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Universitetlərdə Kouçinq və Mentorluq
Coaching and Mentoring in Universities

Коучинг и Наставничество в университетах

Xülasə: Təqdim olunan məqalə Ümumi Təlim və İnkişaf
Strategiyasının bir hissəsi olan Kouçinq və Mentorluq fəlsəfəsin-
dən bəhs edir. İşçilərin karyera və şəxsi həyatında inkişaf element-
lərinin ortaya çıxarılmasına və inkişaf metodları vasitəsilə onların
bir nöqtədən digər nöqtəyə irəliləməsinə səbəb olan məhz men-
torluq və kouçinqdir. Belə ki, məqalədə kouçinq və mentorluq
anlayışlarının tarixi, tərifi, növləri, oxşar və fərqli xüsusiyyətləri,
təhsil və biznes sahələrində tətbiq olunan modellərlə müqayisəsi
və əhəmiyyəti kimi məsələlərə toxunulmuşdur. Ümumiyyətlə,
kouçinq və mentorluq fərdlərin inkişaf etdirilməsi ilə təşkilatların
rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinə təsir göstərən inkişaf metod-
larıdır.

Açar Sözlər: insan kapitalı menecmenti, mentorluq,
mentor, kouçinq, kouç, təhsil, inkişaf, universitet.

Abstract: The  article  sheds  light  on  the  philosophy  of
Coaching and Mentoring as a part of Overall Training and
Development Strategy. This is the coaching and mentoring which
reveals the development elements in career and personal lives of
employees and leads to their career advancement. Accordingly, the
points like history, definition, and types of coaching and mentoring
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concepts, similarities and differences between them, their com-
parison to the models applied in education and business fields and
their importance are scrutinized in the article. All in all, coaching
and mentoring are the effective techniques of development serving
for increase of the competitiveness of organizations through
capacity building of individuals.

Keywords: human capital management, mentoring,
mentor, coaching, coach, education, university, development.

Резюме: Статья проливает свет на философию настав-
ничества и коучинга, которая является частью общей
подготовки и стратегии развития. Именно коучинг и
наставничество показывают элементы развития в карьере и
личной жизни сотрудников и приводят к их продвижению по
службе. Соответственно в статье рассматриваются такие
моменты, как история, определение и типы коучинга и
наставничества, сходства и различия между ними, их
сравнение с моделями, применяемыми в образовательной и
деловой сферах и их значимость. В целом, коучинг и нас-
тавничество являются эффективными методами развития, спо-
собствующими повышению конкурентос-пособности орга-
низаций путем наращивания потенциала отдельных лиц.

Ключевые слова: управление человеческим капи-
талом, наставничество, наставник, коучинг, коуч, образо-
вание, университет, развитие.

İnsan Kapitalı Menecmenti Taylor və Fordun idarəetmə
modellərinin tətbiqi nəticəsində bir elm və fənn sahəsi kimi 20-ci
əsrin əvvəllərində yaranmağa başlamışdır. Belə ki, Taylorun tətbiq
etdiyi iş analizi (işin görülməsi üçün lazımi bütün ünsürlərin
dəqiqliklə ölçülməsi) və Fordun lean istehsalı (planlı və strukturlu
şəkildə biznes proseslərinin daxilində dəyər yaratmayan element-
ləri azaldaraq prosesləri daha effektiv həyata keçirmək) nəticə-
sində məhsuldarlığın artırılmasına təkan verilmişdirsə, bu işçi qüv-
vəsinin istismarına daha çox səbəb olmuşdur. Yəni, onların nəzə-
riyyələri insan kapitalına digər resurslardan daha çox dəyər
verilməsinə “təkan verən qüvvə” olmuşdur. 19-cu əsrin əvvəl-
lərində Marcus Owen-nin 8 saatlıq iş təklifi işçilərin rifah halının
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yüksəlməsi üçün irəli sürülən tələblərdən ibarət idi (Donnachie,
(2000)5). Bu da öz növbəsində 80-ci illərdən etibarən insan kapitalı
menecmentində bir sıra dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. İR sahə-
sində müxtəlif menecment modelləri – Harvard, Qest, Paterson,
Storey, biznes partnyor, ən yaxşı praktika, ən yaxşı uyğunluq  və s.
kimi modellər ortaya çıxdı. Bu modellər öz növbəsində bir-
birindən fərqlənsə belə, ümumilikdə ortaq cəhəti insanların düzgün
inkişafı və menecmentini təmin etməkdən ibarət idi.6

Artıq təşkilatlar onlar üçün ən əhəmiyyətli resurs olan işçi-
lərini inkişaf etdirmək, onların məmnunluğunu artırmaq, təşkilata
bağlılığını təmin etmək məqsədilə insan kapitalı menecmenti
sahəsində fərqli menecment metodlarından və yanaşmalarından
istifadə etməyə başladılar. Bu menecment metodları insanların
inkişafına yönəlik olmaqla bərabər, “qalib-qalib” prinsipini əldə
tutaraq təşkilatın da rəqabətli mühitdə digər şirkətlər ilə müba-
rizədə bazardan qalib çıxmasına səbəb olmağa başladı. Bununla
da, təşkilatın güclənməsi və inkişaf yolunun işçilərinin inkişaf yo-
lundan asılılığı bir fakt olaraq qəbul olundu. Bu inkişaf metod-
larına nümunə olaraq, mentorluq, rotasiya, şəbəkələşmə, kölgə
prinsipi, kouçinq, həmkardan-həmkara, konsultasiya, fasilitasiya,
oriyentasiya və s. kimi modelləri göstərmək olar. Qeyd edilən
inkişaf metodları qərb nəzəriyyəsində geniş istifadə və tətbiq
edilməyə başlamışdırsa, keçmiş Sovet məkanında, o cümlədən
Azərbaycanda bu metodların tətbiqi son 4-5 ildə yayılmışdır. Bu-
nunla belə, hansı metodun nə dərəcədə yayıldığı, tətbiqi və nəti-
cələri ilə bağlı kifayət qədər məlumat yoxdur. Azərbaycan Respub-
likasının “Milli Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda
(2.1.4 alt yarımbəndi) bununla bağlı tətbiq ediləcək innovativ
modellərin bir qisminin adı qeyd edilməsinə (“ümumi təhsil müəs-
sisələri müəllimlərinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üçün
innovativ modellərin (“Mentorluq”, “Həmkardan-həmkara”,
“Məsləhət” və s.) yaradılması və tətbiqi”) baxmayaraq bu
modellərin tətbiqi barədə çox az sayda konkret nümunələr vardır.

Təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasında qeyd edilən
modellərə nəzər saldıqda qərb ədəbiyyatında həmin modellərin
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təhsil və biznes sahələrində geniş tətbiqinə rast gəlinmişdir (Sarah
E (2011)12, Aubrey (1995)1, Daloz (1990)3 ). Bu modellər arasında
ən çox tətbiq edilən, işçilərin karyera və şəxsi həyatında inkişaf
elementlərinin ortaya çıxarılmasına və inkişaf metodları vasitəsilə
onların bir nöqtədən digər nöqtəyə irəliləməsinə səbəb olan məhz
mentorluq və kouçinqdir. Bu metodların hər birinə ayrılıqda nəzər
saldıqda görə bilərik ki, mentorluq daha keçmişə - hətta eramızdan
əvvələ dayanan bir anlayışdır. Belə ki, ilk dəfə bu anlayışa Homer-
in Odisseya əsərində rast gəlinir ki, Odissey müharibəyə getdiyi
zaman oğlu Telemaq üçün Mentor adlı bir şəxsi ona baxması
məqsədilə yanına yerləşdirir. Mentor Alcimus-un oğlu idi və Troya
müharibəsi ərəfəsində Telemaq-a baxdığı müddətdə onu yüksək
səviyyədə inkişaf etdirir və atasının arxasınca getməyə və onu
tapmağa həvəsləndirənlərdən biri olur. Keçən uzun müddət ərzində
Mentor Telemaq-ı bütün sahələrdə inkişaf etdirir ki, Odissey öz
oğlunun fərqli şəkildə dəyişildiyini görür. Bu səbəbdən hazırki
ədəbiyyatlarda da mentor inkişaf etdirən mənasına daha çox yaxın
gəlir. Həmçinin, bu sözə müasir ədəbiyyatda ilk dəfə 1699-cu ildə
fransız yazıçısı François Fenelon tərəfindən “Telemaq-ın ma-
cəraları” kitabında rast gəlmək olar.

Hazırda biznes mühitində mentorluq adətən təşkilata yeni
cəlb edilmiş işçiyə təyin edilən və həmin sahə üzrə ən yaxşı biliyə
malik olan işçilər tərəfindən icra edilir. Mentorluq fəaliyyət
istiqamətinə görə bir neçə cür icra edilə bilər ki, bunlardan bir
neçəsi aşağıda göstərilmişdir (Aubrey 1995)1:

• Müşayiət etmək: Mentorlar öyrənənlə birgə öyrənmə
prosesində birbaşa iştirak edərək müəyyən proseslərdə
müdaxilə, rəy, təklif və məsləhətlər verir.

• Əkmək: Bəzən mentorluq öyrənən üçün indi lazım olacaq
yox, işciləri gələcəkdə baş verəcək dəyişikliklər üçün lazım
olacaq proseslərə hazırlamalıdır. Mövcud situasiyada
qarşılaşmayacaqları və hazırda öyrənənlər üçün vacib
olmayan məqamları onlara bildirməlidir;
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• Katalizatorluq: Dəyişikliklər kritik həddə çatanda, öyrən-
mə prosesi artır. Bu zaman mentor öyrənəni düzgün şəkildə
düşünməsi üçün yönəltməlidir;

• Göstərmək: Nümunə, davranış göstərməklə öyrətmək;
Mentorlar iş mühitində həmçinin, yazılmamış qanunları öz
davranışları ilə ötürməlidir.

• Məhsul yığmaq: Bu zaman mentor düzgün meyvənin
seçilməsinə fokus olur.  Nə öyrəndin? kimi sualları vermək
olar.

Ümumiyyətlə mentorluq prosesində əsas 3 şəxs iştirak edir
(Henderson, 2006)7:

1) Mentor  –  ona  təhkim  edilmiş şəxsi  (bundan  sonra  MENTİ)
öyrədən

2) Menti – öyrənmə üçün prosesə daxil olan şəxs
3) Rəhbər – bu prosesləri izləyən və proseslərin düzgün şəkildə

getdiyinə nəzarət edən
Bu prosesin düzgün şəkildə getməsi üçün vacib məqamlardan biri
rolların düzgün müəyyənləşdirilməsidir. Belə ki, mentinin ehtiyac-
ları aşkar edilməlidir. Ümumi olaraq mentinin aşağıdakı ehti-
yacları var:

· Ümumi və ya spesifik sahə üzrə ona bələdçilik edilməsi
· Müəyyən sayda sualların cavablandırılması
· Geniş-uzunmüddətli karyera inkişafına dəstək
· Qısamüddətli karyera inkişafına dəstək
· Etik və mənəvi dəstək
· Professional, politik və digər bu kimi təlimatlar üzrə dəstək

Mentorların da bununla bağlı öz vəzifə öhdəlikləri vardır:

· Təcrübəli biri kimi fəaliyyət göstərməsi
· Mənəvi dəstək, ruhlandırma və motivasiya etməsi
· Bilik, məsləhət, konsultasiya etməsi
· Şəbəkələşmə  üçün dəstək göstərməsi
· Fərdi və professional inkişaf üçün fasilitasiya etməsi
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· Düzgün inkişaf üçün çətin tapşırıqlar təyin etməsi
· Biliklərinin paylaşılmasından çəkinməməsi

          Bu mentor və menti münasibətləri özlüyündə iki yerə bölü-
nür: formal və informal. Hər bir müəssisədə informal münasibətlər
adətən bir şəxsin digərinə köməkliyi, situasiyalarda və tapşırıqlar
zamanı dəstək və məsləhət verməsi anında formalaşır. Formal
münasibətlər isə təşkilatın özünün tərtib etdiyi qaydalar çərçi-
vəsində mentor-menti münasibətlərinin yazılı şəkildə tərtib edil-
məsidir. Wanberg, Welsh və Hezlett (2003)15 formal mentorluq
proqramının 6 əsas xüsusiyyətinin olduğunu bildirmişdir:

1) Proqramın məqsədi
2) İştirakçıların seçimi
3) Mentor və mentilərin uyğunlaşdırılması
4) Mentor və mentilər üçün təlimlər keçirilməsi
5) Davamlı müzakirə/iclas/görüşlər üçün bələdçi və ya

bələdçilik proqramı
6) Hədəf təyin etmə prosesi

Bəs nə üçün təşkilatlar mentorluq proqramına bu qədər diqqət
yetirirlər? Belə ki, bunun təşkilatlar üçün bir neçə üstünlükləri
vardır (USOPM, 2008)14:

Seçim prosesinin bir hissəsi: Mentorluq proqramı işə yeni
gələnlər və tələbələr üçün adaptasiya prosesinin tez getməsi və işə
uyğunlaşmaları üçün köməklik edir.

Bacarıqların inkişaf etdirilməsi: Mentorluq prosesi daha bilikli
və təcrübəli şəxslərin bilik, bacarıq və səriştələrinin daha az
təcrübəsi olanlara ötürülməsinə imkan yaradır.

Şəxsi kimlik: Cavan və yeni nəsil işçilər karyeralarının ilkin
məqamında professional karyeranın nə olduğunu anlamaları üçün
mühiti dərk etməlidirlər. Mentorlar yeni işçilər üçün professional
davranışları müəyyənləşdirə bilər. Bu daha çox dövlət işlərində
əhəmiyyətli dərəcədə vacib amillərdən sayılır.
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Karyera inkişafı: Mentorluq proqramı işçilərə öz karyeralarını
planlaşdırma, inkişaf və idarəetmə imkanı yaradır. Bu həmçinin,
həmin işçilərə zaman-zaman daha möhkəm, özünə inamlı və
məsuliyyətli olmaları üçün kömək edir.

Liderlik və Menecmentin inkişafı: Mentorluq liderlik
səriştələrinin inkişaf etdirilməsinə yardımçı olur ki, bu səriştələr
kitabdan və ya təlimlərdən oxunulmaqla çətin əldə edilən
səriştələrdir.

Təhsilə dəstək: Mentorluq təhsil ilə təcrübə arasındakı boşluğun
aradan qaldırılmasına və körpü formalaşdırılmasına dəstək
göstərir.

Şirkət mühitinin dəyişikliyi və şirkətin dəstəyi: Mentorluq
proqramında iştirak edən işçilər şirkətin onlara dəyər verdiyini
anlayırvə şirkət mədəniyyətinin və mühitinin nə olduğunu da dərk
edirlər.

İşçilərin bağlılığı: Mentorluq proqramları işçilərin şirkətə daha
sadiq, bağlı və loyal olmasına səbəb olur.

Yuxarıda sadalanan bütün elementlər mentorluq proqramının
şirkət və işçilər üçün əsas üstünlükləridir. Bundan əlavə, şirkətlərin
menecment modeli olaraq tətbiq edəcəyi digər bir model vardır ki,
bu da kouçinqdir. Mentorluqdan fərqli olaraq, kouçinq anlayışı
daha yaxın keçmişə dayanır. İlk dəfə kouç sözü 1830-cu illərdə
Oksford Universitetində təlimçi anlayışı şəklində işlənilmişdir. Bu
zaman həmin təlimçilər imtahanlara tələbələri hazırlaşdıran
müəllimlər kimi göstərilirdilər (Etimologiya lüğəti, 2015)2.
Kouçinqin tədris müəssisələrində tətbiq edilməsi üçün bir sıra
elementlər mütləq şəkildə olmalıdır:

· Universitetlərdə top menecment səviyyəsində kouçinq
dəstəklənməlidir,

· Universitetlərdə tədrisə dəstək verən kouçinq proqramları
irəli sürülməlidir,

· Kouçinq məqsədli şəkildə həyata keçirilməlidir,
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· Həyata keçirilərkən təşkilatçılıq, planlama və kouçinq
prosesinə cəlb ediləcək müxtəlif rollar formalaşdırılmalıdır.

Nümunə olaraq,

– Kouçlar – öz müəllim h– öz müəllim inkişafını düşünən,
müşahidə edən və onlar üçün inkişaf proqramlarını
formalaşdıran işçilər;

– Təhkim olunanlar – Kouçinq modelinin əsas cəlb olunan
şəxsləri;

– Kouçinq koordinatorları – Kouçların işini tənzimləyən,
kouçinq prosesinə cəlb edilən işçilərlə danışıqlar aparan
şcəlb r;

– Universitet rəhbərləri - Kouçinq prosesinin nəticələrinə
cavabdeh və məsul şəxslər.

Belə bir sual ortaya çıxa bilər, bəs kouçinq nə deyildir? Kouçinq
keçmişə bağlı olan bir terapiya deyildir. Və insanların başına
keçmişdə gələnlər haqqında məlumat almır. Kouçinq dostluq və
konsultasiya deyildir. Kouçinqin əsas məqsədi düzgün suallar
verilməklə kouçinq prosesinə cəlb edilmiş şəxsi düzgün yola
yönəltməkdir. Kouçinq bir neçə modelə bölünür ki, bu modellərin
əsas məqsədi kouçun müəyyən suallar verməklə ona təhkim edilən
şəxsi düzgün istiqamətə yönəltməsidir. Bu modellərin bir neçəsi
aşağıdakılardır:

• İNKİŞAF MODELİ (GROWGOAL, REALITY,
OPTIONS, WILL) – (Ramakrishnan, 2013)13, 9

• HƏYAT BALANSI8

• RAAGAA – (Relationship, Aspiration, Assessment, Goal
Setting, Action Planning and Review, Achievement
Recognition) (Devarajan, 2012)4

• YANACAQ  MODELİ (FUEL  -  Frame  the  conversation,
Understand the current state, Explore the desired state, Lay
out a success plan) (Ramakrishnan, 2013)13
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• RADAR – (Rapport, Analyse, Demonstrate, Activity,
Review)8

Bu modellərin hər birinin daxilində elementlərə diqqət
yetirilərsə, oxşarlıqların olduğu üzə çıxar. Ümumi bənzərlikləri
bundan ibarətdir ki, hər bir modeldə şəxsin hazırda dayandığı
mövqe aydınlaşdırılır. Daha sonra gedəcəyi istiqamət
müəyyənləşdirilir. Gedəcəyi istiqamətdə seçimlər və fəaliyyətlər
aşkar edilir və edəcəyi işlər ilə plan tərtib edilir. Nümunə olaraq,
həyat balansı modelində sizin hazırki həyatınızda yer tutan
elementlər müəyyənləşdirilir.

Bu elementlərə əsasən 10 ballıq qiymətləndirmə aparılır.
Daha sonra 10 ballıq şkala ilə aşağı bal alan elementlərin
göstəricilərinin aşağı olması səbəbləri müəyyənləşdirilir. Bu
elementlərin göstəricilərinin yüksəldilməsi ilə bağlı suallar
verilərək icra ediləcək fəaliyyətlər təyin edilir. Müəyyən dövr

sonra kouç bir daha ona
təhkim olunmuş şəxsin
hansı istiqamətə çatdığı
ilə bağlı maraqlanır.

Digər modellərə də nə-
zər saldıqda, eyni prin-
siplərin olduğunu gör-
mək olar. İnkişaf mode-
lində şəxsin ilkin olaraq
hədəfləri, daha sonra
hazırki durumu, onun
qarşısında olan seçimlər
və sonda edəcəyi işlər
aşkarlanaraq istiqamə-

tləndirilir. RAAGAA, Yanacaq və RADAR modelində də eynilə
mövcud durum, iddia etdiyi durum və fəaliyyətlər bölmələri
mövcuddur. Ümumiyyətlə, mentorluqdan fərqli olaraq, kouçinqdə
oriyentirin sahə üzrə mütəxəssis olması əhəmiyyətli deyildir. Əsas
məsələ, kouçun düzgün suallar verməsi ilə şəxsi istədiyi sahədə
istiqamətləndirməsidir. Bu iki metodu bəzən bir-biri ilə qarış-

HƏYAT BALANSI MODELİ
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dırırlar. Adətən mentorluqda mentor məsləhət verə bilər, ancaq
kouçinqdə məsləhət vermək anlayışı yoxdur. Aşağıdakı cədvəldə
bu iki metodun fərqlərinə nəzər sala bilərsiniz (Pelan, 2012)11:

Kouçinq Mentorluq

Kouçluq insanın xüsusi bir
bacarığını inkişaf etdirməsinə
fokus olur.

Mentorluq adətən karyera
yüksəlişi və hədəfi ilə
əlaqəlidir.

Məsləhətlər verilmir. Mentor təcrübəli və vəzifəcə
yüksək biri olmalıdır.

Kouçinq rəhbərlik etmək
deyildir.

Davamçıların hazırlanması
prosesində rol oynayır.

Təkcə karyera yüksəlişi ilə əla-
qəli deyildir.

Kouçinqin fokus dairəsi
kouçinqə cəlb edilmiş təhkim
olunan ilə müəyyənləşdirilir.

Mentor işçinin səriştələrini
müəyyənləşdirmək
səlahiyyətinə malikdir.
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          Bu fərqlərə baxmayaraq bu metodların birgə tətbiqi fərdin
daha  yüksək  performans  əldə etməsinə təsir  göstərir.  Belə ki,
bunlardan biri (mentorluq) əsasən biliklərin formalaşmasına, digəri
(kouçluq) isə əsasən fəaliyyətlərin və (ya) bacarıqların for-
malaşmasına xidmət etməklə bir-birini tamamlayır.

   Kouçinq sistemi daxili və xarici olmaqla iki yerə bölünür. X-
arici kouçinq prosesi təşkilatların müəyyən şəxslərin fərdi və
biznes performanslarının artırılması üçün şirkətə ekspertlər dəvət
etməsi ilə baş tutur. Həmin ekspertlərin şirkət haqqında heç bir
bilik və bacarığı olmaya bilər. Bu ekspertlər adətən aşağıdakı
sahələr üzrə ixtisaslaşanlardır:

· Neyro-linqvistik proqramlar
· Şəxsi qiymətləndirmələr
· 360 dərəcə əks əlaqə vermə
· Dəyişikliklərin idarəedilməsi
     Xarici kouçinqdən fərqli olaraq, daxili kouçinqdə təşkilatın

daxilində öz işçilərini dəstəkləyən kouçlardan istifadə edilir. Bu
şəxslərin həm kouçinq, həm də  mentorluq təcrübələrinin olması
arzuolunandır. Bununla yanaşı, həmin şəxslər təşkilatdakı karyera
inkişafını digərlərindən daha yaxşı bilən olmalıdır. Bununla onlar
fərdləri düzgün istiqamətə yönəldə bilirlər.

Bəs nə üçün kouçinq təşkilatlar və fərdlər üçün vacibdir?
Kouçinqi tətbiq etməklə fərdi şəxslər öz zəif və güclü tərəflərini
müəyyənləşdirir, inkişaf etdirəcəkləri sahələri təyin edir, özlərinə
bu sahədə hədəf və məqsədlər formalaşdırır və həmin hədəfə
çatmaq üçün tapşırıqlar əldə edirlər. Bununla da həm individuallar
inkişaf edir, həm də nəticədə təşkilatın fəaliyyəti güclənir.

Ümumilikdə, kouçinq və mentorluq, inkişaf metodu kimi
fərdlərin inkişaf etdirilməsi ilə təşkilatların rəqabət qabiliyyətinin
yüksəlməsinə təsir göstərir.
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İqtisadi diversifikasiyada klaster yanaşması:
Mərakeş modeli

The cluster approach in the economic diversification:
The Model of Morocco

Кластерный подход в экономической
диверсификации:  Модель Марокко

          Xülasə:Turizm sektorunun inkişafına klaster yanaşması ən
çox istifadə edilən innovativ metodlardan hesab edilir. Belə ki,
inkişaf etməkdə olan ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, klaster həm
daxili turizmin, həm də bütövlükdə turizm sektorunun inkişafında
əhəmiyyətli paya malikdir. Azərbaycan Respublikasında da klaster
yanaşması son illər xeyili dərəcə də aktuallıq kəsb etməkdədir. Bu
baxımdan, uğurlu təcrübə kimi Mərakeş modeli Azərbaycan üçün
istifadə edilmə baxımdan əlverişli təcrübə hesab edilə bilər. Bu
məqalədə klasterlərə nəzəri baxış ilə yanaşı Mərakeş modeli tədqiq
edilir və bu sahədə uyğun praktikadan istifadə imkanları araşdırılır.

Açar sözlər: turizm, klaster, rəqabət, məhsuldarlıq,
regional inkişaf.
           Abstract: Cluster approach is considered as one of
innovative methods in the development of the tourism sector. The
experience of different developing countries shows that clusters
can play a positive role not only in the development of the
domestic  tourism  but  also  the  development  of  the  whole  tourism
sector, too. Cluster approach has been becoming very actual in
Azerbaijan in the last recent years.  From this perspective,
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Morocco model can be studied and used in Azerbaijan. This article
addresses on not only theoretical assessment of the clusters but
also study of the Morocco model in order to list out policy
recommendations.

Key words: tourism, cluster, competition, competiveness,
regional development
           Резюме: Кластерный подход рассматривается как один
из инновационных методов в развитии туристического
сектора. Опыт различных развивающихся стран показывает,
что кластеры могут играть положительную роль не только в
развитии отечественного туризма, но также в развитии всего
туристического сектора. Кластерный подход становится очень
актуальным в Азербайджане в последние последние годы.  С
этой точки зрения,  модель Марокко может быть изучен и
использован в Азербайджане. В данной статье рассматри-
ваются не только на теоретическая оценка кластеров, но и
исследование модели Марокко, чтобы перечислить реко-
мендации по вопросам политики.
         Ключевые слова: туризм, кластер, конкуренция,
конкурентоспособность, региональное развитие.

Klasterlərin formalaşması və inkişafı turizmin inkişafında
əhəmiyyətli mərhələlərdən biri kimi qiymətləndirilir.  Belə ki,
klasterlər turizimin inkişafında xüsusi əhəmiyyətə malik olmalqa
yanaşı məhsuldarlığın artırılması, yeni iş yerlərinin yaradılması,
xarici sərmayənin cəlb edilməsi, daxili turizmin inkişafı kimi müs-
bət təsirlərə malikdir. Amerika Birləşmiş Ştatların İllionis
Universitetinin professorları Namhyun Kim və Bruce E. Wicksin
araşdırmalarına görə turizm klasterləri nəinki yerli və hətta qlobal
səviyyədə məhsuldarlığın yüksəlməsinə xidmət edir. Məhsul-dar-
lığın yüksəldilməsi isə klasterlər vasitəsi ilə iqtsiadiyyatda əlavə
dəyərin yaradılmasına imkan verir [1. səh 6-12].

İspandilli ölkələrdə turizmin inkişafını tədqiq edən Madrid
Universitetinin professoru Cristina Santos isə turizm klasterlərin
regional inkişafdakı roluna daha çox diqqət ayırır. Onun fikirincə,
klasterlər daxili turizimin inkişafını stimuallaşdırmaqla regionalara
sərmayənin cəlb edilməsinə ciddi töhvə vermiş olur. Bu isə
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inkişafda etməkdə olan ölkələrdə regionalların inkişafına ciddi
iqtisadi və maliyyə zəmini formalaşdırır [2. səh 4-7]. Vladimir
Szekely isə klasterlərin regionlarda rəqabətinin güclənməsinə təsir-
lərini tədqiq edib. Onun fikrincə, klasterləri inkişaf etdirməklə
yerli səviyyədə rəqabəti gücləndirmək mümkündür  [3. səh 6-8].
Klasterlərin əhəmiyyətini real təcrübələrə müraciət etməklə qiy-
mətləndirmək daha məqsədə uyğun hesab edilir. Şimali Afrikanın
ən çox turist cəlb edən ölkələrindən biri olan Mərakeş Krallığında
turizmin inkişafı XX əsrin əvvəllərində başlayıb [5. səh 79-93].
Fransa İmperiyasının tərkibindən olan Mərakeşdə fransızların isti-
rahəti üçün münasib şəraitin yaradılması üçün müxtəlif meh-
manxanalar və kurortlar salınmışdır. 1956-cı ildə müstəqilliyi əldə
edən Mərakeş fransızların qoyub getdiyi turizm ənənələrini inkişaf
etdirərək müasir dövrümüzdə Afrika qitəsinin turizm cəhətdən ən
populyar ölkələrindən birinə çevrilmişdir.

Turizm sənayesi Mərakeş iqtisadiyyatının əsas oyunçuların-
dan biridir. 2014-cü ildəki hesabata əsasən, bu sektor ÜDM-un
17,9% təºkil etmiºdir [6. səh 24-32].1,740,500 iº yeri isə birbaşa,
yaxud dolayısı yol ilə bu sənayenin payına düşür. 2014-cü ildə
ölkəyə gələn 10 milyondan çox turist $6 milyard xərcləmişdir.

Mərakeşdə klaster modeli ölkənin Aralıq Dənizi sahillərin-
dəki ərazilərdə tətbiq edilməkdədir. Sırf bu zonanın seçilməsi heç
də təsadüfi deyildir. Belə ki, Aralıq Dənizinin mülayim iqlimi və
sahilboyu ərazilərdə sabit hava şəraitinin hökm sürməsi, eləcə də,
Atlas dağ silsiləsinin yerləşməsi bu ərazini daxili və xarici turistlər
üçün cəlbedici edir [5. səh 80-86]. Bununla yanaşı, flora və fauna
cəhətdən də Mərakeşin zəngin olması dağ və meşə turizminin
inkişafına təkan verir. Hava şəraitinə gəlincə isə, klaster modelinin
əhatə etdiyi ərazilərdə isə günəşli saatların miqdarı yüksəkdir,
hətta Agadir bölgəsində il ərzində 300 gündən çox günəşli gün
müşahidə edilir. Tarixi abidələrlə zəngin olan bu ərazilərdə müx-
təlif sivilizasiyaların, o cümlədən Roma imperiyasının qalıqları
qalmaqdadır ki, bunlar da böyük turist marağına səbəb olur.

Mərakeş klaster modelinin inkişafına səbəb olan bir neçə
vacib amillərdən başlıcası dövlət dəstəyinin yüksək səviyyədə
olmasıdır. Əvvəla, 2001-ci ildə başlayan Vision 2010, və artıq
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qüvvəyə minən Vision 2020 adlı turizm və inkişaf siyasəti bu sa-
hədə sistematik işlərin görülməsində mühüm rol oynamışdır. Məhz
elə bu proqramın tərkib hissələri olaraq hava və yol nəqliyyatı və
mehmanxana sənayesi inkişaf etmiş, özəl sektorda rəqabət
artmışdır. Bununla yanaşı, bu sahələrin inkişafında xarici investor-
lar cəlb edilmiş, onların sərmayesi hesabına klaster modeli inkişaf
etdirilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, inkişafın ilk dövrlərində ümumi
sərmayenin cəmi 20%-i özəl investorların payına düşürdüsə, bu
göstərici artıq 90%-dan yüksəkdir [7. səh 35-42]. Klaster əra-
zisindəki tikinti işləri və mehmanxanaların xarici sərmayedarlar
üçün cəlbedici olması üçün Mərakeş höküməti 2001-ci ildən etiba-
rən müxtəlif tenderlər elan etmişdir. Ümumiyyətlə isə, Mərakeş
klaster modelində sıx rəqabət müşahidə edilməkdədir. Qeyd etmək
kifayətdir ki, klaster daxilində 20 müxtəlif turist mərkəzləri fəaliy-
yət göstərirlər ki, onların da hər biri digəri ilə rəqabət aparırlar.
Başqa sözlə desək, klaster daxilində oxşar xidmətləri fərqli keyfiy-
yətlə göstərən şirkətlərin sayı yüksək olduğundan, qiymətlər də
azad bazar iqtisadiyyatı üzrə tənzimlənir.

Mərakeş klaster modeli üçün Diamond Təhlili aşağıdakı kimi
verilmişdir;

Mənbə: Dünya Bankı, 2014
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Ümumiyyətlə isə, turizmin inkişafının təməli atıldığı ildən
etibarən özəl kapitalın payı klaster modelinin inkişafında
müntəzəm şəkildə artmışdır. Beynəlxalq maliyyə qurumları ilə
yanaşı yerli banklar da müxtəlif layihələrin maliyyələşdirilməsində
fəal rol oynayırlar [7. səh 44-47]. Mərakeşdəki klaster modelində
diqqət çəkən cəhətlərindən biri də kiçik və orta sahibkarların klas-
terdəki iştirakı və turizmin inkişafı sayəsində rəqabətqabiliy-
yətliyin artmasıdır.

Klaster modelinin tətbiq edildiyi ərazinin Avropaya yaxın
olması bu modelin effektiv olmasında mühüm rol oynayır. Məhz
buna görədir ki, ölkəyə gələn turistlərin içində Belçika, İtaliya,
Fransa və İspaniyadan olanlar üstünlük təşkil edirlər. Son illərdə
isə Mərakeş höküməti Çin və Rusiyadan olan turistlərin ölkəyə
gəlməsi üçün ciddi işlər görməkdədir. Təsadüfi deyildir ki, ölkə
kralının təmsil etdiyi nümayəndə heyəti Rusiya səfərində bu
məsələni qabartmış, Mərakeş höküməti rus tur şirkətləri ilə
müqavilə imzalamışdır.

Bütün bu işlər isə 1965-ci ildə Turizm Nazirliyinin yara-
dılmasından sonra həyata keçirilmişdir. Həmin ildən etibarən
dövlətin turizmə dəstəyi sürətlə artmışdır. 3 illik planlar vasitəsilə
ölkənin dəniz, meşə, sağlamlıq və dağ turizmi inkişaf etdirilmiş,
yeni turizm zonaları yaradılmışdır ki, bunlar da yekunda klaster
modelinin formalaşdırılması üçün zəmin rolunu oynamışdır.

İstənilən klaster modelinin tərkib parçası hesab edilə biləcək
beyin mərkəzinə də Mərakeş təcrübəsində rast gəlmək olar. Bura-
dakı klaster modeli çərçivəsində fəaliyyət göstərən L’Observatoire
du Tourisme (L’OT) adlı müstəqil beyin mərkəzi çoxşaxəli
fəaliyyət portfelinə malikdir. Əvvəla, bu mərkəz Milli Turizm
Strategiyasının hazırlanması idarə edilməsi və qiymətləndirilmə-
sində mühüm rol oynayır. Bundan başqa, mərkəz həm təklikdə,
həm də Turizm Nazirliyi ilə birlikdə müxtəlif sorğular keçirərək,
klaster modeli və ümumi turizmin əhaliyə təsiri və dövlət iqtisa-
diyyatına faydasını ölçür. Elmi tədqiqatlarla yanaşı bu beyin
mərkəzi investorlara da xidmət göstərir. Belə ki, əsasən xarici
investorlar tərəfindən müraciətlər qəbul edən L’OT onlara maraqlı
olan sualları cavablandırır, investorlara sərmaye qoyuluşu ilə bağlı
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faydalı məlumat və istiqamətlər verir. Bu, bir növ Azərbaycandakı
‘’bir pəncərə’’ xidmətinə bənzəyir. L’Observatoire du Tourisme
beyin mərkəzinin dövlət və özəl sektorla sıx əməkdaşlığı buradakı
klaster modelinin effektiv fəaliyyəti üçün vacib rol oynayır.

Nəqliyyat sahəsində Mərakeşin vəziyyəti yüksək qiymətlən-
dirilir. Klaster modelinin əhatə etdiyi ərazi daxilində yol nəqliyyatı
ilə yanaşı hava nəqliyyatı da sürətlə inkişaf etməkdədir. Belə ki,
Avropaya yaxınlıqdan mükəmməl şəkildə istifadə edən Mərakeş
höküməti ölkədə Açıq Səma siyasəti tətbiq edərək, dövlətə məxsus
hava yolları şirkəti ilə yanaşı bazarda digər şirkətlərin də iştirak
etməsinə imkan yaratmışdır. Nəticədə də, Avropanın çoxsaylı
aşağı büdcəli hava yolları şirkətləri ölkəyə uçuşlar həyata keçirir-
lər. Mərakeşin özünün də iki bu tip şirkəti mövcuddur. Beləliklə,
hər bir sosial təbəqədən olan turistin ölkəyə gəlişi daha da rahatlaş-
dırılmışdır. Hava və yol nəqliyyatı ilə yanaşı, dəniz nəqliyyatı da
Mərakeşdə inkişaf etməkdədir. Belə ki, Avropa ölkələri və Məra-
keş arasında gündəlik olaraq turistik gəmi səfərləri təşkil edilir.

Milli Turizm Nazirliyinin beynəlxaq miqyasdakı marketinq
siyasəti də diqqətə layiqdir. Uzun illərdir ki, nazirlik klaster
modelinin təbliğatı üçün beynəlxalq sərgilərdə iştirak etməklə
yanaşı, turistlərin ən çox gəldiyi ölkələrdə intensiv marketinqlə də
məşğuldur. Belə ki, ölkəyə gələn turistlərin çox hissəsi Avropalı
olduqlarından, nazirlik və eləcə də, klaster daxilndəki özəl müəs-
sisələr əsas marketinq siyasətini Belçika, İtaliya, Fransa və İngil-
tərə kimi ölkələrdə həyata keçirirlər. Marketinq əsasən məşhur
telekanallarda ölkənin təbliğatı, sərgilərdə iştirak, həmin ölkələrin
hava yolları şirkətləri ilə müqavilələrin imzalanması və paket tur-
ların reklamı vasitəsilə təmin edilir. Bununla yanaşı, Milli Turizm
Nazirliyinə tabe olan və müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən ofis-
lər vasitəsilə də marketinq siyasəti həyata keçirilir. Mərakeşdəki
klaster modelinin və turizmin təbliğində klasterin rəsmi internet
səhifəsi də mühüm rol oynayır.

Turizm klasterinin lazımi kadrlarla təchizatı üçün Mərakeş
dövlətinin gördüyü işləri də nəzərdən keçirmək məqsədə müvafiq
olardı. Ölkədə Milli Turizm Nazirliyinin nəzdində 15-dən çox
turizm institutu vardır ki, bunlar da hər il 3,000-ə yaxın kadr
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yetişdirmək gücündədirlər, baxmayaraq ki, turizm sektorunun
ehtiyacı dəfələrlə çoxdur [10. səh 6-14].

Mərakeşdəki klaster modelində dağ zonalaşması nəzərə
çarpır. Burada Atlas və Rif dağlarına dövlət tərəfindən böyük
miqdarda investisiyaların qoyulması hesabına dağ turizmi inkişaf
etdirilmişdir. Bu dağlarda həm piyada, həm də velosipedlə gəzinti
üçün münasib şərait yaradılmışdır [9. səh 12-32].

Tarixi abidələrlə zəngin olan Mərakeş bu fürsətdən turizmin
inkişafı üçün mükəmməl şəkildə istifadə edir. Müxtəlif turların
təşkili və broşurların hazırlanması ilə yanaşı, ölkənin tarixi abidə
və şəhərləri dünya şöhrətli kino və teleseriallarda öz əksini taparaq
dünya auditoriyasına tanıdılmışdır. Bununla yanaşı, Mərakeşdə 9
tarixi abidə UNESCO-nun Dünya Mədəniyyət Mirasları sırasında
qərarlaşmışdır [11. səh 7-16]. Mərakeşdəki klaster modelində mə-
dəniyyət sahəsində digər nəzərə çarpan fəaliyyət isə hər il keçirilən
musiqi festivalıdır ki, bu da 500,000-ə yaxın insan tərəfindən hər il
izlənir.

Müalicəvi qaynar bulaqlar Mərakeşin Aralıq Dənizi sahilin-
dəki sağlamlıq turizminin özəyi hesab edilir. Xüsusilə də Fez
şəhərindəki bulaqlar bu cəhətdən diqqət çəkir. Təkcə buradakı bu-
laqlarda il ərzində 800,000-dən çox insan müalicə alır. Maraqlıdır
ki, ölkədə sağlamlıq turizmində plastik cərrahiyyə əməliyyatı da
mühün rol oynayır [8. səh 33-45]. Avropa ölkələrində eyni, yaxud
oxşar sağlamlıq xidməti Mərakeşdə ən azı 50% daha ucuz başa
gəlir.

Klaster modelində diqqət yetirilən məqamlardan biri də kənd
təsərrüfatıdır. Mərakeşdə bu amil hələ ki, klaster modelində öz
əksini tapmasa da, son dövrlər bu istiqamətdə də müəyyən
addımlar atılmışdır. Baxmayaraq ki, klaster modeli strategiyasında
kənd təsərrüfatına elə də diqqət yetirilmir. Hal-hazırda turistlər
üçün kənd təsərrüfatının istifadəsi belədir ki, turistlərə kəndlərdə
qalıb, yerli kənd təsərrüfatının məhsullarından dadmaq və əhali ilə
gəzintilərə çıxmaq təklif edilir. Belə bir turistik xidmətin təşkili tək
turizmin yox, eləcə də ölkənin kənd təsərrüfatı məhsullarının mar-
ketinqi və kəndlərin inkişafı üçün vacibdir.
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Nəticə

Mərakeş modelindən istifadə Azərbaycanda turizmin inki-
şafını stimuallaşdıra bilər. Belə ki, Mərakeş təcrübəsində tarixi-
mədəni turizmdən istifadə edərək, yerli sənətkarlığın inkişafına
təkana dair maraqlı nümunəyə rast gələ bilərik. Belə ki, müvafiq
dövlət qurumları beynəlxalq konsaltinq və marketinq şirkətinin
xidmətindən istifadə edərək, Mərakeşin qədimi tarixi sənəti olan
dulusçuluqla məşğul olan sənətkarların məhsulunun turistlərə satı-
şına geniş imkanlar yaratmışdır. Bu, sənətkarların olduğu ərazi-
lərdə yol infrastrukturunun inkişafı və  sənətkarların məhsullarının
satışı üçün satış nöqtələrinin təsis edilməsi hesabına əldə edil-
mişdir.

Sözsüz ki, infrastrukturun münasib olmadığı və turizm üçün
zəminin yoxluğu şəraitində dövlətin maliyyə dəstəyi mütləqdir.
İlkin mərhələdə dövlətin maliyyə dəstəyinin əhəmiyyəti Mərakeş
təcrübəsində özünü bariz şəkildə göstərir. Hər iki ölkədə də
dövlətin bu sahəyə qoyduğu sərmayə özəl kapitalla nisbətdə qat-
qat yüksək olsa da, illər keçdikcə özəl kapital daha üstün mövqeyə
sahib olmuşdur. Mərakeşdə şəffaf şəkildə həyata keçirilən
beynəlxalq tenderlər vasitəsilə klaster zonasına xarici kapital axını
təmin edilmiş, yerli sahibkarlara verilən güzəştli kredit və onların
dünya maliyyə bazarlarına çıxışın asanlaşdırılması hesabına yerli
və xarici şirkətlərin rəqabəti yaradılmışdır. Göründüyü kimi,
dövlət sərmayesinin düzgün istifadəsi edilməsi müəyyən vaxtdan
sonra dövlət kapitalına ehtiyacın azalması, özəl kapitalın  gəlir
gətirməsinə səbəb olur. Nəticədə də, rəqabətqabiliyyətlik və xid-
mətlərin keyfiyyəti yüksəlir.

Bu istiqamətdə kiçik və orta sahibkarlara xarici maliyyə
bazarlarına çıxışın təmin edilməsi ilə bağlı dəstək vacibdir. Eynilə,
Mərakeşdə olduğu kimi, dünyaca məşhur otel şirkətlərinin də
iştirak edəcəyi şəffaf tenderlər vasitəsilə xarici kapitalın axını
təmin edilməlidir. Klaster modeli çərçivəsində bütün steyk-
holderlərin kollektiv fəaliyyətinin əsas tərkib hissələrindən biri də
şirkətlərlə dövlət instituları arasında əlaqələrdir.
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Azərbaycan Hava Yollarının artıq fəaliyyətdə olan AzalJet
aşağı büdcəli uçuşlarının regionallardan həyata keçirilməsini təşkil
edə bilər. Mərakeş klaster modelində olduğu kimi, dövlətin özü
Azərbaycan Hava Yolları ilə yanaşı yerli sahibkarlığın hesabına
yeni lou-kost hava yolları şirkətinin təsis edilməsində fəal iştirak
edə bilər. Mərakeşdə dövlət rəsmiləri və klaster modelinin təşkilat-
çıları müntəzəm olaraq Mərakeşə ən çox turist gələn ölkələrin lou-
kost hava yolları şirkətləri ilə müqavilələr bağlayıb, onların ölkəyə
uçuşunu təmin edir. Azərbaycanda son vaxtlarda turizmin inkişafı
istiqamətində atılan addımlar – tax-free sisteminin tətbiqi və viza
prosedurlarının asanlaşdırılması ilə yanaşı hava nəqliyyatı
sahəsində həyata keçiriləcək bu siyasət regional klasterin uğurlu
fəaliyyəti üçün ideal zəmin yaradacaqdır.

Ədəbiyyat

1. Namhyun Kim, Bruce E. Wicks, “Rethinking Tourism
Cluster Development Models for Global Competitiveness”
, University of Illinois Press, Illinois, 2014

2. Cristina Maria Santos Estevao,  Joao J. Ferreira, “The
Tourism clusters role in the regional development:
presenting a competitiveness conceptual model”,  Madrid,
2009

3. Vladimír Szekely, “Tourism clusters as a tool for the
improvement of rural competitiveness”, Slovak Academy
of Sciences, Bratislava, 2015

4. Daniela Doina Findeanou, “Innovative Regional Cluster,
model of Tourism Development”, University of Craiova
Press, Craiova, 2015

5. Porter, M. E., “The competitive advantage of
notions”. Harvard business review, 68(2), 73-93. 2009

6.   World Travel & Tourism Council, Economic Impact
Morocco, 2015

7. Porter, M. E., “Cluster and the new economics of
competition”, New York, 1998



İqtisadi diversifikasiyada klaster yanaşması: Mərakeş modeli

29

8. Oxford Business Group, Just what the doctor ordered:
Medical tourism is providing a fillip for sector expansion,
2016 (http://www.oxfordbusinessgroup.com/analysis/just-
what-doctor-ordered-medical-tourism-providing-fillip-
sector-expansion)

9. Shackley, M, Atlas of Travel and Tourism Development,
2006

10. Lemag, “Insufficient training in Morocco's Tourism
Industry”, 2013.
(http://www.lemag.ma/english/Insufficient-training-in-
Morocco-s-Tourism-Industry_a3549.html)

11. UNESCO , Properties inscribed on the World Heritage
List, 2016



Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies

30

UOT-9:91:910
Murat YILDIZSAFER

Divan Express Baku
murat.yildizsafer@divan.com

Mehmanxanalarda müştəri  məmnuniyyəti və
tətbiq olunma (Bakı Nümunəsi)
“Customer satisfaction in hotels:
an application  (case of Baku )”

«Измерение довольства клиентов в отелях»
(на примере 3 и 4-звездных отелей в городе Баку)

Xülasə: Müəssisələrdə əlavə dəyər yaratmağın ən əhəmiy-
yətli faktorlarından biri müştəri məmnuniyyətidir. müəssisələr bü-
tün təşkilatı strukturlarını müştəri məmnuniyyəti mərkəz nöq-
təsində ələ almaqda və hətta müəssisələr öz müştəri məmnuniyyəti
qaydalar kodeksini hazırlamaqdadır. Xüsusilə xidmət sektorunda
müştəri məmnuniyyəti anlayışı daha ön plana çıxmaqda və
müəssisələr bütün mənfəət hesablamalarını müştəri məmnuniyyəti
səviyyəsinə görə təsbit etməkdədirlər. Mehmanxana müəssisələri
müştərilərini ən üst səviyyədə məmnun etmək istəyərlər. Bunun ən
əhəmiyyətli səbəbi isə otellərində yerləşən müştərinin təkrar eyni
oteli seçim etməsini təmin etməkdir. Rəqabətin çox sıx olduğu və
davamlı olaraq yeni mehmanxanaların fəaliyyətə başladığı düşü-
nüldükdə mehmanxanaların bu məqsədlərini reallaşdırmalarıdaha
da çətin prosesə çevrilmişdir. Mehmanxana müəssisələrində müş-
təri məmnuniyyətinə təsir edən ən əhəmiyyətli faktorlardan biri
təqdim edilən xidmətin keyfiyyətinin yüksək olmasıdır. Bu məz-
munda müştəri məmnuniyyətinin artırılması üçün müştərilərə təq-
dim edilən xidmətin nizamlı olaraq ölçülməsi və əldə edilən məlu-
matların də yenidən şərh olunaraq müştərilərin əskik gördükləri
yerləri aradan qaldırılaraq müştəri məmnuniyyəti səviyyəsinin ən
üst səviyyəyə çıxarılması hədəflənməkdədir. Bu məqalənin məq-
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sədi Bakıda fəaliyyətlərini davam etdirməkdə olan mehmanxana-
larda yerləşən müştərinin məmnuniyyət səviyyəsi müəyyən-
ləşdirməkdir. Tədqiqat daxilində Bakıdakı mehmanxana müəssisə-
lərində yerləşən 319 müştəriyə nail olmuşdur. Araşdırmada anket
metodu istifadə edilmiş və sorğular üz-üzə keçirilmişdir. Əldə
edilən verilənlər şərh olunmuşdur.

Açar sözlər: Mehmanxana, müştəri məmnuniyyəti, uyğun-
luq analizi.

Abstract: One of the most important factors of creating
value added in the enterprise is customer satisfaction. Enterprises
are developing all organizational structures at the central point of
customer satisfaction, and even enterprises are developing a code
of customer satisfaction. In particular, customer satisfaction in the
service sector is in the foreground and businesses are finding all
profit estimates based on customer satisfaction. Hotel establish-
ments would like to provide maximum level of customer
satisfaction. The most important reason for this is to ensure that
the customer accommodate at the hotel will choose the same hotel
again. When the competition is very intense and it is thought that
new hotels are constantly operating, it has become a difficult
process for the hotels to realize these goals. One of the most
important factors affecting customer satisfaction in hotel
establishments is the high quality of the service offered. In order to
increase customer satisfaction in this context, it is aimed to regu-
larly measure the customer service and retrieve the information
obtained and remove customer satisfaction levels to the highest
level by eliminating shortcomings customers noticed. The purpose
of this article is to determine the customer satisfaction level in the
hotels that continue to operate in Baku. Within the scope of the
research, 319 customers have been reached who accommodate in
the hotel facilities in Baku. The survey method was used in the
study, and face to face surveys have been the main method of
gathering the necessary data. The interpretation of the gathered
data has been presented in this research.
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          Key words: Hotel, Customer Satisfaction, Correspondence
Analyze.

Резюме: Необходимость прямого контакта отельных
предприятий с клиентами в процессе производства продуктов
и услуг, продажа, предоставление и предложение услуг клиен-
там является ситуацией, создающей отличительные черты
отельных предприятий по отношении с другими предприятия-
ми, и в то же время формирующей своеобразные особенности.

В управлении отелей довольство клиентов имеет
большое значение по сравнению с другими промышленными
отраслями. Значительной причиной этого является то, что
осуществляющим и предоставляющим услуги является
человек. Поэтому устранение существующих проблем,
удовлетворённое расставание клиентов из отеля и создание
преданности клиентов является неизбежной необходимостью
для предприятий.

В отельных предприятиях главной целью обеспечения
обслуживания является удовлетворение ожидания клиентов и
обеспечение их удовлетворённости. В отельных пред-
приятиях, где потребляется на месте производства, произво-
дство и потребление происходят одновременно, успех и
устойчивость деятельности предприятия возможны лишь с
обеспечением ожиданий клиентов и удовлетворённости. С
этой целью отельные предприятия, находящиеся в гос-
тиничном секторе, действуют в рамках организации в соот-
ветствии с ожиданиями клиентов, обладающих различными
демографическими особенностями.

Исследовательская работа имеет целью выявить ожи-
дания клиентов и уровень довольства в отельных предп-
риятиях. В таком направлении основную цель исследования
составляет «ожидания клиентов в обслуживании и оценка
уровня их довольства». В исследовании сделана попытка
измерить ожидания клиентов в обслуживании и уровень их
довольства в управлении отелей, функциональном секторе и
секторе общего обслуживания в 3- и 4-звездных города Баку.
Для достижения этой цели проведён опрос с клиентами
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отелей, находящихся в Баку «Диван», «Опера», «Qafqaz City»
и “Days in Hotel by Wyndham”. В результате анкетного опроса
установили довольство клиентов от качества обслуживания в
целом.

  Ключевые слова: менеджмент отеля, довольство
клиентов, ожидания клиентов.

Məmnuniyyət, müştərilərin arzu edilən, gözlənilən xidmətə
verdiyi bir cavab olaraq qiymətləndirilə bilər. Məmnuniyyət, bir
məhsul və ya xidmətin bilavasitə özünün alt və ya üst səviyyədə
qarşılamaq dərəcələri də daxil olmaqla zövq verən səviyyədə
istehlakla əlaqəli qarşılama və ya əvəzinə qarşılayır olmağa bağlı
bir mühakimədir. [1, s.13-14] Müştəri məmnuniyyəti, müştərinin
bir məhsul və ya xidmətdən ümid etdiyini ya da gözlədiyini əldə
etmənin verdiyi yaxşı hiss  və ya məmnuniyyəti ifadə edən
psixoloji bir anlayışdır . [2,  s.327]

Müştəri məmnuniyyəti anlayışının tərifinə bağlı olaraq
müəlliflər daxilən eyni olmaqla bərabər, fərqli təriflər təqdim
ediblər. Bunlardan Nykiel [3, s.200] müştəri məmnuniyyətini
aşağıdakı şəkildə ifadə etmişdir:

Müştəri Məmnuniyyəti = Müştəri Gözləntiləri +
Qəbul edilən dəyər

           Otel müəssisələrində isə müştərilər məhsul və xidmətlərin
performansını daha əvvəlki gözləntiləri ilə müqayisə edərək
məmnuniyyət qərarına çatarlar. Müştərilər bu gözləntilərini məhsul
ya da xidməti reallaşdırdıqda cari performans fikirləri ilə müqayisə
edirlər. Mehmanxana müəssisələrində müştərilərin gözləntiləri
məhsul və xidmət performansını aşarsa məmnuniyyətsizlik, müş-
təri gözləntiləri tam təmin edildikdə isə məmnuniyyət meydana
çıxmaqdadır. [4,  s.70]

Mehmanxana müəssisələrində müştəri məmnuniyyətinin
təmin edilməsi müştərinin əvvəl əldə etdiyindən daha keyfiyyətli
bir məhsul və ya xidməti realaşdırması ilə mümkündür. Müştəri
məmnuniyyəti, müştərinin qəbul etdiyi xidmətdən məmnun olma
dərəcəsi ilə birbaşa bağlıdır
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Mehmanxana müəssisələri, müştərilərin gözləntiləri, qəbul
edilən müəssisə fəaliyyəti və müştəri məmnuniyyəti məlumatlarına
bağlı olaraq data qaynaqlı fəaliyyət göstərirlər. Lakin müştəri
memnuniyeti ilə bağlı məlumatlar yalnız rəqiblərin olduğu bir
mühitdə bir əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, bir mehmanxana
müəssisəsi müştərilərinin 80 % - inin məmnun olmasından razı ola
bilər. Lakin rəqib mehmanxana müəssisəsi 90 % müştəri məmnu-
niyyətini təmin etmiş və  100 %- ə çatmağı hədəfləmişsə bu
müəssisə müştərilərini rəqib müəssisə ilə rəqabətdə itirə bilər . Bu
səbəblə mehmanxana müəssisələri həm özlərinin həm də rəqiblə-
rinin müştəri məmnuniyyət performanslarını təqib etməlidirlər [5,
s.350]

Müştəri məmnuniyyətini davamlı olaraq inkişaf etdirmək
istəyən mehmanxana müəssisələrinin aşağıda göstərilən qaydalar
haqqında həssas olmaları lazımdır.

Ø Həssaslığı davamlı hala gətirmək,
Ø Xidmət istehsalı və davranış standartlarını meydana
qoymaq,
Ø Maneələri və problemləri təyin edib aradan qaldırmaq,
Ø Qabiliyyətləri öyrənmək və inkişaf etdirmək,
Ø Müştəriləri dinləmək,
Ø Davamlı inkişafı gücləndirib dəstəkləməkdir [6,  s.82-
85]

Mehmanxana müəssisələrində müştərilər məmnunedici
bir məhsul və xidməti rəqabətli bir qiymətlə dəyişməzlər. Yəni
məmnun edici xüsusiyyəti olmayan bir xidmətin qiyməti nə qədər
aşağı olursa olsun müştəri qəbul etdiyi xidməti axtaracaq. Yəni
rəqiblərin aşağı qiyməti, məmnun edici məhsul və xidməti təqdim
edən mehmanxana müəssisələrinin müştərilərinə təsir etməyəcək-
dir. [7,  s.246]

Mehmanxana müəssisələri baxımından müştəri məmnu-
niyyətinin reallaşması ən əhəmiyyətli mövzudur. Müştəri məmnu-
niyyətinin reallaşmasında açar əhəmiyyətə sahib faktorların əhə-
miyyətlisi müştərilərin mehmanxana müəssisəsini ilk səfər zamanı
kifayət qədər məmnun edilməsi və onları təkrar mehmanxana
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müəssisəsini ziyarət etməyə razı etmə ilə əldə edilə bilər. [8,
s.227]

Mehmanxana müəssisələrində müştəri məmnuniyyətini
əhəmiyyətli hala gətirən bir sıra xüsusiyyətlər vardır. Bu xüsu-
siyyətləri daxili və xarici baxımdan araşdırmaq mümkündür. Meh-
manxana müəssisələrində daxili baxımdan müştəri məmnuniy-
yətini əhəmiyyətli hala gətirən ünsürlər müəssisənin idarəetmə və
personalına bağlı olaraq baş verir. Yəni mehmanxana müəssisəsi-
nin xidmətləri ilə müştərinin qarşılaşmasından əvvəl və qarşılaşma
anını və davamını ehtiva edən xidmətləri əhatə edir. Daxili baxım-
dan otel müəssisələrində müştəri məmnuniyyətinin əhəmiyyətini
meydana gətirən faktorlar aşağıdakı kimidir:
Ø Müştərini tanımaq,
Ø Müştəridə müsbət ilkin təəssürat yaratmaq,
Ø Müştəri gözləntilərini qarşılamaq,
Ø Müştərilərin səylərini azaltmaq,
Ø Müştərinin qərar verməsini asanlaşdırmaq,
Ø Müştərilərin qəbulu üzərində diqqət,
Ø Müştərilərin zamanlarını mənimsəməkdən çəkinmək,
Ø Müştərinin təkrar gəlməsini təmin edəcək xatirələr

yaratmaq,
Ø Müştərilərinizin pis təcrübələri xatırladığını unutmamaq
Ø Müştəriləri borclarımız arasına qoymaq [9,  s.14-17]

Digər tərəfdən xarici baxımdan mehmanxana müəssisə-
lərində müştəri məmnuniyyətini əhəmiyyətli hala gətirən təşkilati
faktorlar da mövcuddur. Bu faktorları təşkil edən ünsürlər meh-
manxana müəssisələri tərəfindən davamlı müşahidə edilməli və
istiqamətləndirilməlidir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, xarici
faktorların müvəffəqiyyəti daxili faktorların müvəffəqiyyətinə
bağlıdır.

Mehmanxana müəssisələrində müştəri məmnuniyyətinə təsir
edən amillər

Mehmanxana müəssisələri də rəqabətə tab gətirə  bilmək
üçün müştərilərin ehtiyaclarını və gözləntilərini anlamaq və onları
qarşılamaq məcburiyyətindədirlər. [10,  s.278 ]
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Bir mehmanxana müəssisəsinin müvəffəqiyyətində müştə-
rilərinə təqlid edilməmiş xüsusi bir məmnuniyyət təqdim etmək
kritik bir faktordur. Mullinsin [11, s.18 ] ifadə etdiyi kimi meh-
manxana müəssisələrində ən əhəmiyyətli gəlir müəyyən ehtiyac-
larını qarşılama axtarışında və müəyyən gözləntiləri olan müştəri-
dir və arzu edilən xərc faktoru isə məmnun qalmış müştəridir.

Mehmanxana müəssisələrində müştərilərin gözləntilərinə
və məmnuniyyətinə təsir edən fərdi, ictimai, iqtisadi və psixoloji
faktorlar aşağıdakı kimi dörd qrupda araşdırıla bilər [12,  s.6 ]

Fərdi faktorlar
Mehmanxana müəssisələrində müştərinin gözləntiləri və

məmnuniyyətini təsir edən fərdi faktorlar içərisində gender, yas və
həyat dövrü, peşə, təhsil vəziyyəti, şəxsin fərdi keyfiyyətləri və
həyat tərzi kimi xüsusiyyətlər göstərilə bilər

Mehmanxana müəssisələrində müştərilərin cinsiyyət
fərqliliyi bir çox ehtiyac fərqliliyini də özü ilə doğurur, cinsiyyət
fərqliliyi mədəni, ictimai və iqtisadi fərqlilik də yaradır. Bu da
müştərilərin mehmanxana müəssisələrindən gözləntiləri və
məmnuniyyət davranışlarında dəyişməyə səbəb ola bilər. Cinsiyyət
eyni zamanda müştərilərin mehmanxana müəssisələrinin məhsul
və xidmətlərinin məzmunu və mesajlarına olan reaksiyalarına da
təsir edər. Mehmanxana müəssisələrində müştərilərin öz seçdikləri
tərzdə uyğunluq içində olan məhsul və xidmətləri seçim etdikləri
görülmüşdür [13,  s.136 ]

Mehmanxana müəssisələrində müştərilərin gözləntiləri və
məmnuniyyət davranışlarında təsirli olan digər bir faktor isə
müştərinin yaş və yaş dövrüdür. Müştərilərin tətil seçimləri, region
seçimləri, mehmanxana seçimləri və hətta əyləncə seçimləri yaş
dövrləri ilə yaxından bağlıdır [14, s.80 ] Eləcə də mehmanxana
müəssisələrində müştərilərin yerləşmə, qidalanma və əyləncəyə
bağlı zövqləri ümumiyyətlə müştərilərin yaş dövrlərinə bağlı
olaraq meydana gəldiyi deyilə bilər [15, s.97]

Mehmanxana müəssisələrində müştərilərin gözləntilərinə
və məmnuniyyətlərinə təsir edən digər bir faktor onların ixtisas və
gəlirləridir. Mehmanxana müəssisələrində müştərinin peşəsi
gözləntiləri və məmnuniyyətini iki yanaşmada təsir etməkdədir.
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Birinci yanaşmaya görə, peşənin müştəri gəlirinin təyinedici bir
faktor olduğu düşünülərsə, gəlir dəyişəninə bağlı olaraq müştərinin
peşəsi, otel müəssisəsi seçiminə və gözləntisinə də təsir edəcəkdir .
[16, s.39] Məsələn, bir işçi ekonom class təyyarə bileti alarkən,
orta sinif bir otel müəssisəsində qonaqlayacaqdır. Bunlara bağlı
olaraq da ödədiyi qiymət qədər gözləntisi olacaktır. Digər tərəfdən
bir biznes adami business class da səyahət edəcək və üst sinif bir
mehmanxana müəssisəsində qonaqlayacaqdır. Hər bir halda
müştərinin məhsul və xidmətlər üçün ödədiyi qiymət miqdarı
yüksəldikcə gözləntisi də o nisbətdə artacaqdır [17, s.204]

Mehmanxana müəssisələrində birdən çox yerləşmə edən
müştərilərin gözlənti və məmnuniyyət səviyyələrində fərqliliklər
müşahidə edilir. Hətta eyni müəssisədə birdən çox yerləşən müştə-
rilərin gözlənti səviyyəsində fərqlər görülə bilər. Otel müəssisəsinə
təkrar yerləşmə edən müştərilərdə müəssisənin məhsul və xidmət-
lərinə qarşı vərdişlərin meydana gəldiyi hətta rutin səviyyədə
gözləntilərinin davam etdiyi deyilə bilər.

Bəzi tədqiqatlar müştəri şəxsiyyətinin məhsul, marka və
xidmət qəbulunda əhəmiyyətli rol oynadığını qeyd edərkən, digər
tədqiqatlarda isə şəxsiyyət ilə məhsul və xidmət alışı arasında heç
bir əlaqənin olmadığı vurğulanmışdır. [18, s.188] Turizm sekto-
runda isə bəzi müştərilər çıxdıqları səyahətləri və ya yerləşdikləri
mehmanxana müəssisəsini şəxsiyyətlərinin bir davamı olaraq
qiymətləndirərlər.

Sosial faktorlar
Mehmanxana müəssisələrində müştərilərin gözləmə və

məmnuniyyətinə təsir edən sosial faktorları mədəniyyət, sosial
sinif, məsləhət qrupları və ailənin iştirak etdiyi bir qrup daxilində
araşdırmaq mümkündür. Mehmanxana müəssisələrində müştərilər
və personallar üçün rollar yaxşı təyin olunmuşdur və həm perso-
nallar həm də müştərilər bir-birlərindən, nə istəyəcəyini bilirlər
[19, s. 96]

Müştərilərin daxil olduqları qruplar və fərqli mədəni dəyər-
lərə sahib olmaları onların gözlənti və məmnuniyyət vəziyyətlə-
rinin ayrı-ayrı təsbit edilməsi rəhbərlik baxımından əhəmiyyətlidir.
Bu vəziyyət mövcud resurslardan məhsuldar istifadə, müvəf-
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fəqiyyət çatışmazlığının olduğu yerlərdə məhsulu ən yaxşı
formada müştərilərə təqdim etmədə böyük töhfə təmin edəcəkdir
[20, s. 65]

Mehmanxana müəssisələrində müştərilərin gözləntilərinə
və məmnuniyyətlərinə təsir edən digər bir amil müştərinin daxil
olduğu sosial sinifdir. Sosial sinif, bir cəmiyyətdə eyni dəyərləri,
eyni maraqları və davranışları mənimsəmiş və nisbətən homogen
və davamlılıq göstərən qruplardan ibarətdir. [21, s. 82-83] Hər
sosial sinifin gözləntiləri, zövqləri və satın alma qərar prosesləri
fərqliliklər göstərdiyindən, fərqli hədəf bazara təqdim edilən
məhsullarda və xidmətlərdə mehmanxana müəssisələri tərəfindən
nəzərə alınmalıdır. Mehmanxana müəssisələrində bu fərqliliklər
nəzərə alınmadığı təqdirdə fərqli sosial təbəqə daxilində iştirak
edən müştərilərin məmnuniyyəti də dolğun təmin edilməyəcəkdir.

Mehmanxana müəssisələrində müştərilərin gözləntilərinə
və məmnuniyyətlərinə təsir edən digər bir amil isə məsləhət qrup-
larıdır. İndiki vaxtda səyahət edən müştərilər ümumiyyətlə kollek-
tiv olaraq səyahət edirlər. Müştərilərin səyahət məqsədlərinin
ümumiyyətlə ortaq məqsədləri əhatə etdiyi deyilə bilər. Müştəri-
lərin səyahət qərarlarında və mehmanxana seçimlərində qrupu
meydana gətirən müştərilərin üzvü olduqları təşkilatlar və ya
üzvləri təsirlidir. Hər qrupu meydana gətirən müştərilər özlərinə
xas  inancları inkişaf etdirər və qrupun inkişaf etdirdiyi inanclar və
dəyər mühakimələri məlumat mübadiləsi yolu ilə üzvlərə
köçürülür [22, s. 63]

Mehmanxana müəssisələrində müştərilərin gözləntiləri və
məmnuniyyətini təsir edən digər amil ailə ünsürüdür. Müştərilər
üzərində ailə üzvlərinin təsiri çox güclüdür və ailə ən əhəmiyyətli
müştəri təşkilatıdır.

