirə bilər. 

Bundan baĢqa, dünya təcrübəsində ABġ-da aqroturizm 6 qrupda fəa-

liyyət göstərir [5, s.59].: 

1. Gecələmə: qonaq evləri və çadırlarda yerləĢmə, otaq və səhər yemə-

yi, gənclər düĢərgəsi, kənddə həyat, heyvanları yemləmə, meyvə və tərəvəz 

yığmaq, gündəlik gəzinti, toy, dəvətnamələr, bal ayı üçün ev kirayələmə. 

2. Xüsusi tədbirlər və festivallar: musiqi festivalları və s. 

3. Sahəkənarı: farmer bazarları, ticarət sərgiləri, yol dayanacaqları. 

4. Ġstirahət fəaliyyəti: ödəniĢli balıq tutmaq, at sürmə, gəzinti, qayaya 

dırmanma. 

5. Təzə və əlavə dəyərli məhsullar: meyvə və tərəvəz yetiĢdirilməsi, 

konservləĢdirilmiĢ yeməklərin satıĢı, bitki və üzvi məhsulların satıĢı. 

6. Gənclər və ya yetkinlik təhsili: turlar, kənd təsərrüfatı təhsil proq-

ramları, təbiət təhsili turları, Ģərab, bal, əl sənətləri sərgiləri və nümayiĢləri.  

Bütün bu göstərilən nümunələri və dünya təcrübəsini nəzərə alaraq 

qeyd edə bilərik ki, aqroturizmin tətbiqi və inkiĢafı regionların inkiĢafı və 

özünü maliyyələĢdirməsindən ötrü olduqca prespektivlidir. Belə ki təkcə 

2005-ci ildə kənd təsrrüfatı istehsalı cari qiymətlərlə 1137,9 milyon manat, 

2015-ci ildə isə bu göstərici 3 dəfə artaraq 3359,3 milyon manata bərabər ol-

muĢdur. Turizm sektorun 2005-ci ildə 70,5 milyon manatlıq xidmət göstərici-

si 2015-ci ildə 19 dəfə artaraq 1312,8 milyon manata çatmıĢdır [5, s.59]. Tu-

rizm və kand təsərrüfatının fərdi Ģəkildə inkiĢafını nəzərə alaraq bu iki sahə-

nin birgə fəaliyyəti olduqca səmərəli nəticələr əldə etməyə imkan verə bilər. 

Aqroturizmi inkiĢaf etdirməklə həm fərdi sahibkarlıq vərdiĢlərinin aĢı-

lanmasına, həm kənd yerlərində olan kommunal xidmətlərin inkiĢafına, həm 

əhalinin, əsasən də qadınların məĢğulluğunun daha da artırılmasına nail ol-

maq mümkün hesab edilir. Bu məqsədlə davamlı turizm potensialından da 

istifadə ilə bağlı müəyyən məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilməsi məqsə-

dəuyğun hesab edilir. 

Aparılan araĢdırmalar göstərir ki, Azərbaycan vətəndaĢlarının hələlik 

bu sahəyə marağı zəifdir [3, s.59]. Aqroturizmlə məĢğul olan sahibkarların 

və fiziki Ģəxslərin sayı hələlik azdır. Bu hal keçmiĢ sovet ölkələrinin çoxuna 
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xasdır. Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanda bu sahənin kifayət qədər inki-

Ģaf etməməsinin əsas problemləri aĢağıdakılarla əlaqədardır: 

1. Regional əhalinin bu turizm sahəsi barədə marifləndirilməməsi;

2. Kənd təsərrüfatı ilə məĢğul olan əhalinin turizmə marağının olmaması;

3. Əl iĢlərinin təbliğatı və tanıdılması ilə bağlı əhalinin yetərli imkan-

larının olmaması; 

4. Bir çox qədim adət-ənənələrin unudulması;

5. Bəzi regionlarda müasir infrastukturlarının yetərsiz olması və bu sə-

bəbdən turist cəlbetmə imkanlarının məhdud olması və s. 

Halbuki Azərbaycanda bu sahənin inkiĢafı üçün kifayət qədər təbiət 

və təsərrüfat resursları mövcuddur. Odur ki, xarici təcrübələri nəzərə alaraq 

ölkəmizdə də aqroturizmin inkiĢafına diqqətin artırılmasını zəruri hesab edi-

rik. Bunun üçün zəruri infrastruktur, kurort təsərrüfatının inkiĢafı üçün ida-

rəetmə mərkəzi, turagentlər üçün mərkəz və regional səviyyədə məlumat ba-

zası yaradılmalıdır. Bununla da yerli əhalinin əmək təcrübələrinin təbliğinə, 

ibtidai üsulla kustar təsərrüfat mallarının turistlərə satılmasına, tarixi abidə-

lərə tanıĢlığa imkan yaratmaqla yanaĢı, kəndlərin inkiĢafına, kənd əhalisinin 

gəlirlərinin daha da artmasına nail olmaq olar. 

Gələcək illərdə Azərbaycan Respublikasında brendinq və marketinq 

kimi tədbirlərinin həyata keçirilməsi, həm hava, həm quru yolları əlaqələri-

nin daha da inkiĢafı, infrastrukturun daha da yaxĢılaĢdırılması, turizm sahə 

mərkəzlərinin və onların fəaliyyət göstərməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin daha 

geniĢləndirilməsinə və bu sahədə inkiĢaf əldə edilməsinə imkan yaranar. Tu-

rizmin prioritetləri içərisində tarazlı inkiĢafın daha yaxĢı təmin olunması 

əsas məsələdir. Tarazlı inkiĢafın təmin olunması Bakının potensialının artı-

rılmasına və regionlar üzrə turizm sahəsinə investisiya qoyuluĢuna imkan 

verə bilər. 

Aqroturizm sektoru infrastruktur cəhətdən inkiĢaf etdikcə, yerli xidmət-

lərə də daha geniĢ diqqət yönəldilməlidir. Bəzi hallarda yerli kommersiya Ģir-

kətləri əsas biznes fəaliyyətindən əlavə, rekreasiya, habelə əyləncə obyektləri 

kimi daha geniĢ turizm sahəsi xidmətləri təklif edən bir turizm korporasiyaları 

formalaĢacaqdır. Bu sektorda yerli iĢtirakın daha da güclənməsi regional tu-

rizmin artımına ciddi təsir etməklə yanaĢı, həmçinin Azərbaycanda xidmətlə-

rin keyfiyyətinə, onların rəqabətqabiliyyətliliyinə böyük töhfə verə bilər. Bu 

töhfə isə öz növbəsində, ölkənin turizm sahəsi agentliklərinin beynəlxalq 

standartları səviyyəsinə qalxmasına, ölkədən kənarda, əsasən də Qafqaz, Orta 

ġərq, habelə ġərqi Avropada da tanınmasına müsbət təsir edə bilər. 

Beləliklə, dünya təcrübəsini və yerli imkanlarıda nəzərə alaraq düĢünürəm 

ki, aqroturizmin yaradılması və inkiĢaf etdirilməsi nəticəsində bu istiqamətdə: 
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1. Regionlarda yeni müəssisələr yaranacaq; 

2. Həmin müəssisələrdə yeni iĢ yerləri yaranacaq; 

3. Kənd təsərrüfatının investisiya cəlbediciliyi artacaq; 

4. Kəndlərdə aparılan infrastruktur islahatları daha da davamlı olacaq; 

5. Ġnsanları yeni turizm növünə cəlb etməklə əlavə gəliri əldə olunacaq; 

6. Kənd təsərrüfatı məhsullarının dünyaya tanıdılması kimi problem-

ləri həll olunacaq və s. 
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Azərbaycanda turizm xidmətlərinin inkiĢaf tendensiyaları 

Trends in the development of tourism services in Azerbaijan 

Тенденции развития туристических услуг в Азербайджане 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanda turizm xidmətlərinin inkiĢaf tenden-

siyaları təhlil edlilir. Azərbaycan Respublikasında müəyyən mənada turiz-

min müxtəlif növləri dinamik olaraq inkiĢaf etməkdədir. Turizm sektorunun 

inkiĢaf etdirilməsi və müasir tələblərə cavab verən istehsal infrastrukturu Ģə-

bəkəsinin yaradılması, bununla bağlı Azərbaycan hökumətinin daxili iqtisa-

di siyasətinin prioritet istiqamətləri təhlil edilir. Qeyd olunan məqsədlərə 

nail olmaq üçün, ölkəmizə xas təbii-coğrafi və milli-mədəni xüsusiyyətlərə 

və iqtisadi imkanlara söykənərək respublikamızda çoxsaylı turizm növləri-

nin fərqi və spesifik xüsusiyyətləri təqdim edilir. Bu baxımdan turizm xid-

mətləri nədir və hansı meyarlar əsasında təsnifatlandırılır kimi suallara açıq-

lama verilir. 

Açar sözlər: turizm, xidmət sektoru, turizmin inkiĢaf tendensiyaları, 

turizmin prioritet istiqamətləri 

Резюме: В статье анализируются тенденции развития туристиче-

ских услуг в Азербайджане. В Азербайджанской Республике динамич-

но развиваются различные виды туризма. Анализируется развитие сек-

тора туризма и создание сети производственной инфраструктуры, отве-

чающей современным требованиям, а также приоритеты внутренней 

политики правительства Азербайджана. Для достижения этих целей в 

стране представлены дифференциация и специфические особенности 

многочисленных видов туризма, основанные на конкретных географи-

ческих и национально-культурных особенностях и экономических воз-

можностях. С этой точки рассматриваются вопросы, что такое туристи-

ческие услуги и на какие критерии подразделяются. 

Ключевые слова: туризм, сфера услуг, тенденции развития 

туризма, приоритетные направления туризма 
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Abstract: The article analyzes the development trends of tourism 

services in Azerbaijan. Different types of tourism are dynamically 

developing in the Republic of Azerbaijan. The development of the tourism 

sector and the creation of a network of production infrastructure that meets 

modern requirements, as well as the priorities of the domestic policy of the 

Azerbaijani government are analyzed. To achieve these goals, the country 

presents differentiation and specific features of numerous types of tourism, 

based on specific geographic and national-cultural features and economic 

opportunities. From this point, questions are considered, what is tourism 

services and which criteria are divided. 

Keywords: tourism, services, tourism development trends, priority 

areas of tourism. 

 

Müasir dünyamızda turizm sürətlə inkiĢaf edən sahələrdən biridir. Bu-

nun əsas səbəbi isə turizmin gəlirlilik səviyyəsinə görə neft və maĢınqayır-

ma sənayələrindən sonra üçüncü yerdə qərarlaĢmasıdır. Belə ki, əyər 

Ümumdünya Turizm TəĢkilatının (ÜTT) göstəricilərinə nəzər salsaq qeyd 

etmək lazırmıdır ki, 2010 ildən etibarən hər növbəti ildə turizmin inkiĢafın-

da 4,4% artım müĢahidə olunmaqdadır və 2020-ci ildə turizm gəlirlərinin 2 

trilyon dollar olacağı proqnozlaĢdırılır. Bu səbəbdəndir ki, turizm dünyanın 

əksər ölkələrinin təsərrüfat strukturunda getdikcə daha böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Zəngin təbii-coğrafi və tarixi-mədəni potensiala malik olan Azərbay-

can üçün turizmin inkiĢafı böyük əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda, tu-

rizm sənayesinin inkiĢaf etdirilməsi məqsədi ilə ölkənin malik olduğu təbii 

və iqtisadi resursların təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi və onlardan isti-

fadə turizmin hərtərəfli inkiĢafını təmin edəcək və səmərəliliyi yüksəldəcək-

dir. Əlbətdə ki, son illərin statistik göstəricilərinə nəzər salsaq qeyd etmək 

olar ki, turizm Azərbaycanda inkiĢaf edən sektorlardan biri olmuĢdur. Belə 

ki, son 5 ildə Azərbaycanda turizm sektorunda xidmət göstərən sahibkarlıq 

subyektlərinin və turizm məqsədilə respublikaya gələn xarici ölkə vətəndaĢ-

larının sayında müvafiq olaraq 4,5 və 8,5% ortaillik sabit artım müĢahidə 

edilmiĢdir. Hazırda turizm sənayesinin ölkə üzrə ÜDM-də və məĢğulluqda 

birbaĢa payı müvafiq olaraq 4,5 və 1,5% təĢkil edir.  

2018-ci ilin yanvar-avqust ayları ərzində Azərbaycana dünyanın 193 

ölkəsindən 1976,9 min və ya ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8,5 

faiz çox əcnəbi və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxs gəlmiĢdir. Dövlət Sərhəd Xid-

mətinin məlumatına əsasən gələnlərin 31,6 faizi Rusiya Federasiyası, 19,5 

faizi Gürcüstan, 9,8 faizi Türkiyə, 9,4 faizi Ġran, 3,5 faizi BirləĢmiĢ Ərəb
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Əmirlikləri, 2,6 faizi Ġraq, 2,0 faizi Ukrayna, 21,5 faizi digər ölkələrin və-

təndaĢları, 0,1 faizi isə vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslər olmuĢdur.  

Aydındır ki, Azərbaycan Respublikasında müəyyən mənada turizmin 

müxtəlif növlərinin dinamik olaraq inkiĢaf etməkdədir. Lakin unutmamaq 

lazımdır ki, turizmin inkiĢafı və müasir tələblərə cavab verən istehsal infra-

strukturu Ģəbəkəsinin yaradılması və idarəçiliyin mütərəqqi formalarından 

istifadə günün zəruri tələblərindəndir və olduqca aktualdır. Turizm sekto-

runun inkiĢaf etdirilməsi həm də Azərbaycan hökumətinin daxili iqtisadi si-

yasətinin prioritet istiqaməti olan regional inkiĢaf baxımından da xüsusi ak-

tuallıq kəsb edir. Əlbətdə sevindirici haldır ki, ölkə baĢcıĢı tərəfindən 6 de-

kabr 2016-cı il tarixli fərman ilə Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaĢmıĢ 

turizm sənayesinin inkiĢafına dair Strateji Yol Xəritəsinin təsdiq ediliməsi 

və nəzərdə tutulmuĢ prioritetlərin icrası ölkəmizdə turizm sektorunun daya-

nıqlı inkiĢafını, beynəlxalq və yerli bazarlarda rəqabətədavamlı turizm xid-

mətlərininin təqdim olunmasının və ən əsası Azərbaycanın cəlbedici və ixti-

saslaĢmıĢ turizm məkanlarından birinə çevrilməsini təmin edəcəkdir.  

Qeyd olunan məqsədlərə nail olmaq üçün, ölkəmizə xas təbii-coğrafi 

və milli-mədəni xüsusiyyətlə və iqtisadi imkanlara söykənərək respublika-

mızda çoxsaylı turizm növlərinədən məhz hansılarının inkiĢaf etdirilməsi və 

nə kimi fərqli və spesifik xüsusiyyətlər malik turizm xidmətlərinin təqdim 

edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan turizm xidmətləri nədir 

və hansı meyarlar əsasında təsnifatlandırılır kimi suallara açıqlama vermək 

yerinə düĢərdi. Belə ki, turizm xidməti faydalı bir məhsul olaraq istehlakçı-

ların səyahətə olan tələbatını ödəmək məqsədini daĢıyır. BaĢqa sözlə desək, 

turizm xidməti turizm məhsulu kimi turistlərə göstərilən xidmətlər komplek-

sini (turistlərin yerləĢdirilməsi, daĢınması, yeməyi üzrə xidmətlər komplek-

si, ekskursiya, bələdçi, bələdçi-tərcüməçi xidmətləri və s.,) nəzərdə tutur.  

Ümumiyyətlə turizm xidmətləri səyahət məkanına və ya destinasiyaya 

məxsus spesifik xüsusiyyətlərə əsaslanır. Yəni müxtəlif məkanlarda müxtə-

lif turizm xidmətlərinin təqdim olunduğuna əsaslansaq, qeyd etmək olar ki, 

səyahət məqsədinə görə turizm xidmətləri iki əsas istiqamətə ayrılır: 

 konkret olaraq hədəflənmiĢ turizm xidmətləri;

 infrastruktur xidmətləri.

HədəflənmiĢ turizm xidmətləri dedikdə müəyyən turizm məkanı üçün

spesifik olan və səyahətin əsas istehlak məqsədini müəyyənləĢdirən xidmət-

lər nəzərdə tutulur. 

Ġnfrastruktur xidmətləri isə əhalinin ümumiyyətlə yaĢamının təmin edil-

məsi və hər yerdə olması vacib olan infrastruktur kompleksinin xidmətləridir. 
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Turizm xidmətlərinin çoxĢahəli və çoxyönlü olması bu xidmətlərin çeĢid 

müxtəlifliyini yaradır ki, bu da öz növbəsində omların müvafiq sistemləĢ-

dirməsini və klassifikassiyasını (təsnifatlandırılmasını) zəruri edir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, sistemləĢdirmə məqsədi ilə turizm xidmətləri üç qrupa ayrılır: 

 Əsas xidmətlər; 
 Əlavə xidmətlər 
 Əlaqəli (müşaiyət) olunan xidmətlər. 
Əsas turizm xidmətləri tura daxil edilmiĢ və müəyyən məqsəd daĢıyan 

xidmətlər olmaqla müqavilə və qəbz ilə müĢahidə olunur, yəni turpaket ola-

raq satın alınan və istirahət yerində məcburi istehlak olunan xidmətlər aid 

edilir. Bir qayda olaraq bu cür xidmətlərə yaĢayıĢ, qidalanma, nəqliyyat, 

transfer və müxtəlif ekskursiya və gəzinti xidmətləri aiddir. 

Əlavə turist xidmətləri dedikdə əsas turpaketə daxil edilməyən, lakin 

turizm destinasiyaları üçün spesifik olan və əlavə ödəniĢlə əldə edilə bilən 

müxtəlif infrastruktur xidmətləri baĢa düĢülür. Digər sözlə, bunlar əsas xid-

mətlərə daxil olmayan və əlavə olaraq təqdim olunan xidmətlərdir. Buraya 

tibbi, mədəni, müxtəlif əyləncəli, idman və əsas xidmətlər siyahısına daxil 

olmayan əlavə ekskursiya xidmətləri aid edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, əla-

və xidmətlər çox geniĢ çeĢidliliyə malik olmaqla yanaĢı, inkiĢaf etmiĢ tu-

rizm infrastrukturunda ümumi gəlirlərin 50% -ni təĢkil edir.  

Əlaqəli (müĢaiyət) xidmətlərə turistlər tərəfindən istifadə olunan yerli 

infrastruktur kompleksinin xidmətləri aid edilir. Əlaqəli xidmətlər sirasına 

ticarət, valyuta-kredir, informasiya, rabitə və s., daxildir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 1994-cü ildə ÜTT-nin təlimatı əsasında 

GATT (Ticarət və Tariflər üzrə BaĢ Asambleya) və BirləĢmiĢ Millətlər TəĢ-

kilatının Ticarət və ĠnkiĢaf Konfransı ilə birlikdə tərtib etdiyi "Turizm Xid-

mətləri və GATS" hesabatında turizm xidmətləri kommersiya və qeyri-kom-

mersiya subyektləri tərəfindən son aralıq istehlakçılar üçün nəzərdə tutulan 

məhsullar kimi təyin olunmuĢdur. Belə ki, digər fəaliyyət növlərindən fərqli 

olaraq, turizmdə bir xüsusi xidmət növü deyil, müxtəlif çeĢiddə və fərqli 

xidmətlər cəmləĢir.  

ÜmumiləĢdirərək söyləmək olarki, turistlər tərəfindən istehlak edilən 

bütün xidmətlər aĢağıdakı kimi təsnifatlandırılır: 

 Otel və restoran xidmətləri (qida xidməti daxil olmaqla); 

 Səyahət büroları və səyahət agentlikləri xidmətləri; 

 Ekskursiya büroları xidmətləri; 

 Digər xidmətlər; 

Qeyd etmək istərdik ki, 2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları ərzində 

Azərbaycana səfər etmiĢ əcnəbilərin sayı 2477.9 min nəfər, 2018-ci ilin ana-
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loji dövrü üçün isə bu göstərici 2628.9 min nəfərlə qeyd olunur. Bu da öz 

növbəsində 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları ərzində ölkəyə səfər etmiĢ əc-

nəbilərin sayında 2017-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 6% və ya 151 

min nəfər artım deməkdir. Səyahət edənlərin 50%-dən çoxu Rusiya və Gür-

cüstandan gəlib. Belə ki, bu ölkələrdən gələnlərin sayı 4% və 13% artaraq, 

817 və 550 min nəfər olub. 

Ölkəmizdə Ģübhəsiz ki, turizm xidmətlərindən istifadənin ən fəal döv-

rü yay aylarında müĢahidə olunur. Belə ki, cari ilin yanvar-avqust aylarında 

əcnəbi və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslərin 9,4 faizi yanvar, 8,4 faizi fevral, 

14,0 faizi mart, 11,0 faizi aprel, 10,5 faizi may, 13,6 faizi iyun, 16,7 faizi 

iyul, 16,4 faizi isə avqust ayında ölkəyə gəlmiĢdir. Eyni zamanda, Körfəz 

ölkələrindən (BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri və Ġran istisna olunmaqla) gələnlə-

rin sayında daha çox artım müĢahidə edilmiĢdir. Ümumilikdə, ölkəmizə gə-

lənlərin demək olar ki, hər beĢ nəfərindən biri Körfəz ölkələrindən olmuĢ-

dur. 2018-ci ilin yanvar-avqust aylarında Avropa Ġttifaqına üzv ölkələrdən 

gələnlərin sayı 8,0 faiz artaraq 77,0 min nəfər, MDB ölkələrindən gələnlərin 

sayı 5,5 faiz artaraq 734,0 min nəfər olmuĢdur. 

Əlbətdə ki, son illər respublikada dağ qıĢ turizminin inkiĢafı və müva-

fiq infrastrukturun yaradılması turizm xidmətlərinin siyahısını dahada geniĢ-

ləndirir. Lakin, statistik məlumatlar nəzər salsaq, bu gün Azərbaycana daha 

çox iĢguzar gəlmələr üstünlük təĢkil edir. (Cədvəl 1.) 
Cədvəl 1. 

Ölkəyə gələn əcnəbilər və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslərin Azərbaycana 

səfərlərinin məqsədi üzrə bölgüsü (min nəfər) 

 

 2014 2015 2016 2017 

2018-ci 

il 

(Yanvar 

- Noyabr 

ayları 

üçün ) 

Azərbaycana gələn 

əcnəbilər və 

vətəndaĢlığı olmayan 

Ģəxslərin sayı cəmi- 

2297,8 2 006,2 2248,8 2 696,7 2628.9 

o cümlədən  

Ġstirahət, əyləncə 

turizmi 
709.9 668.8 697.1 839.3 - 

ĠĢgüzar turizm 670.5 632.3 691.7 834.4 - 

Müalicə turizmi 46.3 36.5 41.5 49.1 - 
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Dini turizm 13.7 11.5 12.6 14.7 - 

Qohumların, dostların 

ziyarəti 
677.1 542.0 562.0 674.9 - 

Digər turizm 

məqsədilə 
42.2 30.8 39.8 41.6 - 

Digər məqsədlə 138.1 84.3 204.1 242.7 - 

 

Mənbə: Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2018, Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı - 2018, 312-seh 

 

Eynin zamanada turizm xidmətlərinin idxalı və ixracının təhlili göstərir 

ki, son illərdə ölkənin çıxıĢ turizmi xərcləri gəlmə turizm gəlirlərini xeyli 

üstələməkdədir (Cədvəl 2.). Turizm xidmətləri dövriyyəsinin artmasına bax-

mayaraq balansın mənfi tendensiyası müĢahidə olunur. Bunları nəzərə alaraq 

ölkədə gəlmə turizmin inkiĢaf etdirilməsi, müxtəlif çeĢidli və yüksək keyfiy-

yətli turizm xidmətlərinin təmin olunması əsas problemlərdən biridir. 

 
Cədvəl 2. 

Tədiyyə balansına görə turizm xidmətlərinin ticarət dövriyyəsi  

(ABġ dolları) 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Gəlirlər 2365 042 2431 533 2309 485 2713789 3.011.781 

Xərclər 2876 611 3008 408 2603 062 2494411 2.658.369 

 
Mənbə: Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2018, Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı - 2018, 396-seh 

 

Məlumdur ki, tuzim sferasının çoxĢaxəli inkiĢafı nəticə etibarı ilə tu-

rizm xidmətlərin müxtəlifliyinə və çeĢid çoxluğuna gətirib çıxarır. Respubli-

kamıza istirahətə gələnlərin sayının azlığını çox vaxt xidmətlərin səviyyəsi-

nin aĢağı olması ilə yanaĢı, müəyyən dərəcədə rəqabətin zəif olması ilə də 

əlaqədardır. Digər tərəfdən, respublikanın oldugca zəngin rekreasiya resurs-

larına malik olmasına baxmayaraq zənnimizcə bu gün onlardan yetərli dərə-

cədə və səmərəli istifadə olunmur. Burada xüsusi ilə müalicə-sağlamlıq tu-

rizmini qeyd etmək olar. Müalicə-sağlamlıq turizminə maksimum dərəcədə 

diqqətin ayrılması və ölkə hüdudlarından kənarda davamlı təbliğinə, resurs-



Yasюmюn ABASOVA 

56 

lara artan tələbin və onların səmərəli istifadəsi üçün ən əlveriĢli Ģəraitin ya-

radılması arasında əlaqənin qurulması olduqca vacibdir. 

Eyni zamanda, bu gün ölkəmizdə turizmin cəlbediciliyininin yüksəl-

dilməsi və daha geniĢ müĢtəri kütləsin cəlb olunması məqsədilə regionlarda 

2 və 3 ulduzlu ―hostel‖ və "motel" tipli yerləĢdirmə vasitələrinin, iaĢə və əy-

ləncə xidməti obyektlərinin yaradılması olduqca vacibdir. Digər tərəfdən 

apardığımız sorğuların nəticələrinə dayanaraq söyləmək olarki regionlara üz 

tutan turistlərin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi və əyləncə xarakterli 

xidmətlərin təqdim olunması oldugca zəif təĢkil olumuĢdur.  

Bu gün ölkədə turizmin hərtəfəli və uğurlu inkiĢafı üçün əsas Ģərt bu 

sahənin kompleks və balanslaĢdırılmıĢ inkiĢafını nəzərə alınmaqla dövlət 

dəstəyinin təmin olunması və sahibkarlıq fəaliyyətinin geniĢləndirilməsi xü-

susi əhəmiyyətlidir. 

Lakin hal-hazırda respublikada turizm sahəsində sahibkarlığın inkiĢa-

fında bir çox problemlər mövcuddur. Xüsusilə maliyyə vəsaitlərinin çatıĢ-

mazlığı bu gün Azərbaycanda turizmin ümumilikdə inkiĢafına mənfi təsir 

göstərən əsas amillərdəndir. Belə ki, bu sahəyə yerli və xarici maliyyə və-

saitlərinin yönəldilməsinə dair konkret hədəflənmiĢ və spesifik tədbirlər gö-

rülməlidir. Heç Ģuphəsizki maliyyə vəsaitlərinin cəlb olunması kapital qoyu-

luĢu ilə yanaĢı həmçinin turizm xidmətlərinin diversifikasiyasına, daxili xid-

mət sektorunda standartların yüksəldilməsinə və inkiĢafına güclü təkan verə-

cək və müsbət təsir göstərəckdir.  

Fikrimizcə, bu gün respublikada turizminin inkiĢafında sistemli və 

əlaqəli yanaĢmaya böyuk ehtiyyac vardır. Dövlət, rayon və bələdiyyə səviy-

yəsində turizminin inkiĢafına dair məqsədyönlü proqramların iĢlənib hazır-

lanması və həyata keçirilməsi xüsusi ilə zəruridir. Bununla yanaĢı respubli-

kada turizmin uğurlu inkiĢafı üçün maraqlı tərəflərin, yəni bu sahə üzrə ca-

vabdeh olan dövlət qurumlarının, yerli icra orqanlarının, bələdiyyələrin, sa-

hibkarların, təhsil müəssisələrinin və ictimai təĢkilatların arasında qarĢılıqlı 

sıx əməkdaĢlığın qurulması vacib amillərdəndir. Belə ki, bu sahənin inkiĢa-

fında qeyd olunan strukturlar arasında qarĢılıqlı əlaqələrin qurulması və təd-

birlərin həyata keçirilməsi sinerji effekti yaratmaqla turizmin ölkə üzrə da-

yanıqlı və hərtərəfli inkiĢafını təmin edə bilər. 
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The impact of corporate governance mechanisms in tourism 

 

Резюме: В статье рассматриваются внедрения механизмов корпо-

ративного управления в туристические организации. Автор рассматри-

вает причинно-следственные факторы воздействия на эффективность 

функционирования туристических предприятий и повышения их рен-

табельности посредством апробации корпоративных принципов управ-

ления. Основная цель статьи характеристика туристической отрасли и 

пути его развития посредством выводов и рекомендаций.  

Ключевые слова: Корпоративные принципы, туризм, 

менеджмент, эффективность. 

 

Xülasə: Məqalədə turist təĢkilatlarında korporativ idarəetmə mexa-

nizmlərinin tətbiqi müzakirə edilmiĢdir. Müəllif korporativ idarəetmə prin-

siplərinin müəssisələrdə tədbiq edilməyinə səbəb-nəticə faktorlar əsasında 

turizm Ģirkətlərin səmərəli və effektli artma yollarını araĢdırmıĢdır. Məqalə-

nin əsas məqsədi turizm sektoru və inkiĢaf yollarını nəticə və təkliflər xarak-

terizə etməkdir. 

Acar sözlər: Korporativ prinsiplər, turizm, idarəetmə, səmərəlik. 

 

Abstract: The article defines implementation principles of 

governance in tourism organization. The author researches the causal factors 

affecting the performance of tourism enterprises and increasing their 

profitability through the approbation of corporate management principles. 

The main purpose of the article is to characterize the tourism industry and 

its development paths through conclusions and recommendations. 

Keywords: Corporate principles, tourism, management, efficiency. 
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Государственная программа «Стратегические дорожные карты 

национальной экономики и основных секторов экономики», преду-

сматривающая апробацию механизмов устойчивого развития экономи-

ки с перспективой диверсификации и получения преференций с ненеф-

тяных отраслей, формирует долгосрочные инструменты целевого ис-

пользования бюджетных средств.[3] Современные рыночные тенден-

ции в мире, в процессе постоянной волатильности рыночной конъюнк-

туры, спроса и предложения, способствуют выработке определенных 

механизмов противодействия рецессии. В последние десятилетия, в 

связи с ростом спроса на туристические услуги, государства создают 

возможности для функционирования предприятий, осуществляющие 

деятельность в данной экономической сфере.  

Решение проблем, связанных с экстернальным характером воз-

действия на экономические процессы становится наиболее актуаль-

ным. Выработка эффективного механизма, способствующая оптимиза-

ции структурных изменений, становится приоритетным направлением 

государственной политики. В этой связи, государственными органами 

вырабатываются и разрабатываются стратегические планы развития. 

Уменьшение зависимости государственного бюджета и его поступле-

ний от энергетического сектора становиться прерогативной государ-

ственной политикой.  

В связи с данными факторами наиболее приоритетными отрасля-

ми государственного инвестиционного вложения считаются иннова-

ции, туризм и развитие интеллектуального потенциала. Каждая из них 

в отдельности считаются дифференцированными и наиболее приори-

тетными в системе развития, и долгосрочными по инвестиционным 

вложениям. Однако, постоянная трансформация экономической дея-

тельности вынуждает корректировать стратегическую направленность 

государственной политики. Рыночная волатильность и бюджетный де-

фицит не дает возможность имплементировать государственные прио-

ритеты в необходимые и установленные стратегией сроки. Реализация 

масштабных проектов с перспективой 20 летнего срока окупаемости и 

будущих доходов минимизирует риск вложений. Несмотря на такую 

тенденцию государственной инвестиционной политики по финансово-

му вложению средств, возникают такие виды риска, которые не преду-

смотрены на момент создания проекта. В данном случае речь идет о 

валютных и инфляционных рисках. Индикаторами и регуляторами эко-

номического развития страны являются показатели ВВП, количество 

потребления, занятости, торгового оборота и промышленности. При
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равномерном уровне экономического развития дисбаланса в валютном 

паритете и инфляции не возникает. В ином случае возникновения раз-

личного рода дисбаланса соотношения уровня инфляции и негативной 

курсовой разницы в валюте происходит естественным образом. [2] 

Причинами, вызвавшими данный дисбаланс, могут быть внешний тор-

говый баланс, снижение скорости оборота денежной массы, монополи-

зация и низкая платежеспособность населения. Вследствие перечи-

сленных причин сложившийся экономический дисбаланс негативно 

влияет на экономические индикаторы. Возникает целый комплекс воп-

росов о необходимости регулирования и корректировки экономиче-

ских процессов. Рассмотрим причины, вызвавшие дисбаланс в отдель-

ности, чтобы сделать необходимые выводы. Внешний торговый ба-

ланс- это основной индикатор соотношения местной валюты по отно-

шению к свободно конвертируемой валюте (СКВ). Соотношение вал-

ютного курса также имеет различные причинно-следственные факто-

ры. Стабильность валютного паритета азербайджанского маната(азн) 

обеспечивалась высокими ценами на энергоресурсы. После падения 

цен на нефть местная валюта девальвировала по отношению к другим. 

На основе теории валютного паритета модель, предложенная Мандел-

лом и Флемингом, трактуется как увеличение внутреннего потребле-

ния, а также создание конечного продукта и его экспорта несмотря на 

негативное значение соотношения валют в международном торговом 

балансе, основной статьей которого является экспорт сырья. Второй 

причиной является снижение скорости оборота денежной массы, свя-

занной, прежде всего, с показателями промышленного развития. [2] 

Низкие показатели промышленного развития в Азербайджане не могут 

воздействовать на устойчивость азербайджанского маната. Следствием 

данного фактора является монопольное развитие промышленности, не 

учитывающее ценовой диапазон и надбавку в формировании оконча-

тельной цены или стоимости товара, ориентированного на местный 

рынок. Отсутствие конкуренции на местном рынке приводит к избытку 

товара, реализация которого создает определенные проблемы, поэтому 

компании стараются сбыть его на внешних рынках по низкой цене, но 

за твердую валюту. И, последняя причина-низкая платежеспособность 

населения, вызванная рядом факторов. Во-первых, уровень потреби-

тельской корзины, который должен соответствовать сложившимся на 

рынке ценам и постоянно индексироваться для обеспечения экономи-

ческого кругооборота. Во-вторых, уровень занятости населения и черта 

бедности. В связи с приостановлением различных экономических про-

ектов и высоким уровнем сезонных работников индекс потребления 
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постоянно снижается. Средняя заработная плата в Азербайджане варь-

ируется в пределах 350-524,7 манат согласно официальной статистике, 

а уровень минимальной заработной платы установлен в пределе 130 

манат.[5]. При такой пропорции соотношений и с учетом того фактора, 

что в потребительской корзине основная масса денег расходуется на 

питание и оплату коммунальных услуг и составляет примерно 75% от 

общей суммы потребления, товарооборот не может демонстрировать 

высокие результаты. Вследствие данного расклада и увеличения уров-

ня безработицы естественным фактором является нарушение экономи-

ческого кругооборота. В банковском секторе вследствие приведенных 

причин наблюдается рост неоплаченных потребительских кредитов. 

Отсрочка платежей и высокие банковские проценты создают ситуа-

цию, при которой показатели розничной торговли демонстрируют рег-

рессию. В данном случае речь идет о показателях потребления местно-

го населения. Коррекция и высокие показатели объяснимы с точки зре-

ния высокого туристического потока, который при экономическом сос-

тоянии и анализе не должен учитываться.  

Фактически экономическое состояние должно стимулировать та-

кие отрасли как туризм и инновации, но в данном секторе наблюдают-

ся краткосрочные тенденции, вызванные спонтанным туристическим 

притоком посредством государственного регулирования и обеспечения 

упрощенного режима предоставления визы туристам. Туристическая 

инфраструктура, обеспечивающая стабильный приток туристов, не эф-

фективна вследствие ряда причин. Зафиксированный уровень туристи-

ческого потока растет неестественным способом. Основу туристиче-

ского потока составляет реализация государственной программы по 

диверсификации экономического развития. Отели, составляющие ос-

нову туристической инфраструктуры, не могут сформировать и разра-

ботать стратегию развития. Ценовой диапазон гостиниц варьируется от 

80 до 150 манат, что естественно сказывается на загруженности номер-

ного фонда. В течение последних пяти лет увеличившийся туристиче-

ский поток формировался за счет международных мероприятий и со-

бытий. В последний год приток туристов увеличился за счет стран 

Персидского бассейна и Ирана. Необходимо отметить, что увеличение 

турпотока носит краткосрочный характер и, если не предпринять необ-

ходимые меры, то увеличения этого потока в будущем будет добиться 

очень сложно. Современная инфраструктура туризма, созданная в 

Азербайджане, не может функционировать в полною силу. Налицо 

ошибки в подходах и в управление современными гостиничными 



Фуад ДЖАББАРОВ 

62 

комплексами. Международные сетевые представительства ведущих 

отелей мира представлены в основном не в форме прямого управления, 

а посредством франшизы. Соблюдение необходимых мер и стандартов, 

требуемых по договору франшизы, не дает основание об эффективнос-

ти управления. Руководители гостиниц допускают много ошибок и не 

ориентированы на удовлетворение внутреннего спроса. Анализируя 

статистические данные, я пришел к выводу о том, что количество выез-

жающих из Азербайджана туристов больше, чем приезжих. Этот ана-

лиз дает возможность сделать вывод о том, что ценовая политика не 

позволяет гражданам страны проводить отдых в стране. В основном 

большой туристический поток направлен в Грузию и Турцию. Такая 

сложившаяся ситуация дает возможность к формированию механизмов 

управления и регуляции бизнеса в данной сфере.  

В целях повышения эффективности управленческих структур и 

механизмов существует острая необходимость в подборе и наборе про-

фессиональных кадров. В этих целях преимущественным соотноше-

нием в выборе формирования кадровой политики должны быть соб-

ственные механизмы организаций в условиях отсутствия кадровой 

подготовки. Несмотря на рост расходов связанных с подготовкой кад-

ров, компании получают преимущества в случае дефицита существова-

ния специализированных тренинг центров. Такая проблема в Азербай-

джане существует, и утечка кадрового потенциала осуществляется из 

большинства гостиничных комплексов, исключением является отель 

Hyatt Regency, который имеет собственный центр подготовки кадров. 

Именно его бывшие сотрудники являются основой кадрового потен-

циала других гостиниц. Отсутствие профессиональных кадров и удов-

летворение спроса на кадровый потенциал предоставляет возможность 

бизнес взаимодействия между специализированным учебным заведе-

нием, в данном случае Азербайджанский Университет Туризма и Ме-

неджмента и коммерческими структурами, т.е. туристическими пред-

приятиями. Несмотря на частичное удовлетворение рыночного спроса, 

объективным является отсутствие лабораторий в подготовки кадров. В 

частности, отсутствие специализированных классов по ресторанному 

бизнесу, обучению барменов, официантов и других профессий требует 

дополнительных затрат. Кроме данной причины существует и другие, 

связанные прежде всего с наличием интеллектуального потенциала. В 

этой связи актуализируется процесс реформирования системы образо-

вания и формирования кадрового потенциала по подготовке кадров. 

Использование различных методик преподавания посредством чередо-

вания теоретических навыков с практическим применением является 
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основополагающим требованием рынка и его спроса. В данном случае 

уровень интеллектуального развития формируется непосредственно 

специализированными учреждениями, способные к удовлетворению 

различного рыночного спроса. С точки зрения экономической целесо-

образности делегирование полномочий данным структурам наиболее 

выгодно, так как уровень понесенных расходов невозможно соотнести 

с собственными расходами самой организации.  

Приоритеты развития инновационной отрасли выгодны как госу-

дарству, так и бизнес структурам. Поиск и создание различных техно-

логий в условиях рыночной конкуренции является наиболее оптималь-

ным методом способным упрочить лидерские позиции. Прерогативой 

государственной политики в данной области являются фундаменталь-

ные области исследования. Бюджетные расходы быстро будут аккуму-

лировать посредством претворения данных технологий бизнесом. В 

бизнес структурах необходимы создание исследовательских департа-

ментов по разработке новых видов товаров, способных конкурировать 

на мировом рынке. Создание новых изделий укрепит не только рыноч-

ные позиции, но и создаст предпосылки для устойчивого развития. От-

сутствие стратегии по созданию инновационных видов продукции не 

даст возможности по закреплению не только рыночной позиции, но и 

существенно увеличит расходы компании по формированию и закреп-

лению бренда. Рыночные рычаги давления на конкурентов будут стал-

киваться с различными барьерами и сопротивлениям по расширению 

рыночной доли со стороны устойчивых бренд компаний. В этой связи 

формирование инноваций является важным фактором преимущества 

компании на рынке.  

В последнее время оптимальными методами управления в сфере 

туризма являются имплементированные и апробированные механизмы 

корпоративного управления. Они являются наиболее устойчивыми фор-

мами к изменению рыночной конъюнктуры вследствие волатильности 

самого рынка [4]. Однако следует заметить, что адаптация методов и ме-

ханизмов корпоративного управления сопряжена с рядом проблем. Для 

функционирования данных механизмов необходима адаптация принци-

пов и форм корпоративного управления. Взаимосвязанность данных 

принципов не дает возможность к их имплементации в отдельности. В 

условиях монополизации рынка их фактическая применяемость принци-

пов встречает деформированное восприятие. Вместе с тем владельцы 

компаний упускают выгоды от применения механизмов корпоративного 

управления в условиях функционирования деятельности организации. В 
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целях исключения эквивокации следует не дублировать одинаковые по 

функциональному назначению департаменты корпоративного управле-

ния различных моделей. К примеру, основной руководящий орган кор-

поративного управления в англо-американской модели Совет Директо-

ров, а в Немецкой модели Наблюдательный Совет, функциональное наз-

начение которых идентично. В некоторых случаях местные компании 

адаптируют в управлении оба департамента, что естественно создает эк-

вивокацию управления организации.  

Адаптация механизмов корпоративного управления не зависит от 

размеров и сегмента функционирования компаний. Имплементация уп-

равленческих структур может осуществляться даже в малых и средних 

туристических предприятиях. Это значительно повышает эффектив-

ность управления и увеличивает прибыль компании. В данном случае 

необходимо отметить, что в итоге компания получает двойную выгоду: 

с одной стороны, это укрепление финансового положения и экономи-

ческая выгода, с другой эффективная организация управления.  

В целях повышения эффективности туристических организаций 

необходимо провести структурные изменения, в частности реорганиза-

цию управленческих структур. Несмотря на сопротивление в организа-

ционных изменениях со стороны персонала, инвенция данных процес-

сов приведет к комплексному повышению эффективности самой орга-

низации. [1]  

Подытоживая вышесказанное, рекомендую предпринять следую-

щие меры: 

 Провести реорганизацию управления в компаниях 

 Имплементировать принципы корпоративного управления в 

целях повышения эффективности производственного процесса 

 Адаптировать механизмы корпоративного управления в целях 

уменьшения риска и увеличения прибыли 

 Повысить качественные показатели предприятий 

 Внедрить корпоративную культуру и ценности в организации 
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Turizm bazarının və mehmanxana biznesinin inteqrasiya olunmuĢ 

proseslərinin təhlil metodikası: investisiya-innovasiya səmərəliliyi 

 

The Analysis Methodology of the Integrated Processes of the Tourist 

Market and Hotel Business: Investment-innovative Effectiveness 

 

Методика анализа интегрированных процессов туристского рынка 

и гостиничного бизнеса: инвестиционно-инновационная 

эффективность 

 

Xülasə: Dünyanın bütün ölkələrində, o cümlədən də Azərbaycan Res-

publikasında turizm xidmətləri və mehmanxana biznesi bazarı ildən-ilə ge-

niĢlənir. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunmuĢ bir sıra ciddi qərarlar və 

görülmüĢ tədbirlər nəticəsində bu sahə üçün əlveriĢli Ģərait yaranmıĢdır. Son 

illərdə turizm xidmətlərinin və mehmanxana biznesinin yeni istiqamətləri 

meydana çıxmıĢdır, onların arasında investisiya-innovasiya, maliyyə-kredit 

və bir çox digər istiqamətləri qeyd etmək olar. 

 Məqalədə turizm bazarı və mehmanxana biznesi müəssisələrində in-

vestisiya-innovasiya layihələndirilməsi zamanı yerinə yetirilən funksiyalar 

göstərilmiĢdir. Ġnvestisiya risklərinin təhlili və qiymətləndirilməsi aparılmıĢ-

dır. Xarici mühitin strukturunu nəzərə almaqla bazarda innovasiyaların 

uğurla reallaĢdırılmasına təsir göstərən bütün amillər göstərilmiĢdir. Turizm 

bazarında və mehmanxana biznesində inteqrasiya olunmuĢ proseslərin təhli-

linin metodikası nəzərdən keçirilmiĢdir. 

Açar sözlər: turizm bazarı, mehmanxana biznesi, investisiya-

innovasiya fəaliyyəti, risk amilləri.  

 

Abstract: The market for tourism and hospitality industry expands 

every year in all countries of the world, including the Azerbaijan Republic. 