Ailə üzvlərinin fərqli gözləntilər daxilində olmaları meh-
manxana müəssisələrinə, ər-arvad və uşaqların müxtəlif məhsul və
xidmətlərin satin almasina təsiri və rollarına yaxından maraqlan-
malarına səbəb olmuşdur. Evlilərin və çox uşaqlı ailələrin səyahətə
qoşulma yəni yerləşmə meylləri subaylara və az uşaqlı ailələrə
görə daha az olduğu müşahidə edilməkdədir
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Digər tərəfdən çox uşaqlı ailələrin zəruri xərclərinin çox
olması bu insanların səyahətə çıxmağa, başqa sözlə də yerləşmə
sıxlığını azaldacaq bir faktordur . Zaman ərzində ailə üzvlərinin
həyatlarında dəyişikliklər olmaqdadır. Ailələrin həyat dəyişiklik-
ləri onların mehmanxana müəssisələrində gözləntilərini də dəyiş-
dirməkdədir. Bu səbəblə mehmanxana müəssisələri ailə və ailə
üzvlərinin həyat əyrilərini izləməlidirlər. Zaman ərzində ailə
üzvlərinin rollarındakı dəyişmələrə ailə həyat əyrisi deyilir. [23,
s.78]  Mehmanxana müəssisələri, ailə həyat əyrisi ilə ortaq xüsu-
siyyətləri olan ailələri seqmentləşdirirlər. Bu seqmentləşdirmədə
müştərilərin yaşları ən əhəmiyyətli faktor ikən, müştərilərin digər
demoqrafik xüsusiyyətləri də nəzərə alınmalıdır.

İqtisadi faktorlar
Mehmanxana müəssisələrində müştərilərin gözləntilərinə

və məmnuniyyətlərinə təsir edən digər bir amil isə iqtisadi amil-
lərdir. Müştərilərin xərcləmə edə bilmələri üçün gəlirə sahib olma-
ları lazımdır. Mehmanxana müəssisələrində müştərilərin sahib
olduqları sərəncamda qalan  gəlirin böyüklüyü, qənaət imkanları,
yüklənmiş olduqları fərdi borclar kimi iqtisadi xüsusiyyətlər müş-
tərilərin gözləntilərinə və məmnuniyyət davranışlarına təsir
etməkdədir. [24, s. 83]

Mehmanxana müəssisələrində müştərilərin gözləntiləri və
məmnuniyyətinə təsir edən iqtisadi ünsürlərdən bir digəri isə
məhsul və xidmətlərin qiymətləridir. Mehmanxana müəssisələrinin
məhsul və xidmətlərinin yüksək qiyməti müştərinin büdcəsini aşar
və müştəri üçün daha yüksək maliyyə risklərinə səbəb olar. [25, s.
606] Bu vəziyyət də müştəri gözləntilərinin daha yüksək səviyyədə
formalaşmasına səbəb olmaqdadır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
mehmanxana müəssisələrində qəbul edilən məhsul və xidmətlərin
keyfiyyəti müştəri məmnuniyyətinə təsir etməkdədir. Bu əlaqədə
məhsul və xidmətlərin qiyməti əhəmiyyətli rol oynamır.Yəni meh-
manxana müəssisələrində bəzi müştərilərin həddən artıq dərəcədə
qiymətə qarşı həssas olmalarına baxmayaraq, bəziləri isə məhsul
və xidmətlərin qiymətlərindəki artışlarda çox təsirlənməzlər. Başqa
sözlə mehmanxana müəssisələrinin məhsul və xidmətlərinin
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qiymətlərindəki dəyişmələr müştərilərin gözləntiləri və məm-
nuniyyət davranışlarında bir dəyişmə səbəb olmaz . [26, s. 457]

Psixoloji faktorlar
Mehmanxana müəssisələrində müştərilərin gözləntiləri və

məmnuniyyətlərini təsir edən iqtisadi faktorlar qədər psixoloji
faktorlarında rolu vardır. Mehmanxana müəssisələrində müştə-
rilərin gözləntiləri və məmnuniyyətini təsir edən psixoloji faktorlar
arasında möhkəm bir əlaqə vardır və müstəqil deyillər. Mehman-
xana müəssisələrində müştərilərin gözləntiləri və məmnuniyyətini
təsir edən psixoloji faktorlar qavrayış, motiv, öyrənmə və mövqe
kimi ünsürlərdən ibarətdir.

Tədqiqatın məqsədi və əhəmiyyəti
Müasir dövrdə getdikcə kompleksləşən və rəqabətin şiddə-

tinin artırdığı bir mühitdə müştəri məmnuniyyəti anlayışı olduqca
əhəmiyyətli hala gəlmişdir. Bu məzmunda müştəri məmnuniy-
yətinin əsas götürüldüyü bir çox tədqiqatlar meydana çıxmışdır.
Bu tədqiqat Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən Divan və digər
mehmanxana müəssisələrində müştəri məmnuniyyəti səviyyəsini
təsbit etməyə istiqamətli bir tədqiqatdır.

Məlumat Toplama metodu.
Tədqiqatda mehmanxana müştərilərinin məmnuniyyət

vəziyyətlərini təyin etmək üçün anket metodu istifadə edilmiş və
sorğular üz-üzə keçirilmişdir

Tədqiqatda  istifadə edilən statistik metodlar
Tədqiqatın əhatəsinə girən müştərinin demoqrafik və so-

sial-iqtisadi göstəricilərin qiymətləndirilməsində faiz bölgüsündən
istifadə edilmişdir. Müştərinin məmnuniyyət səviyyəsinə ballar
verilmiş və bu ballar yaş, cinsiyyət  və milliyət dəyişənlər nəzərə
alınaraq analizlər keçirilmişdir.
             Etibarlılıq analizi - anketin etibarlı olub olmadığını
göstərir. Adətən nəticəsi 0.80 və daha çox çıxan anketlər etibar-
lıdır.
           Bizim anketdə nəticə 0.943 alınıb. Bu da anketin çox eti-
barlı anket olduğunun təsdiqidir.
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Case Processing Summary

N %
Valid 315 98.7

Excludeda 4 1.3

Cases

Total 319 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.943 30

2. Frekans cədvəlləri yaş, cinsiyyət  və milliyət olmaqla 3
cədvəldən ibarətdir.

yaş

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
21-30 33 10.3 10.3 10.3

31-40 106 33.2 33.2 43.6
41-50 111 34.8 34.8 78.4
51-60 62 19.4 19.4 97.8

61-yuxari 7 2.2 2.2 100.0

Valid

Total 319 100.0 100.0
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Yaş cədvəlinə diqqət yetirdikdə ən cox 41-50 arası
müstərilər yəni 111 nəfər (34,8 %) sonra 31-40 arası müstərilər
106 nəfər (33.2 %) ən sonda  51-60 yaş arasi müştərilər yəni 62
nəfər (19.4%) təşkil edir. Bu da onu göstərir ki, mehmanxanada
qonaqlamanı üstün tutan  müştərilər içərisidə əsasən 41-50 yaş
arası, sonra isə 31-40 yaş arası müstərilər üstünlük təşkil edir

cins

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
kisi 245 76.8 76.8 76.8

qadın 74 23.2 23.2 100.0

Valid

Total 319 100.0 100.0
Analizin nəticəsindən kişilərin daha çox üstünlük təşkil etdiyi
görünür. 245 nəfər (76,8%)

Milliyət

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Azərbaycanlı 5 1.6 1.6 1.6

Türk 204 63.9 63.9 65.5
Rus 22 6.9 6.9 72.4

İngilis 1 .3 .3 72.7
Digər 87 27.3 27.3 100.0

Valid

Total 319 100.0 100.0

      Milliyyət olaraq baxdığımızda Türk vətəndaşı olan müştərilər
daha çox üstünlük  təşkil edir 204 nəfər (63.9%).  Nəticə olaraq
belə qənaətə gəlirik ki, Bakı şəhərində yerləşən Divan və digər
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mehmanxanaları  üstun tutan müstərilər əsasən Türkiyədən gələn
müştərilərdir.
       Aşağıdakı cədvəldə isə  mehmanxananı seçmə səbəbləri
göstərilmişdir. Müştərilərin verdiyi 319 cavabdan sadəcə 299
dəyərləndirilmiş, yerdə qalanları isə boş olaraq buraxılmışdır.  ( ya
suala cavab verilməmiş ya da unudulmuşdur). 299 nəfərdən 85- i
yəni 26.6 % - si otelləri qarışıq səbəblərlən seçmişlər (burada
mehmanxananı seçmə səbəblərindən ən azı ikisini vurğulamaq
lazımdır), 45 nəfər yəni 14,1 % -i mehmanxananı tövsiyə əsasında
seçmişlər. Digər vacib nöqtə isə mehmanxananı üstün tutanlardan
33 nəfər yəni 10.3 %-i şirkət razılaşması əsasında oteldə
gecələyiblər.

Mehmanxana seçimi

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Tövsiyyə 45 14.1 15.1 15.1

Qiymət 9 2.8 3.0 18.1
Paket

proqramı 13 4.1 4.3 22.4

Şirkət
razılaşması 33 10.3 11.0 33.4

Rahatlıq/yer 10 3.1 3.3 36.8
Etibarlılıq 10 3.1 3.3 40.1

Spa 5 1.6 1.7 41.8
Konfransda

iştirak 7 2.2 2.3 44.1

Qarışıq 85 26.6 28.4 72.6
Rəy yoxdur 82 25.7 27.4 100.0

Valid

Total 299 93.7 100.0
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Missing Əvvəlki
təcrübəmiz 20 6.3

Total 319 100.0

Aşağıdakı cədvəldə isə  mehmanxanada yerləşən 319
müstəri arasında keçirdiyimiz anket nəticəsi olan  müştəri
məmnuniyyətinin əsası verilmişdir. Yəni mehmanxanada yerləşən
müştərilərdən sorğuda iştirak edən 319 nəfərdən 263 - ü yəni 82,4
% - i sözügedən mehmanxanada  yenidən qonaqlayacaqlarını
vurğulamışlar . Xeyr deyen sadəcə 2 nəfər yəni 0.6 % - dir. Digər
54 nəfər yəni 16.9 %  sualı cavablamamışdır. Bu da onu göstərir
ki, mehmanxanada yerləşən müstərilər onlara təqdim olunan
xidmətlərdən kifayət qədər məmnun qalıblar və mehmanxananı
növbəti səfərdə də üstün tutma səbəbi olaraq göstərmişlər.

Statistics

Yenidən qonaqlamaq
Valid 319N

Missing 0

enidən qonaqlamaq

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Bəli 263 82.4 82.4 82.4

Xeyr 2 .6 .6 83.1
Rəy

yoxdur 54 16.9 16.9 100.0

Valid

Total 319 100.0 100.0
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         Son olaraq onu qeyd etmək lazımdır ki, mehmanxana
müştərilərinin müştəri məmnuniyyətini artırması üçün bütün bu
faktorları nəzərə alması və gələcək marketinq strategiyasını da bu
faktorların  əsasında konfiqurasiya etməsi lazımdır.
         Ümumi olaraq tədqiqat nəticələri göstərir ki; xarici və yerli
müştərilərin satış əvvəli gözlənti səviyyələri ilə satış sonrası qəbul
etmələrində fərqliliklər movcutdur; bu səbəblə əsas hipotez
dəstəklənilməməkdədir. Xarici və yerli müştərilərin ehtiyacları
uyğunlaşmır. Eyni xidmətdən faydalanmaqlarına baxmayaraq,
ehtiyac paketi ilə təqdim edilən fayda paketi arasında fərq gözlə-
nilməməsinə qarşı fərqliliklərin etibarlılığını qoruduğu görülmək-
dədir. Müştərini xidmət müddətinə, keyfiyyət müddətinə daxil edə
bilmək üçün keyfiyyəti onun gözləntilərinə uyğun müəyyən etmək
lazımdır. Müştərilər çox yaxşı tanınmalı həmçinin psixoloji və
sosial-mədəni elementlər bir bütün olaraq qiymətləndirilməlidir
          Əldə edilən məlumatlar göstərir ki kişi müştərilərin, 35
yaşından böyük müştərilərin, digər peşə qrupundakı müştərilərin,
konfrans və seminar məqsədiylə gələn müştərilərin, ilk dəfə
yerləşmə edəcək olan müştərilərin, bir günlük gecələmə edən müş-
tərilərin, daha əvvəl Bakı şəhərindəki memanxanalarda yerləşmə
edən müştərilərin və konfortdan məmnun qalan müştə-rilərin satış
əvvəli gözlənti səviyyələri daha yüksəkdir.
          Müştəri məmnuniyyəti, müştəri bağlılığının fundamental bir
göstəricisidir. Müştəri bağlılığı isə mehmanxanaların fəaliyyətini
davam etdirmələrinə, inkişaflarına və bu səbəbdən daha çox
mənfəət əldə etmələrinə zəmin yaradacaqdır.
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Xülasə: Turizm sahəsi əmək bazarında xüsusi yeri olan
sahə kimi tanınır. Bu baxımından bu sahə ölkənin işsizlik
probleminin həll edilməsində əsas rol oynayır. Həmçinin xidmətin
keyfiyyəti birbaşa kadrın keyfiyyəti ilə bağlıdır. Kadr ehtiyyatının
keyfiyyəti isə təhsilin keyfiyyəti ilə əlaqədardır. Mövcud məqalədə
turizm sahəsində çalışanların təhsil durumu təhlil edilmişdir.
Araşdırmanın nəticəsi turizm sahəsində çox əhəmiyyət daşıyan
kadr planlaşdırılması üçün müəyyən həll təklif edir. Həmçinin
mövcud araşdırma turizm təhsil müəssisələri, turizm sənaye
müəssisələri üçün də vacib sayılır.

Açar sözlər: təhsil, turizm, kadr planlaşdırılması, əmək
bazarı.

Резюме: Область туризма признана как особая область
на рынке труда. С этой точки зрения данная отрасль играет
важную роль в решении проблемы безработицы. В том числе
качество услуги непосредственно связано с компетенцией
кадра. А качество кадровых ресурсов связано с качеством
образования. В данной статье проанализировано состояние
образования работников области туризма. Результат ис-



Employment educational status and personnel planning
of tourism sector in Azerbaijan

49

следования предлагает множество определённых решений для
кадрового планирования, имеющего очень важное значение
области туризма. Данное исследование считается также
важным для туристических образовательных, туристических
промышленных учреждений.

Ключевые слова: образование, туризм, кадровое
планирование, рынок труда.
          Abstract:

     Tourism  sector  is  a  labour-intensive  sector  with  an
employment-friendly structure.  For this reason, it  has a great role
in increasing employment of the country and solving the problem
of unemployment. However, the quality of service in the sector is
also  directly  related  to  the  quality  of  employment.  The  quality  of
employment also depends on its educational status. In this study,
has been solved the educational situation of the personnel in the
tourism  sector.  The  results  of  the  study  will  contribute  to  the
personnel planning in tourism sector, what is very important. At
the same time, this study can be useful for educational institutions,
which train skilled personnel for tourism sector as well  as for the
units responsible for developing sectorial policies, action plans.
         Key words: education, tourism, personnel planning,
employment.
         Introduction

In the tourism sector, where international competition is
intensely experienced, countries make a great effort to get many
shares. As tourism is, a labour-intensive service sector competition
in the market focuses, more on the quality of the workforce
employed. Sarıışık (2007, 145) notes that best way of satisfy
customer  with  a  quality  of  service  and  make  them  faithful  to
enterprise is possible with talented, organized, highly motivated
personnel who have demonstrated in developing themselves
success. The main aim of the study is to reveal the education
profile of employment in the tourism sector. For this, determined
the level of education of people working in the sector using the
questionnaire data of Azerbaijan Statistical Committee and
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calculated the average training period of employment in the sector.
In this way, those who are obliged to determine tourism policy will
be informed about the educational status of the employment in the
tourism sector will be able to make their plans accordingly when
planning education and personnel in the sector [1].

Tourism in Azerbaijan
Tourism is a priority area in Azerbaijan and the declaration

of 2011 year as the "Year of Tourism" is clear proof of this. With
the development of tourism, Azerbaijan will resolve some issues:
the development of non-oil sector on the other hand regional
development, increasing employment, promotion of country.

Tourism is increasingly becoming an important part of
Azerbaijan’s economy. Tourism receipt account for 14.6% of the
country's GDP in 2016 year, which increased from 5.6 % share in
2007and has the potential to contribute further to the non-oil
diversification of the economy [3].

The boom in the country's oil and gas industries has given a
boost to the development of the tourism sector creating a demand
for more and improved accommodation facilities, infrastructure
and services. As Azerbaijan is establishing itself on the interna-
tional arena, the country regularly hosts regional and international
events and international exhibitions. The number of hotel
establishments currently operational in Azerbaijan has increased
from 320 in 2007 up to 527 in 2014, including such world famous
brands as Hilton, Marriott, Four Seasons, Kempinski, Jumeirah
and Fairmont.

Tourism educational system in Azerbaijan
The successful oil strategy shows itself on non-oil sector in

fast-growing Azerbaijan Republic. Tourism industry is one of the
important fields of non-oil sector. Due to the potential of increa-
sing incomes to the state budget, Azerbaijan Government targeted
to develop tourism industry and make it the most sustainable and
competitive part of the economy. Azerbaijan Republic is one of the
countries with huge potential of tourism resources. Both natural
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geographic location and the position in the modern world made
our country more interesting place for tourists. It is more important
having professional and qualitative human resources for increasing
the  number  of  tourists  coming  to  us.  According  to  experts,  the
demand to tourism personnel will be more than 75000, until 2023.
Now, professsional cadre shortage on tourism is one of the main
problems, preventing the development of perspective tourism
industry of our country.

According to the press release of The Ministry of Tourism
and Culture, today140 tourism companies, 10 tourism Information
Centers and 57 hotels operate in the country. According to the
report of The Statistics Committee, in 2006 the number of hotels
and hostels constituted 96. The committee also reports that, in
2009 the number of tourism entities were 124, 141 in 2011, 197 in
2013, 218 in 2014, and 248 in 2015. The analysis shows that after
the crisis the rate of opening new tourism entities lowered. In
comparison with 2006, although the number of tourism entities has
risen, varieties of offered tourism products are still behind the
world  standards.  The  tourism  companies  could  not  fully  realize
their capacity in the world tourism market yet [6].

While the number of tourists visited Azerbaijan in 2002
was 435,500, it bounced over 1.9 million in 2015. Azerbaijan is
84th  among  141  countries  on  the  Travel  &  Tourism  (T&T)
Competitiveness Index of WEF. The reports says that Azerbaijan
ranks 36th for human resources and labor market, safety and
security, 44th for health and hygiene, 52nd for ICT readiness, 58th
for prioritization of this sector, 65th for business environment and
price competitiveness[4].

There has been a negative relationship between incoming
and outgoing tourists until 2005. However, since 2006 the situation
began to change. According to the latest statistics, the number of
incoming tourists rose by an average of 10-11 percent. In 2011,
1561.9 thsd. tourists travelled to the country while in 2012-2013 it
was more than 20000.0 thsd. It should be mentioned that, 14
percent of the people travelled to the country have been Russian
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citizens, 12 percent Georgian, 7 percent Iranian and 4 percent have
been Turkish citizens [6].

Tourism education planning in Azerbaijan
Although the hotels' networks in Azerbaijan organize

special trainings for their staff for solving this problem, but these
measures does not embrace the all hotels and other tourism
enterprises  in  our  country.  This  issue  and  as  well  as  rapid
development of tourism and other services in Azerbaijan, made
necessary,  to  hold  these  trainings  to  more  higher  level.  It  was
targeted to fill the lack of professional cadres in this field with the
creation of separate educational institutions. For solving the lack
of professional cadres in tourism sector was established Azerbaijan
Institute of Tourism and Mingecevir College of Tourism, by the
decree of the Cabinet of Ministers of the Azerbaijan Republic,
dated February 13, 2006 according to the clause 1.6 of the action
plan approved by the President's order No. 972 dated August 25,
2005 (Report, Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan, p.
79)

It was carried out cadres’ preparation on the specialties,
indicated in the classification approved by the Cabinet of Ministers
of Azerbaijan Republic.
Tourism personnel are trained on
ü Primary vocational special education - in vocational

schools and vocational high schools from 3 to 6 months;
ü Vocational secondary education - in colleges for 2-3 years.
ü Bachelor education - at universities up to 4-5 years.
ü Master education - at universities up to 2-3 years.
ü Doctorate education - up to 3-5 years [7].
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Table 1.Main indicators of tourism enterprises

Source: Azerbaijan Statistical Committee 2016

   Organization and development of vocational education of
Tourism industry is one of the main tasks of our government
recent years. So, below indicated articles of State Program on
development of tourism, » approved by the President's decree
dated on April 6, 2010 were purely related with the education of
tourism in Azerbaijan.

· Approval of special tariff handbook of Tourism personnel.
· Establishment of national tourism training centre under the

Azerbaijan Institute of Tourism.
· Improvement of relevant study program at universities,

high schools and vocational schools preparing tourism
professionals.

· Realization of Special events, courses and trainings for the
personnel working in the tourism industry.

· Implementation of sanitary and hygiene study programs in
tourism enterprises.
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· Preparation of proposals about the implementation of
international practices and new education opportunities of tourism.
Vocational schools and high schools are the initial phase of the
training of personnel in tourism educational institutions. Currently,
the following educational institutions are available in the level of
primary vocational schools:
ü Baku Tourism Vocational School,
ü Vocational Training Centre of Tourism and Hotel Business

in Gabala
ü Vocational Training Center in Ismayilli.

Due to the high demand of vocational education of tourism,
Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan Republic signed a
decree of establishment of vocational training schools in the
regions of Azerbaijan.

Generally, there are other institutions and high schools
implementing tourism education program in the country. These are
the followings:

Table 2. The high schools implementing education programs
on tourism and tourism related services

School name Program name

1. Baku Vocational high
School No. 5

Barmaid, barman

2. Baku Vocational high
School No. 11

Cook-confectioner,
pastry-cook

3. Baku Vocational high
School No. 12

Cook-confectioner,
pastry-cook

4. Ganja Vocational high
School No. 3

confectioner, pastry-
cook

5. Sumgait Vocational high
School No. 3

Cook-confectioner,
pastry-cook
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6. Absheron Bina high school Cook-confectioner,
pastry-cook

7. Khacmaz Vocational high
school

Cook-confectioner,
pastry-cook

8. Gusar Vocational high
school

Cook, hotel
administrator, waiter,
barman, barmaid, ski
tourism guide

Source: Azerbaijan Ministry of Tourism Report, 2015
Secondary Professional Education as a second step of our cadre
preparation:

· Mingechaur Tourism College
· Baku Humanitarian College
· Cooperation College
· Baku Food industry College

Baku Humanitarian College grow up professionals in the
specialties below indicated:

· Museum and preservation of monuments;
· Decorative applied art and folk art;
· Organization and management of tourism and hotel

industry
          The previous title Baku Food Industry Technical School,
now called the Baku College of Food industry is growing up
personnel in the specialty of «Organization of tourism« for the
tourism industry.
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Table  3.  Tourism-oriented  majors  due  to  the  list  of  bachelor
majors of high education approved by the decree of the
Cabinet of Ministers of Azerbaijan Republic, dated on
January 12, 2009.

№ Specialty
code Name

1. 050810 Tourism and Hospitality

2. 050301 Museum, archive and preservation of
monuments

3. 050811 Transportation service (Passenger
transportation)

4. 050642 Food engineering
Source: Azerbaijan Ministry of Tourism Report, 2015
Besides ATMU, 10 high institutions grow up cadres, on Tourism
and Hospitality. According to the researches, below indicated high
institutions prepare professionals for tourism industry.

· Baku State University
· Azerbaijan State University of Economics
· Naxchivan State University
· Azerbaijan Technological University
·  Baku Slavic University
· Azerbaijan State University of Culture and Art
· Azerbaijan Cooperation University
· Ganja State University
· Lankaran State University
· Western University

Beside mentioned factors as well as British Council Azerbaijan
in partnership with the Ministry of Education of Azerbaijan
Republic and tourism, industry implemented a pilot program in
hospitality area in the vocational education sector.
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Table 4. Number of employees engaged in tourism activity in
Azerbaijan

Source: Azerbaijan Statistical Committee 2016
Access to Hospitality and Apprenticeship Scheme pilot

programme conducted at Baku vocational lyceum #5 in the course
of academic year of 2016- 2017. The pilot involved the develop-
ment of curricula for three specialties (Chef, Hotel Concierge and
Housekeeping Attendant) in line with national occupational
standards and qualifications and in partnership with the industry. It
included capacity building training for teachers and development
of an apprenticeship type scheme for the selected students.
Immediate goals of the pilot program:

· New curricula development by People 1st,  for three
specialties (Chef, Hotel concierge and Housekeeping attendant) in
line with national occupational standards and qualifications

· Establishment of strong and capable cohort of professional
teacher trainers

· Development of an apprenticeship type scheme that would
include on the job training at designated partner hotels



Anar Eminov, İlaha Alıyeva

58

Conclusion
The long turbulent growth in the global market rapidly

increased the need of the world tourism sector to workforce.
Besides this, the tourism sector is on the serious competition in the
labor market. The attractiveness of other sectors in the labor
market reduces the competitive power of the tourism sector.
Therefore, tourism sector is inadequate in most OECD countries in
terms of skills, both labor and workforce.

As of today, about 30,000 people are employed in the
tourism sector in Azerbaijan. However, the majority of these
people have not received any formal tourism education, mostly
because until just a few years ago, only one university (Baku State
University) provided any tourism training at all.

From the chart we can see how changed labor market of
tourism in Azerbaijan since 2009. While the number of people
who engaged in tourism was about 35 000 in 2009, this number
reached to 50 000 in 2015. There can be seen a serious gap when
comparing these figures with the number of graduates of tourism.
As  we  take  example  of  ATMU  which   operate  since  2006,  only
1034 students graduated from university till today.
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“East İndia” şirkəti  korporativ idarəetmənin
tətbiq olunduğu ilk şirkət kimi

"East India” Company as the first company
 applied to  corporate governance

«Ост-Индийская » компания – первая компания,
применяемая корпоративным управлением

Xülasə: Məqalədə “East İndia” şirkətinin yaranması və
formalaşması, eyni zamanda şirkətin korporativ idarəetmə
sisteminin təşkili məsələləri təhlil edilir, müasir dövrümüzdə onun
öyrənilməsi əhəmiyyəti xüsusi vurğulanır. Bundan əlavə şirkətin
təşkilati strukturu, korporativ münasibətlərin təşkili və digər
məqamlar məqalədə şərh edilmişdir.

Açar sözlər: korporativ idaəretmə,səhmdar-agent müna-
sibətləri, xüsusi mülkiyyət və  idarəetmə.

Absrtact: The article analyzes the emergence and
formation of “East India” Company, as well as the organization of
the company's corporate governance system, the importance of its
study in modern times is emphasized. In addition, the orga-
nizational structure of the company, organization of corporate
relations and other aspects are commented in the article.

Key words: corporate governance, stockholders-agency
problem, ownership and management.

Pезюме: В статье анализируются  создание и фор-
мирование «Ост-Индийской» компании, а также oрганиза-
ционные вопросы в системе корпоративного управления
компании. Кроме того, в статье даётся толкование органи-
зационной структуры компании, организация корпоративных
отношений и другие факторы.
          Ключевые слова: корпоративное управление, проблема
Акционеры-агентство, собственность и управление.
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Giriş

XVI əsrin sonlarında Böyük Britaniyada yaranmış və
formalaşmış “East İndia”  şirkətinin və onun korporativ idarəetmə
sisteminin öyrənilməsini bu gün dünyada və Azərbaycanda
qərarlaşmağa başlamış korporativ münasibətlər sisteminin, bu
münasibətlərin bütün iştirakçılarının vəzifələrinin nədən ibarət
olduğunu müəyyən etməyə, necə və hansı amillər hesabına bu
münasibətlərin optimal idarə olunması modelinin qurulmasını
öyrənməyə imkan verən əsas məqamlardan biri hesab etmək olar.
“East İndia” şirkəti korporativ idarəetmə tarixininə dünyda ilk
səhmdar cəmiyyət və mülkiyyətin idarəetmədən ayrıldığı ilk şirkət
kimi düşmüşdür.(4.s.221) Qeyd edək ki, Azərbaycanda bu günə
qədər  “East İndia”  şirkətinin korporativ idarəetmə sistemi tədqiq
olunmamışdır. Bu baxımdan şirkətdə  korporativ münasibətlərin,
təşkilatı strukturun, korporativ idarəetməninin iştirakçılarının elmi
cəhətdən  araşdırılması müasir dövrümüzdə  korporativ idarəetmə
sahəsində əsas anlayışları daha dərindən dərk etməyə, korporativ
strukturların fəaliyyətinin təşkilinə olan yanaşmaları və prinsipləri
üzə çıxaran əsas kateqoriyaları müəyyən etməyə imkan verir. Eyni
zamanda məqalədə şirkətin formalaşması və korporativ idarəetmə
sistemi kompleks yanaşma əsasında təhlil olunmuşdur. Həmçinin
“East İndia” şirkətinin korporativ idarəetmə sisteminin araşdırıl-
masında  məqsəd müasir dövürdə korporativ idarəetmə sahəsində
nəzəri baza və praktiki bacarıqları formalaşdırmaqdan ibarətdir.
Fikrimizcə bu biliklər rəqabət qabiliyyətli təsərrüfat mexanizm-
lərinin və onlara uyğun milli korporativ mədəniyyətin formalaş-
ması üçün zəruri olan effektiv idarəetmənin sistemli prinsip və
metodlarının təkmilləşməsinə kömək edəcəkdir.

Şirkətin yaranması zərurəti.
XVI əsrin sonlarında Böyük Britaniyanın iri müstəmləkə

dövlətinə çevrilməsi, dünya dəniz ticarətinə nəzarət gücləndirmək,
daha çox mənfəət əldə etmək, eyni zamanda müstəmləkələrini
daha genişləndirmək məqsədi ilə “East İndia” adlı şirkətin yaran-
masına dəstək verdi. Şirkətin yaradılmasının əsas təşəbbüskarları
tacirlər və zadəganlar idi. Onlar hesab edirdilər ki, hökumət
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şirkətin yaradılması ilə bir sıra sosial problemlərin xüsusilə işsizlik
probleminin həllinə nail olacaqdır. 1599-cu ildə tacirlərin 1-ci
yığıncağında yeni şirkətin yaradılması haqqında qərar qəbul edildi
və Uzaq Şərqlə ticarət apaılması təkilf olundu. Bu məqsədlə yeni
yaradılan şirkətin ilkin nizamnamə kapitalı 72000 f.s. oldu.
Yığıncaq eyni zamanda kraliçanının köməyini təmin etmək və
şirkətin hüquqları haqqında fərman almaq məqsədiləyə kraliçaya
müraciət hazırladı. Müraciətdə müstəmləkələrdə ticarət etmək
hüquqlarına malik səhmdar şirkət yaratmaq,qanunlar tərtib etmək,
ticarət işlərini idarə etmək hüquqları, Britaniyada kəsilmiş qızıl və
gümüş pulların xaricə aparılması barədə kraliça fərmanının
verilməsini qeyd olunurdu. Tacirlərin ümumi yığıncağında həm də
şirkətin nizamnaməsi və təşkilatı quruluşu da müəyyən edildi.
Müraciət müəllifləri kiraçiladan heç bir maliyyə istəmirdilər.
Amma şirkətə bu hüquqların verilməsi digər müstəmləkə dövlətləri
olan İspaniya və Portuqaliyanın iqtisadi və siyasi maraqlarına zidd
idi. Onlar bu prosesə mane olurdular. Bu səbəbdən şirkətə həmin
hüquqların verilməsi bir müddət gecikdi. Nəhayət 1600-cü il
sentybrın 23-də şirkət səhmdarlarının ümumi yığıncağında
kiraliçaının şirkətin hüquqları haqqında fərmanı elan olundu və
şirkət rəsmən təsis olundu. (2.s.223).Şirkətə müstəmləkələrdə
torpaqlar ələ keçirmək və ondan istifadə  etmək, öz möhürünü
düzəltmək, rəsmi aktlar hazırlamaq və təsdiq etmək, öz təşkilatı
strukturu yaratmaq səlahiyyətləri verirdi.Lakin şirkətin qəbul
etdikləri qanunlar krallığın qanunlarına zidd olmamalı idi. Şirkətin
nümayəndələrinə onların 21 yaşdan yuxarı övladlarına, xidmət-
çilərinə “dost xristian”ölkələrininin hakimiyyəti altında olan olan
ölkələrdə ticarət etməkdən imtina etmək tövsiyyə olunurdu.Eyni
zamanda şirkətə  onun inhisarçı hüquqlarını pozan fərdi tacirləri
həbs etmək və ya 1000 f.s. məbləğində cərimə etmək, əmlakını
müsadirə etmək hüququ verirdi. Bu halda alınmış məbləğin və ya
əmlakını yarısı kraliçaya, yarısı da şirkətə çatdırdı. Kraliça
fərmanına görə sənətkarlara şirkətin səhmdarı olmaq hüquq veril-
mirdi.Əksər hallarda isə şirkətin rəhbərliyi yeni adamların, xüsu-
silə əyalət nümayəndələrinin şirkətin səhmdarı olmağına veto
(qadağa) qoyurdular. (2.s.496–523).
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Şirkətin korporativ idarəetmə sistemi
1621-ci ildə çap olunmuş şirkətin sənədlərində şirkətin

strukturu göstərilməklə qubernatorun,onun müavinlərinin, xəzinə-
darın, katibin, nəzarətçinin,hesabdarların və s. hüquq və vəzifələri
şərh olunur.  Burada eyni zamanda 24-lər komitəsi və direktorlar
şurasının iclas qaydaları müəyyən ediliridi. 1621-ci ildə  şirkətin
ştat heyəti 80 nəfər idi.(6). Bütün vəzifəli şəxslər hər il yenidən
seçilirdi. Şirkətin ali idarəetmə orqanı ildə bir dəfə keçirilən
səhmdarların ümümi yığıncağı idi. Yığıncaqlararası dövrdə şirkətə
nəzarət prosesini səhmdarlar arasından səsvermə yolu ilə seçilmiş
Direktorlar şurası həyata keçirirdi.Şirkətin əsas icra orqanı
qubernator başda olmaqla 24-lər komitəsi idi. Direktorlar Şurası bu
komitənin fəaliyyətinə nəzarət edirdi.Bir qayda olaraq Direktorlar
Şurası komitənin qəbul etdiyi qərarları təsdiq edir, nadir hallarda
isə səs çoxluğu ilə ləğv edirdi. 24-lər komitəsi ticarətin təşkili,
siyasi məsələrin həlli ilə məşğul olur,mühüm inzibati funksiyalar
yerinə yetirirdi. Buna görə də komitə üzvləri bir qayda olaraq
komissiyalara ayrılırdı və bunlardan hər birinə ekspedisiyaların
hazırlanması, gəmilərin yüklənməsi və boşaldılması, şirkətin
mallarının satılması ilə bağlı xüsusi qərarlar veririlirdi. Direktorlar
Şurası komitənin yerinə yetirdiyi gündəlik işlərə nadir hallarda
qarışırdı.Lakin  bütün vacib məsələlər,  o cümlədən Şərqə göndə-
rilən gəmilərin sayı,onların gedəcyi yer və s.Direktorlar şurasının
müzakirəsinə verilirdi. Direktorlar Şurası həmçinin qubernatoru,
onun müavini və 24-lər komitəsini seçirdi. Şirkətin əsas
xidmətçiləri xəzinədar,katib və kuriyer idi.Cari xərclər üçün şirkət
üzvlərinə vaxtında maliyyənin verilməsinə, şirkət üçün borc pulun
götürülməsinə,bütün kral fərmanlarının,məktublarının eyni
zamanda xaricdən gələn məktubları, onlara verilən cavabların
surətlərini, müqavilələrin surətlərini əldə edib saxlanmasına görə
xəzinədar məsuliyyət daşıyırdı. Direktorlar  şurasının qərarına
əsasən katib qubernator,onun müavini və 24-lər komitəsinin bütün
üzvləri ilə vaxtaşırı görüşməli və onların işi haqqında şirkətin
xüsusi kitabında vicdanlı və düzgün qeydlər aparmalı idi. Sonralar
inzibati heyəti tərkibinə hesabdar,agent,kassir və gəmi sahibləri
kimi vəzifələr əlavə edildi.Şirkətin fəaliyyətində əsas işləri agentl-
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ər həyata keçirirdi.(7).Agentlərin 3 kateqoriyası mövcud idi: baş
direktorlar və tacir ağsaqqalları, onaların rəhbərlyi altında çalışan
agent-rezidentlər və gənc tacirlər. Şirkətdə vəzifə tutumaq üçün bır
sıra tələblər də müəyyən edilmişdi. Şirkət nümayəndəsi riyaziy-
yatı, qanunları,müqavilələri,xarici ölkələrini çəki,ölçü, maliyyə
sistemini, vergi,gömrük rüsumslarını, məhsulların qiymətini və s.
kimi məsələləri bilməsi vacib idi.

“East İndia” şirkətinin korporativ idaretmə sisteminin
təhlilindən aydın olur ki, korporativ idarəetmə özü-özlüyündə
şirkətin öz investorlarının maraqlarını təmsil və müdafiə etməsi
üçün təşkilati model olaraq yaranıb formalaşmışdır və müasir
dövrdə də uğurla tətbiq olunur.

Nəticə
Beləliklə, “East İndia” şirkətinin korporativ idarəetmə

sisteminin araşdırılması göstərir ki,  müasir dövrdə səhmdarların
prioritet maraqları və onların şirkətin inkişafındakı rolu üzərində
qurulan idarəetmə, səhmdarların qarşılıqlı təsirini nəzərdə tutan
mülkiyyət hüquqlarının reallaşdırılmasını hesaba alan idaretmə və
sonda, korporativ mədəniyyəti doğuran idarəetmə, başqa sözlə,
ümumi ənənələr kompleksi, nizamnamələr, davranışlar prinsipi ilk
dəfə bu şirkətdə baş vermişdir. Şirkətində  24 nəfərdən ibarət ilk
Direktorlar Şurası yaradılması ilə ilk dəfə olaraq mülkiyyət və
idarəetmə funksiyalarının ayrılması baş vermişdir. Korporativ
idarəetmənin başlıca funksiyası - mülkiyyətçilərin maraqları çərçi-
vəsində korporasiyanın işinin təmin olunması ilə  korporativ idarə-
etmənin əsası qoyulmuşdur. Şirkətin korporativ idarəetmə struktur-
larının təhlili müasir korporativ  idarəetmə sistemi ilə səsləşən
aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan verir:

- səhmdarlar tərəfindən menecmentin fəaliyyətinə nəzarət
həyata keçirilir, Direktorlar Şurası isə səhmdarlara məlumatları və
individual (şəxsi) hesabatları təqdim edirlər;

- səhmdarlardan menecmentə kapital daxil olur, menecment
səhmdarlara şəffaf maliyyə hesabatı təqdim etməyə məcburdurlar;
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- baş direktor və menecment strategiyanın reallaşdırılması
gedişində operativ verilənləri və məlumatları Direktorlar Şurasına
təqdim edir, o isə öz növbəsində şirkətin və baş direktorun
fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir.
          Yekun olaraq onu deyə bilərik ki,  “East İndia” şirkətində
korporativ idarəetmə sisteminin tətbiq olunması kapital bazarlarına
çıxışı asanlaşdırmış, iqtisadi inkişafa təkan vermişdir.
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Brend imicinin ixracın stimullaşdırılmasına təsiri
məsələləri

Impact issues of brand image on export promotion
Вопросы влияния брендового имиджа

на стимулирование экспорта

Xülasə : Məqalədə ixracatın artırılması və ixrac potensia-
lının stimullaşdırılmasının mahiyyəti və məqsədləri göstərilmişdir.
Ölkələrin ixrac potensialının artırılması istiqamətində həyata
keçirdikləri tədbirlərin əhəmiyyəti və mexanizmləri bildirilmişdir.
İxracın stimullaşdırılması bilavasitə dövlətin bu istiqamətdə, ixrac
fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektlərə yardımı kimi başa düşülür.
Bu məsələdə ayrı-ayrı dövlətlər bir sıra metodlardan – iqtisadi yar-
dımların göstərilməsindən, inzibati maneələrin aradan qaldırıl-
masından istifadə edirlər.

Dövlətin ixracata göstərdiyi dəstək tədbirləri əsasən rəqa-
bətqabiliyyətli məhsulların istehsal olunmasına yönəldilən kom-
pleks tədbirlərdir. Çünki dünya bazarına çıxarılması nəzərdə
tutulan məhsullar həmin bazarların rəqabət mühitinə tab gətirəcək
səviyyədə olması zəruri şərt hesab olunur. Rəqabətqabiliyyətli
məhsulların istehsalına dəstək, dolayı olaraq ixracata dəstək göstə-
rilməsi baxımından dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər hər
bir ölkədə özünəməxsus şəkildə həyata keçirilir. Ümumi olaraq isə
buraya sahibkarların xaricdə keçirilən sərgi və yarmarkalarda
iştirakının təmin olunması, ixracyönümlü məhsul istehsal edən
müəssisələrə həvəsləndirici yardımların verilməsi, dövlət bren-
dinin tətbiq olunması ilə bağlı ixrac təşviqlərinin verilməsi aiddir.

Məhsulun dünya bazarında rəqabətqabiliyyətliliyinə təsir
göstərən amillərdən biri onun brend olaraq formalaşmasıdır. Belə
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ki, brend imici olan məhsullara olan tələbin digər məhsullardan
yüksək olması, onların xarici bazarlara çıxarılmasında mühüm rol
oynayır.

Məhsul brendi ilə yanaşı milli brendin formalaşması həm
ölkənin ixrac imkanlarının yüksəlməsinə, həmçinin də ölkənin
beynəlxalq aləmdə müsbət bir imicə sahib olmasına gətirib çıxarır.
Bu baxımdan müasir dövrdə bir çox ölkələrdə ixracın stimullaş-
dırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər arasında milli
brendin yaradılması və inkişaf etdirilməsi qarşıya qoyulan əsas
məqsədlərdən biri hesab olunur.

Qeyd olunduğu kimi həm inkişaf etmiş ölkələr, həm də
inkişaf etməkdə olan ölkələr milli brendin formalaşması məqsədilə
tədbirlər həyata keçirirlər. Azərbaycanda da ixracın diversifikasiya
olunması prosesində milli brendin inkişaf etdirilməsi məsələsi
dövlətin nəzarəti altındadır.

Açar sözlər: ixrac potensialı, ixracın stimullaşdırılması,
ixracata dəstək, rəqabətqabiliyyətli məhsul, brend, milli brend,
“Made in Azerbaijan” brendi.

Abstract: The article contains the essence and goals of
promoting exports and increase export potential. The importance
and mechanisms of the measures taken by the countries to increase
their export potential have been reported. Export promotion in the
state in this respect, understood as support to entities engaged in
export activities. In this regard, a number of methods to separate
states  -  the  provision  of  economic  aid,  the  elimination  of
administrative barriers are used.

Under the support of the state's exports of competitive
products, focusing on complex measures. Because of the intended
products to the world market level, the market will withstand
competitive environment is considered to be a necessary condition.
Support the production of competitive products, indirectly, in
terms of export support measures implemented by the government
are carried out in each country in its own way. In general,
participation in exhibitions and fairs held here on business abroad,
export-oriented enterprises engaged in the production of
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promotional allowances, the brand associated with the imple-
mentation of the disbursement of export promotion.

One of the factors that affects the competitiveness of the
product on the world market is its formation as a brand. Thus, the
demand for products with the brand image of the other products is
high, and it plays an important role exporting to foreign markets.

The formation of the national brand along with the product
brand leads to an increase in export opportunities of the country, as
well as a positive image of the country in the international arena.
In this regard, the creation and development of a national brand
among the measures undertaken to stimulate exports in many
countries in the modern world is one of the main goals.

As noted, both developed and developing countries take
measures to form a national brand. The issue of developing a
national brand in the export diversification process in Azerbaijan is
under state control.

Keywords: export potential, export promotion, export
support, competitive products, brands, national brand, "Made in
Azerbaijan" brand
            Резюме: В статье показаны увеличение экспорта,
сущность и цели стимулирования экспортного потенциала.
Указаны важность и механизмы мер, принятых с целью
увеличения экспортного потенциала стран. Стимулирование
экспорта понимается как помощь субъектам, занимающимся
экспортной деятельностью страны. В этой задаче разные
страны используют различные методы, как экономическая
помощь, устранение административных помех.

Действия поддержки, оказанные государством
экспорту – это в основном комплексные действия, направ-
ленные на производство конкурентоспособных продуктов.
Важнейшим условием является выносливость продуктов,
предназначенных для выхода на мировой рынок в среде
конкуренции. Поддержка производству конкурентоспособных
продуктов, ввиду косвенной поддержки производству, в
каждой стране проводится в своеобразной форме. К ним
относятся обеспечение условия предпринимателей на
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выставках и ярмарках зарубежом, поощрительная помощь
предприятиям, производящих продукты для экспорта,
экспортное поощрение внедрения государственного бренда.

Один из факторов, влияющих на конкурентоспо-
собность продукта на мировом рынке – это формирование его
как бренда. Наличие большего спроса на продукты, имеющие
брендовый имидж, чем на остальных, играет важную роль в
их поставке на международные рынки.

Наряду с брендом продукта, формирование нацио-
нального бренда приводит как к увеличению экспортных
возможностей страны,  так и к положительному имиджу в
международной сфере. Поэтому в современном мире ме-
роприятия, проведенные с целью стимулирования экспорта,
создание и развитие национального бренда, являются ос-
новными целями.

Как было упомянуто выше,  как развитые,  так и
развивающиеся страны проводят мероприятия с целью фор-
мирования брендового имиджа. Развитие национального
бренда в процессе диверсификации экспорта в Азербайджане
находится под контролем страны.

Ключевые слова: экспортный потенциал, стиму-
лирование экспорта, поддержки экспорта, конкурентос-
пособные продукты, бренды, национальный бренд, бренд
“Made in Azerbaijan”

Dünya ölkələrinin hər biri valyuta ehtiyatlarının həcmini
artırmaq, milli valyutalarının dayanıqlığını yüksəltmək, ölkədə
məşğulluq problemini aradan qaldırmaq, bütövlükdə yüksək
inkişaf səviyyəsinə nail olmaq üçün ixracı stimullaşdırmağa diqqət
yetirirlər. Bazar münasibətləri sistemində ölkələrin xarici ticarət-
iqtisadi əlaqələrini inkişaf etdirməsi normal qəbul olunur. Bildi-
yimiz kimi, inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq heç bir dövlət
beynəlxalq ticarətdən istifadə etmədən lazımi inkişaf səviyyəsinə
çata bilməz. Ölkələrin hər birində də bu istiqamətdə müəyyən
edilmiş iqtisadi siyasəti və bu siyasətin həyata keçirilməsi üçün
müəyyən vasitələri vardır. Burada iqtisadi siyasəti dеdikdə, iqtisadi
subyеktin hərəkətinə dolayı və müstəqim təsir еdən dövlət təd-
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birləri sistеmi başa düşülür. Təcrübə  sübut  etmişdir  ki,  dövlətin
iqtisadiyyata  müdaxiləsi  olmadan inhisarçılığın artması, inflya-
siyanın güclənməsi və işgüzar  fəallığın aşağı səviyyəyə düşməsi
ilə bağlı problemləri həll etmək  mümkün  deyil. İqtisadi siyasətin
həyata keçirilməsi müəyyənləşdirilmiş maliyyə (fiskal) və monetar
siyasət mexanizmlərinin istifadə olunması hesabına baş verir. Bu
mexanizmlərə isə vergi, pul-kredit, büdcə, qiymət siyasəti daxildir.
Qeyd olunan mexanizmlər vasitəsilə dövlət sahibkarların məshul
istehsalını artırmasına, rəqabətqabiliyyətli əmtəələrin yaradılma-
sına, yəni ölkəni xarici bazarlarda təmsil edə biləcək brendlərin
dünya bazarına çıxarılmasına dəstək verə bilməkdədir.

İxrac potensialının stimullaşdırılması, ixraca dövlətin
yardımı kimi başa düşülür. Bu isə dövlətin məhsul istehsalı ilə
məşğul olan şirkətlərə xaricə çıxaraq digər ölkələrin bazarlarını
öyrənməyə və xarici bazarlara ixracatlarını stimullaşdırılması
məqsədilə verilən maliyyə vəsaiti formasında həyata keçirilir.
İxrac potensialı dedikdə milli iqtisadiyyatın imkanlarından istifadə
nəticəsində ixrac məqsədi ilə istehsal olunan, keyfiyyətinə və
rəqabətqabiliyyətliliyinə görə dünya bazarın tələblərinə cavab
verən zəruri miqdarda əmtəələr başa düşülür. İxrac potensialı
anlayışında iki məqama diqqət yetirmək lazım gəlir: birincisi,
potensial sözünə. O fransız dilindən tərcümədə nəinsə ola bilə-
cəyini ifadə edir. İkincisi, söhbət zəruri məhsullardan gedir, yəni
elə məhsullardan ki, onların ixracı daxili bazarın tələblərini məh-
dudlaşdırmasın və qiymətlərinin qalxmasına səbəb olmasın.

Bir çox ölkələrin təcrübəsində ixracın stimullaşdırılmasıda
aşağıdakı yollardan istifadə edilir: xarici ölkələrdə keçirilən əmtəə
və xidmətlər sərgilərində iştirak etmək üçün yerli sahibkarların
iştirak etmələrinin təşkil olunması, buraya sahibkarların və nüma-
yəndə heyətinin yol xərci və mehmanxana xərclərinin dövət tərə-
findən ödənilməsi daxil edilir; dünya bazarında rəqabətə girmək
üçün məhsullara beynəlxalq sertifikatların alınması xərclərinin
dövlət tərəfindən ödənilməsi; ixrac məhsulları istehsal edən müəs-
sisələrə dövlət tərəfindən həvəsləndirici yarımdımların verilməsi;
ixrac malları istehsal edən müəssisələrə ucuz qiymətə resurs və
xammalla təmin olunmasına dövlət tərəfindən kömək olunması;
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dövlət brendinin tətbiq olunması ilə bağlı ixrac təşviqlərinin
verilməsi; ixracatçılara məh-sullarını xarici bazara çıxarmaları
üçün dəmir yolu, avtomobil və hava nəqliyyatlarından güzəştli
şərtlərlə istifadə etməsinin dövlət tərəfindən təmin olunması;
müəyyən standartlara cavab verən şirkətlərə fərqləndirici statusun
verilməsi, bu statusa malik olan şirkətlərin dövlət tərəfindən dövrü
olaraq yardımla təmin edilməsi, həmçinin həmin şirkətlər vergi
güzəştlərinin edilməsi, eləcə də bu şirkətlərə banklardan güzəştli
şərtlərlə kreditlərin verilməsi, gömrük məntəqələrində sürətli keçid
və komfortun verilməsi aid olunur.

Ölkənin ixrac potensialının formalaşması və inkişafını
müəyyənləşdirən əsas elementlərdən biri, ölkədə təbii resursların
mövcudluğu və onlardan istifadədir. İxrac potensialının inkişafını
şərtləndirən amillədən biri isə ölkədə təbii resursların əlçatan
səviyyədə olması və onların istehsalçılar tərəfindən mənimsənil-
məsi lazımi səviyyədə olmasıdır. Bu baxımdan hər bir ölkənin
ixrac potensialının həcmi, həmin ölkənin malik olduğu, kəşf edilə-
rək istifadəyə verilmiş təbii resursların həcmi və təbii-coğrafi
mövqeyindən asılıdır. İxrac potensialının əsasında həm istifadə
olunan həm də istifadəsinə başlanmamış təbii sərvətlər aiddir. Eyni
zamanda ixrac potensialının inkişafına təsir edən növbəti amil
istehsal edilən son məhsulların rəqabətqabiliyyətli olmasıdır.

İstehsal olunmuş məhsulun ixracının stimullaşdırılması
əsasən yerli əmtəə və xidmətlərin dünya bazarında rəqabətqabiliy-
yətinə əsaslanır. Yerli sahibkarların xarici ölkələrə məhsul ixrac
etməsi isə heç də səsləndiyi qədər asan deyil. Əvvəlcə daxili
istehsalçılar ölkə ərazisində istehsal etdikləri məhsulları reallaş-
dırmalıdırlar. Çünki yerli bazarlarda satılan məhsulun müsbət və
mənfi cəhətləri, çatışmazlıqlarını öyrənmək istehsalçı tərəfindən
daha asan olur. Həmçinin də daxili bazarın konyukturasına uyğun-
laşmaq istehsalçının bu istiqamətdə lazımi bacarıqlara yiyələn-
məsinə səbəb olur.

Bildiyimiz kimi sahibkar daxili bazarda istehsal etdiyi məh-
sulu reallaşdıra bilir və bundan müəyyən dividentlər əldə edə bilir-
sə və əgər onun ümumilikdə imkanları lazım olacaq səviyyə-
dədirsə, o, yerli bazarlarla kifayətlənməyəcək, xarici bazarlarda öz
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əmtəəsini reallaşdırmaq istəyəcəkdir. Qeyd etdiyimiz kimi yerli
əmtəələrin dünya bazarında reallaşa bilməsi üçün isə həmin
əmtəələrin yerli qiyməti dünya bazar qiymətindən aşağı, keyfiyyəti
isə yüksək olmalı, daha dəqiq desək yerli əmtəələr rəqabətqabiliy-
yətli olmalıdır.

Konkret məhsul bazarında firmanın rəqabəti bilavasitə
həmin bazarda firmanın istehsal etdiyi məhsulun rəqabəti
formasını alır. Başqa sözlə desək əmtəənin həmin bazarda mövcud
olan rəqabətqabiliyyətliliyi həmin məhsulu hazırlayan və onu
dünya bazarında satan firmanın özünün də rəqabətqabiliy-yətlili-
yidir. Firmanın rəqabətqabiliyyətliliyinin səviyyəsinə aşağıdakı
amillər təsir edir: istehsal texnologiyasının elmi-texniki səviyyəsi
və texnologiyanın təkmilləşmə dərəcəsi; yeni ixtiralardan və kəş-f-
lərdən istifadə edilməsi; istehsalda müasir avtomatlaşdırma
vasitələrinin tətbiqi.

Xarici bazarlar üçün istehsal olunmuş məhsulların rəqa-
bətqabiliyyətliliyinə təsir göstərən əsas şərtlərdən biri də həmin
məhsulların brend kimi formalaşmasıdır. Günümüzdə dünya baza-
rına çıxarılan, brend imici olmayan məhsulları təsəvvür etmək
qeyri mümkündür.

Brend sözü holland dilində “brand” sözündən götürülüb
tərcüməsi yandırmaq mənasına gəlir. XVII-XVIII əsrlərdə Holland
Ost-Hind Şirkəti (VOC) yandırmaq üsulu ilə öz məhsullarının
üzərində brend nişanlarını formalaşdırmış, beləliklədə öz məh-
sullarını bazarda oxşar məhsullardan rahatlıqla fərqləndiril-məsini
təmin etmişdirlər [10].

Hazırda dünya təcrübəsində istifadə olunan brend anlayışı –
bir firmanın əmtəə və xidmətlərinin digər firmanın əmtəə və
xidmətlərindən fərqləndirməyi təmin etmək şərtilə insan adları
daxil olmaqla, xüsusi sözlər, şəkillər, hərflər, saylar, malların
forması və ya qablaşdırılması kimi şəkillə görülə bilən və ya buna
oxşar formada ifadə edilə, çap yolu ilə yayımlanan və çoxaldılan
hər cür işarələrdən təşkil olunan informasiya mənbəyidir. Brend
əmtəənin əqli, psixi örtüyü hesab edilir. Eyni zamanda brendin
fiziki komponentlərinə istehsalçı firmanın korporativ məlumat-
larının bütün elementləri daxildir. Buna brendin adı, konstruksiya
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prinsipləri olan loqo, korporativ rəng palitrası, firmanın korperativ
orijinal stil qrafikasına dəstək, müəyyən ifadələr, səslər, əmtəə
nişanı, loqotip aid olunur.

Müəyyən kütlənin şüurunda anlayış olaraq hər hansı bir
xüsusi məhsul keyfiyyətləri və ya istehsalçı xüsusiyyətlərini, brend
rəmz kimi özündə əks etdirməlidir. Bu baxımdan brend tanınan
olmalıdır və istehlakçıların tanıması üçün, firmalar daimi
təxirəsalınmaz tədbirlər görməlidirlər.

Dünya bazarında reallaşdırılan əmtəə və xidmətlərin oxşar
və alternativlərinin günü-gündən artması nəticəsində, əmtəə və
xidmətlərin ayırd edici ünsürünün yaradılması firmaların qarşıya
qoyduqları əsas məqsədlərdəndir. İstehlakçılar hər gün daha geniş
əmtəə və xidmət diapozonu ilə rastlaşırlar. Belə olan halda, ölkə
daxilində və ölkələrarası ticarətin həcminin artmış olması, istehsal-
çıları istehsal etdikləri məhsulları, onları oxşarlarından ayırmaq
üçün yeni seçim üsullarının axtarmasına məcbur edir. Eləcə də,
istehlakçılar nöqteyi nəzərindən oxşar məhsulları rahatlıqla ayırd
etmək, həmçinin axtarılan xüsusiyyətlərə ən çox malik olan məh-
sulu tapmağı təmin edən vasitəyə ehtiyac duyulur. Çünki, bazarda
istehlakçılara təklif edilən məhsullar arasındakı fərqlərin getdikcə
yox olması, onların qarışdırılması ehtimalını artırır. Ümumi
konturlarla götürsək brend anlayışının mənası və hansı ehtiyacdan
ortaya çıxdığı bu səpkidə təyin olunmuşdur [8, s. 347].

Bir brendin müvəffəqiyyətli olması üçün lazımlı olan şərt,
hər şeydən əvvəl brendin istehlakçı şüurunda dəqiqliklə mövqe-
ləndirilməsi hesab edilir. Bu texniki bir prosesdir. Prinsip etibarilə
hər bir brend istehsalçı ilə istehlakçı arasında imzalanmış bir
müqavilədir. İstehsalçı bir sıra vədlər verərək, müəyyən bir məbləğ
tələb edir, istehlakçı o faydanı o qiymətə uyğun hesab edirsə alqı-
satqı reallaşır. Vədsiz, qarşılığı olmayan brend ola bilməz. Bu
vədlərin təqdim olunması parametrləri texniki bir mövzu olduğu
üçün yüksək peşəkarlıq tələb edir. Bu vədlərin içərisinə emosi-
yalar, duyğular, hədəflənən kütlənin seçimi, qiymət strategiyası,
brend xarakteristikası kimi ünsürlər daxildir.

Brend imici, istehlakçıların məhsulla bağlı aldıqları məna
ya da istehlakçıların məhsul haqqında öyrəndiyi məlumatların



Qalib Qafarlı

74

cəmi olaraq təyin oluna bilər. Brend imici istehlakçının bir brendlə
əlaqədar müxtəlif mənbələrdən əldə etdiyi təəssüratların nəticə-
sində meydana gələr. Bu qaynaqlar arasında brend olan məhsulu
sınamaq, istehsalçı firmanın nüfuzu, məhsulun qabı, brendin adı,
istifadə olunan reklamın formatı və məzmunu, reklamın təqdim
edildiyi media orqanı kimi bir çox faktor iştirak edir.

Reklam mütəxəssisləri və marketoloqlar brend imicini
firmanın uğurlarının əsası olaraq qeyd edirlər. Doğru çatdırılmış
brend imici həm brendin qarşıladığı ehtiyacların istehlakçılar
tərəfindən daha yaxşı başa düşülməsinə fayda verir, həm də brendi
rəqiblərindən fərqləndirir.

Firmaların ölkə daxilində və ölkədən xaricdə bazarlarda
güclü, davamlı ola bilməsi üçün brendləri ilə ön plana çıxması,
iqtisadi bazarda iştirak əldə etmənin əhəmiyyətli tərəflərindən
biridir. Bunun üçün ilk pillə, brend rəsmi qeydiyyata alınmalı,
möhkəm bir təməl üzərinə dayanmalı, eyni zamanda davamlı
inkişafı qarşıya məqsəd qoyan bir prosesin başlanğıcı olmalıdır.

Rəsmi qeydiyyatı olmayan məhsullar, ya saxtadır ya da
imitasiya olunmuş bir məhsuldur. İstehlakçı gözündə brend,
keyfiyyət və güvən deməkdir. Buna görə də, ölkə xaricinə ixrac
ediləcək məhsulların rəsmi qeydə alınması zəruridir. Brendin
yalnız hədəf bazarda rəsmi qeydə etdirilməsi əlaqədar bazarda
iştirak etmək, hakimiyyəti təmin etmək üçün kafi hesab olunmur.
Rəqib firmaların və brendlərin varlığı, davamlı olaraq yeniliyə və
sahib olunan brendin davamlı inkişaf etdirilməsinə səbəb olmaq-
dadır. Xüsusilə qloballaşan dünya bazarında fəaliyyət göstərən
firmaların rəsmi qeydiyyat etdirmiş olduqları brendlərini saxlaya
bilməkdən başqa lider vəziyyətə yetirə bilmələri və lider olaraq
qalmaqlarını təmin etmək üçün davamlı səy göstərməkləri lazım-
dır.

İstehlakçılar üzərində müsbət bir ölkə imici yaratmaq və
inkişaf etdirmək, istehsalçıların satışlarını müsbət təsir edəcək.
İstehlakçıların sevdikləri və heyranlıq duyduqları ölkələrin
məhsullarını satın almağa daha uyğun və meylli olduqları
mütəxəssislər tərəfindən müəyyən olunmuşdur.
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Milli və beynəlxalq marketinqdə, istehsalçılar artan rəqabət
şəraitində, məhsullarını rəqibləri qarşısında seçim edilə bilən bir
mövqeyə gətirə bilmək üçün, istehlakçını tanımaq, mövqe və dav-
ranışlarını anlamaq məcburiyyətindədirlər. Məhsulun istehlakçılar
tərəfindən üstünlük əldə edilməsində marketinq kompleksinin hər
bir komponentlərini ayrı bir əhəmiyyətə malik olmaqla birlikdə,
istehlakçıların məhsul haqqında müsbət bir imicə sahib olmaları da
məhsulun seçim edilməsində əhəmiyyətli bir faktordur.

Bir ölkənin məhsullarına istiqamətli imicin formalaşma-
sında, istehlakçıların o ölkə ilə olan yaxınlıqlarının dərəcəsi
əhəmiyyətli bir faktordur. İstehlakçının həmin ölkədə yaşaması, bu
ölkəyə səfər etməsi və ya eyni dili danışması, həmçinin medianın
da bu ölkə haqqındakı informasiyaları kimi faktorlara əsaslanaraq
ölkəyə yaxınlıq duya bilər.

Qeyd olunduğu kimi, brend, məhsulun bütün parametrləri
haqqında informasiyanı istehlakçılara dolğun çatdırdığı üçün, yerli
sahibkarlar tərəfindən ixrac məqsədilə istehsal olunmuş məhsul-
ların brend məhsula çevrilməsi vacib amildir. Bir çox ölkələrdə
dövlət ixrac potensialını stimullaşdırmaq, beynəlxalq miqyasda
rəqabət üstünlüyünü əldə saxlamaq, brendləşə bilən məhsul isteh-
salı potensialına malik müəssisələrin, məhsul istehsalı mərhə-
ləsindən satış mərhələsinə eləcə də satışdan sonra xidmətlərin gös-
tərilməsi mərhələsinə qədər bütün informasiyanı əks etdirən, təşki-
lati məsələləri və inkişaflarını təmin edərək beynəlxalq bazarlarda
öz brendləri ilə təmsil ola bilmələri və həmin məhsullar vasitəsilə
milli brend imicini formalaşdırmaq məqsədilə dövlət brendinin
yaradılmasını qarşıya məqsəd qoyurlar.

Türkiyədə ixracın stimullaşdırılması və yerli brendlərin
dünya bazarında rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması məqsədilə
dövlət siyasəti həyata keçirilir. Dövlətin ixracata dəstək siyasəti 10
ədəd dəstək proqramından ibarət olaraq, kompleks tədbirlər planını
əhatə edir. Qeyd olunan proqramı Türkiyə Respublikasının Xarici
Ticarət Müşavirliyi həyata keçirir. Həmin dövlət yardımlarına
aiddir: tədqiqat və inkişaf yardımları; beynəlxalq xarakterli daxili
ixtisaslaşmış sərgilərin dəstəklənməsi; xaricdə milli və ya fərdi
səviyyədə reallaşdırılan sərgi iştirakının dəstəklənməsi; bazarların
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araşdırılmasının dəstəklənməsi; tədris yardımlarının dəstəklən-
məsi; xarici ölkələrdə ofis-mağaza açma, biznes və brend tanıtım
fəaliyyətlərinin dəstəklənməsi; ətraf mühitə çəkilən xərclərə dövlət
dəstəyi; türk məhsullarının xaricdə brendləşməsi və türk məhsulu
imicinin yerləşdirilməsinə yönəldilən fəaliyyətlərin dəstəklənməsi;
məşğulluğa dövlət dəstəyi; kənd təsərrüfatı məhsullarında ixrac
təşviqini verilməsi [13].

Türkiyədə bu istiqamətdə atılan addımlar ölkədə brend
imicinin formalaşmasına, brend potensialına sahib firmaların dün-
ya bazarında brendə çevrilməsi üçün maliyyə yardımlarının və
məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi, dünya bazarında Türk malı
imicinin formalaşdırılması məqsədilə reallaşdırılır. İxracın dövlət
tərəfindən dəstəklənməsi siyasətində “Türk məhsullarının xaricdə
brendləşməsi və türk məhsulu imicinin yerləşdirilməsinə yönəl-
dilən fəaliyyətlərin dəstəklənməsi” proqramı vacib əhəmiyyət
daşıyır. Bu proqrama əsasən ixracatçı birliklər, istehsalçı birliklər,
ticarət və sənaye sferasında fəaliyyət göstərən müəssisələr, türk
moda  dizaynerləri və Turquality müəssisələri müraciət edərək,
dövlətin bu sahədə göstərdiyi yardımlardan istifadə edə bilər. Belə
ki, müraciət edən müəssisələr ixrac üçün istehsal etdikləri məh-
sullarda “Made in Turkey” ifadəsini əks etdirdikləri təqdirdə mak-
simum 55%, “Turquality From Turkey” ifadəsi istifadə olunduğu
zaman isə maksimum 60% illik 100.000-600.000 ABŞ dolları
maliyyələşmə dövlət tərəfindən nəzərdə tutulmuşdur [11].

Yaponiya dünya bazarında avtomobil, elektrotexnika,
informasiya texnologiyaları sektorunda kifayət qədər məhşur olan
brendlərin istehsalçısı kimi çıxış edir. Yaponiyanın dünya baza-
rında formalaşan brend imicinin hazırki səviyyəyə çatmasında
Yaponiyanın dövlət orqanlarının, nazirliklərinin, diplomatik nüma-
yəndəliklərinin həmçinin qeyri hökümət təşkilatlarının səmərəli
fəaliyyəti əsas önəm daşıyır. Qeyd olunan orqanlar “Yaponiya
Brendi” (Japan Brand) yaratmaq və təbliğ etmək məqsədilə dövlət
vəsaitləri hesabına bir sıra lahiyələr hazırlayır və icra edirlər.

2004-cü ildən başlayaraq Yaponiyanın İqtisadiyyat, Əmək
və Sənaye Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən Japan Brand
yardım proqramı vasitəsilə yerli şirkətlərin sərgi, yarmarkalarda
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tanıtım fəaliyyətlərinin və marketinq araşdırmalarının aparılması
məqsədilə maliyyə yardımlarının verilməsi həyata keçirilir.

İsveçrə qida sektorunda (kofe, şokalad), əczaçılıq
sektorunda, qol saatı, eyni zamanda bank sektorunda dünyanın ən
tanınmış brendlərinin istehsalçısı kimi tanınmışdır. İsveçrə də
dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi, ixrac potensialını
stimullaşdırmaq məqsədilə brendləşmə siyasətindən istifadə edir.
Lakin burada mövcud vəziyyət digər ölkələrdən bir qədər fərqlidir.
Belə ki, dünya bazarında “Swiss” markası ilə satılan əmtəələr eyni
keyfiyyətdə digər əmtəələrdən 20%-50% daha yüksək qiymətə
satıla bilir. Bunun əsas səbəbi isə həmin markanın əldə edilməsinə
İsveçrədə dövlət tərəfindən xüsusi nəzarətin olmasıdır. Yəni dövlət
orqanları “Swiss” markasından istifadəni elə müəssisələrə verir ki,
onlar məhsullarını keyfiyyət və digər müəyyən edilimiş standart-
lara uyğun istehsal etmiş olsunlar.  Eyni zamanda İsveçrə qanun-
vericiliyinə əsasən yeyinti məhsullarının minimum 80% (süd məh-
sulları üçün 100%) yerli olduqda, sənaye məhsullarına xərclərin
dəyərinin ən az 60%-i İsveçrədə sərf edildiyi halda İsveçrə brendi
olaraq reallaşdırıla bilər. Həmçinin də istehsalçılar üçün əsas tələb,
şirkətlərin əsas ofisinin İsveçrədə yerləşməsidir [12].

Azərbaycanda da qeyd olunan ölkələrdə olduğu kimi, ixrac
edilən məhsulların növünün və həcminin artırılması, ixracatın
coğrafiyasının daha da genişləndirilməsi, ixracın stimullaşdırılması
dövlətin qarşıya qoyduğu prioritet istiqamətlərdəndir. Bu istiqa-
mətdə dövlət qeyri-neft sektorunda məshul istehsalı və ixracının
artırılmasına xüsusi önəm verir.

Azərbaycanda son dövrlərdə ixrac potensialının artırılması
məqsədilə dövlətin həyata keçirdiyi siyasətə, qəbul edilən nor-
mativ hüquqi aktlar və normativ xarakterli aktlara nəzər yetirsək,
görərik ki iqtisadi siyasətin tərkibində milli brendin – “Made in
Azerbaijan” brendinin yaradılması və xarici bazarlarda təşviqi əsas
hədəflərdən biridir. Azərbaycan Respublikası Prezi-dentinin 18
yanvar 2016-cı il, № 1713 Sərəncamına əsasən “Made in
Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təşviqinə dair normativ
hüquqi aktın layihəsinin yaradılmasını Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinə tapşırmışdır. Bu Sərəncam milli brendin
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yaradılması və xarici bazarlarda təşviqi sahəsində mühüm
əhəmiyyətə malikdir [1].

Həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 oktyabr
2016-cı il, № 1063 Fərmanı və həmin Fərmanla təsdiq olunmuş
qaydalarda “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təş-
viqi və həyata keçirilməsi mexanizmlərinin tənzimlənməsi qaydası
təsdiq olunmuşdur. Bu Fərmana əsasən  “Made in Azerbaijan”
brendinin xarici bazarlarda təşviqi və marketinq fəaliyyətinin
dəstəklənməsi aşağıda qeyd olunan tədbirləri əhatə edir: 1)
beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda vahid ölkə stendi ilə iştirak; 2)
beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda fərdi qaydada iştirak; 3) dövlət
mülkiyyətində olan və ya səhmlərinin (paylarının) nəzarət zərfi
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər vasitəsilə “Made in Azer-
baijan” brendinin təşviqi; 4) xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən
mağazalarda, o cümlədən rüsumsuz ticarət (“duty free”) mağaza-
larında “Made in Azerbaijan” rəflərinin təşkili; 5) xarici ölkələrin
ictimai yerlərində və kütləvi informasiya vasitələrində “Made in
Azerbaijan” brendinin təbliği [2].

Qeyd olunan Fərmana əsasən İqtisadiyyat Nazirliyi, beynəl-
xalq sərgi və yarmarkalarda vahid ölkə stendi ilə iştirakın qay-
daları, nəzərdə tutulan sərgi və yarmarkaların siyahısı, həmin sərgi
və yarmarkalarda iştirak edəcək ixracatçıların sayını müəyyən edir.
Həmçinin İqtisadiyyat Nazirliyi, beynəlxalq sərgi və yarmarkaların
təşkili ilə bağlı təşkilati işləri (sərgi və yarmarkanın keçiriləcəyi
məkanda yerin icarəsi, stendin hazırlanması, dizaynı və quraşdırıl-
ması, nümayiş etdiriləcək məhsulların daşınması) həyata keçirir.

Fərmanla təsdiq olunmuş qaydaya əsasən beynəlxalq sərgi və
ya yarmarkaların keçirildiyi məkanda yerin icarəsinə, stendin
hazırlanması, dizaynı və quraşdırılmasına, nümayiş etdiriləcək
məhsulların daşınmasına çəkilən xərclər fərdi qaydada iştirakla
bağlı ixracatçılara ödənilən dəstək məbləğinə daxil edilmişdir.

Eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən “Made in
Azerbaijan” rəflərinin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan xarici
ölkələrdə fəaliyyət göstərən mağazaların, o cümlədən rüsumsuz
ticarət mağazalarının siyahısı, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi
və ticarət əlaqələri, Azərbaycan məhsullarının ixrac potensialı
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müəyyən edilir. Bu prosesdə nazirliyin müəyyən etdiyi məsələ-
lərdə, ixracatçılardan daxil olmuş müraciətlər də xüsusi nəzərə
alınır. Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən mağazalarda, o cümlədən
rüsumsuz ticarət mağazalarında “Made in Azerbaijan” rəflərinin
yerləşdirilməsi ilə bağlı ödənilən dəstək məbləğinə yerlərin icarəyə
götürülməsi və idarə olunması, həmin rəflərdə yerləşdiriləcək
malların daşınması və gömrük rəsmiləşdirilməsi xərcləri daxildir.

Milli brendin ixracının stimullaşdırılması məqsədilə xarici
ölkələrdə reklam fəaliyyətinin aparılması dövlətin bu istiqamətdə
növbəti tədbiridir. Belə ki, İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən “Made
in Azerbaijan” brendinin təşviq ediləcəyi xarici ölkələr, həmin
ölkələrdə reklam yerləşdiriləcək ictimai yerlər və kütləvi infor-
masiya vasitələri müəyyən edilir. Burada dövlət tərəfindən ödəni-
lən xərclərə, xarici ölkələrin ictimai yerlərində və kütləvi infor-
masiya vasitələrində “Made in Azerbaijan” brendinin təşviq edil-
məsi ilə bağlı ödənilən dəstək məbləğinə reklam kampaniyalarının
aparılması ilə bağlı xərclər də aiddir [2].

Nəticədə qeyd etmək lazımdır ki, hər bir ölkə milli bren-
dinin formalaşdırılmasında öz inkişaf xüsusiyyətlərindən asılı
olaraq model tətbiq edir. Yəni milli brendin yaradılmasında
konkret olaraq tətbiq edilən model mövcud deyil. Milli brendin,
mikro səviyyədə qəbul edilən məhsul brendindən əsas fərqi ondan
ibarətdir ki, milli brendin daha böyük kütləni əhatə etdiyi üçün
burada məqsəd sırf iqtisadi dividenddən ibarət deyil. Milli brendin
yaradılmasında əsas hədəf ölkəyə maliyyə axınlarının artırılması
ilə yanaşı, ölkənin beynəlxalq müstəvidə müsbət imicinin yaradıl-
ması və ölkə haqqında xarici ölkələrdə müsbət fikirlərin forma-
laşdırılmasıdır. Nəticə etibarilə isə bunlar öz növbəsində ölkənin
iqtisadi mənfəətinin təmin olunmasında, ölkəyə xarici investisiya
cəlb olunmasında və ixracatın diversifikasiya olunmasında vacib
amillər kimi çıxış edir.
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   Ərzaq təhlükəsizliyi probleminə iki rakursdan - qlobal və
lokal rakurslardan yanaşmaq lazımdır. Ərzaq təhlükəsizliyinə
qlobal rakursdan yanaşma bütövlükdə dünyanın ərzaqla təminatı
məsələsini vacib edir. Bu baxımdan dünyanın ərzaqla təminatının
əsas mənbəyi kənd təsərrüfatının inkişafıdır. Dünyanın bütün
əhalisinin sağlam həyat və fəaiyyətini təmin etmək və onları
keyfiyyətli ərzaqla təmin etmək üçün dünyanın malik olduğu re-
surslardan səmərəli istifadə etmək və kənd təsərrüfatının inkişa-
fına innovativ  yanaşmaq lazımdır. Ərzaq təhlükəsizliyinə lokal
rakursdan, məsələn, bir ölkə və ya hər hansı ölkənin ayrıca götü-
rülən bir rayonu rakursundan yanaşanda ərzaq təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi üçün kənd təsərrüfatının yeganə mənbə olması öz
aktuallığını itirir. 1996-cı ildə Dünya Ərzaq Sammitində Ərzaq
təhlükəsizliyi üçün verilən tərif də onun lokal mahiyyətini əks
etdirir: “Ərzaq təhlükəsizliyi fərqin, ev təsərrüfatının, ölkənin,
regionun və dünyanın bütün insanlarının aktiv və sağlam həyatı və
fəaliyyəti üçün kifayət qədər həcmdə, təhlükəsiz və keyfiyyətli
ərzaq əldə etmək imkanının fiziki və iqtisadi cəhətdən olma-
sıdır”(1)

   Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi probleminə də lokal ra-
kursdan yanaşmaq lazımdır. Belə ki, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı
sahələrinin inkişaf etdirilməsi nə qədər vacib olsa da ərzaq
təhlükəsizliyinin təminatı məsələlərini yalnız kənd təsərrüfatının
inkişafı ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Çünki Azərbaycanın dünya
təsərrüfat sisteminə qoşulması istənilən iqtisadi fəaliyyətdə “dəyər
zəncirinə qoşulma” məsələsini daha aktual edir. Azərbaycanın
iqlim şəraiti nə qədər yaxşı olsa belə bilik tutumlu iqtisadi
sahələrin inkişaf etdirilməsi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf
etdirilməsinə nisbətən daha perspektivli görsənir. Lakin hazırda
kənd təsərrüfatın inkişafını innovativ və texnoloji əsaslarla yenidən
qurulması onun məhsuldarlığını da artıra bilər.

  “The Economist Intelligence Unit”-tərəfindən hazırlanan Qlo-
bal Ərzaq Təhlükəsizliyi İndeksi də ərzaq təhlükəsizliyi proble-
minə məhz lokal mənada yanaşmanı əks etdirir. Heç şübhəsiz ki,
bu indeksin hazırlanmasında istifadə edilən indikatorlar  arasında
kənd təsərrüfatının inkişafını əhatə edən bir neçə indikator var. Elə
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ona görə də bu və ya digər ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin QƏTİ
əsasında qiymətləndirilməsi kənd təsərrüfatının rolunu müəyyən
etməyə imkan verir.

“Ərzağın əldə edilməsinin mümkünlüyü” göstəricisi və
onun tərkib hissələri

Ərzq təhlükəsizliyinin üç əsas aspektindən birincisi
“ərzağın əldə edilməsinin mümkünlüyüdür”. Belə ki, ərzaq ölkədə
bol ola bilər, amma əhalinin müəyyən hissəsinin onu əldə etməsi
üçün maddi imkanı olmaya bilər. Yaxud əhalinin gəlirləri azdırsa,
ərzaq istehlakına xərclənən vəsaitin payı ümumi xərclərdə arta
bilər. Bu isə getdikcə, digər istehlak mallarının əldə edilməsinə  və
vacib xidmətlərdən, məsələn, təhsil və səhiyyə xidmətlərindən
bəhrələnməyə çətinliklər yarada bilər. Digər tərəfdən, əhalinin
gəlirləri azaldıqca və əksəriyyətin alıcılıq qabiliyyəti aşağı
düşdükcə əldə edilən ərzağın keyfiyyətində də ciddi dəyişikliklər
baş verə bilər. Daha az xərclə vacib ərzaq mallarını əldə etmək
üçün daha az keyfiyyətli ərzaqlara tələbat arta bilər. Məsələn,
bazarda eyni zamanda müxtəlif ölkələrdən idxal olunan makaron
məhsulları varsa, gəlirin çox olduğu hallarda əhalinin əksər hissəsi
daha keyfiyyətli makaron məhsullarının alışına üstünlük verəcək.
Gəlirlər azaldıqca keyfiyyətsiz və ucuz makaron məhsullarının alış
həcmi də artır. Bunu ölkəyə idxal edilən ərzaq məhsullarının təkcə
nomenklaturasını deyil, həm də hansı ölkədən idxal edilməsini
analiz etməklə müəyyən etmək olar. Məsələn, 1992-2000-ci illərə
qədər Azərbaycanda əhalinin gəlirləri az olduğundan və ərzaq
xərclərinin istehlak xərclərində payı çox yüksək olduğundan
bazarda satışı üstünlük təşkil edən ərzaq məhsulları əsasən İrandan
idxal edilirdi. Çünki bu məhsulların həm keyfiyyəti, həm də
qiyməti Avropa İttifaqından, hətta Türkiyədən idxal edilən mallar-
dan aşağı idi. Sonrakı dönəmdə əhalinin gəlirlərinin, həmçinin
istehlak  xərclərinin artması əhalini daha keyfiyyətli məhsullar
almağa sövq etdi. Beləliklə, ərzaq təhlükəsizliyinin əsas aspektləri-
nindən bir olan “ərzağın əldə edilməsinin mümkünlüyü” aspekti
keyfiyyətli ərzaq məhsullarının əldə edilməsi üçün əhalinin nə
dərəcədə maddi imkanının olmasını xarakterizə edir.
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Qrafik 1
Dünyada və Azərbaycanda ev təsərrüfatlarının  ümumi

xərclərinin müqayisəsi

“Ərzağın əldə edilməsinin mümkünlüyü” göstəricisi
istehlakçıların ərzağı əldə etmək imkanını, qiymət dəyişməsinə
onların  həssaslığını, qiymət dəyişmələri baş verərkən  isteh-
lakçılara kömək edə bilən proqramların olmasını dəyərlən-
dirir.   Bu göstərici  6 indikatorla ölçülür. Qlobal ərzaq təhlükə-
sizliyi indeksinin hesablanması metodologiyasında  “Ərzağın əldə
edilməsinin mümkünlüyü” göstəricisinə 40%-lik  çəki verilir.
Onun tərkib hissəsi olan indikatorlara, yəni “ərzaq istehlakı xərc-
lərinin ev təsərrüfatı xərclərində payı”, “qlobal yoxsulluq səviy-
yəsindən aşağı olan əhalinin ümumi əhali sayında payı”,
“adambaşına ÜDM həcmi”, “kənd təsərrüfatı məhsullarına
qoyulan idxal tarifləri”, “ərzaq təhlükəsizliyi proqramının olması”
və “fermerlərin maliyyəyə çıxış imkanının olması” indikatorlarına
uyğun olaraq, 22,2%, 20,2%, 22,2%, 10,1%, 14,1%, 11,1%
çəkiləri verilir.  Ayrı-ayrı indikatorların ballarına və onlara verilən
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çəkilərə görə “Ərzağın əldə edilməsinin mümkünlüyü” göstə-
ricisinin son balı hesablanır:

YN=                     (1)

burada YN- QƏT-nın normallaşmış aspektləri, -
indikatorların normallaşmış qiymətləri ,

 çəkidir.
İndikatorlar üzrə normallaşmış qiymət-  isə

indikatorların mümkün maksimum (  ) və mümkün mini-
mum( ) mütləq qiymətlərindən aşağıdakı düsturla alınır.

                                      (2)

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi “Ərzağın əldə edilməsinin
mümkünlüyü” göstəricisinin tərkib hissəsi olan 6 indikatordan
yalnız ikisinin, yəni “kənd təsərrüfatı məhsullarına qoyulan idxal
tarifləri” indikatorunun və “fermerlərin maliyyəyə çıxış imkanının
olması” indikatorlarının birbaşa kənd təsərrüfatı iqtisadi fəaliyyət
sahəsi ilə birbaşa əlaqəsi var. Digər dörd indikatorun heç biri kənd
təsərrüfatı iqtisadi fəaliyyət sahəsi ilə birbaşa əlaqəli deyil. Lakin
bu indikatorların da dolayısı ilə kənd təsərrüfatı iqtisadi fəaliyyət
sahəsi ilə əlaqəsi inkaredilməzdir.  Məsələn, kənd təsərrüfatında
yaradılan əlavə dəyər  adambaşına ÜDM-un həcminə də təsir
göstərir. Yaxud kənd təsərrüfatı daha çox əmək tutumlu olduğun-
dan onun geniş inkişafı əhalinin kənd regionlarında yaşayan
hissəsinin işlə təminatına şərait yaradır.

“Ərzağın əldə edilməsinin mümkünlüyü” göstəricisinin hər
bir indikatorunun kənd təsərrüfatı iqtisadi fəaliyyət sahəsi ilə
əlaqəsinin araşdırılması ərzaq təhlükəsizliyinin möhkəmlədirilmə-
sində kənd təsərrüfatının rolunun daha dəqiq qiymətləndirilməsinə
imkan verə bilər.
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· “Ərzağın əldə edilməsinin mümkünlüyü” göstəricisinin
birinci indikatoru “ərzaq istehlakı xərclərinin ev təsərrüfatı
xərclərində payı” indikatorudur.

Bu indikator əhalinin cəmi gəlirləri ilə birbaşa əlaqəlidir və
rifah səviyyəsini müəyyən qədər ifadə edir. Hansı ev təsərrüfatında
gəlirlər çoxdursa, istehlak xərcləri də çox olur. Eləcə də hansı
ölkədə orta hesabla ev təsərrüfatlarının gəliri daha yüksəkdirsə
ərzağa xərclənən hissə ümumi istehlak xərclərində daha az paya
malik olur. Lakin ərzaq xərclərinin payı ümumi istehlak
xərclərində müəyyən həddə qədər arta bilir. Çünki digər mühüm
xərclər də, məsələn, səhiyyə xərcləri də var. Yoxsul ailələr ərzaq
xərclərini elə həddə qədər artıra bilir ki, digər mühüm xərcləri də
ödəmək mümkün olsun. Məsələn, kommunal xərclər və zəruri
geyimə sərf edilən xərclər də mühümdür.

Beləliklə, hər bir ölkədə “minimum istehlak səbəti”  və onun
“daxilində” ərzaq üçün  minimum hədd var ki, fiziki cəhətdən
yaşamaq üçün bu xərclərin ərzağa sərf edilməsi zəruridir. Bu
anlayış əsasən keçmiş SSRİ məkanında daha çox istifadə edilir.
Çünki SSRİ dağılandan sonra postsovet ölkələrində yoxsulluq
səviyyəsi kəskin artdı. İqtisadi geriləmə, işsizlik, yoxsulluq bu
ölkələrin əhalisini real olaraq iqtisadi təhlükə qarşısında qoydu.
Belə şəraitdə insanların fiziki cəhətdən yaşamasını və minimum
şəraitdə həyat fəaliyyətini davam etdirməsi üçün ölkələr
“minimum istehlak səbəti” adlanan elə hədd müəyyən etməyə cəhd
etdilər ki, bu minumumun təmin edilməsi dövlətin iqtisadi
təhlükəsizliyi qorumaq üçün “qırmızı” xətti hesab edilə bilər.
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yunkturunda baş verən dəyişikliklərə aktiv reaksiya göstərmək
imkanları baxımından əlavə rəqabət üstünlüklərinə malikdir. Bu
məsələlərin reallaşdırılması sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına
bilavasitə təsir göstərən hüquqi və iqtisadi mühit amillərindən
bilavasitə asılıdır. Həmin amillər mülkiyyət mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq bu və ya digər təsərrüfat subyektinin fəaliyyətində
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дополнительные конкурентные преимущества. Осуществле-
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Giriş

Bazar iqtisadi münasibətlər sisteminin inkişafı, ilk növbədə
rəqabət mühiti şəraitində sahibkarlıq qurumlarının səmərəli
fəaliyyət göstərməsini səciyyələndirir. Sahibkarlıq subyektlərinin
səmərəli fəaliyyəti istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri ilə
xarakterizə olunur. Bu baxımdan istehsal prosesinin nəticələrinin
yüksək olması, eləcə də istehsal və xidmət sahələrində və satış
sferasında fəaliyyət göstərən sahibkarlıq qurumlarının səmərəli
fəaliyyət göstərməsi, istehsal sahələrinin genişləndirməsinə stimul
yaradır. Bütövlükdə sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticəsindən mənfəət
əldə edilməsi, azad rəqabət şəraitində sahibkarlıq fəaliyyətinin
iqtisadi dayanıqlığını şərtləndirir. İstehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin
nəticələrinin səmərəliliyi əslində sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişa-
fına bu və ya digər dərəcədə təsir göstərir. Aşağı mənfəət əldə
edildiyi şəraitdə, sahibkarlıq qurumları gələcəkdə reallaşdıracağı
investisiya layihələrini və eləcə də bazarlara daxil olma və eləcə də
məhsul istehsalının həcmini artırılmasına istiqamətlənmiş təd-
birləri gerçəkləşdirmək iqtidarında olmayacaqdır. Mənfəətin
həcminin artdığı zamanda isə əlavə fəaliyyət sahələrinə investisiya
qoyuluşunu təmin etmək, eləcə də bu sahədə çalışan işçilərin gəlir-
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lərini artırmaq istiqamətində zəruri tədbirlər də gerçəkləşdirmək
mümkün ola bilər. Bu baxımdan sahibkarlıq fəaliyyətinin qarşı-
sında duran başlıca məqsəd, ilk növbədə gəlirlərin artırılmasından
nail olmaqdan ibarətdir.

Sahibkarlıq gəlirlərinin artırılması təsərrüfat subyektində
istehsal edilən məhsulların və xidmətlərin çeşidinin artırılmasından
və eləcə də istehsalın rəqabət qabiliyyətinin artırılmasından
bilavasitə asılıdır. Məhsulun çeşidinin yüksəldilməsi, ilk növbədə
istehsalçının daxili və xarici bazarda daha geniş məkana, daha
doğrusu xüsusi çəkiyə malik olması deməkdir. Məhz belə bir
şəraitdə yüksək keyfiyyətli məhsulun daxili bazarda reallaşdırdığı
şəraitdə, onun çeşidinin artıq olduğu şəraitdə istehsalçı daha çox
mənfəət əldə etmək imkanına malik olacaqdır. Belə bir şəraitdə
istehsalçının istehsal etdiyi məhsulun xidmətlərin rəqabət qabiliy-
yətinin yüksəldilməsi də bilavasitə mühüm rola malikdir.

Araşdırmalar göstərir ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticəsi
kimi təsərrüfat subyekt-lərinin daha çox gəlir əldə etməsi, eyni
zamanda istehlakçıların alıcılıq qabiliyyətindən bilavasitə asılıdır.
Bu baxımdan istehlakçıların alıcılıq qabiliyyətin yüksək olduğu
şəraitdə, onların reallaşdırılması imkanları daha da yüksəlir, bu da
əslimdə sahibkarlıq fəaliyyətinin təsərrüfat dövriyyəsinin sürətlən-
məsinə əlverişli şərait yaradır.

             Kiçik sahibkarlığın inkişafında dövlətin rolu
Dünya praktikasında dövlətin iqtisadi proseslərə müda-

xiləsi də sahibkarlığın inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Araş-
dırmalar göstərir ki, iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi heç də tən-
zimləmə prosesi ilə məhdudlaşmır. Daha doğrusu vergilər, subsi-
diyalar nəticə etibarilə iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin tam mə-
nası ilə sərhədlərini əhatə etmir. Bundan əlavə dövlət sahibkarlığın
demək olar ki, ictimai tələbatın ödənilməsində əhəmiyyətli rol
oynayır [1]. Ümumiyyətlə müasir şəraitdə dövlət bazar münasibət-
lərinin mühüm subyekti kimi çıxış edir. Bu baxımdan dövlətin
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması yol verilən hallardan hesab
edilir və bazar münasibətlərinin bütün sferalarında dövlət sahib-
karlığının həyata keçirilməsi məqbul hesab edilir.
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Sahibkarlığının mövcud vəziyyətini və inkişaf meyllərini
tədqiqi nəticəsində belə qənaətə gəlmək olar ki, bu proses əslində
iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinin mühüm
vasitəsi hesab edilir. Sahibkarlığın miqyası, ilk növbədə ölkənin
milli-təbii xüsusiyyətlərindən və eləcə də mövcud ənənələrindən
bilavasitə asılı olur. Təhlil göstərir ki, xüsusilə keçid iqtisadiy-
yatını yaşayan ölkələrdə sahibkarlığın əhəmiyyəti və rolu xüsusilə
yüksəkdir. Bu ilk növbədə aşağıdakı amillərlə əlaqədardır:

- sahibkarlıq fəaliyyətində dövlətin iştirakı, ilk növbədə
transformasiya prosesində sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli
şəkildə reallaşdırılması və eləcə də bu prosesə dövlət təminatının
verilməsi ilə sıx əlaqədardır;

- xüsusi sektorun zəif xarakter daşıması, xüsusi hallarda
geniş təkrar istehsal prosesini reallaşdırmağa imkan vermir və bu
baxımdan dövlətin mövcud resursları çərçivəsində sahibkarlıq
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, eyni zamanda daxili bazarda
bolluğun yaradılmasına da, bu və digər şəkildə xidmət edir. xüsusi
kapital bir sıra səbəblərdən, o cümlədən investisiyaların ödənilmə-
sini uzunmüddərli xarakter daşıması baxımından istehsal sferasına
yönəlmir;

- qeyri-rentabelli müəssisələrin mövcudluğu, ilk növbədə
maliyyə sanasiyaları və texniki modernləşmə tələb edir.

Kiçik sahibkarlığın əsas üstünlükləri:
Araşdırmalar göstərir ki, müasir bazar iqtisadiyyatı şərai-

tində kiçik müəssisələr, bütövlükdə təsərrüfat sisteminin mühüm
elementləri kimi qalmaqdadır. Bu isə cəmiyyətin iqtisadi siste-
mində kiçik biznesin rolunun dəyişməsi ilə sıx əlaqədardır. Bu
həm də bazar tələbatının dəyişməsi və elmi-texniki tərəqqinin
yüksək inkişaf xüsusiyyətləri ilə şərtlənir. Qeyd etmək lazımdır ki,
kiçik sahibkarlığın inkişafını və eləcə də onun üstünlüklərini
aşağıdakı amillər şərtləndirir:

- az kapital tutumlu texnologiyalar kiçik sahibkarlığın
inkişafında əhəmiyyətli faktor sayılır və bütün bunlar demək olar
ki, daxili kooperasiyanın mürəkkəb xarakter daşıdığı istehsal
prosesində əhəmiyyətli rola malik olur;
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- informasiya texnologiyalarının tətbiqi, ilk növbədə
idarəetmə sisteminin mürəkkəbləşməsi olmadan istehsal prosesinin
idarəedilməsinin yaxşılaşdırılmasına imkan verir;

- elmi-texniki tərəqqinin inkişafı şəraitində rəqabət
üstünlükləri kifayər qədər yüksək olur. Bunlara kisik müəssisələr,
bazar konyunkturunun və eləcə də texnologiyaların dəyişməsinə
kifayət qədər çevik reaksiya göstərmək imkanına malikdir;

- kiçik sahibkarlıq fəaliyyəti risklərə kifayət qədər səmərəli
reaksiya göstərmə imkanına malikdir və eyni zamanda
sahibkarlığın bu növü demək olar ki, tam mənası ilə innovasiya
hesab edilir və müvəffəqiyyətin əldə edilməsində başlıca forma
kimi qəbul edilir;

- ətraf mühitin mühafizəsi baxımından kiçik müəssisələrin
rolu əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Belə ki, iri müəssisələrdə
istehsal tullantılarının yüksək olması onların emalını tələb edir;

- əhalinin maddi rifahının yüksəldilməsi ilk növbədə
tələbin fərdiləşməsi ilə sıx əlaqədardır. Bütün bunlara təbii ki,
kiçik müəssisələrdə istehsal edilən məhsullar daha çox uyğun gəlir.

Qeyd edilən amillər,  ilk  növbədə ona  gətirib  çıxarır  ki,  iri
müəssisələr əhəmiyyətli dərəcədə son zamanlar səmərəli rəqabət
üstünlüklərini qoruya bilmirlər. Əksinə kiçik biznesdə istehsal
xərclərinin aşağı salınması baxımından özünəməxsus rəqabət
üstünlüklərinə malikdir. Eyni zamanda kiçik sahibkarlıq qurumları
istehsal çevikliyinə və eləcə də bazar konyunkturunda baş verən
dəyişikliklərə aktiv reaksiya göstərmək imkanları baxımından
əlavə rəqabət üstünlüklərinə malikdirlər [2]. Araşdırmalardan belə
qənaətə gəlmək olar ki, son zamanlar kiçik sahibkarlıq qurumları
həm də yeni sosial statuslara da malikdir. Bu ilk növbədə onların
fəaliyyətinin dövlət və cəmiyyət tərəfindən geniş şəkildə
dəstəklənməsi ilə sıx əlaqədardır.

Ümumiyyətlə son illər kiçik sahibkarlığın iqtisadiyyatda
rolu kifayət qədər keyfiyyət dəyişikliklərinə məruz qalmışdır. Belə
ki, müasir şəraitdə kiçik sahibkarlar bazar konyunkturunda baş
verən dəyişikliklərə reaksiya göstərməklə yanaşı, eyni zamanda
işgüzar təsərrüfat tsiklində baş verən dəyişikliklərə də çevik
şəkildə uyğunlaşır. Artıq kiçik sahibkarlıq qurumları innovasiya
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proseslərinin aktiv iştirakçısı kimi çıxış edir və elmi-texniki
tərəqqinin istehsalata tətbiqində mühüm rola malikdir. Sahibkar-
lığın inkişafı baxımından kiçik sahibkarlıq qurumları istər sosial,
istərsə də iqtisadi planda daha çox mütərəqqi xarakterə malikdir
[3].

Kiçik sahibkarlığın əsas üstünlükləri:
Araşdırmalardan belə qənaətə gəlmək olar ki, təsərrüfat

təcrübəsində kiçik sahibkarlıq qurumlarının diaqnostikasının
statistik prinsiplərindən istifadə edilir. Bu baxımdan kiçik
sahibkarlığı xarakterizə edən kriteriya əlamətləri kimi, ilk növbədə
bu sahədə fəaliyyət göstərən işçilərin sayı, eləcə də təsərrüfat
dövriyyəsinin həcmi və aktivlərin dəyəri əsas götürülür. Lakin onu
da nəzərə almaq lazımdır ki, bu cür yanaşma statistik uçot baxı-
mından əhəmiyyətli hesab edilir. Eyni zamanda adı çəkilən əlamət-
lər, bütövlükdə kiçik sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
ilə bağlı spesifik amil kimi səciyyələnmir. Onu da nəzərə almaq
lazımdır ki, adı çəkilən kriteriyaların toplusu və eləcə də digər
keyfiyyət parametrləri ilk növbədə, milli spesifika ilə əsaslan-
malıdır. Belə ki, kiçik sahibkarlığın inkişafını xarakterizə edən
mülkiyyət əlamətləri kimi bir ölkədə məşğul olan işçilərin sayı,
digər ölkədə isə təsərrüfat dövriyyəsinin həcmi və sair əsas
götürülür.

Araşdırmalar göstərir ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli
şəkildə reallaşdırılması zəruri, hüquqi və iqtisadi mühit amillə-
rindən bilavasitə asılıdır. Bu baxımdan sahibkarlıq fəaliyyəti
mülkiyyət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bu və ya digər təsər-
rüfat subyektinin fəaliyyət göstərməsinə təsir göstərən şərtlərin və
amillərin məcmusu və dəyişən şəraitə adekvat reaksiya göstər-
məsini xarakterizə edir.

Məlum olduğu kimi, xüsusilə iqtisadiyyatın liberallaşdığı
şəraitdə mülkiyyət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün sahib-
karlıq qurumları xarici mühitin də aktiv təsirinə məruz qalırlar. Bu
baxımdan sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsində xarici
mühit amili burada kifayət qədər önəmli təsir daşıyır.
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Sahibkarlığın xarici mühit amilləri, ilk növbədə müəs-
sisənin fəaliyyətindən asılı olmayaraq ətraf mühitdə yaranan dəyi-
şikliklərin, o cümlədən mövcud şəraitin və amillərin sahibkarlıq
subyektlərinin təsərrüfat fəaliyyətinə təsirini özündə əks etdirir.
Təhlil göstərir ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin xarici mühit amilləri
mülkiyyət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq təsərrüfat subyekt-
lərinin fəaliyyətinə bir sıra hallarda zərərli təsir imkanlarına
malikdir. Bu təsir imkanlarının neytrallaşdırılması üçün ilk növ-
bədə sahibkarlıq subyektlərinin səmərəli qərarlar qəbul etməsi,
eləcə də dövlətin iqtisadi siyasəti çərçivəsində xarici mühitin
zərərli təsirlərini neytrallaşdırılması vacibdir.

Təbii ki, bazar münasibətləri şəraitində fəaliyyət göstərən
hər bir təsərrüfat subyekti xarici mühitin təsirini davamlı olaraq
hiss edir və xarici mühitin mövcud vəziyyətinin dəyişməsi ilə bağlı
prosesləri də izləməlidir. Xüsusilə, xarici mühit amillərinın
sistemli təhlili həyata keçirildiyi şəraitdə bu zaman baş verən
zərərli təsirlərin səmərəli şəkildə neytrallaşdırılması ilə bağlı
tədbirlər həyata keçirmək mümkündür. Xarici mühit amillərinın
təsnifləşdirilməsi zamanı əslində onun çoxşaxəli və eyni zamanda
müxtəlif prinsiplərə malik olduğunu qeyd etmək mümkündür.
Təsnifləşdirilmə apararkən ilk növbədə sahibkarlığın xarici mühit
amillərinın birbaşa və dolayı təsir imkanlarına malik olan faktorlar
kimi xarakterizə etmək olar. Sahibkarlığın xarici mühit amillərinı
aşağıdakı dörd faktor kimi araşdıra bilərik:

- bazar münasibətlərinin xarakteri və mövcud vəziyyəti;
- mülkiyyət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq sahibkarlıq

subyektlərinin təsərrüfat əlaqələri;
- ümumi iqtisadi amillər;
- sahibkarlıq mühiti.
Araşdırmalardan belə qənaətə gəlmək mümkündür ki,

sahibkarlıq fəaliyyətinin xarici mühit amilləri iqtisadiyyatın sahə
quruluşundan asılı olaraq təsir imkanına malikdir.

Məlum olduğu kimi dünya əmtəə bazarında və eləcə də
bütövlükdə dünya bazarında baş verən dəyişikliklər ayrı-ayrı
təsərrüfat subyektlərinin təsərrüfat fəaliyyətinə əhəmiyyətli təsir
göstərir. Nəzərə almaq lazımdır ki, ayrı-ayrı təsərrüfat subyektləri,
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bütövlükdə xarici mühitə uyğunlaşma ilə bağlı çox müxtəlif forma
və metodlardan istifadə edirlər. Hər bir ölkədə sahibkarlıq sub-
yektlərinin xarici mühit amillərina uyğunlaşması ilə bağlı istifadə
etdikləri forma və metodlar, demək olar ki, çoxvariantlı xarakter
daşıyır və bir qayda olaraq konkret iqtisadi şəraitdən, ənənələrdən,
eləcə də onların xarici bazara uyğunlaşma dərəcəsində və digər
çoxsaylı faktorlardan asılıdır. Ayrı-ayrı məhsul növlərinin isteh-
salının səmərəliliyin və rentabelliyin hesablanmasının, eləcə də
təsərrüfat subyektlərinin araşdırılmasına əsaslanan daxili və xarici
mühit amillərinın təhlili, nəticələri qiymətləndirməyə imkan verir
və bütün bunlar elmi-texniki tərəqqinin ən yeni nailiyyətlətinin
davamlı olaraq istehsalda tətbiqinə təsir göstərir.

Nəticə

Qeyd edilənlər kiçik sahibkarlığın inkişafı istiqamətində
aşağıdakı tədbirlərin reallaşdırılmasını önə çəkir:
- müasir şəraitdə kiçik sahibkarlığın inkişafına təsir edən amillərin
kompleks şəkildə nəzərə alınması;
- ixtisaslaşma istiqamətindən asılı olaraq kənd təsərrüfatında kiçik
sahibkarlığın inkişaf prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi;
- infrastruktur sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi;
- kiçik sahibkarlıq qurumlarının xarici bazarlara çıxış imkanlarının
stimullaşdırılması;
- kiçik sahibkarlığın maliyyə resurslarına olan ehtiyaclarının
ödənilməsi üçün bu sahədə tələbatın müəyyən edilməsi və
tələbatın ödənilməsi tədbirlərinin reallaşdırılması;
- sığorta sisteminin tətbiqinin genişləndirilməsi və təkmilləş-
dirilməsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi.
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Aqrar sektorda təsərrüfatların iriləşməsi və sahibkarlığın
inkişafının bəzi aspektləri

Enlargement  of farms and some aspects of
entrepreneurship  development in the agrarian sector

Некоторые аспекты развития предпринимательства и
укрупнение хозяйств  и аграрном секторе

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan aqrar sferasında iri təsər-
rüfatların formalaşması məsələlərinin bəzi aspektləri təhlil olunur
və xarici təcrübə əsasında göstərilir ki, bu baxımdan öncə
torpaqların təmərküzləşməsi lazımdır.Təhlillər əsasında aşkarlanır
ki, bu baxımdan torpaq vergisinin əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləş-
dirilməsi lazımdır.Təklif olunur ki, istifadə olunan kənd təsərrüfatı
torpaqları üçün vergi torpağın bazar dəyərinin 0,1% həddində,
istifadə olunmayan torpaqlar üçün 2% həddində müəyyən edilsin.
Təyinatı dəyişdirilən torpaqların sahibkarlarına 10% həddində
sanksiyalar tətbiq olunsun.

Açar sözlər: təsərrüfatların iriləşməsi, torpaqların
təmərküzləşməsi,xarici təcrübə, torpağın bazar qiyməti, torpaq
vergisi.

Резюме: В статье исследованы вопросы формирования
крупных аграрных хозяйств в Азербайджане и на основе
зарубежного опыта показано, что с этой целью сначала нужна
концентрация мелких земельных участков. На основе анали-
зов выявляется, что в связи с этим, необходима значительная
потребность в повышении налога на землю. Предложено, что
для используемых сельскохозяйственных земель необходимо
применять 0,1% налог от рыночной цены земли, а для
неиспользуемых сельскохозяйственных земель ставка налога
должна повыситься до 2%. Также предложено, что необ-
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ходимо применять 10% санкции для собственников земель,
которые не используются по назначению.
           Ключевые слова: укрупнение хозяйств, концентрация
земель, зарубежный опыт, рыночная цена земли, земельный
налог.

   Abstract: The article analyzes some aspects of formation
large-scale enterprises in Azerbaijan's agrarian sphere and based
on foreign experience it is indicated that firstly, the land should be
concentrated. Based on the analysis, in this respect land tax should
be  substantially  improved.  It  is  proposed  that  the  tax  for
agricultural lands be determined at a rate of 0.1% of the market
value of the land and 2% for the unused lands. Sanctions should be
imposed at a rate of 10% on land owners whose designation has
been changed.

   Keywords: enlargement of farms, concentration of lands,
foreign experience, market price of the land, land tax.

Bəllidir ki, aqrar bazarda qiymətlər təkcə təminatlı və ya
tədarük qiymətlər sisteminin tətbiqi ilə, innovasiya proseslərinin
dinamizmi ilə müəyyən olunmur və aqrar sahibkarlığın mənfəət
artımına yalnız bu faktorlar təsir etmir. Aqrar sektorun tələbatına
müvafiq resursların - xammal, material, maliyyə və s. resursların
qiyməti də bu baxımdan mühüm təsirə malikdir və öncə qeyd
edildiyi kimi, qiymət dispariteti aqrar sahibkarlığın inkişafında çox
mühüm maneədir. Şübhəsiz ki,  müasir şəraitdə aqrar sektora tələb
olunan bütün mal və xidmətlər  çeşidi üzrə metodlarla azaldılması
qeyri-mümkündür. Bu baxımdan dövlətin əsas təsir rıçağı subsidi-
yalar sistemi və aqrar məhsullara təminatlı, tədarük və s. qiymət-
lərin tətbiqidir. Amma resurs qiymətlərinin bahalığı nəticəsində
yaranan qiymət dispariteti təkcə belə iqtisadi mexanizmlər
hesabına aradan qaldırılmır. Bəzi mal və xidmətlər üzrə - məsələn,
maliyyə resurslarının qiymətləri üzrə birbaşa tənzimləmə mexaniz-
mindən istifadə mümkündür və labüddür. Yaxud dövlətin fəal
iştirakı ilə aqrar sektor üçün əhatəli və etibarlı sığorta sisteminin
formalaşdırılması da aqrar sektorun təkmil qiymət mexanizminin
formalaşdırılması baxımından əhəmiyyətsiz deyil. Amma aqrar
sektora  təsir göstərən dolayı faktorlar təkcə bu qeyd edilənlər
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deyil. Bütövlükdə aqrar sektorun inkişafında, o cümlədən, aqrar
sahibkarlığın inkişafında mühüm rol oynayan bir faktor  kənd
təsərrüfatı sferasında sahibkarlığın həcm strukturu ilə bağlıdır və
bu faktor aqrar qiymət mexanizminə təsir baxımından da
əhəmiyyətlidir.

Qeyd etmək gərəkdir ki, kənd təsərrüfatı sektorunda sahib-
karlıq subyektlərinin həcmi məsələsinin təhlilində, şübhəsiz ki, ən
mühüm məsələ sahibkarlıq subyektinin malik olduğu əvəzsiz
resursun – torpağın həcmi məsələsidir. Azərbaycan aqrar sekto-
runda əsas dominantlıq nə müxtəlif  kənd təsərrüfatı müəssisə-
lərinə, nə fermer təsərrüfatlarına məxsus deyil. Bu sektorda əsas
istehsalçı ailə kəndli təsərrüfatlarıdır və bu təsərrüfatların da ən
xarakterik cəhəti malik olduqları torpaq sahələrin, digər resursların
və istehsal həcminin kiçikliyidir.

Aydındır ki, minlərlə kiçik ailə kəndli təsərrüfatlarını
innovaiya məhsullarının potensial alıcıları hesab etmək mümkün
deyil.  Bəllidir ki, masştab effekti – “müəssisənin həcminin
artımında müəssisənin fəaliyyətinin effektivliyinin yüksəlməsi”
yalnız və yalnız optimal həcm daxilində reallaşır. Ötən əsrin II
yarısında möcüzəli templərlə inkişaf edən Yaponiyanın 90-cı
illərdən sonrakı geriləməsinin əsas səbəblərindən biri də arxaik
aqrar sektorun mövcudluğunun qorunması cəhdləri idi. Buna görə
də dünyanın ən inkişaf etmiş iqtisadiyyatlarından biri olan Yapo-
niya XX1 əsrin əvvələrində yenidən aqrar islahatlar aparmağa –
“kənd təsərrüfatı idarəedilməsinin stabilləşdirilməsi proqramını”
hazırlamağa və reallaşdırmağa məcbur oldu və proqramda “20
hektardan az torpağa malik olan təsərrüfatlara dotasiyaların
verilməməsi” nəzərdə tutuldu[1]. Belarus iqtisadçısı Şevelyevanın
araşdırmalarına görə “5750 hektar torpağa malik təsərrüfatlarda ən
aşağı maya dəyəri, 5900 hektara malik təsərrüfatlarda isə ən
yüksək mənfəət əldə olunur[2]. Əlbəttə ki, Belarus üçün optimal
olan həcm -5750-5900 hektar hər bir ölkə üçün etalon deyil, ancaq
hər bir ölkə üçün müsbət masştab effekti – “...uzunmüddətli
dövrdə müəssisənin həcminin artımına müvafiq olaraq məhsul
vahidinə məsrəflərin aşağı düşməsi” real bir vəziyyətdir[3].

Şübhəsiz ki, bu baxımdan Azərbaycandakı vəziyyət – hər bir
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ailə kəndli təsərrüfatına 1,7 və ya 1,9 hektar torpaq düşməsi və ya
təsərrüfatların 94,7%-nin 5 hektardan az torpağa malik olması
məqbul deyil[4,səh.51]. Yəni, kənd təsərrüfatı sahibkarlığının iri-
ləşməsi effektiv fəaliyyət, yüksək məhsuldarlıq, məsrəflərin nisbi
azalması, ardıcıl olaraq, istehsalçılar tərəfindən daha rəqabət-
qabiliyyətli qiymətlərin təklifi üçün mühüm amildir. Çünki iri
təsərrüfat bir çox daimi xərcləri nisbi azalda bilir, marketinq,
reklam və s. məsrəflərin aşağı salınmasını təmin edir, qabaqcıl tex-
nika və texnologiyadan istifadəni reallaşdırmağı bacarır. Kənd
təsərrüfatı istehsalında, effektivlik səviyyəsi arasında əlaqələr
dünya aqrar sferasında baş verən meyllərdən də aşkar seçilir.

Öncə dünyada müxtəlif  inkişaf səviyyəsinə malik iqtisadiy-
yatlarda və müxtəlif ölkələrdə təsərrüfatların torpaq həcminə görə
bölgüsünü nəzərdən keçirək.

Cədvəl 1.Təsərrüfatların malik olduğu torpaq sahələrinə
görə bölgüsü

1
ha-dan
az
məcmuya
%-lə

1-2
ha
%-
lə

2-5
ha
%-
lə

5-
10
ha
%-
lə

10-
20
ha
%-
lə

20-
50
ha
%-
lə

50 ha-
dan
yuxarı
%-lə

Zəif inkişaf
etmiş ölkələr

63 20 13 3 1 0 0

Ortadan aşağı
inkişaf etmiş
ölkələr

62 19 14 4 1 0 0

Ortadan
yuxarı inkişaf
etmiş ölkələr

27 15 27 13 8 6 5

Yüksək
inkişaf etmiş
ölkələr

34 18 15 9 7 7 9

Dünya 72 12 10 3 1 1 1
ABŞ - - 11 10 14 22 44
Böyük
Britaniya

- 14 9 11 13 21 32
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Yaponiya 68 20 9 1 1 0 0
Niderland 0 16 15 16 17 28 8
AFR 0 8 17 16 19 24 17
Hindistan 63 19 14 3 1 0 -

Mənbə: The state of food and agriculture 2011 table A2
p.111-116
          Şübhəsiz ki, cədvəl göstəriciləri öz-özlüyündə bir çox
məqamlara aydınlıq gətirir və bu göstəricilərə nəzərən xatırlama-
lıyıq ki, iri təsərrüfatların üstünlük təşkil etdiyi ölkələrdə - ABŞ,
Böyük Britaniya, Niderland kimi ölkələrdə yüksək inkişaf ili aqrar
sektor mövcuddur. Təkcə bir ölkə üzrə statistik faktlar bu cəhəti
tam təsdiqləyir. Niderland bu gün aqrar məhsullar ixracına görə
dünyada ABŞ-dan sonra П yer tutur və kənd təsərrüfatı məhsulla-
rının ixracı 2014-cü ildə 80,7 mld.dollar təşkil edib. Bu ölkədə
təkcə 2000-2010-cu illər ərzində 50-99 hektar torpağa malik olan
aqroholdinqlərin sayı 27,7 % artıb[5]. Yəni, dünyanın aqrar nə-
hənglərindən biri olan kiçik əraziyə malik bu ölkədə aqrar sferada
təsərrüfatların iriləşməsi bu gün də davam edir. Bundan başqa
dünya kənd təsərrüfat sektorunda məhsuldarlıq artımı ilə bağlı
göstəricilər də təsərrüfatların həcmi ilə səmərəlilik arasında çox sıx
əlaqələrin mövcudluğunu sübut edir.
Cədvəl 2 Dünya kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığının
artım templəri, %-lə

1961-
71

1971-
81

1981-
91

1991-
2001

2001-
2011

Aşağı inkişaf
etmiş ölkələr

0,8 0,3 -0,2 0,7 1,9

Ortadan aşağı
inkişaf etmiş
ölkələr

2,0 0,7 1,4 0,5 2,9

Ortadan yuxarı
inkişaf etmiş
ölkələr

2,2 1,6 1,3 3,7 3,5

Inkişaf etmiş
ölkələr

4,7 4,2 3,2 4,5 3,7

Dünya 1,7 1,0 0,4 1,7 2,1
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ABŞ 4,6 2,5 1,1 3,6 3,4
Böyük Britaniya 4,2 2,1 1,7 0,8 1,4
Yaponiya 6,7 6,5 3,6 4,5 6,5
Niderland 6,9 3,8 0,5 0,9 4,1
AFR
Hindistan 0,7 1,1 1,8 1,5 2,7

Mənbə: The State Food and agric. Tab.A3 p.117-123
Öncəki 2-cədvəlin göstəriciləri prinsipcə, təsərrüfat həcmi –

məhsuldarlıq qarşılıqlı əlaqələrini tam aşkara çıxarır, ancaq irəli
sürülən iddianın daha da əsaslandırılması üçün müxtəlif ölkələrdə
ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə məhsuldarlıq səviyyəsinə
də müqayisə etmək məqsədəuyğun olar. Nəzərə almaq lazımdır ki,
1960-cı ildən sonrakı dövr ərzində çox kiçik təsərrüfatların domi-
nant olduğu və təsərrüfatların iriləşməsinin zəif getdiyi ölkələrdə -
Yaponiya və Hindistanda da məhsuldarlıq templəri qənaətbəxş
olub. Ancaq eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki, yüksək templər
hələ məhsuldarlığın mütləq səviyyəsini xarakterizə etmir və bu
baxımdan ayrı-ayrı aqrar məhsullar üzrə məhsuldarlıq səviyyəsinin
öyrənilməsi vacibdir.

Cədvəl 3.Hər hektardan məhsuldarlıq səviyyəsi
Ölkələr Taxıl

ha/ton
Düyü Buğda Yağ

məhsulları
ABŞ 7,0 7,5 3,1 0,5
Hindistan 2,7 3,4 2,8 0,8
AFR 6,7 - - 1,9
Böyük Britaniya 7,0 - 7,7 1,3
Hiderland - -
Yaponiya - 5,2 - -

Mənbə:FAO hesabat 2011 səh.118-122
Bu göstəricilər artıq deyilənlərə tam aydınlıq gətirir və bəlli

olur ki, taxıl istehsalının məhsuldarlığında Yaponiya ABŞ-dan
kifayət qədər geri qalır və hətta ənənəvi düyü istehsalında ABŞ-a
çata bilmir. Yaxud bəlli olur ki, buğda istehsalında heç bir ölkə iri
təsərrüfatların dominant olduğu ABŞ-a çata bilmir.
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Beləliklə, vəziyyət əslində aydındır. Aydındır ki, ən müxtəlif
bəhanələr – kənd təsərrüfatı məşğulluğun azalmaması, kiçik və
orta biznesin rəqabətin güclənməsində oynadığı rol heç nəyi köklü
həll etmir.

Yəni, aqrar sektorda təsərrüfatların iriləşməsi sahibkarlığın
inkişafında, o cümlədən, ardıcıl olaraq, qiymət siyasətinin təkmil-
ləşməsində müstəsna rol oynayır. Bu baxımdan  növbəti bir sual
yaranır. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı subyektlırinin iriləşməsinə
necə nail olmalı?

Qeyd olunmalıdır ki, artıq Azərbaycan hökuməti aqrar
sektorda iri təsərrüfatların yaradılması istiqamətində fəaliyyət
aparır və torpaqdan səmərəli istifadənin əhəmiyyəti çoxdan nəzərə
alınırdı. 2011-ci ildə Azərbaycan NK iclasında prezident İ.Əliyev
demişdi ki, “...böyük fermer təsərrüfatları infrastrukturu yaradılsın
və bu işlərə böyük torpaq sahələri cəlb edilsin”[6]. Bu istiqamətdə
fəaliyyət artıq nəticələrini göstərməkdədir və prezident İ.Əliyev
düzgün olaraq, qeyd edir ki, “...biz bunun gözəl nəticələrini görü-
rük. Bu il iri fermer təsərrüfatlarında məhsuldarlıq orta məhsul-
darlıqdan iki dəfə çoxdur – 55 sentner... bu proses davam etdirilə-
cək. Birinci mərhələdə   4 min 8 yüz hektar torpaq sahəsi əhatə
edilmişdir. Indi icra edilən layihələr çərçivəsində 30 min hektar
torpaqda iri fermer təsərrüfatlar fəaliyyət göstərəcək” .

Beləliklə, iri təsərrüfatların formalaşması siyasəti reallaşdı-
rılır və hələlik bu məsələ torpaq dövriyyəsinə yeni resurslar cəlbi
hesabına gerçəkləşdirilir. Ancaq iriləşmənin digər istiqamətini də
şübhəsiz ki, mövcud xırda təsərrüfatların təmərküzləşməsi təşkil
etməlidir. Hökumət bu istiqamətdə də müəyyən işlər aparır və
torpaqların elektron kataloqunun hazırlanması prezident İ.Əliyevin
qeyd etdiyi kimi prinsipial olaraq, torpaqdan səmərəli istifadəni
reallaşdırmağa yönəlib: “Bu sadəcə statistika deyil. Bu məhsuldar-
lıqdır, bu aqrar siyasətimizdir”[6]. Yəqin ki, məsələnin mahiyyə-
tinin ən dəqiq izahı budur. Dəqiq olan budur ki, iri təsərrüfatların
formalaşması məhz effektiv aqrar sektorun yaranması üçün
lazımlıdır. Şübhəsiz ki, təsərrüfatların iriləşməsi heç də kiçik təsər-
rüfatların ləğvinə çalışmaq kimi dərk olunmamalıdır. Prezident
İ.Əliyevin söylədiyi kimi, dövlət bu təsərrüfatların da fəaliyətinə
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dəstək olmalıdır. Amma öncə göstərdik ki, 800 mindən ailə-kəndli
təsərrüfatının mövcudluğu heç də səmərəlilik artımına ardıcıl
olaraq, qiymətlərin nisbi və mütləq azalmasına, sahibkarlığın real
inkişafına zəmin yaratmır. Bu baxımdan cavab asan olmayan bir
sual yaranır.

Xirda təsərrüfatların bazasında iri təsərrüfatların yaranmasını
necə təmin etməli?

Əlbəttə ki, bu məsələdə administrativ yol demək olar ki,
mümkünsüzdür və yarasızdır. Dövlət tərəfindən xüsusi mülkiyyət
kimi verilən pay torpaqlarının hər hansı inzibati yollarla
sahiblərində geri alınması barədə danışmaq öz-özlüyündə kobud
bir səhv olardı. Bir çox ekspert mütəxəssislərin təklif etdiyi yol –
xırda təsərrüfatların könüllülük əsasında kooperasiya yaratması
ideyası da müasir mühitdə real nəticələrə gətirə bilməz. Nəzərə
almaq lazımdır ki, ölkədə sovet kolxoz quruluşunun da, İsrail
“kibuçlarının” da ideoloji əsası yoxdur və öncə göstərmişik ki,
dünyada aqrar kooperativlərin böyük əksəriyyəti istehsal deyil,
satış kooperativlıridir. Bu baxımdan, ən effektiv tədbir iqtisadi
rıçaqlardan istifadədir.

Təsərrüfatların təmərküzləşməsi üçün ən yaralı yol aqrar
torpaq bazarında dinamizmin artırılmasını stimullaşdırmaqdır. Bu
yardımçı  tədbirlə birgə torpaq vergisinin təkmilləşdirilməsi belə
bir stimul yaradar və bu haqda bir qədər ətraflı təhlil aparmaq
məqsədəuyğundur. Öncə qeyd edək ki, ən sərt inzibati tədbirlərlə
çox geniş yayılmış bir təcrübənin – kənd təsərrüfat torpaqlarının
təyinatının müxtəlif və qanunsuz yollarla dəyişdirilməsi
təcrübəsinin qarşısını almaq və nəticələrini ləğv etmək gərəkdir.
Yalnız bu halda torpaq vergisinin təkmilləşdirilməsi aqrar bazarın
dinamizmini artıra bilər. Çünki bu gün torpaq sahibi öz torpağında
(kənd təsərrüfat təyinatlı torpaqda) ev tikintisi, obyaekt(sənaye,
ticarət və s. məqsədli) tikintisi aparmaqla hətta yüksəldilə bilən
vergiləri ödəyə bilər. Belə bir inzibati tədbir torpaq vergisinin
təkmilləşdirilməsi ilə tamamlananda torpaq bazarında – məhz
aqrar torpaq bazarında dinamizm doğrudan da, yüksələ bilər.

Bugünki qanunvericilik – Azərbaycan Respubliksaının Vergi
məcəlləsinin 206.1-ci maddəsi kənd təsərrüfat təyinatlı torpaqların
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hər şərti balına 6 qəpik vergi müəyyən edir[7]. Yəni, torpağın hər
hektarı üçün vergi 6 qəpiyi şərti bala vurmaqla hesablanır. Yəni,
əslində torpaq sahiblərindən çox simvolik bir həcmdə vergi tutulur
və bu vəziyyətin daha aydın təsviri üçün bir neçə - ən münbit
torpaqlara malik kadast rayonları üçün 2 hektar və 5 hektar torpağa
vergi məbləğini əks etdirirlər.

Cədvəl 4. Kadast rayonları üzrə ən yüksək şərti vergi
məbləği, manatla

1 hektara 3 ha 5 ha 10 ha
1.Abşeron –
Qobustan

5,1 15,3 25,5 51

2.Dəvəçi-Xaçmaz 7,26 21,78 36,3 72,6
3.Şəki-Zaqatala 12 36 60 120
4.Gəncə-Qazax 3,6 10,8 18 36
5.Muğan-Səlyan 5,88 17,64 29,4 58,8
6.Aran-Şirvan 5,04 15,12 25,2 50,4
7.Lənkəran-Astara 7,5 22,5 37,5 75,0
8.Mil-Qarabağ 7,62 22,86 38,1 76,2

Qeyd: Hesablamalar Azərbaycan Respublikası NK-nin 29
dekabr 2000-ci il, 230 saylı qərarında müəyyənləşdirilən şərti
ballar əsasında aparılıb.

Hesablama nəticələri bir məqamı dəqiq aşkarlayır. Indiki
halda kənd təsərrüfat torpaqlarının vergi cəlbi qaydası nə fiskal, nə
də iqtisadi məqsədləri reallaşdırmır. Təsərrüfatların 95%-nin 5
hektara qədər torpağa malik olduğu halda ildə 30 manatdan az
olan, bəzi hallarda 10-15 manata bərabər olan vergi həcmi ilə
büdcə də ciddi gəlir əldə etmir, torpaqdan səmərəli istifadəyə də
məcburiyyət yaranmır. Doğrudur, xarici təcrübədə kənd təsərrü-
fatında torpaq vergisi üzrə güzəştlər kifayət qədər əhatəli və rənga-
rəngdir. Belə ki, Avstraliya, Yunanıstan, Fransa, Böyük Britaniya,
İsveç, İtaliya kimi ölkələrdə kənd təsərrüftı torpaqları üzrə vergi
tutulmur. ABŞ, Kanada, Danimarka, Finlandiya və s. ölkələrdə isə
kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə vergitutmada çox ciddi güzəştlər
tətbiq olunur. Əlbəttə ki, ümumiyyətlə, “torpağı kənd təsərrüfatı
məqsədləri üçün saxlamaq müəyyən iqtisadi mexanizm tələb edir”.
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Bu baxımdan VM-dəki güzəştli yanaşma uzunmüddətli perspektiv
üçün məqsədəuyğundur.

Ikinci bir tərəfdən inkişaf etmiş ölkələrin hamısında bu
güzəştlər yalnız faktik fəaliyyətdə olan kənd təsərrüfatı subyektlə-
rinə tətbiq olunur. Belə ki, ABŞ-da əmlak vergisi tərkibində olan
torpaq dəyərinin 2 %, Kanadada 0,5-1 %, AFR-də 0,5%, Yapo-
niyada 1,4 % həddində dərəcələrlə vergiyə cəlb olunur və əksər
hallarda vergitutma dəyəri kimi torpağın bazar qiyməti yaxud
peşəkar qiymətləndiricilər tərəfindən aparılan prosedurlarla
müəyyənləşən qiymət götürülür[8].

Azərbaycan Vergi Məcəlləsinin 206.3-cü maddəsinə görə isə
biznes məqsədləri üçün istifadə edilən torpaq sahəsinin hər 100
kv.m.-nə Bakıda 10 manat, Gəncə, Sumqayıt və Abşeronda 8 ma-
nat, digər rayonlarda 2-4 manat (10000 kv.m.-ə qədər) vergi
ödənilməlidir. 10000 kv.m-ə qədər yaşayış fondu, həyətyanı sahə,
bağ sahəsinin hər 100 kv.m.-nə isə Bakıda 0,6 manat, Gəncə və
müvafiq ərazilərdə 0,5 manat, digər rayonlarda 0,1-0,3 manat vergi
müəyyənləşdirilib. 10000 kv.m.-dən yuxarı “biznes torpaqları”nın
hər 100 kv.m.-nə 20 manat, “yaşayış torpaqları” 0,2-1,2 manat
vergi tutulmalıdır.

Əlbəttə ki, bir tərəfdən Bakıda 100 kv.m-in dəyəri 100 min
manata, 10000 kv.m-in dəyəri isə milyon manata bərabər olan
torpaqdan  ildə 6 manat, yaxud 100 manat vergi tutlması vergitut-
ma prinsiplərinin  əsaslı pozulmasıdır. Bundan başqa rayonlarda
kənd təsərrüfat təyinatlı torpağın hər hektarı üçün 5-10 manat vergi
ödənilməsi, yaxud “biznes məqsədli”torpaqlarda bu verginin 40
manata çatması torpaqların təyinatının dəyişməsi qarşısında heç bir
iqtisadi maneə yaratmır. Qeyd edilənlərdən aydındır ki, bütövlükdə
torpaq vergisi üzrə çox köklü təkmilləşdirmələr vacibdir və bu
baxımdan aşağıdakı tədbirlər səmərəli ola bilər:

1) Vergi bazası olaraq bütün torpaqlar üçün – kənd təsər-
rüfat təyinatlı və s. torpaqlar üçün torpağın bazar qiyməti götü-
rülsün. Bazar qiyməti müvafiq ilin alqı-satqı müqavilələri və
peşəkar qiymətləndiricilərin rəyi əsasında müəyyənləşdirilsin;

2) Yaradılacaq elektron kataloqun mütəmadi məlumatları
əsasında təyinatı üzrə istifadə olunan kənd təsərrüfat torpaqlarının
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sahibləri üçün torpaq vergisi bazar dəyərinin 0,1 %-i həddində
müəyyənləşdirilsin;

3) Istifadə edilməyən kənd təsərrüfat torpaqları üçün bazar
dəyərinin 2 %-i həddində vergi tətbiq olunsun;

4) Təyinat faktik dəyişdirilən kənd təsərrüfat torpaqlarının
faktik sahiblərinə torpağın bazar dəyərinin 10 % həcmində
sanksiyalar tətbiq olunsun və inzibati yollarla torpağın “qanuni
təyinatı üzrə istifadəsi təmin edilsin;

5) “Biznes təyinatlı” torpaqların hər 100 kv.m-nə görə
vergilər indiki səviyyədən 5 dəfə yüksəldilsin. Yaşayış evləri üçün
300 kv.m-ə qədər sahələrə vergi indiki səviyyədə saxlanılsın
(müəyyən istisnalarla), 300 kv.m-dən artıq sahələr üçün Bakıda
vergi dərəcəsi 10-20 dəfə, Sumqayıt və Abşeronda 5-20 dəfə, digər
rayonlarda da 5-15 dəfə artırılsın.

Yalnız belə ətraflı təkmilləşdirilmələrlə bütövlükdə tor-
paqdan səmərəli istifadə, o cümlədən kənd təsərrüfat torpağı baza-
rında dinamizmin artırılması yolu ilə təsərrüfatların iriləşməsinin
sürətləndirilməsinə yardım mümkündür.

Bu məsələ ilə - yəni kənd təsərrüfatında  təsərrüfatların
iriləşdirilməsi məsələsi ilə bağlı qeyd olunanları yekunlaşdırarkən
bir daha xatırlatmaq gərəkdir ki, aqrar qiymət mexanizminin
təkmilləşdirilməsi baxımından bu cəhət heç də əhəmiyyətsiz deyil.
Çünki qeyri-qiymət faktorlarının təsiri də çox əhəmiyyətlidir və
“əgər bu ilkin şərtlər mövcud deyilsə, qiymət stimulları öz-
özlüyündə adekvat artıma səbəb olmur”[9, səh.156].

Doğrudan da, çoxsaylı kiçik təsərrüfatlar” mövcudluğu
şəraitində təminatlı qiymətlər sisteminin tətbiqi yaxud ən müxtəlif
subsidiya mexanizmlərindən istifadə lazımi effekt vermir.
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Öyrətmə prosesində motivasiyanın rolu
The role of motivation in the learning process

Роль мотивации в процессе обучения

 Xülasə: Motivasiya insanı hər hansı bir fəaliyyətə təhrik
edən psixoloji qüvvədir. Motivasiya əsasən iki mənbədən ilham
alır: daxili ehtiyacdan və xarici təsirdən. Daxili motivasiya insanın
daxilindən qaynaqlanır. Öyrəncinin öz-özünün qarşısında məqsəd
qoyması daxili motivasiyadır. Xarici motivasiya isə xaricdən təsir
edən faktorlar nəticəsində yaranır. Öyrətmə prosesində ən ciddi
xarici faktor öyrədən hesab edilir.Motivasiyada xarici faktorlardan
biri də valideynlər hesab olunur.  Öyrəncinin uğurları hər iki xarici
faktorun ayrılıqda və qarşılıqlı şəkildə necə uzlaşmasından çox
asılıdır. Düşünülmüş motivasiya uğurlu nəticə verir. Buna görə də
öyrətmə prosesində motivasiyaya diqqət yetirilməlidir.

Açar sözlər: Motivasiya, qüvvə, güc, fəaliyyətə təhrik,
psixoloji qüvvə, daxili ehtiyac, xarici təsir, öyrənci, öyrədən, daxili
faktor, xarici faktor.

Abstract: Motivation is a psychological power which urges
people to any activity. Motivation is mainly created by two
sources: internal requirement and external impact. Internal
requirement stems from inside people. For the learner to set a goal
is internal motivation. External motivation is formed as a cones-
quence of outside impact. During the teaching process, the most
essential external factor is considered the teacher (instructor). The
other external factor is considered to be a parent.  The learner’s
success mostly depends on the separate and mutual correlation of
both these external factors. Deliberate motivation results in
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success. Therefore, motivation should be taken into account during
the teaching process.

Key words: motivation, power, urge to activity,
psychological power, internal requirement, external impact, the
learner, the teacher, internal factor, external factor.

Резюме: Мотивация - это психологическая сила, которая
заставляет людей действовать. Мотивация вдохновляется, в
основном, из двух источников: из внутренней потребности и
из внешних воздействий. Внутренняя мотивация исходит из-
нутри человека. Внутренняя мотивация- это, когда обучаемый
ставит перед собой цели. Внешняя мотивация является
результатом внешних факторов. В процессе обучения наи-
более серьезным внешним фактором является преподаватель.
Другим из внешних факторов в мотивации считаются
родители.  Успех обучаемого очень зависит от согласования
двух этих внешних факторов как в отдельности,  так и во
взаимодействии. Запланированная мотивация дает успешных
результатов. Поэтому, в процессе обучения следует обратить
внимание на мотивацию.

Ключевые слова: Мотивация, сила, заставить к
действию, психологическая сила, внутренняя потребность,
внешнее воздействие, обучаемый, обучающий, внутренний
фактор, вешний фактор.

 Motivasiyanın ən sadə mənası insanın müəyyən ºeyləri
etmə arzusudur. Motivasiya hərəkətə baºlama üçün bir qüvvədir,
gücdür. Məlumat əldə etmək, çox bilmək üçün çox kitab oxumaq
motivasiya sahəsində olur. Motivasiya – motivləşdirmə latın sözü
olub “sövqetmə”, “oyatma”, “yönəltmə” mənasını verir. Beləliklə,
motivasiya insanı hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən psixoloji
qüvvədir. Motivasiyanın 3 əsas hissəsi var: hərəkətə keçmə
(aktivasiya), davamlılıq (israr), sıxlıq (məşğulluq).

Hərəkətə keçmə (aktivasiya) bir davranışı başlama
qərarını bildirir. Məsələn, Azərbaycan dilini yaxşı bilmək və
universitetə daxil olmaq istəyən üçün onun bu istiqamətdə hazırlıq
kursuna, yaxud repetitor yanına getməsidir.
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 Qarşısına maneə çıxsa da bu istiqamətdə səyini artırmaq
motivasiyada davamlılıqdır (israr). Çünki, universitetə daxil
olmaq üçün davamlı məşğul olmaq lazımdır.