This sector was supported by a number of significant measures introdused 

by the leadership of the country. In recent years, some new directions of the 

tourist services and hotel business, including investment-innovative, 

financial lending and many other directions have appeared. 
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 The functions performed in investment-innovative design in tourism 

and hotel industry enterprises have been identified in the article. The 

analysis and assessment of the investment risks have been conducted. All 

the factors affecting the success of the realization of innovations in the 

market based on the external environment structure have been revealed. The 

analysis methodology of the integrated processes in the tourist market and 

hospitality industry has been considered. 

Keywords: tourist market, hotel business, investment-innovative 

activity, risk factors. 

 

Резюме: Во всех странах мира рынок туристических услуг и гос-

тиничного бизнеса с каждым годом расширяется, в том числе и в Азер-

байджанской Республике. Этому способствовало ряд серьезных мер, 

принятые руководством страны. В последние годы появились новые 

направления туристических услуг и гостиничного бизнеса, среди кото-

рых можно выделить инвестиционно-инновационные, финансово-кре-

дитные и многие другие. 

 В статье выделены функции, выполняемые в инновационно-ин-

вестиционном проектировании на предприятиях туризма и гостинич-

ного бизнеса. Проведены анализ и оценкa инвестиционных рисков. Вы-

явлены все факторы, оказывающие влияние на успешность реализации 

инноваций на рынке с учетом структуры внешней среды. Рассмотрена 

методика анализа интегрированных процессов на туристском рынке и 

гостиничного бизнеса.  

Ключевые слова: туристический рынок, гостиничный бизнес, 

инвестиционно-инновационная деятельность, факторы риска. 

 

Turizm bazarı və mehmanxana biznesi müəssisələrində investisiya-in-

novasiya fəaliyyətinin idarə olunması xüsusi diqqət tələb edir. Bu zaman in-

teqrasiya proseslərinə yanaĢmalara əsaslanmaq lazımdır. Bu da son nəticədə 

bu müəssisələrdə innovasiya layihələndirilməsi prosesinin iĢlənib hazırlan-

masına gətirib çıxarmalıdır [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

Turizm bazarı və mehmanxana biznesi müəssisələrində investisiya-in-

novasiya layihələndirilməsi zamanı yerinə yetirilən aĢağıdakı funksiyaları 

qeyd etmək olar. 

 Strateji planlaĢdırma. Burada innovasiya inkiĢafı üzrə məqsədlərin 

müəyyənləĢdirilməsi və firmaların qarĢısında duran əsas məqsədlərə, onların 

perspektiv inkiĢafına nail olunması strategiyası nəzərdə tutulur.  
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 Ġnnovasiyaların tətbiq edilməsi vasitəsilə strateji inkiĢaf planlarının 

həyata keçirilməsi üçün firmanın daxili potensialının öyrənilməsi məqsədi 

ilə, onun innovasiya potensialının təhlili.  

 Firmanın müvafiq innovasiya fəaliyyətinin innovasiya infrastruktu-

runun təĢkil edilməsi.  

 Ġnnovasiya xarakterli perspektiv tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün 

resurslara olan tələbatın müəyyənləĢdirilməsi, iĢçi heyətin qarĢısında müva-

fiq vəzifələr qoyulması. 

 Mövcud resurslara və hazırlanmıĢ planlara müvafiq surətdə ETTKĠ-

nin həyata keçirilməsi.  

 Ġnnovasiya strategiyalarına və iĢlənib hazırlanmıĢ strategiyalara mü-

vafiq olaraq innovasiya layihələrinin menecmenti. 

 Layihələrin reallaĢdırılması üçün investisiya resurslarının zəruri həc-

minin hesablanması və onların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi.  

 Ġnvestisiya-innovasiya fəaliyyətinin nəticələrinin auditi. 

 Ġnvestisiya-innovasiya prosesində, strateji və operativ planlarda dü-

zəliĢ edilməsi. 

Ġnvestisiya-innovasiya fəaliyyətinin idarə olunmasında sistemli yanaĢ-

manın və müasir metodologiyanın tətbiqi zamanı bir sıra məsələlərin həll 

edilməsi zərurəti meydana çıxır. O cümlədən, nəzəriyyədə iĢlənib hazırlan-

mıĢ prinsiplərin, metodların, modellərin və onların həyata keçirilməsi mexa-

nizmlərinin praktikada tətbiqi vasitəsilə bu prosesin səmərəliliyinin artırıl-

ması da bu vəzifələrə daxildir. Ġnvestisiya-innovasiya fəaliyyətinin idarə 

olunmasına müasir yanaĢma, onun modelləĢdirilməsidir.  

Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmiĢdir ki, investisiya-innovasiya 

prosesinin ən yaxĢı modeli onun proses modelidir. Qeyd etmək olar ki, fir-

manın investisiya-innovasiya fəaliyyətinin proses modeli müasir müəssisə-

nin proses idarəetməsinin ümumi modeli ilə ziddiyyət təĢkil edə bilməz və 

bundan əlavə, praktiki olaraq bütövlükdə onunla üst-üstə düĢür, onun əsas 

və köməkçi biznes-proseslərini və əməliyyatlarını özündə ehtiva edir [7]. 

Lakin turizm bazarı və mehmanxana biznesi müəssisələrinin layihələ-

rinin idarə olunması zamanı istənilən proses investisiya riskinə məruz qalır. 

Təcrübə göstərir ki, proqnozlaĢdırılan daxili investisiya riskləri möv-

cud ola bilməz. Belə risklərin mövcud olması, firmanın menecmentinin key-

fiyyətinin hansı səviyyədə olmasından bilavasitə xəbər verir. ProqnozlaĢdı-

rılmayan daxili investisiya riskləri də praktiki olaraq yolverilməzdir, amma 

onların mövcudluğu mümkün hesab edilir. Bu halda onlar minimal səviyyə-
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də olmalıdır; müəssisənin menecmenti qabaqcadan bu tip risklərin optimal-

laĢdırılması üzrə tədbirlər kompleksini iĢləyib hazırlamalıdır. 

ProqnozlaĢdırılan xarici investisiya riskləri fəaliyyət zamanı mütləq 

nəzərə alınmalıdır. Həmin tip risklərin optimallaĢdırılması üzrə də tədbirlər 

müəyyənləĢdirilir. 

ProqnozlaĢdırılmayan xarici risklər ən böyük təhlükəni ifadə edir. Hə-

min tipli investisiya risklərinin uğurla neytrallaĢdırılması üçün əsas məsələ 

riskin mümkün qədər daha erkən aĢkar olunması, onun strukturunun və 

mümkün nəticələrinin müəyyən edilməsidir.  

Buna görə də vençur maliyyələĢdirilməsinin iĢlənib hazırlanması za-

manı layihə-operativ idarəetmə sistemində həm daxili, həm də xarici investi-

siya risklərinin idarə olunmasını qeyd etmək lazımdır. Bu məsələ strateji 

sferaya aiddir, buna görə də vençur investora həvalə olunmalıdır. Bundan 

əlavə, vençur investor, faktiki olaraq isə idarə edən Ģirkət sahibkardan fərqli 

olaraq, belə sistemlərin qurulmasında kifayət qədər təcrübəyə malik olmalı-

dır. Həm xarici, həm də daxili investisiya riskinin idarə olunması üçün layi-

hə-operativ idarəetmə sisteminin altsistemi olan xüsusi sistemdən istifadə 

olunur . 

Ġnnovasiya fəaliyyətinin investisiya risklərinin layihə-operativ idarəet-

mə sisteminə ən mühüm tələblər:  

- həcmə, intensivliyə və istiqamətə görə müvazinətləĢdirən maliyyə tə-

sirinin kifayət qədər olması;  

- real zaman miqyasında proseslərin idarə olunmasıdır. 

Beləliklə, həm maliyyə menecmentinin, həm də vençur investisiya qo-

yuluĢunun mahiyyəti, texnologiyası və risklərin idarə olunması metodları in-

vestisiya qoyuluĢunun klassik interpretasiyasında bir-birindən əhəmiyyətli 

dərəcədə fərqlənir. Bunun səbəbi turizm və mehmanxana sistemində vençur 

maliyyələĢdirməsinin xüsusiyyətləri ilə bağlıdır [8].  

Vençur maliyyələĢdirməsinin xüsusiyyətlərinə, habelə investisiya me-

necmentinin bu növündə risk-menecmentin spesifik xüsusiyyətlərinə əsasla-

naraq, risklərin idarə olunması prosesi aĢağıdakı kimi təsvir oluna bilər [8]. 

Ġnvestisiya risklərinin təhlilini və qiymətləndirilməsini:  

- keyfiyyət təhlili (risk amillərinin, sahələrinin və növlərinin müəy-

yənləĢdirilməsinə yönəlmiĢdir);  

- kəmiyyət təhlili (ayrı-ayrı risklərin və bütövlükdə layihənin riskinin 

rəqəmli parametrlərinin müəyyən edilməsinə yönəlmiĢdir) kateqoriyalarına 

bölmək olar. 

Belə sistemin qurulması prosesinə:  
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- informasiya kanallarının yaradılması: müĢahidə sferasının müəyyən 

edilməsi – xarici və daxili diaqnostika obyektlərinin qurulması: indikatorla-

rın və yol verilə bilən kənara çıxmaların miqyaslarının seçilməsi;  

- dəyiĢikliklərin qiymətlərinin və təhlükəsiz intervalların hesablanması 

(təhlükəsizlik ehtiyatı);  

- vəziyyətin inkiĢafının proqnozlaĢdırılması və planlaĢdırılması üzrə 

analitik tapĢırıqların formalaĢdırılması;  

- analitik nəticələrin ümumiləĢdirilməsi və idarəetmə qərarlarının qə-

bulu mərhələləri daxildir. 

 Ġnnovasiya biznesi həmiĢə və hər yerdə riskli kateqoriyalara aiddir. 

Ġnnovasiya sahibkarlığına xas olan ənənəvi risklərə bir sıra digər risklər də 

əlavə olunur. Risklərin minimallaĢdırılması investorun əsas problemi oldu-

ğundan, məhz vençur investorlar üçün risklər nöqteyi-nəzərindən innovasiya 

biznesinin xüsusiyyətlərinə diqqət yetirək. 

A) Orijinallıq riski. 

B) Ġnformasiyanın qeyri-adekvatlığı riski. 

C) Texnoloji qeyri-adekvatlıq riski. 

Ç) Hüquqi qeyri-adekvatlıq riski. 

D) Maliyyə qeyri-adekvatlığı riski. 

E) Layihənin idarə olunmazlığı riski. 

Ə) Biznesin idarə olunmazlığı riski. 

Əvvəllər qeyd olunduğu kimi, turizm bazarında və mehmanxana biz-

nesində inteqrasiya prosesləri əhəmiyyətli yer tutur. Ona görə də, turizm və 

mehmanxana biznesi müəssisələrinin investisiya-innovasiya inkiĢafına yö-

nəldilmiĢ tədbirlərin həyata keçirilməsində onların mümkün iqtisadi səmərə-

liliyinin qiymətləndirilməsi əhəmiyyətli rol oynayır. Bu məqsədlə təhlil me-

todundan istifadə olunur. Onun köməyi ilə turizm və mehmanxana biznesi 

müəssisələrinin fəaliyyətinin inteqral səmərəliliyini kəmiyyətcə qiymətlən-

dirmək olar. 

Praktik fəaliyyətdə bu məsələlər turizm və mehmanxana biznesi sub-

yektlərinin investisiya-innovasiya inkiĢafına yönəlmiĢ ətraf mühitlə sıx əla-

qədə həll olunur. Ətraf mühiti nəzərə almaqla, bu prosesi turizm bazarı və 

mehmanxana biznesinin müxtəlif oyunçularının iĢtirak etdiyi makromühitə 

və mikromühitə ayırmaq olar.  

Xarici mühitin strukturunu nəzərə almaqla bazarda innovasiyaların 

uğurla reallaĢdırılmasına təsir göstərən bütün amilləri: 

- rəqiblər, təchizatçılar, istehlakçılar, investorlar və s. kimi yaxın ətraf 

zonalarının xarakteristikasını ifadə edən mikromühit amilləri; 
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- sosial-mədəni, siyasi-hüquqi, iqtisadi və elmi-texniki sferalar kimi stra-

teji sferaları ifadə edən makromühit amilləri olmaqla iki qrupa ayırmaq olar [9]. 

Xarici mühitin innovasiya inkiĢafına yönəldilmiĢ tədbirlərin reallaĢdı-

rılması nəticəsində innovasiyaların xarici mühitdə (Ev) fəaliyyətinin səmərə-

liliyinin ―daxili‖ səmərəlilik səviyyəsindən (Evn) və xarici mühitin amilləri-

nin məcmusundan (XMAM) asılılığı: 

düsturu ilə ifadə olunur. 

Məlumdur ki, inteqrasiya olunmuĢ strukturun fəaliyyətinin müxtəlif 

sferalarının ―daxili‖ səmərəliliyini, funksional istiqamətlər üzrə hər bir sfe-

ranın fəaliyyətinin səmərəliliyinin inteqral qiymətlərinin hasilindən ibarət 

olan kompleks göstərici formasında təsvir etmək olar: 

burada Е1; Е2; Е3; Е4; Е5; Е6; Е7 – inteqrasiya olunmuĢ strukturun mü-

vafiq surətdə elmi-texniki, elmi-texnoloji, sosial, istehsal, təĢkilati-idarəet-

mə, iqtisadi və ekoloji fəaliyyət sferalarının səmərəliliyinin inteqral qiymət-

lərinin kəmiyyətləridir. 

Reqressiya modelinin (I) qurulması üçün istifadə olunan baĢlanğıc məlu-

matların tutuĢdurulması imkanını təmin etmək zəruridir. Bu məqsədlə, reallaĢ-

dırılması planlaĢdırılan innovasiyaları qəbul etməyə xarici mühitin hazırlığının 

qiymətləndirilməsinin riyazi interpretasiyasına analoji yanaĢmaı tətbiq edək: 

burada Fmin – mikromühit amillərinin fəaliyyətinin inteqral qiymətinin 

kəmiyyəti; Fmax isə makromühit amillərinin fəaliyyətinin inteqral qiymətinin 

kəmiyyətidir. 

J-ci səviyyəli xarici mühit amillərinin fəaliyyətinin təsirinin qiymətlən-

dirilməsi (Fj) üçün, yekun inteqral qiyməti formalaĢdıran çoxaldan (Сij) və 

azaldan (Dij) göstəricilərin olmasını nəzərə alan asılılıqdan istifadə olunur: 

Yuxarıda Ģərh olunanları bütövlükdə nəzərə alaraq, xarici mühit amil-

lərinin innovasiya inkiĢafının səmərəliliyinə təsirinin məcmusunun qiymət-
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ləndirilməsi üçün tutuĢdurulan məlumatların müqayisəli təhlilini təmin edən 

aĢağıdakı metodika irəli sürülür. 

1. Ġnteqrasiya olunmuĢ sənaye strukturunun mikromühitinin və makro-

mühitinin, onun innovasiya inkiĢafına yönəldilmiĢ tədbirlərin səmərəliliyinə tə-

sirini qiymətləndirməyə imkan verən göstəricilərin məcmusu iĢlənib hazırlanır. 

2. Göstəricilər qrupunun hər birinin tərkibinin, xarici mühitin bu və ya 

digər inteqrasiya olunmuĢ strukturun innovasiya inkiĢafına yönəldilmiĢ tər-

tib olunmuĢ proqramın reallaĢdırılmasına hazırlığının yekun qiymətinə təsi-

rinin istiqaməti müəyyənləĢdirilir.  

3. Ġnteqrasiya olunmuĢ strukturun innovasiya inkiĢafına doğru yönəl-

dilmiĢ tədbirlər qeyd olunur. Xarici mühitin hər bir səviyyəsinin belə tədbir-

lərin həyata keçirilməsinə hazırlığı qiymətləndirilir. Bunun üçün çoxaldan 

(сij) və azaldan (dij) göstəricilərin kəmiyyətlərinin bazasında cədvəl yaradı-

lır. Həmin cədvəldə göstərilən düsurlar üzrə hesabat aparılır. 

4. Xarici mühitin amillərinin inteqrasiya olunmuĢ strukturun fəaliyyə-

tinə təsirinin hər bir səviyyəsi üçün çoxaldan (Сij) və azaldan (Dij) göstərici-

lərin gətirilmiĢ qiymətləri aĢağıdakı düsturlarla hesablanır: 

 

 
burada: 

сij– xarici mühitin amillərinin inteqrasiya olunmuĢ strukturun fəaliyyə-

tinə təsirinin j-ci səviyyəsinin çoxaldan göstəricilərinin faktiki qiyməti; 

 - xarici mühitin amillərinin inteqrasiya olunmuĢ strukturun 

fəaliyyətinə təsirinin j-ci səiyyəsinin çoxaldan göstəricilərinin Ģirkətin baĢ 

menecmenti tərəfin-dən etalon kimi qəbul edilmiĢ qiymətidir. 

 

 
burada: 

dij- xarici mühitin amillərinin inteqrasiya olunmuĢ strukturun fəaliyyə-

tinə təsirinin j-ci səiyyəsinin azaldan göstəricilərinin faktiki qiyməti; 

- xarici mühitin amillərinin inteqrasiya olunmuĢ strukturun 

fəaliyyətinə təsirinin j-ci səiyyəsinin azaldan göstəricilərinin firmaların rəh-

bərləri tərəfindən etalon kimi qəbul edilmiĢ qiymətidir. 
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Cədvəl № 1. 
Turizm və mehmanxana biznesi müəssisələrində innovasiya inkiĢafına 

yönəldilmiĢ tədbirlərin həyata keçirilməsinə xarici mühitin hazırlığının 

qiymətləndirilməsi göstəriciləri 

Xarici 

mühitin 

səviyyəsi 

Göstəricilər Düstur Hesablama metodikası 

Mikro-

mühit 

Turizm 

bazalarının və 

mehmanxana-

ların 

əlveriĢliliyi 

Təchizatçıların sərəncamında olan 

resursların kəmiyyətinin, onların plan üzrə 

orta illik istehlak kəmiyyətlərinə nisbəti 

Təchizatçıların 

etibarlılığı 

Hər hansı bir səbəbdən ―keyfiyyətsiz‖ 

tədarüklərin sayının, tədarüklərin ümumi 

sayına nisbəti 

Kadr 

resurslarının 

əlveriĢliliyi 

Əmək bazarının tələb olunan ixtisas 

dərəcəsinə malik olan kadrlarının sayının, 

əmək bazarının personalının ümumi sayına 

nisbəti 

Маkro-

mühit 

Məhsulun 

unikallığı 

Həmin məhsul növünü realizə edən 

Ģirkətlərin ümumi sayının, bazar istehlakını 

nəzərə almaqla müəyyən edilmiĢ normativ 

qiymətə olan nisbəti 

Ġstehlakçıların 

loyallığı 

Həmin Ģirkətin məhsulunu almağa hazır 

olan istehlakçıların sayının, ümumi 

istehlakçı sayına olan nisbəti 

Məhsulun 

potensialı 

Bazarın illik həcminin, yatırılmıĢ kapitala 

görə mənfəət normasına olan nisbəti 

Müqavilələrin 

əlveriĢliliyi 

MüĢtərilərlə bağlanmıĢ müqavilələrin 

faktiki sayının, müqavilələrin tələb olunan 

sayına olan nisbəti 

5. Ġnteqrasiya olunmuĢ struktur müəssisələrinin innovasiya inkiĢafının ef-

fektivliyinə xarici mühitin amillərinin təsirinin inteqral qiyməti belə hesablanır: 

6. Ġnteqrasiya olunmuĢ strukturun innovasiya inkiĢafına yönəldilmiĢ

tədbirlərin həyata keçirilməsinə xarici mühitin hazırlığının yekun qiymətinin 

inteqral göstəricisi: 
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düsturu ilə hesablanır. 

Bu yanaĢma inteqrasiya olunmuĢ strukturun innovasiya inkiĢafının ca-

ri səviyyəsinin reallaĢdırılmasına yönəldilmiĢ tədbirlərə xarici mühitin ha-

zırlıq dərəcəsini xarakterizə edir. 

Bununla bərabər, praktika göstərir ki, inteqrasiya olunmuĢ strukturun 

innovasiya inkiĢafının heç də həmiĢə cari səviyyəsi olmayan idarəetmə, rə-

qiblərlə müqayisədə onun xarici mühitdə fəaliyyətinin səmərəliliyinin yük-

səldilməsinə imkan verir, habelə Ģirkətin mülkiyyətçilərinin gözləntilərinə 

uyğun gəlməyə bilər.  

 Bununla əlaqədar olaraq, innovasiya inkiĢafına yönəlmiĢ kursda əhə-

miyyətli dərəcədə düzəliĢ edilməsinə kəskin zərurət meydana çıxır. Öz növ-

bəsində, sonuncu, bu və ya digər müəssisənin innovasiya inkiĢafına yönəl-

dilmiĢ yeni tədbirlərin həyata keçirilməsinə xarici mühitin hazırlığının qiy-

mətləndirilməsinin proqnozlaĢdırılması zərurətini Ģərtləndirir.  

Yekun nəticələr göstərir ki, innovasiya inkiĢafına yönəlmiĢ tədbirlərin 

həyata keçirilməsi imkanına xarici mühitin amillərinin təsirinin inteqral gös-

təricilərinin dəyiĢməsinin proqnoz qiymətləndirilməsi modeli qismində aĢa-

ğıdakı riyazi asılılıqdan istifadə etmək məqsədəuyğundur: 

 

 
Burada: 

Fj - j-ci səviyyəli xarici mühit amillərinin təsirinin inteqral göstəricisi-

nin qiymət-ləndirilməsinin proqnoz kəmiyyəti;  

Fj– həmin göstəricinin qiymətləndirilməsinin cari kəmiyyəti;  

Р – xarici mühit amillərinin təsirinin göstəricilərinin kəmiyyətcə qiy-

mətinin, innovasiya inkiĢafının cari səviyyəsinin dəyiĢməsinə yönələn hazır-

lanmıĢ tədbirləri nəzərə almaqla dəyiĢmə ehtimalı (əhəmiyyətli dəyiĢikliklər 

olduqda, onun kəmiyyətcə qiyməti 1-ə bərabər olur; dəyiĢikliklər olmadıqda 

isə 0-a bərabər olur);  

Кdəy – empirik yolla təyin olunan və 0-dan 1-ə qədər qiymətlər alan 

dəyiĢiklik əmsalıdır. 

Buna müvafiq olaraq, xarici mühitdə inteqrasiya olunmuĢ strukturun fəa-

liyyətinin səmərəliliyinin proqnozlaĢdırılmıĢ qiyməti, onun innovasiya inkiĢafı-

nın səviyyəsinin dəyiĢilməsinə yönəldilmiĢ tədbirlərin həyata keçirilməsi nəti-
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cəsində daxili səmərəlilik göstəricilərinin proqnoz qiymətlərindən, habelə xarici 

mühitin amillərinin təsirinin inteqral göstəricisindən asılı olacaqdır. Ġdarəetmə 

nəzəriyyəsinin və praktikasının təhlilini nəzərə almaqla, bu asılılığı cəm reqres-

siyanın riyazi modellərinin məcmusu Ģəklində göstərmək olar: 

burada a1, a2, а3 – reqressiya tənliyinin ən kiçik kvadratlar metodu əsa-

sında hesablanmıĢ parametrləridir. Onlara müvafiq surətdə, tamamlayıcı əla-

mətin faktiki (empirik) qiymətlərinin reqressiyanın seçilmiĢ tənliyi üzrə alın-

mıĢ nəzəri qiymətlərdən kənara çıxmalarının kvadratları cəmi minimallaĢır: 

 [9] 

Beləliklə, bu metodik yanaĢma, inteqrasiya olunmuĢ strukturun inno-

vasiya inkiĢafının səviyyəsinin dəyiĢdirilməsinə yönəldilməklə hazırlanan 

proqramın tətbiqindən gözlənilən nəticənin kəmiyyətcə qiymətini proqnoz-

laĢdırmağa imkan verir. Bu, ilk növbədə innovasiya inkiĢafı proqramında 

―giriĢdə‖ verilmiĢ idarəetmə zamanı nəzərə alınan parametrlərin qiymətində 

düzəliĢ edərkən hazırlanan kütləvi realizasiyaya dair əsaslandırılmıĢ və vax-

tında verilən idarəetmə qərarının qəbulunu təmin edir. 

Turizm bazarında və mehmanxana biznesində inteqrasiya olunmuĢ 

proseslərin təhlilinin yuxarıda göstərilən metodikası, onları aĢağıdakı qarĢı-

lıqlı əlaqəli altsistemlər üzrə qruplaĢdırmağa imkan verir. 

A) ProqnozlaĢdırılan investisiya layihələrinin olması: layihələrin mən-

fəətliliyinin və risklərinin optimal Ģəkildə əlaqələndirilməsi, investisiyaların 

rasional Ģəkildə Ģaxələndirilməsi, investisiya layihələrinin sosial mühitin və 

infrastrukturun inkiĢafına müsbət təsiri. 

B) Ġstehsal bazasının perspektiv inkiĢafı: əmtəənin nisbətən yüksək rə-

qabət qabiliyyətliliyi, əsas kapitalın rasional istehsalat-texnoloji strukturu, 

istehsalatda innovasiya texnologiyalarının tətbiqi. 

C) Ġnvestisiya menecmentinin rasional sistemi: investisiya menecmen-

tinin vahid (inteqrasiya olunmuĢ) sisteminin olması, investisiya menecmen-

tinin idarəetmənin digər funksiyaları ilə uzlaĢması, çevik, çoxvariantlı inves-

tisiya strategiyasının olması. 

Nəticədə turizm bazarında və mehmanxana biznesində sahibkarlıq 

strukturlarının investisiya cəlbediciliyinin idarəetmə sisteminin yaradılması-

na nail olmaq olar. 

Sahibkarlıq strukturlarının investisiya cəlbediciliyinin qiymətləndiril-

məsi metodikalarının müxtəlifliyinin tədqiq edilməsi əsasında, vahid para-
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metrə gətirilmiĢ çoxlu sayda göstəricilərin tədqiqatına söykənən metodika-

dan istifadə olunmasının məqsədəuyğunluğu əsaslandırılır.  

Turizm bazarı və mehmanxana biznesi üçün regional investisiya stra-

tegiyasının yaradılması xüsusi rol oynayır.  

Ġnvestisiya prosesinin idarə olunmasında dövlət müxtəlif çeĢidli im-

kanlara malikdir. Regional investisiya siyasətinin yaradılmasına müxtəlif 

metodoloji yanaĢmaların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi probleminə bö-

yük diqqət ayrılır. Eyni zamanda ölkə regionlarında investisiya siyasətinin 

həyata keçirilməsi mexanizminin fundamental axtarıĢı probleminə diqqət 

gücləndirilmiĢdir. Ġqtisadi nəzəriyyənin müxtəlif istiqamətləri arasında elmi 

problemin mahiyyəti, aĢağıdakı suala cavab axtarılmasına yönəlir. Bu, döv-

lətin bazar iqtisadiyyatında, o cümlədən də investisiya proseslərinin idarə 

olunmasında konkret rolu ilə bağlıdır. Məsələn, regional investisiya siyasəti-

nin fəaliyyəti üzrə Avropa modelinin tədqiqatı göstərmiĢdir ki, onun əsas 

prinsipi, turizm sektorunun inkiĢafının motivasiya edilməsi yolu ilə region-

ların inkiĢafına dəstəkdir. Nəticədə isə xeyli dərəcədə böyük sayda yeni iĢ 

yerlərinin yaradılması gözlənilir. 

Hökumət turizm firmalarının yaradılmasına və geniĢləndirilməsinə, 

zərurət olduqda isə onların təkmilləĢdirilməsinə müvafiq qaydada köməklik 

göstərir. Bu ilkin Ģərt, görülən bütün tədbirlərin və müdaxilələrin əhəmiy-

yətli sosial-iqtisadi səmərəsinə nail olunması zərurətinə əsaslanır. Burada, 

bir tərəfdən, vəsaitlərin yerləĢdirilməsinə, digər tərəfdən isə, regional inves-

tisiya siyasəti çərçivəsində göstərilən səylərin təsirli olmasına və belə vəziy-

yətdə həll oluna bilən məsələlərin kompleksinin müəyyənləĢdiriməsinə xeyli 

dərəcədə yüksək tələblər müəyyən edilir.  

 Strateji innovasiya-investisiya planlaĢdırılmasının xarakteristikası 

göstərmiĢdir ki, regional investisiya strategiyaları ierarxik sistem üzrə gedən 

yanaĢmaları və təĢəbbüsləri getdikcə daha böyük dərəcədə əlaqələndirməli-

dir. Bu, idarəetmənin müxtəlif səviyyələrinin funksiyalarının qarĢılıqlı Ģəkil-

də tamamlanması məqsədi ilə yerinə yetirilməlidir. 

Qərbi Avropa təcrübəsi göstərir ki, dövlətlərin regional siyasətinin sə-

mərəliliyi, həmin siyasətin əsas elementlərinin olması və bu elementlərin 

qarĢılıqlı əlaqəsi ilə müəyyənləĢir. Bu elementlərə nəzəriyyə və metodologi-

ya, hüquqi baza, institutlar və maliyyə resursları aiddir. Sonuncu komponent 

xüsusilə əhəmiyyətlidir. Çünki əgər regional investisiya siyasətinin həyata 

keçirilməsi üçün zəruri maddi və maliyyə resursları olmazsa, ən mütərəqqi 

metodologiyanın, güclü institutların və diqqətlə hazırlanmıĢ qanunvericilik 

bazasının mövcudluğu halında həmin siyasətin kəsəri minimal ola bilər. 
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Abstract: The objective of this research is to provide a forecast of 

international economy trends, with special focus on international trade and 

tourism. This paper analyses international economic evolution from a 

statistical perspective, as well as from a qualitative point of view. 

Contributions of most relevant international economic institutions have been 

taken into consideration, in order to obtain a reliable analysis of nowadays 

international economy situation. Applying a comparative analysis 

methodology it was possible to obtain a balanced trends forecast.  
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Xülasə: Bu araĢdırmanın məqsədi, beynəlxalq ticarət və turizmə xüsu-

si diqqət yetirərək, beynəlxalq iqtisadiyyat meyllərinin proqnozunu təmin 

etməkdir. Bu sənəd beynəlxalq iqtisadi inkiĢafı statistik cəhətdən və keyfiy-

yət baxımından təhlil edir. Bu günün beynəlxalq iqtisadiyyatın vəziyyətini 

etibarlı təhlil etmək üçün ən müvafiq beynəlxalq iqtisadi qurumların fəaliy-

yətləri nəzərə alınmıĢdır. Müqayisəli analiz metodologiyasının tətbiqi ilə ba-

lanslaĢdırılmıĢ tendensiyaların proqnozlaĢdırılması mümkün olmuĢdur. 

Açar sözlər: Beynəlxalq iqtisadiyyat, makroiqtisadi dəyiĢənlər, 

iqtisadi tendensiyalar, beynəlxalq iqtisadi qurumlar, beynəlxalq ticarət. 

 

Резюме: Целью данного исследования является предоставление 

прогноза тенденций развития международной экономики с особым ак-

центом на международную торговлю и туризм. В настоящем докумен-

те анализируется международная экономическая эволюция с точки зре-

ния статистики, а также с качественной точки зрения. Для получения 

достоверного анализа современной международной экономической си
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туации был учтен вклад большинства соответствующих международ-

ных экономических учреждений. С помощью методологии сравнитель-

ного анализа удалось получить сбалансированный прогноз тенденций. 

Ключевые слова: Международная экономика, 

макроэкономические переменные, экономические тенденции, 

международные экономические институты, международная торговля. 

Introduction and relevance 

On 2019 global economic indicators remain favourable, although 

there is a general concern over the sustainability of global economic growth. 

The dynamic world economic situation is nowadays affected by escalating 

global trade disputes undercurrent of geopolitical tensions. 

This research analyses the evolution of global economy, reflects on 

trends and provides forecast of following key variables: gross domestic 

product and global trade growth. 

As the world is constantly changing, and ceteris paribus assumption 

seems unrealistic, no predictions beyond 2030 will be stated. In fact 2030 is 

an established milestone for international institutions, and particularly for 

United Nations and UN Family of Organizations due to the ambitious 2030 

Agenda for Sustainable Development. 

Based on European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS, 2015) 

the current economic G3 will be still leading global economy in 2030, but with 

China first. The United States, Europe and China will account for almost 55 % 

of the world‘s GDP. China‘s gross domestic product is expected to overtake 

both the European Union and the United States. The European Union would 

drop to second place and the United States to the third position. 

Another very relevant variable that should be taken into consideration is 

the global international tourist arrivals. Tourism activity is a good thermometer 

of economic activity, and according to UNWTO (2017) the number of global 

international tourist arrivals will raise achieving 1.8 billion in 2030. 

Figure 1: Bilateral trade flows, GDP share of G3 and international tourist 

arrivals. 

Source: ESPAS (2015) and UNWTO (2017).
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Mainstream economists and all international economic institutions 

predict the world economy will expand at a steady pace in 2019 and 2020, 

nevertheless there is no consensus on accurate projections. 

During the first quarter of twenty-first century interdependence and 

fragile multilateralism is the global economy paradigm, which will be very 

soon dominated by China. 

China's deeper integration into the world economy took place on 11 

December 2001, when become a member of World Trade Organization after 

protracted negotiations and significant changes to the Chinese economy. 

WTO officially commenced on 1 January 1995 under the Marrakesh 

Agreement, signed by 123 nations on 15 April 1994, replacing the General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT), which commenced in 1948.  

European Parliamentary Research Service (2018) identified most relevant 

shifting trends since mid twenty century, when the present rules-based global 

trading system was conceived. At this time world trading system looked very 

different. Tariffs were high and many quotas limited trade even further. From 

the 1960s and 70s, the US and the EU thus dominated the world‘s trade agenda 

in pushing for further liberalisation. It was from this position of undisputed 

political and economic dominance that the US decided to push for trade 

liberalisation. The establishment of the WTO fostered international trade and 

opened a new era characterized by the globalization.  

Facts and figures 

The United Nations (2019) predicts that global growth is expected to 

remain at 3.0 per cent in 2019 and 2020, however, the steady pace of expansion 

in the global economy masks an increase in downside risks that could 

potentially exacerbate development challenges in many parts of the World. 

Global economy risks include an escalation of trade disputes, an abrupt 

tightening of global financial conditions, and intensifying climate risks.  

Following mainstream IMF (2019) had revised global growth forecast 

for 2020 downward, partly because of the negative effects of tariff increases 

enacted in the United States and China. Its recommendation for both 

countries is to resolve cooperatively and quickly their trade disagreements 

and the resulting policy uncertainty, rather than raising harmful barriers 

further and destabilizing an already slowing global economy.  

OECD (2019) identifies as key factors behind the global slowdown 

the ongoing trade tensions, high policy uncertainty and a further erosion of 

business and consumer confidence. A disorderly Brexit is mentioned as a 

key risk, which could drag down growth, even more than currently 

expected. In addition, the OECD warns against risks from high public debt 

and low credit quality.  
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According to United Nations (2019) economic growth accelerated in 

more than half the world‘s economies in both 2017 and 2018. Developed 

economies expanded at a steady pace of 2.2 per cent in both years, and 

growth rates in many countries have risen close to their potential. Over the 

course of 2018, there was a significant rise in trade tensions among the 

world‘s largest economies. Moves by the United States to increase import 

tariffs have sparked retaliations and counter-retaliations. Global trade 

growth has lost momentum.  

During World Economic Forum (2019) following ten trends for the 

global economy in 2019 have been identified: 1. The US economy will growth 

2.6% in 2019, 2.- Europe‘s expansion will slow even more. Political 

uncertainty, including Brexit, are contributing to a decline in business 

sentiment, 3.- Japan‘s recovery will remain weak, and its economy will grow 

less than 1% in 2019, 4.- China‘s economy will keep decelerating in response 

to recent economic shocks, including the impact of US tariffs, 5.- Emerging 

market growth will decelerate to 4.6% in 2019, 6.- Commodities markets could 

be in for another volatility rollercoaster ride in 2019, particularly in oil markets, 

7.- Global inflation rates will remain close to 3.0%, 8.- The Fed will raise rates, 

and a few other central banks may follow, 9.- The US dollar will hold at current 

elevated levels for much of 2019. Nevertheless, the potential for volatility 

remains very high. Political uncertainty in Europe could be very negative for 

the euro and pound sterling. At the same time, it is expected that the 

renminbi/dollar rate will hold fairly steady just below the psychological level of 

7.0, and 10.- The risks of policy shocks have risen, but probably not enough to 

trigger a recession in 2019. Policy mistakes remain the biggest threats to global 

growth in 2019 and beyond. The simmering trade conflicts are dangerous, not 

because they have done damage but because they could easily escalate and get 

out of control. 

On a wider perspective, in the medium term the ESPAS (2015) sets out 

five global trends: 1.- The human race is growing older and richer with a 

growing middle class and widening inequalities, 2.- Economic weight and 

political power is shifting to Asia, 3.- A revolution in technologies and their 

applications transforms societies in almost every aspect, 4. Managing scarcity 

of resources becomes an increasing challenge, with rising energy consumption 

and shifting patterns of production, and 5.- The interdependence of countries, 

now a fact of global life, is not matched by strengthening global governance. 

The world order becomes more fragile and unpredictable.  

In this scenario OECD (2019b) revised growth downwards in almost 

all G20 economies, with particularly large revisions in the euro area in both 
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2019 and 2020. Additionally OECD identified following three main 

international economy trends: 1.- High policy uncertainty, ongoing trade 

tensions, and a further erosion of business and consumer confidence, 2.- 

Growth in China is projected to moderate gradually to 6% by 2020, and 3.- 

Substantial policy uncertainty remains in Europe, including over Brexit.  

For Forbes (2019) nowadays international economy is characterized 

by following trends: 1. Economists are predicting a softening of the U.S. 

economy, 2. Global growth is also tepid, 3. U.S.-China relations remain 

tenuous, 4. Investors are starving for yield, 5. E-Commerce grows at a torrid 

pace, 6. Central Banks will keep interest rates low, 7. Europe is in shambles, 

and 8. Oil prices will stabilize. 

International economic situation is strongly related with tourism 

industry. According to UNWTO (2019) international tourist arrivals grew 

6% in 2018, totalling 1.4 billion and it is expected international arrivals to 

grow 3% to 4% in 2019, more in line with historic growth trends. 

Results 

Gross domestic product is one of the most widely used measures of an 

economy‘s output or production. Although there are well founded 

drawbacks of this macroeconomic indicator, GDP growth rate is probably 

the single best indicator of economic growth, and thereby it will be used to 

provide a representative forecast of international economy trends. 

Contributions of most relevant international economic institutions 

have been taken into consideration, by applying a comparative analysis 

methodology, in order to obtain a balanced GDP forecast.  

Following table shows the World Bank, International Monetary Found 

and the Organisation for Economic Co-operation and Development 

estimated GDP values and GDP forecast.  

Figure 2: Real GDP: Annual estimates and forecasts (Percent change). 
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Source: Self-elaboration based on World Bank (2019), International 

Monetary Found (2019) and OECD (2019b). 

The United Nations (2019b) downgraded its forecast for world 

economic growth, announcing that it expects overall growth of 2.7 percent 

this year and 2.9 percent in 2020. The United Nations predicts for 2019 that 

the United States' economy will grow at 2.3 percent, while the European 

Union's overall economy will expand at 1.5 percent, Japan at 0.8 percent 

and Russia at 1.4 percent. Meanwhile, the developing economies as a group 

will expand at 4.1 percent, with Latin America and the Caribbean bringing 

up the rear with growth of just 1.1 percent. 

Over the last couple of centuries the world economy has experienced 

sustained positive economic growth, and over the same period, this process 

of economic growth has been accompanied by even faster growth in global 

trade. Furthermore countries with higher rates of GDP growth also tend to 

have higher rates of growth in trade. Following figure shows the empirical 

evidence on the link between global trade and economic growth, via the 

gravity data representation of average annual change in real GDP per capita 

versus average change in export volumes during a 70 years period. (Our 

World in Data, 2018) 

Figure 3: Growth of income versus trade (1945-2014) and global trade growth 

evolution and forecast. 

Source: Self-elaboration based on World Bank (2019) and Our World in Data 

(2018). 

Conclusion 

It has been observed a tendency for institutions that missed the 

warning signs before the last financial crisis (2008 recession) to overcook 
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their doomsayer‘s warnings as they consider the potential for another one. 

(The Guardian, 2019) 

Although it is a fact that international economy expands in 2019 and 

there is a consensus on positive GDP growth projections in 2020, 

international institutions state mayor concerns. 

The global economy is facing a confluence of risks, which could severely 

disrupt economic activity and inflict significant damage on longer-term 

development prospects (United Nations, 2019). For IMF (2019b) activity 

softened in 2019 amid an increase in trade tensions and tariff hikes between the 

United States and China, a decline in business confidence, a tightening of 

financial conditions and higher policy uncertainty across many economies. 

Global trade conflicts will deepen due to US-China trade tension. It is 

expected further uncertainty and risk of escalating into a wider trade 

conflict. Additionally Brexit will contribute to Eurozone uncertainty.  

Mainstream economists and all international economic institutions 

predict the world economy will expand at a steady pace in 2019 and 2020, 

nevertheless there is no consensus on accurate projections. 

Taken into consideration previous analyses and particularly 

international economic institutions quantitative and qualitative predictions, 

it has been calculated following balanced GDP forecast.  

Figure 4: Balanced GDP forecast. 

Source: Self-elaboration based on World Bank (2019), International Monetary 

Found (2019) and OECD (2019b). 
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GiriĢ: Bildiyimiz kimi ―Ġnvestisiya konsepsiyası‖ anlayıĢı beynəlxalq 

investisiya hüququnun əsas elementidir. Ġnvestisiya—gəlir (mənfəət) və ya 

sosial səmərə əldə etmək məqsədi ilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət növləri 

obyektlərinə qoyulan maliyyə vəsaitindən, habelə maddi və intellektual sər-

vətlərdən ibarətdir. Belə vəsait və sərvətlər aĢağıdakılardır: pul vəsaiti, məq-

sədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və digər qiymətli kağızlar; 

daĢınar və daĢınmaz əmlak (binalar, qurğular, avadanlıq və» baĢqa maddi 

sərvətlər); müvafiq qaydada rəsmiləĢdirilmiĢ elmi-təcrübi və digər intellek-

tual sərvətlər; bu və ya digər istehsal növünün təĢkili üçün zəruri olan ancaq 

patentləĢdirilməmiĢ, texniki sənədləĢdirmə, vərdiĢ və istehsalat-təcrübəsi 

kimi tərtib edilmiĢ texniki, texnoloji, kommersiya və digər biliklərin məc-

musu («non-hau»); torpaqdan, sudan və digər ehtiyatlardan, binalardan, qur-

ğulardan, avadanlıqdan istifadə hüquqları, habelə müəlliflik hüququndan 

irəli gələn və baĢqa əmlak hüquqları;baĢqa sərvətlər [1, s. 1]. 

Ġnvestisiya anlayıĢı, xüsusilə çoxtərəfli ikitərəfli saziĢlər üzrə hüquq 

və öhdəliklərin müəyyənləĢdirilməsi məzmununu kəsb edir. Beynəlxalq in-

vestisiya hüququnda qorunma mexanizmlərindən, mübahisələrin həlli, arbit-

rajdan istifadə etmək üçün iqtisadi fəaliyyət hakimiyyətin qəbul edilməsi 

fəaliyyəti "investisiya" kimi xarakterizə olunur. Konsepsiya ilə bağlı möv-

cud olan müxtəlif konkret fikirlər, doktrinalar, çoxtərəfli və ya ikitərəfli sa-

ziĢlər, milli qanunvericilik, qaynaqları 'investisiya' anlayıĢının konseptual 

mənasını təyin etmək üçün kifayət etmir. Qeyd edək ki, Ġkinci Dünya müha-

ribəsinə qədər ölkələrin iqtisadi əlaqələri ümumiyyətlə suveren səlahiyyətlər 

çərçivəsində tənzimlənmiĢdir. Ġkinci Dünya müharibəsindən sonra isə iqtisa-

di münasibətlər həqiqətən beynəlxalq bir ölçüyə qovuĢdu. Bu çərçivədə 

dünya iqtisadiyyatına xarici sərmayə qoyuluĢları 1950-ci illərdən bəri Ġkinci 

Dünya müharibəsindən sonra Avropanı yenidən qurmaqla intensivləĢməyə 

baĢladı. Bu gün xarici investisiyalar zəngin sənayeləĢmiĢ ölkələr və inkiĢaf 

etməkdə olan ölkələr üçün iqtisadi həyatda mühüm yer tutur. Bir ölkədə xa-

rici investisiyaların mövcudluğu və ölçüsü bu ölkənin bazarlarının etibarlılı-

ğını göstərir. Bu da milli iqtisadiyyata kömək edir. Ölkələr üçün belə bir 

konsepsiyanın məzmununu müəyyən etmək vacibdir. Xarici investisiyaların 

əhəmiyyətinə baxmayaraq, xarici investisiyalar üzrə tədqiqatlarda "investisi-

ya yatırımı" nın ümumi təsvirinin olmadığı müĢahidə olunur və təriflərin 

əsasən müvafiq tənzimləmə çərçivəsində formalaĢdığı görülür. Bu araĢdır-

mada 'investisiya çalıĢması konsepsiyasının təsviri müxtəlif mənbələrdən 

təqdim olunmağa çalıĢılacaqdır. Ümumi investisiya konsepsiyası A.Konsep-

siyanın qeyri-müəyyənliyi Beynəlxalq hüquqda xarici investisiyanın tərifi 

yoxdur. Əslində bir çox beynəlxalq konvensiyalarda xarici investisiyanın tə
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rifi qəsdən daxil edilmir, bəzi ikitərəfli razılaĢmalarda müqavilə çərçivəsin-

də xarici investisiyalar müəyyənləĢdirilir. Ġnvestisiya üzrə beynəlxalq mü-

qavilələr, müqavilə müddəaları. Bu kontekstdə 'xarici investisiyanın qoru-

nan təsviri qorunub saxlanılır və bu səbəblə təriflər məqsədinə görə dəyiĢir. 