Davamlılığın sıxlığı, onun məşğulluğa çevrilməsi hədəf
istiqamətində coşğulu və güclü fəaliyyətin  ortaya çıxmasıdır. Belə
hallarda daha çox mənbələrdən, həm də ətraflı öyrənmək istəyi  və
fəaliyyəti öyrənənə hakim kəsilir.

 Motivasiya əsasən iki yerdən ilham alır. Ona görə də
motivasiya xarici və daxili motivasiya adlanır.

Daxili motivasiya insanın daxilindən qaynaqlanır.
Müəllimin öz sənətinə olan vurğunluğu və ya şagirdin öz-özünə
qarşısına məqsəd qoyması daxili motivasiyadır. Daxili tələbatlar
və maraqlar təhsil alanların motivasiyasının davamlılığını, uzun
müddətliliyini təmin edir. Təlim prosesində öyrənənlərin verdiyi
sualların keyfiyyəti və kəmiyyəti onların daxili motivasiyası,
maraqları kimi dəyərləndirilməlidir.

Xarici motivasiya isə xaricdən təsir edən faktorlar
nəticəsində yaranır. Xarici motivasiya müəllim əməyinin düzgün
qiymətləndirilməsi, onun daha böyük fəaliyyətə həvəsləndirilmə-
sidir. Xarici motivasiya insanın əhatə edilmiş ətraf, çevrəsindəkilər
tərəfindən ruhlandırılmasıdır.

 Öyrətmə prosesində ən ciddi xarici faktor öyrədən hesab
edilir. Nəyi və necə öyrətdiyini yaxşı bilən müəllim öyrənəndə
motivasiya yaratmağı da lazımınca bilir.

 Məlumdur ki, Azərbaycan dili ixtisas sahələri ilə yanaşı
dövlət dili olaraq, qeyri-ixtisas ali məktəblərinin rus dili qrup-
larında da tədris olunur. Tələbələrin lüğət ehtiyatının zənginləş-
dirilməsində söz üzərində aparılan işlər mühüm rol oynayır.

 Bu baxımdan, sözün tərkibinin öyrədilməsi prosesində
müəllim motivasiyadan belə istifadə edə bilər.

 Öyrəncilərə kökü və gövdəsi olan ağac şəkli nümayiş
etdirilir, diqqət ağacın hissələrinə yönəldilir. Öyrəncilərə sualla
müraciət olunur: “Əgər ağacın hissələrini, yəni kök və gövdəni
kəsib bir-birindən ayırsaq nə baş verə bilər?

Bu sualdan sonar öyrəncilər müxtəlif cavablar verirlər: ağac
yıxılar; ağacın budaqları quruyar; ağac quruyar; ağacın kökü başqa
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yerə basdırılarsa yenidən göyərər və s. Göründüyü kimi verilmiş
cavablar fərziyyə, güman, fikir xarakterlidir. Belə qoyulmuş
motivasiyadan sona öyrəncilərə tədqiqat xarakterli “Sözü tərkib
hissələrinə ayırdıqda nə üçün kök hissəsi əsas hesab edilir?”
Verilmiş tədqiqat xarakterli sual öyrənciləri fəallaşdırır və onlar
“tapıntı” məzmunlu cavablar verilir. Digər bir nümunəyə diqqət
yetirək: “Cümlə üzvləri” mövzusunun öyrədilməsi prosesində ailə
ilə bağlı müqayisəli oş aparılır. Öyrəncilərdən ailənin tərkibi soru-
şulur. Onlar ailənin ata və anadan, övladlardan ibarət olduğunu
söyləyirlər. Doğrudur, burada cavablar fərziyyədən daha çox
nəticə xarakteri daşıyır. Lakin “cümlənin də ailə kimi üzvləri ola
bilərmi?” sualı yeni fərziyələri yarada bilir. Öyrəncilər “Ola bilir”,
mübtəda, xəbər, təyin, tamamlıq, zərflik cümlə üzvləridir” qənaə-
tini söyləyirlər. “Bəs ailənin başçıları olduğu kimi, cümlənin də
baş üzvləri ola bilərmi?” sualına “ola bilər” fərziyəsi ortaya çıxır.

Bundan sonar cümlənin baş və ikinci dərəcəli üzvləri
haqqında danışılır, öyrəncilər beyin həmləsi interaktiv təlim üsulu
ilə mübtəda və xəbəri baş üzvlər kimi səciyyələndirən əlamətləri
sadalayırlar.

Digər bir misala nəzər salaq. Məlumdur ki, Azərbaycan dili
dərslərində problem yaradan məsələlərdən biri bəzi ikihecalı
sözlərin yazılışı zamanı ikinci hecadakı saitin düşməsi ilə bağlıdır.
Nəinki tələbələr, hətta müxtəlif ixtisaslı mütəxəssislər də bəzən
sinif, ətir, boyun, oğul və s. kimi sözləri müxtəlif şəkilçilərlə
işlətdikdə orfoqrafik səhvlərə yol verirlər. Bunu nəzərə alaraq
“İsim” mövzusunun öyrədilməsi prosesində mənsubiyyət və hal
kateqoriyalarına diqqət yetirilməli, yuxarıda sadalanan sözlərin
dəyişmə vəziyyətləri diddət mərkəzində saxlanmalı, öyrətmə
prosesində problemlə bağlı motivasiya yaradılmalıdır.

 Bəzi ikihecalı isimlərdə ikinci saitin düşməsi məsələsinin
səbəbi öyrəncilərdən soruşularsa, bu zaman onların qarşısında
problem situasiya yaranmış olur. Səbəbi tapmağa və əsaslandır-
mağa çalışan öyrəncilər müxtəlif fərziyyələr irəli sürürlər. Məsə-
lən; “Belə isimlər hallanarkən ikinci hecadakı sait düşə bilər”,
“Belə isimlər mənsubiyyətə görə dəyişərkən ikinci hecadakı sait
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düşə bilər”, “Belə isimlər hal və mənsubiyyət şəkilçiləri qəbul
edərkən ikinci hecadakı sait düşə bilər”.

 Üç variantda irəli sürülmüş fərziyyələr öyrədənlə birgə
aparılan fəaliyyət nəticəsində yoxlanılır və dəqiqləşdirilir. Bu
prosesdə öyrəncilər xüsusi diqqət və həssaslıqla problemin sübuta
yetirilmə mərhələsində iştirak edirlər. Qarşılıqlı fəaliyyətdən sonra
aşağıdakılar məlum olur:

 a) ikihecalı isimlərdə ikinci saitin düşməsi halları əsasən
alınma sözlərdə, müəyyən hallarda isə öz sözlərimizdə baş verə
bilir;

 b) Belə sözlərin ikinci hecasındakı sait səs qapalı saitlərdən
(ı, i, u, ü) ibarət olur;

 c) ikihecalı ərəb-fars mənşəli alınma sözlər və xalis
Azərbaycan səsləri ancaq mənsubiyyət şəkilçiləri qəbul edərkən
sözlərdəki ikinci hecada işlənən sait səs (qapalı) düşür;

 ç) ikihecalı alınma sözlər hallanarkən yiyəlik, yönlük və
təsirlik hallarda ikinci hecadakı sait səs düşdüyü halda,
Azərbaycan sözlərində saitin düşməsi halları baş vermir.

 “Belə sözlərin alınma və öz sözlərimiz olmaqla qruplaş-
dırın” sualı öyrəncilərdə motivasiyanın davamlılığını yaradır. Qrup
halında işləyən öyrəncilər öz “tədqiqatları” nəticəsində aşağıdakı
qənaətə gəlirlər:

 a) İkinci hecası qapalı saitlə qurtaran ikihecalı sözlərə həm
hal, həm də mənsubiyyət şəkilçiləri artırıldıqda ikinci sait düşən
sözlər:

fikir,  ətir,  isim,  cisim,  səbir,  qəbir,  səfir,  qədir,  ömür,
sinif, şəkil, fəsi və s.

   b) İkinci hecası qapalı saitlə qurtaran ikihecalı Azərbaycan
sözlərinə, mənsubiyyət şəkilçisi artırıldıqda ikinci saiti düşən,
lakin hallandırarkən alınma sözlərdən fərqli olaraq ikinci hecadakı
qapalı saiti düşməyən sözlər:

oğul, ağıl, alın, beyin, burun, ağız, boyun, çiyin, qarın,
əyin, qayın və s.
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 Beləliklə, öyrəncinin tədris prosesində motivasiyadan
istifadə etməsi materialı öyrənənlər tərəfindən şüurlu mənim-
sənilməsini təmin etmiş olur.

 Motivasiyada xarici faktorlardan biri də valideyindir ki, bu
məsələni nəzərdən qaçırmaq olmaz.

 Öyrənmənin ilkin bazası uşaq yaşlarında ailədə başlayır.
Övladının yaxşı oxumasını arzulayan və bu yöndə onlarla müxtəlif
motivasiya variantlarında olan valideyin müsbət nəticələr görmək
istəyir. Ali məktəbə daxil olmağı övladı qarşısına ölüm-dirim
məsələsi kimi qoyan valideyin öz istəyini uşağa motivasiya edə
bilir. Müşahidələr göstərir ki, valideynin motivasiyası çox vaxt öz
bəhrəsini verir. ”Sən hökmən ali məktəbə daxil olmalısan, yoxsa el
içində, qohum-qardaş yanında biabır olarıq”, “Sən filankəsin
oğlundan, qızından geri qalsan, evimiz yıxılar”, “Səndən heç nə
çıxmaz” və s. bu kimi aqressiv motivasiya formaları öyrəncini
səfərbərliyə çağırır, böyük ağrı-acı ilə valideyinin istəyinə
köklənmə baş verir. Nəticədə, 200 bal və ondan artıq toplayan
çoxsaylı gənclər tələbə adını daşıyırlar. Ali məktəbə qəbul
olunmaqla “öz tarixi missiyasını” yerinə yetirmiş olan öyrəncidə
ciddi ”boşalma” baş verir. Özünü yeni təhsil səviyyəsinə moti-
vasiya etməli olan öyrəncidə arxayınlıq yaranır ki, bu da moti-
vasiyada ardıcıllığın pozulması halı hesab edilir. Bunun nəticəsidir
ki, ali məktəblərə qəbul olunan tələbələr arasında ən çox kredit
kəsiri olan semester məhz birinci semester hesab olunur. Birinci
semestrin uğursuz nəticəsindən sonra özünü toparlamaq istəyən
tələbə istər-istəməz psixoloji çətinliyə düçar olur və bu da öz
mənfi təsirini sonrakı mərhələlərdə davamlı olaraq göstərir.

 Deyilənləri nəzərə alaraq belə qənaətə gəlmək olar ki,
öyrəncinin motivasiyasında xarici faktorlar mühüm rol oynayır.
Öyrənmə prosesində öyrədənlə valideynin motivasiyasında uzlaş-
manın olması ümumi nəticə baxımından çox vacib bir məsələdir.
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Təbii turizm ehtiyatlarının turizmdə rolu
The role of natural tourism resources in

tourism sector
Роль природных туристских ресурсов в туризме

Xülasə: Hər hansı bir ölkədə və ya bölgədə turizmin
mövcudluğu və inkişaf etdirilməsi üçün ən mühüm şərtlərdən biri
də təbii turizm ehtiyatlarının var olmasıdır. İqlim, landşaft
ehtiyatları, flora, fauna və s. kimi təbii turizm ehtiyatları ölkənin
və ya bölgənin turizm-resurs bazasını zənginləşdirməklə onun
turizm potensialının artırılmasında və ölkəyə (bölgəyə) olan turist
tələbinin yüksəldilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Məqalədə
təbii turizm ehtiyatlarının təsnifatı, onların hər birinin ayrı-
ayrılıqda turizmdə rolu və əhəmiyyəti kimi məsələlər öz əksini
tapır.

Açar sözlər: turizm, təbii turizm ehtiyatları, iqlim, landşaft,
akvatik ehtiyatlar, mühafizə olunan təbiət əraziləri.

Abstract: One of the most important conditions for the
existence and development of tourism in any country or region is
the availability of natural tourism resources. Natural tourism
resources such as climate, landscape, wild life etc. play an
important  role  in  soaring  the  tourism  potential  of  the  country  or
the region, and increasing the tourist demand for the country
(region).enriching tourism-resource base of the country. This
article deals with issues such as classification of natural tourism
resources and the role and importance of each of them individually
in tourism.
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Key words: tourism, natural tourism resources, climate,
landscape, aquatic resources, protected areas.

Резюме: В любой стране или регионе для наличия и
развития туризма самым важным условием является наличие
природных туристских ресурсов.

Климат, ландшафтные ресурсы, флора, фауна и другие
туристские ресурсы, обогащая такие базы туристских
природных ресурсов страны или региона, играет важную роль
в увеличении туристический потенциала и туристического
спроса на страну (регион). В статье нашли отражение такие
вопросы, как классификация туристских природных ресурсов,
их роль и значимость в туризме в отдельности.

Ключевые слова: туризм, туристские природные
ресурсы, климат, ландшафт, акватические ресурсы, охраняе-
мые природные территории

1950-ci illərdən etibarən turizmin kütləviləşməsi və sosial-
iqtisadi hadisəyə çevrilməsi iqtisadçılar arasında turizmə olan
marağın artmasına səbəb oldu və məhz həmin vaxtdan etibarən
“turizm ehtiyatları” termini formalaşmağa başladı.

Azərbaycan Respublikasının “Turizm haqqında” Qanu-
nunda turizm ehtiyatlarına aşağıdakı kimi tərif verilir: “Turizm
ehtiyatları - səfər edilən ölkənin (yerin) təbii, mədəni, tarixi,
sağlamlaşdırma obyektləri və turistlərin ayrı-ayrılıqda və ya
kompleks halında tələb və ehtiyaclarını təmin edə bilən, onların
fiziki və mənəvi qüvvələrinin bərpası və inkişafına kömək edə
bilən digər obyektlərin məcmusudur.”

Turizm ehtiyatlarının təsnifatlarından biri polşalı iqtisadçı
M.Truasiyə məxsusdur. O, turizm resurslarını aşağıdakı kimi
qruplaşdırmışdır: (1, s. 357)

1. Təbii turizm resurslarэ (iqlim, hava, mənzərə, gцl, зay,
daр, meюə və s.)

2. Antropogen resurslar (memarlэq nьmunələri, abidələr,
incəsənət əsərləri və s.)

3. Əlavə turizm resurslarэ (insan resurslarэ, xidmət gцstərən
mьəssisələr və s.)
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Təbii rekreasiya ehtiyatları dedikdə, təbii ərazi kompleks-
ləri, onların komponentləri və xüsusiyyətləri (landşaftın cəlbedici-
liyi, növbələşməsi və tarazlılığı, ekzotikliyi, nadirliyi, obyektlərin
ölçüsü və forması, onların görünüş imkanı) başa düşülür. (2, s. 25)

Təbii turizm ehtiyatları öz xüsusiyyətlərinə görə bir neçə
qrupa bölünür:

1. Əmələ gəlməsinə görə təbii turizm resursları bioloji canlı
təbiət (flora və fauna) və canlı təbiət hesab olunmayan
fiziki komponentlərə (geoloji, iqlim, hidroloji ehtiyatlar,
termal sular) bölünür.

2. Rekreasiyada istifadə ounma növünə görə təbii turizm
ehtiyatlarının 1) mineral sular; 2) palçıqlar; 3) vannalar; 4)
meşələr növləri ayırd edilir.

3. Tükənmə sürətinə görə təbii turizm ehtiyatları tükənən və
tükənməyən ehtiyatlara bölünür. Tükənən təbii resurslara
bitki aləmi, canlı təbiət, palçıqlar, mineral sular və s.
aiddir. Tükənməyən resurslara isə günəş enerjisi, külək və
s. aid edilir.

4. Bərpa olunma xüsusiyyətlərinə görə isə təbii turizm
ehtiyatları bərpa oluna bilən və bərpa oluna bilməyən
resurslara bölünür.
Təbii turizm ehtiyatlarına landşaft mənzərələri və iqlim

xüsusiyyətləri (dağ, meşə, düzənlik, çaylar, dəniz və s.), flora,
fauna, kurort və balneoloji zona, milli parklar, qoruqlar, təbii
mağaralar, şəlalələr və s. aid edilir.

İqlimin təbii turizm ehtiyatı kimi turizmdə rolu
İqlim və hava coğrafi yerləşmə, topoqrafiya, landşaft, flora

və fauna ehtiyatları ilə birlikdə turizm və rekreasiya zonasının
təbii resurs bazasının əsasını təşkil edir. Turizm sektoru və iqlim
arasındakı qarşılıqlı əlaqənin öyrənilməsi hələ 1970-ci illərə
təsadüf etsə də, son zamanlarda iqlim amillərinin əhəmiyyətli
şəkildə dəyişməsi turizm-iqlim əlaqələrinə olan marağın daha da
artmasına gətirib çıxarmışdır. (5, s. 340) Bütün dünyada hava və
iqlim amilləri turizm sektoruna təsir edən mühüm faktorlar kimi
qiymətləndirilir.



Təbii turizm  ehtiyatlarının turizmdə rolu

119

İqlim və hava turizm mərkəzlərinin ərazi üzrə yayılmasına
(məsələn, günəş və çimərlik turizmi yaxud qış turizmi zonaları),
turizm resurslarına (məslən, turizm iqlim resurslarının xüsusiy-
yətlərinə), turizm mövsümlərinə, turizm tələb və təklifinə (səyahət
agentliklərinn və turistlərin tur qrafikinə) əhəmiyyətli dərəcədə
təsir edir. Hava, iqlim və turizm sənayesi arasında əlaqə çoxtə-
rəflidir. J.L. Crompton tərəfindən irəli sürülən “itələmə-çəkmə”
modelinə (push-and-pull model) görə, iqlim və hava turist motiva-
siyasında həm təkanverici, həm də itələyici amil kimi çıxış edir.
Xüsusilə də, isti hava, temperatur və günəş şüalarının davamlılığı
günəş vannalarının qəbulu və çimərlik turizmi üçün təkanverici
amil rolunu oynayır. (6, s. 25). Başqa sözlə desək, iqlim bir tərəf-
dən turizm destinasiyası üçün resurs, digər tərəfdən isə turistləri
cəlbetmə mənbəyi kimi çıxış edir. Turizm sektoru və iqlim
arasındakı kompleks əlaqəni aşağıdakı kateqoriyalara bölə bilərik:

1. Hava və iqlim turizmdə məhdudlaşdırıcı amil kimi çıxış
edir. Bu o deməkdir ki, dünyanın bəzi regionlarının
əlverişsiz iqlim şəraitinə malik olması onların turizm
potensialını məhdudlaşdırır. Bu cür ərazilərdən əhəmiy-
yətli dərəcədə gəlir əldə edilmədiyindən turizm təşkilatları
ora müştəri göndərməkdə maraqlı olmurlar. Bu cür ərazi-
lərə səyahət edən turistlər isə yüksək qiymətlər (məsələn,
nəqliyyat xərcləri) yaxud fiziki diskomfortla (məsələn,
fiziki yorğunluq) üzləşirlər. (10, s. 101) Lakin bəzi ölkələr
əlverişsiz iqlim şəraitini turizm potensialına çevirməyi
bacarırlar. Məsələn, İspaniyada Tarif adasında hökm sürən
güclü küləklər külək sörfinqinin inkişaf etdirilməsi üçün
əhəmiyyətli resurs yaradır.

2. Hava və iqlim turizm tələbinə təkanverici amil kimi çıxış
edir. Hava və iqlim nəinki turizm təklifini formalaşdırır,
eləcə də turizm tələbinə təsir edir. Onlar, ilk növbədə,
destinasiyanın və yaxud həyata keçiriləcək fəaliyyət növ-
lərinin seçiminə təsir edir. (10, s. 101)

3. Hava və iqlim həm də turistlərin səhhətinə təsir göstərir.
Əlverişsiz iqlim şəraiti turistlərin səhhətinə mənfi təsir
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göstərə bilər (məsələn, günvurma, donvurma, ultrabə-
növşəyi şüalanmaya məruz qalma, ürək tutması və s.)

İqlimin müxtəlifliyi və dəyişkənliyi turizm destinasiyasına
və turoperatorlara müxtəlif yollarla təsir edir. Bütün turist destina-
siyaları müəyyən dərəcədə iqlimə qarşı həssasdır, istilik dalğaları,
mövsümdənkənar soyuqlar, quraqlıq yaxud qasırğalar, güclü yağış
yalnız turistlərin komfort və təhlükəsizliyinə (eləcə də, məmnuniy-
yətinə) deyil, həm də turistləri cəlb edən turizm məhsullarına
(məsələn, qar örtüyü, mərcan qayalıqları, flora və fauna və s.) təsir
edir. 66 milli turizm və metereologiya təşkilatı arasında aparılan
qlobal sorğu nəticəsində həmin təşkilatların böyük əksəriyyəti
(81%) iqlim və havanın öz ölkələrində turizmin əsas determinant-
larından biri olduğunu qeyd etmişlər. (12, s. 147)

İqlim turistlərin destinasiya seçiminə təsir etdiyi kimi,
səyahətin vaxtına və müddətinə də təsir edir. Mövsümi tələb
global turizmin əsas xüsusiyyətlərindən biri olub iki elementdən-
təbii və institusional mövsümilikdən ibarət olur. Mövsümlə əla-
qədar olaraq havanın dəyişməsi turist destinasiyalarında və xarici
bazarlarda qlobal miqyasda turizm tələbinə təsir edir. İqlim ami-
lləri müəyyən turizm bazarları, məsələn xizəkçilik yaxud çimərlik
turizmi üçün əlverişli olmadıqda turizm müəssisələri mövsümi
olaraq fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olur.

İqlim  nəinki  qlobal  turizm  tələbinə təsir  edir,  eləcə də,
daxili turizm bazarında tələbin formalaşmasında əhəmiyyətli rol
oynayır. Gedilən ölkənin iqlimi ilə yanaşı, turistlərin öz ölkəsinin
hava  şəraiti  də turist  axınına  təsir  edən amillərdəndir.  Turistin  öz
ölkəsində əlverişsiz və xoşagəlməz hava şəraitinin müşahidə
olunması onu daha isti və quru regionlara səfər etməyə vadar edir.
Avropa məkanında aparılan araşdırmalar göstərir ki, turistlərin öz
ölkəsində yaxşı hava şəraiti müşahidə olunarsa, bu daxili turist
səyahətlərini artırır, əksinə, pis hava şəraiti xaricə səfər ehtimalını
yüksəldir. (4, s. 5)

Əlverişsiz iqlim şəraiti olan destinasiyalara səyahət həm də
turistlərin səhhətinə (məsələn, günvurma, ultrabənövşəyi
şüalanmaya məruz qalma, hava çirklənməsi, ürək tutması və s.) və
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təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərə bilər. 2003-cü ildə baş verən
istilik dalğası Fransada 15000 insanın ölümü ilə nəticələnmiş,
həmin il ənənəvi turist axınlarının Aralıq dənizi sahillərində
yerləşən ənənəvi istirahət məkanlarından Şimali yaxud Qərbi
Avropa çimərliklərinə yönəlməsinə səbəb olmuşdur. (4, s. 7)

Landşaftın təbii turizm ehtiyatı kimi turizmdə rolu
Landşaftın təbii turizm ehtiyatı kimi rolu danılmazdır.

Ərazinin səth quruluşunun komponentləri (dağlar, meşələr,
çökəkliklər və s.) ərazinin cəlbediciliyinə, turizm tələb və
təklifinə, turizm məhsullarının və fəaliyyətlərinin müxtəlifliyinə
əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Təbii gözəllikləri və landşaft
ekzotikliyi ilə seçilən destinasiyalar turizm bazarında mühüm
üstünlüyə malik olur.

Meşələr
Meşələr mühüm ekoloji, iqtisadi və sosial resurslar

olmaqla yanaşı, həm də turist cəlb edən amillərdən başlıcası və
rekreasiya və turizm fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün
məkan rolunu oynayır. Meşələrdə həyata keçirilən turistik fəaliy-
yətlərə dair dəqiq statistik məlumat olmasa da, hər il meşələrə
turizm və rekreasiya məqsədli milyardlarla səfərin baş verdiyi
proqnozlaşdırılır.

Turizm bazarında istehlakçıların davranışı və destinasiya
seçiminə təsir edən amillərin öyrənilməsi istiqamətində aparılan
araşdırmalar sakit çimərlik və sakit  meşə mənzərəsini üstün
tutanların ümumi həcminin 91% olduğunu müəyyən etmişdir.
Buradan da aydın görünür ki, turistlər eyni xüssiyyətlərə malik
olan turizm məkanları içərisindən meşə mənzərəsi olanlara
üstünlük verirlər. (11, s. 76)

Ümumdünya Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının
hesablamalarına görə, meşəlik ərazilər yer səthinin 31%-ni əhatə
edir. 2010-cu ildə dünya üzrə meşələrin ümumi sahəsi təxminən 4
milyard hektar təşkil etmişdir ki, bu da adambaşına 0,6 ha meşə
sahəsinin düşməsi deməkdir. Ümumi meşə sahəsinin 90%-dən
çoxu təbii olaraq yenilənən meşələrdən ibarətdir. Lakin meşələrin
yer səthi boyunca paylanması qeyri-bərabərdir. Rusiya Federa-
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siyası, Braziliya, Kanada, ABŞ və Çin meşələrlə ən zəngin olan
ölkələr olub, ümumi meşə ərazisinin yarıdan çoxu (53%) bu
ölkələrin payına düşür. (8, s. 273)

Meşə ekosistemləri, xüsusilə də orta enliklərdə yerləşən
meşələr rekreasiya və turizm fəaliyyəti üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Tropik qurşaqlarda yerləşən meşələr həm də dünya üzrə
biomüxtəlifliyin əsasını təşkil edir, bu meşələrə xas olan bir çox
flora və fauna növləri turizm resursu kimi istifadə olunur.

Meşələrdə həyata keçirilən fəaliyyətlərə piyada yürüş,
hayking, dağ velosipedçiliyi, kros-kantri xizəkçilik, itlərə qoşul-
muş qoşqularda səyahət, balıq ovu, ovçuluq, quşları müşahidə,
giləmeyvələrin və göbələklərin toplanması və s. aid edilə bilər.

Dağlar
Qədim zamanlardan bəri dağlar insan cəmiyyəti və mədə-

niyyəti üçün maraq və ilham mənbəyi olmuşdur. Yer səthinin
24%-i dağlıq ərazilərdən ibarətdir. Bütün dağlıq ərazilərdə eniş-
yoxuşlar, iqlim, bitki və torpaq xüsusiyyətləri olduqca qısa məsa-
fələrdə dəyişir, bu da biomüxtəlifliyə və ekosistemin zənginliyinə
gətirib çıxarır.

Dağlar sahil ərazilərdən sonra ikinci ən məşhur turist
destinasiyalarıdır. Müasir dövrdə dağ turizminə tələb ən yüksək
həddə çatmışdır, belə ki, trekkinq, haykinq, kampinq, alpinizm,
qayayadırmanma, dağ velosipedçiliyi, yabanı həyatı müşahidə və
dağ turizminin digər qeyri-istehlakçı növlərinə marağın getdikcə
artması macəra və rekreasiya dağ turizmi bazarının sürətli
inkişafına səbəb olmuşdur. Hesablamalara görə, hər il 50 milyon
insan dağlara səyahət edir. Ümumdünya Ərzaq və Kənd Təsər-
rüfatı Təşkilatının hesablamalarına görə, dağlar qlobal turizm
bazarının 15-20%-ni əhatə edir. BMÜTT və Ümumdünya Səya-
hətlər və Turizm Şurasının verdiyi statistik məlumatlara görə isə
beynəlxalq dağ turizmi bazarının ümumi dəyəri hər il 140-188
milyard dollar arasında dəyişir və 25-47 milyon insanı işlə təmin
edir. (9, s. 15-16)

Turistləri dağlara bir çox səbəblər cəlb edir, məsələn: iq-
lim, təmiz hava, bənzərsiz landşaft və vəhşi təbiət, mənzərəsinin
gözəlliyi, tarixi və mədəni irs, qarla əlaqədar yaxud təbiət
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yönümlü fəaliyyətlər və idman növləri ilə məşğul olma və s.
Dağlarda həyata keçirilən əsas turizm-rekreasiya fəaliyyətləri
aşağıdakı növlərə bölünür:
1. Təbiət qoynunda piyada yьrьюlər: Piyada yьrьюlər daр

ekosistemləri, flora, fauna və landюaftэ ilə təmasэn əsas
ьsullarэndan biridir. Bu cьr yьrьюlərdə iюtirak edən turistlər
daрlara xas olan quюlar, məməlilər, sьrьnənlər, həюəratlar və
digər fauna nцvlərini gцrmək, onlarla təmasda olmaq və onlar
haqqэnda цyrənmək imkanэ əldə edirlər. (13, s. 38)

2. Quruda həyata keзirilən turizm-rekreasiya fəaliyyətləri:
bunlara velosiped sьrmə, daр velosipedзiliyi, kvadrisiklla
səyahət, at belində səyahət, kanyoninq və az hallarda isə
qayayadэrmanma, buzadэrmanma, speleoturizm və
deltaplanerizm aid edilir. Sцzьgedən fəaliyyətlər hava
юəraitindən və marюrutun зətinliyindən asэlэ olsa da, həm
qarlэ, həm də qar olmayan mцvsьmlərdə həyata keзirilə bilər.
(3, s. 11)

3. Suda həyata keзirilən turizm-rekreasiya fəaliyyətləri: зaylarda
səyahət, kanoedə avarзəkmə, salla səyahət, kьlək sцrfinqi, kayt
sцrfinq, kayakinq, raftinq və balэq ovu kimi fəaliyyətlər daр
turlarэnэn proqramэna daxil edilə bilər.

4. Qarlэ hava юəraitindən asэlэ olan fəaliyyətlər: kros-kantri,
daunhil xizəkзilik, heliski (daрlarda xizəkзiliyin bir nцvьdьr,
gediləcək məkana vertalyotla qalxmaq lazэmdэr), qar
skuterinqi (motorlu xizəklə səyahət), snoubordinq, kirюələrlə
səyahət və s. əsasən qarlэ mцvsьmlərdə yьksək daрlэq
ərazilərdə keзirilən turizm-rekreasiya fəaliyyətləridir.

Ancaq bütün dağlar dağ turizmi yaxud qış turizminin
həyata keçirilməsi üçün əlverişli şəraitə malik deyildir. Məsələn,
daunhil xizəkçilik üçün 3000 m, kros-kantri xizəkçilik üçün isə
1650 m-dən yüksək olmayan, kifayət qədər uzunluq, yüksəklik
fərqi, meyillilik və genişliyə sahib olan ərazilər və yamaclar, qarın
uzun müddət yerdə qaldığı ərazilər, nisbi rütubətlilik dərəcəsi
aşağı, günəşli günlərin sayı isə çox olan, cəlbedici mənzərəsi olan,
meşələrlə əhatələnən, sürüşmə və qar uçqunu təhlükəsi olmayan,
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içməli su ehtiyatları olan, rahat çatılan dağlar və dağlıq ərazilər
daha əlverişli hesab olunur. (3, s. 11)

Dağlar, həmçinin, fərqli ənənələrə və təkrarolunmaz
mədəni irsə malik olan yerli dağ xalqlarının da məskənidir. Əksər
dağlıq icmalar zəngin mədəni irsə sahibdir ki, bu da əyani olaraq
onların geyimlərində, yaşadıqları evlərin quruluşunda və həyat
tərzlərində öz əksini tapır. Bu cür xüsusiyyətlər ucqar və ekzotik
destinasiyaların mədəni irsi ilə tanış olmaq və onları öyrənmək
istəyən turistləri dağlara cəlb edən başlıca amillərdir.

Akvatik ehtiyatlar
Akvatik ehtiyatlar-çaylar, təbii göllər və insan əməyi

nəticəsində yaradılmış rezervuarlar, şəlalələr və s. turizm və
rekreasiya təsərrüfatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Akvatik
ehtiyatların rekreasiya-turizm təsərrüfatındakı rolunu bir neçə
kateqoriyaya ayırmaq olar:

1. Çaylar, göllər, şəlalələr və s. ərazinin cəlbediciliyini və
landşaftın ekzotikliyini artırmaqla turizm tələbinə müsbət
istiqamətdə təsir edir.

2. Bir sıra rekreasiya-turizm fəaliyyətlərinin həyata keçiril-
məsi məhz akvatik ehtiyatlarla bağlıdır. Bu ehtiyatlar
idman balıqçılığı, rekreasyon qayıqçılıq, üzgüçülük, raftinq
və dayvinq kimi rekreasiya fəaliyyətləri üçün birbaşa baza
yaratmaqla yanaşı, quruda keçirilən bir sıra rekreasiya
fəaliyyətləri üçün də resurs rolunu oynayır (məsələn,
golfda irriqasiya, xizəkçilikdə süni qarın yaradılması
funksiyaları və s.). (7, s. 76)

3. Su hövzələri, həmçinin, öz fauna və florasının fərqliliyi və
rəngarəngliyi ilə də seçilir. Təxmini hesablamalara görə,
bütün heyvan növlərinin 12%-i şirin su hövzələrində yaşa-
yır. (7, s. 83) Bir çox quşlar məhz su hövzələrinin ətrafında
yuva qurur. Bu isə su hövzələrinin turizm-rekreasiya
əhəmiyyətini artırmaqla, onların balıqçılıq, vəhşi təbiəti
müşahidə, quşları müşahidə və s.  məqsədlərlə istifadəsinə
imkan verir.
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4. Bu ehtiyatlardan bəziləri (şirin göllər, bulaqlar və s.) həm
də bölgəyə gələn turistlərin içməli su ehtiyacının
ödənməsində istifadə olunur.

Mühafizə olunan təbiət əraziləri təbii turizm ehtiyatı kimi
2008-ci ildə Təbiətin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Təşkilat

(IUCN) tərəfindən verilən tərifə görə “mühafizə olunan təbiət
ərazisi təbiətin, onunla əlaqədar ekosistem xidmətlərinin və mədə-
ni dəyərlərin uzunmüddətli mühafizəsinə nail olmaq üçün hüquqi
yaxud digər səmərəli vasitələrdən istifadə etməklə yaradılan və
idarə edilən, sərhədləri dəqiq müəyyənləşdirilmiş coğrafi məkan-
dır” . (14)

Azərbaycan Respublikasının “Xüsusi mühafizə olunan
təbiət əraziləri və obyektləri” haqqında Qanununda isə mühafizə
olunan təbiət ərazilərinə aşağıdakı kimi tərif verilir: “Xüsusi
mühafizə olunan təbiət əraziləri – xüsusi ekoloji, elmi, mədəni,
estetik və sağlamlaşdırma əhəmiyyəti daşıyan təbiət kompleks-
lərindən və obyektlərindən, nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi
qarşısında olan bitki və heyvan növlərinin yayıldığı yerlərdən
ibarət olan, təsərrüfat dövriyyəsindən tamamilə və ya qismən,
daimi və ya müvəqqəti çıxarılan torpaq, su (akvatoriya) sahələri və
onların üzərindəki atmosfer məkanıdır.”

2002-ci il etibarilə  dünya üzrə mühafizə olunan təbiət
ərazilərinin sayı 44 minə çatmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, bu
ərazilər birlikdə yerin quru səthinin 10%-ni təşkil edir.

Ənənəvi olaraq təbiətin mühafizəsi məqsədlərinə çatmaq
üçün ən geniş istifadə edilən və ən effektiv vasitələrdən biri olan
mühafizə olunan təbiət əraziləri müasir dövrümüzdə yerli, milli və
beynəlxalq biomüxtəliflik strategiyalarının dəstəklənməsində
əhəmiyyətli rol oynayır. Mühafizə olunan təbiət əraziləri həmçinin
elmi tədqiqatların aparılması, vəhşi təbiətin qorunması, ekoloji
xidmətlərin təmin edilməsi, təhsil, turizm və rekreasiya, özünə-
məxsus mədəni və təbii xüsusiyyətlərin mühafizəsi, bioloji resurs-
ların dayanıqlı istifadəsi funksiyalarını yerinə yetirir.

Milli park, təbiət parkı və digər mühafizə olunan təbiət
ərazilərinin təşkilində əsas məqsəd bu ərazilərdə mövcud olan
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genetik çeşidliliyi, təbii və mədəni resursları mühafizə etməkdir.
Bu məqsəd göz önündə tutularaq, müvafiq yerlər turizm və
rekreasiya məqsədilə insanların istifadəsinə verilir. Xüsusilə də,
milli parklar müəyyən mühafizə və istifadə statusuna malik
olduğundan ekoturizm məqsədilə geniş istifadə olunur. Məsələn,
Ekvador, Kosta Rika və Ruanda kimi ölkələrdə ekoturizm desti-
nasiyaları, əsasən, planlı və qanuni ida-rəetmə statusuna sahib olan
milli parklardan və digər mühafizə olunan ərazilərdən ibarətdir.

Mühafizə olunan təbiət əraziləri, xüsusilə də, tropik
qurşaqlarda və az inkişaf etmiş ölkələrdə yerləşən qorunan ərazilər
flora və faunanın bir və ya bir neçə nadir yaxud endemik
nümunəsini, ekzotik vəhşi təbiəti, növ müxtəlifliyini, qeyri-adi və
görməli geomorfoloji formasiyaları, təkrarolunmaz tarixi və
müasir mədəni abidələri özündə birləşdirir. Sadalanan amillər
turist cəlb edən başlıca amillərdən hesab edilir.

Beləliklə, təbii turizm ehtiyatları ölkənin turizm səna-
yesinin inkişafında əhəmiyyətli rol oynanır. Ölkənin təbii turizm
ehtiyatları ilə zəngin olması onun turizm potensialının artırılma-
sına, turizm bazarında çeşidliliyin yaranmasına, buna müvafiq
olaraq turizm tələb və təklifinin artmasına, ölkənin turistlər üçün
cəlbedici destinasiyalardan birinə çevrilməsinə gətirib çıxarır.
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The development of organizational and economic aspects
of tourism services and improving the ways of the

modern stage

Пути развития и усовершенствования
организационно-экономических аспектов

туристических услуг на современном этапе

Xülasə: Müəllif məqalədə Azərbaycanda rəqabətqabiliy-
yətli turizm-rekreasiya xidmətləri sferasının formalaşdırılması həm
sırf təsərrüfat baxımından, xammal sektorundan hədsiz dərəcədə
asılı vəziyyətdə olan milli iqtisadiyyatın diversifikasiyası, habelə
əhəmiyyətli sənaye potensialına malik regionların inkişaf
etdirilməsi üçün vacibliyini, eyni zamanda həm də sosial-mədəni
inkişaf nöqteyi-nəzərdən əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi
istiqamətində çox əhəmiyyətlidir. Dünya təcrübəsi milli turizm-
rekreasiya sənayesinin inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş məqsəd-
yönlü səylərin olduqca böyük sosial-iqtisadi effektini əsaslı surətdə
göstərir.

Açar sözlər: turizm-rekreasiya, investorlar, yoxsulluq,
qeyri-neft sektoru, məşğulluq.

Abstract: Formation of competitive tourism and
recreational services sector in Azerbaijan is very important both in
terms of economy, diversification of the national economy, which
is highly dependent on raw materials sector, as well as the
development of regions having significant industrial potential and
provision of employment from the perspective of socio-cultural
development. The world practice displays reasonably a substantial
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socio-economic impact of purposeful efforts aimed at the
development of the national tourism and recreational industry.

Key words: tourism-recreation, investors, poverty, the
non-oil sector, employment.

Резюме: Автор в статье отмечает важность фор-
мирования в Азербайджане конкурентоспособной сферы
туристско-рекреационных услуг как с точки зрения чисто
хозяйственного плана, прежде всего для диверсификации
национальной экономики, в том числе значительно зависящей
от сырьевого сектора, а также значимость туризма для под-
ъёма регионов, располагающих значительным промыш-
ленным потенциалом, так и с точки зрения социально-
культурного развития в обеспечении занятости населения.
Мировая практика в основательной форме показывает дово-
льно большой социально-экономический эффект целенап-
равленных усилий по развитию национальной туристско-
рекреационной индустрии.
           Ключевые слова: туризм-отдых, инвесторы,
бедность, ненефтяной сектор, занятость.

Məşğulluğun yüksək səviyyəsinə nail olunması – dövlətin
makroiqtisadi siyasətinin əsas məqsədlərindən biridir. Əlavə iş
yerlərini yaradan iqtisadi sistem ictimai məhsulun miqdarının
artırılması və bunun vasitəsilə əhalinin maddi tələbatlarının
maksimum dərəcədə təmin olunması vəzifəsini ortaya qoyur. İşçi
qüvvəsinin mövcud resurslarının natamam istifadəsi zamanı sistem
öz istehsal hüdudlarına yetişmədiyi bir şəraitdə fəaliyyət göstərir.
Təhsilin orta səviyyəsinə öz bacarıq və qabiliyyətlərini tətbiq
etməyə imkan verməyən işsizlik, insanların həm də həyat
maraqlarına xeyli zərər yetirmiş olur. İnkişaf indikatoru qismində
həmçinin regionların iqtisadi inkişafını əks etdirən vahid inteqral
göstərici də çıxış edə bilər. Sahələr arası müqayisələrin beynəlxalq
təcrübəsində istifadə olunan belə göstərici qismində insan
potensialının inkişafı indeksi qəbul edilib. Bu göstərici üç indeks –
uzun ömürlülük, təhsil səviyyəsi və əhalinin adambaşına düşən
ümumi daxili məhsulun miqdarı əsasında hesablanır. Turizm
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sənayesinin uğurlu inkişafı, ilk növbədə, əhalinin rifah halının
səviyyəsindən asılıdı. Əhalinin turizm məhsullarına ödəmə
qabiliyyətli tələbini formalaşdıran amillərdən biri də demoqrafik
amildir  ki,  bura  əhalinin  sayı və onun  tərkibi,  şəhər  və kənd
sakinlərinin nisbəti, doğulanların və ölənlərin miqdarı, miqrasiya
prosesləri və sair aid edilir. Belə təhlil əsasında əmək resurslarının
bölgüsünün əsas tənasübləri və onların dəyişmə tendensiyaları,
iqtisadi regionların inkişafının komplektliliyi aydınlaşdırılır,
habelə əmək resursların istifadəsində mövcud çatışmazlıqlar
aşkara çıxarılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, 1995-ci ilə qədər Azərbaycanın əhalisi
yüksək templərlə artırdı. 1990-cı illə müqayisədə 1995-ci ildə müşahidə
olunan artım 107,0% təşkil etmişdir. Sonrakı illərdə isə bu səviyyə
azalmağa başlamış və 2001-ci ildə 100,7%, 2008-ci ildə isə 103,1%
təşkil etmişdir. [5]

Eyni zamanda, şəhər əhalisinin səviyyəsi yüksələrək 1995-
ci ildə qeydə alınmış 52,2%-dən 2008-ci ildə artıq 54%-ə qədər
artmışdır, kənd əhalisinin sayına gəldikdə isə, burada azalma
müşahidə olunmuşdur, belə ki, bu göstərici 1995-ci ildə mövcud
olmuş 47,8%-dən 2008-ci ildə qeydə alınmış 46%-ə qədər aşağı
düşmüşdür. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanın regionlarında
respublikanın əməkqabiliyyətli vətəndaşları kənd ərazilərində iş
yeri tapa bilmədikləri üçün şəhərə köçmək məcburiyyətində
qalırlar. Əhali sıxlığının aşağı yaxud orta göstəricilərinə malik
regionlar iqtisadi tənəzzül yaxud struktur dəyişikləri həyata
keçirilən illərdə asanlıqla zərər çəkə bilərlər. Şəhərdə yaşayışın
dəyərinin kifayət qədər yüksək olduğuna baxmayaraq, insanlar iş
yerlərinin çatışmazlığı və perspektivlərin olmaması səbəbindən ora
köçmək məcburiyyətində qalırlar.  Təhsil almış və ixtisaslı işçi
qüvvəsinin yetişdirilməsindən başqa, demək olar ki, heç bir
fəaliyyətlə yadda qalmayan ölkələr öz strukturlarının möhkəmlən-
dirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli dərəcədə daha böyük uğurlara
imza ata bilərlər. Nəticədə yeni tələbatların yaranması və
köhnələrin aradan qalxması prosesi baş verir. İnsanlar həm fiziki,
həm də mənəvi tələbatlarının (biliklərin əldə olunması, ünsiyyət,
mədəniyyət ocaqlarının ziyarəti, səyahətlər və s.) ödənilməsinə
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ehtiyac duyur. İqtisadi ədəbiyyatda bu tendensiya tələbatların
yüksəldilməsi haqqında qanun adlandırılır. Regionlarda insanlar öz
minimal tələbatlarını ödəmək qabiliyyətində olmadıqları təqdirdə,
- hələ biz bu insanların mənəvi tələbatlarının ödənilməsi mövzu-
suna toxunmuruq,  - onlar paytaxta köçmək məcburiyyətində qalır-
lar. Bu məlumatlar Cədvəl 1-də təqdim olunur.

Cədvəl № 1
2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikası əhalisinin sayı

İl ərzində
ümumi
artım

o  cümlədən:
Əhalinin ümumi
sayına nisbətən,

faizləİllər
Əhalinin

sayı  -
cəmi min

nəfər faizlə şəhər
yerləri

kənd
yerləri

şəhər
yerləri

kənd
yerləri

2009 8897.0 100.6 1.1 4727.8 4169.2 53.1 46.9

2010 8997.6 113.5 1.3 4774.9 4222.7 53.1 46.9

2011 9111.1 124.0 1.4 4829.5 4281.6 53.0 47.0

2012 9235.1 121.4 1.3 4888.7 4346.4 52.9 47.1

2013 9356.5 120.6 1.3 4966.2 4390.3 53.1 46.9

2014 9477.1 115.9 1.2 5045.4 4431.7 53.2 46.8

2015 9593.0 112.6 1.2 5098.3 4494.7 53.1 46.9
Qeyd: 2009-cu ildə əhalinin sayı 8897.0 min nəfər təşkil
etmişdir. Statistik göstəricilər, Azərb. Resp. Dövlət
statistika komitəsi.
Qeyd etmək lazımdır ki, əmək resurslarının formalaş-

dırılmasının əsası əhalinin təkrar istehsalıdır. Əhalinin təkrar
istehsalı insanların doğulması və vəfat etməsi nəticəsində nəsillərin
əvəzlənməsi vasitəsilə əhalinin daim yenilənməsi prosesidir.
Respublikamızda hal-hazırda əhali artımının başlıca və həlledici
amili doğum sayıdır. Lakin, əgər 2009-cu ildə Azərbaycanda do-
ğum sayının əmsalı hər 1000 nəfərə 1,1 təşkil edirdisə, artıq
sonrakı illərdə həmin göstərici azalmağa başladı. 2015-ci ilin
əvvəlinə olan məlumatlara əsasən doğum sayının əmsalı 0,1 göstə-
ricisinə qədər yuxarı qalxmışdır. Bununla birgə, respublikanın
regionlarında qeydə alının doğum səviyyəsi bir sıra əlamətlərə
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görə fərqlənir. Buna əsaslanaraq, Azərbaycanın bütün regionlarını
üç qrupa bölə bilərik.

Cədvəl № 2
İqtisadi rayonlar üzrə muzdla çalışanlar işçilərin sayı

(min nəfər)
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Azərbaycan
Respublikası 1297.1 1382.9  1387.5 1480.7 1514.0  1519.7  1502.5
Bakı şəhəri
(qəsəbələrlə) 547.6 598.5 599.9 661.3 685.0 693.4 683.5
Abşeron
iqtisadi
rayonu 72.0 79.8 75.1 75.5 81.0 82.2 79.4
Gəncə-Qazax
iqtisadi
rayonu 139.8 138.3 136.5 143.5 144.9 142.6 143.9
Şəki-Zaqatala
iqtisadi
rayonu 69.1 68.8 68.2 71.1 71.3 72.0 72.5
Lənkəran
iqtisadi
rayonu 67.9 67.5 66.0 69.3 69.8 70.1 69.7
Quba-
Xaçmaz
iqtisadi
rayonu 49.0 49.4 49.2 50.9 51.1 50.9 49.1
Aran iqtisadi
rayonu 209.4 206.9 206.7 215.0 214.9 212.2 209.3
Yuxarı
Qarabağ
iqtisadi
rayonu 41.4 42.7 41.6 43.7 43.8 43.8 44.1
Kəlbəcər-
Laçın iqtisadi
rayonu 19.9 20.7 20.2 21.1 21.3 20.9 20.5
Dağlıq Şirvan 27.2 26.7 26.6 28.4 28.3 28.1 28
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iqtisadi
rayonu
Naxçıvan
iqtisadi
rayonu 53.8 83.6 97.5 100.9 102.6 103.5 102.5

Qeyd: Cədvəl Azərb. Resp. Dövlət statistika komitəsinin
məlumatları əsasında tərtib edilmişdir.

Bundan əlavə, həmin illər ərzində iqtisadiyyatın dövlət
sektorunda məşğulluq artaraq 30,7 %-dən 115,8 %-ə qədər yuxarı
qalxmışdır. [5]

    Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
ölkənin yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Bu isə irəli
sürülən siyasi və iqtisadi islahatlar kontekstində yeni dövlət
siyasətinin işlənib hazırlanmasını tələb edirdi. Bununla əlaqədar
olaraq bir sıra qanunverici və normativ aktlar qəbul edilmişdir ki,
onların arasında Azərbaycanın Konstitusiyası, mülkiyyət, müəs-
sisələr, sahibkarlıq fəaliyyəti, məşğulluq, turizm, büdcə sistemi,
investisiya fəaliyyətinin qorunması, xarici investisiyaların qorun-
ması, səhmdar cəmiyyətlərin yaradılması haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunları qeyd edilməlidir. Həmçinin Əmək,
Mülki, Vergi və Azərbaycan Respublikasının digər kodeksləri
qəbul edilmişdir. Bu və başqa qanunverici və normativ aktların
qəbul edilməsi ölkədə siyasi və iqtisadi islahatların həyata
keçirilməsinin başlanmasına səbəb olmuşdur.

İqtisadi mühitdə inzibati-amirlik prinsiplər üzrə idarə
olunan plan sistemindən imtina edilməsi və bazar iqtisadiyyatına
tədricən keçidi haqqında bəyan edilmişdir. Bu nazirliklərdə,
təşkilatlarda, bank, maliyyə və digər sistemlərdə mülkiyyət forma-
sının dəyişikliyini tələb etmişdir.

1996-cı ildən etibarən və sonrakı illər ərzində ölkə iqti-
sadiyyatında mövcud olan vəziyyətdə sabitləşmə müşahidə olun-
mağa başlamışdır. Bunun reallaşdırılmasında neft amili önəmli rol
oynamışdır – 25 may 2005-ci il tarixdə Heydər Əliyev adına Bakı-
Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin Azərbaycan hissəsi
istismara verilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik,
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məqsədyönlü və uzaqgörən siyasət kursu sayəsində “Əsrin kon-
traktı” kimi olduqca mühüm beynəlxalq layihə gerçəkləşdiril-miş-
dir. Nəticədə Azərbaycanda hasil olunan neftin miqdarını artır-
mağa imkan yaranmışdır ki, bu da respublika iqtisadiyyatına müs-
bət təsir göstərmiş və ölkəyə xarici investisiyaların cəlb edilməsinə
səbəb olmuşdur.

Bununla yanaşı, Azərbaycan iqtisadiyyatı bütün bu illər
ərzində əsasən neft sektoru hesabına inkişaf edirdi. İqtisadiyyatın
qeyri-neft sektoru isə, o cümlədən də turizm sektoru, zəif templərlə
inkişaf edirdi. Belə ki, 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarında ölkədə
ümumi daxili məhsul istehsalı əvvəlki ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə 0,4 faiz artaraq 10042,6 milyon manat təşkil etmişdir.
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 1035,6 manata bərabər
olmuşdur. Ümumi daxili məhsulun 2,7 faizi turistlərin yerləşdiril-
məsi və ictimai iaşə təşkil etmişdir. Bu dövrdə iqtisadiyyatın qeyri-
neft bölməsində istehsal olunmuş əlavə dəyər əvvəlki ilin müvafiq
dövrünə nisbətən 2,3 faiz artmış, onun ÜDM-də xüsusi çəkisi 56,8
faiz olmuşdur.  [6]

Dünya təcrübəsi milli turizm-rekreasiya sənayesinin
inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş məqsədyönlü səylərin olduqca
böyük sosial-iqtisadi effektini əsaslı surətdə göstərir.  Məsələn,
İtaliya, İspaniya, Türkiyə, Misir, Tayland və bir sıra digər ölkə-
lərdə bu sahə böyük miqdarda yeni iş yerlərinin açılmasını təmin
edir, tədiyyə balansına böyük töhfə vermiş olur. Məşğulluğun
təmin edilməsində də turizm-rekreasiya sektorunun payı son
dərəcə yüksəkdir. Hal-hazırda bu sektorda dünya üzrə 100 milyon
nəfərdən çox işlə təmin olunub, həm də nəzərə almaq lazımdır ki,
iş yerlərinin böyük əksəriyyəti kiçik və orta biznesdə fəaliyyət
göstərən müəssisələrdə, eləcə də ailə müəssisələrində yaradılır
(Ümumdünya Turizm təşkilatının məlumatları, barometr, 2008-ci
il). Burada iş yerlərinin artım templəri iqtisadiyyatın digər
sektorlarında müvafiq göstəriciləri bir yarım dəfə çox üstələyir ki,
bu da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Turizmlə əlaqəli müəssisələr və
iş yerləri çox vaxt ölkələrin daha az inkişaf etmiş refionlarında
yaradılır ki, bu da iqtisadi strukturu balanslaşdırmağa imkan verir
və əhalinin iş yerlərinin axtarışı məqsədilə şəhərlərə köçməsinin
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qarşısını almaqla onun kənd yerlərində qalmasına səbəb olur.
Turizm-rekreasiya sferasının inkişafına yönəlmiş dövlət siyasəti
nöqteyi-nəzərdən son illər ərzində Çexiya Respublikasının topla-
dığı təcrübə, o cümlədən birbaşa xarici investisiyaların cəlb
edilməsi hesabına, Azərbaycan üçün son dərəcə faydalı ola bilər.
Ötən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq bu ölkənin iqtisadiyyatı
sürətli templərlə inkişaf edir, bu da bir çox cəhətdən investisi-
yaların xaricdən cəlb edilməsi sahəsində həyata keçirilən uğurlu
siyasətlə bağlıdır. İnvestorlara əlavə imtiyazların təqdim edilməsi
qaydaları müfəssəl sürətdə işlənib hazırlanmışdır. İnvestorlara
güzəştlərin verilməsinin əsas və başlıca şərtləri sırasında aşağı-
dakıları qeyd etmək olar: - investor tərəfindən 10 milyon dollardan
az olmayan maliyyə vəsaiti yatırılmalıdır, işsizliyin yüksək
səviyyəsinə malik regionlarda isə - ən azı 5 milyon dollar; -
investisiya layihəsi ətraf mühitin qorunmasına dair ölkədə qüvvədə
olan tələblərə cavab verməlidir. Bu sahədə həyata keçirilən siyasət,
zənnimizcə, aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır. Birincisi,
mövcud resurs potensialından istifadə effektivliyinin yüksəldil-
məsi, ikincisi, mövcud olan istehsal növlərinin və yeni iş yerlərinin
qorunub saxlanılması və yenilərn yaradılması, üçüncüsü, regionda
turizm xidmətlərinin rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsi, dör-
düncüsü, uşaq sağlamlıq düşərgələrin yaradılması reallaşdırıl-
malıdır ki, həmin düşərgələrdə tərbiyəçi-müəllimlər və dəstə
başçıları, düşərgələrin müdirləri, fiziki hazırlıq və üzgüçülük üzrə
instruktorlar, dərnəklərin rəhbərləri, musiqi rəhbərləri, həkimlər,
turizm sferasının işçiləri fəaliyyət göstərəcək, bu da, öz növbə-
sində regionlarda yaşayan əhalinin məşğulluğunun artmasına
gətirib çıxaracaq. Azərbaycanda rəqabətqabiliyyətli turizm-rek-
reasiya xidmətləri sferasının formalaşdırılması həm sırf təsərrüfat
baxımından, ilk növbədə, xammal sektorundan hədsiz dərəcədə
asılı vəziyyətdə olan milli iqtisadiyyatın diversifikasiyası, habelə
əhəmiyyətli sənaye potensialına malik regionların inkişaf etdiril-
məsi üçün vacibdir, eyni zamanda həm də sosial-mədəni inkişaf
nöqteyi-nəzərdən əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi
istiqamətində çox əhəmiyyətlidir. Bununla əlaqədar iqtisadiyyatın
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turizm sferası inkişafın müasir şəraitində əhalinin məşğulluq
probleminin həlli istiqamətində bağlayıcı halqa rolunda çıxış edə
bilər. Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün lazımi şəraitin
yaradılması 2004-2008-ci illər ərzində və 2009-2013-cü illəri əhatə
etdiyi dövr üçün nəzərdə tutulmuş Regionların sosial-iqtisadi
inkişafının dövlət proqramları çərçivəsində reallaşdırıla biləcək
dövlət dəstəyinin göstərilməsini tələb edir ki, burada mövcud olan
potensialın səmərəli istifadəsi, fəaliyyət göstərən müəssisələrin
gələcək genişləndirilməsi, məhz regionlarda, iqtisadiyyatın qeyri-
neft sektorunda çoxlu sayda yeni iş yerlərinin açılması yolu yerli
sahibkarlığın və ilə respublikanın regionlarında ayrı-ayrı sahələrin
inkişaf etdirilməsi hesabına cəmiyyətdə yoxsulluğun qəti surətdə
əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması şəraitində həyat səviyyəsinin və
keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində konkret göstəriş və
tapşırıqlar öz əksini tapmışdır. Regional proqramın həyata keçiril-
məsi gedişatında Azərbaycan Respublikası Prezidenitinin sərən-
camına əsasən respublikanın Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və
Dəvəçi rayonlarının sosial-iqtisai inkişafının sürətləndirilməsi üzrə
müvafiq qərarlar qəbul edilmiş, 2004-2007-ci illəri əhatə etdiyi
dövrdə isə müxtəlif regionların inkişafına aid olan səkkiz xüsusi
sərəncam dövlət başçısı tərəfindən imzalanmışdır. [2]

Buna həmçinin 27 avqust 2002-ci il tarixdə Heyder Əliyev
tərəfindən 1029 №-si ilə təsdiq olunmuş 2002-2005-ci illər üçün
Azərbaycan Respublikasında Turizmin inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı da səbəb olmuşdur ki, həmin proqram çərçivəsində
respublikada Bakı-Xaçmaz, Bakı-Balakən, Bakı-Astara, Bakı-
Qazax, Bakı-Şuşa, Bakı-Naxçıvan istiqamətləri marşrutlar üzrə, o
cümlədən paytaxt Bakıda da bir marşrut daxil olmaqla cəmi yeddi
turizm marşrutlarının işlənib hazırlanması prosesi həyata
keçirilmiş, turizm sahəsi üçün ixtisaslı kadrların, eləcə də metodik
materialların hazılanması istiqamətində müvafiq tövsiyyələr öz
əksini tapmışdır. Adı çəkilən bu proqram turizm sahəsi üçün kadr-
ların hazırlanmasında müstəsna rol oynayan Azərbaycan turizm
institutunun yaradılmasına təkan verişdir. Dayanıqlı inkişafın
təmin edilməsi və turizm sferasının ölkə iqtisadiyyatının aparıcı
sahəsinə çevrilməsi məqsədilə 6 aprel 2010-cu ildə Azərbaycan
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Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən imzala-
nmış “2010-2014-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında turizmin
inkişafı haqqında” Dövlət proqramı qəbul edilmişdir.  Dövlət
proqramının son dərəcə mühüm istiqaməti kimi regional turizm
infrastrukturun dünya səviyyəsinə qədər yüksəldilməsi və turizm
sahəsinin investisiya cəlbediciliyinin daha da yaşılaşdırılması
göstərilmişdir.

Bakıda sənaye potensialının böyük hissəsinin və bu sahə ilə
bağlı infrastruktur obyektlərinin yerləşdirilməsi, habelə regionda
mövcud olan müəssisələrin və xidmət obyektlərinin bir çoxunun
öz fəaliyyətini dayandırılması ölkə əhalisinin paytaxta axınının
güclənməsinə səbəb olmuşdur.  Bu amillər iqtisadiyyatın regional
nöqteyi-nəzərdən inkişafına mənfi təsir göstərmiş, bir çox yerlərdə
sosial-iqtisadi və demoqrafik vəziyyətin kəskinləşməsinə gətirib
çıxartmışdır. Regionlar arasında məhsuldar qüvvələrin qeyri-
mütənasib bölüşdürülməsi onların sosial-iqtisadi inkişafı çərçivə-
sində kəskin fərqlərin əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. Məsələ
burasındadır ki, iqtisadi rayonların özünün potensialına, təbii res-
urslarına, əhalinin məşğulluq səviyyəsinə görə fərqləndiyi məlum-
dur, buna isə əhalinin vəziyyəti, regionun sahə və ərazi quruluşu
təsir göstərir. [3]

Bu baxımdan Azərbaycanın regionlarında işsizliyin
azaldılmasına, eləcə də 10 faizə yaxın mühüm gəliri təmin edə
biləcək inkişafa səbəb olan kənd turizminin inkişaf etdirilməsi, heç
şübhəsiz, xüsusi əməhmiyyətə malikdir. Belə ki, 2006-cı ildə
dünyada beynəlxalq turizmdən əldə olunan gəlirlərin miqdarı 733
milyard dollar təşkil etmişdir, Avropada isə bu göstərici 348,5
milyard dollar və ya 47,5 faizə bərabər olmuşdur. Mütləq kəmiy-
yətlərdə ifadə etsək, 1990-cı ildə dünyada turizm daxil olmaların
miqdarı 441 milyon nəfər təşkil edibsə, artıq 2006-cı ildə bu
göstərici 846 milyon nəfərə qədər yüksəlmiş, yəni 405 milyon
nəfər daha çox olmuşdur. Turizm daxil olmalarda müşahidə edilən
artım, demək olar ki, bütün regionları əhatə etmişdir. Lakin 2006-
cı ildə qeydə alının bütün turizm daxil olmaların xüsusi çəkisi
Avropa ölkələrinin payına düşür. Avropaya təşrif buyurmuş
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ortastatistik turist yerli iqtisadiyyata 790 dollar məbləğində gəlir
gətirir (Şərqi Avrop ölkələri və keçmiş SSRİ-nin avropa
respublikaları üçün bu göstərici 370 dollara bərabərdir). Şimali
Amerika (ABŞ və Kanada) üçün hər bir turistdən əldə olunan gəlir
1190 dollar təşkil edir, Asiya ölkələrində bu göstərici 890 dollar
civarındadır, Afrika qitəsini ziyarət edən hər bir turist gəldiyi
ölkənin iqtisadiyyatına 590 dollara qədər fayda verir, Yaxın Şərq
üçün isə turistdən əldə olunan gəlir 710 dollara yaxındır. Turist
daxil olmaların sayına görə dünyada lider mövqelərdə qərarlaşan
ölkələrdən Fransanı, İspaniyanı, ABŞ, Çini, İtaliyanı və başqalarını
qeyd edə bilərik.

Beynəlxalq turizmdən əldə olunan gəlirlərin yüksəldil-
məsinə və ziyarətlərin miqdarının artmasına doğru tendensiyalar
bu  gün  də qüvvəsini  itirməmişdir.  Buna  səbəb  olan  amillər
sırasında turizm resurslarını, eləcə də əlaqədar amilləri ehtiva edən
Avropa ölkələrinə xas güclü turizm potensialı göstərilə bilər: əlve-
rişli iqlim, relyefin (yer səthinin quruluşunun) forma mütəlifliyi,
tarixi-mədəni adət və ənənələr, ümumdünya mədəniyyət və təbii
miras obyektləri siyahısına daxil edilmiş mövcud diqqətəlayiq
yerlərininəhəmiyyətli miqdarı, Qərbi Avropa ölkələrinin ərazi
yaxınlığı, informasiya problemlərinin daha effektiv həllinə səbəb
olan inteqrasiya prosesləri, əmtəə və insanların sərhədlərdən
sərbəst keçmək imkanı, ölkələr və onların turizm resursları
haqqında geniş və keyfiyyətli reklam və s.

Turizm mürəkkəb sosial-iqtisadi fenomeni ifadə edir, hə-
min fenomenin müxtəlif dərəcələri onun məzmununu və mahiy-
yətini əks etdirən təriflərdə təsbit olunur. Məhz bu səbəbdən dərin
tarixə malik turizm indiyə qədər birmənalı tərif almamış və təkcə
alim-mütəxəssislər tərəfindən deyil, həm də praktiklər tərəfindən
də müxtəlif cəhətdən təfsir edilir.

Yerli sənayenin iflic vəziyyətinə düşdüyü bir şəraitdə bu
cür turist-“ticarətçi” (“məkiklərin”) fəaliyyəti istehlak bazarını
ümumilikdə satış sistemi ilə birgə doldurur və təxminən 3 milyona
yaxın insanın işlə təmin edilməsinə zəmanət verir.

Azərbaycan Respublikasının 27 iyul 1999-cu ildə qəbul
edilmiş “Turizm haqqında” Qaununa müvafiq olaraq, turizmin
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daha dərin və hərtərəfli tərifin verilməsi məqsədilə onun formaları
üzrə aşağıdakı təsnifatı tətbiq edilmişdir: daxili turizm, səfər
turizmi, daxil olma turizmi, sosial  və özfəaliyyət turizmi.

Daxili turizm – bu, Azərbaycan Respublikasında yaşayan
vətəndaşların və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan
Respublikası hüdudlarında səyahətləridir.

Səfər turizmi – bu, Azərbaycan Respublikasında yaşayan
vətəndaşların və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin başqa ölkəyə
səyahətləridir.

Daxil olma turizm – bu, Azərbaycan Respublikasında yaşa-
mayan vətəndaşların və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbay-
can Respublikası hüdudlarında səyahətləridir.

Sosial turizm – bu, dövlət tərəfindən sosial ehtiyacları üçün
ayrılan vəzaitlər hesabına dəstəklənən səhayətdir.

Özfəaliyyət turizmi – bu, turistlər tərəfindən müstəqil
surətdə yerdəyişmənin fəal üsulların istifadə edilməsilə təşkil
olunan səyahətlərdir. [4]
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Ölkənin mövcud iqtisadi potensialı yol xəritələrinin
 inkişaf perspektivlərinin dayağıdır

Current economic potential of the country as a basis for
prospective development of roadmaps

Действующий экономический потенциал страны
как основа перспективного развития дорожных карт

Xülasə: Məqalədə ölkəmizin keçdiyi iqtisadi inkişaf yoluna
nəzər salınmışdır. Burada milli iqtisadiyyatın çevik mexanizmlər
vasitəsilə təşkilatlanması sahəsində ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən təsdiq edilən hüquqi aktlardan söz açılmışdır.
Neft və qeyri-neft sektorlarının, kənd təsərrüfatının, kiçik və orta
sahibkarlığın inkişafı, turizmin infrastruktur potensialının güclən-
dirilməsindən bəhs edilmişdir. Gətirilən əsaslandırmalar ölkə
başçısı tərəfindən təsdiq edilən “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiy-
yatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamət-
ləri” haqqında Sərəncamın mükəmməl bazası kimi ifadə olunmuş-
dur.

Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, kiçik və orta
sahibkarlıq, turizm, iqtisadiyyatın sahə strukturu, istehsal
münasibətləri və s.
          Abstract: The article describes the economic development
process of our country. The legal acts adopted by the national
leader Heydar Aliyev, which were carried out on the basis of the
flexible mechanisms in the field of the national economy were
also observed. It is said about the oil and non-oil, agricultural
potential, development of small and medium-sized businesses, the
tourist infrastructure. The main base for the above studies served
the head of the country's decree "National economy and main
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directions of the strategic road maps for the main sectors of the
economy."

Keywords: national economy, agriculture, small and
medium enterprises, tourism, industry structure of the economy,
industrial relations and others.
         Резюме: В статье говорится о пути, прошедшем страной
в экономическом развитии. Здесь идёт речь о правовых актах,
принятых общенациональным лидером Гейдаром Алиевым,
на основе которых осуществлялись гибкие механизмы в
области организации национальной экономики. Говорится о
нефтяном и ненефтяном, сельскохозяйственном потенциале,
развитии малого и среднего бизнеса, туристической инф-
раструктуре. Основной базой для приведённых обоснований
послужил указ главы страны «Национальная экономика и
основные направления стратегических дорожных карт по
основным секторам экономики».

Ключевые слова: национальная экономика, сельское
хозяйство, малое и среднее предпринимательство, туризм,
отраслевая структура экономики, производственные
отношения и др.

Ölkəmizdə iqtisadi proseslərin inkişaf istiqamətində təşəkkül
tapması, sistemli və dayanıqlı sosial siyasətin bərqərar olunması,
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, inkişaf etməkdə olan iqtisadiy-
yatdan innovativ iqtisadiyyata keçid edilməsi, iqtisadi-hüquqi
mexanizmlərin çevik və işlək vəziyyətə gətirilməsi ilə, dünyanın
yeni çağırışları ilə səsləşə bilmək keyfiyyətlərinin təşəkkülü,
bununla da makroiqtisadi nailiyyətlər fonunda region və dünya
iqtisadiyyatına sürətli inteqrasiya olunması və s-dən ibarət pozitiv
meyllər qarşıdakı dövrlər üzrə ardıcıl, davamlı və uzunmüddətli
iqtisadi inkişaf strategiyalarının işlənməsinə zərurət yaratmaq-
dadır.

Çox güclü təcrübə əsasında ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən 1995-ci ildən başladılan iqtisadi islahatlarla keçid
edilən müasir bazar münasibətlərinin, tələb və qanunlarının əsas-
larını qoyduğu müasir iqtisadi inkişaf strategiyası istər
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iqtisadiyyatın sahə strukturunun formalaşması və təkmilləş-
dirilməsi, istər fəaliyyət sferalarının münbitləşdirilməsi, istərsə də
istehsal (iqtisadi) münasibətlərinin müasir intensiv formasına
keçidinin təmin edilməsi iqtisadi hədəf və prioritetlərin müəy-
yənləşdirilməsində mükəmməl bazanı təşkil etməkdədir.

Bunların ardınca, ölkənin iqtisadi inkişafını həm təmin edən,
həm də bu inkişafdan doğan gerçəkliklərə uyğunlaşdırılmaqla,
onun davamlılığına istiqamətlənən qərarlar, fərman və sərəncam-
lar, tədbirlər planları, konsepsiyalar, layihələr, strategiyalar, Döv-
lət Proqramları, eləcə də strateji yol xəritələrinin təsdiqi, qəbulu və
uğurlu icra mexanizminin təminatı nəzərdə tutulmuş məqsədlərin
və qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsində etibarlı
addımdır.

Xüsusən böyük Heydər Əliyevin başlatdığı, təməlini qoy-
duğu milli iqtisadi inkişaf siyasətinin sosial-iqtisadi, məqsədyönlü
və məntiqi nəticəsi olaraq 2003-cü ildən etibarən ölkə prezidenti
tərəfindən təsdiq edilərək real iqtisadi nəticələrə istiqamətlənən və
regionların sosial iqtisadi inkişafına güclü təkan olan Dövlət
Proqramları artıq özünün üçüncü uğurlu mərhələsindədir. Bununla
yanaşı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29
dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020:
Gələcəyə Baxiş” İnkişaf Konsepsiyası da özündə ölkənin milli
iqtisadi maraqlarının qorunması və gələcək inkişaf potensialının
təmin edilməsini əks etdirməkdədir.

Bütün bunlar onu göstərir ki, ölkənin hərtərəfli inkişafına
xidmət edən proseslər sağlam təməllər üzərindədir, güclü idarəet-
məyə əsaslanır, dinamikdir və uzaq gələcəyə istiqamətlənməyi ilə
də davamlılığa, ardıcıllığa zərurət yaradır.

Elə fikrimizi bu istiqamətdə qurarkən qeyd edə bilərik ki, 6
dekabr 2016-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanan Fərmanla “Milli iqtisa-
diyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəl-
ərinin” təsdiq edilməsi ölkə iqtisadiyyatının inkişafının artıq yeni
müstəvidə görüntüsünü təqdim etməkdədir. Bu yol xəritələrini
indiyə qədər həyata keçirilən iqtisadi fəaliyyətlərin, qəbul edilən
bütün hüquqi tənzimləmə vasitələrinin sistemləşdirilmiş, daha da
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çevikləşdirilmiş və işlək mexanizmlərlə silahlandırılmış məc-
muusu kimi də ifadə etmək olar. Məlumdur ki, ölkə başçısı tərə-
findən hələ cari ilin 16 mart tarixində 1897 nömrəli Sərəncamla
“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol
xəritəsinin başlıca istiqamətləri” təsdiq edilmiş və hazırkı mərhələ
üçün sosial-iqtisadi və hüquqi əsaslar yaradılmışdır.

Təsdiq edilmiş yol xəritəsinin məzmunu ilə tanış olarkən
aydın olur ki, burada:

1. müasir dövrün nailiyyətləri, gerçəklikləri və çağırışları
əsas götürülməklə, cari, yaxın və uzaq gələcək üzrə prioritetlərin
və hədəflərin müəyyənləşdirilməsinə;

2. Elmi Texniki nailiyyətlərin müasir inkişaf səviyyəsinin
nəticələrindən səmərəli istifadə etməklə, cəmiyyətin aktual
problemlərinin və bu sırada stimullaşdırıcı amillərin öyrənilməsi
məsələləri üstün tutulmasına;

3. müxtəlif regionların, sektorların və bölmələrin müqavimət
gücünün artırılmasından ibarət iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə
yönəlmiş tədbirlərin nəzərdə tutulmasına;

4. iqtisadi artımın dayanıqlığını təmin edilməsinə;
5. gəlir səviyyəsinin və məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilmə-

sinə və s. ciddi yanaşma irəli sürülmüşdür.
Belə ki, həmin yol xəritələrində Azərbaycan Respublika-

sında makroiqtisadi proseslərin tənzimlənməsinin əsas meyarları
üstün tutulmuş və milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə, neft və qaz
sənayesinin (kimya məhsulları daxil olmaqla) inkişafına, kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına, kiçik və orta sa-
hibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına, ağır sənaye
və maşınqayırmanın inkişafına, ixtisaslaşmış turizm sənayesinin
inkişafına, logistika və ticarətin inkişafına, uyğun qiymətə mənzil
təminatının inkişafına, peşə təhsili və təliminin inkişafına, maliyyə
xidmətlərinin inkişafına, telekommunikasiya və informasiya
texnologiyalarının inkişafına, kommunal xidmətlərin (elektrik və
istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair fundamental tədbirlər
planlarının işlənib həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
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Sadalanan hər bir müvafiq istiqamət üzrə yol xəritələri əlavə
edilmişdir.

Qeyd edək ki, milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sek-
torları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi ilə eyni zaman-
da ölkənin 2016-2020-ci illər üçün iqtisadi inkişaf strategiyası və
tədbirlər planı, 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxışı
və 2025-ci ildən sonrakı dövrə hədəf baxışı da müəyyən
edilmişdir. Bu isə təbii ki, makroiqtisadi zəmində beş, on illik və
daha böyük dövrlər üzrə inkişaf strategiyasının səmərəli icra
mexanizminin mövcudluğundan xəbər verməkdədir.

Çox böyük həssaslıqla hazırlanan, müasir iqtisadi inkişaf
mərhələlərinin bütün parametrlərini özündə əhatəli şəkildə əks
etdirən, tarixi-sosial və iqtisadi-hüquqi mahiyyəti yüksək olan
sənəddə diqqəti çəkən ən mühüm məqamlardan biri burada ölkə
başçısı tərəfindən 12 istiqamətdə təsdiq edilən strateji yol
xəritələrinin hər birinin ölkənin hazırkı dövrdə iqtisadi sahədə
prioritet seçdiyi məqsədlərinə bir başa xidmət etməsidir.

Hər bir ölkənin özünün malik olduğu milli iqtisadiyyatı
vardır. Milli iqtisadiyyat elə millətin iqtisadiyyatıdır, onun hər bir
üzvünün iqtisadi davranışı, fəaliyyəti, iqtisadi təminatları, malik
olduğu təbii sərvətlərinin miqyasından ibarətdir. Daha doğrusu, bir
sıra sosial və iqtisadi ədəbiyyatlarda milli iqtisadiyyata tərif
verilərkən, müəyyən xalqa, millətə məxsus olub, onun mənafe-
lərini ifadə edən, hüdudları dövlət sərhədləri ilə məhdudlaşan,
özünün maddi-texniki əsası, münasibətlər sistemi, təsərrüfat
mexanizmi və idarəetmə strukturları olan sosial-iqtisadi orqanizm
kimi ifadə olunduğunu görürük (2, s. 338). Göstərilən izaha diqqət
edərkən onun hazırkı milli iqtisadi inkişafla qırılmaz bağlı olduğu
və bir-birini tamamladığı qənaətinə gəlirik. Milli iqtisadiyyatın
perspektivləri üzrə qarşıdakı illərdə həllivacib məsələlər içərisində
heç şübhəsiz ki, ən zəruri olanı qeyri-neft sektorunun tərəq-
qisindən ibarət dinamik inkişaf potensialının daha da artırılması
olacaqdır. Bu sırada iqtisadiyyatın əsas bölmələrinin-sənayenin,
kənd təsərrüfatının, turizmin, nəqliyyat və tikinti sektorlarının,
xarici ticarətin, xidmət sahələrinin sürətli və uzunmüddətli inkişaf
strategiyalarının təmin edilməsini xüsusi qeyd etmək olar. Çox
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məmnunedici haldır ki, göstərilən bütün sahələr üzrə mükəmməl
baza vardır. Qarşıda duran əsas vəzifə isə mövcud bazadan
atılacaq addımların qətiyyətliliyini təmin etmək və inamla irəliyə
doğru getməkdir. Ölkəmizin müəllifi olduğu makroiqtisadi inkişaf
siyasətinin və əldə etdiyi nailiyyətlərin beynəlxalq təcrübəyə uy-
ğun olması Dünya İqtisadi Forumunun hesabatlarında da təsdiq-
lənməkdədir. Belə ki, həmin qurumun 2013-2014-cü il üzrə “Dün-
ya Rəqabətlilik Hesabatı”nda qlobal turizm rəqabət qabiliyyətlilik
indeksinə görə Azərbaycan 7 pillə irəliləyib və 148 dövlət arasında
39-cu yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətli inkişaf
mənzərəsi ilbəil öz qətiyyətli mövqeyinə görə fərqlənməkdədir.
Əvvəlki hesabatlara da diqqət edərkən müvafiq göstəricinin
keyfiyyət üzrə dəyişdiyini görürük. Fikrimizi ölkəmizin 2012-
2013-cü il üzrə hesabatda 144 ölkə arasında 46-cı, 2011-2012
hesabatında isə 142 ölkə arasında 55-ci yeri tutması ilə də ifadə
edə bilərik (3).

Bu bir həqiqətdir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında neft və
qeyri-neft sektorlarının inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləş-
dirilməsi ümummilli liderimizin adı və siyəsi fəaliyyəti ilə bir başa
bağlıdır. Hələ 1994-cü ilin sentyabr ayında “Əsrin Müqaviləsi”nin
imzalanması ilə müasir müstəqillik şəraitində neft sektorunun
əsasları qoyuldu (1, s. 120). Ölkəmzdə təbii ehtiyatların qiymə-
tləndirilməsinin və səmərəli istifadəsinin ən bariz təsdiqi olan bu
addım sonrakı dövrlərdə dünya neft bazarında Azərbaycanın
payının və mövqeyinin güclü olmasına əlverişli zəmin yaratmış
oldu. Bütün bunların nəticəsində 1997-ci ilin oktyabr ayının 25-də
Azərbaycan neftinin Bakı-Novorossiysk marşurutu ilə nəqlini
nəzərdə tutan eyni adlı xətt istismara verildi. İki il sonra-1999-cu il
17 aprel tarixdə neftin Qara dənizə çıxarılmasını nəzərdə tutan
Bakı-Supsa neft kəməri və Gürcüstanın Qara dəniz sahilindəki
supsa ixrac terminalı istismara verildi. 1997-ci ilin 12 noyabr
tarixində “Çıraq-1” platforması da öz bəhrəsini verdi. Burada ilk
neft quyusu istismara verildi və bununla da ölkəmiz yeni iqtisadi
və siyasi şəraitdə müstəqil dövlət kimi dünya bazarına özünün
“Azəri Layt” adlı neftini çıxardı. Həmin neft Supsa terminalı
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vasitəsilə nəql olunmağa başlandı. Keçmiş İttifaqa bir çox
sahələrlə yanaşı məhz neftlə də yetmiş illik dövrdə töhfə verən
respublikamız müstəqilliyini yenicə qazanmaqla artıq Qərb
ölkələri üçün də mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. Belə ki, 2006-cı ilin
iyul ayının 13-də Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
kəməri istifadəyə verildi. Qeyd edək ki, ölkəmizdə məhz neftdən
əldə olunan gəlirlərin məqsədyönlü istifadəsini və tənzimlən-
məsini nəzərdə tutaraq 1999-cu il 29 dekabr tarixdə Dövlət Neft
Fondu (DNF) yaradılmışdır.

Bunlardan əlavə, 2006-cı ildən Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
boru xəttinin istismara verilməsi, TANAP və TAP layihələrinin
uğurla gerçəkləşdirilməsi istiqamətindəki tədbirlər bir tərəfdən
Asiyanı Avropa ilə bağlayırsa, digər tərəfdən Azərbaycanı
mərkəzi və ya əlaqələndirici mövqeyə gətirməkdədir.

Neft sektorunun inkişafı ilə yanaşı iqtisadiyyatın sahə
strukturunun inkişafı məqsədlərinə xidmət edən genişmiqyaslı
strategiyaların təsdiq edilməsi ölkəmizdə qeyri-neft sənayesinin
perspektivlərini müəyyənləşdirmiş oldu. Məhz 1995-ci ildən
iqtisadi islahatların başladılması qeyri-neft sektorunun inkişafı
üçün baza təşkil etdi. Qeyd edək ki, bu islahatların əsas mahiyyəti
onun ilkin mərhələdə əsaslı şəkildə kənd təsərrüfatından (aqrar
sektor) başlaması idi. Həmin ildə digər nəhəng tədbir-Dövlət
Mülkiyyətinin Özəlləşdirilməsini özündə əks etdirən eyni adlı
Dövlət Proqramının da təsdiq edilərək icra olunmağa başlanması
qarşıya qoyulmuş məqsədlərin gerçəkləşməsinə doğru növbəti bir
addım oldu. Burada həyata keçirilən tədbirlər iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsinə xidmət etməklə islahatların kənd təsərrüfatında
müasir iqtisadi idarəetmə mexanizmlərini stimullaşdıracaq yöndə
aparılmasını təmin etdi və istehsal (iqtisadi) münasibətlərinin
inkişafından ibarət məcmu fəaliyyətin xüsusi mülkiyyətin əhatə
dairəsinə aid edilməsinə imkan yaratdı. Əsas istehsal vasitəsi olan
səmərəli torpaq-kəndli münasibətlərinin, aqrar münasibətlərin
formalaşması və inkişafını sürətləndirdi.

Bütün bu proseslərin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsə-
dilə beynəlxalq təcrübədən istifadə etməklə aqrar sektorun inkişa-
fının sürətləndirilməsi təmin edildi. Bu məqsədlə, ümummilli
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liderin 1994-cü ildə Türkiyənin, Çinin, İsrailin, İranın, Rusiyanın
və digər ölkələrin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə “Aqrar
islahat: problemlər və onların həlli yolları” mövzusunda keçirdiyi
beynəlxalq konfransda bu məsələlər ətraflı müzakirə edilmişdir.
Daha sonra 1998-ci ildə böyük Heydər Əliyevin Yaponiyaya
səfəri zamanı əsası qoyulmuş Azərbaycan Yaponiya əməkdaşlığı
özünün siyasi sahədə olduğu kimi etibarlı iqtisadi tərəfdaşlığın da
səmərəli təminatına münbit zəmin yaratmışıdr. Məhz Yaponiya
hökuməti ilə imzalanmış Notalar Mübadiləsinə əsasən 1998-2011-
ci illər ərzində 2 KR layihəsi çərçivəsində Yaponiya hökumətinin
qrantları hesabına 863 kənd təsərrüfatı texnikası, o cümlədən 297
ədəd taxılyığan kombayn, 212 ədəd traktor və digər maşın və
aqraeqatlar alınmış və fermerlərin istifadəsinə verilmişdir. Bu
istifadədən Tərəfdaşlıq Fonduna toplanmış vəsaitə uyğun olaraq,
753 ədəd texnika, o cümlədən 130 ədəd taxılyığan kombayn, 104
ədəd traktor alınıb istifadəyə verilmişdir. Qeyd edək ki, bu siya-
sətin davamı olaraq, 23 oktyabr 2004-cü ildə ölkə başçısı tərəfin-
dən “Aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə
tədbirlər haqqında” Sərəncam imzalamışdır. Bununla da kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarının aqroservis xidmətlərin-
dən istifadə edilməsinin, xüsusən də kəndli-torpaq-məhsul-emal-
istehlakçı həlqəsinin qırılmazlığı və dayanqılığı təmin edilmişdir.

İqtisadiyyatın bazar münasibətlərinə xas inkişaf istiqamətlə-
rinin müəyyənləşdirilməsi, yeni iqti-sadi sistemə aid qanunların
əhatəsinin genişliyi, xüsusi mülkiyyətin inkişafı zəminində yeni
təsərrüfat formalarının yaradılması, formalaşması və fəaliyyətinin
tənzimlənməsi məsələləri yeni iqtisadi şəraitə keçidin ilk
mərhələlərində öz aktuallığı ilə seçildi. Ulu öndərin davamlı
diqqəti ilə əhatələnən bu proseslər ölkəmizdə həm də yeni istehsal
münasibətlərinin və iqtisadi idarəetmənin əsas tənzimləyici
qüvvəsinə çevriləcək Sahibkarlıq təbəqəsinin yaranmasına münbit
zəminlər açdı. Bu sahədə hüquqi-iqtisadi mexanzimlərin səfərbər
edilməsinə başlanıldı. Bu məqsədlə, böyük Heydər Əliyev
tərəfindən 1997-ci ildə “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta
sahibkarlığın inkişafı (1997-2000-ci illər) Dövlət Proqramı” təsdiq
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edildi, 1999-cu ildə “Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edildi, 10 sentyabr
2002-ci ildə isə “Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın
inkişafına dövlət qayğısı haqqında” və 28 sentyabr 2002-ci ildə
“Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısının alın-
ması haqqında” fərmanlar imzalandı. Bu sahədə davamlı dövlət
tədbirlərinin həyata keçirilməsinin, güclü, dayanıqlı sahibkarlıq
siyasətinin əsaslarının müəyyən edilməsi məqsədilə 27 avqust
2002-ci ildə, 779 nömrəli Fərmanla “Azərbaycan Respublikası
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu haqqında Əsasnamə” və
”Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
vəsaitinin istifadəsi Qaydaları” təsdiq olundu. Olduqca strateji
əhəmiyyətə malik olan bu tədbirlərin davamı olaraq 25 oktyabr
2007-ci ildə “Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin fəaliyyətinin
“bir pəncərə” prinsipi üzrə təşkilinin təmin edilməsi tədbirləri
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı və s.
kimi hüquqi-normativ aktlar qəbul olundu. Çox əlamətdar haldır
ki, bütün bu tədbirlər ölkəmizdə xüsusən kiçik və orta Sahib-
karlığın (KOS) inkişafının stimullaşrdırılmasını təmin edəcək.
Təbii ki, bunlar həm də sağlam rəqabətin gücləndirilməsinə
xidmət etməklə makroiqtisadi proseslərə yüksələn xətt üzrə təkan
olacaq. Fikrimizi təsdiq etmək üçün Türkiyə Cümhuriyyətinin
iqtisadi inkişafında məhz KOS-ların əhəmiyyətli təsirinə baxa
bilərik. Belə ki, orada müəssisələrin 99,9%-i, məşğulluğun 76%-i,
məcmu əmək haqqının 53%-i, ümumi əlavə dəyərin 53,3%-i və
maddi məhsullara cəmi investisiyaların 53,7%-i məhz KOS-lar
tərəfindən təmin olunmaqdadır.

Yeni iqtisadi şəraitdə Azərbaycan iqtisadiyyatının həm
prioriteti, həm də təkanverici qüvvəsi kimi aktuallıq qazanan sahə
turizmdir. Regional siyasətin güvənilirliyi, tərəddüd etmədən əsas
hədəflərə doğru irəliləmək, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində
keyfiyyət dəyişikliyinin təmin edilməsi, gəlir, mənfəət qabiliyyətli
sahələrin önə çəkilməsi və yaxud sahələr üzrə gəlirliyin və
mənfəətliliyin artırılması yollarının araşdırılması, xarici iqtisadi
əlaqələrin stimullaşdırılmasına yönələn fəaliyyətin həyata
keçirilməsi və s. amillər ölkəmizin cəlbediciliyinin də yüksəl-
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məsinə səbəb olmuşdur. Turizmin inkişafında beynəlxalq təcrü-
bənin öyrənilməsi, xüsusən də turist axınının böyük olduğu ölkə-
lərin, o cümlədən Avropa ölkələrindən Fransanın (80 milyona ya-
xın turist), İspaniyanın (58 milyon turist), İtaliyanın (42 milyo-
ndan artıq turist), Birləşmiş Krallıq və ya Böyük Britaniyanın (30
milyondan artıq turist), Ukraynanın (25 milyondan artıq turist),
Türkiyənin (25 milyon turist), Almaniyanın (25 milyon turist),
Asiya ölkələrindən Çinin (53 milyon turist), Şimali Amerika
ölkələrindən isə Meksikanın (22.6 milyon turist) təcrübələrindən
yararlanmaqlaçox mühüm nəticələr əldə etmək olar (5).

Mənbələr göstərir ki, 2015-ci ildə ölkəmizə gələn turstlərin
sayı 2 milyon nəfər təşkil edib. Bu göstərici 2014-cü illə
müqayisədə az olsa da (2,5 milyon), 2016-cı ilin birinci yarısında
sürətlə artmışdır. Belə ki, xüsusilə ərəb turistlərin çoxluq təşkil
etməsi nəticəsində bəhs edilən dövrdə ölkəmizə gələn turistlərin
sayı bir il əvvəlin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 30 dəfə artmışdır
(4).

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə turizmin dayanqılı və
davamlı inkişafı üçün zəruri olan infrastruktur yaradılmışdır. İqti-
sadiyyatın turizm sektorunun tənzimlənməsi, bu sahədə məqsəd-
yönlü iqtisadi-hüquqi mexanizmlərin işləkliyinin təmin olunması
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə
birinci mərhələdə 2002-2005-ci illər üçün, ikinci mərhələdə isə
2010-2014-cü illər üçün nəzərdə tutulan Azərbaycan Respub-
likasında turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramları təsdiq və
icra olunmuşdur. İnşasına 2009-cu ilin sentyabr ayında başlanılmış
Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksinin əhəmiyyətinin artırıl-
masında və bu istiqamətdəki fəaliyyətin səmərəliliyinin yüksəl-
dilməsində ölkə başçısının 10 sentyabr 2015-ci il tarixli Sərəncamı
ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
tabeliyində “Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin yaradılmasını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bütün
bunları qeyd edərkən ölkəmizdə kifayət qədər potensiala malik
qış, yay, kənd (şəhər), tarixi, dini, müalicəvi və coğrafi ərazilər və
s. sahələr üzrə turizm infrastrukturunun inkişafının stimullaş-
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dırılması və sürətləndirilməsinin, bununla da ixtisaslaşdırılmış
turizm sənayesinin inkişafını təmin etmək olar.

Beləliklə, “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları
üzrə strateji yol xəritələrinin” təsdiq edilməsi ölkəmizdə inkişafın
yeni mərhələsini təmin edəcək, güclü potensial yaradacaq, əhatəli
təminat formalaşdıracaq. Eyni zamanda buna, iqtisadiyyatımızın
çoxşaxəliliyinin, innovativ inkişafının, regional siyasətinin səmə-
rəliliyinin, sosial dayanıqlığının, dünya iqtisadiyyatına inteqrasi-
yasının və müasir çağırışlarla səsləşməsinin təminatı istiqamətində
indiyə qədər qəbul edilən bütün hüquqi-normativ aktların, Dövlət
Proqramlarının məcmusu kimi də yanaşmaq olar. Bütün bu və ya
digər məqamlar bir daha göstərir ölkə başçısı tərəfindən təsdiq
edilən milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə
strateji yol xəritələrinin çox mükəmməl bazası vardır və yol
xəritələrinin hər biri gələcək üçün böyük iqtisadi nailiyyətləri vəd
etməkdədir.
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Qısaca Brexit layihəsi haqda
Briefly about the project of Brexit

Вкратце о проекте брексит

           Xülasə: Brexit, İngiltərənin Avropa Birliyindən çıxması
son dövürlər geniş müzakirəyə səbəb olmuşdur. Müasir və qlobal
dünyada İngiltərənin dünya iqtisadiyyatına təsiri kifayət qədər
güclü olduğundan təhlillərə böyük ehtiyac duyulur. Bu səbəbdən
də məqalədə hadisənin səbəb, məqsədləri və dünya iqtisadiyyatına
təsiri geniş təhlil olunub və qiymət verilib.

 Açar sözlər: brexit, regional birlik, azad ticarət zonası,
valyuta birliyi, Avropa Birliyi.
Abstract: Exit  of   England  from  the  European  Union,  the  so-
called Brexit has caused wide discussion. Since today's global
world, England has a great impact on the global economy there is a
need to analyze the process. For this reason, the analysis of the
causes and consequences of this process, and also revealed the
extent of his influence on the world economy.

Key words: brexit, regional association, free economic
zone, currency union, European Union.
          Резюме: Выход Англии из Европейского союза, так
называемый брексит, в последнее время явилось причиной
широкого обсуждения. Так как в современном глобальном
мире Англия оказывает большое влияние на мировую
экономику, есть необходимость проведения анализа данного
процесса. По этой причине проведён анализ причин и
следствия данного процесса, а также выявлена степень его
влияния  на мировую экономику.
          Ключевые слова: брексит, региональное объединение,
свободная экономическая зона, валютное объединение,
Европейский союз.
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Giriş
Məlumdur ki, Avropa Birliyinin əsası  1951-ci ildə Parisdə

Avropa, Kömür və Polad  birliyi müqaviləsi ilə təsis olunub. Hal-
hazırda birliyin tərkibində 28 dövlət mövcuddur, lakin müqavilə
təsis olunan zaman  6 dövlət arasında imzalanmışdı və xüsusi qeyd
etmək lazımdır ki, bu tərkibdə mövcud olan dövlətlərin arasına
İngiltərə daxil deyildi. Müqavilənin adından da görünür ki,
müqavilə iqtisadi zəmində imzlanıb. Neçə əsrlərdir ki, siyasi
liderlər qan bahasına da olsa birləşdirməyə çalışdıqları məkan
müasir dövrdə silahsız inteqrasiya etməyə başladı. Bir-biri ilə
yaxın olan millətlərin inteqrasiyası üçün obyektiv səbəblər tələb
olunurdu. Yüzillərlə planlaşdırılan inteqrasiya ideyasının bazasını
yaxın iqtisadi münasibətlər təşkil etdi. Və bu iqtisadi münasibətlə-
rin hüquqi tənzimlənməsinə eytiyac var idi.  Avropada inteqrasiya
prosesi mərhələli şəkildə həyata keçirilirdi. Nəticədə bir neçə vacib
sazişlər bağlanmışdı. Avropa İqtisadi Birliyinin və  Avropa Atom
Enerjisi Birliyini quran Roma Müqavilələri  (1957),  Vahid Avropa
Sənədi (1986) və Maastrixt sazişi  (1992) regional birliyin hüqüqi
əsasını təşkil etdi[1]. Diqqətinizi son Maastrixt müqaviləsinə
yönəltmək istərdim. Müqavilə 1992-ci il əski holland şəhəri olan
Maastritdə on iki avropa dövlətləri arasında imzalanmışdır.Yeni
siyasi formasiya bu dövrdən öncə Azad Ticarət Zonası
haqda(1958-ci ildə), Gömrük İttifaqı haqda (1987) müqavilələrin
varisi olmuşdu.

Brexit layihəsi
 Mən iqtisadçı kimi hadisəyə daha çox iqtisadi prizmadan

yanaşacam və bu yanaşmanın obyektiv səbəbi mövcuddur. Belə ki,
yuxarıda qeyd etdiyim kimi inteqrasiyanın əsasını iqtisadi amillər
təşkil etmişdi və nəticədə yaranan siyasi formasiya əsasən iqtisadi
prosesləri tənzimləyir. Maastrit  sazişinin əsas məqsədlərindən biri
də iqtisadi-valyuta ittifaqının yaranması idi və Böyük Britaniya bu
sazişi imzalamamaqla prosesdən kənarda qaldı. Valyuta siyasətinin
tənzimlənməsi üçün tələb olunan maliyyə  resursları AB-in donor
dövlətlərinin üzərinə düşmüşdü və ingilislər bu problemdən özlə-
rini sığortlaladılar.  Qeyd edək ki, Böyük Britaniya məşhur şenqen
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sazişinin də üzvü olmamışdı. Göründüyü kimi, Böyük Britaniya
digər AB dövlətləri kimi inteqrasiya prosesində fəal iştirak etmirdi.
İngilis alimləri hadisəni onunla izah edirdilər ki,  kontinental
avropa  ilə İngiltərə arasında fərq çoxdu. Bildiyimiz kimi, Böyük
Britaniyanın özünə məxsus dini(protestant), idarəçiliyi, hüquq
sistemi (anglosakson idarəçilik hüquq sistemi), və hətta fərqli
maliyyə-bank sistemi mövcuddur. Bu səbəbdən də alimlər iddia
edirlər ki, İngiltərənin digər Avropa dövlətləri ilə inteqrasiyası
üçün uzun müddət tələb olunur[2]. Göründüyü kimi İngiltərə bu
proseslərdə qismən iştirak edirdi. Bunun da ölkə üçün həm mənfi,
həmdə müsbət tərəfləri  mövcuddur. Misal üçün Böyük Britaniya
2013-cü ildən Aİ  büdcəsinə hər il taxminən 14,5 mlrd evro pul
ödəyir və büdcənin “donorlarından” hesab olunur. Lakin Brexitin
əlehidarları hesab edirlər ki, azad ticarət zonasından, vahid bazar
sazişlərindən əldə olunan gəlirlər bu ödəməni üstələyir. Nəzərə
alsaq ki, məbləğin müəyyən hissəsi büdcə vasitəsi ilə  ölkəyə
qaytarılır demək ekspertlər yanılmırlar[3]. Bu halda bir sual
yaranır, Brexit –dən sonra İngiltərənin AB ilə münasibətləri hansı
şəkildə təşkil olunacaq? Misal üçün, Norveçin ineqrasiya təşkilatı
ilə münasibətini təhlil etsək görərik ki, ölkə qurumun üzvlüyündən
imtina etsə də, Aİ-nın asossiativ üzvü olaraq qalır  və azad ticarət
zonası müqaviləsinə daxil edilmişdir. Böyük Britaniyanı da həmin
aqibət gözləyə bilər. Bu halda, Britaniya vahid bazara daxil olub
onun üstünlüklərindən istifadə edə biləcək, lakin qurumun maliyyə
resurslarından məhrum olunacaq[4]. Türkiyə təcrübəsinə nəzər
yetirsək, görərik ki, qardaş dövlət AB-nın gömrük ittifaqına daxil
olmaqla məhsullarını maneəsiz avropa bazarına çıxardır. Ən pis
halda isə İngiltərə Yaponiya, ABŞ və sair dövlətlər kimi  ticari
münasibətlər ÜTT qaydaları çərçivəsində müyyən olunacaq. Buna
isə  ehtimal azdır. Avropa qitəsinə Britaniyadan uzaq olan Kanada
belə AB ilə azad ticarət zonası haqda saziş bağlamışdı. Son dövrlər
dünyada ən çox  müzakirə olunan mövzulardan biri də ABŞ və AB
arasında Transatlantik azad Ticarət zonasının yaradılmasıdır.Bu
sazişin yaxın vaxtlarda imzalanması gözlənilir.  Belə ki, bu sazişin
bağlanması tərəflər arasında əmtəə dövriyyəsinin artımına gətirib
çıxaracaq. Digər tərəfdən isə bu sazişin geosiyasi maraqları
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mövcuddur. Belə ki,  Çin və şərqi Asiya dövlətlərinin inkişafı
müstəvisində bu regiona qarşı tək başına Avropanın və ya ABŞ-ın
davam gətirməyi çətin məsələdir. Bu səbəbdən də bir çox alimlərin
mülahizələrində AB, Böyük Britaniya, ABŞ və Kanadanın qlobal
iqtisadiyyatda vahid qüvvə kimi iştirak etməsinin şahidi oluruq.
Digər tərəfdən isə ABŞ-ın bəzi şərqi Asiya dövlətləri ilə vahid
bazar yaratmaq arzusu göstərir ki, inkişaf etmiş dövlətlərin fəaliy-
yətləri koordinasiya olunur. Bununla da yeni yaranan geoiqtisadi
qüvəlləri inkişaf etmiş ölkələr birgə müqavimət göstərəcəklər. Bu
dövlətlərin davranışları heç də xaotik deyil. İlk baxışdan belə
görünsə də bu heç də belə deyil.  Bu baxımdan İngiltərənin
regional inteqrasiya proseslərindən uzun müddət kənar qalması
reallıqdan uzaqdır.

Sual yaranır bəs bu “Brexit kompanisyasının” məqsədi
nədir?

İngiltərənin AB-dən çıxmaq məqsədilə keçirilən referen-
dumun cavabları elan ediləndən sonra ABŞ dollarının məzən-
nəsinin həm avro həm də ingilis funt sterlinqinə qarşı artmasını
müşahidə etdik və bizim fikrimizcə bundan sonra müəyyən
müddət dünya iqtisadiyyatında bu proses davam edəcək. Nəticədə
dünyada yaxın iki-üç il ərzində dollara tələb artacaq və bir çox
dövlətlər rezerv pullarını dollara çevirəcək, dünya valyuta bazarın-
da dollara olan tələbin  artmasının şahidi olacağıq. Federal Rezerv
Sisteminin uçot dərəcəsinin kəskin artırmasına ehtiyac qalmaya-
caq, lakin cüzi artmanın şahidi olacayıq.

Dollarla neftin qiymətində əks mütənasiblik qanunu
hamımıza məlumdur.

Dollara olan kəskin tələbat neftin qiymətinin artması
prosesini müyyən dövr saxlaya biləcək.

Bu isə  Rusiyanın və neft dövlətlərinin maraqlarına ziddir.
Bir çox ekspertlər Brexit prosesinin Rusiyanın xeyrinə olduğunu
iddia edirlər ki, bu isə mənim fikrimcə heç də elə deyil.

Düzdür bir Brexit layihəsi ilə neftin qiymətinə təsir etmək
çətin olar. Neftin qiymətinin aşağı enməsinə yönəldilmiş bu tipli
vaxt aşırı şaiyələr buraxılır və süni aksiyalar keçirilir. Məsələn:
yanar şist inqilabı haqda, İranın neft bazarına dərhal daxil
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edilməsi, federal rezerv sisteminin uçot dərəcələrinin qalxması və
sair layihələrin şahidi olmuşuq.

Gəlin baxaq Brexit kimə  əlavə mənfəət gətirə bilər?
Bildiyimiz kimi son dövrlər avrozonada iqtisadi artımda

ləngimə prosesi müşahidə olunurdu. Bunu biz avropa ekspert-
lərinin hesabatlarında görə bilərik.

Avro və funt sterlinqin məzənnəsinin müəyyən dərəcədə
enməsi bu ölkələrdə iqtisadi artımı  stimullaşdıracaqdı. Buna biz
2000-ci ildə avronun dövriyyəyə buraxıldığı zaman şahid olduq.
Belə ki, 2000-ci ildə avro dövriyyəyə  buraxılandan sonra onun
məzənnəsi artmağa başladı. Bu halı bütün dünyada müsbət hal
kimi qəbul etsələr də, lakin bu dövlətlərin ixrac potensialına və
iqtisadi artımına mənfi təsir göstərdi.Tam əksinə ABŞ iqtisadiyyatı
isə bu hadisədən bir neçə il öncə iqtisadi artım problemi ilə
rastlaşmışdı və dolların avroya nisbətində düşməsi qısa müddətli
dövrdə iqtisadi artıma səbəb oldu.

Nəticə

Göründüyü kimi, İngiltərənin “Brexit kompaniyası”nın keçi-
rilməsi Avropa dövlətlərinə, İngiltərəyə və Amerika iqtisadiy-
yatına devidentlər gətirəcəkdi.Həmçinin  bu aksiya dünya birjala-
rında  neftin qiymətinin aşağı düşməsinə bu isə öz növbəsində
dolların məzənnəsinin yuxarı qalxmasına xidmət edir. Nəticə də bu
hadisə daha çox süni dezinteqrasiyaya oxşayır.
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Azərbaycanın hüquq sistemi tarixi
The history of Azerbaijan's legal system

История правовой системы

Xülasə: Məqalə Azərbaycanın hüquq sisetminin tarixinə
həsr olunub. Bir məqalədə böyük bir sistemin tarixni əhatə etmək
mümkün olmadığına görə, bu məqalədə Aquen qanunu, Qazan
xanın İslahatları və Ağqoyunlu Uzun Həsənin “Qanunnaməsi”
haqqında məlumat və təhlilər verilib. Məqalənin sonunda qeyd
olunur ki, Azərbaycan hüquq siteminin təkmilləşdirilməsində
müxtəlif dövrlərdə mövcud olmuş qanunların obyektiv şəkildə
tədqiqinin mühüm əhəmiyyəti var. Bu sahədə tədqiqatların davam
etdirilməsi aktual olaraq qalır.

Açar sözlər: Azərbaycan, Qafqaz Albaniyası, Ağqoyunlu
dövləti, Hülakülər dövləti, hüquq, tarix.

Abstract: The article is devoted to the history of the
legal system of Azerbaijan. In view of the fact that it is
impossible to cover the history of one large system in one
article, the provided article gives information about the
Aquen law, Gazan Khan reforms and "Legislation" by Ak
Koyunlu Uzun Hassan. At the end of the article it is noted
that an objective study of laws existing in different epochs is
of great importance in the improvement of the legal system of
Azerbaijan. The continuation of the researches in this area
remains relevant.

Key words: Azerbaijan, Caucasian Albania, Ak Koyunlu
state, Hulaki State, rights, history.

Резюме: Статья посвящена истории правовой системы
Азербайджана. Ввиду того, что в одной статье невозможно
охватить историю одной большой системы, в преДОС-
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тавленной статье дана информация о законе Aquen, реформах
Газан хана и «Законодательстве» Аггоюнлу Узун Гасана. В
конце статьи отмечается, что в усовершенствовании правовой
системы Азербайджана важное значение имеет объективное
исследование законов, существующих в разные эпохи. Про-
должение исследований в этой области остаются актуальной.

Ключевые слова: Азербайджан, Кавказская Албания,
Государство Агкойунлу, Государство Хулакудов, права,
история.

           Azərbaycan Respublikasında hüquq sistemində həyata
keçirilən islahatlar cəmiyyətin daha da inkişafında mühüm rol
oynayır. Fikrimicə bu günkü  hüquq sisteminin inkişafında tarixin
müxtəlif dövrlərində mövcud olmuş qanunların öyrənilməsinin də
müsbət rolu vardır.

Azərbaycanın üç min ildən artıq dövlətçilik tarixi var. Nə-
zərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın dövlətçilik tarixi əksər Avro-
pa ölkələrinin, o cümlədən qonşu Rusiyanın dövlətçilik tarixlərin-
dən qədimdir. Azərbaycanın dövlətçilik tarixi qonşu Rusiyanın
dövlətçilik tarixindən təxminən min il daha qədimdir. Azərbaycan
tarixində  müxtəlif hüquq sisteminə malik dövlətlər mövcud ol-
muşdur.  Bu hüquq sistemləri zaman-zaman təkmilləşmiş, cəmiy-
yətin daha da inkişafına yaxından köməklik göstərmişdi. Bun-
lardan Qafqaz Albaniyasının  hüquq mənbələri olan kilsə qanun-
larını (V  əsr  Aquen  məclisinin  qanunu  və Simon  qanunu  adı ilə
tanınan 705-ci Partav məclisinin qanunu) (2,s.100), Qazan xanın
islahatlarını, Ağqoyunlu Uzun Həsənin   "Qanunnamə"sini  və
başqa qanunları göstərmək olar.

Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Aquen qanununu özünə-
məxsus yeri var. 21 mad-dədən ibarət olan həmin hüquqi sənəd
498-ci il may ayının 13-də Aquen məclisində qəbul olunduğuna
görə, tarixdə bu qanun Aquen qanunu ilə məhşurdur. Bu qanun bir
hökümdarın, yəni III Vaçaqanın hökmü ilə deyil, Albaniyanın
müxtəlif əyalətlərinin başçıları və dini rəhbərlərin iştirakı ilə
kollektiv şəkildə qəbul olunması onun elmi dəyərini daha da
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artırır. Baxmayaraq ki, Aquen məclisi feodalizm cəmiyyətinə xas
toplantı idi, bu məclisi müəyyən mənada ilkin burjua cəmiy-
yətlərinin parlamentləri ilə müqayisə etmək mümkündür. Çünki
Aquen məclisində qəbul edilmiş qanunlar kollektiv əməyin məh-
sulu olmaqla yanaşı, məclis iştirakçılarının ümumi razılığı ilə
qəbul olunmuşdur. Bundan başqa bütün Alban zadəganları bu
sənədə öz möhürlərini vurmuşdular. Yaddan çıxarmaq lazım deyil
ki, bütün bunlar milad təqviminin V əsrində baş veririrdi. Bu fakt
Azərbaycan qanunvericilik sisteminin necə qədim tarixi ənənlərə
malik olduğunu göstərir.

Aquen məclisində çar III Vaçaqanla yanaşı Partav arxi-
yepiskopu Şubhaliş, həmin şəhərin keşişi Mate, Qapaq yepiskopu
Manas, Haşu yepiskopu Yunan, Euta yepiskopu Anani və Saak,
Kaqanat kəndinin keşişi İosif, çar sarayının keşişi Toma, Giqaç
keşişi Poqos, Teri şəhəri yepiskopu Şmavon, Taraqoç keşişi Mate,
Bed keşişi Abikaz, Ayırmanuş keşişi Urbat, Arsaq azatları və tayfa
başçıları, keşişlər İovel, Parmide və İakov, Kaqanat başçısı Bakur
və başqaları iştirak etmiş və öz möhürləri ilə qanuna səs vermişlər.
(4)

Alban hökumdarı Urnayrın vaxtında milad təqviminin 313-
cü ildə rəsmi olaraq xristianlıq dövlət dini kimi qəbul olundu.
Köhnə bütpərəst məbədlərinə aid olan torpaqlar, əmlak alınıb kil-
sənin ixtiyarına verildi. Kilsənin xeyrinə kəndlilər üzərinə ayrıca
vergi qoyuldu. Lakin xristianlığın rəsmi dövlət dini kimi qəbul
edilməsinə baxmayaraq, köhnə dinin təsiri qalmaqda davam edirdi.
Buna görə də Urnayrdan sonra II Vaçe və III Vaçaqan bütpərəstlik
dini görüşlərinin aradan qaldırılması üçün çox ciddi tədbirlər
görürdülər. III Vaçaqan kahinləri, cadugərləri, sehrbazları suda
boğmuş, ölkədən qovmuş və ya köləyə çevirmişdi. Buna baxma-
yaraq VII əsrə qədər ölkədə bütpərəstliyin qalıqları qalmaqda idi.

Albaniyada dini qanunlar olmasına baxmayaraq dövlətlə
vətəndaşlar arasında və vətəndaşların öz aralarında münasibətləri
tənzimləyən mülki hüquqi sənəd uzun zaman olmamışdır.
Cəmiyyətdə olan bu boşluğu doldurmaq üçün çar III Vaçaqanın
əmri ilə qanunlar toplusu hazırlanmağa başlandı.



Avtandil Bayramov

160

Azərbaycanın digər əraziləri kimi, Albaniyada da quldarlıq
quruluşu olmamışdır. Bundan başqa, feodalizm cəmiyyətlərinə xas
təhkimçilik asılılığı da Azərbaycan üçün xarakterik deyildir.
Torpaq üzərində ali hökm hüququ istər İslamdan qabaq, istərsə də
İslamdan sonra dövlətə məxsus idi. Dövlət mülkiyyəti üstün
olduğundan heç bir böyük torpaq sahibi dövlət ilə rəqabət aparmaq
gücünə malik deyildi. Digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda
kəndlilər feodalın tam və hüquqsuz malına çevrilmirdi. Torpaq ilk
zamanlarda yalnız keçici olaraq verilirdi. Kəndli isə sahibkara
yalnız ödənc verir, onun qarşısında bəzi mükəlləfiyyətlər daşıyırdı.
Burada feodal torpağa deyil, at və qılınca bağlı olan dövlət
qulluqçusu idi. Ona görə də bu şəxslər özləri təsərrüfat işlərinə
ümumiyyətlə qarışmırdılar. Onlar kəndlilərdən məhsul və pulla
vergi almağı üstün tuturdular. Çünki onlara birbaşa torpaq
üzərində sahiblik hüququ deyil, bu torpaqda oturub onu becərən
kəndlidən vergi almaq hüququ verilirdi. Onlar kəndlini istismar
edə bilir, lakin onu tam hüquqsuz bir qul kimi alıb-sata bilmir,
kəndlinin  ailə üzvləri ilə, Avropada olduğu kimi, istədiyi  kimi
rəftar edə bilmirdi. Lakin ilkin orta əsrlər dövründə get-gedə
torpağın bir qismi dövlətin əlindən kübar ailələrin, dövlət qulluq
adamlarının əlinə keçməyə başlamışdı. Albaniyada böyük torpaq
sahibləri patriklər, kiçik torpaq sahibləri isə azatlar adlanırdı.
Albaniyada ilk orta əsrlərdə torpaq mülkiyyətinin «dastakert» və
«xostak» formaları mövcud olmuşdur. «Dastakert»in sahibləri
padşah və əsilzadələr, azatlar, «xostak»ın sahibləri isə xırda hərbi
əyanlar, dövlət məmurları, kilsə xadimləri olurdu. Bundan başqa,
yerdimanlara, yəni ayrı-ayrı ailələrə məxsus torpaq sahələri –
aqaraq da var idi.
      Albaniyada bu zaman kilsə dövlətdən ayrı fəaliyyət göstərmə-
diyindən bu qanundakı bir sıra maddələr əhali ilə kilsə arasında
münasibətləri tənzimləyir.

Musa Kalanqatlının «Alban tarixi» kitabının K.Patkanov
tərəfindən tərcüməsində Aquen qanunlarının 19 maddədən ibarət
olduğu göstərilir. Lakin yeni təcrümədə düzgün olaraq qanunun 21
maddədən ibarət olduğu bildirilir. Bunlardan əsasən aşağıdakıları
qeyd etmək olar:
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· Xalqdan keşiş üçün aşağıdakı pay düşür: hər il 4 ölçü
buğda, 6 ölçü arpa və 16 dolça üzüm şirəsi. (M.Z.- təxminən 93 kq
buğda, 138 kq arpa və 16 bardaq üzüm şirəsi) Kasıblar qoy taxılın
yarısını və bacardıqları qədər çaxır versinlər. Ancaq kimin əkin və
ya üzümlüyü yoxdursa, ondan heç nə almasınlar. Bu göstərilən-
lərdən artıq verənlər öz ruhu qarşısında xeyirxahlıq edir. Pavel
demişkən: «Kim səpində əliacıqlıq edirsə, biçini də bol olur».
Kimin qoyunları var, bir qoyun, üç əlçim yun və bir kərpic pendir
versin, kimin atı varsa-bir dayça, kimin malı varsa-bir buzov
versin.

·  Hər bir azat, kəndli (şinakan) və ya hər hansı dinə inanan
şəxs il boyu bir dəfə ehsan verməli, yəni bacardığı kimi ölən
adamını yad etməlidir ki, onu öz zəhmətinin bəhrəsindən məhrum
etməsin. Onun (ölənin) atları var idisə, ruhu şad olsun deyə kilsəyə
bir atı bağışlansın, mal-qarası var idisə, bir cöngə bağışlansın.

·  Monastırda olan keşiş və ya şagird nəfsini boğmayıb bir
şey aparmış olsa və bunun üstü açılarsa, biabırçılıqla buradan
qovulmalı, oğlu (xostak) kilsə işləri üçün götürülməlidir.

·  Əgər bir kilsənin keşişləri çox, icması isə kiçikdirsə,
başqa bir kilsənin isə adamı çox, keşişləri azdırsa, çox olan yerdən
adamları götürüb keşişləri  çox olan  yerə köçürmək lazımdır.

·  Xaçpərəst adam dava-dalaş salarsa və ya qan tökərsə,
yepiskop qarşısına gətirilməli və qanun ilə cəzalandırılmalıdır.

· Böyük bir kəndə baxan keşiş başqalarına göz dikmə-
məlidir. İki kənd bir-birinə yaxındırsa, qoy onların bir ruhanisi
olsun. Qoy ruhani, rəhbər ola biləcəyi icmaya başçılıq etsin.

· Heç kəs qohumu ilə, qardaşı arvadı ilə evlənə bilməz.
· Bir səbəb olmadan arvadını atıb gedən və başqa qadınla

nikahsız evlənən ər yaramaz və qatildir; yaxud bütlərə sitayiş edən
kimsəni əl-ayağı bağlı halda hökumdarın qarşısına gətirməli və acı
ölüm cəzası verməli.

·  Əgər kənddə yaşayanlardan biri ruhanilərin günahını üzə
çıxararsa və onlar da bunu boyunlarına alarsa, qoy yepiskop onları
mühakimə edib peşimançılıq çəkmək üçün səhraya qovsun. Yox,
onlar həqiqəti boyunlarına almasalar və başqalarının dedikləri düz
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çıxıb sübuta yetərsə, qoy onlara dini qanunlar ilə cəza verilsin və
kənddən qovulsunlar. Əgər günah düz çıxmayıb açılmamışdırsa,
qoy ruhaniyə nahar xeyratı keçirmək buyurulsun.

·  Kilsə üçün onda bir ödənc verən azatlar qoy yarısını bu
kilsəyə, başqa yarısını isə öz kilsəsinə versinlər.

· Bazar günü qoy ağa da, qul da Baş kilsəyə getsinlər və
ölənlər üçün yadetmə mərasimi keçirsinlər, yadellilər ruhlarının
sakitliyi üçün kilsəyə pul ödəməlidirlər.

·  Azatlar öz malikanələrində dini xidmət üçün yepiskopun
razılığı olmadan keşişi tutmasınlar və ya xidmətdən qovmasınlar.
Keşişlər isə, zadəganlar və ya xalq onları istəməzsə, yepiskopun
icazəsi olmadan xidmətdən çıxıb getməsinlər.

· Əgər zadəgan öz kilsəsində xaç taxtı qoymaq istəyirsə,
yaxud müqəddəslərin cəsədini saxlamaq, yaxud qurban vermək
istəyirsə, bunu yepiskopun icazəsi ilə etməli, imkanlarını nəzərə
almalıdır. Kim bu işi icazə ilə edərsə, qoy ona mərhəmət olsun,
kim bu işi belə etməmişsə, qoy kilsədən uzaqlaşsın və sonra da
yepiskopa imkan içində cərimə ödəsin. Onun nə qədər cərimə
ödəməsindən asılı olaraq din qanunları ilə qoy onun günahı
bağışlansın.(4, s.79-82)

Aquen qanunlarında müxtəlif dini terminlər işlədilməsinə
baxmayaraq bu sənədi mülki qanunlar külliyyatına aid etmək olar.
Ayrı-ayrı maddələrlə yaxından tanışlıq sübut edir ki, Albaniyada
Aquen qanunları qəbul edilməmişdən əvvəl də, sonra da  mülki
qanunlarla yanaşı, dini qanunlar da işlədilmişdir.

Qanunda müasir dövrə xas olan  yerli və mərkəzi vergi
anlayışlarına da rast gəlmək olur. Məsələn, 18-ci maddədə qeyd
olunan «Kilsə üçün onda bir ödənc verən azatlar, qoy yarısını bu
kilsəyə, başqa yarısını isə öz kilsəsinə versinlər» fikri bu qəbil-
dəndir. Qanun ilkin feodalizm  cəmiyyətinə aid olmasına baxma-
yaraq, təəccüblü də olsa, burada tətbiq olunan vergi sistemində
ədalət prinsipləri qorunur.

Qanunda oğurluğa qarşı prinsipial mövqe, barışmazlıq
özünü göstərir. Kimliyindən asılı olmayaraq oğurluq edən şəxsə
qarşı cəza nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn, 6-cı maddədə qeyd
olunmuş «Monastırda olan keşiş və ya şagird nəfsini boğmayıb bir
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şey aparmış olsa və bunun üstü açılarsa, biabırçılıqla buradan qov-
malı, oğlu (xostak) kilsə işləri üçün götürülməlidir» fikri göstərir
ki, oğru hətta dini rəhbər olduqda belə ona güzəşt edilmirdi.

Aquen qanunlarında xristianlıqdan əvvəlki dini görüşlərə
qarşı, xüsusilə də bütpərəstliyə qarşı kəskin mövqe nümayiş
etdirilir. Bu da o zaman müasir sivil dövlətlərdə cəmiyyət üzvləri
arasında təbliğ olunan tolerantlığın, yəni dini dözümlülüyün
olmadığını göstərir.

Aqun qanunlarının olması təsdiq edir ki, Alban dövləti
hüquqi dövlət olmuşdur. Bu zaman mövcud olan dövlətlərin bir
çoxunda hərc-mərclik, qanunsuzluq hökm sürür, onlar qanunlarla
deyil, hökümdarın iradəsi ilə idarə olunurdusa, Albaniyada vəziy-
yət tamam başqa cür idi. Albaniyada  bütün məsələlər qanunla
tənzimlənirdi ki, bu qanunların bəziləri hətta müasir dövrdə də öz
aktuallığını itirməmişdir. Fikrimizcə, müasir dövrdə Aquen qanun-
ları kimi  hüquqi sənədlərin dərindən öyrənilib təbliğ olunması
həm qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə, həm də hüquqi dövlət
quruculuğuna müsbət təsir göstərə bilər.  Azərbaycanın orta əsr
hüuqu sitemində Hülakülər dövlətinin başçısı olmuş Qa-
zan  xanın  (1295-1304)  islahatlarıdır. Bu islahatın  ideoloqu Qa-
zan  xanın  vəziri  Fəzlullah   Rəşid-əd din   olmuşdu. Bu islahatlar
aşağıdakı sahələri əhatə edib:

Din  islahatı. Xalq  kütlələri  ilə  yaxınlaşmaq  üçün  Qazan
xanın  başlıca islahatlarından  biri  dövlətin  islam  dininə  münasib
ətinin  dəyişməsi  idi.    Qazan xan    müsəlman  ruhaniləri  və  yerl
i  feodallarla  yaxınlaşmaq  üçün  ilk  növbədə islam dinini qəbul e
tdi və din islahatı keçirdi. Qazan xanın əyanları və ordusu da islam
ı  qəbul  etdi.  O,  özünün  türk  adına müsəlman   adı   əlavə
edərək   Qazan  Mahmud  adını qəbul  etdi.  İslam  5ci  ulusun
dövlət dininə çevrildi. Qazan xanın göstərişi ilə bütpərəst məbədlər
 dağıdıldı, yerinə məscidlər tikilirdi. 1297-ci ildə Qazan  xan
  Şirvana,  Bakıya   gəldi.    Bu   gəliş   onun   Şirvan   dövləti əra-
zisində  tanınmış   müsəlman  ocaqlarından  biri  olan  Bibi  -
 Heybət  türbəsinin   ziyarəti  ilə   bağlı  idi.
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Torpaq  islahatı .  1303cü  ildə  hərbi  iqta  torpaqları  haqd
qanun  verildi. Elxanlarındövrün də   iqta   başlıca   olaraq
yüksək   rütbəli   qoşun   başçılarına   verilsədə  yeni  qanuna
görə, artıq bütün monqol döyüşçülərinə irsi iqta verilirdi. Torpaq
almaqla   kiçik   feodallaraçevrilən   döyüşçülər   kütləsinə   1303-
cü  il  qanunu   ilə  böyük    üstünlük   və   imtiyazlar  verilirdi.
         Əkin  yeri,  suvarma  qurğuları  və  s.  ilə  birlikdə   həmin
 torpaqla   bağlı   olub,  onu   əkib   becərənrəiyyətlər  də  torpaq
sahibinin  ixtiyarına  keçirdi.   Qanuna   görə   monqol  döyüş-
çülərinə   paylanılan   iqta torpaqlarının   keçmiş   rəiyyətləri
başqa  torpaqlara qaçıb   dağılmışsa   və   bu  qaçqınlıqdan 30
  ildən çox  vaxt  keçməyibsə,  indi  yeni  sahiblərinə   qaytarılmalı
idi. Lakin  dövlətin verdiyi  iqta  torpağını  satmaq,  bağışlamaq
qadağan olunurdu.

Vergi islahatı. Vergilər müəyyən olunmuş bir vaxtda yığıla bilərd,
  natura  ilə,   pul   və   biyarla   ödəniləcək   mükəlləfiyyətlərin
 müddəti   dəqiq   göstərilirdi.   Müqatiə  sistemi   (vergi
 yığımının  icarəyə  verilməsi)  ləğv  edilirdi.  Vergilərin  qədəri
və  ödəniş  vaxtı  dəqiq  bildirilirdi. Taxıl vergisi əkinçilərdən
 yalnız  ildə  iki  dəfə: -21  mart-11 aprel  və  22  sentyabr 12
oktyabr  arasında və ya ildə bir dəfə  (20  gün içərisində)
yığıla bilərdi.  Göstərilən  zaman  xaricində  və  ya  artıq vergi
tələb etmək ağır  cəzalarla qadağan edilmişdi.

Rabitə islahatı. Vahid rabitə sistemi   yaradıldı.   Başlıca
yollarda   üç  fərsəxdən  (21  km)   bir  yam  (rabitə  dayana-
caqları)   açıldı.   Yam   əmirlərinin   ixtiyarına   istənilən   say-
da  qulluqçu  və atlar  verildi.  Ezam  olunan  dövlət  elçiləri  yol  x
ərcini  rəiyyətdən  deyil,  divandan  almalı,  karvansaralarda   gecə-
ləməli,    lazımi   məntəqəyə   getmək  üçün  yalnız   yam  xidmə-
tindən  istifadə etməli idilər.   Yam və  poçt  mükəlləfiyyətləri
kəndlinin  üzərindən  götürüldü.

Pul  islahatı. Elxanilər  ilk  zamanlar   3,072   qramlıq
gümüş   dirhəm  tətbiq edirdilər.  Alış-veriş,   bazar   hesabları
dirhəmlə   gedirdi.   Kəsilən   pulların   mədən  tərkibi   qarışıq
olduğundan  çətinliklər  yaranırdı.  Qazan  xanın  məsləhətı  ilə
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dirhəmin   gümüş  dəyəri   kiçildildi.   Bir  dirhəm   2,304
qram  saf  gümüşə  bərabər tutuldu.   Dövlətin   bütün bölgələri,
əyalət   və   qəzaları   daxil   olmaqla   ərazi  və  mülklərin   yerini,
 ölçüsünü,   sərhədlərini  qeydə  alan  kadastr  cədvəlləri  (dəfatiri-
qanun)   tutulurdu.   Xüsusi   katiblər   bütün  mülk,   xasse  əmla-
kı   və   xeyrət   vəqflərini  kadastr  dəftərlərinə  qeyd edirdilər.
Əmlak  sənədinin tərtibi üçün yarım dinardan  artıq  rüsum  alana
ölüm cəzası  qoyulmuşdu.   Qazan  xanın   varisi   Məhəmməd
Xudabəndə  (Ölcaytu)  xanın  hakimiyyəti  illərində   (1304-1316)
 islahatlar   davam  etdirilirdi  və  yerli  feodalların,  o  cümlədən,
Şirvanşah   hakimiyyətinin   hüquqlarının   tədricən   bərpa   edil-
məkdə   idi.  Hətta baş  vəzir  Rəşid-əd-din  Şirvanşah  Keykavus
ilə  qohumluq  münasibəti qurmuşdu.   (1,s.286-2880

Ağqoyunlu Uzun Həsənin “Qanunnamə”si  Azərbaycanın
hüquq tarixində mühüm əhəmiyyətə malikdir.   T.e.d., prof.
Süleyman  Əliyarlı  qeyd  edir  ki,  “Tarixi   qaynaqlarda   Uzun
Həsən  “Sultanül-adil  Həsən  xan”,  “Sultanül-qalib  Həsən
Padişah”adlandırılır.  Daxili  siyasətdə  Uzun  Həsən  mərkəzi
hakimiyyətin  güclənməsinə,  hərbi əyanların özbaşınalığına
qanunla sədd qoyulmasına, xüsusilə  rəiyyət üzərinə düşən vergi,
ödənc və mükəlləfiyyətlərin azaldılıb nizama salınmasına çalışdı.
Bu  sonuncuların  sayını  aydınlaşdırmaq,  vergi  və  ödənc  topla-
yan  əyanların    və məmurların özbaşınalığına son qoymaq üçün
Uzun Həsən  ayrıca bir “Qanunnamə” buraxdı.  XV-XVI
yüzillərin   yalnız   vergi   sisteminin   deyil,    dövlətin   bütün   iç
işlərinin qaydaya salınmasında dəyərli rol oynadı". (1,s.321).
T.e.d.,prof. Ş. Fərzəlibəyli qeyd edir ki, Uzun  Həsən  «Qanun-
namə» sindəki  qanunların  mahiyyəti  haqqında  ümumi  məlu-
matın  olmasına  baxmayaraq,  həmin  qanunların  dəqiq  hansı
sahələrə  aid  olması  məsələsi hələlik  qəti şəkildə  müəyyən-
ləşməmişdir.  XV əsrin bu məşhur qanunlar kitabı barədə ən mü-
fəssəl məlumatı biz prof. A.K.Rzayevin «Azərbaycanda siyasi-
hüquqi təlim tarixinə dair oçerklər» kitabında təsadüf  edirik.
A.K.Rzayev  yazır:  «XV  əsrin  hüquqi  aktları  içərisində  Uzun
Həsənin  “Qanunlar”ı  mühüm  yer  tutur.  Həmin  qanunlar
(1470-1477)  təkcə Azərbaycanda deyil, həmçinin Ağqoyunlulara
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tabe olan ölkələrdə də tətbiq edilirdi. Çox təəssüf ki, о qanunlar
dövrü-müzədək gəlib çatmamışdır...(3, s. 257-258). Uzun  Həsənin
qanunları  əsasən  aqrar  xarakter  daşımışdır.  Həmin qanunlarda
feodal  və  kəndli  torpaqlarından  yığılası  vergilərin  miqdarı
gös-tərilir, qanun pozulması hallarında veriləsi cəzalar öz əksini
tapırdı. Məsələn:

1.«Yüksək  saray»  dəftərxanasının  kitabında  adları  qeyd
olunan  və  mülk sahiblərinin  xidmətində  olan  kəndlilərin  öz
torpaqlarını  tərk  etmələri  qadağan olunur.

2. Kəndlinin  xidmətə  gedəcəyi  yer  bir  günlük  məsafədən
artıqsa  o, xidmətinə gedəcəyi feodala töycü verməkdən azad
edilir.

3. Kəndli yalnız işlədiyi torpağın  əkin-biçini qurtardıqdan
sonra oranı tərk edib  başqa  torpaq  sahələrində  xidmətə  gedə
bilər.   Əgər   о  bu   qanunu   pozarsa,  qanunauyğun  şəkildə öz
sahibinə əlavə töycü verməlidir.

4.  Torpaq  sahəsini  əkib-becərmədən  sərbəst  şəkildə  başqa
yerə  köçən kəndli həmin torpağın becərilməsi üçün torpaq vergisi
və töycü verməlidir.

5. Həddi-buluğa çatmış hər bir müsəlman olmayan şəxs
xəzinəyə 25 ağca məbləğində ispənc vergisi ödəməlidir.

6.Əgər kəndlinin mal-qarası başqa kəndlinin bostan və əkin
sahəsinə zərər yetirərsə, mal-qara sahibi cəzaya - 5 dəfə
qamçılanmağa və 5 ağca cəriməyə məruz qalmalıdır». (3,s. 259)

Uzun  Həsənin  qanunları  Azərbaycanda  təxminən 85 il,
yəni 1556-cı ilədək qüvvədə qaldı. 1556-cı ildə  hakimiyyətə gələn
Şah  Təhmasib toplanılmasında  feodal  və  dövlət  məmurlarının
qanundan  kənara  çıxmasının,  hər  hansı bir əlavə rüsum yığma-
larının qarşısını aldı.  Nəticə  etibarilə,   ilk  dəfə  idi   ki,   44  növ
vergi,  mükəlləfiyyət,  həmçinin  cərimələr  haqqında  qanunnamə
verməklə  Ağqoyunlu  hökmdarı  bu  sahədə müəyyən qayda-
qanun yaradılmasına nail ola bildi. Bu tədbir həm də ölkədə kənd
təsərrüfatı,  sənətkarlıq  və  ticarətin  inkişafına  təkan  verdi,  vergi
verən  təbəqənin  həyat  şəraitinin  yaxşılaşmasına  səbəb  oldu.

Fikrimizcə Azərbaycan hüquq siteminin təkmiləşdiril-
məsində müxtəlif dövrlərdə mövcud olmuş qanunların obyektiv
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şəkildə tədqiqinin mühüm əhəmiyyəti var. Bu sahədə tədqiqatların
davam etdirilməsi aktual olaraq qalır.
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менеджмента сбыта  продукции

сельскохозяйственных предприятий

Kənd təsərrüfatı müəssisələrində satışın idarə
olunmasının stimullaşdırılmasının əhəmiyyəti və

xüsusiyyəti

Significance and importance of sales management
stimulation  of the agricultural enterprises products

            Резюме: В статье исследованы теоретические аспекты
одного из главных элементов маркетингового управления
сбытовой деятельности предприятия – стимулирование сбыта.
Определены меры, включающие в себя стимулирование сбыта
и основные его этапы. Раскрыта сущность и значение
стимулирования сбыта в системе продвижения товаров в
сельском хозяйстве.

Ключевые слова: сбытовая деятельность,
стимулирование сбыта, меры стимулирования сбыта,
маркетинг.
            Xülasə: Məqalədə nəzəri aspekt kimi müəssisənin satış
fəaliyyətində marketinqin idarə olunmasının əsas elementlərindən
biri kimi satışın təşviqi qeyd olunur. Burada satışın təşviqi və onun
əsas mərhələləri müəyyən olunmuşdur. Kənd təsərrüfatında
malların təşviqi sistemində satışın stimullaşdırılmasının mahiyyəti
və vacibliyi izah olunmuşdur.



Особенности и значение стимулирования менеджмента сбыта
продукции сельскохозяйственных предприятий

169
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ması, satışın təşviqi qaydaları, marketinq.
            Abstract: From the theoretical aspect sales promotion is
one of the main elements of the marketing management of the
company's sales activities which is studied in the article. Measures
are defined that include sales promotion and its main stages. The
significance and importance of sales promotion is revealed in the
system of goods promotion in agriculture.

Key words: marketing activities, sales promotion, sales
incentives, marketing.

В современных условиях, при возрастающей конку-
ренции сбытовая деятельность играет важную роль в
функционировании сельскохозяйственных предприятий.

Основными проблемами, с которыми сталкиваются
предприятия в наше время достаточно низкие закупочные
цены, недостаточное информационное обеспечение пред-
приятия о существующих рынках сбыта, проблемы со
складированием, транспортировкой и упаковкой продукции.
Аграрный сектор является приоритетным направлением
развития государства, ведь сельское хозяйство «кормит»
страну.