Bəzi arbitraj qərarları da investisiyanın olub-olmadığını, investisiyanın tə-

sviri etdi. Ancaq bu təriflər yalnız müvafiq investisiya müqaviləsi ilə təmin 

edilmiĢ müdafiə çərçivəsində qəbul edilir. Bununla belə, xarici investisiyalar 

konsepsiyası investisiya müqavilələrində müəyyən edilmiĢ anlayıĢlardan 

daha geniĢ anlayıĢdır. Ġnvestisiya konsepsiyası beynəlxalq hüquqa müəyyən 

edilməməsinə baxmayaraq, investisiya sahəsinə daxil edilə bilən bəzi 

elementlər hərəkət aĢkarlanması mühakimə edilə bilər. Beynəlxalq hüquqda 

xarici investisiyanın mənbələri, çoxtərəfli müqavilələr, regional saziĢlər, 

ikitərəfli müqavilələr, beynəlxalq prinsiplər, hüququn ümumi prinsipləri, 

məhkəmə qərarları, arbitraj mükafatları və sdoktrina. Türk hüququ baxımın-

dan fərqlənmə zərurəti yarandıqda, xarici investisiyalar haqqında tənzimlə-

mələri milli qanunvericiliyə və beynəlxalq müqavilələrə resurslar baxımın-

dan ayırmaq olar. Beynəlxalq investisiya hüququnda ənənəvi yanaĢma, in-

vestisiya qorunması kontekstində qorunan elementlərin "mallar, hüquqlar və 

mənfəətlər" olduğunu bildirir. Bu üç elementi investisiya çərçivəsində qiy-

mətləndirdi. Ancaq bu üç element 1960-cı illərdən etibarən qeyri-kafi sayıl-

dı və daha ümumi bir çərçivədə investisiya anlayıĢını təyin edən iqtisadi ya-

naĢmalar önə çıxdı. Ən sadə tərifində investisiya mənfəət və ya gəlir əldə et-

mək məqsədilə fiziki və ya hüquqi Ģəxs tərəfindən resursların təmin edilmə-

sidir ".Ġnvestisiya müddəti, adətən, investisiya edən fiziki və ya hüquqi Ģəxs 

tərəfindən qəbul edilən qanuni hərəkətlərə aiddir (proses və ya əməliyyat). 

Ġkinci qrup, 'investisiyanı belə bir Ģəkildə' yataqda olanları əhatə edən 'in-

vestisiya' deyə Ģərh edənlərdən ibarətdir. Nəhayət, üçüncü qrup "investorla-

rın investisiyaları" termini "maliyyə yatırımı" kimi Ģərh edənlərdir. "Ġqtisadi 

investisiya" deməkdir "a sermaye ehtiyatlarını, yəni istehsal vasitələrinin 

məbləğinin artırılması məqsədilə edilən xərclər aiddir. Bu tərif, baĢqalarına, 

digər məhsulların istehsalında istifadə olunan mallara da aiddir [4]. 

Bir fəaliyyətin investisiya olaraq qəbul edilməsi üçün, resursların kö-

çürülməsi, uzunmüddətli fəaliyyət, gəlir məqsədlərinin mövcudluğu, inves-

torun fəaliyyətə qoĢulması və risk elementinin yerləĢdirilməsi kimi beĢ əsas 

meyar müəyyən edilmiĢdir. Ġkinci yanaĢmada "investisiya alın" konsepsiyası 

olduqca geniĢ Ģəkildə iĢlənir və hər bir məsələ bu anlayıĢa daxil edilə bilər. 

Bu yanaĢmada, məsələn, fərdi baxımdan yeni bir Ģeydir. Digər tərəfdən, ma-

liyyə investisiyaları, istiqrazlar, istiqrazlar və oxĢar qiymətli kağızlar, ipote-

kalar və taĢınmazlar kimi maliyyə alətlərinin mübadilə edilməsinin daha ge-
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niĢ bir tərifini göstərir. edir. Bundan əlavə, maliyyə investisiyası dövriyyəsi 

investorlar tərəfindən iĢ adamları tərəfindən edilən və real investisiyalara 

aiddir mövqeyində onu qeyri-real investisiyalardan ayırmaq üçün istifadə 

edilməkdədir. Konsepsiyanın əhatəsini müəyyənləĢdirin. Bizim fikrimizcə, 

yuxarıda göstərilən üç yanaĢmanın hamısını əhatə etmək üçün kifayət qədər 

geniĢdir. Bununla belə, bütün kapital axınları deyil, investisiyalar hesab edi-

lir. Məsələn, xarici yardımlar sermayenin baĢqa bir ölkəyə axın etməsinə 

imkan verir, lakin bu, dividendlər, pul gəlirləri Ģəklində qaytarma təmin et-

mir. Resursların baĢqa bir ölkəyə köçürülməsi birbaĢa investisiya və ya do-

layı yolla investisiya forması ola bilər. BirbaĢa investisiyalar maddi və qey-

ri-maddi bu aktivlərin sahibinin nəzarəti altında aktivlərin bir ölkədən digə-

rinə köçürülməsi tamamilə və ya qismən. Tərifi, mənĢə ölkəsini ev sahibi öl-

kədən daha da müəyyənləĢdirmək Ģirkətin səhmlərinin müəyyən hissəsini 

investorlar tərəfindən və ya kapital köçürmələri və ya birləĢmələr, köçürmə-

lər, özəlləĢdirmə təcrübələri və ya birgə müəssisələr Ģəklində ötürməklə. Pu-

lun sərmayə qoyuluĢu üçün dolayı sərmayələr istifadə olunur. 

BaĢqa sözlə, ölkənin pul və kapital bazarları tərəfindən beynəlxalq ka-

pital bazarları tərəfindən buraxılmıĢ səhmlər və istiqrazlar kimi maliyyə 

alətlərinin alınması yolu ilə edilən investisiyalar "dolayı sərmayələr" olaraq 

adlandırılır. Bu çərçivədə, banklar və ya qarĢılıqlı fondlar kimi vasitə təĢki-

latları tərəfindən dolayı yolla edilən investisiyalar qiymətli kağızlar və sahi-

bin aktiv idarə edilməsi və nəzarətini tələb etməyən digər maliyyə aktivləri. 

BirbaĢa investisiyalar və dolayı investisiyalar arasında heç bir fərq olmadı-

ğını iddia etsə də, bu fikir qəbul edilə bilməz. Ġdarəetmə onların təsnifatında 

nəzarət və sahibkarın dözümlülük və iĢtirak payı riskinin dərəcəsi olaraq rast 

gəlirik. Ġnvestisiyanın qorunmasında fərqlər var. Portfel investisiyalarında, 

investorun xəbərdar etməsi lazım olan adi kommersiya riskləri nəzərə alınır 

və investisiya beynəlxalq konvensiya qanununa uyğun olaraq aparılır. Bun-

dan əlavə, birbaĢa investisiyalarda, investor ev sahibi ölkədə fiziki olaraq iĢ-

tirak etməlidir, dolayı investisiyalar isə investorun ev sahibi ölkədə fiziki 

olaraq iĢtirak etməsinə ehtiyac yoxdur. BaĢqa sözlə, xarici investor birbaĢa 

investisiyalar təĢkil edir. Lakin, zaman keçdikcə xarici investisiyaların art-

ması ilə bu konsepsiyanın əhatə dairəsi geniĢlənmiĢ və dolayı yolla investi-

siyaların daxil edilməsinə baĢa düĢülmüĢdür. Əvvəllər bir ölkədə olan əcnə-

bi, o ölkədəki fiziki malların qorunması ilə əhatə olunacağı, xarici sərmayə-

lərin qorunması çərçivəsində qiymətləndirildiyi, zaman keçdikcə bütün xari-

ci varlıqların qorunmasıyla baĢladı. Bu nöqtədə, patent markası və ticarət 

adı kimi royalti xarici investisiyalar konsepsiyasında nəzərə alınmağa baĢ-

landı və hətta kreditlər və kreditlər kimi dəyərlər bu konsepsiyaya daxil edil-

di. Bununla yanaĢı, bu gün belə olsa da, ev sahibliyi ölkəsində idarə olun-
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masında xarici investorun hüquqları investisiya konsepsiyası çərçivəsində 

görülür. Xarici hüquqi qaynaqlar 

Aparılan tədqiqatlardan aydın oldu ki, investisiya konsepsiyası çoxtə-

rəfli sərmayə müqavilələri, ikitərəfli investisiya müqavilələri və beynəlxalq 

arbitraj qərarları, beynəlxalq arenada investisiya yatırma anlayıĢına daxil 

olan elementləri müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilən əsas mənbələrdir. 

Çoxtərəfli müqavilələr. Xarici investisiyaların artması və inkiĢafı çoxtərəfli 

investisiya müqavilələrinin bağlanmasına gətirib çıxardı. Ġnvestisiya bütün 

aspektləri ilə Çoxtərəfli investisiya müqaviləsi tənzimləməsə də, investisiya-

nın müxtəlif aspektlərini tənzimləyən çoxtərəfli müqavilələr var. Məsələn, 

Ġnvestisiya Mübahisələrinin həllinin Beynəlxalq Mərkəzi ( Ġnvestisiya mü-

bahisələrinin həlli üçün Beynəlxalq Mərkəz ICSID və Çoxtərəfli Ġnvestisiya 

Zəmanət Agentliyi və MĠG). 

A) Ġnvestisiyaların qorunması ilə bağlı saziĢ müqavilələri, Enerji Xar-

tiyası Konvensiyası 

Enerji Xartiyası AntlaĢması. ECT) yalnız energetika sektoruna qoyu-

lan investisiyalardan ibarətdir. Çoxtərəfli investisiya müqavilələrində, ümu-

miyyətlə, investisiya konsepsiyasının mənasını geniĢləndirməyə meyl var. 

Təriflərdə, ev sahibliyi edən ölkənin qanununa uyğun olaraq hər cür aktivin 

mal olması investisiyalar ola bilər və bəzi elementlər nümunə ola bilər. Söz 

mövzusu müqavilələrdən Türkiyənin tərəf olduğu və beynəlxalq investisiya 

hüququnda ciddi əhəmiyyəti haiz ECT, MIGA və ICSID'de investisiya anla-

yıĢı, aĢağıdakı Ģəkildə ələ alınmıĢdır: Müqavilənin 1/6 hissəsi. bu cür inves-

tisiyaların bu cür daxilində qiymətləndiriləcəyi məqalə. Bu kontekstdə, in-

vestisiya investor tərəfindən məxsus olan və ya nəzarət edilən hər hansı bir 

aktivi, ya da birbaĢa və ya dolayısı ilə aiddir: Maddi və qeyri-maddi mallar, 

daĢınar və daĢınmaz mallar və icarə, ipoteka, haciz, zəmanət kimi hər cür 

mülkiyyət hüquqları; Bir Ģirkətin və ya biznes təĢkilatının, yaxud bir Ģirkətin 

və ya iĢgüzar təĢkilatın səhmləri istiqrazlar, istiqrazlar yaxud digər iĢtirak 

formaları və istiqrazlar və Ģirkətin və ya təsərrüfat subyektinin digər borcları 

Ġqtisadi dəyər və razılaĢmaya əsasən pul tələbləri və icra tələbləri; Fikri mül-

kiyyət. Enerji sektorunda həyata keçirilən hər hansı bir iqtisadi fəaliyyət 

üçün qazanc, mənfəət və bənzər gəlirlər qanunla və ya müxtəlif müqavilə-

lərlə tanınan hüquqlara daxildir. Bu təsvirdə, ümumi olaraq, investisiyaların 

ümumi olaraq ICSID-də qəbul edilən investisiyalardan daha geniĢ bir fəaliy-

yət növü nəzərdə tutulur. MĠQA-nın məqsədi Razılığa gələn Dövlətlərdəki 

investorları, siyasi riskləri də daxil olmaqla, qeyri-kommersiya xarakterli 

risklərdən qorumaqdır. Bir investisiya MIGA altında investisiya kimi qəbul 

oluna bilmək üçün "uyğun investisiyMüqavilənin 12-ci maddəsi müvafiq in-
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vestisiyanın elementlərini bildirir. Beynəlxalq investisiya hüququnda ən mü-

hüm sənədlərdən biri ICSID Konvensiyasıdır və ICSID arbitrajı beynəlxalq 

investisiya mübahisələrinin həllində ən çox istifadə edilən mübahisələrin 

həlli üsuludur. Bir investisiyadan qaynaqlanır  

Tərəflərin ICSID arbitrajına müraciət etməsi üçün aralarında olan mü-

bahisələr 'investisiya mübahisəsi' olmalıdır. Buna görə, ICSID çərçivəsində 

"investisiya" anlayıĢı əsas məsələdir. Konvensiyada konsepsiyanın əsas ro-

luna qarĢı ICSID Konvensiyasına Ġnvestisiya tərifi daxil edilməyib və inves-

tisiya tərifi ikitərəfli investisiya müqavilələrinə qoyulmuĢdur. Konvensiyaya 

sərmayə qoyuluĢunun müəyyən edilməməsi xarici investorları qəbul edən 

dövlətlər və investorlar üçün hüquqi bir təhlükəsizlik məsələsidir. Ġnvestisi-

ya tərifinin Konvensiyaya daxil edilməməsinin əsas səbəbi konsepsiya sahə-

sini lazımsız olaraq məhdudlaĢdırmaq lazım deyil. Tərifin olmaması investi-

siya konsepsiyasının rahatlığı və funksionallığı təmin edir. Buna baxmaya-

raq ICSID arbitrliyi beynəlxalq investisiya mübahisələrində tez-tez istifadə 

olunur və mübahisənin mübahisəyə əsaslanmasından əvvəl hakimlərin möv-

cud olub-olmaması olub. Konvensiyada tərifin olmaması arbitraj məhkəmə-

lərinə sahibkarlar olub-olmadığını müəyyənləĢdirmək üçün investisiya kon-

sepsiyasına bir yanaĢma tətbiq etməyə səbəb oldu. 

  Görüldüyü kimi, beynəlxalq investisiya hüququnda çox vacib bir ye-

rə malik ĠCSĠD və MĠQA kimi müqavilələrdə investisiyanın təsviri olmayıb. 

EKT-də investisiya konsepsiyası olmayan bir təsirə baxmayaraq, "investisi-

ya esinde" konsepsiyası çərçivəsində nəzərə alınan elementlər müqavilə çər-

çivəsində ifadə edilir. Bu nümunələrdə, maddi və qeyri-maddi mallar, bu 

mallara iqtisadi dəyər, pul dəyərləri ilə bağlı iddialar və birbaĢa və ya dola-

yısı ilə sahib olan və ya nəzarət edilən hər cür aktivlər kimi geniĢ elementlər 

'investisiyalar' hesab edilir. Ġnvestisiyanın tərifi ICSID Konvensiyası ilə mü-

əyyən edilməməsinə baxmayaraq, mübahisə Konvensiyaya uyğun olaraq in-

vestisiya mübahisələrinin həlli üçün yaradılan Mərkəzin yurisdiksiyasını qə-

bul etmək üçün "investisiya mübahisəsi" olmalıdır. Sərmayənin sоsiаl-iqti-

sаdi məzmunu dedikdə sərmayə ümumi dахili məhsulun tərкibində bir коm-

pоnеnt кimi çıхıĢ еdir və о hər bir cəmiyyətdə iqtisаdi inкiĢаfа nаilоlmаq və 

milli sərvətin аrtırılmаsınıtəmin еtməк üçün zəruridir. Bеlə кi, mакrоiqtisаdi 

tаrаzlıq və məĢğulluğun səviyyəsi iqtisаdiyyаtа qоyulаn sərmayə həcmi ilə 

əlаqədаrdır. Hər bir dövlət sərmayə qоyuluĢunuаrtırmаğаvə bunun dа nəti-

cəsində ÜDMvə milli gəliri аrtırmаğаçаlıĢır. Cəmiyy ət miqyasında iqtisаdi 

inкiĢаfı nоrmаl dаvаmеtdirməк üçün əldə оlunаn gəlirin bir qismi yеnidən 

istеhsаlа yönəldilməlidir. Iqtisаdi cəhətdən inкiĢаfеtmiĢ ölкələrdə ÜDM-dа 

investisiya qоyuluĢlаrının хüsusi çəкisi 50%-dən 45%-ə qədər tərəddüd еdir. 

Bu baxımdan, hər bir ölкənin iqtisаdi inкiĢаf səviyyəsi sərmayə qоyuluĢ-
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lаrınа аyrılаn vəsаitlərin хüsusi çəкisi ilə müəyyən оlunur. Sərmayə qоyu-

luĢlаrı çохоlаn ölкələrdə iqtisаdi inкiĢаfın səviyyəsi də yüкsəкоlur. Müаsir 

iqtisаdi ədəbiyyаtlаrdа sərmayə qоyuluĢlаrının həcmi və səviyyəsini Ģərtlən-

dirən bir sırааmillər göstə- rilmiĢdir. Müvafiq аmillərdən аsılıоlаrаq sərma-

yə qоyuluĢlаrının хüsusi çəкisi аĢаğıvə yuхаrı оlа bilər. Həmin аmillərə iĢ-

sizliк səviyyəsi, istеhsаlın səviyyəsinin aĢa ğı düĢməsi və s. aiddir. Ümumi-

likdə reallaĢdırılan sərmayə qоyuluĢlаrı istеhsаlın həcminin аrtmаsını  təmin 

еtməlidir. Qeyd olunan m əqam investisiya qoyuluĢu ilə əlaq ədar tətbiq оlu-

nаn yеni аvаdаnlıq və tехnаlоgiyаlаrın həmtехniкi, həm də iqtisаdi cəhətdən 

səmərəli оlmasını Ģərtl əndirir. Bu baxımdan, sərmayə qоyuluĢlаrı əsas ən 

aĢa ğıdakı istiqаmətl ərdə həyаtакеçirilir: 

• əsаs fоndlаrın gеniĢ təкrаr istеhsаlına investisiyalar. Bu istiqamətd ə

reallaĢdırılan investisiyalara каpitаl qоyuluĢlаrı dа dеyilir кi, о dа özlüqünd 

ə bir nеçə yеrə bölünür: yеni tiкinti хərcləri, bərpахərcləri, mоntаğхərcləri 

və s.  

• dövriyyə fоndlаrınа investisiyalar. Burаyа хаmmаl, mаtеriаl və s.

istiqamətində yönəldilən vəsaitlər dахildir. 

Sərmayəхərcləri iqtisаdiyyаtdа каpitаl аrtımını təmin еdən və məhsul 

bоlluğu yаrаdаn хərclərdir. Bununla yanaĢı sərmayə хərcləri milli gəlirlə və 

məĢğulluq ilə birbаĢа əlаqədаrdır. Bu əlаqə düz mütənаsibdir. Yəni iqtisа-

diyyаtdа sərmayə qоyuluĢu həyаtа кеçirən zаmаn milli gəlir və məĢğulluq 

səviyyəsi yüкsəlir. Yığım isə sərmayə аrtımının tərsidir. Bеlə кi, yığım əldə 

оlunаn mənfəətin bir hissəsinin еhtiyаtкimi tоplаnmаsını ifаdə еdirsə, sər-

mayə əldə оlunаn vəsаitlərin istеhsаlа qоyulmаsıvə istifаdəsini ifаdə еdir. 

Hər bir dövlətdə müxt əlif sоsiаlхаrакtеrli prоblеmlər mеydаnа gəlir. MəĢ-

ğulluq buprоblеmlərin içərisində ən qаbаrıq müĢаhidə оlunаnıdır. Bеlə кi, 

xüsusil ə кеçid dövründə buprоblеm dаhакəsкin хаrакtеr аlır və оnun təmini 

dövlət səviyyəsində zərurətə çеvrilir. Bubахımdаn həyаtа кеçirilən sərmayə 

qоyuluĢlаrının müsbət nəticələrindən biri də məĢğulluq prоblеminin həlli ilə 

bаğlıdır. BaĢqa sözl ə des ək, sərmayə qоyuluĢlаrındа sоn məqsəd mакsi-

mum mənfəət əldə еtməкdirsə, оnа nаil оlmаğın bаĢlıcа vаsitəsi məĢğulluq 

prоblеmini müəyyən mənаdаtənzimləməкdir. Dаhа dəqiq ifadə etmiĢ olsaq 

sərmayə qоyuluĢunun buprоblеmin həllində rоluоndаn ibаrətdir кi, həyаtа 

kеçirilən yеni investisiya qoyuluĢları, iĢ qüvvəsinə tələbi zərurətə çеvirir. 

Аncаq bir cəhəti də qеyd еtməкlаzımdır кi, müəyyən tехniкi vərdiĢlərə və 

qаbiliyyətə mаliкоlаn əməк qаbiliyyətli insаnlаrın dövrün tələbinə cаvаb vе-

rə bilməməsi iĢlə təmin оlunmаdаmüəyyən çətinliкlər yаrаdır. Bunа bахmа-

yаrаq sərmayə qоyuluĢu sоn nəticədə məĢğulluq prоblеminin həllinə müsbət 

təsir göstərir. Qеyd еtməкlаzımdır кi, cəmiyyətin tələbаtındаn аsılıоlаrаq is-
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tеhsаlın gеtdiкcə gеniĢləndirilməsi və iqtisаdiyyаtdа yеni struкtur dəyiĢiк-

liкlərinin həyаtа кеçirilməsi sərmayə qоyuluĢlаrının həcmindən хеyli аsılı-

dır. Sərmayə qоyuluĢ- lаrı sоsiаl-iqtisаdi inкiĢаfın əsаs mакrоiqtisdi göstəri-

cilərinin gеtdiкcə yüкsəldilməsinə, əhаlinin mаddi-mənəvi həyаt səviyyəsi-

nin yахĢılаĢdırılmаsınа və ümumiliкdə iqtisаdiyyatın аrtım tеmpinə öz təsi-

rini göstərir. Bubахımdаn ÜDM-un struкturundа əsаsən аpаrıcı sаhələrin rо-

lunun gеtdiкcə аrtırılmаsı dаhаməqsədəuyğundur. Sərmayə qоyuluĢunun 

əsаs məqsədlərindən biri də məhzmаddi istеhsаl sаhələrində prоpоrsiоnаllığı 

təmin еtməкdən ibаrətdr. InкiĢаfеtmiĢ ölкələrin təcrübəsi göstərir кi, ÜDM-

un 65 %-dən çохu sənаyеvə кənd təsərrüfаtının pаyınа düĢür. Rеspubliка-

mızdа isə bu göstərici qənaətbəxĢ deyildir. Bubахımındаn ölk ə d ə həyаtа 

кеçirilən sərmayə qоyuluĢlаrının struкturundа müvafiq dəyiĢiкliкlərin аpа-

rılmаsı məqsədəuyğun olardı. Bеlə кi, sənаyе istеhsаlındа nеft- qаz hаsilаtı 

ilə yаnаĢıоlаrаq, onun digər sаhələrinin, həmçinin аqrаr sекtоrun sürətli in-

кiĢаfını təmin еtməкməqsədilə sərmayə qоyuluĢlаrının yönəldilm əsi məqsə-

dəuyğun оlаrdı. Sərmayə ilə mühim mакrоiqtisаdi göstərici оlаn ÜDM аrа-

sındа dа qаrĢılıqlı əlаqə mövcuddur. Bеlə кi, iqtisаdi ədəbiyyаtlаrdа tеz-tеz 

rаst gəlin ən investisiya mul- tipiкаtоru аnlаyıĢı, məhz sərmayə qоyuluĢlа-

rının аrtımı ilə ÜDM-un аrtımı аrаsındакı əlаqəni хаrакtеrizə еdir. 

C.M.Кеyns ə görə multipiкаtоr sərmayə h əcminin dəyiĢilməsindən аsılı

оlаrаq оlаrаq, ÜDM-in dəyiĢilməsini göstərən əmsаldır. Yəni, Multipiкаtоr

(M) = ∆ ÜDM/ ∆ Sərmayə. Buradan aydın olur ki, sərmayə ilə ÜDM аrаsın-

dа mütənаsiblik vаrdır. Bеlə кi, sərmayə аrtmаsı nəticəsində ÜDM də аrtır.

Yuхаrıdа qеyd оlunаnlаr bir dаhа sübut еdir кi, sərmayə qоyuluĢlаrının iqti-

sаdi inкiĢаfdа rоlu dаnılmаzdır. Milli iqtisаdiyyаtdа iqtisаdi inкiĢаf nаminə

rеаllаĢdırılаn sərmayəlаr dövlətin əhəmiyyətli hissəsi büdcə hesabına maliyy

ələĢdirildiyindən, vеrgi gəlirlərinin аrtımı sərmayəхərclərinin аrtımı üçün

zəmin yaradır. Кеçid dövründə bаĢ vеrən dəyiĢiкliкlərə uyğun оlаrаq sоsiаl

infrаstruкturun tənzimlənməsində də dövlətin rоluvə funкsiyаsı gеniĢdir.

Sоsiаl infrаstruкtur оbyекtlərinin təкmilləĢdirilməsi və оnlаrın dаhа dа inкi-

Ģаf еtdirilməsində sərmayə qоyuluĢlаrının rоlutехnаlоgiyаlаrın cəlbоlun- 

mаsındа özünü göstərir. Yеni tехnаlоgiyаlаr tətbiq оlunаn m əkanda mahiy-

yətcə yeni olan vərdiĢl ərin yaranması əhаlinin intеllекtuаl səviyyəsinin yüк-

səldilməsində müsbət rоl оynаyır. Həm də yеni tехnаlоgiyаlаrın кülli miq-

dаrdа vəsаit tələb еtməsi оnlаrın müхtəlif mənbələr hеsаbınа sərmayə fоr-

mаsındа rеаllаĢdırılmаsı dövlət üçün dаhа məqsədəuyğun vаriаntа çеvrilmiĢ

оlur. Beləliklə, investisiya qoyuluĢu nəinki iqtisadi, habelə sosial problemlə-

rin həlli baxımından da əlveriĢli vasitədir. Bu baxımdan, milli iqtisаdiyyаtın

fоrmаlаĢmаsındа və оnun inкiĢаfındа sərmayəlаr mühüm rоlаmаliкdir. Оn-
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lаrın məhdudluğu isə həyаtакеçirilən invеs- tisiyа qоyuluĢlаrındаn dаhа sə-

mərəli istifаdəni Ģərtləndirir. 

Ġkitərəfli investisiya razılaĢmalarında, müqavilə çərçivəsində "investi-

siyanın" müəyyənləĢdirilməsində dörd fərqli üsul izlənilə bilər: investisiya-

sını onun aktivlərinə əsaslanan üsulla müəyyənləĢdirmək; investisiyanın xü-

susiyyətlərinə əsaslanan investisiyanı müəyyənləĢdirən toptoloji metodu; 

hansı elementləri investisiya hesab edilə bilər. Ġnvestisiya investisiya anlayı-

Ģı termini, müəyyən aktiv və əməliyyatları investisiyalar çərçivəsində istisna 

etmək məqsədilə tətbiq olunan investisiya tərifinin əhatəsini məhdudlaĢdır-

maqla müəyyən edilə bilər. 

Türkiyənin tərəf olduğu ikitərəfli investisiya andlaĢmalarında da bu 

çərçivədə, eynilə çox tərəfli müqavilələrdən olduğu kimi 'yatırım'a bağlı bir 

tərif verilmədiyi, ancaq hansı dəyərlərin' investisiya 'olaraq qəbul edəcəyinin 

seçmə yolu ilə sayıldığı görülməkdədir. Bundan əlavə, ilk üç üsuldan hansı 

istifadə olunmasından asılı olmayaraq, dövlətlərin bir çox müqavilələrində 

"investisiya" anlayıĢından bəzi aktiv və ya əməliyyatlar istisna olmaqla, 

məhdudlaĢdırma metodu tətbiq olunur. Məbləğin məhdudlaĢdırılması, ümu-

miyyətlə, iqtisadi mənfəət üçün qeyri-əldə edilmiĢ daĢınar və daĢınmaz əm-

lak üçündür. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ölkəmiz keçmiĢdən günümüzə 

qədər olan tərəflərin ikitərəfli investisiya müqavilələrinin strukturu ümumiy-

yətlə ümumi xüsusiyyətlərə malikdir və bu müqavilələrdə " ekvivalent və ya 

ekvivalent hüquqi konsepsiyalar istifadə olunur. Göründüyü kimi, ikitərəfli 

investisiya müqavilələri lisenziyalar, icazə və ya qanunla verilən hüquqlar, 

təbii ehtiyatların tədqiq edilməsi və istifadəsi, istehsal hüquqlarına, məhsul-

ların istifadəsi və satma hüquqlarına aiddir. Lakin yuxarıda qeyd olunduğu 

kimi, bir çox ikitərəfli investisiya müqavilələrində "investisiyanın" təsviri 

hər cür aktivləri əhatə etmək üçün geniĢləndirilmiĢdir. Ġkitərəfli investisiya 

razılaĢmalarında edilən investisiyanın tərifində, ümumiyyətlə, ev sahibi öl-

kənin qanunvericiliyinə uyğun və ya bənzər olduğu bildirilir. Arbitraj ikitə-

rəfli və ya çoxtərəfli investisiya müqavilələrinin pozulması iddiaları üçün is-

tifadə edildikdə, arbitraj məhkəmələri bir fəaliyyətin investisiya hesab edilə 

biləcəyini müəyyən etmək üçün bir sıra elementlərə diqqət yetirir. Ev sahibi 

ölkənin iqtisadiyyatına qatqı, zaman, risk, bu elementlərin xarakteri və dərə-

cəsi, mənfəət və mənfəətin müntəzəmliyi, investisiyanın qanuni olması, yax-

Ģı niyyətlə əldə edilmiĢ əmlak və qəbul edilən ölkənin qanunvericiliyinə uy-

ğun olaraq investisiyalar, Qeyd edildiyi kimi, iqtisadiyyata olan töhfələr 

"diqqətə layiqdir". Ġnanır ki, bunlardan bəziləri investisiya təĢkil edən ele-

mentlərdir. Tərəflər arasındakı ikitərəfli investisiyalar, tərifindən bu yana 

Müqavilə zamanı komitə bu tərifə əsasən qiymətləndirmə aparmalıdır. An-
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caq ikitərəfli investisiya razılaĢması olmadıqda və ya ikitərəfli investisiya 

razılaĢması mövcud olduqda və mübahisə ikitərəfli razılaĢma çərçivəsində 

investisiya olaraq qəbul edilmirsə, nümayəndə heyəti mərkəzin səlahiyyəti-

nə aid olmadığı üçün və ĠSPSĠD Konvensiyası mənasında investisiyanın 

olub-olmadığı üçün nümayəndə heyəti bahisləri rədd edə bilməz. ĠCSĠD 

prosesində, yurisdiksiyanın olub-olmadığını müəyyənləĢdirmək üçün sərma-

yə meyarlarını müəyyən edən ilk və ən önəmli qərar və bu səbəbdən 'inves-

tisiya ortada' qərarı Salini qərarıdır. ―Ġqtisadi Ġnvestisiya" konsepsiyası bey-

nəlxalq hüquqda müəyyənləĢdirilməyib. Ancaq bu konsepsiyaya investisiya 

qaynaqlarından nə daxil olacağını müəyyənləĢdirməyə çalıĢmaq olar. "Ġn-

vestisiya yönündə" konsepsiyasının bütün aspektlərini əhatə edən doktrinada 

heç bir tərif yoxdur. Çoxtərəfli müqavilələr və ya ikitərəfli investisiya mü-

qavilələri nəzərdən keçirildikdə, "investisiyanın" təsviri yoxdur, ancaq "sər-

mayə" kimi qiymətləndirilə bilirlər. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, investisi-

yanın tərifi qiymətləndirilmiĢ resurslar kontekstində bilinçli və ya Ģüursuz 

deyildir. Bununla belə, bir fəaliyyətin xarici investisiyalar kimi qiymətləndi-

rilməsi üçün; Üç əsas element olmalıdır: demək olar ki, məqsədi mənfəət 

əldə etmək üçün sərmayəçi, öz ölkəsindən kənarda olan investor və sərma-

yəçinin qaynaqlandığı mənbə dövləti olmalıdır. Bu elementlər "investisiya-

nın" müəyyənləĢdirilməsi və konseptual çərçivəni tərtib edən əsas element-

lər hesab edilə bilər. Bu əsas elementlərdən baĢqa, bir fəaliyyətin "investisi-

ya" kimi qiymətləndirilə biləcəyini müəyyənləĢdirərkən investisiyanı xarak-

terizə edən amillər nəzərə alınmalıdır. Ġnvestisiyanı xarakterizə edən, xüsu-

sən də arbitraj mükafatlarında xarakterizə edən qeyri-müəyyən bir sıra fak-

torlar olmasına baxmayaraq, investor investorun çəkdiyi töhfə, müddəti və 

risk elementlərini daxil etməkdən tərəddüd etmir. Bizim fikrimizcə, ev sahi-

bi ölkənin iqtisadiyyatına qatqı qatqısı bu elementlərə əlavə olunmalıdır. 

Beləcə; sərmayəçi öz məqsədi, öz ölkəsindən kənarda investor tərəfindən 

yatırılan ana nəhəng bir mənfəət əldə etməkdir. Nəzəri cəhətdən apardığımız 

ümumi təhlillərlə yanaĢı qeyri neft sektoru üzrə beynəlxalq xarici investisi-

yanın maya dəyəri ilə diaqram əsasında müqayisəli təhlilini də verməyi 

məqsədəuyğun hesab etdim. Qeyd edək ki, illər üzrə neft sektoruna daxil 

olan Beynəlxalq Xarici Ġnvestisiyanın məbləği hər zaman qeyri-neft sektoru 

ilə müqayisədə dəfələrlə çox olub (diaqram 1) [10].
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Ġl ərzində ölkənin qeyri-neft sektoruna cəlb edilən BXĠ-nin məbləği 

2008-ci ildə 500.0 mln dollar, 2012-ci ildə isə 1.0 mlrd. dollar səviyyəsinə 

çatdı. 2003-2014-cü illər dövründə qeyri-neft sektoruna cəlb edilən BXĠ-nin 

məbləğində tədrici artım müĢahidə olunsa da, son 3 ildə (2015-2017-ci illər-

də) kəskin dalğalanma (volotillik) baĢ verib: belə investisiyaların məbləği 

əvvəlki illə müqayisədə 2015-ci ildə 34.7% azalıb, 2016-cı ildə 98.3% artıb 

(1.7 mlrd. dollar səviyyəsinə çatıb), 2017-ci ildə isə yenidən 52.4 faiz (yəni 

2 dəfədən çox) azalıb (diaqram 2) [10].
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Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda Türkiyə Ģirkətlərinin investisiya-

ları çox zaman (arada bir neçə il istisna olmaqla) üstün mövqeyə malik olub. 

Bundan baĢqa ABġ, Böyük Britaniya, BƏƏ, Almaniya, Fransa və Rusiya-

dan demək olar hər il Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna müəyyən qədər in-

vestisiyalar daxil olub. Amma son 2-3 ildə Rusiya və Ġsveçrədən gələn in-

vestisiyanın daha sürətlə artması baĢ verib. Ölkənin qeyri-neft sektoruna da-

xil olan BXĠ-nin məbləğində 2015-ci ildəki azalmadan sonra 2016-cı ildə 

baĢ verən kəskin artımda Ġsveçrə, Rusiya və Türkiyədən daxil olan vəsaitlər 

həlledici rol oynayıb: həmin il qeydə alınan 1.7 mlrd. ABġ dolları məbləğin-

də BXĠ-nın 1.04 mlrd. dolları, yaxud 61.0%-i bu 3 ölkənin payına düĢüb 

(diaqram 4) [10].

[10]. 

Nəticə: Beləliklə, həm aparılan təhlil, həm də beynəlxalq reytinqlərdə 

ölkənin mövqeyi əsasında deyə bilərik ki, ümumilikdə Beynəlxalq Xarici 

Ġnvestisiya üzrə konsepsiyanın qəbul edilməsi Azərbaycanda investisiya 

mühitinin yaxĢılaĢdırılması istiqamətində ciddi islahatların aparılmasına zə-

min yaradır. Bu islahatlar heç də vergi güzəĢtlərinin və subsidiyaların geniĢ-

ləndirilməsinə yox, ilk növbədə, investorlar üçün daha həssas olan məsələlə-

ri əhatə etməlidir. Belə məsələlər sırasına aiddir: 

Xüsusilə dövlət idarəetməsində Ģəffaflığın və hesabatlılığın artırılması 

və korrupsiyanın aradan qaldırılması; mülkiyyət hüququnun qorunmasının 

təmin edilməsi; 

müstəqil və ədalətli məhkəmə sisteminin qurulması; iqtisadi azadlıqla-

rın geniĢləndirilməsi. 
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Специфические особенности интеграционных процессов 

предприятий –производителей региональной направленности 

Xülasə: Müasir Ģəraitdə yeni iqtisadiyyatın formalaĢması dövründə 

regionlararası iqtisadi inteqrasiya metodlarının və üsullarının seçilməsi və 

əsaslandırılması zərurəti meydana çıxır. Rəqabət mühitinin gərginləĢdiyi 

mərhələdə regional iqtisadi inteqrasiya regionların inkiĢafının əsas amili qis-

mində təzahür edir. Regionun istehsalçı müəssisələri iqtisadiyyatın innova-

siya dəyiĢiklikləri Ģəraitinə uyğunlaĢmağa məcburdurlar, inteqrasiya proses-

ləri bu dəyiĢikliklərə göstərilən reaksiyanın təzahürüdür. Regionlarda ayrı-

ayrı istehsalçı müəssisələrin qarĢısında resurslarla bağlı, energetik, ekoloji 

və digər ümumi problemlər dayanır. Bunu nəzərə alaraq, onlar regionların 

iqtisadi inkiĢafı üzrə səylərin birləĢdirilməsi yollarını axtarırlar.  

Məqalədə regional yönümlü istehsalçı müəssisələrdə inteqrasiya pro-

seslərinin spesifik xüsusiyyətləri təhlil olunmuĢdur. Ġnteqrasiya olunmuĢ pro-

seslərin sistemli tədqiqatının əsas istiqamətləri, regionda inteqrasiya proseslə-

rinin tətbiqinin müsbət aspektləri nəzərdən keçirilmiĢdir. Sənaye müəssisələ-

rində və aqrar sektorda inteqrasiya proseslərinin inkiĢafının təĢkilati xüsusiy-

yətləri və qanunauyğunluqları tədqiq edilmiĢdir. Regional-sahə inkiĢafının 

çoxsəviyyəli idarəetmə sisteminin fəaliyyətinin modeli iĢlənib hazırlanmıĢdır. 

Açar sözlər: istehsalçı müəssisələr, inteqrasiya prosesləri, regional 

struktur, innovasiya mühiti. 

Abstract: In the current context, there is a need for the selection and 

justification for the methods and techniques of interregional economic 

integration in the period of the emerging new economy. During the 
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increasing competitive environment, regional economic integration is the 

main factor for the regional development. Enterprises-producers in the 

region have to adapt to the conditions for innovative changes in the 

economy. The integration processes are the manifestation of a reaction to 

these changes. Ġndividual enterprises-producers in the regions are 

confronted with common resource, energy, enviromental and other 

problems. Taking this into account, they are looking for the ways of joint 

efforts to regional economic development. 

 The spesific features of the integration processes of regionally focused 

enterprises-producers have been analyzed in the article. The main directions of 

systematic research of the integrated processes, positive aspects of the 

implementation of the region‘s integration processes have been considered. The 

organizational characteristics and patterns of the development of the integration 

processes in both industrial and agricultural sectors have been investigated. An 

operating model of multi-level management system of the regional-sectoral 

development has been designed.  

Keywords: enterprises-producers, integration processes, regional 

structure, innovative environment. 
 

 Резюме: В современных условиях возникает необходимость отбора 

и обоснования методов и приемов межрегиональной экономической ин-

теграции в период формирования новой экономики. На этапе обострения 

конкурентной среды региональная экономическая интеграция выступает 

основным фактором развития регионов. Предприятия-производители ре-

гиона вынуждены адаптироваться к условиям инновационных изменений 

экономики, реакцией на которые в числе других выступают интеграцион-

ные процессы. Отдельные предприятия-производители в регионах извле-

кают пути совместного объединения усилий по экономическому разви-

тию регионов, исходя из того, что перед ними часто стоят общие ресурс-

ные, энергетические, экологические и другие проблемы.  

 В статье выявлены специфические особенности интеграционных 

процессов предприятий–производителей региональной направленнос-

ти. Рассмотрены основные направления системного исследования ин-

тегрированных процессов, положительные аспекты применения интег-

рационных процессов в регионе. Исследованы организационные осо-

бенности и закономерности развития интеграционных процессов в 

промышленных предприятиях и в аграрном секторе. Разработана мо-

дель функционирования многоуровневой системы управления регио-

нально-отраслевым развитием.  
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процессы, региональная структура, инновационная среда. 

Dünya iqtisadiyyatının qloballaĢması Ģəraitində inteqrasiya prosesləri-

nin elmi tədqiqatı nəticəsində müasir istehsalçı müəssisələrin yaradılması ilə 

xarakterizə olunan spesifik xüsusiyyətlər aĢkara çıxarılmıĢdır. Həm dünya, 

həm də ölkə praktikasında müəssisələrin birləĢməsi ilə və digər müəssisələ-

rin tərkibinə daxil olması ilə inteqrasiy prosesi gedir. Belə inteqrasiyanı son-

rakı inkiĢafında yaranan problem onunla əlaqədar kəskinləĢmiĢdir ki, iri is-

tehsalçı müəssisələrin maliyyə-iqtisadi imkanları müəyyən dərəcədə azal-

mıĢdır. O cümlədən, müəssisələrin birləĢməsinin və onların digər müəssisə-

lərin tərkibinə daxil olmalarının nəticələri müəyyən edildikdə, iqtisadi səmə-

rənin proqnoz qiymətləri və faktiki göstəriciləri arasında uyğunsuzluq aĢka-

ra çıxmıĢdır. 

Bazar münasibətlərinin inkiĢafının indiki mərhələsi göstərir ki, bir çox is-

tehsalçı müəssisələr istehsalın effektivliyinin yüksəldilməsi amili kimi inteqra-

siya prosesinin təsirindən istifadə edirlər. Bu zaman qarĢıda duran islahatların 

müsbət və mənfi cəhətlərinin müəyyən edilməsi və uzunmüddətli perspektivdə 

daha əhəmiyyətli olan parametrlərin təyin olunması vacib Ģərtdir. 

Ġnteqrasiya proseslərinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi müasir inki-

Ģafın tələblərinə, dünya təcrübəsinin nəzərə alınması ilə bağlı tələblərə tam 

Ģəkildə cavab vermir. Müasir inkiĢaf səviyyəsi uzunmüddətli tsiklik dinami-

kaya malikdir. Eyni zamanda, hal-hazırda inteqrasiya proseslərinin proqnoz 

qiymətləndirilməsinin və idarə olunmasının effektiv sisteminin yaradılması 

üçün yaranmıĢ vəziyyətin diaqnostika edilməsi imkanı mövcuddur.  

Fikrimizcə, bu nöqteyi-nəzərdən inteqrasiya olunmuĢ proseslərin əsas 

tədqiqat istiqamətlərinin müəyyənləĢdirilməsi problemini, kompleks təhlil 

göstəriciləri sisteminin yaradılması ilə sistemli təhlil əsasında həll etmək la-

zımdır. Bu göstəricilər sistemi müxtəlif təhlil metodlarının və tədqiqat isti-

qamətlərinin qarĢılıqlı əlaqəsinə əsaslanır. Ġnteqrasiya olunmuĢ strukturda 

elementlərin qarĢılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsi məqsədi ilə inteqrasiya olun-

muĢ proseslərin fəaliyyətinin, inkiĢaf perspektivlərinin qiymətləndirilməsi-

nin və rəqabət qabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsinin sistemləĢdirilmiĢ 

alətlər dəstinin iĢlənib hazırlaması zərurəti meydana çıxır. 

Ġnteqrasiya prosesləri həm daxili, həm də xarici inkiĢaf üçün xeyli dərə-

cədə əhəmiyyətlidir. Buna baxmayaraq, inteqrasiya prosesləri problemləri 

üzrə nəzəri tədqiqatların əsas hissəsi bu proseslərə mümkün təsir metodlarını 

aydınlaĢdırmır, daha çox təsviri xarakter daĢıyır. Bu zaman regional struktur-

larda inteqrasiya proseslərinin öyrənilməsi üsulları müəyyən edilməmiĢdir. 