Необходимо отметить, что определенные аспекты
управления сбытовой деятельностью предприятия, а также
вопросы по стимулированию сбыта изучали как иностранные,
так и отечественные ученые, а именно: Л. В. Балабанова, Г.
Дж.  Болт,  С.  С.  Гарковенко,  Ф.  Котлер,  В.  В.  Божкова,  Н.  В.
Бутенко, Т. О. Примак, А. Б. Титов и др.

Сбытовая деятельность - это деятельность пре-
дприятия, которая включает маркетинговое, логистическое,
информационное, коммуникационное обеспечение направ-
ленная на удовлетворение потребностей населения и
получения прибыли.

Одним из важных элементов в управлении сбытовой
деятельностью является маркетинговое обеспечение.
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Маркетинг - одна из самых динамичных сфер эконо-
мической деятельности. Выбор эффективных средств марке-
тингового управления фирмой зависит от умения ее руково-
дителей своевременно учитывать тенденции, характерные для
развития современного рынка. Основные из них - повышение
значения качества, цены и удовлетворения потребителей,
необходимость построения устойчивых взаимоотношений с
ними; увеличение значения эффективного управления
процессами бизнеса и интеграции управленческих функций,
умение мыслить глобально; повышение роли в бизнесе
отраслей с высокими технологиями; увеличение значения
маркетинга услуг и т.д. [8].

К сожалению, уровень маркетингового управления
сбытовой деятельностью сельскохозяйственных предприятиях
достаточно низкий, и это требует от предприятия действий
связанных с поиском новых путей совершенствования сбыта,
разработкой и адаптацией методов маркетингового
управления сбытовой деятельностью предприятий.

Каждая фирма заинтересована в эффективном уп-
равлении своей маркетинговой деятельностью. В частности,
ей нужно знать, как анализировать рыночные возможности,
отбирать подходящие целевые рынки, разрабатывать
эффективный комплекс маркетинга и успешно управлять
претворением в жизнь маркетинговых усилий. Все это и
составляет процесс управления маркетингом [5].

Работа на рынке требует от руководителей, спе-
циалистов не только создать продукт, отвечающий требова-
ниям покупателей, установить на него приемлемую цену,
обеспечить его доступность, но и принять решение о создании
системы продвижения, осуществления маркетинговой
коммуникационной политики [1].

Главной целью маркетинговой деятельности является
формирование и поддержание спроса (на товары, идеи, образ
жизни, даже на личность). Для выполнения этих задач
маркетинговое подразделение использует такие инструменты,
как: реклама, стимулирование спроса, работа с об-
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щественностью, персональная продажа, участие в выставках и
ярмарках, прямой маркетинг, реклама на месте продажи и
современная упаковка продукции и т.д. [2].

Для эффективного маркетингового управления
сбытовой деятельностью сельскохозяйственных предприятий
необходимым условием есть стимулирование сбыта.

Стимулирование сбыта - это маркетинговая деятель-
ность по применению средств стимулирующего воздействия,
направленных на ускорение и усиление обратной реакции
рынка. Главная цель реализации таких мероприятий – обес-
печение непрерывного потока товара от производителя к
потребителю [7].

Балабанова Л. В. дает такое определение этого по-
нятия: «Стимулирование сбыта - это набор способов, методов
стимулирующего воздействия на покупателей, посредников,
продавцов с целью увеличения объема продаж, привлечения
новых покупателей, увеличение количества товаров, что
покупаются одним покупателем [1]».

Божкова В.  В.  и Мельник Ю.  М.  в своей работе «Рек-
лама и стимулирование сбыта» определяют данное понятие,
как творческий метод воздействия на потребителей, что
регулируется законодательными актами, имеет оперативный
характер влияния на реализацию товара на всех этапах
жизненного цикла.

Итак, обобщая данные определения, можем сказать,
что стимулирование сбыта - это деятельность, которая состоит
из набора методов, способов и средств стимулирующего
воздействия на потребителей, с целью ускорения продажи
товара, сохранение и повышение позиции на рынке.

Участниками процесса стимулирования сбыта продук-
ции есть: производители, посредники, продавцы, конечные
потребители и государство. Применение мер по стимули-
рованию сбыта имеет значительные преимущества для
национальной экономики в целом. Так, проведение стиму-
лирующих мероприятий предусматривает привлечение



Джафар  Джафаров

172

дополнительной рабочей силы, способствует повышению
уровня занятости населения, хотя на современном этапе из-за
отсутствия соответствующего государственного регули-
рования возникает много проблем. Отсутствие государствен-
ного контроля может привести к недополучению средств в
бюджет [2].

Стимулирование остается одним из четырех основных
элементов, входящих в состав комплекса маркетинга фирмы.
Основные средства стимулирования реклама, стимулирование
сбыта, пропаганда и личная продажа обладают как разными,
так и дублирующими друг друга функциями, и для их
эффективной координации требуется тщательное определение
коммуникационных целей фирмы [5].

Гарковенко С. С. в процессе стимулирования сбыта
выделяет пять этапов [4]:

1. Определение задач стимулирования сбыта.
2. Определение методов стимулирования сбыта.
3. Разработка программы стимулирования сбыта.
4. Осуществление программы стимулирования сбыта.
5. Оценка результатов программы стимулирования

сбыта.
Каждый этап включает систему методов и мер,

направленных на их выполнение.
Стимулирование сбыта включает в себя такие меры,

как:
ü мерчандайзинг - оформление места продажи;
ü упаковки, этикетку, ярлык;
ü покупку с подарком;
ü покупку со скидкой по купонам;
ü фирменные сувениры;
ü соревнования, игры, розыгрыши, лотереи,

конкурсы, викторины;
ü демонстрацию товара;
ü дегустацию товара;
ü сэмплинг - предложение образцов товара и др.

[3].
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В наше время проведения мер, касающихся сти-
мулирования сбыта приобретают все большее развитие.
Данные меры являются достаточно эффективным и срав-
нительно недорогим методом привлечения потенциальных
покупателей.

Рекламная и PR-деятельность дополняются другими
инструментами, входящими в комплекс маркетинга, в том
числе и мерами стимулирования сбыта [6].

Действительно в последние годы возрастает роль
стимулирования сбыта на предприятии, и сельское хозяйство
не исключение. С каждым годом увеличиваются расходы на
стимулирование сбыта. Данные расходы связаны с тем, что:

o снижение эффективности рекламы вследствие
увеличения ее стоимости, перенасыщенности СМИ рек-
ламными обращениями и ограничений на законодательном
уровне (ограничение рекламы отдельных категорий товара,
объемов рекламы на телевидении), запрета использования
некоторых приемов, например, сравнение товаров;

o увеличение количества покупок, осуществляемых
импульсивно, что побуждает розничную торговлю требовать
от поставщиков проведения мер стимулирования сбыта;

o возможность замерять эффективность мер сти-
мулирования сбыта, например, благодаря информации,
полученной со сканеров электронных точек продаж;

o обострение конкурентной борьбы, в процессе
которой активно используются средства стимулирования
сбыта, что требует от фирмы-конкурента аналогичных
действий[4].

За последние годы объем деятельности по стимули-
рованию сбыта вырос. Этому способствовал ряд факторов, в
частности:

1. Сегодня менеджеры высшего уровня охотнее
воспринимают стимулирование как эффективный инструмент
сбыта.
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2. Все больше менеджеров высшего уровня об-
наруживает умение использовать средства стимулирования
сбыта.

3. Увеличение объемов сбыта становится осознанной
целью деятельности предприятий.

4. Растет количество фирм-конкурентов, которые
активно занимаются деятельностью по стимулированию
сбыта.

5. Посредники требуют все больших уступок со
стороны производителей.

6. Эффективность рекламы снижается из-за высоких
затрат, мало эфирного времени и т.п. в средствах рас-
пространения информации и законодательных ограничений
[6].

Необходимо отметить, что стимулирование сбыта
существенно отличается от рекламы. Так, предприятие
обращается к средствам стимулирования для получения более
сильной и оперативной обратной реакции. В то время как
реклама приводит доводы в пользу покупки товара или
услуги, стимулирование сбыта объясняет, почему это нужно
сделать немедленно. Несмотря на критику и предостережения
опытных маркетологов относительно осторожного при-
менения мер по стимулированию сбыта, тенденция пред-
вещает будущее повышение его значимости [2].

Таким образом, в эффективном управлении сбытовой
деятельностью сельскохозяйственного предприятия важную
роль играет стимулирование сбыта. Под стимулированием
сбыта необходимо понимать комплекс мероприятий, способ-
ствующих продажи продукции. С помощью технического
прогресса в стимулировании появляются новые средства
распространения информации. Главной задачей стимули-
рования сбыта является побуждение потребителя совершать
закупки больших партий продукции и к регулярным ком-
мерческим связям с предприятием.
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Labor disputes in human resource management,
their varieties and causes

Трудовые споры в управлении человеческих ресурсов,
их виды и причины

Xülasə:
Tədqiqatın məqsədi -- dünya təcrübəsində insan resursları

idarəçiliyi baxımından əmək fəaliyyəti zamanı işçilərlə işəgö-
türənlər arasında meydana gələn əmək münasibətləri zamanı
ortaya çıxan əmək mübahisələri, onların növləri və səbəblərinin
tədqiq olunmasıdır.

Tədqiqatın metodologiyası – analitik təhlil və sistemli
yanaşmadır.

Tədqiqatın nəticələri -- araşdırma zamanı əmək müba-
hisələrinin mübahisə tərəfləri baxımından fərdi və ya kollektiv
mübahisə formasında, mübahisənin xüsusiyyəti və mövzusu
baxımından isə hüquq və ya maraq mübahisəsi formasında
meydana gəldiyi müəyyən edilmişdir. Həmçinin əmək mübahisəsi
anlayışı haqqında müxtəlif iqtisadçı alimlərin fikirləri araşdırılaraq
ümumiləşdirilmiş, əmək mübahisələrinin səbəbləri elmi-nəzəri və
praktiki baxımdan tədqiq edilərək sistemləşdirilmişdir.

Açar sözlər: İnsan resurslarının idarə edilməsi (İRİ), əmək
münasibətləri, əmək mübahisələri.

Abstract:
Purpose of the research --  is  to  investigate  the  types  and

causes of the labour disputes between employees and employers in
the course of labor relations using international practice applied in
human recources management.

Methodology – analytical analysis and systematic approach
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Findings -- suggests that the nature of the labor disputes are
in the form of individual or collective disputes, while the nature
and subject of disputes are in the form of legal and interest
disagreements. Together with this the concept of labor disputes
was  examined  by  different  scholars  and  their  opinions  were
consolidated and systematized from the scientific-theoretical and
practical point of view.

    Key words: Human Resources Management (HRM),
Employment Relations, Labor Disputes.

Резюме:
Резюме:
Целью исследования является исследование различных

видов и причин трудовых споров между работниками и
работодателями в течение трудовых отношений, используя
международную практику управления человеческими
ресурсами.

Методология исследования – аналитический анализ и
системный подход.

Результаты исследования показывают, что трудовые
споры носят индивидуальный или коллективный характер, в
то время как природа и предмет разногласий базируются на
конфликте интересов и юридических разногласий. Вместе с
этим понятие трудовых споров были рассмотрены различ-
ными учёными и их мнения были объединены и
систематизированы с научно-теоретической и практической
точки зрения.

Ключевые слова: Управление человеческими ресурсами
(УЧР), трудовые отношения, трудовые споры.

GİRİŞ
Əmək fəaliyyəti zamanı hər bir işçi işəgötürənlə əmək

münasibətlərinə daxil olur. Bu əmək münasibətləri fərdi və yaxud
kollektiv müqavilə və sazişlərlə rəsmiləşdirilir. İşçi ilə işəgötürən
arasında bağlanmış müqavilə və sazişlər əsasında hər iki tərəf
üzərinə müəyyən öhdəliklər götürür. Məsələn, işçi bağlanmış
müqaviləyə əsasən işəgötürən tərəfindən verilmiş səlahiyyətlərdən
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istifadə edərək ona həvalə edilmiş vəzifələri yerinə yetirməli,
işəgötürən də bu işin görülməsi müqabilində işçiyə müqavilə ilə
nəzərdə tutulmuş əmək haqqını ödəməlidir. Müqavilədə nəzərdə
tutulan qarşılıqlı öhdəliklər müxtəlif sayda və çeşiddə ola bilər.
Lakin müqavilə və sazişlərdə nəzərdə tutulan qarşılıqlı öhdəliklər
heç də həmişə tam olaraq yerinə yetirilmir. Belə ki, təcrübədə
öhdəliklərin yerinə yetirilməsində hər hansı bir çatışmazlıq, tam və
ya qismən yerinə yetirilməmə hallarına rast gəlinir. Belə hallar işçi
və yaxud işçi kollektivləri ilə işəgötürənlər və ya onların birlikləri
arasında fikir ayrılıqlarına səbəb olur ki, bu cür fikir ayrılıqları
əmək mübahisəsi adlanır.

Əmək mübahisələri əmək münasibətlərinin ən mühüm
anlayışlarından biridir. Eyni zamanda çox geniş bir məvhumdur.
İşçi ilə işəgötürən arasında əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirildiyi
fərdi və yaxud kollektiv müqavilə və sazişlər hər bir tərəf
qarşısında müxtəlif və çoxlu sayda öhdəliklər qoyur. Bəzən elə
düşünürlər ki, əmək münasibətlərinin əsasını bir tərəfin (işçinin)
ona həvalə edilmiş vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirməsi, digər
tərəfin isə (işəgötürənin) bu əmək fəaliyyəti qarşılığında əmək
haqqı ödəməsi təşkil edir. Bu, əmək münasibətlərinə daxil olan
tərəflər arasında meydana gələn hüquqi öhdəliklərə verilmiş ən
bəsit bir nümunədir. Bunun xaricində iş şəraiti, əlavə əmək haqqı
ödənişləri, istehsalat sirrinin qorunması, əməyin mühafizəsi və
texniki təhlükəsizlik qaydalarının tələblərinin yerinə yetirilməsi,
həmkarlar ittifaqlarına üzv olan işçilərin əmək haqqlarından aylıq
üzvlük haqqlarının tutularaq müvafiq həmkarlar ittifaqına
ödənilməsi və s. kimi müxtəlif məsələlər meydana gəlir. Bu
məsələlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı meydana gələn öhdəliklər
işçi və işəgötürən tərəfindən heç də həmişə tam şəkildə yerinə
yetirilmir. Yaxud bu cür məsələlərin müqavilə və sazişlərdə öz
əksini tapması ilə bağlı işçi ilə işəgötürən arasında baş tutan
müzakirə və danışıqlarda ortaq məxrəcə gəlmək mümkün olmur.
Bu zaman işçi ilə işəgötürən arasında fikir ayrılığı meydana gəlmiş
olur. Bu fikir ayrılıqlarına əmək mübahisəsi deyilir. Əmək
mübahisələri əmək fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar
meydana gəldiyi üçün onlara əmək mübahisəsi adı verilmişdir. Bu
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cür mübahisələr həm fikir ayrılığı yaranan tərəflər baxımından,
həm də məsələnin mahiyyəti baxımından təsnifləşdirilə bilər.
Araşdırmada əmək mübahisələri və onların müxtəlif təsnifatlara
görə növləri geniş bir şəkildə tədqiq edilmişdir. Təbii ki, əmək
münasibətləri insan resursları idarəçiliyinin bir funksiyası olduğu
kimi, həmçinin hüquqi tənzimləmələrə ehtiyacı olan məsələlərə
toxunduğu üçün əmək hüququ ilə də əlaqəlidir. Eyni zamanda hər
bir ölkənin əmək hüququnun özünəməxsus xüsusiyyətləri olduğun-
dan əmək mübahisələrinin tərifi ölkədən ölkəyə dəyişə bilər. Bu
araşdırmada elmi baxımdan ümumi qəbul olunan tərif və anlayış-
lardan istifadə edilmişdir. Əmək mübahisələri və onların təsnifləş-
dirilməsi ilə əlaqədar isə dünya təcrübəsi öyrənilmiş, xüsusilə
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BMT-nin) bu sahə ilə əlaqədar
müvafiq müqavilələrində, tövsiyyələrində və qərarlarında önəmli
yer verilən anlayış və terminlərə üstünlük verilmişdir.

1. Əmək mübahisəsi anlayışı və əmək mübahisələrinin
növləri.

Əmək mübahisəsi əmək münasibətlərinin ən mühüm anla-
yışlarından biridir. Eyni zamanda həm idarəetmə, həm də hüquq
elminə aid anlayış olduğuna görə çox geniş məna daşıyır. Əmək
mübahisəsinə müxtəlif şəkildə təriflər verilmişdir. Bunlardan ən
geniş yayılanı hüquqi görüş tərəfdarlarının verdiyi tərifdir. Hüquqi
görüş tərəfdarlarına görə əmək mübahisəsi əmək qanunverici-
liyinin pozulması, yaxud fərdi və ya kollektiv müqavilələr əsasında
meydana gələn və anlaşılmazlıq xüsusiyyətlərinə malik olan hadisə
və məsələlərdir. Görüş tərəfdarlarına görə maraq mübahisələri
anlaşılmazlıq xüsusiyyəti daşımadığı üçün əmək mübahisəsi hesab
edilmir. Sözü gedən görüş tərəfdarları əmək mübahisəsinin tərifini
hüquqi prizmadan yanaşaraq verdiklərinə görə əmək mübahisə-
sinin yuxarıda qeyd edilən tərifi çox dar məna ifadə edir. Məsələn,
bu görüş tərəfdarlarına görə işçinin əmək haqqısının ödənilməməsi
əmək mübahisəsi hesab edilir, lakin əmək haqqına mövcud şəraitə
görə yenidən baxılması və ona əlavə edilməsi istəyi isə əmək
mübahisəsi kimi qəbul edilmir. Çünkü onların düşüncəsinə görə bu
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halda ortada əmək qanunvericiliyinin və ya əmək müqaviləsinin
şərtlərinin pozulması halı mövcud deyildir [1].

Ayrı-ayrı ölkələrin qanunvericiliyi bir-birindən fərqləndiyinə
görə uyğun olaraq həmin qanunvericilik aktlarında əmək müba-
hisəsinə verilmiş təriflər də bir-birindən ciddi şəkildə fərqlənir.
Məsələn, Türkiyə Respublikasında əmək mübahisələrinə baxılması
iş (əmək) məhkəmələrinin fəaliyyət sahəsinə aid olduğuna görə
“əmək mübahisəsi anlayışı”na da 5521 saylı İş (əmək) Məh-
kəmələri Qanununda tərif verilmişdir: “Əmək mübahisəsi, İş
(əmək) qanununa görə işçi statusuna malik olan şəxslərlə...
işəgötürən və ya işəgötürənin nümayəndələri arasında əmək
müqaviləsi və ya İş (əmək) qanununa əsasən meydana gələn hər
cür haqq iddialarından yaranan hüquq mübahisələridir” [2].
Bundan başqa, “6356 saylı Həmkarlar İttifaqları və Kollektiv
Müqavilə Haqqında Türkiyə Respublikasının Qanunu”nun 49-cu
maddəsində kollektiv müzakirə əsnasında və müzakirənin sonunda
hansı halların əmək mübahisəsi kimi qəbul ediləcəyi yalnız bu
mərhələyə məxsus olmaqla göstərilmişdir [3]. Halbuki xüsusiy-
yətləri, növləri və meydanagəlmə mərhələləri baxımından fərdi və
kollektiv əmək mübahisələri arasında ciddi fərqlər mövcuddur.

Əmək mübahisəsinin ayrı-ayrı ölkələrin qanunvericiliyi
timsalında necə tərif edildiyinin sayını artırmaq olar, lakin biz,
BMT-nin əmək münasibətlərini tənzim edən ixtisaslaşdırılmış
qurumu Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT-in) məsələyə mü-
nasibəti üzərində mövzunu davam etdirmək istəyirik. Çünkü bu
tərif ayrı-ayrı ölkələrdə əmək mübahisəsi anlayışına tərif
verilərkən bütün dünya ölkələri tərəfindən əsas götürülən ümumi
bir anlayış kimi çıxış edir. BƏT-ə görə əmək mübahisəsi iki və ya
daha artıq tərəf arasında qarşılıqlı maraq kəsb edən məsələlərdə
meydana gələn fikir ayrılıqları və münaqişələrdir. Münaqişə isə
fərdi şəkildə işçi ilə işəgötürən arasında, bir qrup işçi (məsələn,
əmək kollektivi, həmkarlar ittifaqı) ilə onların işəgötürənləri
arasında və yaxud işçi həmkarlar ittifaqı və ya onların birlikləri
(məsələn, federasiya, konfederasiya) ilə işəgötürən birlikləri
(məsələn, federasiya, konfederasiya) arasında meydana gələn
qarşıdurma, antaqonizm, anlaşılmazlıq və ya fikir ayrılıqlarıdır [4].
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Əmək mübahisəsi anlayışına tərif vermək və onu xarakterizə
edən halları müəyyən etmək üçün əmək mübahisələrinin meydana
gəlmə mərhələlərini təhlil etmək lazımdır. Əmək münasibətləri hər
şeydən əvvəl işçilər və ya həmkarlar ittifaqları ilə işəgötürənlər və
ya onların birlikləri arasında iş yeri və iş yeri sayılan yerlərdə
meydana gələn qarşılıqlı əmək münasibətləridir. Bu cür əmək
münasibətləri müxtəlif səviyyələrdə meydana gələ bilər, məsələn,
a) bir müəssisə və ya iş yerində işləyən işçi ilə o işçinin işəgötürəni
arasında; b) bir işəgötürənlə əmək kollektivi və ya həmkarlar
ittifaqı arasında; c) bir iş sektorunda bir və ya birdən çox həm-
karlar ittifaqıyla işəgötürən təşkilatı arasında və d) respublika
səviyyəsində işçi və işəgötürən tərəfləri təmsil edən ən yuxarı
pillədə mövqe tutan tərəflər (birlik, federasiya və ya
konfederasyia) arasında. Beləliklə, işçilərlə işəgötürənlər arasında
meydana gələn əmək münasibətlərinin aşağıdakı səviyyələrdə
meydana gəldiyini söyləyə bilərik:

· fərdi və ya kollektiv əmək münasibətləri,
· müəssisələr və ya iş yerləri arasında meydana gələn əmək

münasibətləri,
· sektorlar və ya müəssisə qrupları arasında meydana gələn

əmək münasibətləri,
· bölgə səviyyəsində meydana gələn əmək münasibətləri,
· respublika səviyyəsində meydana gələn əmək

münasibətləri.
Hansı səviyyədə meydana gəlirsə gəlsin, əmək münasi-

bətlərində işçi və işəgötürən tərəflərinin özünə məxsus geniş və
bir-birinə zidd maraqları vardır. Ən geniş yayılmış maraqlar
işəgötürənlərin istehsal prosesində müəssisələrin mal və ya xidmət
istehsalının reallaşdırılması zamanı bu fəaliyyətlərin nəticəsində
gəlir əldə etmək, mənfəət qazanmaq və artırmaq istəyindən; işçi-
lərin isə əmək haqqı kimi əsas əmək haqqından başqa əlavə haqq-
lar və sosial yardımlar əldə etmək istəyindən yaranır. Maraqların
toqquşması təkrar istehsal prosesinin nəticələrinin bölüşdürülməsi
zamanı ortaya çıxır. İşçilər əsas və əlavə əmək haqqlarının, sosial
yardımlarının artırılması yollarını axtararkən, işəgötürənlər də
səhmdar və investorlar üçün mənfəət və sərmayənin yenidən
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investisiyası əmsalını yüksəltməyə çalışırlar. Belə bir vəziyyətdə
işçi və işəgötürən tərəfləri arasında görüş və fikir ayrılıqları,
anlaşılmazlıqları meydana gəlir ki, bunlar da əmək mübahisələrinə
səbəb olur. Başqa sözlə, maraqlar, istəklər, baxış tərzləri arasında
ayrılıq əmək mübahisələrinin meydana gəlməsinə səbəb olur.
Məsələn, işəgötürənlər yeni investisiyaların qoyulması planlaş-
dırıldığı üçün az miqdarda əmək haqqı artımına çalışdığı halda,
işçilər qoyulacaq investisiyaların onları maraqlandırmadığını
düşünür.

Deyilənləri ümumiləşdirsək, əmək mübahisəsini bir iş
yerində fərdi və ya kollektiv müqavilə əsasında işləyən işçilər,
əmək kollektivləri və ya həmkarlar ittifaqı ilə işəgötürən və ya
işəgötürən təşkilatı arasında əmək münasibətləri zamanı meydana
gələn görüş və fikir ayrılıqları, fərqlilikləri və anlaşılmazlıqları
kimi ifadə edə bilərik. Başqa sözlə, əmək mübahisəsi hər hansı bir
işçi, işçi qrupu, əmək kollektivi və ya həmkarlar ittifaqı ilə
işəgötürən və ya işəgötürən təşkilatı arasında əmək haqqı, əmək
şəraiti, bunların tətbiqi və s. məsələlər ilə əlaqədar meydana gələn
mübahisələrdir.

Əmək mübahisələri aşağıdakı xüsusiyyətləri ilə xarakterizə
edilir [4]:

1. əmək mübahisələri əsasən işçilər, işçi qrupları, əmək
kollektivləri və ya həmkarlar ittifaqları ilə işəgötürən və ya
işəgötürən təşkilatları arasında meydana gələn fikir ayrılıqları ilə
əlaqədar olmalıdır.

2. fikir ayrılıqlarının əmək mübahisəsi kimi qəbul edilməsi
üçün tərəflər arasında real bir görüş və fikir ayrılığı, fərqliliyi
olmalıdır.

3. haqqında bəhs etdiyimiz fikir və görüş ayrılıqları və ya
fərqlilikləri əmək şəraiti və s. bu qəbildən olan məsələlərlə bağlı
olmalıdır.

4. bir və ya birdən çox müəssisə və/və ya iş yerində fərdi və
ya kollektiv əmək müqaviləsi çərçivəsində əmək münasibətləri
zamanı ortaya çıxmalıdır.

Əmək mübahisələri kiçik və ya böyük, fərdi və ya kollektiv,
bir iş yeri ilə məhdudlaşan və ya bir neçə iş yerini əhatə edən
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şəklində olmaqla müxtəlif formalarda meydana gələ bilər. Bu
araşdırmada əmək mübahisələri aşağıdakı formada təsnifləş-
dirilmişdir [4]:

1. Əmək münasibətlərində əmək mübahisələrinin tərəfləri
baxımından;

a) Fərdi əmək mübahisələri,
b) Kollektiv əmək mübahisələri.
2. Əmək mübahisələrinin xüsusiyyətlərinə və mübahisə

mövzusuna görə;
a) Hüquq mübahisələri,
b) Maraq mübahisələri.
Aşağıda bu mübahisə formalarının hər biri haqqında ayrı-

ayrılıqda geniş izahat verilmişdir.

1.1.  Fərdi əmək mübahisəsi.
Bir iş yerində işçilərlə işəgötürənlər arasında əmək münasi-

bətləri çərçivəsində meydana gələn və fərdi əmək münasibətləri
əsnasında yaranan görüş və fikir ayrılıqlarına, fərqliliklərinə və ya
anlaşılmazlıqlarına fərdi əmək mübahisəsi deyilir. Fərdi əmək
mübahisələrini digər mübahisə formalarından fərqləndirən əsas
cəhət sözü gedən mübahisələrin işçilərlə işəgötürənlər arasında
qanunvericilik, fərdi əmək müqaviləsi və xidməti müqavilənin
müddəaları, kollektiv əmək müqaviləsi, adət və ənənələr, verilmiş
məhkəmə qərarları və ya arbitr qərarından yaranan fərdi əmək
münasibətləri zamanı meydana gəlməsidir. Başqa sözlə, fərdi
əmək mübahisəsinin bir tərəfində işçi, digər tərəfində isə işəgö-
türən dayanır. Bu cür əmək mübahisələrinin meydana gəlməsinin
səbəbi də əmək şəraiti ilə əlaqədar işçilərlə işəgötürən arasında
meydana gələn görüş və fikir ayrılıqlarıdır [5]. Buna misal olaraq,
bir işçinin işə davamiyyətsizliyinə görə işdən çıxarıldığı halda
bunun hüquqi baxımdan düzgün olmadığını və işdən azad
edilməsinin qeyri-qanuni olduğunu iddia etməsi nəticəsində
meydana gələn əmək mübahisəsini göstərmək olar.

Fərdi əmək mübahisələri fərdi hüquq və fərdi maraq müba-
hisəsi şəklində meydana gələ bilər.  Fərdi hüquq mübahisələri işçi
ilə işəgötürən arasında mövcud olan haqqın (hüququn) qorunması
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ilə əlaqədar olaraq meydana gələn mübahisədir. Bu cür əmək
mübahisələrinin bir qismini işçi ilə işəgötürən arasında meydana
gələn əmək münasibətlərinin əsasını təşkil edən qanunvericilik,
fərdi əmək müqaviləsi və xidməti müqavilənin müddəaları ilə
təmin edilmiş hüquqlarla bağlı tərəflər arasında meydana gələn
mübahisələr təşkil etsə də, fərdi əmək mübahisələrinin mövzusunu
bununla məhdudlaşdırmaq olmaz. Çünkü fərdi əmək mübahisələri
zamanı mövcud olan hüquqa qarşı bir hərəkət və ya hərəkətsizlik
müzakirə mövzusudur. Bu hüquq fərdi əmək müqaviləsi, qanun-
vericilik və xidməti müqavilə ilə təmin edildiyi kimi kollektiv
müqavilə, adət və ənənələr, verilmiş məhkəmə qərarları və arbitr
qərarı ilə də yarana bilər [6]. Hüququn təmin edilməməsi halı bir
hüququn pozulması, həyata keçirilməməsi, qismən və ya xətalı
şəkildə həyata keçirilməsi və ya xətalı şəkildə şərh edilməsinə görə
meydana gələ bilər. Məsələn, fərdi əmək müqaviləsinə görə sınaq
müddətini müvəffəqiyyətlə keçmiş bir işçinin əmək haqqının
əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş şəkildə müəyyən miqdarda artırıl-
ması ilə bağlı müddəanın əvvəlcədən razılaşdırıldığı halda işəgö-
türən tərəfindən həyata keçirilməməsi və yaxud qismən həyata
keçirilməsi şəklində ola bilər. Fərdi maraq mübahisələri isə möv-
cud bir hüququn dəyişdirilməsi və ya yeni bir hüququn əldə
edilməsi məqsədilə işçi ilə işəgötürən arasında meydana gələn
mübahisələrdir. Bu cür əmək mübahisələri işçi ilə işəgötürən
arasında fərdi əmək müqaviləsi imzalanmazdan qabaq ortaya çıxır.
Məsələn, fərdi iş görüşü (iş müsahibəsi) zamanı işçinin əmək
haqqına hər 2 ildən bir mövcud inflyasiya əmsalına mütənasib
olaraq əlavə edilməsi ilə bağlı tərəflər razılaşmaya gələ bil-
mədikdə.

Fikir ayrılığına düşən işçi sayının bir işçi və ya bir neçə nə-
fərdən ibarət qrup olması vacib deyil. İşçi sayı nə qədər çox olursa
olsun mübahisə işçilərin həmkarlar ittifaqlarından biri tərəfindən
kollektiv əmək mübahisəsi kimi qəbul edilənə qədər əmək
mübahisəsi fərdi əmək mübahisəsi xüsusiyyətlərini daşıyır [7].
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1.2. Kollektiv əmək mübahisəsi.
Kollektiv əmək mübahisələri iş yerində fəaliyyət göstərən

işçilərin həmkarlar ittifaqı ilə işəgötürənlər və ya işəgötürənlərin
üzv olduğu işəgötürənlərin birlikləri arasında kollektiv əmək
münasibətləri ilə bağlı mövzularda əmək qanunvericiliyinin
pozulması, xidmət müqavilələrinin və kollektiv müqavilə və ya
sazişlərin müddəalarının yerinə yetirilməməsi, qismən və ya xətalı
yerinə yetirilməsi yaxud müddəaların səhv izahına görə meydana
gələn mübahisələrdir. Kollektiv əmək mübahisələri iş yerində
qüvvədə olan əmək şəraitinin və ya onun tətbiqi üsulları ilə
əlaqədar həmkarlar ittifaqı ilə işəgötürənlər və ya işəgötürənlərin
birlikləri arasında yaranan mübahisələrdir. Başqa sözlə, bu cür
mübahisələr a) işçilərin həmkarlar ittifaqı ilə işəgötürənlər və ya
işəgötürənlərin birlikləri arasında işçiləri maraqlandıran ortaq bir
məsələ ilə əlaqədar həm kollektiv müqavilə və ya sazişin
bağlanması zamanı; b) müqavilə və ya sazişlər imzalandıqdan
sonra işçi ilə işəgötürən arasında meydana gələn fərdi əmək
mübahisəsinin həmkarlar ittifaqı tərəfindən mənimsənilməsi və
həmkarlar ittifaqının əmək mübahisəsinin tərəfi olduğunu elan
etdiyi hallarda meydana gələ bilər.

Kollektiv əmək mübahisələri də özü-özlüyündə kollektiv
maraq və kollektiv hüquq mübahisələrinə ayrılır. Kollektiv maraq
mübahisəsi hüquq və öhdəliklərin müəyyənləşdirilməsi ilə
əlaqədar və ya mövcud hüquq və öhdəliklərin yenidən müəyyən
edilməsi ilə bağlı olaraq tərəflər arasında fikir ayrılığı meydana
gəldiyi zaman ortaya çıxır. Bunun əksinə kollektiv hüquq
mübahisələri qanunlar, qüvvədə olan kollektiv müqavilə və ya
kollektiv sazişlərlə təmin edilmiş hüquqlardan istifadə edilə
bilməməsi, qismən istifadə edilməsi və ya hüquqların xətalı şəkildə
istifadəsi, yaxud səhv izah edilməsi nəticəsində meydana gələn
fikir ayrılıqlarıdır. İşçilərin həmkarlar ittifaqı ilə işəgötürənlər və
ya işəgötürənlərin birlikləri arasında meydana gələn kollektiv
əmək mübahisələri adətən kollektiv müqavilə və ya kollektiv
sazişlər bağlandıqdan sonra meydana gəlir. Lakin kollektiv maraq
mübahisəsi kollektiv müqavilə və ya sazişin qüvvəyə minmədiyi
müddətdə, yaxud onların imzalanması əsnasında, başqa sözlə,
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kollektiv müzakirə prosesində meydana gəlir [8]. Kollektiv maraq
mübahisəsinə bir daş kömür mədənində kollektiv müzakirə zamanı
işçilərin həmkarlar ittifaqı tərəfindən irəli sürülən işçilərə müəssisə
tərəfindən aylıq 10 kq miqdarında yanacaq (daş kömür) yardımı
verilməsi ilə bağlı hökmün (müddəanın) kollektiv müqavilə və ya
sazişə əlavə edilməsi tələbi ilə bağlı həmkarlar ittifaqı ilə işəgö-
türən və ya işəgötürən təşkilatların ortaq məxrəcə gələ bilməməsini
göstərə bilərik. Kollektiv hüquq mübahisəsinə isə nümunə kimi
yuxarıda haqqında bəhs etdiyimiz müəssisə ilə bağlanmış kollektiv
müqavilə və ya kollektiv sazişdə işçilər üçün nəzərdə tutulan aylıq
yanacaq (daş kömür) yardımının işçilərdən birinə və ya bir
neçəsinə verməməsi halında işçi həmkarlar ittifaqının məsələni
kollektiv hüquq mübahisəsi kimi qəbul edib hərəkətə keçməsini
göstərə bilərik.

1.3. Maraq mübahisələri.
İstər fərdi əmək mübahisəsi, istərsə də kollektiv tərəflər

arasında meydana gələn görüş və fikir ayrılıqları, fərqlilikləri və
anlaşılmazlıqları iqtisadi və sosial münasibətlərin nəzərdən
keçirilməsi, mövcud əmək şəraitinin dəyişdirilməsi, əmək haqqı və
sosial yardımların artırılması kimi bir mahiyyət daşıyırsa, bu cür
mübahisələr maraq güdən mübahisələr hesab edilir. Ona görə də
maraq mübahisələri işçi və ya həmkarlar ittifaqı ilə işəgötürənlər
və ya işəgötürənlərin birlikləri arasında mövcud haqqın
dəyişdirilməsi və ya yeni haqqın əldə edilməsi məqsədilə meydana
gələn mübahisə kimi qəbul edilir [9]. Bu cür əmək mübahisələri
əsasən müxtəlif şəxslərin və maraqlı qrupların öz iqtisadi və sosial
vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün həyata keçirdikləri mübarizə
nəticəsində meydana gələr. Məhz bu səbəbə görə bu kateqoriyadan
olan əmək mübahisələrinə çox vaxt iqtisadi mübahisələr də deyilir
[10]. Maraq mübahisələri müqavilə bağlanmadan qabaq meydana
gəlir. Başqa sözlə, bu cür əmək mübahisələri bir marağın haqqa
çevrilməsi məqsədini daşıyır.

Maraq mübahisələri də fərdi və ya kolektiv formada mey-
dana gələ bilər. Fərdi əmək münasibətləri müstəvisində meydana
gələn maraq mübahisələrinə fərdi maraq mübahisələri, kollektiv
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əmək münasibətləri müstəvisində meydana gələn maraq münasi-
bətlərinə isə kollektv maraq mübahisələri deyilir. İşçi ilə işəgö-
türən arasında fərdi əmək münasibətləri müstəvisində meydana
gələn maraq mübahisələrinin hüquqi yolla həlli mümkün olma-
dığına görə bu cür mübahisələr hüquqi əhəmiyyət kəsb etmir.
Çünkü tərəflərin hər birinin özünə məxsus maraqları var və onlar
müzakirələr zamanı təmin edilə də, edilməyə də bilər. Hər bir tərəf
öz marağını qorumaq uğrunda mübarizə aparır. Əgər maraqlar
təmin edilə bilmirsə, tərəflər ayrılır. Məsələn, işə qəbul zamanı
namizədin əmək haqqını aylıq xalis 2000 manatın üzərində
razılaşdırmaq istəyinə qarşı işəgötürənin bu rəqəmi 1500 manat
düşünməsi və bundan artıq rəqəmin hətta müzakirə mövzusu belə
olmaması haqqında əvvəlcədən verilmiş qərarın olması halı. Lakin
kollektiv əmək münasibətləri müstəvisində meydana gələn maraq
mübahisələrinin həlli üçün hüquqi yola müraciət yolu açıqdır
Çünkü əmək kollektivinin həmkarlar ittifaqı vasitəsilə tətil etmək
hüququ vardır [5].

1.4.  Hüquq mübahisələri.
İşçi və ya həmkarlar ittifaqı ilə işəgötürənlər və ya işəgötü-

rənlərin birlikləri arasındakı əmək münasibətlərini tənzimləyən
qanunvericilik, fərdi əmək müqaviləsi, kollektiv müqavilə və ya
kollektiv sazişin müddəalarının həyata keçirilməməsi, qismən və
ya xətalı şəkildə həyata keçirilməsi, yaxud səhv izahı nəticəsində
meydana gələn əmək mübahisələrinə hüquq mübahisələri deyilir.
Başqa sözlə, tərəflər arasında əmək münasibətlərinin əsaslarını
təşkil edən və mübahisədən əvvəl meydana gəlmiş haqqın qorun-
ması, tapdalanması və ya izahına görə meydana gələn mübahi-
sələrdir. Buna görə də bu cür əmək mübahisələrinə haqq və ya
hüquq mübahisələri də deyilir [10]. Hüquq mübahisələri məhkəmə
və ya arbitr vasitəsilə həll edilir [11]. Bu tip mübahisələrə
işəgötürənin kollektiv müqavilə və ya sazişlə üzərinə götürdüyü
öhdəlik üzrə iş vaxtından əlavə işə görə işçilərə normal əmək
haqqlarının 75 %-i miqdarında əmək haqqı deyil, 50 % miqdarında
həyata keçirilməsi misal göstərilə bilər. Fərdi hüquq mübahisəsinə
isə nümunə kimi, əmək müqaviləsində nəzərdə tutulmuş il ərzində
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alacağı orta aylıq əmək haqqının iki misli miqdarında mükafat
ödənilməsi öhdəliyinin işəgötürən tərərfindən yerinə yetirilməməsi
nəticəsində tərəflər arasında meydana gələn əmək mübahisəsini
göstərə bilərik. Eyni şəkildə işçinin işəgötürən qarşısında üzərinə
düşən öhdəliyi yerinə yetirməməsi və ya maşına, avadanlığa zərər
vurduğuna görə işəgötürənin onun haqqında qaldırdığı iddiaya
görə işçi ilə işəgötürən arasında meydana gələn əmək mübahisəsi
də hüquq mübahisələri kateqoriyasına aid ediləcəkdir [5].

2. Əmək mübahisələrinin səbəbləri
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi əmək mübahisələri kiçik və ya

böyük, fərdi və ya kollektiv, bir və ya birdən artıq iş yerini əhatə
edəcək şəkildə meydana gələ bilər. Bu mübahisələrin meydana
gəlməsinin müxtəlif və çoxlu sayda səbəbləri vardır. Bu səbəblər
arasında əmək haqqı və digər ödənişlərlə bağlı işçilər tərəfindən
fərdi şəkildə qaldırılan sadə şikayətlərdən tutmuş əməyin
mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik baxımından təhlükəli əmək
şəraitində işə etiraz olaraq əmək kollektivləri və ya həmkarlar
ittifaqları tərəfindən tətil elan olunmasına qədər çox müxtəlif
səbəblər göstərmək olar. Elmi ədəbiyyatda əmək mübahisələrinin
səbəbləri səpələnmiş və dağınıq halda verildiyinə görə həmin
səbəbləri uyğunluq dərəcəsinə görə və sistemlilik baxımından 5
qrupda topladıq. Bunlar aşağıdakılardır:

1. İqtisadi səbəblər: Əmək mübahisələrinin ən böyük
səbəbi iqtisadi səbəblərdir. Bu kateqoriyadan olan səbəblər
arasında əmək haqqı və digər ödənişlərin artırılması ilə bağlı
tələblər başda gəlir. Bu cür tələblər inflyasiya və həyat səviyyəsini
yüksəltdiyi, eyni zamanda maya dəyəri xərclərini artırdığı üçün
heç vaxt işəgötürənlər tərəfindən tam şəkildə qarşılanmırlar. Əmək
mübahisələrinin digər iqtisadi səbəbləri arasında isə illik və ya
aylıq mükafatlar, əlavə ödənişlər (on üçüncü maaş və s.), mənfəət
bölgüsü, nəqliyyat servisi xidmətləri və digər bu cür səbəblər
yerini alır.

2. Əmək şəraiti və işə qəbul siyasətindəki çatışma-
mazlıqlar: Əmək mübahisələrinin meydana gəlməsinə təsir
göstərən digər mühüm səbəblərdən biri əmək şəraiti və işə qəbul
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siyasətindəki çatışmamazlıqlardır. Bu kateqoriyadan olan səbəblər
arasında iş vaxtının uzunluğu, ağır əmək şəraiti, həmkarlar ittifaqı
təminatı ilə bağlı problemlər, namizədlərin işə qəbulu, tətillər,
əmək müqaviləsinə xitam verilməsi, əmək mübahisələrinin həlli
sistemləri, istirahət, iş vaxtından artıq işləmə, iş təcrübəsi, podratçı
işəgötürən, təhlükəsizlik, mühafizə, sanitar-gigiyena, fiziki baxım-
dan əmək şəraitinin vəziyyəti, sülh və əminamanlıq, işçilərin
idarəetmədə iştirakı, müqavilə müddəti, modernləşmə, avtomatlaş-
dırma, əmək şəraitinin keyfiyyətcə yüksəldilməsi problemləri,
hüquq mübahisələrinin həll edilməsi qaydaları və işçilərin əmək
şəraitinə təsir göstərən digər bu kimi hallar göstərilə bilər.

3. Sosial səbəblər: Əmək mübahisələrinin meydana
gəlməsinə səbəb olan sosial problemlərə təhsil, investisiya
texnologiyalarında baş verən dəyişikliklər, sosial rifah halının yük-
səldilməsi üçün ödənişlər, uşağa baxmaq, yeməkxana və kafe/bufet
xidmətləri, təqaüd, xəstəlik, doğuş, tibbi yardım, səhiyyə xidmət-
ləri, təqaüd planları, sosial müdafiə şərtləri, digər sosial yardımlar,
həmkarlar ittifaqına üzv olan və üzv olmayan əməkdaşlar arasında
fərq qoyulması, həmkarlar ittifaqına üzv olan əməkdaşların
sıxışdırılması, həmkarlar ittifaqı tərəfindən təşkil edilən tədbirlərin
hər vasitə ilə gözdən salınması, işçilərin əmək haqqlarından çıxılan
üzvlük haqqlarının həmkarlar ittifaqına ödənilməsinin gecikdiril-
məsi, bu yolla həmkarlar ittifaqları üçün maddi sıxıntıların
yaradılmasına şəraitin yaradılması və sairə aid edilir.

4. İdarəçilərin səbəb olduğu problemlər: Əmək
mübahisələrinin yaranmasında idarəçilərin səbəb olduğu prob-
lemlər özü ilə birlikdə avtoritar idarəetmə üslubunu və səriştəsiz
idarəetmə siyasəti və prosedur qaydalarını gətirir. Bu kateqo-
riyadan olan problemlər arasında səmərəsiz işə qəbul siyasəti,
plansız işdən çıxarmalar, gərəksiz qənaət siyasətləri, müqavilə və
müqavilə şərtlərinin heçə endirilməsi, işə qəbul şərtlərinə dolayı
təsir göstərən idarəçilərlə bağlı problemlər (bilik, bacarıq, təcrübə,
qabiliyyət çatışmazlığı, təcrübə əksikliyi və s. kimi),  təcrübəsiz
liderlik və zəif həmkarlar ittifaqı düşüncəsinin mövcudluğunu
göstərmək olar.
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5. Həmkarlar ittifaqları arasındakı rəqabət: Bəzən
bir iş yerində bir və ya birdən çox həmkarlar ittifaqı fəaliyyət
göstərə bilər. Bu, insan resursları idarəçiliyində həmkarlar
ittifaqının çoxluğu prinsipinə əsasən baş verir. Lakin eyni zamanda
bu prinsipdən istifadə, sözü gedən iş yerində fəaliyyət göstərən
həmkarlar ittifaqları arasında rəqabətə gətirib çıxarır ki, bu da
işəgötürənlə həmkarlar ittifaqları arasında əmək mübahisəsinə
səbəb olur. Məsələn, eyni iş yerində fəaliyyət göstərən həmkarlar
ittifaqlarından biri əmək haqqına əlavə edilən artım faizindən
məmnun qaldığı halda, digər həmkarlar ittifaqı bundan razı
qalmaya bilər.

3. Əmək mübahisələrinin müəyyən edilməsi.
Əmək mübahisələrinin meydana gəlməsinə səbəb olan sıxıntı

və problemləri həll etmək məqsədilə işçilərlə işəgötürənlər və ya
həmkarlar ittifaqı ilə işəgötürənlər və ya onu təmsil edən
işəgötürənlərin birlikləri gündəmə gətirilən məsələləri müzakirə
etmək məqsədilə müzakirə masası arxasında oturarlar. Problem və
sıxıntıları masa üzərinə qoyar, onların həlli ilə bağlı qarşılıqlı
razılığa gəlməyə çalışarlar. Fərdi əmək münasibətləri müstəvisində
bu cür görüş və müzakirələr işçi ilə işəgötürən, işəgötürənin
nümayəndə(lər)si, yaxud podratçı təşkilat arasında iki tərəfli
görüşlər vasitəsilə müzakirə edilərək həll edilməyə çalışılır.
Kollektiv əmək münasibətləri zamanı meydana gələn problem və
sıxıntıların həlli üçün isə işçlərini həmkarlar ittifaqı ilə işəgötürən
və ya onun üzv olduğu təşkilat kollektiv görüş keçirərək məsələləri
müzakirə yolu ilə həll etməyə çalışılırlar. Həm fərdi, həm də
kollektiv əmək münasibətləri zamanı iki tərəfli və çox tərəfli
görüşlər vasitəsilə mövcud problemlərin, məsələlərin həlli üçün
adətən müzakirə prosesi zamanı çıxış yolu tapmağa çalışılır. Əgər
ortaq məxrəcə gəlmək mümkün olmasa, onda əmək mübahisəsi
başlamış olur. Başqa sözlə, meydana gələn problemlərin, həll
edilməli olan məsələlərin yoluna qoyulması üçün ilk növbədə,
müzakirə masası arxasına əyləşmək və həmin problem və
məsələləri masa üzərinə qoymaq lazımdır. Buradakı müzakirə
əsnasında ortaq məxrəcə gəlib qərar vermək mümkün olmadıqda
artıq fikir ayrılığına səbəb olan problem və məsələlər əmək
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mübahisəsi meydana gətirmiş olur. Deyilənləri qısaca ifadə etsək,
müxtəlif səbəblər üzündən meydana gələn problem və sıxıntılar,
məsələlər barədə tərəflər arasında fikir ayrılığı yarandığı andan
etibarilə əmək mübahisəsi başlamış sayılır. Lakin qanunvericilik
baxımından məsələyə yanaşdıqda ayrı-ayrı ölkələrin qanunveri-
ciliyində tərəflər arasında ortaq məxrəcə gələ bilmək üçün
müəyyən müzakirə, görüş müddəti müəyyən edilmişdir. Məsələn,
Türkiyə Respublikasının qanunvericiliyində fərdi əmək münasi-
bətləri müstəvisində işçi ilə işəgötürən arasında aparılan müza-
kirələr zamanı ortaq məxrəcə gəlmək üçün müzakirə prosesinə hər
hansı bir müddət göstərilməmişdir. Lakin sözü gedən ölkənin
qanunvericiliyi kollektiv əmək münasibətləri müstəvisində baş
verən problem, sıxıntı və ya məsələlərin həlli üçün müzakirə müd-
dətinə məhdudiyyət qoyur. Burada məqsəd, mübahisə tərəflərinin
ortaq məxrəcə gəlməsini müəyyən qədər sürətləndirmək və buna
az da olsa şərait yaratmaqdır.

NƏTİCƏ

Göründüyü kimi, əmək fəaliyyəti zamanı işçilərlə işəgö-
türənlər arasında meydana gələn əmək münasibətləri əsnasında
əmək mübahisələrinin baş verməsi qaçılmazdır. Çünkü hər bir fərd
və işəgötürən müxtəlif istək və arzulara malikdir. Həmçinin tərəf-
lərin bu arzu və istəkləri hər zaman tam şəkildə üst-üstə düşmür.
Bundan başqa, qarşılıqlı hüquq və öhdəliklərin tam şəkildə yerinə
yetirilməsi də faktiki olaraq hər zaman mümkün olmur. Ona görə
də işçilərlə işəgötürənlər arasında əmək mübahisələrinin meydana
gəlməsi labüddür.

Araşdırma nəticəsində məlum olmuşdur ki, əmək müba-
hisəsi iki və ya daha artıq tərəf arasında qarşılıqlı maraq kəsb edən
məsələlərdə meydana gələn fikir ayrılıqları və münaqişələri
olduğuna görə müxtəlif səviyyələrdə meydana gələ bilər: a) bir
müəssisə və ya iş yerində işləyən işçi ilə o işçinin işəgötürəni
arasında; b) bir işəgötürənlə əmək kollektivi və ya həmkarlar
ittifaqı arasında; c) bir iş sektorunda bir və ya birdən çox
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həmkarlar ittifaqları ilə işəgötürənlərin birlikləri arasında və d)
respublika səviyyəsində işçi və işəgötürəni təmsil edən ən yuxarı
pillədə mövqe tutan tərəflər (birlik, federasiya və ya konfede-
rasyia) arasında. Lakin hansı səviyyədə meydana gəlməsindən asılı
olmayaraq əmək münasibətlərində işçi və işəgötürən tərəflərin
özünə məxsus geniş və bir-birinə zidd maraqları vardır. Ən geniş
yayılmış maraqların işəgötürənlərin istehsal prosesində müəssi-
sələrin mal və ya xidmət istehsalının reallaşdırılması zamanı bu
fəaliyyətlər nəticəsində bir gəlir əldə etmək, mənfəət qazanmaq və
böyümək istəyindən; işçilərin isə əmək haqqı kimi əsas əmək
haqqından başqa əlavə haqqlar və sosial yardımlar əldə etmək
istəyindən yarandığı aşkar edilmişdir. Həmçinin, bu əmək müba-
hisələrinin müxtəlif formalarda meydana gəldiyi müəyyən edil-
mişdir. Bunların arasında ən çox əmək münasibətlərinin tərəfləri
baxımından fərdi və ya kollektiv, əmək münasibətlərinin xüsusiy-
yətlərinə və mübahisə mövzusuna görə hüquq və maraq
mübahisələri formasında meydana gəldiyi aşkar olunmuşdur.

Məlum olmuşdur ki, fərdi əmək mübahisələri bir iş yerində
işçilərlə işəgötürənlər arasında əmək münasibətləri çərçivəsində
meydana gələn və fərdi əmək münasibətləri əsnasında yaranan
görüş və fikir ayrılıqları, fərqlilikləri və ya anlaşılmazlıqlarıdır. Bu
tip əmək mübahisələrini digər mübahisə formalarından fərqlən-
dirən əsas cəhət sözü gedən mübahisələrin işçilərlə işəgötürənlər
arasında qanunvericilik, fərdi əmək müqaviləsi və xidməti müqa-
vilənin müddəaları, kollektiv əmək müqaviləsi, adət və ənənələr,
verilmiş məhkəmə qərarları və ya arbitr qərarından yaranan fərdi
əmək münasibətləri zamanı meydana gəlməsidir. Başqa sözlə,
fərdi əmək mübahisəsinin bir tərəfində işçi, digər tərəfində isə
işəgötürən dayanır. Bu cür əmək mübahisələrinin meydana
gəlməsinin səbəbi də əmək şəraiti ilə əlaqədar işçilərlə işəgötürən
arasında meydana gələn görüş və fikir ayrılıqlarıdır. Kollektiv
əmək mübahisələri bir iş yerində fəaliyyət göstərən həmkarlar
ittifaqı ilə işəgötürənlər və ya onların üzv olduğu işəgötürənlərin
birlikləri arasında kollektiv əmək münasibətləri ilə bağlı mövzu-
larda əmək qanunvericiliyinin pozulması, xidmət müqavilələrinin
və kollektiv müqavilə və ya sazişlərin müddəalarının yerinə
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yetirilməməsi, qismən və ya xətalı yerinə yetirilməsi yaxud müd-
dəaların səhv izahına görə meydana gələn mübahisələrdir.
Kollektiv əmək mübahisələri bir iş yerində qüvvədə olan əmək
şəraitinin və ya onun tətbiqi üsulları ilə əlaqədar işçi həmkarlar
ittifaqı ilə işəgötürən və ya işəgötürən təşkilatı arasında yaranan
mübahisələrdir.

Həmçinin, araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, istər
fərdi əmək mübahisəsi olsun, istərsə də kollektiv tərəflər arasında
meydana gələn görüş və fikir ayrılıqları, fərqlilikləri və
anlaşılmazlıqları iqtisadi və sosial münasibətlərin nəzərdən
keçirilməsi, mövcud əmək şəraitinin dəyişdirilməsi, əmək haqqı və
sosial yardımların artırılması kimi bir mahiyyət daşıyırsa, bu cür
mübahisələr maraq güdən mübahisələr hesab edilir. Ona görə də
maraq mübahisələri işçi və ya həmkarlar ittifaqı ilə işəgötürənlər
və ya işəgötürənlərin birlikləri arasında mövcud hüququn dəyiş-
dirilməsi və ya yeni hüququn əldə edilməsi məqsədilə meydana
gələn mübahisə kimi qəbul edilir. İşçi və ya həmkarlar ittifaqı ilə
işəgötürənlər və ya işəgötürənlərin birlikləri arasındakı əmək
münasibətlərini tənzimləyən qanunvericilik, fərdi əmək müqavi-
ləsi, kollektiv müqavilə və ya kollektiv sazişin müddəalarının
həyata keçirilməməsi, qismən və ya xətalı şəkildə həyata keçiril-
məsi, yaxud səhv izahı nəticəsində meydana gələn əmək
mübahisələri hüquqi mübahisələr adlanır. Başqa sözlə, tərəflər ara-
sında əmək münasibətlərinin əsaslarını təşkil edən və mübahisədən
əvvəl meydana gəlmiş bir haqqın qorunması, tapdalanması və ya
izahına görə meydana gələn mübahisələrdir. Buna görə də bu cür
əmək mübahisələrinə haqq və ya hüquq mübahisələri də deyilir.

Bu araşdırmada elmi ədəbiyyatda pərakəndə şəkildə qeyd
edilən əmək mübahisələrinin səbəblərinin iqtisadi səbəblərdən,
əmək şəraiti və işə qəbul siyasətindəki çatışmazlıqlardan, sosial
səbəblərdən, idarəçilərin səbəb olduğu problemlərdən və həm-
karlar ittifaqları arasındakı rəqabətdən meydana gəldiyi müəyyən
edilmişdir. Ona görə də əmək mübahisələrinin səbəbləri bu beş
başlıq altında toplanmışdır. Bu da öz növbəsində əmək müba-
hisələrinin həlli baxımından mübahisə səbəblərinin araşdırılması
üçün son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb edir.
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Araşdırma zamanı həmçinin müəyyən edilmişdir ki, əmək
mübahisəsinin yaranması əmək mübahisəsinin tərəfləri arasında
fikir ayrılığının meydana gəldiyi andan etibarən başlayır. Bu
baxımdan tərəflər arasında meydana gələn fikir və görüş ayrılıqları
ilk yarandığı andan etibarən əmək mübahisəsi kimi qəbul edilib
həll edilməlidir.
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İdarəetmə sistemində planlaşdırma və
proqnozlaşdırmanın yeri və rolu

Place and role of planning and forecasting in the
management system

Место и роль планирования и прогнозирования в
системе управления

Xülasə: Həm bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatında, həm də
ayrı-ayrı müəssisələrdə idarəetmə sistemində planlaşdırma və
proqnozlaşdırma olduqca böyük rol oynayır. Proqnozlaşdırma
istehsalın idarə edilməsinin əsasını təşkil edir. Çünki idarəetmə ilə
əlaqədar qəbul olunan qərarlar bir qayda olaraq proqnoz (plan)
xarakteri daşıyır və qeyri-müəyyənliyi əks etdirir, habelə qarşıya
qoyulan məqsədə nail olunmasına təsir edən amillərin əsaslan-
dırılmasına imkan verir. Planlaşdırma idarəetmənin ayrılmaz
tərkibi – mühüm funksiyasının  bir hissəsi olduğu üçün, onun
idarəetmə sistemində mərkəzi həlqə olduğunu demək olar.

Planlaşdırmanın, onun  ayrı-ayrı altsistem və elementlərinin
cəmiyyət həyatındakı rolu, planlaşdırmanın idarəetmə sistemində
tutduğu yerlə müəyyən edilir. Məqalədə qeyd edilən problemlə
bağlı bu və digər məsələlər öz əksini tapıb.

Açar sözlər: proqnoz, proqnozlaşdırma, plan, planlaş-
dırma, direkktiv planlaşdırma, strateji planlaşdırma, indikativ
planlaşdırma və i.a.

Abstract: Planning and forecasting are important functions
in the management of the system as a whole in the national eco-
nomy and individual companies. The management of production
forecasting is a fundamental principle, since every administrative
decision has predictive or planned direction. Forecast reveals
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uncertainties in the system justifies the factors under which the
objectives are achieved.

Since the planning is inseparable part of management – one
part of its most important function is rightly said that it is  the
central link in management system.

The role of planning in the life of society and its individual
subsystems and components determined by the position that
planning takes in the management system. All these issues are
addressed in this article.

Key-words: forecast, forecasting, plan, plan, directive
planning, strategic planning, indicative planning and so on.

Резюме: Планирование и прогнозирование являются
важными функциями в системе управления как в целом в
экономике страны, так и отдельно взятого предприятия. В
управлении производством прогнозирование является
первоосновой, так как всякое управленческое решение имеет
прогнозную, или плановую направленность. Прогноз вскры-
вает неопределённость в системе, обосновывает факторы, при
которых достигаются поставленные цели.

Поскольку планирование есть органически нераз-
рывный структурный элемент управления, часть его важней-
шей функции, то вполне обоснованно говорит о том, что
планирование – центральное звено в системе управления.

Роль планирования в жизни общества, его отдельных
подсистем и элементов определяется положением, которое
занимает планирование в системе управления. Все эти
вопросы рассматриваются в данной статье.

Ключевые слова: прогноз, прогнозирование, план,
планирование, директивное планирование, стратегическое
планирование, индикативное планирование и т.д.

Həm bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatında, həm də ayrı-ayrı
müəssisələrdə idarəetmə sistemində planlaşdırma və proqnozlaş-
dırma olduqca böyük rol oynayır. Proqnozlaşdırma istehsalın idarə
edilməsinin əsasını təşkil edir. Çünki idarəetmə ilə əlaqədar qəbul
olunan qərarlar bir qayda olaraq proqnoz (plan) xarakteri daşıyır
və qeyri-müəyyənliyi əks etdirir, habelə qarşıya qoyulan məqsədə
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nail olunmasına təsir edən amillərin əsaslandırılmasına imkan
verir.

Proqnozlaşdırma gələcəyi qabaqcadan görmək demək
olmaqla, təbiətin, cəmiyyətin və təfəkkürün  ən ümumi qanunla-
rına əsaslanır. Tədqiq olunan proseslərin konkretlilik dərəcəsindən
və təsiretmənin xarakterindən asılı olaraq onun aşağıdakı forma-
larını – hipotez (fərziyyə), proqnoz və plan – bir-birindən
fərqləndirmək lazımdır.

Proqnozlaşdırma elmi uzaqgörənliyi səciyyələndirir. Onun
hazırlanmasının ilkin şərtini tədqiq olunan obyektin fəaliyyət
göstərməsi və inkişaf etməsinin nəzəriyyəsi və səbəb-nəticə
əlaqələri təşkil edir. Fərziyyəyə nisbətən proqnozlaşdırma daha
çox müəyyənliyə malikdir. Çünki o, yalnız keyfiyyət göstərici-
lərinə deyil, həm də kəmiyyət göstəricilərinə əsaslanır və bununla
əlaqədar olaraq obyektin gələcəkdə vəziyyətinin necə olacağını
təsəvvür etməyə imkan verir. Beləliklə, proqnoz fərziyyədən az
qeyri-müəyyənliyə və daha dəqiqliyə malik olması ilə fərqlənir.
Proqnozun işlənib hazırlanması isə proqnozlaşdırma adlanır.

Plan tədqiq olunan obyektin bütün cəhətlərinin əhatə olun-
ması məqsədilə müəyyən vəzifələrin qarşıya qoyulması deməkdir.
Planda qarşıya qoyulmuş vəzifələrə uyğun olaraq yollar və inkişafı
təmin edən vasitələr müəyyən edilir, qəbul edilən idarəetmə
qərarları əsaslandırılır. Onun başlıca fərqləndirici cəhəti göstəri-
cilərin konkret, vaxt etibarilə müəyyən edilmiş olmasıdır. Planda
həm də nəzərdə tutulan vəzifələr rəqəmlərlə ifadə olunur. Planın
işlənib hazırlanması prosesi planlaşdırma adlanır.

Proqnozla planın əlaqələndirilməsi müxtəlif formalarda ola
bilər. Proqnoz əksəriyyət hallarda plandan əvvəl işlənib hazırlana
bilər və hazırlanır. Planlaşdırma sistemi özündə aşağıdakıları
ehtiva edir (sxem 1) [1, s. 98].
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1-ci sxemdən göründüyü kimi, kənd təsərrüfatının planlaş-
dırılması sisteminə planlaş-dırmanın müxtəlif növləri və formaları
daxildir. Bunların içərisində direktiv, strateji və indikativ
planlaşdırma daha geniş yayılmışdır.

Direktiv planlaşdırmanın fərqləndirici xüsusiyyəti ondan
ibarətdir ki, iqtisadi nemətləri istehsal edən strukturlar hökumətə
tabedir. Məhz hansı nemətlərin, hansı miqdarda və necə istehsal
olunmasını, onların kimə satılmasını hökumət müəyyən edir.
Hökumətin sərəncamı direktiv xarakter daşıyır. Başqa sözlə,
iqtisadi subyektlər öz fəaliyyətlərində bu sərəncamları əldə rəhbər
tutmalıdırlar. Direktiv planlar bir qayda olaraq ünvanlı xarakter
daşıyır. Makroiqtisadi səviyyədə direktiv planlaşdırma ümummilli
əhəmiyyət kəsb edən bir çox vəzifələrin yerinə yetirilməsində

Aqrar siyasət

Aqrar islahatlar Planlaşdırma sistemi

Proqnoz Məqsədli
proqramlar

Iqtisadi və digər
təmayüllər,

indikativ plalar

Maliyyə
planlaşdırılması
(büdcə və i.a.)

Proqnoz Məqsədli
proqramlar

Iqtisadi və digər
təmayüllər,

indikativ plalar

Maliyyə
planlaşdırılması
(büdcə və i.a.)

Təsərrüfat
planlaşdırılması

Şəkil 1. Kənd təsərrüfatının
planlaşdırılması sistemi
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(məsələn, ətraf mühitin mühafizəsi, ölkənin müdafiəsi, kosmik
fəzanın mənimsənilməsi və i.a.) səmərəli vasitə ola bilər.

Strateji planlaşdırmanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, orta
müddətdə, yaxud da uzaq perspektiv üçün ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafının (sahələr, birliklər, müəssisələr üzrə) başlıca istiqa-
mətləri üzrə əsas iqtisadi göstəricilər müəyyən edilir və onlrın
həyata keçirilməsi mexanizmi formalaşdırılır. Strateji planlaşdır-
mada xarici mühit amilləri nəzərə alınır. Strateji planlaşdırmanın
məqsədi operativ və cari idarəetmə qərarlarını yalnız mövcud
konyuktura nöqteyi nəzərindən deyil, ilk növbədə gələcək dövrdə
qarşıya qoyulan vəzifələrə uyğunlaşdırmaqdan ibarətdir [2, s. 549].

İndikativ planlaşdırma dedikdə, planlaşdırılan obyektə,
obrazlı ifadə ilə desək, «yumşaq» yanaşılması, dolayısı ilə təsir
göstərilməsi nəzərdə tutulur. İndikativ plan icbari xarakter daşımır.
Lakin indikativ planın tərkibində məhdud sayda icbari tapşırıqlar
ola bilər. Ümumiyyətlə, indikativ plan istiqamətverici, məslə-
hətverici xarakter daşıyır.

İndikator dedikdə, sosial-iqtisadi siyasətin formalaşdırıl-
ması prosesində dövləti idarəetmə orqanları tərəfindən işlənib
hazırlanmış və iqtisadiyyatın vəziyyəti və əsas inkişaf istiqamət-
lərini səciyyələndirməklə, qarşıya qoyulmuş vəzifələr nail olun-
masına dövlətin təsir etməsi ilə əlaqədar tədbirlər nəzərdə tutulur.
Makroiqtisadi indikatorlara aşağıdakı göstəriciləri aid etmək olar:
ümumi daxili məhsul (ÜDM); bütün maliyyələşdirmə mənbələri
hesabına investisiya qoyuluşu; sənaye, kənd təsərrüfatı və tikinti
sahələrinin məhsulları; pərakəndə əmtəə dövriyyəsi; fəhlə və
qulluqçuların real əmək haqqı; iqtisadiyyatda əhalinin məşğulluq
səviyyəsi və i.a.

Proqram üzrə planlaşdırmaya konkret proqramların (məsə-
lən, istehsal proqramı, satış proqramı və i.a.) işlənib hazırlanması
və həyata keçirilməsini aid etmək olar.

Kənd təsərrüfatında istifadə olunan proqramları təsnifləş-
dirərkən iki əlaməti qeyd etmək lazımdır. Bunlardan biri proqramı
təklif edən orqanın səviyyəsi, digəri isə bu və ya digər proqramın
təyinatıdır. Qəbuledilmə səviyyəsinə görə ölkə, region, bələdiyyə
orqanları və müəssisələrin proqramları bir-birindən fərqlənir.
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Proqramlar təyinatlarına görə isə sosial-iqtisadi, elmi-texniki,
istehsal-iqtisadi, ərazi, iqtisadi və təşkilati-təsərrüfat proqramlarına
bölünür [2, s. 550].

Ölkə və regionlar üzrə sosial-iqtisadi inkişaf proqram-
larının həyata keçirilməsinin ən səmərəli forması məqsədli proq-
ramların işlənib hazırlanması və yerinə yetirilməsidir. Ona nail
olunmasının məqsədi və vəzifələri arasında əlaqələndirici vəsilə
kompleks proqramlardır. Kompleks proqramlar qarşıya qoyulmuş
məqsədin reallaşdırılması üçün zəruri olan müddət dövrlərə və
həyata keçirilməsi mərhələlərinə bölünməklə, nəzərdə tutulan bü-
tün dövr üzrə tərtib olunur. Bunlar ona görə kompleks proqramlar
adlandırılır ki, həmin proqramlarda son məqsədə nail olmaq üçün
bütün sosial-iqtisadi, istehsal, elmi-tədqiqat, təşkilati-təsərrüfat
xarakterli tədbirlər nəzərdə tutulur.

Məqsədli kompleks proqram dedikdə isə daha səmərəli iqti-
sadi metodlarla həyata keçirilməsi qarşıya qoyulan istehsal, elmi-
tədqiqat, təşkilati-təsərrüfat, sosial və digər tapşırıq və tədbirlərin,
lazım olan resurs mənbələrinin, icraçıların və onların həyata
keçirilməsi müddətlərinin əks olunduğu sənəd nəzərdə tutulur.

Aqrar-sənaye kompleksində məqsədli proqramlar bir qayda
olaraq onların yerinə yetirilməsi formalarına görə indikativ
xarakter daşıyır. Belə proqramlarda iştirak etmək könüllüdür.

Proqram üzrə planlaşdırma proqram-məqsədli metoda
əsaslanır. Proqram-məqsədli metod ən böyük iqtisadi problemdən
başlayaraq və müəssisələrdə tərtib olunan proqramlarla qurtaran
planlı qərarlar sisteminin formalaşdırılması üsuludur. Onun ma-
hiyyəti sosial, iqtisadi və elmi-texniki inkişaf üzrə əsas məqsəd-
lərin seçilməsi və nəzərdə tutulmuş müddətlərdə onlara nail
olunması üçün bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan tədbirlərin işlənib
hazırlanması ilə müəyyən edilir.

Proqramların işlənib hazırlanması aşağıdakı mərhələlərdən
keçir: ilk növbədə əvvəlki dövrün göstəriciləri təhlil olunur,
problem formalaşdırılır, məqsəd və vəzifələr müəyyən edilir, təd-
birlər işlənib hazırlanır, gözlənilən nəticələr qiymətləndirilir, proq-
ramın həyata keçirilməsi üçün təşkilati-iqtisadi mexanizm hazır-
lanır.
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Normativ planlaşdırma vəsaitin mənbəyi, qarşıya qoyulan
məqsəd və vəzifələr, ideallar haqqında açıq və əsaslandırılmış
seçim aparılmasını tələb edir. Normativ planlaşdırmanın əsasında
normativ metod durur.

Normativ metoddan həm ayrılıqda, həm də digər metod-
larla birlikdə istifadə oluna bilər. Məsələn, proqram-məqsədli
metodla birlikdə qarşıya qoyulan məqsəd üzrə kəmiyyət göstə-
riciləri və ona nail olunması üçün lazım olan ehtiyatlar müəyyən
edilir. Normativ metoddan müxtəlif balanslar tərtib olunarkən
tələbatın və mümkün olan ehtiyatların aşkara çıxarılması, dövriyyə
vəsaitləri normativlərinin, amortizasiya ayırmaları normalarının
müəyyən edilməsi üçün istifadə olunur.

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müxtəlif normativlərdən də
istifadə edilir. Bunlara texniki-iqtisadi, sosial, ekoloji normativləri,
maliyyə normaları və normativlərini misal göstərmək olar. Tex-
niki-iqtisadi normativlər təsərrüfat subyektlərinə xammal, yanacaq,
elektrik enerjisi və s. sərfini müəyyən etməyə imkan verir. İqtisadi
normativlər bütövlükdə iqtisadiyyatın və ayrı-ayrı sosial-iqtisadi
proseslərin inkişaf etdirilməsinin tənzimləyicisidir. Bunlara aşağı-
dakılar aiddir: 1) əmlaka, gəlirlərə, əmtəə və xidmətlərə görə
alınan vergilər,  gömrük rüsumları; 2) maliyyə normativləri –
transfertlər, büdcəyə ayırmalar, büdcədənkənar fondlara ayırmalar
və i.a. 3) bank normativləri – məcburi ehtiyatların yaradılması
normaları, faiz dərəcələri və i.a. Sosial normativlər yaşayış
minimumu və istehlak büdcələri əsasında normativ metodla –
minimum istehlak büdcəsi və səmərəli istehlak büdcəsi – işlənib
hazırlanır. Ekoloji normativlər dedikdə, tullantıların atmosferə
təsirinin, suyun çirklənməsinin qarşısını almaq üçün müəyyən
olunan normativlər, torpaqdan və sudan istifadə normativləri və s.
nəzərdə tutulur. Ekoloji normativlərdən təbiəti mühafizə təd-
birlərinin səmərəliliyinin hesablanmasında, məqsədli təbiəti müha-
fizə proqramları və təbiətin qorunmasına dair kompleks ərazi
sxemlərinin işlənib hazırlanmasında istifadə edilir.

Maliyyə normaları və normativləri də vardır. Bunlara vergi
dərəcələri, mənfəətdən büdcəyə ayırmalar, gəlir vergisinin dərə-
cələri və s. aiddir [3, s. 52-54].
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Perspektiv və cari planları da bir-birindən fərqləndirmək
lazımdır. Perspektiv planlaşdırma bir ildən çox müddəti əhatə edir.
Buna 1 ildən 5 ilədək, beş illik, on illik, on beş illik, iyirmi illik
planları misal göstərmək olar. Hazırda perspektiv planlaşdırmanın
ən optimal müddəti 3 ildən 5 ilədək dövrü əhatə edən planlar hesab
edilir.

Cari planlaşdırmada illik və operativ planlar bir-birindən
fərqləndirilir. İllik planlaşdırmada bütövlükdə müəssisə üzrə
istehsal-maliyyə fəaliyyəti, təsərrüfatdaxili bölmələrin istehsal
planları, ayrı-ayrı məhsul və iş (xidmət) növləri üzrə  biznes-
planlar nəzərdə tutulur və tərtib olunur.

Operativ planlaşdırmada bitkiçilikdə ayrı-ayrı dövrlər üzrə
texnoloji işçi planları; heyvandarlıqda ongünlük, aylıq və rüblük
planları; tikintidə yerinə yetirilmiş ayrı-ayrı işlər üzrə plan-
naryadları misal göstərmək olar.

Proqnozlaşdırmanın ümumi metodlarını dörd iri qrupa böl-
mək olar: 1) ekspert qiymətləndirmələri metodu; 2) ekstrapol-
yasiya metodu; 3) reqressiv təhlil metodu; 4) iqtisadi-riyazi
modelləşdirmə metodu.

Ekstrapolyasiya trend və reqressiv analiz metodları
«müvəqqəti sıraların təhlili metodları» anlayışında birləşdirilir.
Reqressiv təhlil və iqtisadi-riyazi modelləşdirmə metodları isə ikisi
birlikdə «səbəb əlaqələrinin təhlili metodları» adlandırılır.

Proqnozlaşdırmanın ekspert metodundan əsas etibarilə
proqramlaşdırma obyektini riyazi cəhətdən formalaşdırmaq, nəticə
çıxarmaq üçün kifayət qədər statistik seçmə aparmaq, proq-
nozlaşdırma obyekti həddindən çox mürəkkəb olduğuna görə
çoxsaylı amillərin təsirinin nəzərə alınması mümkün olmadıqda,
təcili qərarlar qəbul edilməsi lazım gəldikdə və ekstremal şərait
yarandıqda istifadə olunur. Ekspert qiymətləndirmələrinin təşkilin-
dən asılı olaraq bu metodun özü də fərdi və kollektiv metodlara
bölünür. Fərdi ekspert qiymətləndirmələri metodunun bir neçə
növü vardır. Bunlara müsahibə götürmək, analitik metod, anket
paylanması, ssenari yazılması, seçmə tədqiqatları və s. misal
göstərmək olar [3, s. 56].
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Müsahibə metodu proqnozlaşdırma aparan təşkilat rəh-
bərinin firmanın gələcək vəziyyəti haqqında proqnozçu ekspertlə
söhbət aparmasını nəzərdə tutur. Analitik metodda ekspert müəs-
sisənin işgüzar fəaliyyətini təhlil edir və onun inkişaf etdiril-
məsinin mümkün olan yollarını müəyyən edir.

Anket üsulu müxtəlif ünvanlara göndərilən anketlərin
(sorğu vərəqələrinin) könüllü surətdə doldurulmasına və geri
qaytarılmasına əsaslanır [4, s. 95].

Ssenari yazılması metodunda hazırda və gələcəkdə bir-biri
ilə qarşılıqlı əlaqədə olan hadisələr ardıcıl olaraq təsvir edilir.
Burada məqsəd hadisənin strateji inkişaf istiqamətlərini müəyyən
etməkdir. Ssenari bir qayda olaraq strateji planlaşdırma üçün
işlənib hazırlanır və bu məqsədlə bir neçə ssenari hazırlamaq
lazımdır. Seçmə tədqiqatları metodu müxtəlif əhali qruplarının
həyat səviyyəsi haqqında operativ və geniş informasiya əldə
edilməsinə imkan verir. Bu tədqiqatın nəticələri müxtəlif sosial-
iqtisadi proseslərin  səciyyələndirilməsi, regionların inkişaf
səviyyəsinin  qiymətləndirilməsi üçün olduqca vacibdir.

Ekstrapolyasiya metodundan əsas etibarilə ilkin proq-
nozların, əsas istiqamətlərin, proqramların, layihələrin işlənib
hazırlanmasında istifadə olunur. Bu metodun tətbiq olunduğu
müddət nə qədər qısa olarsa, onun dəqiqliyi də bir o qədər böyük
olur. Ekstrapolyasiyanın ən geniş yayılmış metodu sürüşkən orta
kəmiyyət metodudur.

Reqressiv təhlil vasitəsilə müəyyən bir kəmiyyətin başqa
bir kəmiyyətlən, yaxud da bir neçə digər kəmiyyətdən asılılığı
tədqiq olunur.  Bu metoddan bir qayda olaraq mürəkkəb, çoxamilli
təbiətə malik olan obyektlərin (investisiyaların, mənfəətin, satışın
həcmi və i.a.) təhlilində istifadə edilir.

Təsərrüfatdaxili proqnozlaşdırmada istifadə olunan iqtisa-
di-riyazi modelləşdirmə metodlarının aşağıdakı növləri vardır: 1)
təsərrüfatın daxili mühitini ifadə edən, necə dəyərlər korporativ
modellər; 2) makroiqtisadi modellər. Bunlara, məsələn, «xərc-
məhsul buraxılışı» modelini aid etmək olar.

Çox qısa müddəti – bir ayadək  - əhatə edən proqnozlar da
vardır. Bu proqramlardan adətən illik planların tərtib olunmasında



İdarəetmə sistemində planlaşdırma və prqnozlaşdırmanın yeri və rolu

205

istifadə edilir. Orta və uzunmüddətli proqnozları həm də
perspektiv proqnozlar adlandırırlar.

Passiv və aktiv proqnozları da bir-birindən fərqləndirmək
lazımdır. Passiv proqnoz ona əsaslanır ki, firma bir sıra səbəblər
üzündən (lazımi qədər vəsaitin olmaması, əlverişli inkişaf meyil-
lərinin mövcudluğu və i.a.) özünün malik olduğu mühitə təsir
etmək istəmir və xarici proseslərin inkişafından asılı olmayaraq
müstəqil fəaliyyət göstərməyi qarşısına məqsəd qoyur. Aktiv
proqnoz dedikdə isə təsərrüfatın özünün gələcəyini layihələn-
dirmək əsasında aktiv fəaliyyət göstərməsi imkanlarının müəyyən
edilməsi nəzərdə tutulur.

Beləliklə, idarəetmə sistemində planlaşdırma və proqnoz-
laşdırmanın çox mühüm yeri vardır və onlardan istifadə edilməsi
təsərrüfatın inkişaf perspektivləri haqqında qarşıya müəyyən
vəzifələrin qoyulmasına imkan verir. Bu, təsərrüfatın iqtisadi
göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasında kollektivin ümidlə yaşama-
sına şərait verir.
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The ways of formation of the territorial brands

Направления формирования территориальных брендов

Xülasə: Məqalədə marketinq strategiyasının mühüm
elementi olan brend strategiyası və onun hazırlanması prosesi
araşdırılır. Məqalənin əsas məqsədi ölkəmiz üçün yeni anlayış olan
ərazi brendi anlayışını tədqiq etmək, ərazi brendlərinin yaradılması
istiqamətlərini təhlil etməkdir. Ərazi brendlərinin yaradılması ölkə
brendinin formalaşmasına və milli turizmin inkişafına təkan
verəcək. Məqalədə aparılan araşdırmaların nəticələri ayrı-ayrı
ərazilərin brend strategiyasının formalaşmasında istifadə oluna
bilər. Eyni zamanda yazılmış məqalə daha sonrakı elmi tədqiqatlar
üçün bir əsas təşkil edəcək.

Açar sözlər: brend strategiyası, ərazi brendi, regional
brend, turizm, məqsəd auditoriyası.

Abstract: The article examines one of the most important
elements of the marketing strategy - branding strategy and the
process  of  its  development.  The  main  purpose  of  the  article  is  to
examine the concept of a territorial brand, which is a new concept
for our country and analysis of the main trends of creating regional
brands.  Creating  a  territorial  brand  will  promote  a  brand  of  the
country and will be the impetus for the development of national
tourism. The results obtained in the studies may be used to create
brand strategy of the separate regions. This article will provide the
basis for further research in the area of the creation of regional
brands.

Key words: the brand strategy, territorial brands, regional
brands, tourism, aim auditory.
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Резюме: в статье исследуется один из важных
элементов маркетинговой стратегии – стратегия бренда и
процесс его разработки. Основной целью статьи является
изучение понятия территориальный бренд, являющегося
новым понятием для нашей страны и анализ основных
направлений создания территориальных брендов. Создание
территориальных брендов будет способствовать формирова-
нию бренда страны и станет толчком для развития националь-
ного туризма. Результаты, полученные в ходе исследований,
могут быть использованы для создания брендовой стратегии
отдельных регионов. Данная статья станет основой для
дальнейших исследований в сфере создания территориальных
брендов.

Ключевые слова: стратегия бренда, территориаль-
ный бренд, региональный бренд, туризм, целевая аудитория.

Giriş: Ölkə iqtisadiyyatının davamlı və rəqabətqabiliyyətli
inkişafını və innovasiyalı inkişaf modelinə keçidini təmin etmək
üçün qeyri-neft sektorlarının, xüsusilə də xidmət sektorlarının
inkişaf etdirilməsi mühüm məna kəsb edir. Bu baxımdan Azər-
baycanda yüksək inkişaf potensialına malik olan sahələrdən biri də
turizm sahəsidir. Turizm sahəsinin inkişafı ölkə rəhbərliyinin daim
nəzərindədi, sahənin prioritetliyi “Azərbaycan-2020: gələcəyə
baxış” İnkişaf Konsepsiyasında qeyd olunmuş, 2016-cı ildə isə
“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol
xəritəsinin başlıca istiqamətləri”ndə əsas sektor kimi qeyd olun-
muşdur. 6 dekabr 2016-cı il tarixdə təsdiq olunmuş “Azərbaycan
Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair
Strateji Yol Xəritəsində” turizmin inkişafının əsas hədəfləri
müəyyən edilmişdir. Bu hədəflərə çatmaq üçün ölkəmizdə ayrı-
ayrı ərazilərin brendinin yaradılması və ölkənin regionda və bey-
nəlxalq səviyyədə cəlbedici turizm məkanı kimi mövqeləşdirilməsi
zəruridir.

Müasir zamanda əksər ölkələr əhalinin rifahını yüksəltmək
üçün rəqabət mübarizəsi aparır. Öz imkanlarını genişləndirmək,
əhalinin məşğulluq səviyyəsini və gəlirlərini artırmaq üçün ayrı-
ayrı regionlar əraziyə investorları və turistləri cəlb etməli, ərazinin
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müsbət və cazibəli brendini yaratmalıdılar. Ərazi brendinin
yaradılması məsələləri bir çox alim və tədqiqatçıların araşdır-
malarında öz əksini tapıb, o cümlədən F.Kotlerin, K.Asplundun,
D.Hayderin. Bu tədqiqatçıların fikrinə görə, müasir dünyada
vətəndaşlar - istehlakçı, ərazilər isə (şəhər, region, ölkə) - əmtəə
qismində çıxış edir. Bu sahədə aparılan araşdırmalardan xüsusilə
S.Aynholtun tədqiqatları mühüm məna kəsb edir. Aynholt bir neçə
istiqamət üzrə (turizm, ixrac, insanlar, mədəniyyət, investisiyalar,
immiqrasiya) mili brendlərin qiymətləndirilməsi sistemini təklif
etmişdir (1, 2).

Ərazi brendi anlayışı və onun əsas xüsusiyyətləri
Marketinq strategiyasının əsas elementlərindən biri olan

brend məhsul və xidmətlərin strateji rəqabətqabiliyyətliliyinin
yüksəldilməsi aləti kimi çıxış edir. Son zamanlar brend anlayışı
yalnız məhsul və xidmətlərə deyil həm də ayrı-ayrı ərazilərə,
regionlara tətbiq olunur. Ərazi brendinin obyekti kimi hər hansı bir
ərazi çıxış edir: ölkə, region və ya şəhər.

Ticarət markası o zaman brend olur ki, yəni ictimai
istehlakçı şüurunda öz mövqeyini tutur ki, o, rəqiblərlərdən öz
fərqləndirici xüsusiyyətləri ilə seçilir və bu fərqliliklər əlavə
istehlak dəyəri yaradır. Ticarət markası və brend anlayışlarını
fərqləndirmək çətindir, adətən bu anlayışları dəqiqləşdirmək üçün
markanın tanınma səviyyəsinin müəyyən edilməsinə istiqamə-
tlənən marketinq tədqiqatları aparılır. “Əmtəə nişanı”, “ticarət
markası”, “brend”, “ərazi brendi”, “regional brend” anlayışları
cədvəl 1-də dəqiqləşdirilmişdir (3).

Cədvəl 1
“Əmtəə nişanı”, “ticarət markası”, “brend”, “ərazi brendi”,

“regional brend” anlayışları (3)
Anlayış Yerinə yetirdiyi funksiya

Brend İstehlakçı üçün əlavə dəyər
Ticarət markası Rəqiblərin məhsul və xidmətlə-

rindən fərqləndirmə
Əmtəə nişanı Hüquqi müdafiə
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Ərazi brendi Ərazinin unikallığı (tarixi,
coğrafi və s.)

Regional brend Müəyyən regionda yaşayan
istehlakçılar üçün əlavə dəyər

Ərazi brendi – ərazinin inkişaf strategiyasının reallaş-
dırılmasının əsas alətidir ki,  özündə müxtəlif qrupların, o
cümlədən, əhalinin, investorların, biznesmenlərin, hakimiyyətin
maraqlarını birləşdirir.

Ərazi brendinin yaradılması ərazi marketinqinin əsas
vəzifələrindən biridir. Ümumiyyətlə, ərazi marketinqi anlayışına
geniş və dar yanaşma mövcuddur. Geniş yanaşmaya görə ərazi
marketinqi – müəyyən ərazidə fəaliyyət göstərib biri-birilə qarşı-
lıqlı əlaqədə olan bütün subyektlərin fəaliyyətinin səmərəliliyini və
həyat keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə ümumilikdə mühitin və
onun ayrı-ayrı elementlərinin dəyişilməsinə yönəldilən
fəaliyyətdir. Dar yanaşmaya əsasən ərazi marketinqi - ərazinin
xarici imicinin formalaşmasına yönəldilən fəaliyyətdir.

Marketinq siyasətinin ayrılmaz bir hissəsi kimi, ərazi
brendingi - ərazi, onun vətəndaşları, məhsulları haqqında müsbət
assosiasiyaların yaradılması və saxlanılmasına, eləcə də ərazi
haqqında mənfi fikir və stereotiplərin dəyişilməsinə yönələn
fəaliyyətdir. Brendinqin əsas məqsədləri kimi aşağıdakıları qeyd
etmək olar:

-informasiya məkanında ərazi brendinin mövcud olmasını
təmin etmək;

-ərazi brendini tanıtmaq;
-əraziyə maliyyə axınlarının gəlməsini təmin etmək;
-ərazidəki tədbirlər barəsində xaricə məlumat ötürmək;
-ərazinin nüfuzunu yüksəltmək və s.
Qeyd olunan məqsədlərin reallaşdırılması ərazi ərazi

brendinin əlavə iqtisadi dəyərini yaradır.
Ərazi brendi – ölkənin, regionun, şəhərin və ya hər hansı

bir ərazinin brendidir ki, o, ərazinin irəlilədilməsinin mühüm amili
kimi çıxış edir və ərazinin siyasi, iqtisadi, sosial-mədəni poten-
sialına, təbii resurslarına, orda mövcud olan məhsul və xidmətlərin
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brendlərinə əsaslanır. Ərazi brendinə aşağıda qeyd olunan as-
pektlərdə  (4) yanaşmaq olar (şəkil 1):

Şəkil 1. Ərazi brendinin sistemli təsəvvürü (4)

Ərazi brendinin sistemli təsəvvürü bir sıra tələblərə cavab
verməlidi (5):

-məqsəd asuditoriyasına (sakinlər, investorlar, işgüzar
ziyarətçilər, turistlər) müvafiq xidmətlər məcmusunun təklif edil-
məsi, infrastrukturun müəyyən (gözlənilən) səviyyəsinin möv-
cudluğu;

-əraziyə ziyarətçi axınını təmin edən amillərin yaradılması;

Arzulanan istehlak
keyfiyyətləri,
müəyyən faydaların
əldə olunmasına
təminat

Istehlakçı və onun
məmnunluğu üçün
ərazinin yüksək
dəyər səviyyəsi

Ərazinin unikal
emosional təsviri

Ərazi

brendi
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-məqsəd auditoriyasına təklif olunan üstünlüklər və fayda-
lar barədə məlumatların xarici mühitə ötürülməsi.

Ümumiyyətlə, əraziyə bir əmtəə kimi yanaşma ona “ərazi
fərdiliyi” xarakteristikasını tətbiq etməyə imkan verir ki, bu da bir
ərazini digərlərindən fərqləndirən xarakteristikaların məcmusudur.
Ərazi fərdiliyi obyektiv xüsusiyyətlərlə (coğrafi mövqe, təbii-iqlim
şəraiti, tarix, xammal təminatı, infrastruktur təminat və s.) yanaşı
həm də işə yanaşma və texnologiyaları, tərəfdaşlarla münasibətləri,
rəhbərliyin səviyyəsini, ünsiyyət xüsusiyyətlərini özündə ehtiva
edir (şəkil 2).

Beləliklə, ərazi brendinin əsasını təbii, tarixi-mədəni, icti-
mai-siyasi, soaial-iqtisadi amillər və onlardan istifadə imkanları
təşkil edir. Lakin brendin gücünə təsir edən ərazinin strateji
potensialı yalnız resurs imkanları ilə deyil, həm də istehlakçııların
arzu və tələbatları ilə müəyyən olunur.

Maliyyə-iqtisadi
göstəricilər:
-ərazinin iqtisadiyyatının
xüsusiyyətləri və inkişaf
səviyyəsi;
-istehsalın strukturu;
-heyətin strukturu, məşğulluq
-investisiya potensialı
-maliyyə resursları
-işgüzar fəallığın səviyyəsi

Sosial-demoqrafik
xüsusiyyətlər:
-tarix, adət-ənənələr
-etnoqrafik və
demoqrafik xüsusiyyətlər
-əhalinin həyat tərzi
-sosial siyasət və sosial
infrastruktur
-mədəni irs
-mənəvi-psixoloji
xüsusiyyətlər

Ərazinin rəsmi
xarakteristikaları:
-coğrafi yerləşmə
-ölkə aidiyyatı
-gerb
-bayraq
-himn

İnnovasiya və
informasiya
xüsusiyyətləri:
-innovasiya resursları
-informasiya resursları
-konsaltinq resursları
-audit
-reklam bazarı və PR-
xidmətlər
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Təbii və ekoloji göstəricilər:
-təbii-cografi xüsusiyyətlər
-iqlim
-xammal resursları
-flora
-fauna
-ekoloji xüsusiyyətlər

İnstitusional və
inzibati-siyasi
xüsusiyyətlər:
-institusional kapital
-siyasi xüsusiyyətlər
-hakimiyyətin
səmərəliliyi
-rəhbərliyin nüfuzu

Şəkil 2. Ərazi fərdiliyinin göstəriciləri

Ərazi brendinin əsas istehlakçıları kimi onun sakinləri çıxış
edir. Bir tərəfdən sakinlər ərazi resurslarından birini təşkil edir,
digər tərəfdən isə onlar digər resurslarin və ərazilərin ictimai
nemətlərinin əsas istifadəçiləri kimi çıxış edir. Bu səbəbdən
brendin yaradılması zamanı xüsusilə ərazinin yaşayış üçün
cazibədarlığına fikir vermək lazımdır.

Ərazi haqqında xarici fikiri isə ilk növbədə ərazinin qeyri-
rezidentləri formalaşdırır və əsasən də əraziyə qısamüddətli səfər
edən insanlar. Bu ziyarətçilərdə qısa müddət ərzində ərazi
haqqında ilkin təsəvvür formalaşır ki, bu fikir sonradan onlar
tərəfindən ətrafdakı insanlara ötürülür.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ərazi brendinin hazırlan-
ması prosesi – marketinq strategiyasının hazırlanması prosesinin
tərkib hissəsidir və ardıcıl mərhələrdən ibarətdir (şəkil 3). Ərazi
brendinin marketinq alətlərinin tətbiqi hesabına reallaşdırılması
ərazinin rəqabətqabiliyyətliliyini, ərazidə istehsal olunan məhsul
və xidmətlərin iqtisadi və sosial konyunkturasını, əraziyə turist
axınını, əraziyə qoyulan investisiyaların artımını  təmin edir.

Ərazi brendləşməsinin ümumi alətlərinə aiddir:
1. Strateji alətlər - ərazinin xüsusiyyətlərini nəzərə

almaqla və aşağıdakı fənnlərin köməyilə brendin əsasını təşkil
edirlər

-ərazinin coğrafi yerləşməsi, sosial-iqtisadi və siyasi
vəziyyəti, mədəni və elmi potensialının təhlili əsasında prioritet
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inkişaf istiqamətlərini təyin edən inkişaf strategiyasının
hazırlanması;

-ərazinin missiyasının müəyyən olunması, sloqanın
formalaşması.

2. Simvolik alətlər – brendin istifadəçilərinə müəyyən
vizual təsir vasitəsi olan alətlər, o cümlədən:

-ərazinin ümumi tərzinin və əsas atributlarının dizaynın
(bayraq, gerb və s.) yaradılması;

-reklam-informasiya xarakterli və suvenir məhsullarının
istehsalı;

-ərazini təmsil edən rəsmi internet-portalın yaradılması
(minimum- iki dildə).

3. Reklam alətləri – reklam vasitəsilə ərazi haqqında
məlumatların məqsəd auditoriyasına ötürülməsi. Bu məqsədlə
aşağıdakı reklam yayımı vasitələrindən istifadə olunur:

-çap reklamı (qəzet, jurnal və broşüralar);
-internetdə reklam (ərazinin rəsmi saytı, müxtəlif

informasiya portalları ilə əməkdaşlıq);
-televiziya reklamı (ərazinin spesifikliyini və inkişafını

müsbət işıqlandıran televiziya verilişlərinin yaradılması);
-oyun reklamı (kompüter oyunlarına ərazinin reklamının

tətbiq edilməsi).
4. PR-alətlər – ərazinin xüsusiyyətləri haqqında cəmiyyətə

məlumat verən və cəmiyyətlə əməkdaşlıga əsaslanan brendin
irəlilədilməsi üzrə tədbirlər kompleksi, o cümlədən:

-ərazinin müsbət imicinin formalaşdırılması;
-ərazi ilə assosiasiya olunan siyasi liderlərin, ictimai

xadimlərin, tarixi şəxsiyyətlərin təbliği;
-xüsusi tədbirlərin təşkili (festivallar, konfranslar, sərgilər,

yarışlar, idman tədbirləri);
-ərazinin nailiyyətlərinin regional və beynəlxalq səviyyədə

təqdim olunması (sərgilərdə və təqdimatlarda iştirak etməsi);
-yerli brendlərin inkişafı və təbliği;
-digər ərazi və regionlarla fəal əməkdaşlıq, birgə tədbir və

layihələrdə iştirak.
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1. Brendin konsepsiyasının hazırlanması

Brendin əsasının yaradılması üçün mövcud resursların
qiymətləndirilməsi

2. Brendin potensialının və məqsəd bazarının
təhlili

3. Brendin differensiasiyası üçün bazanın
hazırlanması

4. Brendin vizuallaşdırılması
Sloqan, loqotip, firma tərzi, dizayn, firma atributları

5. Brendin irəlilədilməsi proqramının
hazırlanması

Distribüsiya, kommunikasiyalar, marketinq və PR-
proqramların planı

Şəkil 3. Ərazi brendinin hazırlanması prosesi

Ərazi brendinin yaradılması və irəlilədilməsi aşağıdakı
üsullarla həyata keçirilə bilər:

1. Ərazi əsas üstünlüklərinin müəyyən edilməsi.
2. Məqsəd seqmentinin ehtiyaclarını ödəyən şəraitin

yaradılması hesabına brendin yaradılması və
differensiasiyası.

Ərazi əsas üstünlüklərinin müəyyən edilməsi zamanı
brendləşmənin aşağıdakı istiqamətləri qiymətləndirilir:

1`. Sosial mədəni istiqamət - ərazinin qeyri-maddi kapita-
lını əks edir. Bu istiqamətdə iki əsas komponenti qeyd etmək olar:

-ərazinin coğrafi yerləşməsi, rekreasiya resursları, landşaftı,
ətraf mühitin ekoloji vəziyyəti – bu göstəricilər ərazi daxilində
turizmin inkişafına təkan verir;

-tarixi kapital. Tarixi kapital əraziyə unikal məna və
təsəvvürlər əlavə edir. Zəngin tarixi keçmişi olan ərazini brendləş-
dirmək daha asandır. Yalnız tarixi hadisələr deyil, həmdə
dastanlar, rəvayətlər, əraziyə aid olunan tarixi şəxsiyyətlər də
xüsusi məna kəsb edir.



Ərazi  brendlərinin  formalaşması  istiqamətləri

215

2. İqtisadi istiqamət – brendləşdirilən ərazinin iqtisadi
üstünlüklərini əks edir. Bura əlverişli iqtisadi şərait, o cümlədən,
ərazinin rəqabət üstünlükləri, istehsal resursları, iqtisadi fəaliyyəti
həyata keçirmək üçün yaradılan unikal imkanlar aiddir. Eyni
zamanda bu istiqamətə ərazi brendinin istifadəsi nəticəsində
sahibkarın əldə etdiyi faydalar da aid edilir.

3. Siyasi istiqamət – bu istiqamətə brendin formalaşmasına
təkan verən siyasət sahəsində mövcud olan üstünlüklər aid edilir.
Bu istiqamətdə xüsusilə ərazinin siyasi liderinin imicini qeyd
etmək olar. Siyasi liderin fərdi imici iki hissədən ibarətdir: onun
qanunverici və inzibati sahədə apardığı daxili siyasətlə - bu hissə
brendin formalaşması sahəsinə elə də güclü təsir etmir, və liderin
xarici siyasəti, problemlərin həllində tutduğu mövqe və
kompetentliyi, tanınmış siyasi xadimlərlə əməkdaşlığı aiddir.

Beləliklə, yuxarıda qeyd olunanları ümumiləşdirərək, belə
bir nəticəyə gəlmək olar ki, ərazi qeyri-maddi aktiv kimi təsvir
oluna bilər, ərazi brendinin gücü isə onun unikal xüsusiyyətlərinin
düzgün formalaşdırılmasından asılıdır.
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Azərbaycanın iqtisadi inkişafında otel biznesinin rolu
The role of hotel business in economic development of

Azerbaijan
Роль отельного бизнеса в экономическом развитии

Азербайджана

            Xülasə: Məqalədə otel biznesinin inkişaf tendensiyası,
ümumi iqtisadi artımda və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsində
turizm sənayesinin rolu, ölkələrin iqtisadiyyatında yerləşdirilmə
müəssisələrinin payı, bu sahəyə yönəldilən investisiyalar araş-
dırılır. Azərbaycanda yerləşdirilməmə müəssisələrinin inkişaf
dinamikası, iqtisadi inkişafda payı, o cümlədən xarici və yerli
brend otellər qrupunun turizm sənayesinə təsiri, büdcə ödəmələri
və onun dinamikası, məşğulluğun təmin olunmasındakı rolu
məqalədə təhlil edilmişdir.

Açar sözlər: otel, mehmanxana, brend, kurort,
qonaqpərvərlik, SPA, iqtisadiyyat, iş-güzar, biznes.
             Резюме: В статье исследуются тенденции развития
индустрии туризма и гостиничного бизнеса, их роль в
экономике, роль сферы размещения в экономическом росте
стран и инвестиции. В статье проанализированы динамика
развития отельного бизнеса, в том числе, влияние иностран-
ных и местных бренд-отелей, бюджетные выплаты и их
динамика, роль обеспечении занятости.

Ключевые слова: Отель, гостиница, бренд, курорт,
гостеприимство, SPA, экономика, трудолюбие, бизнес.
            Abstract: The article studies trends in the development of
the tourism industry and hotel business, their role in the economy,
the  role  of  the  placement  in  economic  growth  of  countries  and
investment. Dynamics of the development of the hotel business,
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including the impact of foreign and local brand hotels, budget
payments and their dynamics, the role of employment are
analyzed in the article.

Keywords: Hotel, brand, resort, hospitality, SPA,
economics, diligence, business.

Giriş
Mehmanxana sənayesinin inkişafı son dövrlər ÜDM forma-

laşmasında xüsusi rola malikdir. Turizm sənayesində mehmanxana
xidmətlərinin artması isə beynəlxalq turist axınlarının dinamik
olaraq artması ilə bağlıdır. Beynəlxalq Mehmanxana Assosia-
siyasının məlumatına görə, dünyada 8 mindən çox mehmanxana
vardır  ki,  onların  da  təxminən  70  %-i  Avropa  və Şimali  Ame-
rikada yerləşir. Dünyadakı mövcud mehmanxana şəbəkələrinin
böyük bir qismi də ABŞ-a məxsusdur.

Turizmin digər sahələrə təsiri məsələsinə keçməzdən öncə
onu qeyd etmək lazımdır ki, turizm milli iqtisadiyyatın tərkib
hissəsi olmaqla digər istehsal və qeyri-istehsal sahələri ilə
vəhdətdədir, onlarla qarşılıqlı əlaqələrə malikdir. Müasir turizmin
inkişafını və turizm məhsullarının istehsalını təcrid olunmuş, milli
iqtisadiyyatdan kənar fəaliyyət göstərən və inkişaf edən fəaliyyət
kimi təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Real iqtisadi həyatda
turizm sahələrarası istehsal kooperasiyasına və onunla əlaqədar
olan digər təsərrüfat sahələrinə əsaslanır. Bir tərəfdən nəqliyyat,
kənd təsərrüfatı, inşaat kimi sahələr turizm sahəsini zəruri vəsait
və ya texnika ilə təchiz edir, yəni turizmin maddi-texniki bazasını
formalaşdırır, digər tərəfdən də istehlakçıya istehsal olunmuş
turizm məhsulunu çatdırır. Məhz müxtəlif sahələrin qarşılıqlı təsiri
əsasında turizm kompleksi çoxsahəli funksional sistem kimi
formalaşır.

Müasir iqtisadi inkişaf tendensiyalarının təhlili də aydın
göstərir ki, otel fəaliyyətinin genişlənməsi onun öz ümumi
məhsulunun artması ilə yanaşı, iqtisadiyyatın digər sahələrinin
inkişafına da müsbət təsir göstərir, birbaşa və dolayı yolla ölkə
ÜDM-nin artımına öz töhfəsini vermiş olur. Buna müvafiq olaraq,
turizm təkcə öz sektorunda deyil, iqtisadiyyatın digər sahələrində
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də məşğulluğun artırılmasına imkan yaradır. Otel təsərrüfatı
regional iqtisadi inkişafını stimullaşdıran amil hesab olunur.

Hal-hazırda dünyanın bir çox ölkələrində turizm  ÜDM-in
formalaşmasında, əlavə iş yerlərinin yaradılmasında və məşğul-
luğun təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynamaqdadır. Bu sahə
həm də xarici ticarət balansının aktivləşməsinə mühüm təsir
göstərir. Turizm iqtisadiyyatın nəqliyyat, rabitə, inşaat, kənd təsər-
rüfatı, kütləvi istehlak məhsullarının istehsalı və digər sahələrə
mühüm təsir edir və sosial-iqtisadi inkişafın bir növ katalizatoru
rolunu oynayır.

Otel təsərrüfatı qeyri-istehsal sektorunun o sahəsidir ki,
burada xidmətlər mübadilə prosesinin əsas predmeti qismində
çıxış etməklə, müxtəlif turizm bazarlarında ümumi satışın 80%-ni
təşkil edir və böyük həcmdə valyuta gəlirlərinin əldə olunmasına
imkan verir. Hər turist ölkəyə gələrkən orta hesabla 9 iş yerinin
yaranmasına səbəb olur. Bir turist ölkəyə gəlməklə orta hesabla
təxminən 1000 dollar vəsaitini həmin ölkədə qoyub gedir. Turizm
sahəsində çəkilmiş xərclər iqtisadiyyatın 32 sahəsini təmsil edən
müəssisələrə gəlir gətirir. Dünya ölkələrinin 38%-ində turizm əsas
gəlir mənbəyi sahəsidir, 83 ölkədə isə 5 əsas gəlir sahəsindən
biridir. Turizm artım tempinə görə iqtisadiyyatın öndə gedən
sahələrindən biridir. Bu sahədə artım sürəti digər sahələrdəkindən
demək olar ki 2 dəfə çoxdur  [21].

Azərbaycanın da daxil olduğu inkişafda olan ölkələrin
dünya turizm gəlirlərində payı ¼-ə yaxındır və bu rəqəmin
artacağı gözlənilir. Araşdırmalar göstərmişdir ki, üç qrup amilin
xas olduğu ölkələrdə turizmin inkişafı daha çox nəzərə çarpır: təbii
rekreasiya ehtiyatları ilə yaxşı təmin olunan və aktiv turizm
siyasəti yürüdən ölkələrdə; sənayeləşmə mərhələsini uğurla keçən
və iqtisadiyyatını liberallaşdıran ölkələrdə; yaxın keçmişdə miq-
rasiya intensivliyi yüksək olan ölkələrdə. ÜTT-nin proqnozlarına
görə, yaxın bir neçə ildə beynəlxalq turistlərin sayı orta hesabla 4-
5% artacaq [21].

Qonaqpərvərlik sənayesi ilkin iş yeri olaraq tələbələri ən
çox məşğul edən sahədir. Burada yeni nəsil üçün əmək bazarına
daxil olmaq daha asandır. Əlbəttə, öz əmək fəaliyyətlərini turizmlə
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bağlayanların heç də hamısı öz gələcək həyatını həmin sahəyə həsr
etmir. Lakin belə imkanın olması təhsil alan gənclər üçün çox
önəmlidir və yeni nəsil turizm sahəsi üçün əsas insan resursları
rolunu oynayır.

ÜTT-nin qiymətləndirmələrinə görə, əgər beynəlxalq
turizmlə məşğul olanların sayı 1998-ci ildə 115 milyon nəfər idisə,
2010-cu ildə bu rəqəm 235 milyona çatmışdır. 2015-ci ildə dünya
üzrə investisiya qoyuluşlarının 9,2%-nin turizm sektorunun payına
düşdüyü qeyd olunur. Dünya ÜDM-ində isə turizmin payı 3%-i
ötür. Dünya üzrə məşğul əhalinin 8-9%-i birbaşa və dolayı olaraq
(taksi sürücüləri, digər nəqliyyat vasitələri, turist bələdçiləri,
suvenir və hədiyyə mağazalarının satıcıları və b. da nəzərə
alınmaqla) turizm sektor üçün çalışı r[21].

Qonaqpərvərlik sənayesinin perspektivlərinin müəyyən
edilməsində bu sahənin inkişafının sürətlənməsinə səbəb olan iki
stimullaşdırıcı amili xüsusi olaraq qeyd etmək olar. Bunlardan
birincisi, səyahətin müasir insan həyatının ayrılmaz tərkib
hissəsinə çevrilməsi ilə bağlıdır. İkinci amil isə qlobal miqyasda
səyahətlərin qiymətinin ucuzlaşması tendensiyası ilə əlaqədardır.

Otel biznesinin inkişaf xüsusiyyətləri
Yerləşdirilmə xidmətlərinə olan tələbat. Mehmanxanada

yerləşdirmə ilk növbədə istirahətə olan fizioloji tələbatı ödəyir. Bu
tələbatın ödənilməsi müəyyən hava şəraitinin olmamasını (yağışlı,
soyuq, bəzi hallarda isti), sevmədiyi insanlar və mühitdən uzaq
olmağı tələb edir. Mövcud tələbatın ödənilməsi həm də, yeni
növləri qazanmaq imkanını ifadə edir. Turistin məhz yerləşdirmə
vasitəsinin özünə olan tələbatı seçdiyi müəssisənin təqdim etdiyi
xidmətlərdən asılı olaraq dəyişir. Yerləşdirmə vasitəsi turistə,
daxilində sauna, mini bar və bir çox xidmətləri olan apartament və
yaxud da turbaza daxilində gecələmək üçün çadır da təklif edə
bilər.

Otel biznesinin, inkişafı qeyd olunan xüsusiyyətləri ilə
yanaşı,  müxtəlif  təsir  dairəsi  də vardır  ki,  bu da işgüzar,  istirahət,
kurort təyinatlı xidmətlərin artmasına təkan vermiş olur.
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Yerləşdirilmə müəssisələrinin inkişafı iqtisadi kateqoriya olaraq
müxtəlif təsir istiqamətlərinə malikdir.

Otel biznesinin iqtisadi kateqoriya kimi makro səviyyədə
təsiri ölkənin ümumi iqtisadi inkişafında tutduğu paya görə
müəyyən edilir. Eyni zamanda bu fəaliyyətin mültipikator effek-
tivliyidə nəzərə alınır. Beynəlxalq təcrübədə turizminin makroiq-
tisadi təsirləri onun ayrı-ayrı sahələr üzrə gəlirləri və xərcləri ilə
müəyyən olunur. Belə ki, ÜTT tövsiyyəsinə görə burada üç meyar
nəzərə alınır:

-turizmin ÜDM payı;
-turizmin idxalatda payı;
-turizmin son istehlakda payı.
ÜDM  payı turizmin gəlir və xərclərinin ümumi miqdarı

əsasında hesablanır. Bu da dünya üzrə 11% təşkil edir ki, bu
göstərici ən çox kiçik turizm ölkələrində üstünlük təşkil edir. Buna
misal olaraq göstərə bilərik ki, Baham adalarında 50%-dən çox,
Yamayka, Kipr, Ficidə 15%-dən çoxdur [21].

Turizmin idxalatdakı payında Avropa, Şimali Amerika
regionları üstünlük təşkil edir. Son illərdə yaxın Şərq ölkələrinin,
Çin və Malayziyanın  payı bu sahədə artmışdır.

Turizmin son istehlakda payı isə otel biznesinin inkişafı ilə
bağlıdır. Otel fəaliyyətinin turizm sənayesinə birbaşa təsiri gələn
turistlərin yerləşdirilməsi və xidmətlərin göstərilməsindən
ibarətdir. Bu da, beynəlxalq standartlara uyğun mehmanxanaların
tikilməsini, infrastrukturun yaxşılaşdırılmasını tələb edir.

Turizmin son istehlak məhsulu olaraq otel biznesi turist
məhsulunda xərclərin  45-50%-ni təşkil edir. Buna görə də turist
şirkətlərindən fərqli olaraq otel biznesindən vergi ödəmələri bir
neçə dəfə çox olur. Mehmanxana xidmətlərinin artması vahid
göstərici üzrə 3% təşkil edərsə, bu turizm xidmətlərində 9% artıma
səbəb olur [17].

Engelin qanununa görə real turizm istehlakının artımı 1%-
dən çox olarsa, otel biznesinin fəaliyyəti 3%-dən çox artmış olur.
Bu da  meqo- və mikro-səviyyədə iqtisadi inkişafa təkan vermiş
olur.
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Yerləşdirilmə müəssisələrinin ümumi iqtisadi inkişafa mik-
ro-səviyyədə təsiri müxtəlif turizm növlərinin inkişafı, kooperativ
xidmətlərin təşkil olunması, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi,
məşğulluğun təmin olunmasında özünü göstərmiş olur.

Otel biznesinin mikroiqtisadi təsirini turizm növləri üzrə
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

-Yerləşdirilmə müəssisələrinin inkişafının işgüzar turiz-
mə birbaşa təsiri.  Bu təsir ikili xarakter daşımaqla, həm yüksək
kateqoriyalı mehmanxanaların təşkilində, həm də onlarda möv-
sümülük probleminin həll olunmasına imkan verir. Onu da qeyd
edək ki, işgüzar və biznes mərkəzlərində yüksək kateqoriyalı dörd
və 5 ulduzlu otellərin təşkili də birbaşa işgüzar turizmlə bağlıdır.
İşgüzar turizmin aralıq mövsümləridə aktivləşməsi yerləşmə
müəssisələrində xidmətdə baş verən azalmaların qarşısını almağa,
həmçinin onun dolma səviyyəsinin yüksəlməsinə imkan verir [16].

-Kütləvi tədbirlər, o cümlədən iqtisadi, siyasi, biznes və
s. toplantıların keçirilməsinə təsiri. Bu təsir yerləşmə müəs-
sisələrində qonaqpərvərliyin inkişafına, insanlar arasında ünsiy-
yətin yaradılmasına xidmət edir. Bununla yanaşı yüksək kate-
qoriyalı yerləşmə müəssisələrində kütləvi tədbir konqres turizmlə
bağlı olan xidmətlərin təşkilinə marağı artırır. Onu da qeyd edək
ki, müasir dövrdə beynəlxalq turizm hərəkatında işgüzar turizmin
payının 37%-ə qədər olması son illərdə bu sahəyə marağın artı-
masına həmçinin yerləşdirilmə müəssisələrinin əksəriyyəti kütləvi
xidmətlərin göstərilməsi üçün toplantı zalları təşkil etmişdir.

-Qonaqpərvərlik sənayesinin inkişafına təsiri. Diplomatik
qəbullar, xarici və yerli şirkətlərin iştirak etdiyi tədbirlərin
yerləşmə müəssisələrində keçirilməsi onun xarakterindən asılı
olaraq formalaşır ki, bu xidmət personalının qonaqpərvərlik
xidmətlərindən asılıdır. Qəbullar həm əlamətdar hadisələrin, həm
də yüksək səviyyəli qonaqların qəbulundan və xidmətlərin göstə-
rilməsindən ibarətdir. Burada otellərin qonaqlara xidmət göstərmə
heyəti və iaşə müəssisələrinin zal və barları fəal hərəkətə gəlir və
xidmətin müxtəlif növlərinin təşkilini tələb edir. Bu da otellərdə
zalların işıqlandırma sistemindən başlayaraq qonaqlarının müşa-
yiət olunması və digər xidmətlərin keçirilməsinə imkan verir. Bu
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tədbirlərdə aşağıdakılar  kompleksə daxildir: zallar, iaşə müəs-
sisələri, əlavə xidmət personalı, restoranlarda xidmətlər, barlar,
masaların hazırlanması, banketlərin təşkili və s.

-Brend otellərin inkişafının stimullaşdırılması. Hazırda
mövcud mehmanxana şəbəkələrinin inkişafı beynəlxalq gəlmə
turizmin 62%-ni yerləşmə müəssisələri təmin edir. Hazırda
dünyada 60 çox otel brendi vardır ki, bu da ümumi yerləşmə
müəssislərindəki yerlərin sayının 2/3 hissəsinə nəzarət edir [17].
Yerləşmə xidmətlərinin artması birbaşa brend otellərin inkişafı ilə
bağlıdır. Brend otellərdə yerlərin sayı 1,8 mln keçmiş, il ərzində
xidmət etdiyi turistlərin sayı isə 830,5 mln. nəfər olmuşdur.

Apardığımız təhlillər göstərir ki, 2015-ci ildə otel bizne-
sində iş yerlərinin sayı 16,7 mln.-a çatmışdır. Avropa regionunda
isə hər 13 nəfərdən birinin işi birbaşa mehmanxana xidmətləri ilə
bağlıdır [17].

Otel biznesinin makroiqtisadi təsirləri daha çox vergi
şəklində ödəmələri ehtiva edir ki, bu da son on ildə 120-135 mlrd.
dollardan aşağı olmamışdır. Vergi ödəmələrinin dinamikası
göstərir ki, otel biznesi perspektivdə gəlirli sahə olaraq qalacaqdır.

Otel biznesinin qeyd etdiyimiz  kimi, makroiqtisadi təsiri
çoxunun ÜDM payı və məşğulluğa təsir etməklə də müəyyən
olunur. Hazırda otel biznesinin ÜDM payı dinamik olaraq artır. Bu
da həm inkişaf etmiş ölkələrin, həm də inkişaf etməkdə olan
ölkələrin iqtisadi inkişafında özünü büruzə verir.  Otel biznesində
əldə olunan nailiyyətlər ölkələr üzrə müxtəlif olsa da, kiçik
ölkələrin iqtisadi inkişafında öz əhəmiyyətini saxlamışdır.

ÜDM-də otel biznesinin payının artması, son 10 ildə 4%-ə
yaxın olmuşdur. Ümu-milikdə hər il bu sahənin ÜDM-də payı 8-
11% arasında dəyişmişdir .Otel təsərrüfatının  inkişafı məş-
ğulluqda öz təsirini göstərmişdir. İqtisadi fəal əhalinin 10%-dən
çoxunun bu sahədə çalışması, işsizliyin həll olunmasına öz
töhfəsini vermişdir[17].
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Şəkil 1. Otel biznesinin təsir etdiyi sahələrə üzrə
dinamika (%-lə)[17]

 Azərbaycanda yerləşmə müəssisələrinin əsas inkişaf
mərhələsi XX əsrin 50-ci illərindən sonra başlamışdır. XX əsrin
60 – 70 ci illərində turizmin inkişafı ilə əlaqədar Azərbaycanda,
xüsusi ilə Bakıda yeni yerləşmə müəssisələri tikilmişdir. Sovet
dövründə tikilən yerləşmə müəssisələri əsasən kompleks xidmətlər
təklif edən sosial təyinatlı obyektlərdən ibarət olmuşdur. Burada
göstə-rilən xidmətlər isə beynəlxalq standartlara cavab vermirdi.
Bakıda fəaliyyət göstərən “İnturist”, “Nax-çıvan”, “Abşeron” və
“Azərbaycan” kimi məşhur mehmanxanalarda lüks nömrələr və
apartamentlər azlıq təşkil edirdi.

 Müstəqillik dövründə, xüsusilə 1996-cı ildən ölkədə
iqtisadi sabitliyin tədricən bərqərar olması, Bakının biznes
mərkəzi kimi formalaşması, neft müqavilələrində iştirak edən
xarici vətəndaşların sayının artması, birgə müəssisələrin təşkili
Azərbaycanda mehmanxana və otel təsərrü-fatının sürətlənməsinə
səbəb oldu. Belə ki, Bakıda qısa müddət ərzində “Naxçıvan” meh-
manxanası bərpa edilərək “5ulduzlu” otel səviyyəsinə çatdırıldı.
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Yalnız 1995–2000-ci illərdə beş yeni mehmanxana tikildi və
köhnə otellərin bərpa olunmasına başlanıldı. Həmin dövrdə
“Naxçıvan” oteli ilə yanaşı “İrs Plaza”, “Grand Europe Hotel”,
“Crescent Beach”, “Meridian”, “İrşad” istifadəyə verildi  [4].

 Yerləşmə müəssisələrinin mülkiyyət formasında sahib-
karlıq subyektlərinə məxsus olan obyektlər üstünlük təşkil edir.
Bu da ölkəmizin son illər sürətli iqtisadi inkişafı ilə bağlıdır.
Yerləşmə müəssisələrində xüsusi mülkiyyətin payı son 10 ildə iki
dəfədən çox artmış, o cümlədən, ümumi otellərin  90,7%-ni təşkil
etmişdir.

 Yerləşmə müəssislərində dövlət idarəçiliyində olanların
payı azalır ki, bu da onların son illər sürətlə özəlləşdirilməsi ilə
bağlıdır. Son 10 ildə dövlət mülkiyyətində olan otellərin sayı iki
dəfədən çox azalmışdır. Bu azalmanı həm həmkarlar ittifaqının,
həm də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində olan
yerləşmə müəssisələrinə aid etmək olar. Dövlət Statistika Komi-
təsinin (DSK) dövlət mülkiyyətinə aid etdiyi 27 mehmanxananın
əsas hissəsi əslində Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasına
məxsus olan sanatoriya və pansionatlardır. Bunlara misal olaraq
“Yaxt Club Hotel”, “Shahdag” v.s aiddir (Yaxt Club –
Azərbaycan Respublikası Xəzər Dənizi Gəmiçiliyinə, Shahdag isə
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə
məxsusdur).

 Apardığımız araşdırmalar göstərir ki, müxtəlif nazirlik,
idarə və təşkilatlara məxsus istirahət mərkəzləri və pansionatlar da
vardır. Belə istirahət mərkəzlərinin sayı isə 32 olmaqla, birdəfəlik
tutumu 2000 yerə çatır. Son illər Azərbaycanda mehmanxana və
mehmanxana tipli obyektlərin sayı (turist bazaları, sanatoriyalar,
pansionatlar, motellər, istirahət mərkəzləri) 22 faiz artaraq 541- ə
çatıb. Bunların 20 faizi Bakı şəhərində yerləşir. Mehmanxanaların
491-i yerli hüquqi və fiziki şəxslərə (“Absheron Group Hotels”,
“Qafqaz Resort Hotels” v.s) məxsusdur[18].

 “Absheron Group Hotels” şəbəkəsi yerli brend olaraq
2011-ci ildən formalaşmışdır. Buraya Bakıdakı bəzi xarici birgə
müəssisələr (Marriott, Fairmont və s.), yeni İnturist, Bulvar
otelləri, Qusarda “Pik place”, “ClEYT park”, Şamaxıda “Şamaxı
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Palace”, Naftalanda bəzi müasir kurortlar və s. daxildir. Qeyd
olunan şəbəkənin yerli brend olaraq 34 yerləşmə müəssisəsi
vardır. 2014-ci ildən başlayaraq “Absheron Group Hotels”
Türkiyənin istirahət mərkəzlərində (Bodrum, Belek və s.) yeni
otellər tikir ki, bu da yerli brendin xarici ölkələrdə tanınmasına
imkan verəcəkdir.

 Yerli brendlərdən olan “Gilan Turizm” tərkibinə 16
yerləşmə müəssisəsi aiddir ki, bununda 9-u5 ulduzlu otellərdən
ibarətdir. “Gilan Turizm”-in otelləri Bakı şəhəri ilə yanaşı,
Qəbələ, Lənkəran, İsmayıllı, Naftalanda da vardır [19].

 Ölkədə 6-sı birgə yəni, otellərin mülkiyyətləri şəxsi
olmasına baxmayaraq, xarici idarəetmə qurumları tərəfindən idarə
olunan (“Four Seasons”, “Fairmont”, “Hilton”, “Shah palace”,
“Jumeirah Bilgah Beach Hotel”, “Marriott” v.s), qalan 13 xarici
investorların (“Kempinski Batamdar”, “Hyatt Regency” v.s)
mülkiyyət forması kimi yaradılıb. Belə xarici brendlərin sayı
2010-cu ildən sonra artmağa başlamışdır. Bunların çoxu Bakı
şəhərində fəaliyyət göstərməklə işgüzar turistlərin ən çox istifadə
etdiyi yerləşmə müəssisələridir.

 Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin 31-i
beşulduzlu, 70-i dördulduzlu, 29-u üçulduzlu, 406-sı isə digər
kateqoriyalıdır. Gəlirlərin 63,3%-i nömrələrin təqdim olunması
üzrə xidmətlərdən, 23,8%-i içkilər də daxil olmaqla qida məh-
sullarının satışı üzrə xidmətlərdən, 1,4%-i müalicə və sağlamlıq
xidmətlərindən, 11,5%-i isə digər xidmətlərin göstərilməsindən
əldə edilib [18].

 Yerləşmə müəssisələrində nömrə fondunun artımı son on
ildə dinamik olaraq təmin olunmuşdur. Belə ki, nömrə fondunda
artım son 10 ildə 60%-dən çox olmuşdur. Bununda əsas hissəsi
2010-cu ildən sonrakı dövrə təsadüf edir. Nömrə fondunun
artması otellərin birdəflik tutumunun artmasına səbəb olmuş, bu
da, öz növbəsində yerləşdirilmiş turistlərin sayına da təsir
etmişdir. 2005-ci illə müqayisədə 2015-ci ildə yerləşdirilmiş
turistlərin sayı iki dəfədən çox artmışdır.

 2015-ci ildə mehmanxanalarda gecələmələrin sayı 1 644,1
min adam/gecə olub ki, onların 62,8%-i Bakı, 1,4%-i Gəncə,
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1,2%-i Lənkəran, 0,9%-i Şəki şəhərlərində, 7,6%-i Xaçmaz,
2,3%-i Qusar, 1,9%-i Quba, 0,8%-i Şamaxı, 0,6 %-i Masallı,
0,5%-i Qəbələ, 0,5%-i İsmayıllı və 19,5%-i digər rayonlardakı
(şəhərlərdəki) mehmanxanalarda qeydə alınıb[18].

Mehmanxanaların DSK-ya təqdim etdikləri məlumatlara
əsasən, 2008-ci ildə turistlərin sayının maksimum həddə olduğu
ayda istifadədəki nömrələrin sayı 8151 ədəd, və ya yerlərin 58
faizini təşkil edib. Bu, 2008-ci illə müqayisədə 3 faiz çoxdur. Bakı
şəhərindəki mehmanxanalarda maksimum aylıq göstərici 77 faiz
olub. Mehmanxana obyektlərinin sayına görə, Xaçmaz rayonu
öndə gedənlərdəndir. Bu rayonda 41 mehmanxana və istirahət
zonası fəaliyyət göstərir. Rayondakı mehmanxanalarda 1966
nömrə, bu nömrələrdə isə 5828 yer var[188].

Şəkil 2. Yerləşdirilmə müəssisələrinin gəlirləri və büdcə
ödəmələrinin dinamikası (min manatla)[18]

Yerləşdirilmə müəssisələrində yerlərin sayının artması
gəlirlər və büdcə ödəmələrinə təsiri artmışdır. Son on ildə ən
yüksək artım 2010-2013 cü illərdə müşahidə edilmişdir ki, bu da
ölkənin ümumi iqtisadi inkişafı ilə bağlı olmuşdur. Ümumilikdə
son on ildə otel biznesinin gəlirləri və büdcə ödəmələri (vergilər də
daxil olmaqla) üç dəfəyə yaxın artmışdır (şəkil 2.).
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Yerləşdirilmə müəssislərində gəlirlərin artması 2010-cu
ildən sonra ölkəyə beynəlxalq şəbəkə otellərinin daxil olmasına
təkan vermişdir. Apardığımız statistik təhlilə görə ölkədə otel
gəlirlərin əsas hissəsi xarici və yerli brendlərinv  payına düşür.

Büdcə gəlirlərində otel biznesinin payı az olsa da,
iqtisadiyyatının əsasən yanacaq energetika sənayesi təşkil edən
ölkə üçün ümumi turizm gəlirlərinin 4,5% təşkil etməsi müsbət
göstərici sayıla bilər. Turizm gəlirlərinin son illər artmasını getmə
turizmlə yanaşı, gəlmə turizmlə də izah etmək ola r[5]. Gəlmə
turizmdə yerləşmə müəssisələrinin gəlirlərinin artması daha şox
gəlir götürməyə imkan vermişdir.  Son illər ölkədə keçirilən
beynəlxalq və işgüzar tədbirlər, yerli turist şirkətlərinin gəlmə
turizmdə fəallığı otel biznesinin inkişafına təkan vermişdir.

Nəticə
Otel biznesi inkişafının əhalinin sosial rifahının yaxşılaş-

masında, onun məşğulluğunun təmin olunmasında əhəmiyyətli
rolu vardır. Xüsusilə turizm potensialı çox olan regionlarda pullu
xidmətin payında istirahət müəssisələrinin və otellərin rolunun
artmasını qeyd etmək olar.

Yerləşdirilmə müəssisələrində çalışanları əsasən iki istiqa-
mətdə qruplaşdırmaq olar. Bunlar birbaşa ştatda işləyənlər və
muzdlu işə cəlb olunanlardır. Bununla yanaşı, mövsüm dövründə
cəlb olunan işçilərin sayının artması məşğulluğun təmin olun-
masına imkan verir.

Ölkədə otel biznesində çalışanların dinamikası göstərir ki,
son on ildə bu sahədə personalın sayı dörd dəfədən çox artmışdır.
Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, bu sahədə çalışanları sayı
22,5 min nəfəri keçmişdir[18]. Onu da qeyd edək ki, müəyyən
işlərə cəlb olunan işçilərin sayı beynəlxalq praktikada ümumi
ştatda vahidində olanların yarısına qədərin təşkil edir. Onda
otellərdə saat hesabı çalışanların sayının ümumilikdə 30 min nəfəri
keçdiyini qeyd etmək olar.

Onu da qeyd edək ki, mövsüm dövründə birbaşa xidmətə
cəlb olunan işçilərin sayı rəsmi rəqəmlərdən bir neçə dəfə çox olur.
Misal üçün qeyd etmək olar ki, mövsüm dövründə Nabrandakı
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istirahət mərkəzlərində çalışanların sayı 4,0-4,5 min nəfər təşkil
edir. Bu baxımdan, ölkədə turizm mövsümü dövründə cəlb olunan
işçilərin sayının çox olması regionlarda intensiv müşahidə edilir.

Beləliklə, Azərbaycanda otel biznesinin inkişafının təmin
olunmasında aşağıdakıları məqsədəuyğun hesab edirik:

-ölkədə otel biznesinin genişlənməsi işgüzar turizmin
inkişafı ilə birbaşa bağlı olmuşdur ki, bu da xarici brendlərin daha
çox Bakı şəhərində fəaliyyətinin genişlənməsinə imkan vermişdir;

- ölkədə qonaqpərvərlik sənayesinin inkişafı Bakı şəhəri ilə
yanaşı ,regionlardakı xidmət sahələrini də təşkil etmiş və bu
sahəyə yönəldilən investisiyalar son beş ildə 60%-dən çox
artmışdır;

-ÜDM formalaşmasında turizm payının artması birbaşa
yerləşmə müəssisələri ilə bağlı olmuşdur ki, turizm üzrə büdcə
ödəmələrinin 2/3 hissəsini təşkil etmişdir;

-Ölkədə yerli otel brendlərinin formalaşması və yerləşmə
müəssisələrinin ümumi göstəricilərində payının artması,
regionlarda bu xidmət sahələrinin genişlənməsinə və məşğulluğun
təmin olunmasında əhəmiyyətli rolu vardır;

- otel biznesi məşğulluğun təmin olunmasında əhəmiyyətli
rola malikdir ki, bu daha çox regionlarda yerli əhalinin işlə təmin
olunmasında, istehsal olunan məhsullara tələbatın artması hesabına
təsərrüfat sahəsində çalışanların çoxalmasına səbəb olmuşdur.
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Şəxsiyyətin ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
Ensuring environmental security of the personality

Обеспечение экологической безопасности личности

Xülasə: Şəxsiyyətin iqtisadi təhlükəsizliyi, şəxsiyyətin
həyati maraqlarının qorunmasına təminat verən sosial müdafiə və
sosial inkişaf sisteminin vəziyyəti ilə xarakterizə edilir.
Şəxsiyyətin iqtisadi təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsində riyazi
metodlardan istifadə edilməsi mürəkkəb məsələdir. Belə ki, bu
halda şəxsiyyətin davranışının bütün mümkün spektrləri və
təhlükəsizliyə təsir edən çoxsaylı amillər nəzərdən keçirilməlidir.
Eyni zamanda insanın həyat fəaliyyətinə bilavasitə təsir göstərən
və müəyyən kriterilər və standartlar formasında verilən və ya
öyrənilə bilən müəyyən amilləri göstərmək olar. Bu amillərdən
ekoloji səhiyyə və hüquq müdafiəsi daha böyük rol oynayır.
Məqalədə qeyd edilən problemlə bağlı bu və digər məsələlər öz
əksini tapıb.

Açar sözlər: ekoloji təhlükəsizlik, ekoloji təhlükəli
məhsullar, dayanıqlı inkişaf, ekoloji vergilər, ekoloji siyasət,
bioloji müxtəliflik, qabaqcıl təcrübə və i.a.

Abstract: Economic security of the person is characterized
by status of social protection and social development system
guaranteeing the protection of the individual vital interests. The
use of mathematical methods in the evaluation of economic
security of the person is a complex issue. So, in this case all
possible aspects, the identity of numerous factors influencing the
behavior and security of a person should be considered. At the
same time can be learned certain factors that directly affect the
activities of human life in the form of certain criteria and
standards. These factors play a big role in environmental health
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and human rights. The current problems is researched and
recommendations for development of it put forward in this article.

Key words: environmental safety, environmentally
hazardous products, sustainable development, environmental
taxes, environmental policy, biological diversity, good practices.

Резюме: Экономическая безопасность личности
характеризуется состоянием, при котором гарантированы
условия защиты жизненных интересов, обеспечивается
система социального развития и социальной защищённости
личности.

Вопрос об использовании математических методов
оценки экономической безопасности личности является,
вероятно, наиболее сложным, так как здесь требуется
рассмотрение всего возможного спектра поведения личности
и множества факторов,  влияющих на безопасность.   В то же
время можно указать определённые факторы, которые
непосредственно влияют на жизнедеятельность человека и
могут быть изучены и заданы в форме определённых
критериев и стандартов. Большую роль при этом играют такие
факторы, как экологическое здравоохранение, правовая
защита. В данной статье рассматриваются все эти и другие
вопросы, связанные с этой проблемой.

Ключевые слова: экологическая безопасность,
экологически опасные продукты, устойчивое развитие,
экологические налоги, экологическая политика, биологическое
разнообразия, передовая практика и т.д.

Cəmiyyətin  inkişafında təbiət iki əsas vəzifəni yerinə
yetirir: Təbiət: 1) «Sərvətin anası», istehsal üçün zəruri olan təbii
ehtiyatların mənbəyidir; 2)  insan cəmiyyətinin yaşaması, həyatın
davam etməsi üçün əvəzolunmah məkandır. Təbiət, bizi əhatə edən
ətraf mühit tarazlaşdırılmış sistemdir. Çünki onun bir hissəsində
baş verən hər hansı bir dəyişiklik istər-istəməz digər hissələrinin
də dəyişməsinə səbəb olur ki, bu da qarşısıalınmaz fəsadlara
gətirib çıxara bilər və çıxarır. Şəxsiyyətin ekoloji təhlükəsizliyi
əhalinin sayının artması, torpaqların deqradasiyası, meşələrin
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qırılması, içməli suyun çatışmaması və ya azlıq etməsi, havanın və
suyun çirklənməsi, bazarlarda ekoloji cəhətdən təhlükəli istehlak
məhsullarının olması və digər səbəblərdən asılıdır.

Odur ki, ölkədə ətraf mühit hər vəchlə qorunmalı və onun
mühafizəsi dövlət tərəfindən tənzimlənməlidir. Bu, ekoloji prob-
lemlərin kəskinləşməsi ilə əlaqədardır. Hazırda dünyada mövcud
olan ekoloji problemlər şəxsiyyətin və dövlətin ekoloji təhlü-
kəsizliyi üçün çox ciddi təhdid yaradır [1, s. 156].