YaxĢı məlumdur ki, klaster təhlili inteqrasiya olunmuĢ strukturu for-

malaĢdıran komponentləri daha düzgün müəyyənləĢdirməyə imkan verir. 
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Lakin bu tədqiqatda resursların effektiv idarə olunması ilə yanaĢı, həm də 

yaradılan inteqrasiya olunmuĢ strukturda elementlərin keyfiyyət cəhətdən 

qarĢılıqlı əlaqəsinə əsas diqqət veriləcəkdir.  

Ġnteqrasiya olunmuĢ regional strukturların idarə olunması prosesində 

meydana çıxan bu məsələlərə aĢağıdakılar aiddir. 

1. Ġnformasiyanın diaqnostikası və ondan istifadə edilməsi. Tədqiqat 

problemi, məqsədlər və uçotun xarakteri üzrə göstəricilərin müqayisə üçün 

tutuĢdurulmasının mümkünlüyündən deyil, uçotun müxtəlif məqsədli as-

pektlərindən ibarətdir. 

2. Məqsədli aspektlərin regional inkiĢaf və regionların göstəriciləri 

nöqteyi-nəzərindən uyğunsuzluğu. 

3. Həm sistemə daxil olan ayrı-ayrı elementlərin, həm də bütövlükdə 

sistemin fəaliyyətinin effektivliyinin qiymətləndirilməsinin mürəkkəbliyi. 

4. Ümumi məqsədin reallaĢdırılmasının qeyri-mümkünlüyü və müva-

fiq surətdə nəzarətin mürəkkəbliyi. 

Вu istiqamətdə N.A.Kudrovun tədqiqatları xeyli maraqlıdır [1, səh. 4-

6]. O, belə bir nəticəyə gəlir ki, inteqrasiya olunmuĢ strukturların tədqiqatı-

nın göstərilən bütün metodlarının və istiqamətlərinin zəruriliyi əsaslandırıl-

mıĢdır. Lakin onlardan daha əhəmiyyətliləri:  

- elementlərin inteqrasiya olunmuĢ quruma seçilməsindən ötrü tətbiq 

edilən klaster təhlili metodları;  

- problemin həllinin asılı ola biləcəyi bütün mümkün parametrlərin 

müəyyən-ləĢdirilməsində istifadə olunan ―morfoloji yeĢik‖ metodu;  

- regional strukturlar mühitində müasir vəziyyətin təhlilindən ötrü zə-

ruri olan inteqrasiya olunmuĢ strukturların inkiĢafının motivasiya yönümü-

nün qiymətləndirilməsidir.  

Вununla əlaqədar olaraq, empirik materialın ümumiləĢdirilməsi vacib-

dir. Eləcə də, strateji məqsədəuyğunluq və iqtisadi maraqların uzlaĢdırılması 

Ģərtləri daxilində effektiv nəzəri-metodik metodların iĢlənib hazırlanması 

aktual məsələdir. Bu metodlar birliklərin iĢtirakçıları arasında qarĢılıqlı əla-

qənin xarakterini və məzmununu meydana çıxarmaqla, inteqrasiya proseslə-

rinin idarə olunmasını əhatə etməlidir.  

Regionda inteqrasiya olunmuĢ strukturların yaradılmasının aĢkar pers-

pektivliliyinə və məqsədəuyğunluğuna baxmayaraq, bu prosesin:  

- inhisarçı qurumların meydana gəlməsi; 

- inteqrasiya olunmuĢ strukturların formalaĢdırılmasına və idarəetmə-

nin mərkəzləĢdirilməsinə təĢəbbüs göstərən təĢkilatların məqsədlərinə nail 

olunmasına doğru istiqamət götürülməsi kimi bir sıra nöqsanları da vardır. 
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Bu məqsədlə regionda inteqrasiya proseslərinin inkiĢaf mexanizmini 

iĢləyib hazırlamaq lazımdır. Bu mexanizm nöqsanlardan yayınmağa, inteq-

rasiya proseslərinin idarə olunmasının vahid zəncirini yaratmağa və onların 

praktikada reallaĢdırılmasının effektivliyini yüksəltməyə imkan verir. 

Bu mexanizm regional hakimiyyət orqanlarının, elmi təĢkilatların və 

müəssisələrin qarĢılıqlı əlaqəsinin üç səviyyəsinə əsaslanır. 

Göstərilən səviyyələrdən hər biri inteqrasiya əlaqələrinin effektivliyi-

nin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə öz üzərinə bir sıra öhdəlik-

lər götürür. Belə ki, regional hakimiyyət orqanlarının fəaliyyəti təĢkilati-in-

zibati və normativ-hüquqi fəaliyyətlə ifadə olunur. 

Regionun fəaliyyətinin müxtəlif sferalarının müəssisələri öz fəaliyyətləri-

ni daxili və xarici amillərin nəzərə alınmasına doğru istiqamətləndirməlidirlər. 

PlanlaĢdırmanın və nəzarətin qarĢılıqlı əlaqənin digər iĢtirakçıları 

üçün də münasib olacaq yeni sisteminə müraciət etmək lazımdır. Birgə fəa-

liyyət üçün öz texniki imkanlarını savadlı Ģəkildə müəyyən etmək və inteq-

rasiya əlaqələrinin sinergetik effektinin əldə olunmasından ötrü obyektiv iq-

tisadi mexanizmi göstərmək vacibdir. 

Elmi müəssisələr səviyyəsində həm təĢkilatların, həm də dövlət haki-

miyyət orqanlarının kadrlarının təhsil və ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi-

nə dair məsələlər həll olunur. Elmi müəssisələr, həmçinin regionun fəaliyyə-

tinin prioritet istiqamətlərinə dair elmi tədqiqatlar aparmalıdırlar. 

Əldə olunmuĢ informasiyaların birləĢdirilməsi üçün inteqrasiya pro-

seslərinin inkiĢaf mərkəzinin yaradılması zəruridir. Həmin mərkəz təĢkilat-

ların regionun inkiĢafının prioritet istiqamətləri üzrə birləĢdirilməsi ilə məĢ-

ğul olacaqdır. Bu da sahə əlaqələrinin və sahələrarası əlaqələrin, regionun 

təĢkilatları arasında inteqrasiya və kooperasiya proseslərinin səviyyəsini 

yüksəltməyə imkan verəcəkdir, onun nəticəsində də inteqrasiya olunmuĢ 

strukturların fəaliyyətinin effektivliyi yüksələcəkdir. 

Regional hakimiyyət orqanlarının regionun fəaliyyətinin müxtəlif sfe-

ralarının təĢkilatları ilə və elmi təĢkilatlarla inteqrasiya qarĢılıqlı əlaqəsi in-

novasiya siyasətinin əsas komponentidir. Belə qarĢılıqlı əlaqə düzgün təĢkil 

edildikdə, iqtisadi inkiĢafın strateji amili olan dayanıqlı innovasiya inkiĢafı-

na əlveriĢli zəmin yaranır, elmi tədqiqatlara kapital qoyuluĢlarından daha 

geniĢ üstünlüklər əldə edilməsi təmin olunur. 

Beləliklə, yuxarıda Ģərh olunanlar əsasında regionda inteqrasiya pro-

seslərinin inkiĢaf mexanizminin perspektivliliyinə dair nəticəyə gəlmək olar. 

Bu da inteqrasiya proseslərinin iĢtirakçılarının və bütövlükdə regionun ma-

raqları ilə bağlıdır. Göstərilən mexanizm təhsil, biznes, dövlət hakimiyyəti 

kimi sferalara təsir göstərir və əməli fəaliyyətdə onların tandemi regionun 

strateji məqsədlərinə nail olmağa imkan yaradacaqdır. 
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Sənaye korporasiyalarının innovasiya mühitində inteqrasiya proseslə-

rinin inkiĢafı qanunauyğun prosesə çevrilmiĢdir. Bu da həmin prosesin qar-

Ģısındakı çoxsaylı maneələrin aradan qaldırılmasına və innovasiya tərkib 

hissələrinə təsir edən istehsal amillərinin hərəkəti üçün əlveriĢli Ģəraitin ya-

radılmasına yeni yanaĢmaların, forma və üsulların formalaĢdırılmasını tələb 

etmiĢdir. 

Ġnnovasiya mühitində iqtisadi inteqrasiya – sənaye korporasiyasının 

fəaliyyətinin müxtəlif proseslərində innovasiyaların tətbiq edilməsinə əsas-

lanan dəyiĢiklik prosesidir və korporasiyanın bütün struktur bölmələrinin 

xarici və daxili mühitin tələblərinə uyğunlaĢmasını tələb edir. 

Ġnnovasiya mühitində inteqrasiya proseslərinin inkiĢafının ilkin Ģərtlə-

ri innovasiya mühitinin əsas parametrlərində düzəliĢ edilməsini tələb edir. 

N.А.Кrutikovun fikrincə [3], inteqrasiya proseslərinin innovasiya mühi-

tinə tətbiq edilməsində məqsəd sənaye müəssisələrinin effektiv və uğurlu və-

ziyyətə gətirilməsindən ötrü dəyiĢikliklərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. 

Sənaye müəssisələrinin innovasiya mühitində inteqrasiya proseslərinin 

inkiĢafına logistik yanaĢma; islahatlar yanaĢması; ―Ģok terapiyası‖; reaktiv 

yanaĢma; preventiv yanaĢma kimi bir sıra yanaĢmalar vardır.  

Logistik yanaşma bütün struktur bölmələrinin uzlaĢma dərəcəsinin aĢ-

kara çıxarılmasını ifadə edir və o, müəssisələrin fəaliyyət göstəricilərinin 

yaxĢılaĢdırılmasından ötrü Ģərait yaradır. Çünki təĢkil yaxĢılaĢır və ayrı-ayrı 

həlqələrin qarĢılıqlı tamamlayıcı xarakteri meydana çıxır, bu mürəkkəb in-

teqrasiya qurumunun idarə olunma səviyyəsi yaxĢılaĢır.  

İslahatlar yanaşması müəssisədə aktiv innovasiya fəaliyyətinin aparıl-

ması zamanı istehsal prosesinin əsas parametrlərinin uzlaĢmasını təmin edir.  

Şok terapiyası – iqtisadi konsepsiyadır. Burada bazarın formalaĢdırıl-

masının və antiinflyasiya siyasətinin aləti qiymətlərin eyni vaxtda liberallaĢ-

dırılması, dövlət xərclərinin kəskin Ģəkildə ixtisar edilməsi və kəsiri olma-

yan büdcəyə nail olunması hesab olunur.  

Ġnnovasiya mühitinin yaradılmasına reaktiv yanaşma baĢ verən hadi-

sələrə reaksiya verməyə, dəyiĢikliklərə uyğunlaĢmağa, onların nəticələrini 

yüngülləĢdirməyə imkan verir. 

Sənaye müəssisələrində innovasiya mühitinin yaradılmasına preventiv 
yanaşmada xarici və daxili mühitdə dəyiĢikliklərin proqnozlaĢdırılması, on-

ların qabaqlanması və müəssisələrin özlərinin dəyiĢikliklərə təĢəbbüs göstər-

mələri nəzərdə tutulur.  

Beləliklə, sənaye müəssisəsinin innovasiya mühitində inteqrasiya pro-

seslərinin inkiĢafında dəyiĢikliklərin idarə olunması, özünəməxsus xüsusiy-
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yətləri olan (bunlarla hesablaĢmaq lazımdır) xüsusiləĢdirilmiĢ innovasiya 

fəaliyyəti kimi nəzərdən keçirilir. 

Bu proses bütün struktur elementlərinin riskləri, qeyri-sabitliyi və də-

yiĢkənliyi ilə xarakterizə olunur, bu isə dəyiĢikliklərə qarĢı müqavimətin dəf 

olunması və müxtəlif yayınmaların aradan qaldırılması ilə müĢayiət olunur. 

Hesab edirik ki, sənaye müəssisəsinin innovasiya mühitində inteqrasi-

ya proseslərinin inkiĢafında dəyiĢikliklərin idarə olunması mexanizmi elə 

bir vasitədir ki, onunla sənaye müəssisəsi innovasiya mühitinə nizamlayıcı 

təsiri göstərir. Həmin mexanizm: 

- innovasiya mühitində inteqrasiya proseslərinin inkiĢafından ötrü əl-

veriĢli Ģəraitin yaradılmasının səbəblərindən; 

- inteqrasiya proseslərinin inkiĢafına təsir edən amillərdən;

- sənaye müəssisəsinin innovasiya mühitində inteqrasiya proseslərinin

inkiĢafından ötrü əlveriĢli Ģəraitin yaradılması formalarından; 

- sənaye müəssisələrinin innovasiya mühitində inteqrasiya prosesləri-

nin inkiĢafından ötrü əlveriĢli Ģəraitin yaradılması metodlarından; 

- sənaye müəssisəsinin innovasiya mühitində inteqrasiya proseslərinin

inkiĢafından ötrü əlveriĢli Ģəraitin yaradılmasına yanaĢmalardan; 

- innovasiyaların yaradılmasını təmin edən təĢkilati, metodik, iqtisadi

xarakterli tədbirlər sistemindən ibarətdir. 

Mexanizm müəssisələrin innovasiya risklərinin azaldılmasına və onla-

rın rəqabət qabiliyyətliliklərinin yüksəldilməsinə yönəldilmiĢdir. Bu məq-

sədlərə nail olunmasından ötrü onlarla bağlı məsələlər kompleksi həll edil-

məlidir. Ən perspektivli innovasiya layihələrinin müəyyənləĢdirilməsi ilə 

bağlı innovasiya mühitinin diaqnostikası aparılır. Bu diaqnostikadan asılı 

olaraq, korporasiyanın top-menecmenti tərəfindən həmin məsələlərin priori-

tetliyi müəyyən olunur. 

Ġnnovasiya proqramlarının iĢlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi 

əməkdaĢlığa, texnoloji platformalarda iĢtiraka dair saziĢlər mexanizmi vasi-

təsilə bütövlükdə innovasiya sisteminə müəyyən müsbət impuls verir. 

Biz yuxarıda əsasən sənaye müəssisələrində gedən inteqrasiya proses-

lərini nəzərdən keçirdik. Lakin aqrar sektorda da regionların inteqrasiya pro-

seslərinin inkiĢafının təĢkilati xüsusiyyətləri və qanunauyğunluqları vardır. 

Aqrosənaye inteqrasiyasının inkiĢafı çoxmərhələli prosesdir. 

Aqrosənaye inteqrasiyasının inkiĢafının birinci mərhələsi kənd təsər-

rüfatı məhsulunun tədarükü, emalı, saxlanması və satıĢı üzrə kənd təsərrüfatı 

və sənaye təĢkilatları arasında uzlaĢdırılmıĢ istehsal əlaqələri ilə xarakterizə 

olunur. 

Ġkinci mərhələdə kənd təsərrüfatı və sənaye istehsalının birləĢdirilməsi 

prosesi daha yüksək səviyyəyə keçir. Həmin səviyyədə əməkdaĢlıq bilavasi-
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tə əlaqələrin qurulması ilə təkcə cari planlaĢdırma əsasında deyil, həm də 

çoxillik perspektiv planlaĢdırma əsasında kooperativləĢməyə çevrilir.  

Üçüncü mərhələyə kənd təsərrüfatının və emal müəssisələrinin bu və 

ya digər formada davamlı olaraq bağlanmıĢ Ģəkildə inteqrasiya olunduğu 

dövr uyğun gəlir. Вu dövrdə aqrar-sənaye kompleksindən əvvəl gələn struk-

tur kimi aqrar-sənaye birliyi yaradılır. 

Regionlarda baĢ verən inteqrasiya prosesləri cəmiyyətin həyatının bü-

tün sahələrinə son dərəcədə əhəmiyyətli təsir göstərir. Aqrar-sənaye komp-

leksinin iqtisadiyyatının inkiĢafının müasir mərhələsində həmin kompleksin 

bütün iĢtirakçııları arasında istehsal-maliyyə münsibətlərinin güclənməsi 

əsasında inteqrasiya olunmuĢ strukturların təkmilləĢdirilməsi baĢ verir. 

Q.М.Маmаturdiyev və А.О.Кıbırayev [4, s. 118-120] hesab edirlər ki, 

regional səviyyədə kənd təsərrüfatı, emal, xidmət və digər müəssisələrin iĢ-

tirakı ilə müxtəlif aqrar-sənaye birlikləri Ģəklində forma müxtəlifliklərinin 

faydalı olması müĢahidə olunur. Ayrıca götürülmüĢ təĢkilat səviyyəsində 

aqrar-sənaye inteqrasiyası, orada kənd təsərrüfatı məhsulunun istehsalı, 

emal sexlərinin yaradılması və məhsulun satıĢı yolu ilə həyata keçirilir.  

Ġnteqrasiyanın regional və lokal səviyyəsində aqrar-sənaye kompleksi-

nin struktur-təĢkil qaydası, ilk növbədə vahid texnoloji proseslə əlaqəli 

struktur vahidləri tərəfindən vahid mənbədən və vahid idarəetmə ilə həyata 

keçirilir.  

Hal-hazırda yüksək səviyyədə struktur-təĢkilat inteqrasiyası Ģəraitində 

korporativ idarəetmə ideologyası hamı tərəfindən qəbul edilmiĢdir. Belə in-

teqrasiya menecment sferasında, maliyyə fəaliyyətində müĢahidə edilir. 

Belə formalar üçün təĢkilati inteqrasiyanın səviyyələri və mərhələləri bəra-

bərhüquqludur. Daha yüksək səviyyələrdə birləĢmə texnoloji prosesin pillə-

ləri üzrə həyata keçirilə bilər, kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı, ticarət fəa-

liyyəti kimi müxtəlif funksiyalar inteqrasiya olunur. 

Yüksək səviyyələrdə ərazi-məkan inteqrasiyası o zaman aktualdır ki, 

istehsal üçün bir-biri ilə sıx bağlı müxtəlif və çoxprofilli istehsalatların - mə-

həlli, texnoloji və təĢkilati proseslə birləĢmiĢ istehsalatların məhsulu lazım 

olur. Məsələn, qənnadı məmulatlarının istehsalından ötrü kənd təsərrüfatı is-

tehsalçısı ilə, o cümlədən, Ģəkər çuğunduru becərilməsi üzrə altkomplekslə 

və Ģəkər zavodları ilə inteqrasiya zəruridir. Aqrar-sənaye kompleksinin 

müasir iqtisadiyyatında aqrar müəssisələrin sənaye müəssisələri ilə Ģaquli 

əlaqələri daha intensiv inkiĢaf etmiĢdir. 
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Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin Ģaquli inteqrasiya olunmuĢ qurumlara 

cəlb olunması (həmin qurumların iĢtirakçıları əmlak prinsipləri üzrə birləĢ-

miĢdir) aĢağıdakı formalarda baĢ verə bilər. 

Вirincisi, bir müəssisədə aqrar-sənaye istehsalının iki və daha çox 

müxtəlif mərhələlərinin birləĢməsi həyata keçirilir. Yaxud vahid istehsal-sa-

tıĢ zənciri ilə bağlanmıĢ iki, üç və ya daha çox kənd təsərrüfatı müəssisəsi 

birləĢir. 

Ġkincisi, əgər hazır məhsulun realizə olunması ixtisaslaĢmıĢ və univer-

sal ticarət məntəqələri vasitəsilə həyata keçirsə, onda aqrofirma adlandırılan 

müəssisə təĢkil olunur. 

ġaquli inteqrasiya, təĢkilatın həmin sahədə ya xammal mənbəyi və 

əsas materiallar tərəfdən, ya da hazır məhsulun son istehlakçıları istiqamə-

tində rəqabət üstünlüyünü geniĢləndirir. 

Üfüqi inteqrasiya – ya istehsalın texnoloji cəhətdən eyni və ya oxĢar 

mərhələlərində, ya da bazarın bir seqmentində, bir sahədə iĢləyən və rəqabət 

aparan, birtipli və ya oxĢar məhsulun istehsalı üzrə ixtisaslaĢan ticarət silsi-

ləsinin bir həlqəsində yerləĢən müəssisələrin inteqrasiyasıdır. 

Ġnteqrasiya olunmuĢ birləĢmə yaradılan məhsulun istehsalı üçün sifa-

riĢləri bölüĢdürərək, onun satıĢını həyata keçirə bilər və bunun sayəsində 

müəssisələrin fəaliyyətinin əlaqələndiricisi ola bilər. Ġnteqrasiya olunmuĢ 

birliklərin fəaliyyəti nəticəsində regionda buraxılan məhsulun satıĢı geniĢlə-

nir, yeni istehlakçıların, tərəfdaĢların cəlb edilməsi imkanı artır. 

Dünya təcrübəsi təsdiq edir ki, bazarın və iqtisadi münasibətlərin qlo-

ballaĢması Ģəraitində aqrar-sənaye kompleksinin dayanıqlı inkiĢafına nail ol-

maqdan ötrü daha effektiv vasitə inteqrasiya proseslərinin aktivləĢdirilməsi-

dir. Kənd təsərrüfatı müəssisələri ilə inteqrasiya prosesi: 

- regionlardakı müxtəlif səviyyəli kənd təsərrüfatı müəssisələrinə giriĢ

və aqrar-sənaye kompleksinin innovasiya infrastrukturunun inkiĢafı məqsədi 

ilə təsərrüfat birlikləri formasında investorların cəlb edilməsinə; 

- aparıcı müəssisə ilə təsərrüfat birliklərinə daxil olan müəssisələr ara-

sında dəqiq vəzifə bölgüsünə; 

- pul axınları ilə manevr etmə imkanı hesabına rentabelliyin yüksəldil-

məsinə, müxtəlif regionlarda qiymət vəziyyətindən istifadə edilməsinə; 

- vahid informasiya məkanında iĢlə bağlı ağırlığın azaldılmasına və

vəsaitlərə qənaət edilməsinə, habelə geniĢ məlumat bazasının olmasınа əsas-

lanmalıdır. 

Təsərrüfat subyektlərinin inteqrasiyası respublikanın aqrar-sənaye 

kompleksində kooperativ-inteqrasiya strukturlarının yaradılması prosesin-

dən əvvəl baĢ vermiĢdir. Bu, ərzaq və ya ərazi prinsipi üzrə kooperativ-in-

teqrasiya birliklərinin yaradılması zəruri olan yerdə dövlət idarəetmə orqan-



Regional yönümlü istehsalçı müюssisюlюrdю inteqrasiya proseslюrinin spesifik 

xüsusiyyюtlюri 

 

107 

larının və təsərrüfat subyektlərinin özlərinin təĢəbbüsü ilə ziyanla iĢləyən, 

qeyri-sabit Ģəkildə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı müəssisələrinin təhvil 

verilməsi yolu ilə baĢ vermiĢdir. Həmin prosesdə yaradılmıĢ və uğurla fəa-

liyyət göstərən ərzaq birliklərinin inteqratorları kənd təsərrüfatı təĢkilatları, 

emal sənayesi müəssisələri, maliyyə müəssisələri və təĢkilatları, özəl müəs-

sisələr və təĢkilatlar ola bilər. 

Emal sənayesi təĢkilatları – taxıl məhsulları kombinatları, kombinə 

edilmiĢ yem zavodları, ət kombinatları və digərləri də kooperativ-inteqrasi-

ya strukturlarına qoĢulur. Aqrar-sənaye kompleksində belə strukturların ya-

radılması davam edəcəkdir. 

Hesab edirik ki, dərin kooperativ-inteqrasiya prosesləri, sahə holdinq-

lərinin birləĢməsi, aqrar-sənaye kompleksində vahid siyasətin aparılması, 

brendlərin yaradılması üzrə marketinq fəaliyyəti əsasında transmilli ərzaq 

korporasiyasını yaratmaq lazımdır. Xalq təsərrüfatının bütün sahələrində, o 

cümlədən də kənd təsərrüfatında istehsalın inkiĢafının müəyyən səviyyəsinə 

nail olunmasını zəruri ilkin Ģərtlərə aid etmək lazımdır. 

Kənd təsərrüfatının sənayeləĢdirilməsi - inteqrasiya proseslərinin inki-

Ģafının baĢlıca səbəblərindən biridir. Aqrar-sənaye inteqrasiyasının maddi il-

kin Ģərtlərinə məhsuldar qüvvələrin yüksək səviyyəsi, iri texniki-texnoloji 

istehsalata tədrici keçid, kənd təsərrüfatında iĢçi qüvvəsinin keyfiyyətinin 

yaxĢılaĢdırılması aiddir. Ġctimai aspektdə aqrar-sənaye inteqrasiyasının sosi-

al ilkin Ģərtləri ictimai münasibətlərin inkiĢaf etmiĢ formalarında, iĢçilərin 

ümumtəhsil və mədəni səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsində və 

s. ifadə olunur. 

Regional-sahə inkiĢafının çoxsəviyyəli idarəetmə sistemlərində mar-

ketinqin inteqrasiyası sahəsində А.М.Lavrov tərəfindən xeyli dərəcədə ma-

raqlı tədqiqatlar aparılmıĢdır [5]. O hesab edir ki, idarəetmənin hər bir sə-

viyyəsində regional və sahə marketinqinin üfüqi inteqrasiyası regional-sahə 

rəqabət mövqelərini (RSRM) formalaĢdırmağa, qiymətləndirməyə və təhlil 

etməyə imkan verir, onlar isə RRM və SRM ilə birlikdə investisiya təkliflə-

rinin iĢlənib hazırlanması üçün əsasdır.
1
 

Bu prosedurların həyata keçirilməsi üçün SWOT-təhlilin birinci mər-

hələsinin aparılmasına əsaslanan müvafiq metodikalar (yəni müvafiq güclü 

və zəif tərəflərin müəyyənləĢdirilməsi, qiymətləndirilməsi və təhlili) təklif 

olunur.  

                                                      
1
RRM – regional rəqabət mövqeləri; SRM – sahə rəqabət mövqeləri; RSRM – regional-sa-

hə rəqabət mövqeləri. 
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Sonra isə idarəetmənin hər bir səviyyəsində (altsəviyyəsində) əsas in-

kiĢaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsindən ötrü SWOT-təhlilin ikinci 

mərhələsi aparılır. Bu zaman xarici mühit amillərinin qiymətləndirilməsi 

PEST-təhlil metodikasından istifadə edilməklə həyata keçirilir. Regional-sa-

hə inkiĢafının idarə edilməsinin çoxsəviyyəli sistemində məkan əhatəsinin 

təsirinin dörd səviyyəsini (bələdiyyə, regional, mahal, milli) fərqləndirmək 

təklif olunur. 

PEST-təhlil metodikasının köməyi ilə aĢkara çıxarılmıĢ imkanlar və 

təhlükələr idarəetmə obyektinin inkiĢafına göstərdikləri təsirin səviyyəsinə 

və gücünə görə xeyli dərəcədə fərqlənə bilər. Вununla əlaqədar bu və ya di-

gər imkanların və təhlükələrin meydana çıxması ehtimalının qiymətləndiril-

məsi ilə yanaĢı, onların əhəmiyyətliliyinin qiymətləndirilməsindən istifadə 

edilməsi qanunauyğundur. 

Ġdarəetmənin hər bir səviyyəsində (altsəviyyəsində) PEST-amillərin 

qiymətləndirilməsinə kreativ yanaĢma mövcuddur. Bu yanaĢma qeyd olun-

muĢ ərazi, sahə və ərazi-sahə rəqabət mövqelərinin daha böyük ehtimallı 

imkanlarla və təhlükələrlə bağlı ümumi təhlilini aparmağa, inkiĢaf istiqa-

mətləri və perspektiv investisiya təklifləri üçün prioritetləri dürüst ifadə et-

məyə və yerləĢdirməyə imkan verir. 

Beləliklə, regional və sahə marketinqinin alətləri, onların üfüqi inteq-

rasiyası idarəetmənin hər bir səviyyəsində perspektiv investisiya təklifləri 

dəstini əldə etməyə - investisiya sahələrini formalaĢdırmağa imkan verir. 

Ərazi-sahə inkiĢafının çoxsəviyyəli idarəetmə sisteminin növbəti prin-

sipial elementi investisiya inkiĢafının ―koridorunun‖ idarə edilməsi, investi-

siya təkliflərinin parametrlərinin əlaqələndirilməsi və dəqiqləĢdirilməsi sə-

viyyələri üzrə uyğunlaĢdırılmıĢ formalaĢdırma prosedurudur. Вu prosedurun 

əsasında ərazi və sahə marketinqinin Ģaquli inteqrasiya alətlərinin təməli qo-

yulmuĢdur. 

Ġdarəetmənin hər bir səviyyəsində ərazi rəqabət mövqelərinin (ƏRM), 

sahə rəqabət mövqelərinin (SRM), ərazi-sahə rəqabət mövqelərinin (ƏSRM) 

əsasında formalaĢdırılmıĢ investisiya təklifləri, bu mərhələdə xarici mühit 

amilləri ilə müqayisədə bu münasibətdə xarici səviyyələrin artıq formalaĢdı-

rılmıĢ investisiya təklifləri ilə uyğunlaĢdırılır. 

Marketinqin üfüqi və Ģaquli inteqrasiyasının yuxarıda təsvir edilmiĢ 

mexanizmləri əsasında regional-sahə inkiĢafının çoxsəviyyəli idarəetmə sis-

teminin fəaliyyətinin modeli iĢlənib hazırlanır. Ġdarəetmənin hər bir səviyyə-

sində modelə beĢ faza daxildir. 

I. Ġdarəetmənin hər bir səviyyəsində əvvəlcə müvafiq rəqabət mövqe-

lərinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə regional və sahə 

marketinqi prosesləri reallaĢır. Sonra üfüqi inteqrasiya proseduru iĢə salınır. 
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Bu mərhələ üçün hərəkətlərin və iĢtirakçıların aĢağıdakı ardıcıllığı xarakte-

rikdir. Ərazi və sahə aspektlərində idarəetmə obyektinin rəqabət mövqeləri-

nin kompleks təhlili aparılır; sahə (istehsalat) və plan-iqtisad bölmələrinin 

fəaliyyətinin inteqrasiyası yolu ilə idarəetmə obyektinin RSRM formalaĢdı-

rılır. Bu, sahə (istehsalat) və plan-iqtisad bölmələrinin mütəxəssislərinin da-

xil olduğu birgə iĢçi komissiyaların, qrupların yaradılması çərçivəsində 

mümkündür. 

II. Ġlkin olaraq xarici mühit amillərinin PEST-təhlili aparılır, ərazinin 

və sahələrin inkiĢafı üçün daha sanballı və effektiv RRM, SRM, RSRM ay-

rılır, ərazi-sahə inkiĢafının investisiya təklifləri iĢlənib hazırlanır. 

III. Ġnvestorların axtarılması məqsədini daĢıyan investisiya marketinqi 

kompleksi formalaĢır. 

IV. Ġnvestorların rəsmi sifariĢi əsasında investisiya təklifləri investisi-

ya layihələri səviyyəsinə qədər təkmilləĢdirilir, onlarla müvafiq müqavilələr 

bağlanılır. Ġdarəetmənin bütün səviyyələrində investisiya layihələri həmin 

səviyyələrə müvafiq olan investisiya proqramlarında birləĢdirilir. 

V. Ġdarəetmə sisteminin fəaliyyət modelləri üzrə investisiya layihələri-

nin və proqramlarının yerinə yetirilməsinin monitorinqinin təĢkilinin stan-

dart prosedurları icra edilir, kənara çıxmaların səbəblərinin təhlili aparılır, 

proqram sənədlərində düzəliĢlər edilir. 

Ġnteqrasiya proseslərinin tədqiqatının yekun mərhələsi bütün prosedu-

run effektivliyinin müəyyən edilməsidir. Buraya effektivliyin müxtəlif növ-

ləri (iqtisadi; sosial-iqtisadi; sosial; özəl; lokal; istehsalat-iqtisadi; kommer-

siya; ümumiləĢdirici; xalq təsərrüfatı; təkrar istehsalın ayrı-ayrı fazaları) da-

xil ola bilər. 

Eyni zamanda inteqrasiya proseslərinin effektlərinə:  

- aqlomerasiya effektini;  

- əməliyyatlarda qənaət edilməsini;  

- təchizatçıların xidmətinin effektivliyinin artmasını;  

- hazırlanan məhsulun nomenklaturasının artmasını;  

- marketinq fəaliyyətinin mərkəzləĢdirilməsini;  

- ETTKĠ sferasında funksional sinergiyanı;  

- bazarın artan gücünü;  

- strategiyanın trayektoriyası üzrə təĢkilatın təĢviqinin tezləĢdirilməsini;  

- müəssisənin pul vəsaitinə qənaət edilməsini;  

- təsir göstərən risk amillərinin yumĢaldılmasını;  

- differensiasiya edilmiĢ effektivliyi;  

- maliyyə fəaliyyətinin sinergiyasını;  
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- kompetensiyanın dəyiĢdirilməsindən əldə olunan səmərəni;  

- korporativ strategiyanı;  

- təkrarlanan funksiyaların ləğv edilməsini daxil etmək olar. 

Müəssisələrin inteqrasiya effektivliyi problemlərinin öyrənilməsi za-

manı bu effektivliyə böyük dərəcədə təsir göstərən kifayət qədər müxtəlif 

çeĢidli amilləri nəzərə almaq lazımdır.  
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Xülasə: Məqalədə Azərbaycanda miqrasiya proseslərinin tənzimlən-

məsində dövlətin rolu araĢdırılmıĢdır. Müəllif müasir dövrdə Azərbaycanın 

dünyadakı miqrasiya proseslərində iĢtirakının araĢdırılası, respublikada qa-

nuni və qeyri-qanuni miqrasiyanın qarĢılıqlı əlaqələrinin müəyyən edilməsi-

nə, miqrasiya proseslərinin ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafına və demoqrafik 

vəziyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsinə baxmıĢdır. 
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GiriĢ 

Çox qədim və mürəkkəb sosial proses olan əhali miqrasiyası ayrı-ayrı 

bölgələrin və ölkələrin sosial-iqtisadi inkiĢaf səviyyələri, eyni zamanda siya-

si və mənəvi amillərlə sıx bağlıdır. Sinfi cəmiyyətin yaranmasına qədər miq-

rasiya kortəbii xarakter daĢıyıb. Dünyada ilk miqrasiya prosesləri ibtidai ic-

ma dövründə təbii Ģəraitdən asılı olaraq baĢ verib. Beləliklə, miqrasiya bəĢər 

tarixinin bütün mərhələlərində mövcud olub, insanlar yaxĢı, sakit və firavan 

həyat yaĢamaq naminə bu Ģəhərdən və ya ölkədən digərinə köç ediblər [1]. 

Ġnsanlar həmiĢə hərəkətdə olmuĢ və tarix boyunca yeni imkanlar ax-

tarmağa, zülmdən, münaqiĢədən və yoxsulluqdan xilas olmaq üçün köç et-

miĢlər. Ġnsanların hərəkəti bütün dünyada baĢ verir. Miqrasiya qlobal bir fe-

nomen olmasına baxmayaraq, onu idarə etmək üçün hələ qlobal bir anlayıĢ 

yoxdur. Bu gün insanlar daha da çox hərəkət edirlər. Hal-hazırda təxminən 

258 milyon beynəlxalq miqrant var. Demoqrafik dəyiĢikliklər, texnologiya-

ların inkiĢafı, əmək bazarı ehtiyaclarının inkiĢaf etdirilməsi, müharibələr, 

çatıĢmazlıqlar, insan hüquqlarının pozulması və iqlim dəyiĢikliyinə gətirib 

çıxaran problemlər davamlı olaraq artmaqdadır [2]. 

Ġqtisadi miqrasiya dünya dövlətlərini narhat edən ən ciddi məsələlərdə 

biridir. Ümumilikdə, əhali miqrasiyası daimi yaĢayıĢ yerini dəyiĢməklə mə-

lum ərazinin sərhədlərini keçməklə insanların yerdəyiĢməsindən ibarətdir. 

Bu halda iĢçi hansı ölkədən getmiĢsə, o ölkə üçün emiqrant, gəldiyi ölkə 

üçün isə imiqrant hesab olunur. Köçlər iĢçi qüvvəsini ixrac edən ölkə əhali-

sini azaldır, idxal edən ölkənin əhalisini isə artırır. Bu isə hər iki tərəf üçün 

ciddi demoqrafik problemin yaranmasına səbəb olur. Eyni zamanda, əhali-

nin sayının dəyiĢməsi iqtisadi və sosial həyata ciddi təsir göstərir. Müasir 

dövrdə Azərbaycanın dünyadakı miqrasiya proseslərində iĢtirakının araĢdı-

rılmasına, respublikada iqtisadi və qeyri-qanuni miqrasiyanın qarĢılıqlı əla-

qələrin müəyyən edilməsinə, ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafına və demoqra-

fik vəziyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsinə çox vacib tələbat yaranmıĢdır. 

1988-ci ildən baĢlayaraq Qarabağ münaqiĢəsi Ermənistanın planlı Ģə-

kildə həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 250.000 nəfər 

azərbaycanlı öz doğma yurd-yuvasından zorla qovularaq və deportasiya olu-

naraq Azərbaycana pənah gətirmiĢdir . Ermənistanın 1988-ci ildən baĢlaya-

raq ölkəmizə qarĢı apardığı hərbi təcavüz nəticəsində Azərbaycan torpaqla-

rının 20 faizi Dağlıq Qarabağın, ona bitiĢik 7 rayon ərazisi iĢğal olunmuĢ və 

bunun nəticəsində Dağlıq Qarabağdan 60.000, digər ətraf rayonlardan 

779.352 nəfərdən çox azərbaycanlı məcburi köçkünə çevrilmiĢdir.  

1989-1990 illər ərzində Azərbaycan xaici miqrasiya və qaçqınlar 

problemi ilə üzləĢmiĢ keçmiĢ sovet respublikalarından biri olmuĢdur. O 
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dövrdə Azərbaycan öz sərhədləri daxilində və sərhədləri xaricində əhəmiy-

yətli miqrasiya ilə üzləĢmiĢdir. 1991-1994 cü illərdə siyasi qeyri-sabitlik, iq-

tisadi çətinlik, siyasi səbəblərdən miqrasiyaya təsir göstərmiĢdir. 

Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqillik qazandıqdan sonra siyasi, iqtisadi 

cəhətdən və məcburi köçkünlərin üzləĢdiyi problemlər üzündən çətinliklərlə 

qarĢılaĢmıĢdır.  

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən 1998-2000-ci illərdə 

daimi yaĢamaq üçün Azərbaycanı tərk etmiĢ Ģəxslərin sayı həmin məqsəd-

lərlə ölkəyə daxil olmuĢ əcnəbilərin sayından çox olmuĢdur (MDB ölkələri-

nin vətəndaĢları da daxil olmaqla). 

Əldə olunan statistikaya əsasən 1999-cu ildə 920 000-dən çox xarici 

ölkə vətəndaĢlar Azərbaycana səfər etmiĢlər. 28 993 Ģəxs ölkəyə ya etibarsız 

pasport və ya viza, yaxud da vizasız daxil olmağa cəhd göstərmiĢdir. Həmin 

müddətdə sərhəd buraxılıĢ məntəqələrindən kənarda Azərbaycana daxil ol-

maq istəyən 640 Ģəxs saxlanılmıĢ və 125 miqrant deportasiya olunmuĢdur. 

 
Cədvəl 1. Azərbaycanda ümumi miqrasiya 1998-2000 (nəfər) 

 

Ġllər Azərbaycana 

gələnlər 

Azərbaycandan 

gedənlər 

Xalis 

miqrasiya 

1989 5404 10498 -5094 

1999 4806 9142 -4336 

2000 4361 9947 -5586 

 
Mənbə : Cədvəl statistik göstəricilər əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır [5]. 

 

Statisik məlumatlara əsasən demək olar ki, 1998-2000- ci illərdə daimi 

yaĢamaq üçün Azərbaycanı tərk etmiĢ Ģəxslərin sayı Azərbaycana daimi ya-

Ģamaq üçün gələn əcnəbilərin sayından çox olmuĢdur. Bu illər ərzində Azər-

baycandan Rusiyaya, Ġrana, Türkiyəyə miqrasiya etmiĢ əhalinin əsas hissəsi 

fəhlələr, az br hissəsini isə ixtisaslı mütəxəssislər təĢkil etmiĢdir (Cədvəl 1). 

Ġnsanların qanunsuz daĢınmasının beynəlmiləlləĢməsi Azərbaycanın 

beynəlxalq qaçaqmalçılıq və qanunsuz daĢınma Ģəbəkələrində problemi 

daha da kəskinləĢdirmiĢdir. 

BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komisiyasının he-

sabatlarında və qəbul edən ölkələrin sığınacaq axtaranların iĢləri üzrə nazir-

liklərinin informasiyalarında əks olunmuĢ məlumatlar göstərir ki, Azərbay-

candan tənzimlənməyən mühacirət Azərbaycanın və qəbul edən ölkələrin, 

xüsusən də qərbi Avropa ölkələrinin hakimiyyət dairələri üçün böyük nara-

hatlıq doguran problem olmuĢdur. Statistikaya əsasən 4 000 Azərbaycan və-
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təndaĢı 2000-ci ildə Avropa ölkələrində sığınacaq almaq üçün müraciət et-

miĢdir. Hollandiya və Belçika Azərbaycanlı miqrantların ən çox müraciət et-

dikləri ölkələrdir. [3] 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev 19 mart 

2007-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin ya-

radılması haqqında 560 nömrəli Fərman imzalamıĢdır. Eyni zamanda, Miqra-

siya proseslərinin vahid və çevik prosedurlar əsasında tənzimlənməsi, sənəd-

ləĢmənin sadələĢdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab Ġlham Əliyev tərəfindən "Miqrasiya proseslərinin idarəolunmasında 

"bir pəncərə" prinsipinin tətbiqi haqqında" 4 mart 2009-cu il tarixli 69 nömrə-

li Fərman imzalanmıĢdır. Adıçəkilən Fərmanın tətbiqi ölkədə miqrasiya pro-

seslərinin daha çevik və iĢlək mexanizmlər əsasında idarə edilməsinə, bu sa-

hədə operativliyin təmin edilməsinə və həllini gözləyən problemlərin aradan 

qaldırılmasına səbəb olmuĢdur. Fərmana əsasən, 2009-cu il iyulun 1-dən miq-

rasiya proseslərinin idarəolunmasında «bir pəncərə» prinsipinin tətbiq edilmə-

sinə baĢlanılmıĢ və bu prinsip üzrə vahid dövlət orqanının səlahiyyətləri Azər-

baycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidmətinə həvalə edilmiĢdir. ―Bir 

pəncərə‖ prinsipi çərçivəsində Dövlət Miqrasiya Xidməti əcnəbilərə və vətən-

daĢlığı olmayan Ģəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti 

və daimi yaĢamaq üçün icazələrin və müvafiq vəsiqələrin verilməsini, onların 

qeydiyyata alınmasını, Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilərin və və-

təndaĢlığı olmayan Ģəxslərin ölkədə müvəqqəti olma müddətinin uzadılması-

nı, həmçinin ölkə ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məĢğul olmaq 

üçün iĢ icazələrinin verilməsini həyata keçirir.[4] 

Miqrasiya proseslərinin əsas xüsusiyyətləri 

MDB ölkələri içərisində miqrasiya məsələsi daha aktual olan Azər-

baycandır. Əmək bazarının ümumi vəziyyəti araĢdırılarkən də xarici vətən-

daĢların bütün fiziki Ģəxs kimi çıxıĢ etməsi bu proseslərin tənzimlənməsinə 

öz təsirini göstərir. 2000-ci ildə qəbul edilmiĢ ―Əmək mirasiyası haqqnda‖ 

qanun bu faktı təsdiqləyir. Məsələn, respublika vətəndaĢlarının ölkədən çıx-

maq, iĢə düzəlmə üzrə qanuni status və lisenziya almaq hüququ vardır. 

Azərbaycan dövləti Beynəlxalq Miqrasiya TəĢkilatı ilə miqrasiya prosesləri-

nin tənzimlənməsi istiqamətində müxtəlif proqramların reallaĢması və idarə 

edilməsi məqsədilə yaxından əlaqə saxlayır.  

Siyasi və iqtisadi sahədə sabitliyin nəticəsi olaraq, Azərbaycanda miq-

rasiyanın səviyyəsi azalmıĢdır. Qeyd etmək lazımdır ki, son 7 il ərzində 

miqrasiyanın tipi və dinamikası müsbət mənada dəyiĢmiĢdir. 
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Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən 2010-2017–ci illərdə 

daimi yaĢamaq üçün Azərbaycanı tərk etmiĢ Ģəxslərin sayı həmin məqsəd-

lərlə ölkəyə daxil olmuĢ əcnəbilərin sayından az olmuĢdur (ġəkil 1). 

 

 
 

ġəkil 1. Azərbaycanda ümumi miqrasiya dinamikası 2010-2017 (nəfər) [5] 

 

Miqrasiyanın müsbət iqtsadi təsirləri ilə yanaĢı mənfi tərəfləri də var. 

Məsələn yüksək ixtisaslı və təhsilli miqrantların əcnəbi ölkələrdə aĢağı sə-

viyyəli iĢlərdə məĢğul olurlar. Bəzi hallarda isə miqrant getdiyi ölkədə öz 

ixtisasını daha da artırır və yeni bilik və bacarıq əldə edir. Hazırda dünyada 

258 milyon miqrant vardır, bu miqrantların əksəriyyəti əmək miqrantlarıdır. 

Dünya bankının qiymətləndirməsinə əsasən, 2006-cı ildə dünya miqyasında 

miqrantların pul köçürmələri həcmi 250-300 milyard ABġ dolları təĢkil 

edirdi. 2017-cı ildə isə bu rəqəm dünya miqyasında pul köçürmələri üçün 

574 milyard dollara bərabərdir [6]. 

IĢlədikləri ölkədən öz vətənlərinə göndərdikləri vəsait yerli ölkələrin 

ÜDM-da mühüm çəkiyə malik olur, eyni zamanda miqrantlar tərəfində və-

tənlərinə göndərilən məbləğlər və yatırılan sərmayələr milyonlarala yoxsul 

insanın yaĢayıĢ səviyyəsini yüksəldir. Miqrantlar faktiki olaraq daimi və 

müvəqqəti qayıdıĢ zamanı xaricdə əldə etdikləri bacarıqlarını ehtiyac olduq-

da öz vətənlərində tətbiq etməklə də inkiĢafa Ģərait yaradırlar. Bu qazanclar-

dan biri də miqratların əldə etdikləri biliklərlə ölkəyə qayıtmasıdır.  

Miqrantlar həmçinin olduqları ölkələrdə iĢçi və mütəxəssis çatıĢmazlı-

ğının da aradan qaldırılmasına kömək göstərirlər. Onlar vətənlərinə sahib-
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karlığın yeni metodlarını gətirməklə istehsal sahəsində və dünya bazarında 

rəqabət apara biləcək çevik, beynəlxalq biznes qüvvələrinin yaradılması im-

kanlarını artırırlar. Lakin sadalanan müsbət hallara baxmayaraq, miqrasiya 

bəzən insanların mənsub olduqları cinslərə görə ayrı-seçkiliklərə məruz qal-

masına gətirib çıxarır [7]. 

Miqrsiyanın növündən və səbəbindən asılı olaraq, bütün dövlətlər 

onun tənzimlənməsinə cəhd edir. Elə bir dövlət yoxdur ki, onun sərhədləri 

hamı üçün açıq olsun. Bir dövlər daha sərt, digəri isə bir qədər yumuĢaq 

miqrasiya siyasəti həyata keçirsə də, tənzimləmədən tamamilə vaz keçmir. 

Miqrasiyanın dövlət tənzimlənməsinin əsas səbəbi insanların tərk etdiyi və 

məskunlaĢdığı ölkələrdə yaradılan mümkün çətinliklərlə və ya əlavə üstün-

lüklərlə bağlıdır [8]. 

Nəticə 

Miqrasiyanın dövət tənzimlənməsi müxtəlif hüquqi prosedurlar və 

proqramlar vasitəsilə reallaĢır. Əksər hallarda belə hüquqi prosedurlar miq-

rasiyanın məhdudlaĢdırılmsına və ya miqrantların öz ölkələrinə qayıtması-

nın dəstəklənməsinə yönəlir. Ölkədən əmək qabliyyətli iĢçilərin digər ölkə-

lərə emiqrasiyanın qarĢısının alınması da dövlətin miqrasiyanı tənzimləməsi 

tədbirləri sisteminə daxildir. Bu halda dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər da-

ha çox məhdudlaĢdırıcı deyil, əksinə miqrasiyanı törədən problemlərin ara-

dan qaldırılmasına yönəldilməlidir. Məsələn, ölkədə yüksək ixtisaslı kadrla-

rın iĢ yerləri ilə təmin edilməsi çətinləĢdikcə onların ölkəni tərk etməsi ehti-

malı artır. Yüksək ixtisaslı insanların inkiĢaf etməkdə olan ölkələri tərk edə-

rək digər ölkələrə, xüsusilə inkiĢaf etmiĢ ölkələrə daimi yaĢamaq üçün get-

məsi qloballaĢma dövründə ən ciddi problemlərdən biridir. Bu, təkcə əmək 

qabliyyətli iĢçilərin emiqrasiyası prosesi deyil, həm də insan kapitalının axı-

nıdr. Hər hansı ölkənin uzun müddət üçün dayanıqlı inkiĢafı ölkədə mövcud 

olan insan kapitalının həcmindən çox asılıdır. Hazırda iqtisadiyyatda insan 

kapitalı təbii ehtiyatlardan daha vacibdir. Insan kapitalının ölkə iqtisadiyya-

tına gətirdiyi gəlir, təbii ehtiyatların verdiyi gəlirdən daha çoxdur [9]. 

Miqrasiya ölkədə əməkqabliyyətli əhalinin azalmasına təsir göstərir, 

bu da iqtisadi artımın azalması ilə nəticələnir. Bu prosesdə ən çox əziyyət 

çəkən uĢaqlar olur. Miqrasiya prosesində uĢaqların pisixoloji zərbə alması 

qaçılmaz faktdır. Bir tərəfdən də miqrasiyanın müsbət tərəflərini də qeyd et-

mək lazımdır. Miqrantların əksəriyyəti öz qohumlarına pul göndərirlər bu da 

ölkə iqtisadiyyatına sosial problemlərin həllinə müsbət tərəfdən təsir göstə-

rir. Təhsil üçün miqrasiya edənlər isə yeni bilik və bacarıq əldə edərək öz öl-

kələrinə dönürlər.  
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Miqrasiyanın dövlət tənzimlənməsi sadaladığımız amilləri nəzərə ala-

raq elə tənzimlənmə siyasəti həyata keçirməlidir ki, bu prosesə müsbət təsir 

göstərsin və mənfi təsirlər azalsın. Ona görə də dövlət miqrasiyanın tənzim-

lənməsi prosesinə ciddi nəzarət etsin, ələlxüsus təhsil üçün miqrasiya edən-

lərin öz ölkələrinə dönməsinə və iĢlə təminatına dəstək versin.  

Son illərdə ölkəmizin içtimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatı 

sahəsində baĢ vemiĢ müsbət dəyiĢikliklər energetika və nəqliyyat sahələrin-

də beynəlxalq əlaqələrin geniĢlənməsi, ölkəmizin geosiyasi mövqeyinin 

miqrasiya proseslərində rolunun artmasına gətirib çıxarmıĢdır. Bu da öz 

növbəsində ölkənin inkiĢafı və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından 

milli maraqlara uyğun miqrasiya siyasətinin həyata keçirilməsini, onun əsa-

sında miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi sisteminin təkmilləĢdirilməsini 

və inkiĢaf etdirilməsini; dövlət oqranlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini 

və bu sahədə beynəlxalq əməkdaĢlığı obyektiv zərurətə çevrilmiĢdir. Ona 

görə də ölkəmizdə əhalinin miqrasiyası sahəsində yarana biləcək hər hansı 

bir problemin həll edilməsi üçün hər an ölkə rəhbəri tərəfindən irəli sürül-

müĢ miqrasiya siyasəti sahəsindəki - miqrasiya proseslərində ölkənin inkiĢa-

fı üçün miqrasiya proqramlarının və tədbirlərinin həyata keçirilməsində döv-

lətin, cəmiyyətin və insanların mənafelərinə riayət edilməsi; miqrasiyanın 

mövcud sosial-iqtisadi vəziyyətə adaptasiyasını sürətləndirən Ģəraitin yara-

dılması; miqrantların hüquqlarının qorunması kimi prioritet istiqamətli vəzi-

fələrin yerinə yetirilməsi daim diqqət mərkəzində durmalıdır [10].  
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Nəriman Nərimanovun əsərləri tarixi mənbə kimi 

Works of Nariman Narimanov as historical sources 

Произведения Наримана Нариманова как исторические 

источники 

Xülasə: Məqəladə Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi xadimi Nəri-

man Nərimanovun əsərlərinin tarixi mənbə kimi əhəmiyyətindən bəhs olu-

nub. N.Nərimanovun çoxsaylı əsərlərini bir məqalədə təhlil etmək mümkün 

olmadığından yalnız iki əsərinin təhlili verilib. Bunlar ―Nadir Ģah‖ romanı 

və ―ƏnuĢirəvani Adil‖ məqaləsidir. Bu əsərlərin təhlili sübut edir ki, Azər-

baycanın tarixi romanlar, məqalələr yazmıĢ klassik ədiblərinin əsərləri elmi 

baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Açar sözlər: Azərbaycan tarixi, ZərdüĢtlik, Məzdəkilər hərəkatı, 

Səfəvilər. 

Abstract: It mentions the significance of Azerbaijan notable public – 

political figure Nariman Narimanov‘s works as historical source in the 

article. Due to impossibility of Narimanov's numerous works were not 

analyzed in one article, only two work were analyzed. These are ―Nadir 

shah‖ novel and ―Anushirovani Adil‖ article. The analysis of these works 

proves that the works of classical writers of Azerbaijan who has written 

historical novels and articles plays great importance from the scientific point 

of view.  

Keywords: History of Azerbaijan, Zoroastrianism, Leadership of 

Mazdak, Safavids. 

Резюме: В статье речь идет о значении произведений выдающе-

гося социально-политического деятеля Азербайджана Наримана Нари-

манова как исторического источника. Так как в одной статье невоз-

можно исследовать многочисленные работы Н.Нариманова, был сде
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лан анализ только двух работ. Это роман «Надиршах» и статья «Ану-

ширавани Адил». Анализ этих работ доказывает, что исторические ро-

маны Азербайджана, произведения классических литераторов имеют 

большое значение с точки зрения науки. 

Ключевые слова: история Азербайджана, Зороастризм, 

движение маздакидов, Сефевиды. 

 

 Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi xadimi Nəriman Nərimanov 

əsərləri digər sahələr kimi mənbəĢünaslığın inkiĢafında da mühüm əhəmiy-

yətə malikdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin 

―Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəĢrlərin həyata keçirilməsi 

haqqında‖ 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə onun seçilmiĢ əsərləri-

nin nəĢr olunaraq ölkə kitabxanalarına hədiyyə edilməsi bu əsərlərin dəyərli 

olmasını bir daha sübut edir. Nəriman Nərimanovun seçilmiĢ əsərləri kitabı-

nın ilk səhifəsində ümumilli lider Heydər Əliyevin onun haqqında dediyi fi-

kirlərdən sitat gətirilib: ―Nəriman Nərimanovun əməkçi kütlələri maariflən-

dirmək əzmi, insanlara xidmət etmək kimi nəcib bir arzusu, hadisələri dərin-

dən baĢa düĢməsi, istedad və bacarığı onu Azərbaycan demokratik və icti-

mai-siyasi fikir nümayəndələrinin ön cərgəsinə çıxartdı... Bizdən ötrü Mirzə 

Fətəli Axundov da, Əhməd bəy Ağayev də, Məmmədəmin Rəsulzadə də bö-

yük Ģəxsiyyətlərdir, Nəriman Nərimanov da. Ancaq son zamanlar Nəriman 

Nərimanovdan baĢlayaraq Azərbaycanda bütün siyasi xadimlərin Azərbay-

cana düĢmən olmaları barədə deyilən fikirlərlə heç cür razılaĢmaq ol-

maz...Nəriman Nərimanov öz dövrünün, yaĢadığı mühitin çərçivəsində bö-

yümüĢ görkəmli simadır, böyük siyasi xadimdir‖ [3,s.4]. 

N.Nərimanov digər fəaliyyətləri ilə yanaĢı böyük siyasi xadim olduğu-

na görə onun əsərlərinin əksəriyyəti tarix elmi üçün mənbə rolunu oynaya 

bilər. Bir məqalədə bu əsərlərin hamısını təhlil etmək mümkün olmadığın-

dan, Azərbaycan tarixi üçün daha maraqlı olan bir neçə əsərin müqayisəli 

təhlilini verməklə kifayətlənirik. 

 N.Nərimanovun ―ƏnüĢirəvani Adil‖ məqaləsi fikrimizcə Azərbaycan 

tarixində hazırda tədris olunan ―Məzədəkilər hərəkatı‖nın öyrənilməsində 

bir mənbə kimi elmi-metodik dəyərə malikdir. ZərdüĢtlik dininin hakim ol-

duğu Sasanilər dövründə baĢ vermiĢ Məzdəkilər hərəkatı haqqında qısa ara-

yıĢ: Sasanilərin dövründə feodal zülmünün güclənməsi Məzdəkilər hərəkatı-

nın (481-528) baĢ verməsi ilə nəticələndi. Məzdəkilər hərəkati Mani təlimi-

nə əsalanırdı. Lakin fərq onda idi ki, Mani təlimində xeyrin Ģər üzərində qə-

ləbəsi mükünsüz hesab edilirdisə, Məzdəkilər xeyrin Ģər üzərində qələbəsinə 

inanırdılar. 
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Məzdəkilər sosial bərabərlik, əmlak bərabərliyi uğrunda mübarizə 

aparırdılar. Onlar belə hesab edirdilər ki, maddi nemətlər allah tərəfindən 

yaradıldığından, onlar insanlar arasında bərabər bölünməlidir.  

Sasani hökmdarı I Qubad ona tabe olmayan mərkəzdənqaçan qüvvələ-

ri cəzalandırmaq üçün Məzdəkilərdən istifadə etmək qərarına gəldi. O, Məz-

dəkiləri müdafiə edib, taxıl anbarını açaraq onların ixtiyarına verdi. Bu mə-

sələ barədə mənbələrdə qeyd olunur ki,Məzdək V əsrin 80-cı ilində, ZərdüĢt 

dinini yenidən təbliğ etməklə, öz zəmanəsinin feodal istismarına qarĢı qalx-

mıĢ xalq üsyanının baĢçısı olmuĢdur. Ġran Ģahı, Firuzun oğlu Qubad, ZərdüĢt 

dinini təbliğ edən Məzdəkin tərəfdarı idi və onun dinini qəbul etmiĢdi. Qu-

badın oğlu NuĢirəvan, hiyləgər bir yəhudinin qurduğu kələyin nəticəsində, 

Məzdəki və onun on iki minlik qoĢununu bir gecədə, xüsusi üslubda qazıl-

mıĢ quyulara baĢları üstə yuvarladaraq basdırırlar. Ondan sonra, öz atası Qu-

badı da zəncirləyərək hakimiyyəti ələ keçirir [4, s. 154-155]. Məzdək aman-

sızlıqla qətlə yetirildikdən sonra, onun arvadı, Xadənin qızı Xorrəmə iki 

adamla, Ġranın mərkəzi Ģəhəri olan Mədaindən qaçıb Rey yaxınlığına gəlir 

və orada camaatı ərinin məzhəbinə dəvət etməyə baĢlayır. Camaat onlara, 

Məzdəkin arvadının adı ilə bağlı olan ―xorrəmdinlər‖ ləqəbini verdilər [4, s. 

166-167].

Məzdəkilər hərakatı məğlub olsa da feodalizmin problemləri qaldığına

görə sonradan feodal zilmünə qarĢı üsyanlar müxtəlif dövrlərdə davam etmiĢdi. 

N.Nərimanovun ―ƏnüĢirəvani Adil‖ adlı məqaləsi ―Yeni iqbal‖ qəze-

tinin 31 yanvar 1916- cı il tarixli 221-ci nömrəsinin 3-cü səhifəsində ―Dok-

tor N.Nərimanov‖ imzası ilə dərc edilmiĢdir. Məqalənin sonunda ―Bitmədi‖ 

yazılmıĢdır, lakin nədənsə, ardı çap olunmamıĢdır.[3,s.477] 

Bu məqalə 1916-cı il yanvarın 28-də Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teat-

rında ―Nicat‖ cəmiyyəti tərəfindən cənab Mirzə Əbdürrəsul ġərifzadənin 5 

pərdəli ―ƏnuĢirovani Adil‖ əsərinin tamaĢaya qoyulması münasibəti ilə yazı-

lıb. (380) Bu məqalədə N.Nərimanov əsəri təhlil edərək, səhvləri göstərməklə 

yanaĢı, ―Məzdəkilər hərəkatı‖ haqqında öz fikirlərini bildirib. O, əsərin adının 

―ƏnuĢirəvani Adil‖ qoyulmasına etiraz edərək, Məzdəkilər hərəkatına qarĢı 

amansızcasına mübarizə aparmıĢ Sasani hökümdarının Adil adına layiq olma-

dığını faktlarla sübut edib. N.Nərimanov yazır: ―ƏnuĢirəvana tarix nə üçün 

―Adil‖ ləqəbini verir? Doğrusu, canab ġərifzadənin ƏnuĢirəvanında ədalətin 

niĢanələrini tapmaq üçün kəndi əqidəmizi bir saatlığa kənar etməliyiz. ġirvan-

zadənin ƏnuĢirəvanı taxta çıxan günü üzünü bütlərinə tutub ―mənim ürəyimə 

rəhm salınız‖ deyib də sonra vəzirlərə buyuruq verir: Mənim padĢahlığımda 

Məzdəki məzhəbi yox olsun gərəkdir. Bunun cavabında vəzirlərdən biri ―sə-

nin atan bu iĢi etməyibdir, sən də hələ etmə‖ deyir. Bundan görünür ki, Ənu-
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Ģirəvanın atası özündən adil imiĢ. ƏnuĢirəvani Adil peyğəmbərlik iddiası et-

səydi, öz dinindən baĢqa qeyri dinlərin puç olmağını istəməsi təbiidir. Fəqət 

padĢah olub da öz dinindən baĢqa qeyri dinlərin puç olmasını istəmək adil bir 

padĢaha yaraĢarmı?...Nə üçün ġərifzadənin ƏnuĢirəvanı Məzdəki dinini puç 

etmək istəyir? Ondan ötrü ki, bu məzhəb hürr yaĢamağı təklif edir. Fəqət necə 

hürr yaĢamaq? Cənab müəllif məlumat verməyir və verə də bilməz. Ondan öt-

rü ki, hürr nə olduğunu müəllif özü düĢünməmiĢ, daha doğrusu, məzdəki dini 

nə olmağını öyrənməmiĢdir‖ [3,s.380-381]. 

N.Nərimanov öz məqaləsində Məzdəkilər hərəkatının müdafiəçisi 

kimi çıxıĢ edir və bu hərəkatın geniĢ yayayılması haqqında məlumat veririr: 

―Pyesadan məlum olur ki, ƏnuĢirəvanın vaxtında bu din artıq dərəcədə inti-

Ģar tamıĢ imiĢ, hətta padĢahın muqərrib adamları və vəzirlərdən bir neçəsi 

bu məzhəbin yolunda canlarından keçməyə hazır imiĢlər. Böylə olan surətdə 

məzdəki dini ―heyvanlar kimi yaĢamaq və istədiyin arvadlar ilə əlaqə et-

mək‖ kimi qanunlardan ibarətdir, deyib keçmək böyük səhvdir‖ [3,s.381]. 

N.Nərimanov Məzdəkilər hərəkatını azadlıq və ədalət uğrunda müba-

rizə olduğunu bildirərək, bu hərəkatın amansızcasına yatırılmasına mənfi 

münasibət bəsləyir: ―Əcəba, azadlıq və hürriyyət aləminə dəvət edən dinin 

müqabilinə ―adil‖ padĢah hankı bir dini çıxarır? Dəmirdən, ağacdan, torpaq-

dan qayrılmıĢ bütləri, daha doğrusu atəĢi! Adil padĢah dinini təklif edər: 

Yəni missionerlərin, məktəblərin vasitəsilə dininin intiĢarına çalıĢar, yox! 

ġərifzadənin ƏnuĢirəvanında ―ədalət‖ bir payədə aĢıb-daĢıbdır ki, məzdəki 

dinini meydana gətirən qoca məzdəki həbs etdirib boynunu vurdurur?! Bil-

məyirəm, bəlkə də tarixdə böylədir. Böylə isə ƏnuĢirəvana adil ləqəbi verən 

yazıçılar doğrudan-doğrusu, zülm və ədalət nə olmağını düĢünməyiblər. 

Əqidə, məslək yolunda mürĢidlər can veriblər, fəqət bu canları alanlar adil 

ləqəbinə də layiq olmayıblar.‖ [3,s.381] 

N.Nərimanovun məqaləsi vasitəsilə Məzədəkilərə aid elmi ədəbiyyat-

da rast gəlinməyən bəzi tarixi faklarla tanıĢ oluruq: Müəllif məqalədə yazır: 

―ƏnuĢirəvanın vəzirlərindən biri Zərdan padĢahı öldürmək istəyib təamına 

ağu tökür. HəmiĢə qayda üzrə padĢahın təamını iki adam dadıb sonra padĢa-

ha verərmiĢlər. Bu vəzifə də padĢahın ən müqərib vəzirinin - Behbudun iki 

oğluna mühəvvəl olunubmuĢ. Behbudun oğlanları ağulanınıĢ təamı yeyib də 

ölürlər. Müqəssiri axtararkən Zərdan vəzir Behbudu göstərir. ƏnuĢirəvan 

Zərdanın sözlərinə inanıb Behbudun qətlinə hökm verir. Behbud ―iĢin aqi-

bəti aĢkar olar, peĢman olarsan‖ deyib padĢahın əmrinə boyun qoyur. Hələ 

Behbudun qanı axa-axa iĢ aĢkar olur. Behbudun nahaq yerə ölməyi və Zər-

danın müqəssir olmağı məlum olur və genə haman Zərdanın ölməyinə pad-

Ģah tərəfindən əmr olunur‖ [3,s.382]. 
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N.Nərimanov öz məqaləsində Sasani hökümdarı Xosrov ƏnuĢirəvanı

zalım bir hökümdar olduğunu aĢağıdakı sözlərlə qeyd edir: ―Handa bir zalım 

padĢah olursa-olsun, iĢi təhqiq etməmiĢ ən müqərrib, ən sədaqət ilə qulluq 

edən bir vəziri boĢ söz ilə öldürtməz.Tutalım ki, ƏnuĢirəvanın ―ədaləti‖ 

genə aĢıb-daĢıbmıĢ, əcəba nə üçün əqlini itirmiĢdi? Təamdan qabaqça ölən-

lər Behbudun oğlanları idi. Nə üçün bu əhvalat ƏnuĢirəvanı heç olmaz isə 

bir neçə saat etdiyi zülmdən saxlamırdı... Böylə bir əqil məntiq sahibindən 

ədalət gözləmək olarmı?... cənab ġərifzadə qəhrəmanı ƏnuĢirəvana zalım 

ləqəbi versə idi...daha doğrusu, daha gözəl olardı‖ [3,s.382]. 

N.Nərimanov öz məqaləsində düzgün olaraq Məzdəkilər hərəkatını

amansızcasına yatırmıĢ ƏnuĢiravanı ədalətli, adil Ģah olmadığını əsaslandı-

rır. Lakin özü sol radikal, yəni kommunist ideologiyasınınnın daĢıyıcısı ol-

duğundan Məzdəkilərin sosial bərabərlik, əmlak bərabərliyi uğrunda müba-

rizə aparmasını, maddi nemətlər allah tərəfindən yaradıldığından, onlar in-

sanlar arasında bərabər bölünməsi ideyasını müdafiə edir. Fikrimizcə onun 

bu mövqeyini düzgün hesab etmək olmaz. Yadda saxlamaq lazımdır ki, so-

sial bərabərlik, əmlak bərabərliyi cəmiyyətin inkiĢafına xidmət etmir. Cə-

miyyətin inkiĢafı üçün vətəndaĢların əmlak bərabərliyi deyil, hüquq bərabər-

liyi təmin olunmasına çalıĢmaq lazımdır. 

N.Nərimanovun ən samballı əsərlərindən biri olan ―Nadir Ģah‖ əsərin-

də qeyd olunan faktlar və müəllifin irəli sürdüyü fikirlər Səvəvilər dövləti-

nin süqutu və Nadir Ģahın hakimiyyəti dövrlərinin tədqiqində mənbə kimi 

istifadə oluna bilər.  

Ədəbiyyatımızda tarixi faciə janrının ilk nümunəsi olan ―Nadir Ģah‖ 

birinci dəfə 1899-cu ildə Bakı ―Aror‖ mətbəəsində, Hacı Zeynalabdin Tağı-

yevin xərcinə çapdan çıxmıĢdır. Təxminən on beĢ il sonra yazıçı əsəri yeni-

dən çapa hazırladığı zaman onun üzərində ciddi ―yaradıcılıq əməliyyatı‖ 

aparmıĢdır. Demək olar ki, tarixi faciənin bütün məclislərində, ayrı-ayrı epi-

zodlarda, mükalimə və replikalarda, hətta remarkalarda ixtisarlar, əlavələr 

edilmiĢdir. Əsərin bu nüsxəsi 1913-cü ildə çapdan çıxmıĢdır. Pyesin avtoq-

ralı hələlik tapılmadığına görə, Orucov qardaĢları tərəfindən buraxılmıĢ 

ikinci nəĢrin (―Nadir Ģah‖, Bakı, 1913) mətni sonrakı nəĢrlərdə əsas götürül-

müĢdür [3,s.473]. 

N.Nərimanovun ―Nadir Ģah‖ əsərində bəzi tarixi Ģəxsiyyətlərin adları-

nın, yaĢlarının verilməsi və onların Ģəxsiyyətinə münasibət bildirilməsi mü-

əllifin mövzu ilə bağlı dərin tədqiqat apardığını sübut edir. Əsərdə qeyd olu-

nan faktlardan fikrimizcə tarixi mənbə kimi istifadə etmək mümkündür. Mə-

sələn, əsərdə ġah Sultan Hüseyn xanın Ədhəm xan, Cəfərxan, Məhəmməd-

xan, Rzaxan adlı vəzirlərinin olması, 25-35 yaĢlı ġah Təhmasibin Heydər 
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xan adlı 40 yaĢlı vəzirinin adının çəkilməsi, Nadirin ən yaxın məsləhətçisi-

nin 70 yaĢlı dayısı Cavadın olması, həyat yoldaĢının adının Gülcahan olma-

sı, oğlu Rzaqulunun 15-20 yaĢında olmasının göstərilməsi bu dövrü tədqiqi 

edən tarixçilərə yaxından kömək edə bilər. Bundan baĢqa əsərdə Nadir Ģaha 

qarĢı sui-qəsd təĢkil edərək onu qətlə yetirmiĢ Saleh bəy, Musa bəу və Əli 

ƏĢrəf bəy kimi xanların adlarının da əsərdə qeyd edilməsi də maraqlıdır [3, 

s.106]. Çünki hazırda nəĢr olunmuĢ ―Azərbaycan tarixi‖ dərsliklərində bu 

məlumatların əksəriyyəti yoxdur. 

N.Nərimanovun ―Nadir Ģah‖ əsərində yazılmıĢ bir sıra faktları, məsə-

lən, 60 yaĢlı Səfəvi hökümdarı Sultan Hüseyn xanı padĢahlığa layiq olma-

yan bir zat adlandırmasını qəbul etmək mümkündür. Çünki Sultan Hüseynin 

dövründə (1694-1722) dövlətin vəziyyəti daha da ağırlaĢdı. ġah Hüseynin 

dəbdəbəli həyat sürməsi dövləti müflisləĢdirmiĢdi. Paytaxtda və əyalətlərdə 

əmirlər və iri feodallar ġah Hüseynlə, demək olar ki, hesablaĢmırdılar. ġah 

Sultan Hüseynin, saray əhlinin, məmurların ətalətinin, rüĢvətxorluğun art-

ması, müxtəlif qeyri-qanuni əməliyyatlar aparılması nəticəsində dövlətin 

idarəsi iĢi son dərəcə baxımsız vəziyyətə düĢdü. Hərbi-bürokratik aparatın 

saxlanılmasına sərf olunan vəsait ġah hökumətinin maddi-iqtisadi imkanla-

rından artıq idi [1, s.266-267]. 

ġah Sultan Hüseyn Rus dövlətindən kömək almaq üçün onunla yaxın-

laĢmağı qərara aldı. Bu məqsədlə 1713-cü ildə ―dostluq və ticarət müqavilə-

si‖ bağlamaq üçün Fəzlulla bəyi Peterburqa göndərdi. 1717-ci ilin iyununda 

rus səfiri Volinski Səfəvilər dövlətinə gələrək saziĢi imzaladı [2, s.195]. 

Lakin N.Nərimanovun Səfəvi hökümdarı ġah Sultan Hüseyni fars 

padĢahı adlandırması düzgün deyil. 

Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Sə-

fəvilər dövlətini dünyada Azərbaycan dövləti kimi tanıdılmasında mühüm 

iĢlər görülmüĢdür. Səvəfilər dövlətinin Ġran dövləti olması, Səfəvilər sülalə-

sinin türk olmaması ilə bağlı iddiaların əsasız olduğu faktlarla sübut olun-

muĢdur. Bu baxımdan da N.Nərimanovun Səfəvi hökümdarı Sultan Hüseyn 

xanın milli mənsubiyyəti ilə bağlı dediyi fikirləri düzgün hesab etmək ol-

maz. Lakin bu cür bəzi faktlar isitisna olmaqla N.Nərimanovun əsərlərinin 

elmi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi danılmazdır. Təqdirəlayiq hal 

odur ki, Azərbaycanın tarixi romanlar, məqalələr yazmıĢ klassik ədibləri, o 

cümlədən N.Nərimanov hər hansı tarixi əsər yazmamıĢdan əvvəl həmin 

mövzunu dərindən öyrənərək, hadisələrin baĢ verdiyi mühiti dərindən araĢ-

dıraraq əsərlər yazmıĢlar. Məhz buna görə də həmin əsərlər həmiĢə olduğu 

kimi bu gün də aktuallığını itirmir. 
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Xülasə: Təqdim edilən məqalədə tarixi-sosioloji aspektdə Azərbay-

canda XX əsrin ortalarında mehmanxanaların, pansionatların və uĢaq düĢər-

gələrinin tikintisi və istismarı ilə bağlı problemlər araĢdırılmıĢdır. Burada o 

dövrün mehmanxana və pansionat tikintisinin təĢkili, maliyyələĢməsi, idarə 

edilməsi; eləcə də onların avadanlıqla təmin edilməsi və istismar zamanı 

yeni texnologiyaların iĢlədilməsi haqqında arxivlərdən alınmıĢ məlumatlar 

verilmiĢdir. Tədqiqatda təsviri və analitik sosioloji araĢdırma metodlarından 

istifadə edilmiĢdir. Elmi yeniliyi onun ilk dəfə aparılmasındadır. AraĢdırma-

nın əsas nəticəsi ondan ibarətdir ki, XX əsrin ortalarında mehmanxana təsər-

rüfatının inkiĢafı bu sahədə gələcəkdə baĢ verən sosial və tarixi proseslərə 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmiĢdir. 

Açar sözlər: mehmanxanalar, uĢaq düĢərgələri, memarlıq, tikinti, 

təmir, Ģəhərlərin abadlaĢdırılması, sosiologiya. 
 

Резюме: В данной статье в историко-социологическом аспекте 

исследованы проблемы строительства и эксплуатации гостиниц, панси-

онатов и детских лагерей в середине XX века в Азербайджане. Привод-

ятся архивные данные о строительстве, организации, планировании, 

финансировании гостиниц и пансионатов, а также применении новых 

технологий в гостиничном хозяйстве того времени.  

В исследовании использовались методы описательного и анали-

тического социологического исследования. Научная новизна исследо
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вания состоит в том, что подобное исследование проводится впервые. 

Основной вывод состоит в том, что позитивное развитие гостиничного 

хозяйства того периода оказало непосредственное влияние на прогрес-

сивные процессы последующих десятилетий.  

Ключевые слова: гостиницы, детские лагеря, пансионаты, 

строительство, архитектура, капитальный ремонт, обустройство 

городов, социология. 
 

Abstract: In this article in the historical and sociological aspect, 

investigated the problem of construction and maintenance of hotels in 

Azerbaijan in the middle of the 20th Century. Here are given historical data 

on the organization, planning, financing and application of new technologies 

in the hotel industry. In this study used the methods of descriptive and 

analytical sociological research. The scientific novelty of the study is that 

this study is being conducted for the first time. The positive development of 

the hotel industry of that period had a direct impact on the progressive 

processes of the next decades. 

Keywords: hotels, children's camps, boarding houses, construction, 

architecture, major repairs, urban upgrading, sociology. 
 

 GiriĢ 
Turizm sahəsində müasir inkiĢaf yeni dövrün tələblərinə keçidin və 

Sovet inzibati sisteminin dağılmasının nəticəsində baĢ vermiĢdir. Bununla 

belə, bu günün uğurları keçmiĢin nailiyyətləri ilə sıx bağlıdır. Sovet təsərrü-

fat sisteminin nöqsanlarına baxmayaraq, çoxlu müsbət cəhətləri də olmuĢ-

dur. Bundan baĢqa, Sovet dövrü Azərbaycan tarixinin böyük hissəsini əhatə 

edir. Buna görə həmin dövrdə gedən proseslərin öyrənilməsi müasir proses-

lərə düzgün qiymət vermək baxımından zəruridir. Təqdim edilən məqalədə 

Azərbaycan SSR Kommunal Təsərrüfat Nazirliyinə (bundan sonra KTN) aid 

olan mehmanxanaların tikintisi və istismarı tarixi-sosioloji baxımdan araĢdı-

rılmıĢdır. Tədqiqat Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivində (ARDA) 

saxlanan sənədlərin əsasında yazılıb. Eyni zamanda, elmi ədəbiyyatdan və 

dövri mətbuatdan da istifadə edilib. Təsviri və analitik tarixi-sosioloji me-

todlardan istifadə edilib. Tədqiqatın yeniliyi onun ilk dəfə aparılmasındadır. 

Mehmanxanaların 1957-ci ilə qədər olan vəziyyəti 

XX əsrin ortalarında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mehmanxanala-

rın böyük hissəsi KTN-ə, digər qismi isə baĢqa təĢkilatlara aid idi. Mərkəz-

ləĢmiĢ Sovet iqtisadi sisteminin qaydalarına görə onların tikintisi və təmirin-

dən baĢlamıĢ avadanlıqla təchiz edilməsi və iĢçi heyətinin tənzimlənməsinə 

qədər bütün fəaliyyəti həmin qurumlar tərəfindən həyata keçirilmiĢ, bu sahə
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də sahibkarlığa yol verilməmiĢdir. KTN-nin tabeliyində olan mehmanxana-

ların və qonaq evlərinin illər üzrə ümumi göstəriciləri fərqli olmuĢdur, bir 

çox obyektiv və subyektiv amillərdən asılı idi. 
Cədvəl 1.  

KTN mehmanxanaların sayı, tutumu, xərcləri və gəlirləri [5, s. 16-17]. 

 

 1940 1950 1955 1956 1957 

Mehmanxanaların mövcud olduğu 

Ģəhərlərin sayı 
25 33 38 39 39 

Mehmanxanaların Ģəhərlər üzrə 

ümumi sayı 
27 33 38 39 39 

Ümumi tutum (çarpayıların sayı ilə) 1298 1317 1555 1635 1648 

Sutka ərzində qonaqların sayı (min 

nəfərlə) 
465,7 267,2 432,3 458,5 465,7 

Ġstismardan əldə edilən ümumi gəlir 

(min manatla) 
2964 2814 3335 3481 3520 

Sutkada bir çarpayıdan edilən gəlir 

(manatla) 
6,36 10,53 7,72 7,59 7,56 

Ġstismar xərcləri (min manatla) 1932 2715 3021 3197 3362 

Sutkada bir çarpayıya çəkilən 

ümumi xərclər (manatla) 
4,14 10,16 6,99 6,97 7,22 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, mehmanxanaların ümumi sayı 1957-ci 

ildə 1940-cı il ilə müqayisədə 12 ədəd, tutumu isə 350 çarpayı qədər artmıĢ-

dır. Həmçinin, 1957-ci ildə Salyan və Tovuzda yeni və daha geniĢ mehman-

xanaların tikintisi baĢa çatmıĢdır. Onlar istismara veriləndən sonra həmin 

Ģəhərlərin köhnə mehmanxanaları bağlanmıĢdır. Əldə edilən gəlirlərə gəl-

dikdə, 1957-ci ildə 1940-cı illə müqayisədə 19%, xərclər isə 74% artmıĢdır. 

Həmçinin 1957-ci ildə gəlirlər xərcləri 158000 manat üstələmiĢdir. 

1958-ci ilə qədər KTN-nin Azərbaycanın 39 Ģəhər və rayon mərkəzində 

hərəsində 1 ədəd mehmanxanası olmuĢdur. Ancaq 1959-cu ildən sonra onların 

sayı artmıĢdır. O illər ərzində KTN nəzdində olan ən böyük mehmanxana Bakı-

da yerləĢən “Bakı” mehmanxanası idi. Onun 1958-ci ildə ümumi istifadə edi-

lən sahəsi 1797 m
2
, sutka ərzində orada 210 nəfər qonaq yerləĢə bilərdi. Həmin 

ilin ərzində bu mehmanxanada 80800 nəfərə yataq yeri verilmiĢ, əldə edilən gə-

lir 861700, çəkilən xərclər isə 796400 manata bərabər idi. Bir nəfərdən gəlir 

7,56, edilən xərclər isə 7,22 manat təĢkil etmiĢdir [5, s. 18].  

Azərbaycanın digər Ģəhərlərində yerləĢən mehmanxanaların arasında 

yalnız Gəncə və Xankəndi mehmanxanaları böyük idilər, baĢqaları isə nis-

bətən kiçik həcmli olmuĢdurlar. 
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ġəkil 1. Bakı mehmanxanası 

1970-ci ilin fotosu. 

 
 

ġəkil 2. Otel Gəncə, 1959-cu ildə istismara 

verilmiĢdir. 

 

Cədvəl 2.  

Bəzi mehmanxanalar üzrə 1957-ci ilin göstəriciləri [5, s. 18-19]. 
 

ġəhər 

Ümumi 

tutum 

(çarpayıların 

sayı ilə) 

YaĢayıĢ 

sahəsi 

m
2 

Sutka ərzində 

yerləĢdirilənlərin 

sayı (min 

nəfərlə) 

Ümumi 

gəlir 

(min 

manatla) 

Ġstismar 

xərcləri 

(min 

manatla) 

Gəncə 81 437 29,2 861,7 796,4 

Mingəçevir 51 473 12,3 81,2 79,9 

Naxçıvan 51 443 15,4 109,3 108,8 

Xankəndi 110 655 29,0 179,9 170,8 

Kürdəmir 72 426 21,6 126,9 119,1 

Yevlax 65 410 24,2 160,0 152,4 

ġəki 77 384 20,5 140,9 136,4 

ġuĢa 27 151 6,7 40,0 37,6 
 

Mövcud olan mehmanxanaların istismarı ilə bərabər, KTN yenilərinin 

də tikilməsi ilə məĢğul olurdu. Belə ki, tədqiq edilən illər ərzində nazirliyin 

sifariĢi ilə layihə institutları tərəfindən 60-a yaxın mehmanxana, yataqxana 

və qonaq evlərinin layihələri hazırlanıb nazirlik tərəfindən təsdiq edilmiĢdir. 

Eyni zamanda, istismarda olan mehmanxanaların əsaslı təmiri üzrə də layi-

hələr təsdiq edilirdi. Bu da rayonların inkiĢafına yönələn mühüm addımlar-

dan biri idi. Həmin illər ərzində bu layihələrin yarısı gerçəkləĢmiĢ, yeni ob-

yektlər istismara verilmiĢdir. Həmçinin keçmiĢdə rayon mərkəzlərində meh-

manxanalar əsasən birmərtəbəli kiçik binalarda yerləĢmiĢ, çoxunda kommu-

nal rahatlıqlar olmamıĢ, onlar dövrün tələblərinə cavab verməmiĢdir. 1959-
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1962-ci illər ərzində aparılan geniĢ miqyaslı tikinti və yenidənqurma iĢləri-

nin nəticəsində isə mehmanxanaların bir çoxu yeni müasir binalara köçürül-

müĢdürlər. KeçmiĢ illərlə müqayisədə 1959 və 1960-cı illərin əvvəllərində 

çarpayıların ümumi sayı 469 [4, s. 339]; 1961 və 1962-ci illərdə isə 824 [28, 

s. 117] ədədə qədər artmıĢdır. O dövrdə artıq bütün rayon mərkəzlərində 

mehmanxanalar olmuĢdur. 

Bundan baĢqa, mehmanxanalarda sanitar vəziyyət yaxĢılaĢmıĢ və xid-

mət mədəniyyəti artmıĢdır. Bu məqsədlə onlar yeni mebel və avadanlıqla 

təchiz edilmiĢ, hamısına su kəməri və kanalizasiya çəkilmiĢdir.  

Bütün respublika mehmanxanalarında qiymətlər təxminən eyni idi. Mə-

sələn 1959-cu ildə Mingəçevir mehmanxanasında otaqlar II və III dərəcəli olub 

[11, s. 13]. Hər qonaq otağı 11 və 14 m
2
 sahəli otaqdan ibarət olmuĢ, onların 

içində bir ya da iki çarpayı yerləĢdirilmiĢdir. II dərəcəyə aid olan bir nəfərlik 

otaqların sutkalıq qiyməti 12, iki nəfərliklərin 22 manata bərabər idi. III dərəcə-

yə aid olan bir nəfərlik qonaq otaqlarının qiyməti isə 10 manat olmuĢdur. 

O dövrdə rayon mərkəzlərində tikilən ən nümunəvi 50 nəfərlik ―Ġstisu‖ 

mehmanxanası 1958-cu ildə Yevlaxda tikilmiĢdir. Tikinti iĢlərinə 2000000 

manat xərclənmiĢdir. Ġstismara verildikdən sonra KTN onu 311000 manatlıq 

avadanlıq, inventar və məiĢət əĢyaları ilə təmin etmiĢdir [38, s. 28-29].  

Bundan sonra həmin mehmanxanaya kanalizasiyanın çəkilməsi iĢləri-

nə baĢlanılmıĢdır. O zaman Azərbaycanın rayonlarında kanalizasiya Ģəbəkə-

si yox idi, buna görə onu fərdi olaraq yalnız ayrı-ayrı obyektlərə çəkirdilər. 

―Ġstisu‖ mehmanxanasının kanalizasiyanın 1276150 manatlıq layihəsi 1960-

cı ildə KTN tərəfindən təsdiq edilmiĢdir [15, s. 218]. Beləliklə, bu mehman-

xanaya edilən xərclər 3587150 manata bərabər olmuĢdur, bu da o dövr üçün 

çox böyük rəqəm idi.  

Ümumi sahəsi 1562,6 m
2
 olan ―Ġstisu‖ mehmanxanasının 30 qonaq 

otağı olmuĢ, onlardan üçü I, otuz ikisi II, beĢi isə III dərəcəli idi. 

Cədvəl 3. 

“Ġstisu” mehmanxanasının qonaq otaqlarının ümumi göstəriciləri [10, s. 75] 
 

Dərəcə 
Otaqların 

sayı 

Ümumi 

sahə (m
2
) 

Çarpayıların 

sayı 

Sutkalıq 

qiyməti 

(manatla) 

I 2 37,5 2 35 

II 1 15,5 2 26 

II 1 12 2 22 

III 1 6 1 15 

III 1 12 2 24 
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ġəkil 3. Yevlax, ―Ġstisu‖ mehmanxanası. 2019-ci ilin fotosu. 

Qeyd etmək lazımdır ki, o zaman memarlıq və tikinti iĢləri çox ciddi 

nəzarət altında idi və Memarlıq idarəsi tərəfindən tənzimlənirdi. Bu sahədə 

özbaĢınalığa yol vermək mümkün deyil idi. Belə ki, KTN Göygölün sahilin-

də 24 qonaq otağının olması nəzərdə tutulan mehmanxananın tikintisini 

aparmalı idi. Onun “Azərmemarlayihə” institutu tərəfindən hazırlanmıĢ

2229000 manatlıq layihəsi 1959-cu ildə təsdiq edilmiĢdir [11, s. 143]. An-

caq bu layihəni Memarlıq üzrə Dövlət Ġdarəsi qəbul etmədi, binanın kon-

struksiyasında bəzi dəyiĢikliklərin edilməsini tələb etdi. Ona görə Azərbay-

can SSR Nazirlər Sovetinin sədr müavini Süleyman Vəzirov Kommunal Tə-

sərrüfatı naziri Abutalıb Mirağa oğlu Abdullayevə layihəyə həmin düzəliĢlə-

rin əlavə edilməsi tapĢırığını vermiĢdir [26, s. 2-3].  

Mehmanxanalarda yeni texnologiyaların tətbiqi 

1960-cı ilin sonunda Kommunal Təsərrüfatı naziri A. M. Abdullayev 

Azərbaycan Dövlət Elmi-Texniki Komitəsinə məktub ünvanlamıĢdır [27, s.

137-138]. Həmin məktubda nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən “Azər-
kommunallayihə” institutunun mehmanxanalar üçün hazırladığı yeni avto-

matın layihəsi haqqında məlumat verilmiĢdir. Ġxtiranın müəllifi Azərbaycan

MaĢınqayırma Ġnstitutunun yeni cihazlar və aparatlar laboratoriyasının

əməkdaĢı S. B. Quluzadə idi. Həmin avtomatın vasitəsi ilə aĢağıdakı imkan-

ları əldə etmək mümkün idi:

1. Qonaqların mehmanxana iĢçilərinin iĢtirakı olmadan boĢ otaqların

olub-olmamasını öyrənib, onların seçimini etmək; 

2. Otaqlarda qalma müddətinin bitməsi və ödəniĢin yenilənməsi xəbə-

rini vermək; 

3. Otaqların istismarına nəzarəti gücləndirmək;

4. Qonaqların daha dəqiq ödəniĢ əməliyyatını aparmaq.
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Avtomat mehmanxanaların giriĢində qurulmalı idi, gələn qonaq onun 

vasitəsi ilə boĢ otaqların olub-olmamasını və bir sutkalıq qiymətini öyrənə 

bilərdi. Qonaq otaqda qalmağa baĢlayan kimi avtomat dərhal onun orada 

qalma müddətini hesablamağa baĢlayırdı. Ġyirmi otağa nəzarət edən avtoma-

tın bir blokunun ölçüsü 850x300 mm olmuĢdur. Blokların sayı mehmanxa-

nada olan otaqların sayı ilə təyin edilməli idi. Avtomat istehsala buraxıldığı 

təqdirdə onun bir blokunun qiyməti 12 min manata bərabər olmalı idi. 

Nazirin həmin məktubda yazdığına görə bu avtomatın tətbiq edilməsi 

qonaqlara edilən xidmətlərin keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırmalı, on-

ların siyahısını və etdikləri ödəniĢləri qaydaya salmalı idi. Məktubun sonunda 

həmin avtomatın bir neçəsinin nazirliyin təqdim etdiyi eskizlərinin əsasında 

Bakının Kalinin adına Neftqazavtomat zavodunda (zamanımızda Sənaye 
Avtomatika İstehsalat Birliyi) düzəldilməsi haqqında məsələ qaldırılmıĢdır. 

Bundan öncə isə 1960-cı ilin əvvəlində A. M. Abdullayev nazirliyin 

məsul Ģəxslərinin və ―Bakı‖ mehmanxanası rəhbərliyinin iĢtirakı ilə texniki 

müĢavirə keçirmiĢ və orada həmin avtomatın bir nümunəsi sərgiləndirilmiĢ-

dir. MüĢavirə iĢrirakçıları avtomatın üstünlükləri və texniki imkanları ilə ta-

nıĢ olmuĢ, onun Bakının “Cənub” mehmanxanasında quraĢdırılması haq-

qında qərar qəbul etmiĢdirlər [16, s. 158]. 

1962-ci ildə həmin avtomat KTN Təmir-mexaniki zavodu tərəfindən is-

tehsal edilməyə baĢlamıĢdır. Bu ixtira o qədər uğurlu olmuĢdur ki, SSRĠ-nin di-

gər Ģəhərlərinin, o cümlədən Moskva mehmanxanalarının rəhbərliyi onların bir 

neçə ədədini sifariĢ etmiĢdir [28, s. 118]. Beləliklə, Azərbaycanda ixtira və is-

tehsal olunan avtomat SSRĠ məkanında da tanınmıĢ və yayılmıĢdır. 

Mehmanxanaların istismarı zamanı yaranan problemlər və onla-

rın həlli 

Mehmanxanaların tikintisi, təmiri və istismarı proseslərinin müsbət di-

namikası ilə yanaĢı çoxlu problemləri də mövcud olmuĢdur. Bu problemlər 

bir tərəfdən bu sahədə sahibkarlığa yol verməyən Sovet iqtisadi sisteminin 

qüsurları, digər tərəfdən rəhbərliyin və xidmətçi heyətin öz vəzifə borclarını 

yetərincə yerinə yetirməməsi səbəbi ilə yaranırdı. Məsələn, KTN-in 1957-ci 

ildə Ģəhər və rayonlar üzrə apardığı yoxlaması nəticəsində məlum olmuĢdur 

ki, ―mehmanxanalarda olan əĢya və avadanlıqlar səliqəsiz saxlanılır, vaxtın-

da cari təmir edilmir, köhnə və yaramaz avadanlıqlar silinib siyahıdan çıxa-

rılmır, otaqlar xırda əĢyalarla (qrafin, stəkan, külqabı, güzgü və s.) təmin 

edilmir, sanitar təmizlik qaydaları kobudcasına pozulur, ayaq yolları natə-

miz saxlanılır, otaqlar qıĢ zamanı soyuq olur, əĢya və avadanlıqlardan Ģəxsi 

məqsədlər üçün istifadə olunur. Bu da o deməkdir ki, kommunal təsərrüfat 
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Ģöbələri mehmanxanalarla bağlı iĢləri baĢlı-baĢına buraxmıĢ, onların normal 

iĢləməsi üçün Ģərait yarada bilmirlər‖ [9, s. 9]. Beləliklə, o dövrdə müxtəlif 

səbəblər üzündən Azərbaycanın bir çox bölgələrində mehmanxana xidmət-

lərinin səviyyəsi çox aĢağı olmuĢdur. 

1958-ci ildə isə “Bakı” mehmanxanasında keçirilmiĢ yoxlamanın nə-

ticəsinə görə inzibati iĢçilər qonaqların siyahılarını və ödəniĢlərini düzgün 

aparmamıĢ, plandan əlavə artıq çarpayılar quraĢdırmıĢ, əxlaqsızlıqlara göz 

yummuĢdurlar. Bundan baĢqa, Ģtatda iĢə çıxmayan adamlar saxlanılmıĢ, əĢ-

yalardan bəziləri iĢçilər tərəfindən mənimsənilmiĢdir [20, s. 101-110]. Hə-

min il ərzində Göygöl mehmanxanasında aparılan yoxlama zamanı döĢək, 

döĢək ağları, balıĢlar kimi inventarların sayı əskik çıxmıĢdır.  

Bu kimi hallar aĢkar olunduqca KTN-in nazir baĢda olmaqla rəhbər iĢ-

çilərindən ibarət olan Kollegiya toplantıları çağırılırmıĢ, orada həmin prob-

lemlər müzakirə edilmiĢ, onların həlli yolları axtarılmıĢ, təqsirlilər cəzalan-

dırılmıĢdırlar. Bu da o dövrün idarəetməsində iĢlərin şəffaf aparılması prin-

sipinin tətbiq edilməsinin əlamətlərindən biri idi. Bəzi hallarda isə iĢlərində 

buraxdığı nöqsanlara görə mehmanxana iĢçiləri nazirin birbaĢa əmri ilə cə-

zalandırılırdı. Məsələn 1959-cu ildə planı yerinə yetirmədiyinə ,mehmanxa-

nanı natəmiz saxladığına və iĢinin öhdəsindən gələ bilmədiyinə görə nazirin 

əmri ilə Yevlax mehmanxanasının müdiri iĢdən azad edilmiĢdir [11, s. 15]. 
 

 
 

ġəkil 4. Sovet mehmanxanası, qonaq otağın interyeri.1960-cı il. 
 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, mehmanxanaların iĢində obyektiv səbəb-

lər üzündən də problemlər yaranırdı. 1960-cı ilin 13 iyun tarixində “Azər-
baycanda mehmanxana təsərrüfatının vəziyyəti və qonaqlara edilən xidmət 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi” mövzusunda KTN-in Kollegiya toplantısı keçi-

rilmiĢdir [21, s. 6-8]. Həmin toplantıda respublikanın Ģəhər və rayonlarının 

mehmanxana müdirləri iĢtirak etmiĢ, Kollegiya üzvlərini təsərrüfatlarında 
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vəziyyətlə tanıĢ etmiĢdirlər. Məlum olmuĢdur ki, mehmanxanalarda balıĢ, 

kürsü, stəkan kimi ən sadə əĢyaların belə çatıĢmamazlığı olmuĢdur. Bəzilə-

rində isə hətta su təchizatı və istilik sistemləri olmamıĢ, təmir iĢləri aparıl-

mamıĢdır. Bütün bu problemlər sahibkarlığa yol verməyən və iqtisadiyyatı 

plan əsasında quran və mərkəzləĢdirən Sovet sisteminin böhran keçirdiyinin 

əyani sübutu idi. Eyni zamanda, ayrılmıĢ vəsaitin müxtəlif səviyyələrdə mə-

nimsənilməsi də bu kimi sadə problemlərin yaranmasına gətirirdi. 

 

 
 

ġəkil 5. Bakının ―Cənub‖ mehmanxanası, 1960-cı illərin əvvəli. 
 

1961-ci ildə isə nazirliyə mehmanxanalarda qonaqlara qarĢı qaba dav-

ranma halları haqqında çoxlu sayda Ģikayətlər daxil olmuĢdur. Aparılan 

yoxlamaların nəticəsində onların hamısı təsdiqini tapmıĢdır. “Bakı”, “Azər-
baycan”, “Cənub” mehmanxanalarının inzibati heyəti müxtəlif qanun po-

zuntularına yol vermiĢ, bəzi qonaqları rəsmi kitablara salmamıĢ, onlardan 

alınan pulları mənimsəmiĢdir. Daha sonra inventar çatıĢmamazlıqları da aĢ-

kar edilmiĢdir. Bu məsələləri müzakirə etmək üçün nazir A.M.Abdullayev 

həmin ilin iyun ayında təcili olaraq Kollegiya toplantısını çağırmıĢdır [22, s. 

96-102]. Həmin toplantının yekun qərarına görə qanun pozuntularına son 

qoyulmalı, dövlətə dəyən ziyan təcili olaraq təqsiri olanlar tərəfindən ödənil-

məli idi. Həmçinin qərarda qeyd edilmiĢdir ki, qonaqlarla qaba davranma 

halları yolverilməzdir və mehmanxana iĢçiləri onlara qarĢı münasibətdə yal-

nız yüksək mədəniyyət sərgiləməlidirlər. Toplantıda çıxıĢ edən nazir xüsusi 

ilə qeyd etdi ki, mehmanxanaların qonaqları SSRĠ-nin və xarici ölkələrin və-

təndaĢlarıdırlar. Onlarla qaba davranma halları bizim respublikamız haqqın-
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da mənfi rəy haradır və buna dərhal son qoyulmalıdır. Qərara görə ―Bakı‖ 

mehmanxanasının gözətçisi qonaqlarla qaba davrandığına görə iĢdən azad 

edilmiĢ, müdirinə isə ciddi töhmət verilmiĢdir. ―Azərbaycan‖ və ―Cənub‖ 

mehmanxanalarının iĢçilərinin bir necəsinə töhmət verilmiĢ, digərlərinə isə 

xəbərdarlıq edilmiĢdir. Qərarın sonunda isə mehmanxanaların bütün iĢçiləri-

nə tapĢırılmıĢdır ki, qısa müddət ərzində bütün iĢlərini nizama salsınlar, əks 

halda onlara qarĢı ciddi tədbirlər görüləcək. 

Buna baxmayaraq, 1961-ci ilin axırına qədər “Azərbaycan” mehman-
xanasının müdiri və inzibati heyəti daha iki dəfə kobudluğa yol vermiĢ, nəti-

cədə isə onların hərəkətlərini “Kirpi” satirik jurnalı lentə almıĢdır. Bundan 

sonra həmin mehmanxana nazirlik tərəfindən yenidən yoxlanılmıĢdır. Mə-

lum olmuĢdur ki, onun müdiri iĢdə sərxoĢ vəziyyətdə olur, qeydiyyatdan 

keçməyən qonaqları qeyri-qanuni olaraq mehmanxanada yerləĢdirir, iĢçilə-

rin arasında qeyri-sağlam münasibətləri qızıĢdırır; mehmanxananın xidmətçi 

qadınlardan biri qonaqlarla əxlaqsızlıq edir; inzibatçı kitaba salınmayan qo-

naqları otaqlara buraxıb ödəniĢləri mənimsəyir və digər qonaqlarla isə qaba 

davranır. Bu məsələyə baxan KTN-in Kollegiya toplantısının qərarına görə 

onların hamısı azad edilmiĢdir [23, s. 234-235]. 

Buna bənzər olay 1962-ci ildə Xudat mehmanxanasında da qeydə 

alınmıĢdır [24, s. 30-32]. Orada mehmanxananın kassiri sərxoĢluq edib qo-

naqlar tərəfindən ödənilən pulları mənimsəmiĢ, dövlət hesabına keçirməmiĢ-

dir. Onun haqqında KTN-ə çoxlu sayda Ģikayətlər daxil olurdu. Mehmanxa-

nanın yoxlanması nəticəsində edilən Ģikayətlərin hamısı doğru çıxmıĢdır. Bu 

məsələ də KTN-in Kollegiyasına çıxarılmıĢ və onun qərarı ilə mehmanxana-

nın kassiri iĢdən azad edilmiĢdir. 

Qazax mehmanxanasında da ciddi qanun pozuntusu halları qeydə alın-

mıĢdır [25, s. 145]. Oranın maliyyə hesabatları o qədər bərbad gündə olmuĢ-

dur ki, il ərzində qonaqlardan alınmıĢ pulların miqdarı bilinmirdi, qeydiyyat 

kitabları aparılmırdı. Beləliklə, yığılan pullar mənimsənilirdi. Gecə yarısı 

qəflətən edilən yoxlama zamanı otaqlarda 17 nəfər qeydiyyatdan keçməyən 

qonaq aĢkar edilmiĢdir. Qazax mehmanxanasında qanun pozuntuları o qədər 

ciddi olmuĢdur ki, 1963-cü ilin əvvəlində bu məsələ üçün yığıĢan KTN Kol-

legiya toplantısının qərarı ilə onun bütün inzibati heyətinin iĢləri prokuror-

luq orqanlarına verilmiĢdir. 

Daha bir qanun pozuntusu polis qeydiyyatı ilə bağlı idi. Belə ki, qanu-

na görə, mehmanxanaların inzibati heyəti 3 gündən artıq qalan qonaqların 

siyahısını polis Ģöbəsində təqdim etməli idi. Ancaq bəzi hallarda buna riayət 

edilmirdi. Məsələn, 1962-ci ildə Şirvan mehmanxanasında (o zaman Əli 

Bayramlı Ģəhəri adlanırdı) 83 nəfərin qonaq otaqlarında qeydiyyatsız qaldığı 
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müəyyən edilmiĢdir. Bu kimi hallara qarĢı da KTN tərəfindən təcili tədbirlər 

görülmüĢdür. 

Ġstirahət evləri, pansionatlar, kurortlar və uĢaq düĢərgələri 

1954-1962-ci illər ərzində KTN-in daha bir fəaliyyət istiqaməti istira-

hət evləri, pansionatlar, kurortlar və uĢaq (o zaman ―pioner‖) düĢərgələrinin 

tikintisi, təmiri və istismarı ilə bağlı olub. Bu məqsəd üçün kifayət qədər 

çox vəsait ayrılmıĢ və uğurlu iĢlər aparılmıĢdır. Qısa zaman ərzində nazirlik 

tərəfindən gələcək illərdə vətəndaĢlar tərəfindən sevilən istirahət mərkəzləri 

tikilib istismara verilmiĢdir. 

Bundan baĢqa, nazirlik istirahət obyektlərinin enerji və qaz təchizatını 

təmin edirdi. Belə ki, 1957-ci ildə KTN Masallının İstisu kurortunu elektrik 

enerjisi ilə təmin edəcək Dizel Elektrik Stansiyasının 387990 manatlıq layihə-

sini təsdiq etmiĢ [9, s. 72], ancaq tikintini baĢqa təĢkilatlar aparmıĢdır. Tikinti 

baĢa çatandan sonra isə nazirlik həmin stansiyanı avadanlıqla təchiz etmiĢdir. 

Eləcə də Nabran kurortunun elektrik enerjisi ilə fasiləsiz təmin etmək üçün 

onun elektrik stansiyası geniĢləndirmiĢ, oraya əlavə dizel qurğusu quraĢdır-

mıĢdır. Bundan baĢqa, KTN meĢələrin məhv edilməsinin qarĢısını almaq və 

dincələnlərin məiĢətini rahatlamaq üçün Nabran, Quba, Qusar, Masallı və 

baĢqa kurortları maye qaz balonları və plitələri ilə təmin edirdi [28, s. 235]. 

ġuĢada görülən iĢlər. Ən geniĢ miqyaslı iĢlər ġuĢa Ģəhərində getmiĢ-

dir. Məhz bu Ģəhər havası, gözəl təbiəti və mənzərəsi, eləcə də əlveriĢli coğ-

rafi məkanda yerləĢməsi səbəbi ilə Sovet dövrü Azərbaycanın ən tanınmıĢ 

turizm və istirahət mərkəzlərindən biri olmuĢ və onun inkiĢafına böyük 

məbləğdə vəsait ayrılmıĢdır.  

ġuĢanın əhəmiyyətinin artırılmasının həm də siyasi səbəbləri olmuĢ-

dur. Məsələ burasındadır ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin separatçı əyilim-

ləri hələ o vaxtlar mövcud olmuĢdur. Ona görə də bunun qarĢısını almaq 

üçün orada əsasən azərbaycanlıların yaĢadığı ġuĢanın möhkəmləndirilməsi, 

geniĢləndirilməsi, əhalisinin çoxaldılması istiqamətində iĢlər gedirdi və o 

dövrün Azərbaycan hakimiyyəti bu məqsədlə böyük layihələr həyata keçirir-

di və onların bir çoxusunun icraçısı KTN idi. 

1956-cı ildə “Azərdövlətlayihə” institutu tərəfindən ġuĢada 100 nəfər-

lik uşaq (pioner) düşərgəsinin layihəsi tərtib olunmuĢ və KTN tərəfindən 

təsdiq edilmiĢdir. Tikinti bir neçə il ərzində getmiĢ və 1960-cı ildə baĢa çat-

mıĢdır. DüĢərgə (memarı L. D. Hüseynov idi) ilə birlikdə ġuĢaya istirahətə 

gələn KTN iĢçiləri üçün 120 yerlik qonaq evi də tikilmiĢdir. Əvvəlcə bu ob-

yektləri Kommunal Təsərrüfatı və Yerli Sənaye nazirliklərinin həmkarlar it-

tifaqları istismar etməli idilər [13, s. 276]. Ümumiyyətlə o zamanlar SSRĠ-
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də Həmkarlar ittifaqları istirahət yerlərinin bir çoxuna nəzarət edirdilər [2, s. 

9]. Ancaq 1961-ci ildə isə nazir A. M. Abdullayevin əmri ilə bu obyektlər 

KTN-in “Azqaz” trestinə verilmiĢdir [15, s. 101]. Həmin trest təmir-tikinti 

və istismar iĢlərini həyata keçirirdi, eləcə də onların mühafizəsini təmin 

edirdi. Həmçinin, KTN düĢərgə və qonaq evini avadanlıq, mebel və məiĢət 

ləvazimatları ilə təmin edirdi. 

1962-ci ilin may ayında nazir A. M. Abdullayev ―Azqaz‖ rəhbərliyinə 

əmr etmiĢdir ki, onlar yay mövsümünə qədər təmir iĢlərini bitirsinlər və uĢaq-

lar üçün düĢərgədə bütün rahatlıqları yaratsınlar [17, s. 137]. Trest uĢaqların 

daĢınması üçün avtobuslar hazırlamalı, yolları təmir etməli, sanitar vəziyyəti 

normalara uyğunlaĢdırmalı; düĢərgəni qida məsulları və su ilə fasiləsiz təmin 

etməli idi. Bu əmrə ona görə ehtiyac yaranmıĢdır ki, 1961-ci ildə uĢaqların 

daĢınmasında problemlər yaranmıĢ, iki avtobusun yerinə biri iĢlədilirdi. 

Bundan baĢqa, KTN ġuĢa Ģəhərində istirahət obyektlərinin layihələrini 

də hazırlayıb təsdiq edirdi. 1957-ci ildə “Azərmemarlayihə” institutu ġuĢa-

da 100 nəfərlik istirahət evinin (memarı S.İ.Datiyev idi) tikintisi üçün 

4598500 manatlıq layihə hazırlanmıĢdır. Bu layihəni KTN təsdiq etmiĢ [9, s. 

356] və dərhal tikintiyə baĢlanılmıĢdır.  

UĢaq düĢərgəsinin və istirahət evlərinin əhəmiyyəti o qədər yüksək idi 

ki, onların tikintisinə daim nəzarət edilirdi. Bu məqsədlə nazir A. M. Abdul-

layev tikintinin müəllif heyətini təyin etmiĢdir [9, s. 157]. Həmin heyət bina-

ların memarı, baĢ mühəndisi, konstruktoru və mühəndisindən ibarət idi. On-

ların hər biri ardıcıllıqla ġuĢaya gəlib ayda ümumi hesabla 24 saat ərzində 

tikintiyə nəzarət etməli idi və buna görə onlara maaĢ da kəsilmiĢdir. 

1960-cı ildə isə ―Azərdövlətlayihə‖ institutu tərəfindən daha bir 100 

nəfərlik mehmanxana-pansionatın (layihə rəhbəri A.A. Əlizadə) tikilməsi 

üçün 4426990 manatlıq layihə hazırlanmıĢ, nazirlik tərəfindən təsdiq edil-

miĢ və iĢə baĢlanılmıĢdır [14, s. 353]. Öncəki layihədə olduğu kimi bu tikin-

tiyə də 1960-1961-ci illərdə memar və konstruktordan ibarət müəllif heyəti 
təyin edilmiĢdir [14, s. 9]. Onların hərəsi hər rübdən bir 32 saat tikintiyə nə-

zarət etməli idi. Bundan baĢqa, yenə 1960-cı ildə ġuĢada ―Azərdövlətlayihə‖ 

tərəfindən 107 nəfərlik mehmanxana-pansionatın 2166870 manatlıq layihəsi 

tərtib edilib nazir tərəfindən təsdiq edilmiĢdir [14, s. 356]. Bütün obyektlərin 

tikintisi uğurla tamamlanıb istismara verilmiĢ [3, s. 160-163] və onlar ermə-

ni iĢğalına qədər fəaliyyət göstərmiĢdirlər.  

Eyni zamanda, KTN tərəfindən ġuĢa yaxınlığında yerləĢən Şırlan 

müalicəvi mineral suyunun həmin istirahət evlərinə gətirilməsi üçün kəĢfiy-

yat iĢləri aparılmıĢdır. 1962-ci ildə oradan ġuĢaya kəmərin çəkilməsi qərara 

alınmıĢdır. Həmin ilin ərzində onun 431888 manatlıq layihəsi “Azərsənaye-
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layihə” institutu tərəfindən tərtib edilib təsdiqlənmiĢdir [18, s. 23]. 1963-cü 

ildə isə həmin institut tərəfindən ikinci kəmərin 102700 manatlıq layihəsi 

hazırlanmıĢdır [19, s. 10]. 

Bundan öncə isə 1959-cu ildə ġuĢanın Ģəhər su Ģəbəkəsinin yenidən 

qurulması üçün ―Azərsənayelayihə‖ institutu tərəfindən hazırlanmıĢ 

1543270 manatlıq layihə KTN tərəfindən təsdiq edilmiĢ və bu istiqamətdə 

iĢlərə baĢlanılmıĢdır [12, s. 78]. Beləliklə, ġuĢanın su təchizatı problemi ta-

mamilə həll edilmiĢdir. 

ġuĢanın istirahət mərkəzinə çevirmək üçün həm də Ģəhərdə abadlıq iĢ-

ləri aparılmalı idi. ġəhərdə çoxlu sayda qəza vəziyyətində olan tikililər var 

idi, onlar Ģəhərin mənzərəsini korlayırdı. Burada bir siyasi məqam da ol-

muĢdur. Məsələ burasındadır ki 1920-ci ildə Ģəhərin bəzi məhəllələrində er-

mənilərlə gərgin döyüĢlər getmiĢ, binalar dağıdılmıĢdır [1, s. 16]. Buna görə 

Qarabağ erməniləri həmin məhəllələrin sökülməsinin əleyhinə çıxıĢ edirdi-

lər, o yerləri tarixi abidə adı ilə qoruyurdular, gənclərini bu yerlərə gətirib 

azərbaycanlılara qarĢı nifrəti aĢılayırdılar. Buna görə də həmin dağıntıları 

aradan götürülməsi zəruri idi. 

 

 
 

ġəkil 6. ġuĢanın XX əsrin əvvəllərindən qalmıĢ və KTN tərəfindən ləğv edilmiĢ 

dağıntıları. 
 

Beləliklə, ġuĢanın yeni planının hazırlanması və qəza vəziyyətində 

olan tikililərin sökülməsi iĢi KTN tərəfindən həyata keçirilmiĢdir. 1960-cı 

ilin 30 aprel tarixində nazir Abutalıb Abdullayevin “Şuşada yeni şəhər planı 
üzrə qəza vəziyyətində olan evlərin sökülməsi haqqında” 178 №-li əmri ya-

yımlanmıĢdır [14, s. 124]. Ancaq həmin qərara qarĢı Dağlıq Qarabağın er-

məni rəhbərliyi çıxıĢ etdiyinə görə iĢə baĢlamaq mümkün olmadı. Buna görə 

Kommunal Təsərrüfatı naziri Nazirlər Sovetinin tapĢırığı ilə onlarla danıĢıq-
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lara baĢlamıĢ və onun məsləhəti ilə Azərbaycan hökuməti 1960-cı ildə iĢlərə 

baĢlamaq qərarını vermədi [7, s. 128]. Bir qədər sonra nazir A.M. Abdulla-

yev ermənilərlə anlaĢa bilmiĢ və KTN 1961-ci ildə iĢlərə baĢlaya bilmiĢdir. 

ġuĢanın yeni planının qurulması iĢi surətlə getmiĢ, həmin ilin ərzində onun 

əsas hissəsi görülmüĢ, gələn il isə iĢlər tamamilə bitirilmiĢdir [8, s. 236]. Be-

ləliklə, erməni millətçi təbliğatının tərkib hissəsi olan Ģəhərin köhnə məhəl-

lələri dağıdılmıĢ, onların yerində yeni binalar tikilmiĢ, bağlar salınmıĢdir. 

Layihəyə görə həmin iĢlərin görülməsinə ümumi hesabla 2477091 manat 

vəsait xərclənmiĢdir. Bunun nəticəsində ġuĢada gələcək illərdə görülən iĢlər 

yeni plan üzrə aparılmıĢdır.  

 

 
 

ġəkil 7. Yeni layihə üzrə tikilmiĢ ġuĢanın mənzərəsi. 1976-cı il.  

A. Zaxarçenkonun fotosu 
 

Naftalan kurortunun abadlaĢdırılması layihəsi. 1957-ci ildə Azər-

baycan SSR Nazirlər Soveti “Naftalan qəsəbəsinin və kurortunun abadlaş-
dırılması haqqında” adlı qərar qəbul etmiĢdir [6, s. 23-27]. Qərarda qeyd 

edilmiĢdir ki, Naftalanda müalicə əsasən neftlə aparılır və bu baxımdan o 

dünyanın yeganə kurortdur. Müalicə almaq üçün SSRĠ və dikər ölkələrin və-

təndaĢları bu kurorta gəlir, ancaq onlara lazımi səviyyədə xidmət etmək ol-

mur, çünki infrastruktur inkiĢaf etməyib, müasir tələblərə cavab vermir. 

Buna görə Naftalanın yeni baĢ planı hazırlanması və yeni sanatoriyanın ti-

kilməsi zərurəti yaranmıĢdır və bu istiqamətdə iĢlərə 1958-ci ildə baĢlanın-

malı idi. Mövcud olan sanatoriyanın köhnə binası və ətrafında olan ərazi isə 

əsaslı təmir edilib geniĢləndirilməli idi, çarpayıların ümumi sayı 60-dan 

120-ə qədər yüksəlməli idi. KeçmiĢ illərdən fərqli olaraq, sanatoriya bütün il 

ərzində fasiləsiz iĢləməli idi. 
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PlanlaĢdırılan geniĢ miqyaslı tikinti və abadlaĢdırma iĢlərinə bir neçə 

nazirlik və təĢkilat cəlb edilmiĢ, bunların arasında iĢlərin böyük hissəsi 

KTN-nin payına düĢmüĢdür. Belə ki, nazirlik 1958-ci ildə 200 çarpayılıq 

yeni pansionatın layihəsini hazırlayıb 1959-cu ilə qədər tikintini baĢa çatdır-

malı idi. Bundan baĢqa, nazirliyə aid olan idarə və təĢkilatlar Naftalanda 

1958-ci ildə yeni hamam, camaĢirxana tikməli, eləcə də yararsız və sanitari-

ya qaydalarına cavab verməyən kurortun su mənbəyi olan Çəkil kəhrizinin 

yenidənqurma iĢlərini görməli, bütün obyektlərə fasiləsiz su təchizatını tə-

min etməli və kurorta kanalizasiya çəkməli idi. Həmin iĢlər gələcək illər ər-

zində həyata keçirilmiĢdir. 

1960-cı ildə KTN naziri A.M.Abdullayevin təĢəbbüsü ilə KTN-in nəz-

dində Qaz Təsərrüfatı Baş İdarəsi (Başqaz) təĢkil edilmiĢdir. Bundan sonra 

onun rəhbərliyi altında Azərbaycanın qazlaĢdırılması iĢlərinə baĢlanmıĢdır. Bu 

iĢlərin sırasında 1963-cü ildə Naftalan da təbii qazla təmin edilmiĢdir. 

Nəticə 

Göründüyü kimi, XX əsrin ortalarında mehmanxana, kurort və pansio-

nat təsərrüfatı keçmiĢ illərə nisbətən surətlə inkiĢaf edirdi. Həmin dövrdə 

yeni obyektlər tikilmiĢ, köhnələr təmir edilmiĢ, xidmət mədəniyyəti artmıĢ, 

yeni texnologiyalar tətbiq edilməyə baĢlamıĢdır. Həmin iĢlərin həyata keçi-

rilməsində KTN-nin xüsusi rolu olmuĢdur. Bu nazirliyin gördüyü obyektlə-

rin bir çoxu günümüzə qədər istismar edilir, onların üzərində müstəqillik 

dövründə bərpa və təmir aparılıb. Təəssüflə qeyd edilməlidir ki, ġuĢada hə-

yata keçirilmiĢ iri miqyaslı layihələrin nəticəsində tikilən obyektlər bu gün 

iĢğalçı erməni qüvvələrinin əlinə keçmiĢ, dağıdılmıĢ ya da yararsız hala düĢ-

müĢdür. Bununla da müstəqil Azərbaycanın turizm və istirahət sahəsini bö-

yük ziyan vurulmuĢdur. Qarabağ azad ediləndən sonra orada yenidən turiz-

min inkiĢaf etdirilməsi üçün Azərbaycan hökuməti tərəfindən quruculuq iĢ-

ləri aparılacaq və bunu edərkən XX əsrin ortalarında edilən iĢlərin də təcrü-

bəsindən və layihələrindən yararlana bilər. 
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Xülasə: Ölkədə mədəniyyətin inkiĢafı istiqamətində həyata keçirilən 

uğurlu siyasət respublikanın cənub-Ģərq bölgəsində mövcud sahənin inkiĢa-

fını sürətləndirmiĢdir. Belə ki, bölgədə yeni mədəniyyət mərkəzləri yaradıl-

mıĢ, tarixi abidələrin bərpası həyata keçirilmiĢ və mədəni mühit formalaĢ-

mıĢdır. Təsis edilmiĢ yeni mədəniyyət mərkəzlərində bölgə əhalisinə xidmə-

tin təĢkili xeyli təkmilləĢdirilmiĢdir. Yeni yaradılan muzeylər bölgə mədə-

niyyətinin təbliği iĢində mühüm rol oynamıĢdır. Həyata keçirilmiĢ Dövlət 

Proqramlarına uyğun yaradılan yeni mədəni infrastruktur, bölgənin milli və 

etnik xüsusiyyətlərinin qorunmasına, inkiĢafına xidmət göstərmiĢdir. 

Açar sözlər: teatr, muzey, mədəniyyət, kitabxana, festival, folklor, sərgi. 

 

Abstract: The successful policy in the development of culture in the 

country has accelerated the development of the existing sector in the south-

eastern region of the republic. Thus, new cultural centers were established in 

the region, historical monuments were restored and cultural environment 

was formed. The organization of service to the population in the new 

cultural centers has been significantly improved. Newly-established 

museums play an important role in promoting regional culture. The new 

cultural infrastructure, created in line with the implemented State Programs, 

has contributed to the protection and development of national and ethnic 

features of the region. 

Keywords: theater, museum, culture, library, festival, folklore, 

exhibition.
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Резюме: Успешная политика по развитию культуры ускорило 

развитие в данной сфере в юго-восточных регионах республики. Были 

созданы новые культурные центры, проведены реставрации историче-

ских памятников и сформирована культурная среда. В новых культур-

ных центрах значительно улучшилось культурное облуживание насе-

ления. Вновь созданные музеи играли важную роль в продвижении ре-

гиональной культуры. Новая культурная инфраструктура, созданная в 

соответствии с реализуемыми Государственными программами, спо-

собствовала сохранению и развитию национальных и этнических осо-

бенностей региона. 

Ключевые слова: театр, музей, культура, библиотека, фестиваль, 

фольклор, выставка. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin rəhbər-

liyi ilə ölkədə mədəniyyətin inkiĢafı istiqamətində altı Dövlət Proqramı təs-

diq edilmiĢ və çoxsaylı Fərman və Sərəncamlar imzalanmıĢdır. Bununla 

Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif sahələri inkiĢaf etmiĢ və dünyada təb-

liğinə nail olunmuĢdur. Ölkə baĢçısı 2007-ci il 19 fevral tarixində ―Azərbay-

can teatr sənətinin inkiĢaf etdirilməsi haqqında‖ Sərəncam imzalanmıĢdır. 

Sərəncamdan irəli gələn tədbirlər respublikada teatr iĢinin təĢkili və inkiĢafı-

nı xeyli sürətləndirmiĢdir. Prezident Masallı Ģəhərində Mədəniyyət Mərkəzi-

nin açılıĢı zamanı rayon ictimaiyyəti ilə görüĢündə demiĢdir: ―Mədəniyyət 

Mərkəzi hazırdır, artıq fəaliyyətə baĢlayır. Çox Ģadam ki, yüksək səviyyədə 

təmir olunub. Keçən dəfə burada olarkən göstəriĢ verilmiĢdir ki, bina əsaslı 

Ģəkildə təmir olunsun və bu gün artıq hazırdır. Bu da hesab edirəm ki, həm 

Masallının, həm də Azərbaycan mədəniyyətinin inkiĢafına növbəti bir töhfə-

dir. Əlbəttə ki, bütün infrastruktur lahiyələri ilə yanaĢı, əlbəttə ki, mədəniy-

yətlə bağlı olan tədbirlər, obyektlər, mədəniyyət sahəsindəki iĢlər xüsusi 

məna daĢıyır. Çünki mədəniyyət hər Ģeyin əsasıdır‖. Respublikanın cənub-

Ģərq bölgəsində də mədəniyyətin inkiĢafı ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilmiĢ 

və mədəni sahədə quruculuq iĢləri geniĢləndirilmiĢdir. 2004-cü il noyabrın 

9-da ölkə baĢçısı Lənkəran Ģəhərinə gəlmiĢ N.B.Vəzirov adına Lənkəran 

Dövlət Dram Teatrının əsaslı təmirindən sonra açılıĢını etmiĢdir. Teatr müa-

sir standartlara uyğun təmir edilmiĢ və bölgənin yeganə teatrı kimi fəaliyyət 

göstərmiĢdir. Teatr respublikanın müxtəlif Ģəhərlərində qastrol səfərlərində 

uğurla iĢtirak etmiĢdir. Bakı Ģəhərində keçirilən ilk teatr festivalında 

Ə.Əmirlinin ―Onun iki qabırğası‖ komediyası ilə teatr uğurla çıxıĢ etmiĢdir. 

Teatrın aktyoru Əbülfəz Axundovun yaratdığı obraz festivalda mükafata la
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yiq görülmüĢdür. Teatrın yaradıcı kollektivləri Türkiyə, Rusiya, Ġran və s. 

ölkələrdə Azərbaycan mədəniyyətini layiqincə təmsil etmiĢdir. 

2005-ci il sentyabrın 8-də ölkə baĢçısı cənab Ġlham Əliyev Lerikə sə-

fəri zamanı rayon Tarix-DiyarĢünaslıq Muzeyi ilə tanıĢ olmuĢdur. BeĢ böl-

mədən ibarət Muzeydə 4 min eksponat nümayiĢ etdirilir. Muzeydə müstəqil 

Azərbaycan Respublikasının memarı və qurucusu, Ümummilli lider Heydər 

Əliyevə həsr olunmuĢ xüsusi bölmə yaradılmıĢdır [2, s. 147]. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 8 fevral ta-

rixli 259 nömrəli Sərəncamı ilə Lənkəran Ģəhərində ―Dairəvi qala‖ (Zindan) 

qala binasının təmiri məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə vəsait 

ayrılmıĢdır. Dövlət vəsaiti hesabına təmir iĢləri aparılaraq qalanın əvvəlki 

görkəmi bərpa edilmiĢdir. 2008-ci ildə Lənkəran rayonunda 83 klub fəaliy-

yət göstərmiĢ və burada yerlərin sayı 12530 olmaqla ölkə üzrə yerlərin sayı-

nın 28 faizini təĢkil edir. Rayon üzrə kütləvi kitabxanaların sayı 95 olmaqla 

burada saxlanılan kitab və jurnalların sayı 986,6 min nüsxə olmuĢdur. 2008-

ci ildə rayonda fəaliyyət göstərən muzeylərə gələnlərin sayı 34,2 min nəfər 

olmuĢdur. Əhalinin hər 1000 nəfərinə görə muzeyə gəlmiĢ 167 tamaĢaçıdır 

ki, bu da respublika üzrə göstəricidən 3,1 faiz çoxdur [3, s. 38]. I Dövlət 

Proqramına uyğun olaraq Lənkəran Tarix-DiyarĢünaslıq Muzeyinin yerləĢ-

diyi bina əsaslı təmir olunmuĢdur. Muzeydə ―Mədəni irsimiz‖ adlı sərgi təĢ-

kil olunmuĢdur. Lənkəran Rəsm Qalereyası və rayon mərkəzi kitabxanası tə-

mir edilmiĢdir. Rayonun Bəlləbur kəndində ―Sığon‖ qəbirstanlığında, ġıxa-

kəran kəndində ―ġeyx Zahid‖ türbəsində və Cil kəndində yerləĢən ―Seyid 

Xəlifə‖ türbəsində təmir və bərpa iĢləri aparılmıĢdır. 

2006-2007-ci illərdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən Asta-

ra rayonunda 10 tarix və mədəniyyət abidəsinin təmiri həyata keçirilmiĢdir. 

Rayonun Ərçivan kəndi ərazisində ―Ləm‖ mədəniyyət abidəsinin əsaslı tə-

miri baĢa çatdırmıĢdır. 2007-ci ildə ABġ səfirliyinin ĠREX təĢkilatının ma-

liyyə dəstəyi ilə ―Region kitabxanalarının ĠnkiĢaf Proqramı‖ çərçivəsində 

Astara rayon mərkəzi kitabxanasında informasiya mərkəzi yaradılmıĢdır [8]. 

Ölkə baĢçısının 2008-ci il 6 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə ―Azərbaycan Res-

publikasında kitabxana-informasiya sahəsinin (2008-2013-cü illərdə)‖ inki-

Ģafı üzrə Dövlət Proqramı təsdiq edildi. Dövlət proqramında nəzərdə tutulur 

ki, kitabxanalarda virtual elektron kataloq sistemi yaradılsın. Bu məqsədlə 

Astara rayon mərkəzi kitabxanasının elektron kitabxanasına 100 mindən ar-

tıq kitab daxil edilmiĢdir. Bu məqsədlə Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Lerik 

və Yardımlı rayon mərkəzi kitabxanalarında iĢ aparılmıĢdır. Kitabxanaların 

elektronlaĢdırılması və elektron kataloqunun yaradılması prosesi bölgədə 
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xeyli sürətlənmiĢdir. Astara rayon mərkəzi kitabxana sisteminə 2 qəsəbə və 

53 kənd kitabxanası daxildir ki, burada 393313 kitab qorunur. 

2005-2007-ci illərdə Cəlilabad rayonunun Göytəpə Ģəhərində Mədə-

niyyət evinin tikintisi məqsədilə tikinti iĢləri aparılmıĢdır. Azərbaycan Res-

publikası Prezidentinin 2009-cu il 22 may tarixli Sərəncamı ilə ―Azərbaycan 

regionlarında fəaliyyət göstərən muzeylərin müasir standartlara uyğun təmi-

rinə, yeni avadanlıq və zəruri eksponatlarla təchizatına dair xüsusi tədbirlər 

planı‖ təsdiq edildi. Sərəncam respublikanın cənub-Ģərq bölgəsində muzey-

lərin yenidən qurulması və zəruri eksponatlarla təchizatında əsas rol oyna-

mıĢdır. 2010-cu ildə cənab Ġlham Əliyev Cəlilabad Ģəhərində Tarix-DiyarĢü-

naslıq Muzeyinin açılıĢında iĢtirak etmiĢdir [9]. Muzeydə rayonunu Əlikö-

məktəpə, MiĢarçay, Qumdərə, Çinlitəpə, Bədirvan qədim yaĢayıĢ məntəqə-

lərindən aĢkar olunan materiallar burada saxlanılır. Ümumilikdə muzeydə 

rayonun müxtəlif tarixi dövrlərini əks etdirən 3000-ə yaxın eksponat toplan-

mıĢdır. 2010-cu ildə aprelin 26-da dünyada ilk dəfə yaradılan Uzunömürlü-

lər Muzeyi Lerik Ģəhərində fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Muzey iki salondan iba-

rətdir ki, burada yaĢı yüzdən yuxarı olan 50-dən çox lerikli haqqında 2 min-

dən çox eksponat məlumat, fotoĢəkil toplanmıĢdır. Muzeydəki 40-dan çox 

fotoĢəkilin müəllifi olan fransız fotoqrafı Fridrix LoĢop bu əsərlərini Parisdə 

təĢkil etdiyi ―Uzun ömrülülər diyarına səyahət‖ sərgisində nümayiĢ etdir-

miĢdir. Muzeydə bölgənin ən uzunömürlü sakinləri, yüz əllidən yuxarı ömür 

sürmüĢ ġirəli Müslümov, Mahmud Eyvazov və Məcid Ağayevə aid guĢələr 

yaradılmıĢdır. 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən qəbul olunn ―2010-2014-

cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları‖ adlı Proqrama uyğun olaraq 

2011-ci ildə Lənkərn Ģəhəri ―Azərbaycanın folklor paytaxtı‖ elan edilmiĢdir. 

Tədbirlər planına uyğun olaraq rayonun folkloru, adət-ənənələri, milli mət-

bəxi, el sənətkarlıq nümunələri və mədəniyyəti haqqında tədbirlər keçiril-

miĢdir. Bölgə mədəniyyətinin təbliği istiqamətində keçirilmiĢ tədbirlər xü-

susi əhəmiyyət kəsb edir. 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2012-ci il 1 fevral tarixli 37 saylı 

əmrinə əsasən Masallı rayonu 2012-ci ildə Azərbaycan ―Folklar Paytaxtı‖ 

elan edilmiĢ və buna müvafiq olaraq rayon Ġcra Hakimiyyətində TəĢkilat 

Komitəsi yaradılmıĢdır [10]. Tədbirlər planına uyğun olaraq, Masallı rayo-

nunda ilk dəfə olaraq Azərbaycan Muğam müsabiqəsi, sərgi və festivallar 

keçirilmiĢdir. Tədbirdə Türkiyə, Latviya, Ġran, Kabardin-Bolqariya və Da-

ğıstandan olan folklor kollektivləri maraqlı çıxıĢlar etmiĢdir. Tədbirlər Ma-

sallı Ģəhərində, Boradigah qəsəbəsində və ġərəfə kəndində keçirilmiĢdir. 
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Bölgədə həyata keçirilən tədbirlər mədəniyyətimizin təbliği ilə yanaĢı onun 

inkiĢafı istiqamətində də əhəmiyyətli rol oynamıĢdır. Masallı rayonunun 

Mahmudavar kəndində ―Halay‖ folklor mahnı ansamblı yaradılmıĢdır. Azər-

baycanın cənub bölgəsinə xas olan ―Halay‖ kütləvi rəqs mahnıları xorla 

oxunmuĢ və oxunmaqdadır [11, s. 15]. ―Halay‖ mahnı və rəqs ansamblı 

2006-2010-cu illərdə Türkiyədə, 2011-ci ildə Macarıstanda keçirilən beynəl-

xalq festivallarda ölkəmizi layiqincə təmsil etmiĢdir. Rayon mədəniyyət 

evində ―Xalq kollektivi‖ dram dərnəyi və ―Təravət‖, ―Azərin‖, ―Sadiq‖ ġə-

rəfə kəndində ―Ailə‖, ―Həcər‖, Xırmandalı kəndində ―Dostluq‖, Öncəqala 

kəndində ―AĢıqlar‖ instrumental ansamblları yaradılmıĢdır. Rayonun Kali-

novka, Musaküçə, Qızlavar, Sərçuvar, Həsənli, Hacıtəpə mədəniyyət müəs-

sisələrində bədii kollektivlər fəaliyyət göstərmiĢdir. 

2012-ci il mayın 1-dən 5-nə kimi Masallı rayonunda Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyinin müvafiq əmri ilə uĢaq və gənclər arasında muğam ifaçı-

larının VI Respublika müsabiqəsi keçirilib və bu tədbirdə respublikanın bü-

tün Ģəhər və rayonlarından olan 300-ə yaxın gənc muğam ifaçıları iĢtirak et-

miĢdir [12]. Bölgədə kütləvi-mədəni tədbirlər keçirilmiĢ yeni folklor kollek-

tivləri, mahnı və rəqs ansamblları yaradılmıĢdır ki, bu da mədəni sahədə in-

kiĢafın əsas göstəricisidir. 

2010-2013-cü illərdə Lerik rayonunda Piran Kənd Mədəniyyət Evi, 

Piran və Pirasora kənd kitabxanaları əsaslı təmir edilmiĢ, Çayrud Vizəzəmin 

kəndlərində mədəniyyət evlərinin, rəsm qalereyası üçün yeni binanın, Çay-

rud və ġingədulan kəndlərində yeni uĢaq musiqi məktəblərinin tikintisi, 

―Xosəseyid‖ türbəsinin, Lüləkəran kənd klubunun bərpası nəzərdə tutulmuĢ-

dur. Rayon üzrə nəzərdə tutulan mədəniyyət obyektləri mədəniyyət və Tu-

rizm Nazirliyi üzrə Dövlət Ġnvestisiya proqramının lahiyəsinə daxil edilmiĢ-

dir. 2013-cü ildə Lerik rayonunda 44 kulub, 22 mədəniyyət evi, 61 kitabxa-

na, 2 musiqi məktəbi, 1 rəsm qalereyası, Heydər Əliyev mərkəzi, 2 muzey 

fəaliyyət göstərmiĢdir [13]. Rayon mədəniyyət evində ―Rəfti-Uzunömürlü-

lər‖, ―Bahar‖, Mondigah mədəniyyət evində ―Lakto‖, Noda mədəniyyəti 

evində ―Çiçək‖, Çayrud mədəniyyət evində ―Cəngəsər‖, Vizəzəmin kənd 

klubunda ―Əvəsor‖, Mistan kənd klubunda ―Zizə‖, Cəngəmiran mədəniyyət 

evində ―Ənzəli‖ folklor qrupları yaradılmıĢ və respublika səviyyəli tədbir-

lərdə çıxıĢ etmiĢdir. Rayonda Heydər Əliyev Mərkəzi tərəfindən il ərzində 

85 tədbir keçirilmiĢ, il boyu buraya 3658 nəfər gələrək Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən eksponat və Ģəkillərlə ta-

nıĢ olmuĢ, 18 gənc cütlük burada nigah bağlamıĢdır [14]. Lerik rayon mər-

kəzləĢdirilmiĢ kitabxana sisteminin kitab fondu 298 min ədəd, oxucuların 
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sayı isə 22 min 950 nəfər olmuĢdur. Bu da bölgənin mədəni sahədə inkiĢafı 

istiqamətində mühüm göstəricidir. 

2012-ci il iyulun 31-də cənab Ġlham Əliyev Lənkəran Ģəhərində 

Heydər Əliyev Mərkəzi və Cəlilabad Ģəhərində isə Heydər Əliyev Yaradıcı-

lıq Mərkəzinin açılıĢında iĢtirak etmiĢdir. Heydər Əliyev Mərkəzləri bölgə-

nin mənəvi sahədə inkiĢafında əsas rol oynayır və gənclərin asudə vaxtlarını 

səmərəli Ģəkildə istifadə etməsinə Ģərait yaradır. Lənkəran Ģəhərində Heydər 

Əliyev mərkəzi 3D avadanlığı ilə təchiz edilmiĢ, kinozal, elektron kitabxa-

na, internet klub, linqvistika otağı, rəsm studiyası, sərgi salonu, virtual sinif 

otağı ilə tam təmin edilmiĢdir. Buradan elektron kitabxana vasitəsi ilə dün-

yanın müxtəlif kitabxanaları ilə əlaqə saxlamaq mümkündür. Cəlilabad Ģə-

hərində inĢa olunan Heydər Əliyev adına Yaradıcılıq Mərkəzində ―Cənub 

politrası‖, ―Xalçaçılıq‖, ―Gənc analar‖ kimi studiyalar yerli gənclərə xidmət 

göstərmiĢdir. Ölkə baĢçısı cənab Ġlham Əliyev respublikada mədəniyyət 

ocaqlarının tikintisi və mədəniyət infrastrukturunun müasir standartlara uy-

ğun qurulması iĢini daim diqqət mərkəzində saxlayır. 2003-2012-ci illərdə 

73 teatr, kino və konsert müəssisəsi, 16 muzey, 10 mədəniyyət evi, 18 uĢaq 

musiqi, incəsənət məktəbi, 12 kitabxana, 21 tarix-mədəniyyət abidəsi tikilə-

rək istifadəyə verildi və ya əsaslı Ģəkildə yenidən quruldu [5, s. 312]. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 

Fərmanı ilə ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyası təsdiq 

edildi. Burada milli mədəniyyətimizin qorunması və inkiĢafı istiqamətləri 

müəyyənləĢdirilmiĢ, dövlət tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutul-

muĢdur. Bu səbəbdən, bölgədə mədəniyyət abidələrinin qorunması məqsədi-

lə iĢlər aparılmıĢdır. 2013-cü ildə Yardımlı rayonu ərazisində 92 tarix və 

mədəniyyət abidəsinin yerində inventarizasiyası həyata keçirilmiĢ və müha-

fizəsi təĢkil edilmiĢdir. Rayonda Heydər Əliyev Mərkəzi Tarix-DiyarĢünas-

lıq Muzeyi, Dövlət Rəsm Qalereyası, Musiqi məktəbi, ġəhər Mədəniyyət 

Evi, 1 Kənd Mədəniyyət evi, 25 kənd klubu, Mərkəzi Kitabxana və onun 44 

filialı fəaliyyət göstərmiĢdir. Rayonun mədəniyyət müəssisələrində təmir-ti-

kinti iĢləri aparılmıĢ, müxtəlif texniki avadanlıqlarla təhciz edilmiĢdir. 2013-

cü il ərzində rayon uĢaq musiqi məktəbi, kinoteatr binası, Tarix-DiyarĢünas-

lıq Muzeyi, Ürəkəran və Sırıq kənd klublarında təmir iĢləri aparılmıĢ, 

Heydər Əliyev Mərkəzi üçün yeni bina tikilib istifadəyə verilmiĢdir [15]. 

Rayonun Hamarkənd, Bürsünbül, Avun, Bozayaran kitabxanalarında əsaslı 

təmir iĢləri aparılmıĢ. Mirimli, AvaĢ və Gərsava kənd kitabxanaları yenidən 

qurulmuĢdur. Rayonun musiqi məktəbində ―Ən yaxĢı ifaçı‖ müsabiqəsi təĢ-

kil olunmuĢ, ―Azərbaycan mədəniyyəti‖ mövzusunda məktəblilər arasında 
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müsabiqə keçirilmiĢdir. Musiqi məktəbinin 2 nəfər Ģagirdi Respublika piano 

müsabiqəsində iĢtirak etmiĢdir. 2014-cü il ərzində rayonda 4 muzey sərgisi 

təĢkil olunmuĢ, təbii özfəaliyyət kollektivlərinin üzvləri 2 respublika, 1 zona 

müsabiqəsində iĢtirak etmiĢlər. Rayonda kitabxana-informasiya sahəsinin 

inkiĢafı üzrə Dövlət Proqramına uyğun olaraq kitabxanalar yenidən forma-

laĢdırılmıĢ 350-dən artıq elektron kitab alınmıĢ, Mərkəzi Kitabxana sistemi 

və onun 9 filialı kompyüterlə təhciz edilmiĢ, burada multimediya xidməti 

təĢkil olunmuĢdur. Yardımlı rayon Heydər Əliyev mərkəzinə ümumtəhsil 

məktəblərindən 5000 nəfər, fərdi olaraq 3500 nəfər gəlmiĢ, 25 tədbir keçiril-

miĢ, 8 sərgi təĢkil olunmuĢ və Mərkəzin eksponatlarının sayı 126-ya çatdı-

rılmıĢdır [15]. 

2014-cü ildə Cəlilabad Ģəhərində UĢaq Ġncəçsənət Məktəbi, Tarix-Di-

yarĢünaslıq Muzeyi, Üçtəpə və Seyidbazar kənd mədəniyyət evləri təmir 

edilmiĢdir. 2014-cü ildə rayon mədəniyyət obyektlərində 20575 manatlıq 

əsaslı 42400 manatlıq cari təmir iĢləri görülmüĢdür [6, s. 536]. Cəlilabad Ģə-

hərində 1 saylı kitabxana və Novruzəli kənd kitabxanasının təmiri həyata 

keçirilmiĢdir. 2014-cü ildə rayonda 63 kütləvi kitabxana, 45 klub, 3 muzey 

fəaliyyət göstərmiĢ, burada 523,6 min nüsxə kitab və jurnal mövcud olmuĢ-

dur [7, s. 66]. 2015-ci ildə Cəlilabad Ģəhərində Heydər Əliyev Mərkəzi fəa-

liyyətə baĢlamıĢdır. Mərkəzdə 110 m
2
 sahəsi olan sərgi salonu, qrim otağı, 

700 yerlik böyük və kiçik konfrans zalları, amfiteatr, milli rəqs otaqları var-

dır. Bölgədə yaradılan Heydər Əliyev Mərkəzləri Ümummilli lider Heydər 

Əliyev irsinin tədqiqi və təbliği ilə yanaĢı mədəniyyət ocaqları kimi əsas rol 

oynayır. Kütləvi-mədəni tədbirlərin təĢkili və təbliği istiqamətində mühüm 

iĢ görür. 

2015-ci il aprelin 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

Ġlham Əliyevin Lənkəran Ģəhərinə səfəri çərçivəsində Ģəhər Mədəniyyət 

Mərkəzi və Tarix-DiyarĢünaslıq Muzeyinin yerləĢdiyi Xan evinin əsaslı tə-

mirdən sonra açılıĢı olmuĢdur. Ölkə baĢçısı rayon ictimayiyəti ilə görüĢündə 

demiĢdir: ―…Lənkəranda Mədəniyyət Mərkəzi əsaslı təmirdən sonra açılır. 

Gözəl hadisə münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Çox Ģadam ki, bu 

bina yenidən qurulub, bərpa edilib. Bildiyimiz kimi bina 1970-ci illərdə ti-

kilmiĢdir və təmirə ehtiyacı var. Hazırda bu, ən yüksək səviyyədə qurulmuĢ 

bir Mədəniyyət Mərkəzidir. Zallar, geniĢ otaqlar, iclas zalları. Burada kon-

franslar, konsertlər, müxtəlif tədbirlər keçiriləcək. Yəni, Lənkərana yaraĢan 

bir mədəniyyət ocağıdır. Bu, məni çox sevindirir. Çünki Azərbaycanın hər 

bir yerində mədəniyyət ocaqlarının təmiri, bərpası surətlə gedir, geniĢ vüsət 

almıĢdır. Həm qədimdən qalan tarixi abidələr, eyni zamanda sovet dövründə 

tikilmiĢ mədəniyyət mərkəzləri də təmir olunur, yenidən qurulur. Bu gün 
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Lənkəranda Tarix-DiyarĢünaslıq Muzeyinə də baĢ çəkdim. Bu da tarixi bi-

nadır. Gözəl təmir olunub [1, s. 229]. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkə baĢçısı-

nın təĢəbbüsü ilə həyata keçirilən tədbirlər bölgə mədəniyyətinə göstərilən 

diqqət və qayğının nəticəsidir. 

Lənkəran rayonunda bölgənin mədəniyyətini əks etdirən folklor qrup-

ları yaradılmıĢdır. Belə ki, Ģəhər Mədəniyyət mərkəzində ―Çölləmə‖, Girdə-

ni folklor evində ―VənəvĢə‖, Boladi kənd klubunda ―Kinəlim‖, Separadi 

kənd mədəniyyət evində ―Nənələr‖ mahnı və rəqs kollektivləri fəaliyyət 

göstərmiĢdir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təĢkilatçılığı ilə Lənkəran 

Rəsm Qalereyasında müasir incəsənət sərgiləri və bölgənin gənc rəssamları-

nın əsərləri nümayiĢ edilmiĢdir. Çexiya Respublikasında təĢkil olunmuĢ 

beynəlxalq uĢaq rəsm əsərlərinin sərgisində Lənkəran rayon rəssamlıq mər-

kəzlərinin Ģagirdi Aliyə Amanovanın rəsm əsəri yüksək yerə layiq görül-

müĢdür [16]. 2015-ci ildə Yaponiyada keçirilən XVIII Kanaqava Dünya 

UĢaqlarının Bədii Sərgisində rayon rəsm məktəblərinin yetirməsi Səkinə 

Ağazadə fərqlənmə mükafatına layiq görülmüĢdür. Rəssamlar Ġttifaqının 

təĢkilatçılığı ilə məktəblilər arasında keçirilmiĢ ―Öz dünyanı boya‖ adlı Res-

publika Rəng Festivalında Astara, Lənkəran, Masallı, Lerik rayonlarından 

olan istedadlı rəssamların əl iĢlərindən ibarət sərgi təĢkil edilmiĢdir. 

2015-ci ildə Lənkəran rayonunda 75 klubda 19 yeni özfəaliyyət kol-

lektivi yaradılmıĢ, 3 muğam konserti həyata keçiprilmiĢ ―Lənkəran payızı‖ 

adlı 3-cü folklor festivalı təĢkil olunmuĢdur [17]. Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin təĢkilatçılığı ilə ―Bölgələrdən Paytaxta‖ lahiyəsi çərçivəsində 

Lənkəran, Masallı, Lerik rayonlarından paytaxta gələn mədəniyyət iĢçiləri-

nin iĢtirakı ilə bölgənin zəngin folkloru və mədəniyyətini əks etdirən sərgi-

lər təĢkil olunmuĢdur. ―Azərbaycan ailəsi filim festivalı‖ çərçivəsində Lən-

kəran Ģəhər Heydər Əliyev Mərkəzində, Mərkəzi Kitabxanada və Mədəniy-

yət Mərkəzində festival filimlərinin nümayiĢi təĢkil olunmuĢdur. Festivalla-

rın keçirilməsi bölgə mədəniyyətinin təbliğində əsas rol oynayır. Lerik rayo-

nunda keçirilən uzunömürlülər festivalı respublika səviyyəsində təĢkil olun-

muĢdur. Festivalın keçirilməsi respublikamızın uzunömrülülər diyarı kimi 

təbliğ edilməsi, ahıl insanların yaradıcılıq potensialının üzə çıxarılması və 

stimullaĢdırılması, regionlararası mədəniyyət mübadiləsinin gücləndirilməsi 

məqsədini daĢımıĢdır [18]. 2015-ci il ərzində Lənkəran rayonunda Moloja 

Sənətkarlıq Klubu, Separadi Folklor Evi, Saqlaser Sənətkarlıq Evi, Bürcəli 

Yaradıcılıq Evi, Liman Folklor Klubu, Boladi Folklor Klubu, Balıqçılar Ya-

radıcılıq Evi, Nərmanabad Folklor Evi, Haftoni Sənətkarlıq Klubu, ġıxakə-

ran Folklor Evi vasitəsilə rayonun mədəni inkiĢafını əks etdirən tədbirlər hə-
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yata keçirilmiĢdir. N.B.Vəzirov adına Lənkəran Dram Teatrı fəaliyyətini ge-

niĢləndirmiĢ, bölgənin mədəni həyatının inkiĢafında mühüm rol oynamıĢdır. 

2016-cı ildə teatrda 262 tamaĢa göstərilmiĢ və tamaĢaçının sayı 32,4 min nə-

fər olmuĢdur. TamaĢalardan yığılan gəlir 50,1 min manat təĢkil etmiĢdir ki, 

bu da 2015-ci ilə nisbətən 8,6 min manat və ya 20,7 faiz çoxdur [3, s. 56]. 

2016-cı il sentyabrın 3-də cənab Ġlham Əliyev Masallı Ģəhərində Tarix-Di-

yarĢünaslıq Muzeyinin açılıĢında iĢtirak etmiĢdir. Muzeyin 5 ekspozisiya za-

lında Masallının tarixini əks etdirən materiallar nümayiĢ olunur. Ümumi 

olaraq Muzeydə 7 mindən çox tarixi eksponat mühafizə olunur ki, onlardan 

2 mini ekspozisiya zalında nümayiĢ etdirilir. Mədəniyyət sahəsindəki inkiĢa-

fın təmin edilməsində bölgənin mədəniyyət və incəsənət müəssisələrinin ro-

lu böyükdür. 2016-cı ilin sentyabrında ölkə baĢçısı Masallı Ģəhərinə səfəri 

çərçivəsində rayonda uĢaq incəsənət məktəbinin açılıĢını etmiĢdir. Müasir 

standartlara uyğun təmir edilmiĢ məktəbin sinif otaqları avadanlıqla, təlim-

tədris ləvzimatları ilə təhciz olunmuĢdur. Məktəbdə 640 Ģagirdin təhsil al-

ması üçün bütün zəruri tələblər nəzərdə tutulmuĢdur. 2017-ci il mayın 20-də 

Astara rayonunun Kanalos kənd Folklor evinin nəzdində fəaliyyət göstərən 

M.H.ġəhriyar adına Xalq teatrı II Respublika Xalq Teatrları Festivalında 

uğurla çıxıĢ etmiĢdir. Rayonun Sım, Moltayataq, ġüvü kəndlərində aĢıq 

qrupları, Ərçivan kəndində ―Dərya‖ Supəribağ kəndində ―Arzu‖, ġiyəkəran 

kəndində ―ġövq‖, Siyəkü kəndində ―Dalğa‖ kimi yaradılmıĢ ansambllar böl-

gənin mədəni həyatında fəal iĢtirak etmiĢdir. Mədəniyyət mərkəzləri diyar-

Ģünaslıq, folklor və sənətkarlıq sahələri, həmçinin əhalinin asudə vaxtının 

mədəni təĢkili istiqamətində fəaliyyət göstərən yerlərdə mədəni həyatın daha 

da canlanmasına Ģərait yaradılmasına xidmət edirlər [5, s. 312]. 2017-ci il 

aprelin 30-da Bakı Ģəhərində keçirilən ―Bakı shopinq‖ festivalı çərçivəsində 

Lənkəran, Astara, Lerik rayonlarından olan incəsənət ustaları maraqlı kon-

sert proqramı ilə iĢtirak etmiĢdirlər. Astara rayon Mərkəzi Kitabxanası res-

publikada ilk dəfə olaraq ―Kitab qatarı‖ lahiyəsini həyata keçirmiĢdir. Lahi-

yə kitaba olan marağın artırılması və kitabxanalara daha çox oxucu cəlb et-

mək məqsədilə gerçəkləĢmiĢdir. Lahiyə rayonun Kijəbə qəsəbəsindən baĢla-

yaraq bir çox yaĢayıĢ məntəqəsini əhatə etmiĢdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin müvafiq 

sərəncamlarına uyğun olaraq ―Uzeyir Hacıbəylinin 130 illiyi‖, 2Bəxtiyar 

Vahabzadənin 90 illiyi‖, ―Molla Pənah Vaqifin 300 illiyi‖, ―Hüseyn Cavidin 

135 illiyi‖ ilə bağlı bölgənin mədəniyyət müəssisələrində tədbirlər həyata 

keçirilmiĢdir. Beləliklə, ölkə baĢçısının həyata keçirdiyi mədəniyyət sahə-

sindəki islahatlar respublikanın cənub-Ģərq bölgəsində müsbət nəticə ver-

miĢdir. Bölgədə mədəni sahədə infrastruktur yaradılmıĢ, mədəniyyət müəs-
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sisələrinin mədəni-kütləvi tədbirlərinin çərçivəsi xeyli geniĢləndirilmiĢdir. 

Göstərilən diqqət və qayğı nəticəsində bölgənin mədəni həyatı təkmilləĢdi-

rilmiĢ, milli və etnik xüsusiyyətlər qorunmuĢ, respublika səviyyəsində təbli-

ğinə nail olunmuĢdur. 
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Резюме: В статье описывается культурная ситуация во второй 

половине 16 века, когда выдающиеся меценаты император Хумаюн и 

его сын и наследник Акбар основали художественные мастерские и 

пригласили двух выдающихся тебризских мастеров Мир Сеида Али и 

Абд ас- Самеда, под руководством которых стали работать индийские 

мастера. 
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Abstract: The article describes the cultural situation in the second 

half of the 16th century, when prominent patrons Emperor Humayun and his 

son and heir Akbar founded art workshops and invited two prominent 

Tebriz masters Mir Seyid Ali and Abd as-Samad, under whose guidance 

Indian masters began to work. 
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Xülasə: Məqalədə 16-cı əsrin ikinci yarısının mədəni vəziyyəti təsvir 

edilir. Ġmperator Hümayun və onun oğlu və varisi olan Əkbər, sənət emalat-

xanaları təsis etmiĢ və Hindistanlı ustaların iĢləməsinə rəhbərlik edən iki ta-

nınmıĢ Təbriz ustası Mir Seyid Əli və Əbd as-Səmədi dəvət etmiĢlər. 

Açar sözlər: Ġmperator Humayun; Akbar; Təbriz ustaları; Mir Seyid 
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Завоевание Индии моголами полностью изменило политический об-

лик страны. Огромная Империя поглотила небольшие княжества и цар
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ства. Феодальный строй, хотя и сохранялся в новом государстве, уступил 

значительно новым структурам. Сформировался центральный аппарат уп-

равления, где все подданные от самого последнего из крестьян и до само-

го высокопоставленного господина должны были беспрекословно под-

чиняться. Структура нового государства напоминала административное 

устройство западноевропейских королевств и делала империю великих 

моголов наиболее совершенной наряду с европейскими. 

 В такой среде централизованной империи неудивительно скорое 

появление блестящего двора. Столица Моголов по пышности и изыс-

канности нравов не уступала современному ей Версалю. В окружении 

великого могола можно было встретить бесчисленное множество прид-

ворных и управленцев, военную элиту, индийских раджа, эмиров и ха-

нов тюркского и афганского происхождения, сефевидских и европей-

ских посланников со всех концов цивилизованного мира, желающих 

выразить свое почтение или заключить политический или коммерче-

ский контракт.  

Новоприбывшие завоеватели быстро с адаптировались на своей но-

вой родине и нашли общий язык с местными правителями. Так произош-

ло полное слияние обеих сторон- завоевателей и завоеванных с преобла-

данием местных элементов. Тимуридская династия быстро индианиани-

зировалась и внесла столь важный вклад в развитие экономики и культу-

ры страны, что еѐ можно с полным правом считать одной из величайших 

национальных династий в тысячелетней истории Индии. В особенности 

важным было вклад в области искусства. Благодаря просвещенному пок-

ровительству императоров индийская живопись прорвала узкие рамки 

старых изживших себя канонов и дала новые блестящие образцы, быстро 

распространившиеся по всей империи [3, s.47]. 

После довольно строгой оценки, Бабур всѐ же перечисляет ряд 

положительных черт страны: «большим достоинством Хиндустана яв-

ляется протяжѐнность территории, огромное количество золота в слит-

ках и в монетах. В сезон дождей здесь климат становится приятно. – 

Другое достоинство - это большое количество ремесленников всех 

профессий, множество мастерских...», пишет он в своих мемуарах. 

Его наследник Хумаюн провѐл в изгнании большую часть своего 

правления. После 10 лет бесконечных войн, изгнанный из своего цар-

ства индо- афганским вождем Ширханом, нашѐл убежище в Тебризе, у 

шаха Тахмасиба- сефевида, который помог ему создать княжество в 

Афганистане. Лишь 15 лет спустя, в 1555 году Хумаюн смог вернуть 

Дели, но в следующем году он умер. Как и его отец, Хумаюн был оча
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рован культурой Сефевидов. За год пребывания при дворе Тахмасиба, 

он увидел размах покровительства искусствам. Позже в Кабуле он брал 

уроки живописи вместе с сыном Акбаром у ширазца при дворе 

сефевидов Абд – ас - Самеда, которому дал титул«изысканное перо» - 

«Ширин Калам». Впоследствии вместе с Мир Сеидом Али он стал ос-

нователем могольской школы миниатюры, а также сделал блестящую 

административную карьеру.  

Также при дворе шаха Тахмасиба, Хумаюн познакомился с теб-

ризцем Мир Сеидом Али. Два года спустя, в 1550 году Хумаюн в Кабу-

ле заказал ему самое известное произведение моголской школы. Это 

было 12-томное крупно форматное «Хамза-Нама», история необычай-

ных приключений дяди пророка Мухаммада, Амира Хамзы. Каждый из 

томов должен был содержать множество иллюстраций невиданных до-

селе размеров 56 х 72. Несмотря на усилия многих художников к мо-

менту смерти Хумаюна рукопись была едва начата. Заказ был завер-

шѐн лишь 25 лет спустя, и достиг количества иллюстраций 1.400 в эпо-

ху Акбара. Мир Саид Али, в начале руководитель проекта, затем уто-

мился этим гигантским трудом и прервал его на середине, отправив-

шись в паломничество в Мекку. Ему помогали брат и многие другие 

художники высокого уровня. Руководить проектом стал Абд ус Самад. 

Начатое при Хумаюне сефевидскими мастерами «Хамза-наме» стал ко-

лыбелью зарождения новой, могольской школы [2, s.29]. 

Акбару не было и 13 лет, когда он воссел на трон. Его почти по-

лувековое правление было уникальным в истории Индии.  

И хотя он принадлежал к семье высокообразованной- его дед Ба-

бур, его тетя Гюльбадам, его сын Джехангир писали мемуары,- Акбар 

был безграмотным, он обладал серьезными познаниями в области клас-

сической персоязычной литературы и даже интересовался шедеврами 

санскритской литературы, в их переводе на фарси. Ему много читали, 

и он собрал большую библиотеку на многих языках. 

С искусством живописи обстояло намного лучше. Уроки данные 

ему Абд ас Самадом если и не сделали его художником, то привили 

ему большой интерес в миниатюре. Его хронист Абд-ль-Фазл писал 

свои хроники «Айни-и- Акбари». 

Благодаря этому живопись процветала в его правление. Эту лю-

бовь к искусству сохранял всю свою жизнь, несмотря на войны, погло-

щавшие его внимание. Вполне вероятно, что художники сопровождали 

Акбара во время его походов с целью запечатлеть значительные собы-

тия в своих произведениях. Когда Акбар предпринял военную компа-
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нию в Гуджарате с целью подавления восстания в 1573 году, он взял с 

собой 3 художников Джаганата, Тарачанда и Санвал Даса (али Санвла-

ха). Последний из них запечатлел в своѐм произведении битву при 

Саркале, решающую в этом походе [1, s.14]. 

Мало кто из правителей проявлял такой жгучий интерес к искус-

ству как Акбар, и поэтому этот период можно назвать одним из инте-

реснейших в истории могольского искусства. Этот переходный период 

примечателен тем, что опирается на два различных стиля, которые в 

итоге породили гибридный стиль. Однако, значение его велико в его 

потенциальной силе, которое реализовалось в последующие эпохи.  

Абу-ль-Фазл, друг императора, оставил нам историю его правле-

ния: «Акбар-наме», и в третьей части хроники «Айин-и Акбари» повес-

твует о деятельности Акбара в области искусства. Он пишет, что в ог-

ромной мастерской придворной работало множество мастеров в новой 

столицей империи Фатхпур Сикри. Каждую неделю Акбар еѐ посещал, 

чтобы восхищаться новыми произведениями, раздавал награды соот-

ветственно их оценки. Именно это заботливое отношение и щедрость 

породила расцвет нового искусства. Восхищение Абу-ль-фазла кроме 

всего объяснялось и личной дружбой с императором [4, s.87]. 

В целом мастерская специализировалась на портретном жанре и 

декоративном украшение полей рукописи. Процветала также и настен-

ная роспись: стены дворцов новой столицы Фатхпур-Сикри и Лахора 

были украшены фресками. Император сам позировал для своего пор-

трета, и его придворные были вынуждены следовать его примеру. Ис-

кусство же декорирования страниц пришло конечно из Сефевидского 

стиля. Эту группу мастеров возглавили Мир Сеид Али и Абд ас- Са-

мед, но индийские мастера преобладали в общей массе. Чтобы их по-

ощрять, Акбар не скрывал своего предпочтения и щедро их хвалил. 

Хотя все Сефевидские и могольские мастера являлись представителя-

ми двух различных художественных традиций они по приказу Акбара 

вместе работали над одним произведением. 

Восхищение и любовь Акбара к живописи разделялись многими 

людьми его окружения и в первую очередь его другом и министром 

Абу-ль-Фазлом. Последний считал, что живопись является источником 

мудрости и противоядием против невежества. Но если он и интеллек-

туалы Сефевидского двора считали, как и раджпуты, в силу своего об-

разования и взглядов, взгляды императора правильными и разделяли 

их, то другие, как моголы, тюрки и афганцы, по выражению Абу-ль-
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Фазла: «ханжи, которые буквально понимают законы, по своей фана-

тичности и плохо оценивали убеждения Акбара». 

По желанию Акбара, чтобы достичь совершенства в живописи 

над одним и тем же произведением работало 2-3, а подчас и пять ху-

дожников. И даже в таких странных случаях, мастерство позволяло ху-

дожником создавать прекрасные творения, хотя и разделять и находить 

индивидуальные черты каждого было невозможно. И хотя секретари-

мунты указывали имена художников, но часто их путали, ведь слиш-

ком много было имѐн в одном изображении [4, s. 36] 

Наряду с Мир Сеидом Али и Абд ас Самедом следует назвать ин-

дийца Дасванта, сына простого носильщика палантина, одержимого 

живописью и рисующего на всех стенах. Однажды его застал за этим 

занятием сам Акбар и оценил его талант, отдал на обучение Абд-ас-Са-

меду. Прогресс был стремительным и вскоре стал первым среди ху-

дожников своего времени. Однако, к сожалению разум его помутился, 

и он покончил жизнь самоубийством, оставив после себя значительное 

наследие работ. Его счастливым соперником был Басаван, его даже вы-

ше ставил Абу-ль-Фазлом, в области создания заднего плана, точности 

линий, решения колорита, в портретном жанре и других жанров.  

Произведения школы Акбара, в основном известны в форме зна-

чительной коллекции иллюстрированных рукописей, а также фресок 

его дворцов в Лахоре и Фатхпур-Сикри, ныне не несуществующих. 

Именно в это время появляется мода на собирание отдельных листов 

живописи, которые затем сшивались в альбомы - муракка. 
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Hospitality of Azerbaijan and his principles of devolopment of history 

 

Гостеприимство Азербайджана и история принципов его развития  

 

 Xülasə: Məqalədə azərbaycanlılarda qonaqpərvərlik ənənələrinin xü-

susiyyətlərinə baxılır, həm keçmiĢdə, həm də müasir Ģəraitdə onun əsas ele-

mentlərinin ümumi xarakteristikası haqqında məlumat verilir, Belə bir tərif 

verilir ki, qonaqpərvərlik göstərilən xidmət keyfiyyətinin əsas göstəricisi 

kimi mədəni dəyərə aid olan anlayıĢdır. Qonaqpərvərlik və xeyirxahlıq, əc-

dadların adət-ənənələrinə hörmət kimi xüsusiyyətlər aĢkara çıxarılır. QonĢu 

xalqların uzunmüddətli birgə inkiĢafı nəticəsində təfsilatı ilə fərqlənsə də 

oxĢar xüsusiyyətlərə malik qonaqpərvərlik mədəniyyəti və etikası təĢəkkül 

tapmıĢdır. 

 Açar sözlər: Qonaqpərvərlik, Azərbaycan, qonaq, adət-ənənə, 

mədəniyyət, milli-mənəvi dəyərlər, qonaqpərvərlik modeli. 

 

 Abstract: We consider the traditions of the hospitality of Azerbaijan 

people in this article. Authors give general description of basic elements of 

these traditions and compare today and early traditions. Accent to the fact 

that hospitality is the important index of quality of services, the concept, 

which relates to the quality of culture, is made. Opens up features such as 

the hospitality and friendliness, respect for the traditions and customs of 

their ancestors. As a result of long joint cultural development of neighboring 

peoples there were original ethics and culture of hospitality differed in 

details but at the same time they had common features in customs.  

 Keywords: Hospitality, Azerbaijan, guest, custons, culture, model of 

hospitality, national-spiritual values.    

 

 Резюме: В статье рассматриваются особенности традиций гос-

теприимства у азербайджанцев, дается общая характеристика основ
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ных его элементов, как в прошлом, так и в современных условиях. Де-

лается акцент на то, что гостеприимство – это важный показатель каче-

ства предоставляемых услуг, понятие, которое относится к качеству 

культуры. Раскрываются такие черты, как гостеприимство и дружелю-

бие, уважение к традициям и обычаям предков. В результате длитель-

ного совместного развития у соседних народов сложилась самобытная 

этика и культура гостеприимства, различаясь в деталях, они имели схо-

жие черты. 

Ключевые слова: Гостеприимство, Азербайджан, гость, обычаи, 

культура национально-духовные ценности, модель гостеприимства. 

 

GiriĢ 

QloballaĢan dünyada xalqların ənənəvi mədəniyyətlərinin elementləri 

surətlə yox olmaqdadır. Bu dəyiĢikliklər təkcə maddi mədəniyyət nümunələ-

ri ilə məhdudlaĢmır. Xalqların mənəvi mədəniyyəti, dünyagörüĢü, mənlik 

hissi də transformasiyaya məruz qalır. Qonaqpərvərlik haqqında ilkin məlu-

matlar əsrlərin dərinliyinə gedib çıxır. Hələ antik dövrdə ticarətin inkiĢafı və 

bununla bağlı səyahətlərin çoxalması, səyyahların qalması üçün xüsusi yer-

lərin olmasını zəruri edirdi. 

Azərbaycan xalqı qədim mədəniyyət ocaqlarından biri olduğundan 

hələ erkən dövrlərdən baĢlayaraq coğrafiyaĢünasların, tacirlərin, səyyahların 

diqqətini özünə cəlb etmiĢdir. Qədim dövrün və orta əsrlərin məĢhur səy-

yahları müxtəlif məqsədlər üçün Azərbaycana səyahət və gəzintiləri bu öl-

kənin gəzməli, görməli, istirahət etməli yerləri haqqında məlumat verməklə 

yanaĢı, zəngin təbii, sağlamlıq üçün gərəkli olan resurslar haqqında dəyərli 

faktlar əldə etmiĢlər. Bu isə, Azərbaycanın bir növ tanınması üçün ən zəruri 

amillərdən biri hesab olunur. 

Qonaqpərvərlik qədim tarixə malik və hər bir xalqa xas olan adətdir. 

Dünya xalqlarının adət-ənənələri fərqli olduğu kimi qonaq qarĢılama və qo-

naq getmə adətlərində də fərqli elementlər mövcuddur. Xalqımız hər zaman 

qonağa qarĢı mülayim, qayğıkeĢ və səmimi olmuĢdur. Xalqımız qonağı 

evində qarĢılamaqla yanaĢı, hətta çöldə yolunu azmıĢ səyahətçilərə sığına-

caq da vermiĢdir. Adətən xalqımızın məiĢət həyatında qonaqpərvərlik və qo-

naq qarĢılama qadınlara məxsus vəzifə olmuĢdur. Azərbaycan xalqının adə-

tinə görə qonaqpərvərlik dedikdə ilk öncə süfrə mədəniyyəti baĢa düĢülür. 

Məhz bu yolla zəngin milli yeməklərimizi, süfrə mədəniyyətimizi dünya 

miqyasında tanıtmıĢıq. Kimliyi soruĢulmayan, qapını döyən qonaq ‖Allah 

qonağı‖ deyib evə dəvət olunub. Gələn qonağa ilk olaraq çay verilərdi. Çay-

lar xüsusilə ―armudu‖adlanan stəkanlarda təqdim olunurdu. Bu stəkanlar es
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tetik görünüĢü ilə bərabər istilik saxlama qabiliyyətinə malik olub, çayın tez 

soyumasının qarĢısımı alır. Xalqımız çay qonaqlığına xüsusi önəm verir. 

Buna sübut olaraq Azərbaycan xalqının qədim adət-ənənələrindən biri olan 

iki gəncin qovuĢmasına imza atan ―həri‖ mərasimində qız evinin razılıq əla-

məti olaraq süfrəyə ―Ģirin çay‖ gətirilir.  

Qonaqdan yemək yeyib yeməyəcəyini soruĢmaq heç də etik sayılmır-

dı. Yemək süfrəyə gətirilər və qonağa təklif olunardı. Digər xalqlar kimi 

Azərbaycan xalqı da qonaq gələrkən öz süfrəsinə qədim zamanlardan müx-

təlif ləziz təamlarla yanaĢı bir sıra keyfiyyətli və dadlı içkilərdən də təqdim 

etmiĢdir. Heyva Ģərbəti xoĢ ətirli, sevilə-sevilə içilən içkilərdəndir Əsasən 

Naxçıvan ərazisində geniĢ yayılmıĢdır. Süfrə içkisi sayılan heyva Ģərbəti 

adətən yağlı xörəklər və plovlarla süfrəyə verilir. Azərbaycan içkiləri müx-

təlifliyi ilə seçilir. Bunlardan iĢgəncəbi, heyva Ģərbəti, ayran, əzgil suyu, xo-

Ģab və s misal göstərmək olar. Qonaqlıq süfrələri adətən, çay dəstgahı ilə 

sona çatırdı. [1, s. 136-137] 

Tədqiq olunan məsələlərin tematikasında mərkəzi və əsas yeri əhalinin 

mədəniyyəti və onların etnoqrafik cəhətdən öyrənilməsi tutur. Mühüm bir 

məsələyə aydınlıq gətirsək, məlum olur ki, xəbərsiz gələn qonağın yerləĢiril-

məsində ən yaxın qohumlar xüsusilə qonĢular yaxından iĢtirak edərdilər. 

Azərbaycanın hələ qədim dövrlərdə Böyük Ġpək Yolu üzərində mühüm da-

yanacaq kimi tanınması ölkəmizdə əcnəbi tacirləri və karvanları qəbul edən 

və onlara xidmət göstərən müvafiq infrastrukturların - karvansarayların for-

malaĢmasına səbəb olmuĢdur. Beləliklə, Ġpək Yolu xətti üzərində yerləĢmiĢ 

olan Təbriz, Marağa, Ərdəbil, Gəncə, Ordubad, Nuxa (ġəki) Ģəhərləri tarixi 

inkiĢaf nəticəsində mühüm beynəlxalq ticarət mərkəzlərinə çevrilmiĢdilər. 

Bildiyimiz kimi, maddi və mənəvi mədəniyyətin ayrı-ayrı sahələri, məiĢət 

münasibətləri, regionun xarakterik cəhətləri məntəqələr üzrə müəyyən fərqli 

cəhətlərə malik olmuĢdur.  

Bayram süfrələrinin hazırlanmasında əsas məqam həmin bayrama xas 

elementlərin və adət-ənənələrin icra olunmasıdır. Novruz bayramında süfrə-

nin hazırlanması ilin baĢa çatmasına bir neçə saat qalmıĢ yerinə yetirilirdi. 

Bayram süfrəsinə qoyulan əĢyalar orta əsr mənbələrindən həft sin adı ilə 

məlumdur. Yəni bayram süfrəsinə düzülənlər arasında yeddi ―s‖ hərfi ilə 

baĢlayan əĢya olmalı idi. Bunlar sumaq, sirkə, sarımsaq, səməni, su, süd və s 

idi. Novruz bayramında qonĢulara bayram Ģirnisi göndərilirdi. Hətta bir-biri-

nin evinə bayram görüĢünə gələn qonaqlar bəzəkli xonçalar gətirirdilər. Hal-

hazırda bu adət niĢanlı qızlar üçün həyata keçirilir. Bayramlardan söz açmıĢ-

kən, qeyd etmək olar ki, müqəddəs bayramlarımızdan olan ramazan bayra-

mında da iftara qonaq dəvət etmək və ya qonaq getmək insanları bir-birinə 
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daha da yaxınlaĢdırır. AbĢeronda hələ indi də mövcud olan adətlərdən ən 

gözəli yeni yetiĢən meyvələrin qohum-qonĢuya paylanmasıdır. Bir qayda 

olaraq Azərbaycanın toy mərasimlərində qonaqlar üçün xüsusi süfrələr açı-

lırdı. AbĢeronun toy adətlərində mövcud olan qonaqlıqlardan biri də ―niĢa-

naĢı‖ adlanır. Bu adətə görə oğlan evindən qız evinə plov və ya plovu təĢkil 

edən ərzaqlar (düyü, ət, kərə yağı) o cümlədən yarpaq dolması da aparılır. 

Qız evi isə gələn qonaqlara xələt verirdi. Həmçinin ramazan bayramında da 

oğlan evindən qız evinə qonaq gedərlər və bayram sovqatı gətirilərdi. Sov-

qat əsasən bayram plovundan və müxtəlif meyvələrdən ibarət olurdu. Toy 

mərasimi üçün hazırlanan süfrələrdə yaxın keçən əsrin ortalarına qədər plov, 

bozbaĢ kimi ənənəvi yeməklər üstünlük təĢkil edirdisə, sonrakı dövrlərdə bu 

yeməklərin sırasına kabab, qovurma, müxtəlif balıq yeməkləri, salatlar da 

əlavə olundu. Balıq xörəkləri daim xalqımızın süfrəsindən əskik olmazdı. 

Balıq yeməklərindən ən ləziz xörək ləvəngi idi. Qonaqlıq süfrələrinin əsası-

nı təĢkil edirdi. Bu zaman təzə balığın içərisinə döyülmüĢ qoz, zirinc və ya 

da kiĢmiĢ əlavə edib biĢirərdilər. Ləvəngi Bakıya Lənkərandan keçmiĢdi. 

Kababın da ondan artıq növü vardır. Bunlardan xan kabab, tava kababı, ci-

yər kababı, lülə kababı, tikə kababı, balıq kababı, quyruq kababı və s qeyd 

etmək olar.  

BəĢəriyyət yarandığı ilk dövrlərdən insanların əsas tələbatı məhz, qida 

məhsullarına olmuĢ, yaĢamaq uğrunda mübarizədə sığınacaq kimi maddi vasi-

tələrlə yanaĢı, qidanın əldə edilməsi və qəbulu da mühüm əhəmiyyət kəsb et-

miĢdir. Ġlkin dövrlərdə qida məhsularının təbiətdən hazır Ģəkildə alan (yığıcılıq 

vasitəsilə) ibtidai insanlar sonralar özləri yemək istehsal etməyə baĢlayırlar. 

Ənənəvi qida xalqın, etnosun özünəməxsusluğunun əsas daĢıyıcısı-

dır. Azərbaycan etnoqrafiyasında xörəklərin sadəcə kulinar təsviri deyil həm 

də qidanın tarixi kökləri, yemək kompleksinin strukturu və dinamikası, in-

sanların qarĢılıqlı münasibətlərində onun sosial əhəmiyyəti, masaarxası eti-

ket məhz qonaqpərvərliyin fundamental araĢdırılmasını zəruri edir. 

Azərbaycanda çörək bütün qidaların əsasını təĢkil edir. Azərbaycanda 

qonaq duz-çörəklə qarĢılanmıĢ, çörək etibarlılıq, and yeri sayılmıĢdır. Çörə-

yin təndirdə biĢirilməsi müasir dövrdə də nəinki dağətəyi rayonlar hətta res-

publika mərkəzində də geniĢ yayılmıĢdır. Diametri 45-50 sm olan dairəvi 

lövhənin üzərində un ələnib xəmir formasına salınırdı. Sonra çörəyi uzun 

formalara salıb yuxarı hissədən xüsusi bəzəklər vurulurdu. [2, s.127-131] 

Xəmir yeməkləri sırasına daxil olan qutabı adətən yaz və payız ayla-

rında ət, göyərti və balqabaqdan hazırlayırlar. Dəvə ətindən biĢirilmiĢ quta-

bın dadı daha gözəl idi. Dəvə qutabı, dəvə saxlanılan yerlərdə çox biĢirilər-

di. Dəvə əti qutabı adətən təndirdə biĢirilirdi, onu çörək kimi təndirin divarı-
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na yapardılar. Bu qutablar həcmcə adi qutablardan böyük olardı. Uzun müd-

dət duz-çörək kəsib sonradan bu dostluğu unudanlar ―çörəyi dizinin üstə 

olanlar adlanırdı. Etiket qaydalarına görə qonağın özünün yemək istəməsi, 

verilən yeməyi, hazırlanan süfrəni bəyənməməsi heç də xoĢ qarĢılanmazdı. 

Yeməyi sol əllə götürmək xoĢagəlməzdir Etiketə görə yeməyi sağ əllə təq-

dim edib və qəbul etmək lazımdır. ġəhər yerində estetik görünüĢə malik ye-

mək dəsti hər nəfərə ayrılıqda süfrəyə dizayn verilir. Amma kənddə bu qay-

da xüsusən də bayramlarda tam adət-ənənə ilə həyata keçirilir. 

Ən geniĢ yayılmıĢ adətlərdən biri də gələn qonağın sovqat gətirməsi-

dir. Ev sahibinin bu bağlamaya toxunması düzgün sayılmazdı, qonaq özü 

gətirdiyi bağlamanı açar hər bir ailə üzvünün hədiyyəsini verərdi. Həmçinin 

ev sahibi qonağı yola salanda xüsusilə rəsmi qonaqlar olduqda onlara hədiy-

yələr təqdim edərdi. El arasında qonaq gələni ev sahibinin qohumları da qo-

naq dəvət edərdi. Bu adət indi də yaĢanmaqdadır. Xüsusilə baĢqa ölkədən 

olan həmyerlimiz, istərsə də əcnəbi qonaq olduğu evin qohumları tərəfindən 

qonaq çağırılır və ona müxtəlif hədiyyələr verilir. Qonaq olan süfrədə masa-

nın arxasında yuxarı tərəfdə ağsaqqal əyləĢər. Ənənəyə görə qadın və kiĢilər 

ayrı əyləĢərdilər.  

Ġnsanların qidalanmasında onların yaĢı, əmək fəaliyyəti, iqlim Ģəraiti 

əsas deyil, adət-ənənələr, mədəni inkiĢaf səviyyəsi xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Ayrı-ayrı etnoqrafik bölgələr qonaq qarĢısına çıxarılacaq üz ağardan 

yeməkləri ilə məĢhurlaĢmıĢdı. Qonaq hansı yeməyi xoĢladığını deməməli-

dir. Öz növbəsində ev sahibi qonaqdan hansı yeməyi yeyəcəyini soruĢma-

malıdır. Bu etiket qaydalarına ziddir. Süfrədə su, çörək, duz mütləq olmalı-

dır. Yeməkdən sonra ilk dəfə süfrədən çörəyi yığıĢdırardılar. Zaqatala böl-

gəsində vaxtilə üç gün davam edən oğlan toyuna dəvət olunmuĢ qonaqlar 

üçün açılan süfrəyə ―toy aĢı‖ deyilən plov verilərdi Yeməkdən sonra ortaya 

qaval gətirilər ki, hər qonaq imkanı daxilində onun içinə pul salar, bu da 

―dövran yığımı‖ adlanır. Cənub torpaqlarında bu günə ―sabahda‖ deyirlər. 

Bunun baĢqa adı ―düyün süfrəsi, uzaq keçmiĢdə isə həmin süfrə ―Ģülən‖ ad-

lanırdı. [3, s. 211] Azərbaycanda müqəddəs sayılan çörək adətən buğda 

unundan hazırlanırdı. Adətən çörək ya sacda ya da təndirdə biĢirilirdi. Otuz 

növdə çörək biĢirilirdi. Kənd yerlərində hələ də bu adət qorunub saxlanılır. 

Kənd əhalisi ev çörəyi yeməyə üstünlük verir. Digər un məmulatlarından 

düĢbərə, qutab, xəngəl, gürzə və s. yeməkləri qeyd etmək olar. Xəngəlin iki 

növü var: sulu və quru xəngəl. Sulu xəngəl adətən süfrəyə yağlı, qızardılmıĢ 

xörəklərdən qabaq birinci yemək kimi verilir. Quru xəngəl isə əsas yemək 

idi. AbĢeron ərazisində qonağa təqdim olunan yeməklər arasında düĢbərə, 

qutab üstünlük təĢkil edirdi. Zəngin mətbəximizin məĢhur yeməklərindən 



Fatma QƏNİYEVA 

 

162 

olan plovun 50-dən artıq növü mövcuddur. Bölgələr üzrə növləri dəyiĢən 

plovun səbzi-qovurma, südlü plov, döĢəmə plov, lobyaçilov, Ģüyüdlü aĢ, bo-

ranı plov və s. Plov bayramlarda, yas mərasimlərində və əziz qonaqların gə-

liĢi zamanı biĢirilir. Həmçinin Xəzərətrafı bölgələrdə xüsusilə AbĢeronda 

kütüm balığı müxtəlif ədviyyatlarla plovun yanında süfrəyə təqdim olunur 

[4, s.130] 

Antoni Cenkinson dövrünün dəniz səyyahı olmaqla yanaĢı, həm də 

diplomat və tacir idi. Antoni Cenkinson öz səyahətnaməsində ġirvanın həyat 

tərzi, yaylaq həyatı, nadir xalçaları, bəzəkli parçaları və s. haqqında ətraflı 

məlumat verir. Əsas, maraqlı məqamlardan biri odur ki, Cenkinson ġirvan 

hakimi Abdulla xan tərəfindən qəbul olunarkən təĢkil olunan nahar məcli-

sində 290 cür xörək, müxtəlif yemək və meyvələrin verilməsidir. Bu isə xal-

qımızın adət-ənənələrinin xüsisilə qonaqpərvərliyinin, mətbəximizin, xörək-

lərimizin öyrənilməsi üçün zəngin faktlardır. Ġndi də səyyahın gündəliyin-

dən bir parçaya müraciət edək. ―Bu olduqca gözəl kral Ģəhərində mənim 

üçün yer ayrıldı... Ertəsi gün ayın 19-da mənə əmr olundu ki, kralın yanına 

gedim. Kralın adı Abdulla xan idi. Bu zaman onun iqamətgahı, ġamaxıda 

bərk istilər olduğu üçün Ģəhərdən 20 mnl aralıda uca dağlarda idi. Avqustun 

20-də mən onun yanına çatdım. O, məni gülərüzlə qarĢıladı. Kral məni na-

hara dəvət edib, öz yaxınlığında oturmağı əmr etdi. Nahar vaxtı süfrələr 

açıldı və xörəklər verildi. Xörəklər növlərinə görə cərgə ilə düzülmüĢdü. 

Süfrədə 140 cür yemək var idi. Bu xörəklər yeyildikdən sonra qabları süfrə 

ilə birlikdə yığıĢdırıb təzə süfrələr saldılar. Süfrəyə 150 dövrə meyvə və zi-

yafət yeməkləri gətirildi. Belə ki, iki dəfə 290 cür yemək verildi. [5, s.126]. 

Uzaqdan gələn qonaq xüsusən məĢğuliyyət sahəsinə görə səyyah, 

alim, mühəndis, həkim, bir sözlə müxtəlif elmi biliklərə sahib insan nəinki 

ev sahibinin, həmçinin qohumların, qonĢuların, həmkəndlilərin diqqət mər-

kəzində olur, ondan yeni xəbərlər öyrənirdilər. Adət-ənənəmizə görə qonaq 

evdən gedəndə əgər uzaq yola gedirsə, ona yol üçün yemək tədarükü verilir. 

Ev sahibi qonaq qarĢısında hər hansı ailə üzvünə - həyat yoldaĢına, qızına, 

oğluna yeməyin keyfiyyətinə, kəmiyyətinə görə acıqlanarsa o zaman qonaq 

özünü təhqir olunmuĢ hiss edər.  

Qonaqpərvərliklə bağlı bir sıra adətlərimiz formalaĢmıĢdır. Qonaq ya-

nında incikliyi və yorğunluğu bildirməzlər. Qonağı gülərüzlə qarĢılayarlar. 

Qonaqla acı danıĢmzaıar. Qonağı qapıdan qaytarmazlar. Qonağın sözünü 

kəsməzlər.  

Müxtəlif məqsədlərlə verilən qonaqlıqlardan biri də ―ev gördü‖ adla-

nır. Gələnlərə qonaqlıq süfrəsi açmaq da bir ayrı adət idi. Ailə yeni mənzildə 

məskunlaĢandan sonra qohum, qonĢular, eləcə də kənd sakinləri müəyyən 
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bir hədiyyə alıb, ―ev gördü‖sünə gələrdilər. Əsasən gələn əziz qonağa hey-

van kəsmək və təndir çörəyi biĢirmək müqəddəs sayılan adətlərdəndir. [4] 

Bununla yanaĢı, qeyd etmək lazımdır ki, bu mühüm tarixi mənbələr 

uzun müddət xüsusi tədqiqat obyekti olmamıĢ, nəĢr olunmuĢ əsərlərin əksə-

riyyətində əsas diqqət bu və ya digər adət-ənənələrin ayrı-ayrılıqda ümumi 

təsvirinə yönəldilmiĢ, onların dəqiq və sistemli Ģəkildə öyrənilməsi məsələ-

ləri kənarda qalmıĢdır. Hal-hazırda müasir kommunukasiya vasitələrinin in-

kiĢafı nəticəsində müxtəlif sosial Ģəbəkələr və s istər yaxın istərsə də uzaq-

dan gələn qonağın gəliĢindən əvvəlcdən xəbərdar olunur. Xalqımız hər za-

man qonağı qarĢılayarkən evin təmizliyinə otaqların xüsusilə pərdələrlə və 

xalçalarla bəzədilməsinə üstünlük vermiĢdir. 

Qonaqpərvərlik mənəvi mədəniyyətin sütunu kimi tarixin özəyi ol-

muĢdur. Belə bir deyim də mövcuddur ki, ―gözləri yol çəkən adamın deyər-

lər, evinə qonaq gələcək‖. Bir-birinə alqıĢ deyəndə ―evindən qonaq-qaran 

əskik olmasın! deyərlər. Azərbaycanda qonağa dini ayrı-seçkilik qoyulmur. 

Qonaq istər müsəlman istər qeyri-dinə mənsub olsun onun önəmi yoxdu. Ev 

sahibi hamıdan əvvəl yeməyə baĢlamalı və hamıdan sonra yeməkdən əl çək-

məlidir. Yeməyə baĢlamazdan əvvəl Allahın adını çəkib "bismillah" deyir-

lər. Əgər süfrəyə müxtəlif xörəklər gətirilirsə, hər dəfə Allahın adı ayrıca çə-

kilir. Qaydadır ki, baĢqalarına nisbətən süfrədən çox tez əl çəkmək olmaz, 

digər qonaqlar da yeyib qurtarana qədər səbir edib gözləmək lazımdır. Əgər 

baĢqaları əlini çəkibsə, mütləq digərləri də ac olsalar belə, əllərini süfrədən 

çəkməlidirlər. Qonaq yanında yaxĢı davranıĢ, mövcud Ģəraiti düzgün qiy-

mətləndirmək, mehmana layiq olduğu səviyyədə qulluq göstərmək, vəziyyə-

tin incəliklərini duymaq ev sahibinin üzərinə düĢən məsuliyyətdir. Adətə 

görə ev yiyəsi bütün yeməklərdən yeməklə yanaĢı həm də yeməyə hamıdan 

əvvəl baĢlayıb sonda bitirərdi. 

Bütün dövrlərdə azərbaycanlıların qonaqpərvərliyi qonĢu ölkələrlə ya-

naĢı Yaxın ġərqdə də məĢhur idi. Qədim dövrlərdə varlı ailədə əgər qulluq-

çu ərzaqla dolu çantanı qonağa təqdim edirdisə, bu qonağın geri qayıtmasına 

iĢarə idi. Vacib qonaqların qarĢılanması zamanı xüsusi ritual mövcud idi. 

Qonağı qarĢılamaq üçün xalq müəyyən yerdə toplaĢırdı. Onlar iki hissəyə 

ayrılırdı. Birinci qrupun baĢında ağsaqqallar gedirdi. Onlar özləri ilə hədiy-

yələr aparırdı: xüsusi biĢirilmiĢ çörək və ya lavaĢ, duz, güzgü, Ģərbət və qır-

mızı parçaya bükülmüĢ müxtəlif Ģirniyyatlar. Ġkinci qrupu isə dövlət qulluq-

çuları, müğənnilər, musiqiçilər təĢkil edərək birincidən arxada gedirdi. Qo-

nağı qarĢılamağa milli geyimdə gedirdilər. Qonağı musiqi ilə salamlayıb, 

onlara duz-çörək, Ģərbət təqdim edirdilər. Qızlar isə qonaqların ayağının al-
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tına gül atırdılar. Qonaq evə daxil olanda isə onun ayaqları altına gözəl 

Bakı, Quba, ġirvan xalçaları sərirdilər. [7, s. 41-50] 

ġirniyyat məhsullarının hazırlanması bütün Azərbaycan üçün xarakte-

rik olsa da, onların bəziləri məhəlli lokal xüsusiyyətləri ilə seçilirdilər. Belə 

ki, xalq arasında daha çox ġəki halvası, ġamaxı mütəkkəsi, Zaqatala və Bakı 

qurabiyəsi, Qarabağ kətəsi, Bakı və Gəncə paxlavası, Naxçıvanın təndir çö-

çəsi, Lənkəran külçəsi, Quba-Xaçmaz qozçörəyi, Ordubad qozlu dürməsi, 

Lənkəran çanqurisi, Quba tıxması, Muğan qəliti və b. ləziz təamına, yüksək 

ustalıqla hazırlanmasına görə adla söylənilirdi. Külçə-oma, südlü çörək, Ģi-

rin çörək. Bakıda bu Ģirniyyat südĢörəyi adlanır. ġəki zonasında bu oma, 

Ağdam, Füzuli və Qəbələ zonasında külçə, Quba zonasında tıxma adlanır. 

Qubada deyirlər ki, qonaq evin yaraĢığıdır. Uzaqdan gələn qonaq üçün əv-

vəlcə bir əlqaf hazırlanar. [8, s. 95] 

Son yüzillikdən bəhs etsək Bakıda olmuĢ alim və səyyahlar Ģəhərin 

nəinki iqtisadi və ictimai vəziyyəti ilə maraqlanır, habelə əhalisi ilə də ya-

xından təmasda olaraq, onlarla ünsiyyət saxlayaraq, xasiyyət və təbiətlərini 

yaxından öyrənmiĢdilər. Hamı bir ağızdan bakılıların qonaqpərəst olduqları-

nı dönə-dönə qeyd etmiĢdilər. Xalqımızın Ģifahi xalq yaradıcılığından, xüsu-

silə də el arasından, xalq kütlələrindən toplanmıĢ bayatılarda qonağa aid 

müxtəlif deyimlər əks olunmuĢdur. 
 

Əziziyəm, dürr ordan, 

Yaqut ordan, dürr ordan. 

Qonaqsan, elə otur, 

Deməsinlər dur ordan. 

***** 

Bu torpağın nəyi bol? 

Mahnısı, çörəyi bol. 

Hamı qonaq çağırır, 

Hamının əzizi ol.  

 

Bitib tükənməyən bayatı xəzinəmizdə bu misralardan da göründüyü 

kimi davranıĢlarda müəyyən tələblərin olması, təkcə ev sahibinin deyil hətta 

qonağın belə nizam-intizama riayət etməsi bariz Ģəkildə göstərilir. Ġkinci ba-

yatıda qəti aydın olur ki qonağın hamı üçün dəyərli və onun üçün daim bol 

süfrənin olduğu bildirilir. Xalq nəyi yaradırsa, düĢünüb yaradır və hər bir 

folklor nümunəsinə bədii kamillik bəxĢ edir. Eyni zamanda burada estetik 

fikrin paradoksallığı və assosiativliyi də izlənilir [9].Xalqımızın qonaqpər-

vərliyinin əsas cəhətlərindən biri də müxtəlif dövrlərdə ayrı-ayrı xalqların 
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Azərbaycan ərazisində məskunlaĢmasıdır. Cəmiyyətdə ən mühüm ünsiyyət 

saxlamaq vasitəsi olan qonaqpərvərlik adəti müxtəlif xalqların, eləcə də eyni 

xalqın və ya müxtəlif etnik qrupların üzvləri, hətta bir sıra sosial təbəqələr 

arasında geniĢ yayılmıĢdır. Cəmiyyət dəyiĢdikcə adət və ənənələr də təkmil-

ləĢmiĢ, millətin, xalqın yaradıcılıq nümunələrini yaĢatmıĢ, nəsildən-nəslə 

ötürmüĢdür. Yeni yaranan hər bir mənəvi dəyər isə tarixi ənənələrimizin va-

risi kimi təĢəkkül tapmıĢdır. Bu səbəbdən də bütün dövrlərin adət və ənənə-

lərində baĢ verən yeniliklərin, istiqamətlərin öyrənilməsinə böyük ehtiyac 

vardır. Belə bir inanc da mövcuddur ki, qonaq evə daxil olanda sağ ayaqla 

daxil olur, çıxanda sol ayaqla tərk edir. Qonağın qarĢılanması həm də ailə-

nin sosial təbəqəsindən, qonağın gəliĢ vaxtından asılıdır. Milli və mənəvi 

dəyərə çevrilən mətbəx və süfrə mədəniyyəti qonaqpərvərlik adətləri ilə ey-

niləĢdirilir. Xalqımızın dilində belə bir deyim də mövcuddur ki, ―Qonağın 

ruzisi özündən qabaq gələr‖. Bu o deməkdir ki, lap kasıb evdə belə qonağı 

qarĢılamaq üçün, süfrə açmağa nemət tapılar. Xalq arasında qonaq getmə ilə 

yanaĢı qonaq dəvət etmə adəti də geniĢ yayılmıĢdır. Bu müxtəlif bayram və 

mərasimlər üçün də ola bilər. NiĢan, toy, xınayaxdı, ev gördü, uĢağın qırx 

mərasimi və s məqsədlə qonaq çağırılır. KeçmiĢdə adətə görə gəlin köçən 

qız toydan əvvəl qohum-əqrəba tərəfindən qonaq çağırılardı və ona müxtəlif 

hədiyyələr verilərdi.   Son zamanlar xalq məiĢətində baĢ verən əsaslı dəyi-

Ģikliklər nəticəsində yuxarıda qeyd etdiyimiz adət-ənənələrin bir qismi ara-

dan çıxmıĢ, bir qismi də hələ də öz məiĢəti əhəmiyyətini saxlamaqdadır. 

[10, s.191] Azərbaycan ailəsində körpəyə "adqoyma" mərasimi də bir Ģənli-

yə çevrilirdi. Körpənin 40-cı bəzi yerlərdə 7 və 10-cu günündə keçirilən bu 

mərasimə dəvət olunanlara qonaqlıq verilərdi. Kənd yerlərində insanlar ağır 

zəhmətə qatlaĢaraq toy mağarları qurur, məclisin süfrəsinin açılması üçün 

onlarla insanın məiĢət Ģəraitində səmimi münasibətlə qonaqları qarĢılamaq 

üçün ev sahibi ilə baĢ-baĢa verib çalıĢması, onların düĢüncələrinin bir-biri 

ilə bölüĢməsi qonaqpərvərliyin əsas mahiyyətini təĢkil edir. Mövcud qayda-

ya görə cüt iĢlənən ifadələr var. Qonaq-ev sahibi, yaxın qonaq, uzaq-qonaq. 

Xalqımızın etnoqrafiyası Qafqaz, bir qədər də geniĢ mənada, Yaxın və 

Orta ġərq xalqlarının etnoqrafiyasının ayrılmaz tərkib hissəsidir. Xalqımızın 

Turizmdə qonaqpərvərlik məsələlərinə çox əhəmiyvət verilir. Azərbaycanda 

bugünki vəziyyətdə turistləri maraqlandıran və cəlb edə bilən folklor bay-

ramları, milli incəsənət qalereyaları, festivallar, həmçinin ekskursiya qonaq-

pərvərliyimizin danılmaz sübutudurmilli yeməkləri dünyada danıĢılan qida-

lar arasındadır. Bu zəngin mətbəxin yeməkləri hər il ölkəmizə gələn çoxlu 

turistlərin düĢüncələrində özünü göstərir. Qonaqpərvərlik hər bir xalqın iqti-

sadi həyatının, etiketinin və dünyagörüĢünün göstəricisidir. Əgər qonaq səy-



Fatma QƏNİYEVA 

 

166 

yahdırsa, çox vaxt demək olar ki, ev sahibi onu kəndin sonunadək yola salır-

dı. Qonaqlar əsasən yaĢ etibarilə stolun yuxarı tərəfində, ev sahibi ilə birgə, 

daha cavanlar isə qapı tərəfdə əyləĢərdilər. Xüsusilə kənd yerində hər bir 

azərbaycanlı ailəsində samovar var və bu demək olar ki, qonaqların gəliĢi 

zamanı istifadə olunur. Çay hamıya eyni vaxtda süzülür. Adətə görə ev sahi-

bi ilk olaraq çayı içib, sonrakı fincanı yaĢca böyük olan qonağa verməlidir. 

Son vaxtlar belə bir tendensiya nəzərə çarpır ki, əgər qonaq yaxın insandır-

sa, qohum və s. ona ilk öncə çay təqdim olunur. Amma yenə də qonaq uzaq-

dan gəlibsə ona çay süfrəsindən əlavə hər hansı bir isti yemək hazırlanır. 

Hazırda dünyada müxtəlif mətbuat orqanlarında və elmi əsərlərdə ən çox 

müzakirə edilən mövzular: qloballaĢma və onun ayrı-ayrı xalqların ənənəvi, 

mədəni həyat tərzlərinə, adət-ənənələrinə təsiri haqqında bir-birinə zidd 

mövqelərdir. Müasir dövrdə məhz bu təsir qonaqpərvərlikdən də yan keçmə-

miĢdir. Ġnternetin mövcud olduğu Ģəraitdə insanların əlaqə imkanları daha 

da geniĢlənir. Bunun müqabilində insanlar artıq qonağın gəliĢindən öncədən 

xəbərdar olurlar və yaxud video görüntülü danıĢıqlardan istifadə edərək həm 

bayramlaĢır, həm də bir-biri ilə əlaqə saxlayırlar. 

Azərbaycan tarix boyu müxtəlif xalqlar, dini-fəlsəfi sistemlər, habelə 

mütərəqqi Ģəxsiyyətlər üçün rahat yaradıcılıq məkanı rolu oynamıĢdır. Bu 

diyarda tolerantlıq mədəniyyətinin də qədim tarixi var. Onun köməyi ilə in-

san aid olduğu etnosun idealları, standartları ilə həmrəy olur və baĢqa xalq-

larla özünü müqayisə edir. Sadə, əməksevər, açıqürəkli və qonaqsevər Azər-

baycan xalqı öz tolerantlıq mədəniyyətinə görə də bu gün dünyaya nümunə 

göstərir. AZƏRBAYCAN ƏHALISININ ƏSAS HISSƏSI AZƏRBAYCANLILARDAN VƏ 

ÖLKƏNIN MÜXTƏLIF GUġƏLƏRINDƏ YIĞCAM HALDA YAġAYAN 30 ADDA ETNIK 

QRUPLARDAN IBARƏTDIR. Saxurların mətbəxində bir çox yemək növləri qa-

xacla hazırlanır. Bundan baĢqa onların mətbəxində ―sürfüllü‖, ―xikeyi‖, 

―xingili‖ adlı yemək növləri də məĢhurdur. [5, s.298-301] Azərbaycanın ye-

məkləri Qafqazda Ģöhrət qazanmıĢ və demək olar ki, bütün Qafqaz xalqları-

nın yemək süfrəsinin zənginləĢməsinə həlledici təsir göstərmiĢdir. [11, s. 

298-300]. Qonaqpərvərliyə verilən önəm qonaq qarĢılayarkən vacib olan 

üsul və normalara riayət etməkdir: 

- qonağın usandırıcı olmaması; 

- qonağın ev sahibinin yanında əməl edəcəyi qanunlar.   

Müasir dünyada qonaqlıq adəti keçmiĢlə müqayisədə eyni olmadığın-

dan indi kiminsə evində nə qonaq üçün ayrılan otaq var, nə onun istifadə 

edəcəyi əĢyalar var. Çünki kiminsə qonaq qalmağa ehtiyacı yoxdur. Xalqı-

mız tərəfindən yaradılan hər bir adət və ənənə, milli dəyər uzunömürlü olub. 

Ġnsanlar ilk öncə xalq tərəfindən keçirilən mərasimlərin təbii olmasına inan-
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mıĢ və özünəməxsus Ģəkildə qeyd etmiĢdir. Belə olduqda məhz milli adət və 

ənənələrdə simvolik elementlər formalaĢmıĢdır. Insan mənəviyyatına çevri-

lən bu amillər isə qonaqpərvərlik sistemində xüsusi əhəmiyyət təĢkil 

edir.Azərbaycanlılar Qurban bayramı gününü xeyir və bərəkət günü, hüzur, 

sevinc və Ģadlıq bayramı kimi qeyd edirlər. Bayram günlərində evlər təmiz-

lənir, dadlı-təamlı yeməklər biĢirilir, ən gözəl paltarlar geyilir, dostlar, qo-

hum-əqrəba bir-birinin evinə qonaq gedib bayramlaĢır. 

Gürcüstanda yaĢayan Azərbaycan türklərinin ənənəvi toy adətləri zən-

gin və çoxcəhətli olub, türk tayfalarında yaranmıĢ milli adət və ənənələr sil-

siləsinin Borçalı mahalında davamçısıdır. Əlbəttə, Borçalı türklərinin toy 

mərasimləri və Ģənlikləri bu qeyd olunanlarla bitmir, onun özünəməxsus 

zəngin adət və ənənələri, yas mərasimləri, qonaqpərvərlik adəti, əhaliyə aid 

olan müxtəlif biçimli və ölçülü etnoqrafiyası vardır. Xeyir, Ģər, bayram və s. 

mərasimlərlə əlaqədar yaxından və uzaqdan dəvət olunan qonaqlar gəldiyi 

evin sahibi yüksəkliyində dayanır. Qonağın yola salınması isə xüsusi diqqət 

və qayğılar altında icra olunur. Bu mərasimlər yerli xalq (azərbaycanlılar) 

tərəfindən bu günə kimi qorunub saxlanılır və gələcəkdə də inkiĢaf etdirilə-

cəyi heç kəsdə Ģübhə doğurmur [8].  

Nəticə 
Sözsüz, Azərbaycanın bütün Ģəhər və kəndlərinin adət-ənənələri haq-

qında söhbət açmaq və onu tam təfsilatı ilə bir məqalədə tədqiq etmək qeyri-

mümkündür. Bu baxıımdan qonaqpərvərliyin təbliği və dərindən araĢdırıl-

masına böyük ehtiyac vardır. Qonaqpərvərlik bir-birindən uzaqda yaĢayan 

millətləri bir-birinə doğmalaĢdırır, bu da tərəqqiyə, mədəni inkiĢafa xidmət 

edir. Gündən-günə möhkəmlənən qarĢılıqlı əlaqələr, yaxınlaĢma, zənginləĢ-

mə obyektiv inkiĢaf prosesidir. Qonaqpərvərliyin icrası yalnız yaxĢı süfrə 

bəzəyib qonağı yola salmaqdan ibarət deyildir. Qonaqpərvərlik həm də fikir-

ləri, düĢüncələri bölüĢməkdir. 
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Древнейшие наскальные изображения человека в Гобустане 

 
Tarixi olduğu kimi qəbul etmək, dərk etmək və olduğu kimi  

qiymətləndirmək lazımdır.  
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Xülasə: Məqalədə məĢhur Azərbaycan arxeoloqu Ġshaq Cəfərzadənin 

və digər arxeoloqların tədqiqatlarında Qobustanın qayaüstü antropomorf təs-

virləri haqqında məlumat verilmiĢ, petroqliflərin həkk olunma üslubu, hə-

min dövrün insanlarının məiĢət həyatı və ilkin incəsənətin yaranması qeyd 

olunmuĢdur. Qobustan qayaüstü təsvirlərinin tədqiqi göstərir ki, Qobustanın 

gələcəkdə də öyrənilməsi vacib və məqsədəuyğundur. 

Açar sözlər: Qobustan, mezolit dövrü, antropomorf təsvirlər. 

 

Abstract: In the article, on the basis of the works of the well-known 

Azerbaijani archaeologist Ishaq Jafarzadeh and other archaeologists, the 

anthropomorphic rock images of Gobustan in the Mesolithic era were 

investigated. Ways of applying petroglyphs, the life of people of that period, 

the emergence of primitive art, etc. are spoken about here. Facts about the 

origins of Gobustan petroglyphs are compared and confirmed. Studies of the 

Gobustan rock paintings indicate that further new research and discoveries 

are needed in Gobustan. 

Keywords: Gobustan, Mesolithic period, anthropomorphic images. 

 

Резюме: В статье на основании работ известного азербайджан-

ского археолога Исаака Джафарзаде и других археологов исследованы 

наскальные антропоморфные изображения Гобустана в эпоху мезоли-

та. Отмечены способы нанесения петроглифов, быт людей того перио-

да, появление первобытного искусства и др. Сопоставлены и под
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тверждены факты об истоках петроглифов Гобустана. Изучения нас-

кальных изображений Гобустана свидетельствуют о том, что Гобустан 

ждет дальнейших новых исследований и открытий. 

Ключевые слова: Гобустан, мезолитический период, 

антропоморфные изображения. 

 

Təqribən 12 min il əvvəl baĢlanan мezolit dövrü insanların məiĢət hə-

yatında və təsərrüfat fəaliyyətində nəzərəçarpacaq dəyiĢikliklərlə müĢaiyyət 

olundu. Bu amil mezolitin bütün dünyada klassik nümunələrindən sayılan 

Qobustan qayaüstü təsvirlərində qabarıq Ģəkildə əksini tapmıĢdır. Qeyd edək 

ki, Qobustan Böyük Qafqaz dağlarının cənub-Ģərq ətəkləri ilə Xəzər dənizi 

arasındakı 100 km-ə qədər diametrə malik olan böyük coğrafi rayon olmaqla 

yanaĢı, qayaüstü təsvirlər, ilk insan düĢərgələri və baĢqa tarixi abidələrlə 

zəngin olan arxeoloji rayondur [1, s. 7].  

Azərbaycan ərazisində mezolit dövrü, Qobustan qayaüstü təsvirlərində 

və Damcılı mağarasında (Qazax rayonu) öz əksini tapmıĢdır. Mezolit dövrü 

insanları ovçuluq, balıqçılıq, yığıcılıqla məĢğul olurdu, ovçuluq əsas peĢəyə 

çevrilirdi, ox və kaman ixtira edilmiĢdi, heyvandarlığın əsası qoyulmuĢdu, 

ilkin əkinçilik vərdiĢləri yaranmağa baĢlamıĢdı. Ġstehlak təsərrüfatından is-

tehsal təsərrüfatına keçidin əsası qoyulmuĢdu. Ġlk dəfə olaraq heyvan əhli-

ləĢdirildi. Əmək alətləri daĢdan və sümükdən hazırlanırdı. Ġbtidai incəsənət 

inkiĢaf etdi ki, bu da Qobustan qayaüstü rəsmlərində əks olunmuĢdur. Bu 

dövrdə Qobustan qayalarında ibtidai inamlarla bağlı təsəvvürlər, ov səhnələ-

ri həkk olunmuĢdu.  

Qobustan 2007-ci ildən ―Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğu‖ adı altın-

da UNESCO-nun Maddi Mədəni Ġrs Siyahısına daxil edilmiĢ Qobustan qoru-

ğu Qaradağ rayonun Qobustan qəsəbəsində, Bakıdan 56 km aralıda yerləĢir.  

Qobustanda qaya təsvirləri 1939-cu ildə Cingirdağın ətəyində və San-

qaçal dəmiryol stansiyası yaxınlığında Yazılıtəpədə, bir il sonra Bakıdan 50-

60 km cənubi-qərbdə Qobustan stansiyasının yaxınlığında BöyükdaĢ və Ki-

çikdaĢ dağlarında aĢkar olunmuĢdur [2, s. 9]. 1941-ci ildə müharibə ilə əla-

qədar araĢdırmalar dayandırılmıĢ, yenidən 1947-ci ildən davam etdirilmiĢ-

dir. Ġ.Cəfərzadənin 20 ilə yaxın davam edən tədqiqatları nəticəsində 750-dən 

artıq qaya üzərində döymə, qazma və sürtmə üsulla çəkilmiĢ 3500-dən çox 

insan və heyvan rəsmi və müxtəlif petroqliflər qeydə alınmıĢ, 20 qayaaltı sı-

ğınacaq aĢkar edilmiĢdir.  

Qobustanın qayaüstü təsvirləri vasitəsi ilə qədim dövrlərdən baĢlaya-

raq orta əsrlərədək burada yaĢamıĢ insanların həyatı, məiĢəti, məĢğuliyyəti, 

dini inancları və s. haqqında fikir yürütmək olur. 
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Qobustan arxeoloji kompleksi baĢlıca olaraq BöyükdaĢ, KiçikdaĢ, 

Cingirdağ-Yazılıtəpə, ġonqar, DaĢqıĢlaq sahələrindəki petroqliflər, qayaaltı 

sığınacaqlar, qədim düĢərgələr, yaĢayıĢ məskənləri və qəbir abidələrindən 

ibarətdir. Eyni zamanda bu abidələrdən Ģimalda 2002-ci ildə aĢkar edilmiĢ 

DaĢlıdağ qayaaltı sığınacağı və petroqlifləri də Qobustan abidələr komplek-

sinə daxildir [4, s. 7].  

Qobustan qayaüstü təsvirlərində ən qədim petroqliflər mezolit dövrü-

nə aiddir. Lakin bəzi tədqiqatçıların fikrincə, Qobustanda üst paleolitə aid 

niĢanələr də vardır. Gələcəkdə aparılacaq tədqiqatlar bu məsələyə aydınlıq 

gətirəcəkdir.  

Orta daĢ dövrü – mezolitdən baĢlayaraq orta əsrlərə qədər olan bir 

dövrü özündə əks etdirən Qobustan qayaüstü təsvirlərində mezolit dövrü 

petroqlifləri öz əksini BöyükdaĢ və KiçikdaĢ dağındakı rəsmlərdə tapmıĢdır.  

BöyükdaĢ dağında nəhəng qayalar təbii Ģəraitdə parçalanmıĢ və bir-bi-

rinin üstünə elə düĢmüĢdür ki, burada qədim insanların yaĢaması üçün təbii 

mağaralar və sığınacaqlar yaranmıĢdır. Ġ.M.Cəfərzadə BöyükdaĢ ərazisində 

üzərində təsvirlər olan çoxlu daĢlar qeydə almıĢdır ki, bunlardan 167-si yu-

xarı terrasda, 323-ü isə aĢağı terrasda və onun ətəklərində yerləĢir [2, s. 57]. 

Çox təəssüf ki, əvvəlcə XIX əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində Bakı – 

Tbilisi dəmiryolunun çəkiliĢində bu qayalar dağıdılmıĢ və daĢlarından istifa-

də olunmuĢdur. 1946-1950-ci illərdə isə bu ərazi daĢ karxanası kimi istifadə 

olunmuĢdur [2, s. 57]. Nəticədə isə Qobustan qayaüstü təsvirlərinin müəy-

yən qismi dağıdılmıĢdır.  

Qobustanın zəngin qayaüstü təsvirləri içərisində insan rəsmləri xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir. Ümumiyyətlə, Qobustanda mezolit və neolit dövrünə 

aid təsvirlər sırasında insan rəsmləri çoxluq təĢkil edir.  

Mezolit dövrü antropomorf təsvirlərin xüsusiyyətləri haqqında danı-

Ģarkən demək olar ki, insan siluetləri oyma və qazma üsulla tam insan boyu-

na uyğun, ayaq üstə, anfas, geniĢ açılmıĢ ayaqlar, yan örtükləri ilə təsvir 

olunmuĢlar. KiĢi rəsmlərinin bədənləri uzun, qamətli, çiyinləri orta ölçülü, 

baĢ boyun göstərilmədən kiçik çıxıntı Ģəklində göstərilmiĢdir. Əlləri nazik 

xətlərlə göstərilib. Ġri baldırları qabağa çıxan ayaqları yoğun və güclü, diz-

lərdən azca əyilmiĢ formada təsvir olunmuĢdur. Pəncələri bayıra doğrudur. 

Çiyinləri bədənlərinə nisbətən enlidir. Çiyinlərindən çəpəki kaman asılıb. 

Əlində balta var. Cinsi əlamətləri verilmiĢdir.  

Qadın fiqurları isə anfas, ayaq üstə boyu bərabərində göstərilmiĢdir. 

Ayaqlar bir-birinə yaxın qoyulub, dizlər nazikdir, budlar böyük və geniĢdir, 

baldırları güclü və əzələlidir. Qadın bədəninin əlamətləri qabarıq təsvir olun-

muĢdur, baĢları kiçik çıxıntı Ģəklində bilavasitə sinəsinin üstündən baĢlayır. 

Qolları göstərilməmiĢdir. Qadın fiqurları əsasən 125-140 sm arasındadır [3, s. 
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120]. Çiyinləri üzərindən çəpəki kaman aĢırılmıĢdır ki, bu da qadınların silah-

dan istifadə etmək bacarığını və onların ovda iĢtirak etdiyini sübut edir (I 

Ģək). Qadın obrazlarının təsviri qadının məhsuldarlıq ilahəsi kimi təsvir olun-

duğu göstərir. Ümumiyyətlə, ibtidai insanlar qadına yaradıcı qüvvə, bolluq 

rəmzi kimi baxırdılar. Bu da daĢ dövrü üçün xarakterik xüsusiyyətdir.  

39-cu daĢda rəsmlərin hamısı bir üfüqi xətt üstündə yerləĢmiĢdir (II 

Ģək.). Kənardakı iki adamın bədənlərinin yuxarı hissəsi və baĢları yoxdur. 

Kəmər təsviri də vardır.  

29 nömrəli daĢ üzərində bir qədər dayanmaq və daha geniĢ təsnifatını 

vermək məqsədəuyğundur. DaĢ böyük qaya parçasından ibarət əhəng daĢından-

dır. Hər tərəfdən qayalarla qorunduğu üçün erroziyaya az uğramıĢdır. Təsvirlə-

rin sayına görə bu daĢı Ģəkil qalereyası da adlandırmaq olar. Ġlkin olaraq Ġshaq 

Cəfərzadə burada 77 təsvir qeydə almıĢdı [2, s. 64-67]. Lakin sonrakı tədqiqat-

çılar daĢ üzərində üst-üstə 150-dən çox insan təsvirləri, müxtəlif heyvan təsvir-

ləri, qayıq təsvirləri həkk olunduğunu qeydə almıĢlar [4, s. 12].  

29-cu daĢ üzərində dövrü təbəqələĢməni aydın Ģəkildə izləmək olur, 

rəsmlər biri-birinin üzərində həkk olunmuĢdur. Qeyd etdiyimiz kimi, ən qə-

dim rəsm e.ə. VIII minilliyin erkən əsrlərindən baĢlayır və orta əsrlərin son 

dövrünə qədər davam edir. 

Diqqəti cəlb edən daha bir rəsm 47 nömrəli təsvirdir. Qadın təsviridir, 

erroziya nəticəsində bir qədər dağılmıĢdır. Ehtimal olunur ki, ilk vaxtlar 150 

sm hündürlüyündə olmuĢdur. Bu qadın təsviri bütün digər təsvirlərdən bö-

yük olduğu üçün bu sığınacağa ―Ana zağa‖ adı verilmiĢdir ( IV Ģək., № 47) 

42-ci daĢda 29-cu daĢdan fərqli olaraq qadının budları güclü və bö-

yükdür (III Ģək.; IV Ģək.).  

49 nömrəli daĢda qadınların budları ilə birləĢən yekə qarınları vardır 

(V Ģək.). Ola bilsin bu onların hamilə olduqlarını göstərmək üçündür. Baldır 

paralel xətlər Ģəklində tatuirovka ilə bəzədilmiĢdir.  

Ġshaq Cəfərzadə 29 nömrəli daĢdakı 50-ci rəsmi ən qədim təsvir sayır 

və e.ə. VIII minilliyin erkən əsrlərinə aid edir [2, s. 66]. BaĢqa kiĢi cinsi 

olan təsvirlərdən fərqli olaraq bu rəsmdə ayaqlar daha geniĢ açılmıĢdır. 

Ayaqlar daha böyük və güclü təsvir olunmuĢdur (IV Ģək., № 50).  

Qobustanın tədqiqatçılarından C.Rüstəmov 1994-cü ildə nəĢr etdirdiyi 

kitabda abidədə aĢkar edilmiĢ siluet qadın təsvirlərini ən qədim mərhələyə, 

kiĢi təsvirlərini isə sonrakı dövrə aid edir. Müəllif qadın təsvirlərini iki tipə 

ayırır: Yandan çəkilmiĢ təsvirlər və qarĢıdan çəkilmiĢ təsvirlər. C.Rüstəmov 

birinci qrupa aid təsvirləri üst paleolit dövrünə, ikinci qrupa aid təsvirləri isə 

mezolit dövrünün inkiĢaf mərhələsinə aid edir [5, s. 61-64].  

Qobustanda ən qədim sahə olan KiçikdaĢda qeydə alınmıĢ insan təs-

virlərindən bəhs edən C.Rüstəmov və F.Muradova 2008-ci ildə nəĢr edilən 
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kitabda onları daha qədim rəsmlərdən – öküz təsvirlərindən sonrakı mərhə-

ləyə aid edirlər. Onların fikrincə KiçikdaĢda kiĢilərin ən qədim rəsmləri ki-

çik ölçülü olub, düz xəttlərlə icra edilib və bəsitdirlər. Müəlliflər belə hesab 

edir ki, KiçikdaĢdakı ―Qayaarası‖ düĢərgəsində BöyükdaĢdakı ―Ana zağa‖ 

düĢərgəsində olduğu kimi ―beli kəmərcinli, kölgə kimi döyülmüĢ, yay-oxlu 

kiĢi təsvirləri yoxdur‖. Qadın təsvirləri isə kölgəvari döyülmüĢ rəsmlərdən 

ibarətdir. Bu tədqiqatçılar BöyükdaĢdakı kiĢi təsvirlərini mezolit, KiçikdaĢ-

dakı belə təsvirləri isə üst paleolit dövrünün sonuna aid edirlər [6, s. 7-8]. 

Müəlliflər ―Qobustan. KiçkdaĢ abidələri‖ adlı kitablarında qeyd edir-

lər ki, dövrləĢməni rəsmin böyüklüyünə görə təyin etmək yanlıĢdır və ilkin 

rəsmlərin kiçik ölçülü olduğunu, xətlərlə verildiyini qeyd edirlər [6, s. 7-8]. 

Məntiqlə düĢünsək, mezolit dövrü insanı üst paleolit dövrü insanından daha 

bacarıqlı olmalı idi. Sual yaranır ki, kiçik rəsmlər çəkən üst paleolit dövrü 

insanı inkiĢaf etdikcə, bacarıqlarını təkmilləĢdirdikcə niyə mezolit dövründə 

insanı real ölçülərə yaxın təsvir etməyə baĢlayır!? Qeyd edək ki, sonrakı 

dövrlərdə təsvirlər kiçilir.  

Bundan baĢqa, mövzudan kənara çıxaraq qeyd edək ki, müəlliflərin 

―qurbanlıq‖ keçi rəsmləri barədə irəli sürdükləri mülahizə bu dövr üçün 

reallıqdan uzaqdır və bu fikirlə razılaĢmaq çətindir [6, s. 9]. 

Göründüyü kimi, Qobustanın ən qədim antropomorf təsvirlərinin 

dövrləĢdirilməsi barədə abidənin tədqiqatçılarının fikirləri müxtəlif vaxtlar-

da dəyiĢmiĢdir.  

Qobustan qayaüstü təsvirləri barədə geniĢ təsnifatı A.A.Formozov da 

vermiĢdir. A.A.Formozovun Qobustan qayaüstü təsvirləri haqqında yazdıq-

larına görə BöyükdaĢ dağında bir-birinin üzərinə müxtəlif üslubda təsvirlər 

çəkilmiĢdir. Birinci layda daĢda oyma üsulu ilə 1,5 metr hündürlükdə uzun-

sov insan siluetləri çəkilmiĢdir. Bu qatın üzərindən isə ikinci qat – 80 sm-1 

m uzunluğunda öküzlərin kontur təsvirləri vardır. Bu dağın bəzi hissələrində 

analoji təsvirlər at ilxısı və 10-15 sm boyları olan balaca, lakin fiziki cəhət-

dən güclü oxatan təsvirləri ilə birləĢdirilmiĢdir. Bəzən onların üzərində kon-

tur Ģəklində olan üçüncü qata təsadüf olunur, lakin onlar dəfələrlə kiçikdirlər 

və sadə bezuar keçi təsvirlərindən ibarətdir. Üçüncü qatda həmçinin adamla-

rın və qayıqların sxematik təsvirləri verilmiĢdir. BöyükdaĢ dağındakı qaya-

ların qopması nəticəsində əmələ gəlmiĢ sığınacaqlarda qazıntılar aparılmıĢ-

dır. Burada da at və kiçik ölçülü oxatanlar təsvir olunmuĢdur. Çox güman 

ki, Qobustandakı birinci kompleks təsvirlər erkən mezolit dövrünə, ikinci 

isə son mezolit dövrünə aiddir [7, s. 50-52].  

Realistik üslubda təbii boyunda təsvir olunan insanları, əsasən ov səh-

nələrinin əks olunduğunu nəzərə alaraq Qobustanda məskunlaĢmanın mezo-

lit dövründən baĢladığını söyləmək olar. Belə ki, sonrakı dövrdə artıq Ģəkil-
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lər kiçilir, həkk edilmə üslubu, təsvirlərin mövzusu dəyiĢilir, ki, bu da insan-

ların dünyagörüĢünün artmasının, məĢğuliyyətinin geniĢ diapazonu əhatə et-

məsini sübut edir.  

Ġtaliya arxeoloqu E.Anati tarixin müxtəlif dövrləri və mərhələlərini 

bir-birinin ardınca əks etdirən Qobustan qayaüstü rəsmlərini ―tarixi arxiv‖ 

kimi dəyərləndirmiĢ, həmin təsvirləri Portuqaliya, Ġspaniya, Qara dəniz sahi-

li və Mesopotamiya mədəniyyətləri ilə uyğunluq təĢkil etdiyini vurğulamıĢ, 

buranın tarixən Asiya və Avropa arasında miqrasiya reallaĢdığı əsas mar-

Ģrutlardan biri olduğunu qeyd etmiĢdir [8, s. 28-36, 74-76]. 

Beləliklə, görürük ki, Qobustan bütün dünyada minilliklər boyu da-

vam edən fasiləsiz həyatın əlamətlərini özündə əks etdirən unikal bir tarixi 

abidədir. Belə ki, burada tədqiq olunmuĢ qayaüstü təsvirlər, qədim insan dü-

Ģərgələrindən tapılmıĢ maddi mədəniyyət qalıqları (daĢ alətlər, təsərrüfat və 

məiĢət əĢyaları, gil qablar, bəzək Ģeyləri və s.) tariximizin uzun bir dövrünü 

araĢdırmağa imkan verir. Lakin heç Ģübhəsiz ki, gələcəkdə aparılacaq elmi-

tədqiqat iĢləri Qobustanın hələ məlum olmayan çox sirlərinin də açılmasına 

səbəb olacaqdır.  
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