Ali məktəblər üçün nəzərdə tutulan «Milli iqtisadiyyatın
tənzimlənməsi» adlı dərsliyin müəllifləri O.Məmmədli, M.İsma-
yılov və F.İsmayılov haqlı olaraq qeyd edirlər ki, «İnsanlar
müxtəlif ölkələrdə yaşasalar və müxtəlif dillərdə danışsalar da, bir-
birilərindən dini etiqadlarına, ənənələrinə, müasir dünyada
mənafelərinə, tarixi keçmişlərinə, milliyyətlərinə və s. əlamətlərinə
görə fərqlənsələr də, onların hamısının bir fəzası və bir kainatı
vardır. Deməli, bu və ya digər ölkədə ekoloji tarazlığın pozul-
masının təzahürləri və nəticələri ümumi xarakter daşıyır, bütün
kainatın həyatın mövcud olduğu  sahəsinə təsir göstərir» [2, s.
250].

Getdikcə daha çox qlobal xarakter alan bu problemlərin
həll edilməsinin zəruriliyini demək olar ki, indi dünyanın bütün
ölkələrində yaxşı dərk edirlər. Ölkəmizdə nəşr olunan və xarici
ədəbiyyat mənbələrində olan məlumatlarla tanışlıq bunu deməyə
əsas verir. Belə ki, XX əsrin 60-70-ci illərində inkişaf etmiş
ölkələrdə ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində tənzimləmələrin
«axtarışına» başlanmışdır. BMT tərəfindən 1992-ci ildə Bra-
ziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində ətraf mühit və dayanıqlı inkişaf
məsələlərinə həsr olunmuş konfransdan sonra dünya ölkələrinin
çoxunda ekoloji təhlükəsizliyə daha böyük diqqət yetirilməsi ön
plana çəkilmişdir. Bunu statistik məlumatlar da təsdiq edir. Belə
ki, Beynəlxalq maliyyə korporasiyasının qiymətləndirməsinə görə
ekoloji tələblərin tətbiq olunduğu məhsul bazarlarının həcmi keçən
əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindəki 300 mlrd dollardan 2000-ci ildə
600 mlrd dollara çatmışdır. Bu problemin həll edilməsinə getdikcə
daha çox ölkələrin qoşulması obyektiv xarakter daşıyır. Çünki bu
problemləri yalnız birgə səylə həll etmək olar.
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Beynəlxalq təbiəti mühafizə qanunvericiliyi təcrübəsində
iqtisadi tənzimləyicilərlə yanaşı, ətraf mühitin mühafizəsi sahəsin-
də milli məsələləri və yerli şəraitdən və prioritet vəzifələrdən asılı
olaraq ekoloji siyasəti həyata keçirərkən müxtəlif vasitələrdən də
istifadə edilir. Buna «ekoloji səbəblərə görə məhsulların idxalına
qadağalar», başqa sözlə, insan orqanizmi üçün zərərli olan məh-
sulların idxalına qadağa qoyulmasını misal göstərmək olar.
Bundan başqa, dünya təcrübəsində «qablaşdırma materiallarının
geri alınması sahəsində öhdəlik»dən də istifadə olunur. Bu
məqsədlə, məsələn, avadanlıq vahidi hesabı ilə zərərli tullantıların
yol verilən maksimum  həddi, onların azaldılması normaları və s.
müəyyən edilir. Bunların içərisində qanunvericiliklə məhdudlaş-
dırılmalar, dövlət tərəfindən  normalaşdır-malar, nəzarət və
sanksiyalar xüsusi olaraq nəzərə alınır.

Şəxsiyyətin ekoloji təhlükəsizliyi sahəsində həyata keçiri-
lən iqtisadi siyasətin alətlərindən biri də vergi və rüsumlardır.
Ekoloji vergilər – onlara yaşıl vergilər də deyilir – ən azı aşağıdakı
iki vəzifəni yerinə yetirməlidir: 1) məhsulların dəyərinin xərclərə
və ətraf mühitə dəyən ziyana görə daha da adekvat olmasına təsir
etməlidir; 2) ekoloji ziyanın bütün cəmiyyətdən deyil, məhz onu
törədənlər tərəfindən ödənilməsinə, başqa sözlə, «çirkləndirən
ödəməlidir» prinsipinin həyata keçirilməsinə təsir göstərməlidir.

Beynəlxalq ticarətlə qlobal ekoloji və onlara bənzər
problemlərin həlli bir qayda olaraq çoxtərəfli ekoloji razılaşmalar
zamanı keçirilən konfranslarda qəbul olunan konsensiyaya
əsaslanır. Konfranslarda qəbul edilən qərarlara riayət edilmədikdə
onu pozan tərəfə müəyyən sanksiyalar tətbiq oluna bilər ki, bu da
böyük iqtisadi itkilərlə nəticələnə bilər. Odur ki, ən iri sənaye
korporasiyaları çoxtərəfli ekoloji razılaşmalarda qarşıya qoyulan
tələblərin yerinə yetirilməsinə çox böyük əhəmiyyət verirlər.

Dövlətlərin ozon təbəqəsinin qorunması üzrə strategiya və
taktikaları Vyana konvensiyasına (1985-ci il) və Monrealda qəbul
olunmuş protokola (1987-ci il) əsasən müəyyən edilir. Axırıncı
dəfə qəbul edilmiş razılaşmada Protokola tərəfdar çıxmayan
ölkələrlə ticarətin məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur.
Protokola tərəfdar çıxmayan ölkələrlə ticarət əlaqələrinin qadağan
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olunması həmin dövlətləri məhsulların ixrac bazarlarından ayrı
salır. 1992-ci ildə sərhədyanı ərazilərdə təhlükəli tullantıların da-
şınması üzərində qoyulan Bazel konvensiyası qüvvəyə minmişdir.
1995-ci ilin sentyabr ayında İsçevrənin Çenevrə şəhərində
keçirilən, tərəflərin axırıncı üçüncü konfransında Konvensiyanın
mətninə düzəlişlər edilmiş və təhlükəli tullantıların üzv ölkələrdən
təşkilatın üzvü olmayan ölkələrə ixracına qadağa  qoyulmuşdur.
Lakin Bazel konvensiyası çərçivəsində təhlükəli tullantı hesab
edilən kateqoriyanın mahiyyəti, onun həddi konvensiyanın tərəf-
darları, habelə sənaye dairələri «təhlükəli tullantılar» kateqo-
riyasının mahiyyətinin müəyyən edilməsinin işlənib hazırlanması
üçün texniki qrupun işinə çox böyük əhəmiyyət verirlər.

«Bioloji müxtəlifliyi»də iqtisadi təhlükəsizlik səsələlərinə
aid etmək olar. 1975-ci ildən  beynəlxalq ticarət haqqında qüvvədə
olan Konvensiyada kökü kəsilməkdə olan canlılar üzrə ticarətin
növlərinin son həddi müəyyən edilmişdir [2, s.235-238].

Bioloji müxtəliflik haqqında imzalanmaq üçün 1992-ci ildə
açılmış və 1993-cü il dekabrın 29-da qüvvəyə minmiş Konven-
siyanın əsas məqsədi bioloji müxtəlifliyi genetik, növ və ekosistem
səviyyəsində saxlamaqdan, habelə genetik resurslardan istifadə ilə
əlaqədar səmərə əldə etməkdən ibarətdir.

Konvensiyada nəzərdə tutulmuşdur ki, dövlət genetik
resurslar üzərində suveren hüquqlara malikdir, onların beynəlxalq
miqyasda hüquqi cəhətdən müdafiə olunması imkanlarını müəyyən
edir və əldə edilən səmərənin ədalətli bölgüsü mexanizminin
işlənib hazırlanmasına imkan verir.

Beləliklə, biz beynəlxalq qanunvericilik tcrübəsində
istifadə olunan «ekoloji siyasətin» bir sıra müddəalarını nəzərdən
keçirdik. Bunlardan isə müxtəlif iqtisadi tənzimləyicilərlə (nor-
mativlər, qiymətlər, kreditlər, investisiyalar, sanksiyalar, cərimələr
və i.a.) əlaqəli şəkildə istifadə edilir.

Şəxsiyyətin ekoloji təhlükəsizliyi məsələləri ilə əlaqədar
dövlət orqanlarının vəzifələri vətəndaşların sağlamlığının
qorunması və mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün konkret
tədbirləri həyata keçirməkdən ibarət olmalıdır. Bunu aşağıdakı
sxemdən də görmək olar (sxem 1).
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Bu sistem, ətraf mühitin mühafizəsi üzrə tənzimləmə
münasibətlərinə kompleks yanaşılması üçün şərait yaradır. Bu
sahədə Yaponiyanın təcrübəsi diqqətəlayiqdir. Belə ki, Yapo-
niyanın ətraf mühitin mühafizəsi üzrə əsas qanununda sənaye,
yaxud da insan fəaliyyətinin hər hansı bir sahəsində atmosferin,
suyun və torpağın çirkləndirilməsi, səs-küy, torpaq sürüşmələri
nəticəsində insanların sağlamlığına, yaxud canlı ətraf mühitə ziyan
dəydiyi şərait müəyyən edilir. Qanunda ətraf mühitin mühafizəsi
sahəsində dövlətin üzərinə düşən təşkilati-təsərrüfat funksiyaları,
yerli idarəetmə orqanlarının vətəndaşlıran və xüsusi sahibkarlığın
mühafizəsi ilə əlaqədar təbiəti mühafizə tədbirləri öz əksini
tapmışdır. Qanunda, həmçinin ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində
dövlətin fəaliyyətinin başlıca istiaqmətləri – keyfiyyət standartları,
ətraf mühitin vəziyyəti üzərində müşahidənin təşkili, ətraf mühitin
çirkləndirilməsinə görə nəzarətin həyata keçirilməsi üçün
proqramların işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi, ətraf
mühitin qorunması üzrə elmi tədqiqatların təşkili, büdcə-maliyyə
fəaliyyəti və i.a. – nəzərdə tutulmuşdur [1, s. 161-162].

Konstitusiya, fərmanlar,
qanunlar, qərarlar

Ekoloji standartların
işlənib hazırlanması

Ekoloji ekspertiza
layihələrinin tətbiqi sistemi

Bütün
səviyyələrdə

inzibati aparatın
yenidən təşkili

-ekoloji siyasət
“alətlərindən” və
 -iqtisadi
tənzimləyicilərdə
n istifadə
etməklə:
təbiəıtdən istifadə
və ətraf mühitin
idarə edilməsi
sisteminin işlənib
hazırlanması.

Sxem 1. Ətraf mühitin mühafizəsinin hüquqi
tənzimlənməsi sistemi
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Ümumiyyətlə, fikrimizcə, müvafiq hökumət orqanlarının
ekoloji fəaliyyəti aşağıdakı qanunlarla  tənzimlənməlidir: institu-
sional dəyişikliklər haqqında; atmosfer havasının müdafiəsi haq-
qında; su hövzələrinin mühafizəsi haqqında; torpağın çirkləndiril-
məsi ilə mübarizə haqqında; səs-küyün tənzimlənməsi haqqında;
təbiəti mühafizə haqqında qanunlar və i.a.

Şəxsiyyətin ekoloji təhlükəsizliyi üçün ekoloji standartların
çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bunun obyektləri aşağıdakılardır:

1) İnsanları əhatə edən aləmdə yeddi növ pozuntular –
havanın, torpağın və suyun çirkləndirilməsi, hay-küy, titrəmələr,
insanların əhval-ruhiyyəsinə pis təsir göstərən qoxular, torpaq
sürüşmələri (çökmələri);

2) İnsanların həyatı üçün zəruri olan üç şey - təbii ele-
mentlərin mövcudluğu, sosial rahatlıq, canlı təbiətin obyektlərinə
təsiretmə.

Şəxsiyyətin ekoloji təhlükəsizliyini səciyyələndirən
cəhətlərdən biri də standartlar və onların normativləridir. Bunlar
yerli şərait nəzərə alınmaqla hökumət və yerli özünüidarə orqanları
tərəfindən müəyyən edilir.

Müasir dövrdə ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyalar
xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bioloji müxtəliflik haqqında
Konvensiya (1992-ci il) biotexnologiya sahəsində inkişaf etmiş
ölkələrlə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında hüquqi münasibət-
lərdə kompomisə gəlməyə imkan vermişdir.

Dünyanın bir çox ölkələrində XXI əsrdə təbiəti istismar
edən texnologiyadan insanlar, təbiət və istehsal arasında tam
harmoniyaya nail olmaq məqsədilə təbiətlə qarşılıqlı fəaliyyətdə
olan texnologiyaya keçilməsi vəzifəsini qarşıya qoyulmuşdur.

Şəxsiyyətin ekoloji təhlükəsizliyinin təmin olunmasnıda
hökumətin üzərinə çox mühüm  vəzifələr düşür. Belə ki, hökumət
müəssisələr, ehtiyatların mülkiyyətçiləri və istehlakçılar arasında
münasibətləri tənzimləyən qanuni «oyun qaydaları»nı müəyyən
edir, əmtəələrin və xidmətlərin mübadiləsini asanlaşdırmaq üçün
pul sistemi yaradır, məhsulların keyfiyyətinə nəzarəti həyata
keçirir. Məsələn, bazar münasibətlərinin yüksək səviyyədə inkişaf
etmiş olduğu ölkələrdə yeyinti məhsullarının və dərman



Şəxsiyyətin ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

237

preparatlarının bütün standarlara cavab verməsinin təmin edilməsi
ilə bağlı qəbul olunan qanunlar, edilən bir sıra əlavə və güzəştlər
hökumətin bazar sistemini möhkəmləndirmək üçün gördüyü
tədbirlərin bariz nümunəsidir.

Hökumət məhsulların qablaşdırıldığı bağlamaların üzərində
onun xalis çəkisinin qeyd olunmasını tələb edir, etiketdə yalan
məlumatların əks etdirilməsini, yeyinti məhsulları və dərman
preparatlarının saxta markalarla satışını qadağan edir. Bütün
bunların həyata keçirilməsi firmaların məhsulların hazırlanmasında
qarşıya qoyulan tələblərə riayət etməyə məcbur etməkdən ibarətdir
[4, s. 86-87].

Beləliklə, nəzərdən keçirilənləri ümumiləşdirərək aşağıdakı
nəticələri çıxarmaq olar:

1) Şəxsiyyətin ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
dövlətin ən mühüm vəzifələrindən biridir;

2) tətbiq olunan dövlət tənzimləmə vasitələrinin sosial
səmərəliliyi nəzərə alınmalıdır;

3) hökumət əhalinin sağlamlığı və ətraf mühit üçün
təhlükəli olan məhsulların ölkəyə gətirilməsinə qarşı mübarizə
aparmalıdır;

4) ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində dünya dövlətləri
birgə fəaliyyət göstərməlidirlər.
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Effect  of global crisis  on the financial system
and  budget incomes of Azerbaijan

Влияние  глобального  кризиса  нa финансовую
систему Азербайджана и   бюджетные доходы

Xülasə:
Tədqiqatın məqsədi - əsasən ölkəmizin  iqtisadiyyatının

inkişafina yönəlik maliyyə sisteminin formalaşmasına qlobal
bohranın təsir mexanizmini büdcə gəlirlərinin formalaşmasına
bohranın müəyyən təsiretmə səbəblərini aşkar etməkdən ibarətdir.
Gəlirlərin artımının tənzimlənməsinin və büdcənin gəlirlərinin
məqsədli şəkildə istifadəsinin müəyyən edilməsi əsas xətt kimi
götürülməlidir.

Tədqiqatın metodologiyası –muqayisəli və analitik təhlil
Tədqiqatın nəticələri.- Son illərin əsas makroiqtisadi

göstəricilərinin dinamikasının təhlili göstərir ki, böhranın olması
nəticəsində  büdcə gəlirlərinin yığımında yaranan və büdcə
xərclərinin tənzimlənməsi problemini həll etmədən iqtisadi artımın
dayanıqlığı olması problemini də sona qədər həll etmək mümkün
deyildir.
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Açar sözlər: maliyyə, maliyyə sistemi, büdcə,böhran, pul,
pul kütləsi, qiymət indeksi. büdcə siyasəti.
          Abstract:

Purpose of research: To study the mechanism of influence
of global crisis on the formation of a financial system properly to
the  progress  in  economics  of  our  country  and    revealing  its
reasons.

Methodology of research: comparative and analytic
solution

Results of research: Analysis  of  dynamics  of
macroeconomic factors of last years showed that  solution of
problems  associated with the  crisis in the collection of  a budget
incomes as well as the  problem of economic stability can not be
solved untill  to the end  without addressing the problems  related
to  regulation of  budget expences.

Keywords: finance, money, money, supply, safety, price
index, evaluation.

Резюме: Основной вопрос в формировании эффек-
тивного механизма обращения денег в экономике для
обеспечения экономического роста – необходимость
определения наличия надобности денег. В этом случае
регулирование роста денежной массы и денежной системы
следует рассматривать в качестве основной линии отбора
целевых областей. В прошлом году, анализ динамики
основных макроэкономических показателей, показывают, что
объём денежной массы в экономике и устойчивости
экономического роста без решения проблемы с соблюдением
требований данной проблемы не могут быть до конца решены.

Ключевые слова: финансы, деньги, денежная масса,
кризис, безопасность, индекс цен, оценка.



Təhminə Əliyeva

240

GİRİŞ

Azərbaycanda mövcud iqtisadi inkişaf. Azərbaycanda
mövcud iqtisadi inkişaf imkanlarının reallaşdırılması üçün, ilk
növbədə, iqtisadi resurslardan istifadə səmərəliliyinin yüksəl-
dilməsi tələb olunur. Bu isə ölkənin rəqabət qabiliyyətini müəy-
yənləşdirir.  “Dünya rəqabət qabiliyyətliliyi 2015-2016” hesaba-
tına əsasən Azərbaycan 140 ölkə arasında 40-ci olmuşdur.
Azərbaycan artıq 7-ci ildir ki, MDB ölkələri arasında birincidir
[7,s.9]. Amerika iqtisadçıları C.Saks, Q.Stoun, E.Vorner qeyd
edirlər ki, ölkələr üzrə hesablanan rəqabətqabiliyyətlilik indeksi
ölkələrdə sonrakı on ildə sürətli iqtisadi inkişaf üçün şəraitin olub
olmadığını başa düşməyə kömək edir [ 3,s.16]. Bu baxımdan, son
illərdə ölkənin rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsi gələcəkdə
iqtisadi inkişaf imkanlarının yaranması və istifadəsi səviyyəsinə
müsbət təsir göstərməkdədir.

Analitiklərin bir qismi belə hesab edir ki, dünyanı gərgin-
likdə saxlayan maliyyə böhranı ilk növbədə enerji daşıyıcıları
ixrac edən ölkələrin iqtisadiyyatına güclə təsir göstərəcək. Çünki
bu ölkələrin iqtisadi göstəriciləri birbaşa bu resursların qiymətləri
ilə bağlıdır. Hələ maliyyə böhranının ilk dövründə 2008-ci ildə
Azərbaycanın uğurlarını qısqanclıqla qarşılayan bəzi ölkələrin
ekspertləri belə bir proqnoz vermişdilər ki, dünyanı bürüyən
maliyyə-iqtisadi böhranı Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün ciddi
fəsadlar törədə bilər. Lakin bütün proqnozların əksinə olaraq cənab
İlham  Əliyevin ölkəmizdə  apardığı maliyyə siyasəti  uğurla nəti-
cələndi. Belə ki, dunyada baş verən qlobal böhran digər ölkələrdən
fərqli olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatına çox cuzi təsirini gostərmiş
oldu.  Aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, 2009-cu il dünyada
maliyyə-iqtisadi böhranın tüğyan etdiyi bir dövr idi. O zaman
ölkəmizin iqtisadiyyatı dünyada iqtisadi artım tempinə görə
üçüncü sıraya qalxdı. Ona qədər isə, məlum olduğu kimi, 2007-ci
ildə bu rəqəm 25 faiz, 2008-ci ildə isə 10,8 faiz təşkil etmişdir.
Şübhəsiz, neft-qaz ölkə sənayesinin əsas hərəkətverici qüvvəsi idi.
Lakin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin sürətlə artan neft gəlirlərini vaxtında qeyri-neft sekto-
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runun inkişafına, nəqliyyat-kommunikasiya sisteminin yenidən
qurulmasına yönəltməsi məhz bu böhran zamanı nə qədər doğru
qərar olduğunu göstərdi.(4.s,93) Nəticələrə diqqət yetirək: 2009-cu
ildə adambaşına düşən ümumi daxili məhsul istehsalı 10400
dollara bərabər oldu və Azərbaycan bu göstəriciyə görə 102-ci
yerə qalxdı. Yoxsulluğun səviyyəsi 11 faizə, işsizlik isə 6 faizə
endi. Büdcə gəlirləri 12 milyard 850 milyonu keçdi. Dövlət borcu
ÜDM-in 5,1 faizinə, inflyasiyanın səviyyəsi isə 1,5 faizə bərabər
oldu. Ölkədə istehsalın artım həcmi 8,6 faiz təşkil etdi ki, bu
göstərici də dünya ölkələri sırasında yeddinci idi. 2009-cu ilin
əvvəlinə artıq Azərbaycanın təbii qaz ehtiyatları 849 milyard 500
milyon kubmetrə bərabər idi. Ölkənin qızıl ehtiyatları 5 milyard
347 milyon dollar təşkil edirdi. Xarici borc isə cəmi 2,4 milyard
təşkil edirdi ki, bu da ölkəmizi planetin borcluları siyahısında 129-
cu yerə salmışdı. Bir məsələni də xüsusi qeyd etmək lazımdır ki,
artıq maliyyə böhranının başladığı 2008-2009-cu illərdə Azərbay-
canın xarici şirkətlərlə olan birgə neft-qaz layihələrində payı 80
faiz təşkil edirdi. Lakin bütün bu arqumentlər o demək deyil ki,
qlobal maliyyə böhranı Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirsiz ötüşdü.
Yox, Azərbaycan iqtisadiyyatı az da olsa bu böhranın təsirini hiss
etdi. (1.s,38) Lakin bunlar elə də güclü arqumentlər sayıla bilməz.
Doğrudur, böhranın elə ilk mərhələsində Azərbaycan  Mərkəzi
Bankı hər şeydən əvvəl bank sisteminin maliyyə sabitliyini təmin
etmək və xarici risk amillərini neytrallaşdırmaq məqsədi ilə bir sıra
tədbirlər gördü. Aktivində 5,4 milyard ABŞ dolları olan Mərkəzi
Bank Azərbaycanın gənc bank sisteminin dünyadakı maliyyə-
kredit böhranına qarşı sabitliyini qorumaq üçün perventiv və
inkluziv tədbirlərə də əl atdı. Lakin bütün bunlara baxmayaraq,
əsas qabaqlayıcı tədbir Azərbaycanda bu böhrana qədər həyata
keçirilən uğurlu iqtisadi inkişaf strategiyası idi ki, bu artıq 2003-
2008-ci illər ərzində ölkədə dinamik iqtisadi inkişafı təmin
etmişdi. Yəni ölkənin iqtisadi inkişaf mexanizmi işə düşmüşdür.
Məhz  bu  illər ərzində  ÜDM 27 dəfə, sənaye istehsalı 3 dəfə
artmışdı. (2.s,129) 5 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 54
milyard dollar investisiya qoyulmuşdu. Ölkənin valyuta ehtiyatları
2003-cü ildəki 2 milyard ABŞ dollarından 2008-ci ildə 10 dəfədən
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çox artaraq 21 milyard dollara çatmışdı. Məhz bu səbəbdən də
2009-cu ildə Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozları özünü
doğrultdu və Azərbaycan ÜDM-in artım tempinə görə nəinki
MDB ölkələrini, hətta dünyanın əksər ölkələrini geridə qoydu və
bu artım qeyd etdiyimiz kimi 9,3 faiz təşkil  etdi.   Qlobal böhran-
dan  postsovet məkanına aid olan ölkələrin maliyyə sisteminin   ən
çox ziyan çəkdiyi ölkələr  Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstandır. Eyni
zamanda böhran Baltikyanı ölkələri, Gürcüstan, Ermənistan və
Tacikistanın iqtisadiyyatını da çətin vəziyyətə salıb. Beynəlxalq
Valyuta Fondunun, Dünya Bankının, Birləşmiş Millətlər Təşkila-
tının, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının ekspertlərinin
qənaətinə görə, Azərbaycan dünya maliyyə böhranından ən az
ziyan çəkən və bu böhranın təzyiqinə dözə bilən ölkələr
sırasındadır. Sosial-iqtisadi inkişafın dinamikasını xarakterizə edən
ümumi daxili məhsulun (ÜDM) artımı 2005-ci ildə 26,4%, 2006-cı
ildə 34,5%, 2015-ci ildə isə 25% təşkil edib ki, bu dinamika həmin
illər ərzində dünya iqtisadiyyatının orta illik artım tempindən 8
dəfə, MDB-nin müvafiq göstəricisindən isə 4 dəfə yüksəkdir.
2008-ci ildə dünyada iqtisadi artım tempi 2,3%, avro zonasına aid
olan ölkələrdə 2%, MDB-də 5% olduğu halda, Azərbaycanda
iqtisadi artım tempi orta dünya göstəricisini 4 dəfə, avro zonası
ölkələrini 5 dəfə, inkişaf etməkdə olan, eləcə də MDB ölkələrinin
artım tempini isə 2 dəfə üstələyərək 10,8% təşkil etmişdir. 2008-ci
ilin avqustundan 2009-cu ilin yanvarın əvvəllərinə qədər
Rusiyanın beynəlxalq valyuta ehtiyatları 171,5 milyard dollar və
ya 1,4 dəfə azalaraq 597,5 milyard dollardan 426 milyard dollara
enmişdir ki, bu da ölkənin 500 milyard dollara yaxınlaşan məcmu
xarici borcundan 16% aşağıdır. Nəticədə Azərbaycanda məcmu
xarici borcdan 2 dəfə çox - 18 mlrd. dollarlıq valyuta ehtiyatı yara-
dılmışdır ki, bu da dünya maliyyə böhranının təsirini azaltmaqdan
ötrü etibarlı “təhlükəsizlik yastığı” rolunu oynayır.(5.s,298) Dünya
maliyyə böhranının nəticələrinin milli iqtisadiyyatlara ən ciddi
təsiri özünü investisiya və kredit qoyuluşlarının kəskin surətdə
aşağı düşməsində göstərir. 2008-ci ildə dünyada birbaşa sərmayə
qoyuluşu 21% aşağı düşmüşdür. Ötən il Azərbaycanda xarici
investisiyaların həcmi 14% azalsa da, daxili sərmayələrin sürətlə
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artması hesabına nəinki həmin kəsrin yeri doldurulmuş, həm də
bütün maliyyə mənbələri hesabına sərmayə qoyuluşu 34% artaraq
9 mlrd. manatı ötmüşdür. Həmin vəsaitin 6,3 mlrd. manatı və ya
69%-i qeyri-neft sektoruna yönəldilmişdir ki, bu da həmin sahənin
artım templərinin ÜDM-in artım tempini 1,5 dəfə üstələməsində
mühüm rol oynamışdır.  2008-ci ildə Azərbaycanda ÜDM-in 11%-
ə qədər, neftdənkənar sahələrin 16%-ə yaxın, sərmayə qoyuluş-
larının 34%, kredit qoyuluşlarının 50%-dən artıq, əhalinin gəlir-
lərinin isə 38% artması onu göstərir ki, Azərbaycan dünya maliyyə
böhranının birinci dalğasına nəinki dözüb, həm də keçmiş SSRİ-yə
daxil olan ölkələr arasında ən dinamik inkişaf edən ölkə statusunu
qoruyub saxlaya bilib.(6.s,78) Belə ki, iqtisadi analitiklər belə
hesab edirlər ki, 2017-2025-ci illərdə   Azərbaycanın iqtisadi
inkişafı  dinamik sürətlə artacaq və dünyanın iqtisadi artım tempi
uzrə yuksək nəticələr əldə edəcəkdir. Avropa Yenidənqurma və
İnkişaf  Bankının proqnozlarına görə, bu il Azərbay-canın iqtisadi
artım  tempi  9,5%  təşkil  edəcək  ki,  bu  da  MDB-nin  orta
göstəricisindən 2,6 dəfə, inkişaf etməkdə olan ölkələrin artım
tempindən isə 2,3 dəfə yüksəkdir.

Böhranın təsirinin azaldılması yolları. Ümumdünya
İqtisadi Forumunun ekspertləri hesab edir ki, dünya 20 ildən artıq
bir dövrü əhatə edən sürətli artım mərhələsindən inkişafın
yavaşıması və dövlətin təsirinin artması mərhələsinə daxil olub.
Qlobal maliyyə böhranının təsiri ilə hazırda dünya iqtisadiyyatı bir
növ özünəməxsus “keçid dövrünə” qədəm qoymuşdur. Böhran
dünya iqtisadiyyatını öz inkişaf məcrasından çıxararaq getdikcə
dərinləşən qeyri-müəyyənlik fazasına sürükləyir. Bu, dünyanın
hazırkı iqtisadi mənzərəsini xeyli dəyişdirəcəkdir.

Antiinhisar siyasəti. Hökumətin antiinhisar siyasəti üç əsas
blok üzrə bir-biri ilə əlaqələndirilmiş tədbirlər kompleksini özündə
əks etdirməlidir:

1. Maliyyə və bank sisteminin gücləndirilməsi. Bu istiqa-
mətdə büdcə vəsaitindən istifadənin səmərəliliyinin artırılması və
həmin vəsaitin öz təyinatına görə xərclənməsinin etibarlı
mexanizminin yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə
də Milli Məclisdə Büdcə Məcəlləsinin, Dövlət Maliyyə Nəzarəti
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haqqında qanunun qəbulunun sürətləndirilməsinə, eləcə də
Hesablama Palatasının səlahiyyətlərinin artırılması işinin davam
etdirilməsinə ehtiyac vardır. Zəruri hallarda banklara sabitləşmə
kreditlərinin verilməsi, bankların restrukturizasiyası, faiz dərə-
cələrinin aşağı salınması, əhalinin əmanətlərinə təminat dərəcə-
sinin artırılması və s. bu kimi tədbirlərdən sistemli şəkildə istifadə
edilməlidir. (8.s,65) Pul-kredit siyasəti sahəsində stimullaşdırıcı və
daxili bazarın stabilləşməsinə xidmət edən çevik məzənnə
siyasətinə keçirilməlidir. Manatın məzənnəsinin sabit saxlanılması
hökumətin antiböhran siyasətinin mühüm tərkib hissəsi olmaqla,
dünya maliyyə böhranının təsirinin azaldılmasında mühüm rol
oynayır.

2. İqtisadiyyatın real sektorunun dəstəklənməsi. İstehsala
qabaqcıl texnika və texnologiyanın tətbiqi təşviq edilməli,
mənfəətin ən müasir texnikanın alınmasına yönəldilən hissəsi
vergidən azad edilməli, eləcə də ölkəyə gətirilən müasir texnika və
texnologiya gömrük rüsumlarından azad edilməlidir. Azərbaycanın
innovasiyalı inkişaf yoluna keçməsindən ötrü ölkədə islahatların
yeni mərhələsi başlanmalı, elm tutumlu və rəqabət qabiliyyətli
məhsul istehsalı hərtərəfli  təşviq edilməlidir.(5.s.78) Bununla
yanaşı iqtisadi fəallığı artırmaqdan ötrü vergilərin azaldılması, o
cümlədən mənfəət vergisinin 22%-dən 18%-ə, əlavə dəyər
vergisinin (ƏDV) 18%-dən 14%-ə, sosial sığortaya ayırmaların
işəgötürənlər tərəfindən ödənilən hissəsinin tədricən azaldılması
istiqamətində tədbirlər görülməlidir. Sahibkarlara verilən güzəştli
kreditlərin həcminin artırılması və kreditə görə faiz dərəcəsinin
hazırkı 7%-dən aşağı salınması çox zəruridir. Xalçaçılıq, xalq
sənətkarlığı və bir sıra perspektivli sahələr üçün vergi kanikul-
larının tətbiq edilməsi məqsədəuyğun olardı. Bu istiqamətdə
tədbirlərin sistemli şəkildə həyata keçirilməsi, qeyri-neft sektorunu
Azərbaycan iqtisadiyyatının lakomativinə çevirə bilər.
          3. Dünya maliyyə böhranının əhaliyə təsirinin azaldıl-
masının təmin edilməsi. Qlobal maliyyə böhranı şəraitində əha-
linin güzəranına mənfi təsir göstərən bir sıra risklər, o cümlədən
əmanətlərin qiymətdən düşməsi və ya batması, əmək haqqlarının
dondurulması, əhalinin gəlirlərinin azalması, iş yerlərinin itiril-
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məsi, əhalinin aldığı kreditlərin qaytarılması sahəsində problemlər
daha geniş yayılmışdır. Həmin təhlükəli meyillərin Azərbaycanın
sosial həyatında yer tapmasına imkan verməməkdən ötrü sosial
proseslərin tənzimlənməsi istiqamətində tədbirlər kompleksi
hazırlanıb həyata keçirilməlidir. Belə ki, bu il büdcədən maliy-
yələşən təşkilatlarda çalışanların əməkhaqqılarının 20% artırılması
nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da büdcə xərclərinin orta artım tempini
və gözlənilən illik inflyasiya tempini müəyyən qədər üstələyir.
Bununla yanaşı, ünvanlı sosial yardımın dairəsinin genişlən-
dirilməsi sürətləndirilir. Böhranın əhaliyə olan psixoloji təsirini
minimuma endirməkdən ötrü əhalinin əmanətlərinə görə təminatlı
məbləği tədricən artırılır.(9.s,165) Dövlət, biznes strukturları və
həmkarlar təşkilatlarının böhran şəraitində iş yerlərinin ixtisar
edilməsi hallarının minimuma endirilməsi sahəsində razılaşdırılmış
əməkdaşlığının gücləndirilməsi yarana biləcək işsizliyin
məhdudlandırılmasında təsirli rol oynayar. Bununla yanaşı iş
yerlərini itirənlərin sosial müdafiəsi gücləndirilməlidir. Böhran
şəraitində geniş təhsil proqramları həyata keçirmək lazımdır ki,
arzu edən hər kəs yeni ixtisas ala və həyat statusuna yenidən
baxmaq imkanı əldə edə bilsin. Azərbaycanda islahatların yeni
mərhələsinə başlamaqla qeyd olunan tədbirlərin sistemli şəkildə
həyata keçirilməsi, bir tərəfdən qlobal maliyyə böhranının
Azərbaycana təsirinin minimuma endirilməsində, digər tərəfdən
isə ölkənin innovasiya sıçrayışına nail olub, yüksək sürətlə inkişaf
edərək həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması işinin sürətlən-
dirilməsində mühüm rol oynaya bilər.(10.s,249) Hətta Maliyyə
böhranlarının görkəmli araşdırıcıları (Aftalon, Kindleberger, 2008-
ci il Nobel mükafatı laureatı P. Kruqman və s.) həm tədqi-
qatlarında, həm də irəli sürdükləri təkliflərində kapitalizmin
fundamental prinsiplərini dəyişməz saxlayırlar.

Maliyyə böhranlarının əsas səbəbləri. Maliyyə  böhranlarını
real sektorda baş verən iqtisadi böhranlardan fərqləndirmək lazım-
dır, çünki onların əsas səbəbləri də, sosial nəticələri də müxtəlifdir.
Qlobal kapital yalnız maliyyə bazarlarında fəaliyyət göstərmir.
Maliyyə bazarları asanlıqla və qısa bir zamanda böyük pullar
qazanmağa imkan verir. Sonra qazanılmış pulların bir hissəsi
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müxtəlif ölkələrdə real kapitalın alınmasına yönəldilir. 2000-ci il
Dünya İnvestisiya hesabatına görə bu məqsədlərə yönəldilmiş
pullar 1987-ci ildə 100 mlrd. dollardan 1999-cu ildə 720 mlrd.
dollara qədər artmışdır. Onu da qeyd edək ki, qlobal sərmayə
əsasən yeni istehsalın yaradılmasına deyil, mövcud hazır istehsal
obyektlərinin - fabrik və zavodların ələ keçirilməsinə üstünlük
verir. Ancaq qlobal inflyasiya, əvvəlki ilin yüksək əsas təsirinin
ortadan qalxmağa başlaması və əmtəə qiymətlərindəki yüksəlişin
təsiriylə 2009-cu ilin Avqust ayından etibarən yuxarıya doğru
hərəkət etməyə başlamış, inkişaf etmiş ölkələrdəki inflyasiya isə
ilin sonundan etibarən müsbət dəyərlərə çatmışdır. Qlobal iqtisadi
böhranın başlanğıcından etibarən ölkələr, böhranın iqtisadiyyat
üzərindəki mənfi təsirlərini aradan qaldırmaq məqsədiylə müxtəlif
tədbirlər almış və bu tədbirlərin nəticəsində bəzi müsbət inkişaflar
təmin edilə bilmişdir. 2008-ci ilin son dörddə birindən etibarən G-
20 zirvələrində alınan qərarlar çərçivəsində, likvidlik artırma və
maliyyə quruluşları dəstəkləmə əməliyyatlar, əhatəli maliyyə
təşviq paketləri ilə davam etdirilmişdir. Maliyyə böhranları ilə
mübarizədə pul və maliyyə siyasətlərinin bərabər olaraq istifadə
edilməsi əhəmiyyət daşımaqdadır.

NƏTİCƏ

Azərbaycan müstəqil dövlət elan edildikdən və iqtisadiy-
yatını köklü surətdə dəyişdirib bazar iqtisadiyyatı formalaş-
dırandan sonra regional siyasətin məzmunu da kəskin dərəcədə
dəyişib.  Bu onunla bağlıdır ki, müstəqil ölkənin dövlət idarəçi-
liyində yeni sistemin formalaşdırılması regionların səlahiyyətlərini
хeyli artırmışdır ki, bu da regionların sosial-iqtisadi inkişafı,
həmçinin də  regional siyasət zəminində dövlət və region (ərazi)
arasında idarəçiliyin səlahiyyət funksialarının bölünməsi zamanı
regionların maraqlarını nəzərə almağı vacibləşdirir.Böhranın ilk
olaraq maliyyə bazarına çıxması səbəbiylə əvvəlcə pul siyasəti
vasitələri istifadə edilməyə başlanılması mutləqdir. Dünyada bir
çox ölkənin Mərkəzi Bankları siyasət faizlərini endirmişlər. Ancaq
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faiz endirimlərinin iqtisadiyyatın təkrar canlanmasına yardımcı
olmaması pul siyasətiylə bərabər maliyyə siyasətini də gündəmə
gətirmişdir. Maliyyə siyasəti isə qısa dövrdə düşən cəmi tələbi
sürətlə canlandıraraq ən əhəmiyyətli siyasət variantı olaraq görül-
məyə başlanmışdır.Dövlət büdcəsindən vəsait ayrılan bütun layihə-
lərdə əsaslandırılmış «Хərc-Gəlir Təhlilinin» aparılması vacidir.
Hesab edirik ki, dövlət büdcəsindən vəsait ayrılaraq bütün layi-
hələr üzrə beynəlxalq metodoloqiya əsasında bu yeniliyin tətbiq
edilməsi maliyyə resurslarının daha da səmərəlilik effektivliyini
yüksəldəcəkdir. Bütün bu  sadalananlar ölkəmizdə  dövlətin strateji
yol xəritəsində göstərilən hədəflərə nail olunmasına güclu təkan
verəcəkdir. Bu şəraitdə regionların sosial-iqtisadi inkişafının
həllini yalnız hökumət, yerli hakimiyyət və yerli özünüidarəetmə
orqanları səylərinin əlaqələndirilməsi nəticəsində həyata keçirmək
mümkündür. Ona görə də ayrı-ayrı region və ərazilərdə özünüi-
darəetmə və özünüinkişafın əhəmiyyəti yüksələrək regionların
iqtisadi və sosial inkişaf meхanizminin işlənib hazırlanmasını tələb
edir.
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İşğalçı XI orduya qarşı  Yalama döyüşü
  (26-27aprel 1920-ci il) Tarixşünaslıq

Yalama Battle Against the Occupation of the XI Army
(26-27 April, 1920) Historiography

Яламаская битва против оккупация  XI армии
(26-27 апреля 1920 гг.) Историография

Xülasə: Məqalə Sovet Rusiyasının XI qırmızı ordusu
tərəfindən Azərbaycan işğal olunankən şimalda ona qarşı aparılmış
“Yalama döyüşü”dən  bəhs edir. Bu hadisə sovet tarixşünaslığında
saxtalaşdırılmış, əksər kitablarda bu hadisə haqqında heç bir
məlumat verilməmişdir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini
qazandıqdan sonra bu döyüş haqqında çox az sayda yazılar dərc
olunub. “Yalama döyüşü”ndə iştirak etmiş 300 nəfərdən artıq
əsgərin qəhrəmanlığı haqqında tədqiqatların davam etdirilməsinə
ciddi ehtiyac var.
            Açar sözlər: sovet rejimi,işğal, mübarizə ,döyüş,
tarixşünaslıq.

Abstract: The article deals with the "Yalama battle" in the
north  while  Azerbaijan  was  occupied  by  the  XI  Red  Army  of
Soviet Russia. This event was falsified in Soviet historiography,
and most books did not give any information on this event. After
Azerbaijan gained state independence, very few articles on this
battle were published. There is a serious need to continue research
on the heroism of more than 300 soldiers involved in the "Yalama
battle".

 Key words: soviet regime, occupation, struggle, war,
historiography.

Резюме: Статья посвящена битве в Ялама, произошед-
шей против оккупации на севере Азербайджана XI Красной
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Армии Советской России. Это событие было фальсифи-
сировано в советской историографии, в большинстве книг об
этом сообытии нет никакой информации. После приобретения
Азербайджаном независимости об этой битве написано очень
мало статей. Целесообразно продолжить исследование о
героизме более 300 солдат, участовавших в «Яламаской
битве».

Ключевые слова: советский режим, оккупация,
борьба, историография

             Azərbaycan tarixinin obyektiv öyrəniməmiş səhifələrindən
biri Sovet Rusiyasının XI qırmızı ordusu tərəfindən Azərbaycan
Xalq Çümhuriyyəti işğal olunankən şimalda ona qarşı Azərbaycan
əsgərlərinin qəhrəman mübarizəsi mövzusudur.

   Sovet dövründə XX əsrin 70-ci illərinə qədər yazılmış
əsərlərdə XI orduya qarşı şimalda müqamivət haqqında az da olsa
məlumat əldə etmək mümkündürsə, sonradan yazılmış əsərlərdə
bu məsələnin üstündən sükutla keçilir. Bu əsərlərdə XI ordunun
Azərbaycanın şimal sərhədlərini maneəsiz keçməsi, Azərbaycan
Azərbaycan Xalq Çümhuriyyətinin işğalçı orduya döyüşsüz təslim
olması haqqında fikirlər geniş yer alıb. Sovet tarixşünaslığında XI
ordunun işğalının pərdələmək üçün belə bir saxta fikir uzun
müddət elmi ədəbiyyatda təbliğ olunmuşdur ki, “ guya Bakıda
proletariat inqilab edərək  hakimiyyəti ələ almış və kömək üçün
sover Rusiyasına müraciət etmiş, XI ordu da proletar beynəl-
miləlçiliyini əsas tutaraq köməyə gəlmişdi.”

1920-ci ilin 26-27 aprelində baş vermiş Yalama döyüşü
haqqında obyektiv məlumat əldə etmək üçün birinci növbədə
Bakıda proletariatın üsyanın olmadığı və sovet Rusiyasına kömək
üçün müraciət edilmədiyi, XI ordunun Azərbaycana beynəlmiləl
yardıma deyil,  işğala gəldiyini faktlarla sübut edilməsinə ehtiyac
var.

Azərbaycanın şimal sərhədlərinin müdafiəsini zəiflətmək
məqsədilə XI ordunun komissarı A.Mikoyanın göstərişi ilə
ermənilər 1920-ci il martın 22-dən 23-nə keçən gecə Qarabağda
qiyam  qaldırmışlar. Azərbaycan ordusunun əksəriyyəti qiyamı
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yatırmaq üçün Qarabağda döyüşlər apararkən sovet Rusiyasının
qoşunları Azərbaycanın şimal sərhədlərinə toplaşmağa başlamışdı.
Bununla bağlı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xarici işlər naziri
Fətəli xan Xoyski  sovet Rusiyası xarici işlər naziri Q.V.Çiçerinə
15 aprel 1920-ci ildə etiraz notası göndərərk,  Azərbaycan sər-
hədlərinə Rusiya hərbi hissələrinin toplaşmasının səbələri haq-
qında məlumat verməyi tələb etsə də, bu tələb cavabsız qalmışdı.

 Sovet dövründə nəşr olunmuş kitablarda 27 aprel 1920-ci
il işğalı aşağıdakı şəkildə verilir: “ Qızıl ordu komandanlığına
məlum idi ki, otuz minlik müsavat ordusu əsgərlərindən 20 mini
Qarabağda daşnak  Ermənistanı ilə vuruşur və Dağıstan
sərhəddində cəmi 3 min, Bakının özündə isə cəmi 2 min əsgər və
zabit vardır...Hələ aprelin 27-si səhər Qızıl Ordu hissələri
Azərbaycan sərhəddini keçdi... “Üçüncü İnternasional” zirehli
qatarından çıxarılan desant dəstəsi Yalama stansiyasını tutdu.
Zirehli qatarlar öz toplarının atəşi ilə müsavat qoşun dəstələrini
qaçmağa məcbur etdilər. Sovet zirehli qatarlarının yolunu kəsməyə
müvəffəqiyyətsiz cəhd edən müsavatçıları dəf edərək XI ordu
hissələri Xudat stansiyasında 10 top və başqa qənimətlər ələ
keçirdilər. Yüzlərlə müsavat əsgəri təslim oldu...Aprelin 27-də
gecə yarısı “Üçüncü İnternasional” zirehli qatarı Biləcəri
stansiyasına gəlib çatdı... Üsyan etmiş fəhlə dəstələri aprelin 27-
dən 28-nə keçən gecə saat 2-yə qədər hökümət binalarının demək
olar ki hamısını, o cümlədən parlamenti də kommunistlərin
başçılığı ilə tutdular...Beləliklə, 1920-ci ilin aprelin 27-dən 28-nə
keçən gecə Bakıda heç bir güllə atılmadan proletariatın dinc silahlı
üsyanı qalib gəldi və sovet hakimiyyəti bərpa olundu...
Q.K.Orcanikidze, S.M.Kirov və M.K.Levandovski başda olmaqla
XI ordu hissələri aprelin 30-da Bakıya gəldi.”(1,s.238,241-242)

Yuxarıdakı yazıya tənqidi yanaşmaqla sovet tarixşü-
naslığının saxtakarlığını öz yazdıqları ilə üzə çıxarmaq müm-
kündür. Yəni dünya ölkələri tərəfindən müstəqilliyi tanınmış,
şərqdə ilk demikratik respublika olan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin sərhədlərinə bütün beynəlxalq hüquq normaları
pozmaqla soxulmuş işğalçı ordu 27-si gecə yarısı Biləcəriyə
gəlmiş, hakimiyyəti ələ aldıqdan sonra belə demək mümkündürsə
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kömək üçün özləri özlərinə, yəni  sovet Rusiyasına müraciət etmiş
və 70 il bu yalanı təbliğ etmişlər.

Bunun yalan olduğunu hətta bəzi sovet rəhbərləri də öz
çıxışlarında etiraf ediblər. Məsələn, V.İ.Leninin İ.T.Smilqa və
Q.K.Orcanikidzeyə Bakının işğalının zəruri olması barədə 17 mart
1920-ci il tarixli teleqramı, İ.Stalinin bu məsələ ilə bağlı dedikləri
sovet tarixşünaslığında işğalı ört-basdır etmək üçün irəli sürülmüş
fikirlərin əsassızlığı bir daha sübut olunur. İ.Stalin:“... biz qabaq-
cadan Bakıda üsyan qalxacağına ümid edirik. Lakin şübhəsiz,
bunun şansı yoxdur. Ona görə də Azərbaycan hüdudlarına
soxulmaq gərəkdir... Mənə elə gəlir ki, gələcək (nəzərdə tutulan)
müstəqillik ciddi praktik əhəmiyyət daşımadan yalnız bəyanat kimi
ola bilər” (9,s. 25)

N.Ağamalıyevanın redaktorluğu ilə beş nəfərdən ibarət
redaksiya heyətinin hazırladığı və 1998-ci ildə “Elm” nəşriyyatı
tərəfindən çap olunan “Azərbaycan Cümhuriyyəti (1918-1920)”
kitabının yeddinci fəsli “Bakıda aprel çevrilişi və 1920-ci ildə
Azərbaycanın RSFSR XI ordusu tərəfindən işğal olunması”
adlanır. Kitabın bu fəslində qeyd olunur ki, hələ aprelin ortalarında
XI ordunun birlikləri və hissələrinin Azərbaycan sərhəddində
cəmləşməsi başlamışdı. Gələcək əməliyyatlarda iştirak etmək üçün
20-ci, 28-ci və 32-ci atıcı diviziyaları (20 minə yaxın süngü),
sonralar 2-ci süvari korpusda birləşdirilən 7-ci və 8-ci süvari
diviziyaları və Taman süvari briqadası (cəmi 7 min qılınc)
ayrılmışdır. Ordunun sərəncamında Dərbənddə yerləşən 5 zirehli
qatar, həmçinin bir neçə aviasiya dəstəsi verilmişdir.”(13, s.48-49)

Gəncə üsyanını yatırılmasına rəhbərlik edərəkən 12 min
üsyançının məhv edilməsinin (13, s.56) əsas təşkilatçılarından
Həmid Sultanov Azərbaycan KP-nin 2-ci qurultayında (16-23
oktyabr 1920-ci il)  demişdir: “Hakimiyyət devrilməsində mən
özüm şəxsən iştirak etmişəm. Mən çox yaxşı başa düşürdüm ki,
arxamızda MK-dan olan hörmətli yoldaşlar deyil, Yalamada
yerləşən qırmızı süngülər dayanır... biz Sovet hakimiyyətini hazır
şəkildə aldıq, bizə onu qabda gətirdilər” (7,s.156)

Azərbaycan KP-nin 2-ci qurultayının “Hazırki vəziyyət
haqqında” qətnaməsində göstərilib ki, “Sovet Azərbaycanı özünün
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mövcud olduğuna görə Qızıl Orduya borcludur”. 27 apreldə
Azərbaycan ərazisinə daxil olan rus bolşevik ordusunun təcavüzü
ilə Azərbaycanın müstəqilliyinə son qoyulduqdan sonra, İnqilab
Komitəsi adından 29 apreldə “Azərbaycan fəhlə və kəndlilərinə
kömək üçün Sovet Rusiyasının şanlı Qızıl ordusunun”
Azərbaycana dəvət olunması faktı da Bakının işğal olunmasını bir
daha sübut edir. (16,s.12)

Aprel işğalında I dünya müharibəsində məğlub olmuş,
dövlətçiliyini itirmək təhlükəsi ilə üzləşmiş qardaş Türkiyənin
məcburiyyət üzündən sovet Rusiya ilə yaxınlaşması da müəyyən
rol oynamışdı. Bu məsələ ilə bağlı M.Ə.Rəsulzadə yazırdı:
“Bakıda olan osmanlı türk ordusunun bir hissəsi  aşağıdakı sözlərlə
əhali arasında çaşqınlıq yaradırdı: “ Yaxınlaşan qırmızı orduya
Nicat paşa adlı türk rəhbərlik edir. Bu ordunun hissələri türklərdən
təşkil olunub. Onların əksəriyyəti Volqaboyu türklərindən
ibarətdir. Bu ordu qəddar düşmənlə mübarizə aparan Anadoluya
köməyə gedir. Bu orduya qarşı müqavimət Türkiyənin xilasına
qarşı müqavimətə bərabər olacaqdır. Ümumtürk və ümummü-
səlman nöqteyi – nəzərindən bu xəyanətə bərabərdir”. Bir gün
sonra bu sözlərin hamısının aldadıcı olduğu aşkara çıxdı. Bu yalnız
siyasi aldatma başqa idi.(15)

V.Kolarsın 1964-cü ildə nəşr olunmuş “Kommunizm və
müstəmləkəçilik” kitabında yazdığı“kommunistlər Azərbaycanda
milli hökümətə qarşı açıqcasına təcavüz etdilər.1920-ci ilin
aprelində Azərbaycanın düşdüyü vəziyyət 1956-cı ilin oktyabrında
Macarıstanın düşmüş olduğu vəziyyətə bənzəyir... On birinci Qızıl
Ordu Bakıya ona görə gəlmişdir ki, Bakı neftinə pəncəsini uzatsın
və bu... kobud klassik imperializm idi ” (8,s.19)

Akademik Z.Bünyadov XI ordunun işğalı haqqında yazırdı:
“Bakıda Sovet hakimiyyəti uğrunda proletariatın heç bir üsyanı
olmamışdır. Çünki,... Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti 1920-ci il
aprelin 28-də üsyansız elan olunmuşdur... Beləliklə, Azərbaycanda
hakimiyyətin sovetlərin əlinə keçməsi dövrünü araşdıran müasir
tədqiqatçıların bu vaxtadək uydurduqları konsepsiyaların yenidən
nəzərdən keçirilməsi çox vacibdir.” (4,№10,s.2)
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Azərbaycan Respublikasının pezidenti İ.Əliyev bu
məsələlərə münasibətini aşağıdakı kimi bildirmişdir: “XX əsrrin
ilk onilliklərində Bakının neft sənayesi firmaları Rusiyanın hər-bi-
dəniz donanması üçün yanacaq istehsalını davam etdirirdilər.
Rusiya və Avropa ölkələri Bakı nefti uğrunda əsil müharibə
aparırdılar. Nəticədə Şərqdəki ilk demokratik respublika olan ADR
cəmi 23 ay yaşaya bildi. Sovet qoşunları onu işğal etdilər.”
(5,s.151)

İşğaldan az sonra baş verən Gəncə üsyanı sovet təbliğatının
ağ yalan olduğunu sübut etdi. Gəncə üsyanı zamanı qeyri-dəqiq
məlumata görə 8,5 min nəfər işğalçı ordu tərəfdən, 12 min nəfər
isə üsyançılardan itki olduğu bildirilir. C.Hacıbəylinin Gəncə
üsyanı haqqında dediyi “Gəncədə may ayında axan türk qanı 27
aprel hadisəsi hərəkatından millətimizə atılan ləkəni silib götürdü”
fikri bəzi qaranlıq məsələlərə aydınlıq gətirir. (2,27 may 1997)

XI ordunun Azərbaycanı işğalı barədə bu cür rəsmi mövqe
olmasına baxmayaraq 1998-ci il mayın 1-də  sovet bayraqları ilə
silahlanmış kommunistlərin nümayişlər keçirərək tarixi prosesləri
geriyə döndərmək istəyi,  “Qırmızı körpü hərakatı”nı bərpa edərək
işğalçı XI  ordunu yenidən xilaskar kimi qələmə vermək cəhdləri,
2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinə
qarşı çıxaraq onun Rusiyaya birləşməsi təklifini irəli sürmələri,
ölkədə fəaliyyət göstərən kommunist partiyası sədrinin 2017-ci
ildə 28 aprel işğal gününü ölkə tarixinin “şanlı səhifəsi”
adlandırmsı dövlət müstəqilliyinə düşmən olan xarici qüvvələrlə
yanaşı daxili düşmənlərin də olduğunu təsdiq edir. Ona  görə də
Azərbaycan  tarixinin qəhrəmanlıq səhifələrinin tədqiq edib xalqa
obyektiv şəklidə çatdırılması mühüm aktuallıq kəsb edir.

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa-
sından sonra nəşr olunmuş bəzi kitablarda XI ordunun Azər-
baycana gəlməsi sovet tarixşünaslğına xas şəkildə izah edilərək
tarix yenidən saxtalaşdırılması təəccüb doğurur. Məsələn, Bakı
Slavyan Universiteti Elmi Şurasının qərarı ilə nəşrə məsləhət
görülmüşdür Qəzənfər Əjdər oğlu Rəcəblinin 2013-cü ildə nəşr
olunmuş kitabında bu açıq aydın görünür. Kitabda Azərbaycan
Xalq Cüm-huriyyətinin XI ordu tərəfindən işğalı haqqında heç bir



İşğalçı XI orduya qarşı Yalama döyüşü (26-27 aprel 1920-ci il) Tarixşünaslıq

255

məlumat verilməyərək hadisələr aşağıdakı şəkildə qeyd edilir:
“1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan İnqilab Komitəsi bütün
hakimiyyəti ələ alaraq Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının
yaradıldığını elan etdi. Aprelin 30-da Sovet Rusiyasının XI Qızıl
Ordusu ilə S.Orcenikidze və S.Kirov Bakıya  gəldilər. (10,s.350-
351)

Sovet tarixşünaslığında XI ordunun 26-27 aprel 1920-ci
ildə Azərbaycan ərazilərinə girməsi və aprelin 28-si gecə saat 2-də
Biləcərini tutuğu haqqında məlumat verdiyi halda, 2013-cü ildə
nəşr olunmuş bu kitabda bu barədə heç bir məlumat vermədən XI
ordunun Bakıya aprelin 30-da gəlməsi haqqında sovet tarixşü-
naslığındakı fikrin təkrar edilməsi fikrimizcə kökündən səhvdir və
oxucularda yanlış təəssürat yarada bilər.

İşğaldan sonra Azərbaycan sərvətlərinin qarət olunaraq
Rusiyaya daşınması prosesi başlamışdı. Təkcə 1920-ci il aprelin
30-dan mayın 2-dək Bakıdan Həştərxana 12 gəmi 1,3 milyon pud
neft aparılmışdı.1920-ci ilin mayında 15 milyon pud, iyununda isə
21,2 milyon pud neft və neft məhsulları göndərilmişdi. (1, s.264)

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
unudulmuş “Yalama döyüşü” haqqında ilk dəfə akademiklər Ziya
Bünyadov, Rafael Hüseynov öz əzərlərində məlumat vermişlər.

Akademik Ziya Bünyadov Bakı kommunasının saxta
tarixni ifşa edən, arxiv sənədləri əsasında yazdığı məqalələrində,
XI ordu Samur çayını keçərkən 300 sərhədçimizin qeyri bərabər
döyüşə girməsi, qəhramanlıqla həlak olmaqla yanaşı düşmənə də
xeyli itki vermələrini arxiv materiallarına əsasən təsdiq edir. O,
həmçinin qeyd edir ki, sərhədçilərimiz tərəfindən XI ordunun
öldürülmüş 9 komissarı Bakıda dəfn olunduğu bağ əvvəllər 9
komissar bağı adlandırılıb. 1920-ci ilin sentyabrında Ağcaqum
çölündən cəsədlər gətirib burda dəfn edərək bağın adını dəyişib 26
Bakı komissarı bağı adlandırmışlar. (2,6 noyabr 1989; 4, №10,s.2;
11,15 noyabr 1990,10 aprel 1992).

Akademik Rafael Hüseynovun “Vətənin adında can”
kitabında (6) “Yalama döyüşü” haqqında ciddi tarixi faktlar öz
əksini tapıb. Kitabda verilmiş Həsən bəy Ağayevin məktubunda bu
məsələlərə aydınlıq gətirilir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
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Parlamentinin sədri Ə.Topçubaşov nümayəndə heyətinin başçısı
kimi Versal sülh konfransına gediyinə görə parlamentin bütün
iclaslarına sədrlik etmiş sədr müavini  Həsən bəy Ağayev bu
məktubu 1920-ci ildə yazmışdı. 17 il sonra 1937-ci ildə İstambulda
F.Əmircanın (Daryal) redaktorluğu ilə çıxan “KAFDAĞI.
Kafkasiya haqqında yazılar dərgisi” bu məktubu ilk dəfə dərc edib.
Məktubda deyilir: “Dövlətli Paşa həzrətləri!…Nisanın (aprelin -
R.H.) 24-ü gecəsi Rusiya Şura qoşunu Azərbaycan tərəfindən
qətiyyən bir səbəb olmadığı halda vətənimizə təərrüz edib şimal
sərhədimizi keçməyə başladı. Azərbaycan qoşunlarının yüzdə
doxsan doqquz hissəsi Qarabağda erməni asiləri ilə müharibədə
olduğundan şimal sərhədimizdə 300-ə qədər əsgərimiz Rusiya
qoşunlarına icabınca müqabilə edəməmiş, bunla bərabər imkan
daxilində müqabilə edirdi. Hər iki tərəfdən məqtul və məcruhlar
düşmüşlər. Bolşeviklər iki gün sonra məqtullarını Bakıda təntənəli
surətdə dəfn etmişlərdir. 27 nisan axşam zamanı rus ordusu
Bakının 15 çağrına (kilometrliyinə-R.H.) çatmış…Avropa hökü-
mətləri qarşısında protesto etmişik. Rus ordusunun Azərbaycandan
çıxarılmasını tələb edirik”.(6,s.13-19)
       Jurnalist Arif Əliyevin yazdığı “Yalama stansiyasinda qatar
gözləyən 350 ruha ithaf” adlı publisistik məqaləsi (3,11 noyabr
2016) “Yalama döyüşü”nə həsr olunub. Məqalədə qeyd edilir ki,
“1920-ci il aprel ayının 27-si, saat 00.05 dəqiqə. Yetmiş minlik XI
Qırmızı Ordu, öndə “III İnternasional”, daha 3 zirehli qatar və 300
nəfərdən ibarət piyada desant olmaqla, Samur çayı üzərindəki
körpünü keçir…Artilleriya və pulemyot atəşi ilə kiçik dəstənin
müqavimətini qırmaq çətin olmur. Qatar Yalamaya üz tutur.
Arabir dəmir yolunun kənarında meşədən kölgələr çıxır və tez də
qaranlıqda yox olurlar. Bunlar azərbaycanlıların süvari patrulla-
rıdır. Ruslar Yalamaya qəflətən hücum etmək istəyirlər. Onların
desantı stansiya ilə sərhəd məntəqələrini birləşdirən telefon
xəttlərini kəsib. Ancaq Quba alayının zabiti Ağaəli Babazadənin
rəhbərliyi altında bir neçə yüngül top və pulemyotla silahlanmış iki
rota, 300 nəfərdən ibarət süvari eskadronu və kiçik jandarm dəstəsi
stansiya yaxınlığında düşməni gözləyir”
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         Məqalədə Azərbaycan əsgərlərinin qəhrəmanlığı haqqında
belə yazılıb: “Yalamanın müdafiəçiləri seçim qarşısındadırlar: geri
çəkilmək, ya da düşmənlə döyüşə girib onu, heç olmazsa, bir neçə
saatlığına stansiyada ləngitmək. Həmdulla Əfəndinin könüllülər
dəstəsindən savayı, kiminsə köməyə yetişəcəyinə ümid yoxdur.
Qoşun çox uzaqda-Qarabağdadır. Bakıda isə nə etmək lazım
gəldiyini rəhbərlik özü qərarlaşdıra bilmir. Əvvəlcə relslərin bir
hissəsini sökdürmüşdülər ki, ruslar qəflətən hücuma keçsələr,
dəmiryolu ilə irəliləməsinlər. Sonra relsləri yerinə düzdür-
dülər…Yalamanın müdafiəçiləri başa düşürlər ki, rusların qarşısını
kəsməyə cəhd göstərsələr, bu, onların əksəriyyəti üçün son döyüş
olacaq. Ancaq Vətən təəssübü, əsgər şərəfi həyat eşqinə üstün
gəlir.İlk toqquşma stansiyaya bir kilometr qalmış baş verir.
Yalamadan zirehli qatarlara qarşı parovoz yola salınır. Məqsəd
qəza törədib dəmiryolunu sıradan çıxarmaq və qatarların önünü
kəsməkdir. Lakin “III İnternasional”dan iki sərras top atəşi ilə
buxar maşınının qazanı partladılır. Parovoz sürətini azaldaraq
qatara çatmamış dayanır, onu itələyə-itələyə ehtiyat yola keçirirlər.
Ağır döyüş başlanır. Zirehli qatarlardan fuqas mərmilərlə
topçularımızın mövqeləri, pulemyot dzotları dağıdılır. Qatarların
şrapnel mərmilər və pulemyot atəşi ilə dəstək verdiyi rus desantı
hücuma keçir.Yalama qarnizonu bu hücuma iki saat davam gətirir.
Üç yüz əlli döyüşçümüz son nəfəsinədək stansiyanı qoruyur. Sağ
qalanlar partizan dəstələrinə qoşulmaq üçün geri çəkilir.”
       A.Əliyevin məqaləsi puplisistik yazı olsa da bu yazıda ilk dəfə
olaraq “Yalama döyüşü”nün qəhrəmanlarından olan Quba alayının
zabiti Ağaəli Babazadənin və könüllülər dəstəsinin komandiri
Həmdulla Əfəndinin adlarına rast gəlirik. Bundan başqa məqalədə
akademik Z.Bünyadovun arxiv sənədləri əsasında aşkara çıxardığı
sərhədçilərimiz tərəfindən XI ordunun öldürülmüş, indiki sahil
bağında dəfn edilmiş 9 komissarından biri olan Nemıkin  adı
çəkilir. Məqalədə bu məsələ belə qeyd olunur: “Rus desantı da dö-
yüşdə ciddi itki verir. XI Qırmızı ordunun məşhur komandirlə-
rindən biri, 28-ci diviziyanın veteranı Nemıkin ölümünü Yalamada
tapır. Nəhayət, ətrafa sakitlik çökür.”
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           Müəllif məqalənin sonunda qeyd edir: “Qəribədir ki,
Azərbaycanın müstəqilliyinin ömrünü iki saat da olsa, uzatmaq
üçün ölümə getmiş bu 350 gəncin əməli çox az adama, adları heç
kimə bəlli deyil. Qəribədir ki, Yalama döyüşü haqda bəzi
təfərrüatları ancaq rus və xarici mənbələrdə tapmaq olur.”
         Müəllifin bu fikirlərinə hörmətlə yanaşsaq da, qeyd etməliyik
ki, “Yalama döyüşü” haqqında yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi
akademiklər Ziya Bünyadov, Rafael Hüseynov öz əzərlərində
məlumat vermişlər. Bundan başqa Azərbaycanda sovet dövründə
nəşr olunmuş kitablarda da “Yalama döyüşü” haqqında bəzi məlu-
mata rast gəlmək olur. Sadəcə bu məlumatlar çox az sayda oldu-
ğundan uzun araşdırmaların nəticəsində onları aşkara çıxarmaq
mümkündür. Yaddan saxlamaq lazımdır ki, bu faktlar sovet
rəhbərlərinə aid olduğundan onlara tənqidi münasibət bəsləmək
olduqca vacibdir.
      Sovet dövrü tarixşünaslığındakı bu faktlar da sübut edir ki,
Sovet Rusiyasının XI qırmızı ordusu tərəfindən Azərbaycan işğal
olunankən şimalda ona qarşı Azərbaycan əsgərlərinin qəhrəman
mübarizəsi olmuºdur.
         1918-ci ilin əvvələrindən 1920-ci ilin aprel işğalına qədər
Azərbaycannın dövlət müstəqiliyinə qarşı fəal mübarizə aparmış,
mart qırğınından sonra 1918-ci il aprelin 25- də S.Şaumyanın
rəhbərliyi ilə yaradılmış Bakı kommunasına canı-dildən xidmət
göstərmiş  Qəzənfər Musabəyov öz xatirələrində “Yalama döyüşü”
haqqında  bəzi məlumatları verir. O, 1919-ci ilin noyabrında
Moskvaya çağrılaraq Bakının işğalı planının hazırlanması işinə
cəlb olunmuş və Bakı bolşeviklərini təmsil edən Mikoyan,
Cəbiyev, Baba Əliyev, Qoqobridze ilə birlikdə 1920-ci ilin 27
aprelində işğalçı X1 ordunun tərkibində Bakıya gəlmişdi.

 Q.Musabəyovun qeyd etdiyi faktlar içərisində ürək ağrıdan
məsələrdən biri odur ki, şimal sərhədlərinin müdafiə edən az sayda
əsgərlərimiz düşmənin məkrli niyyətlərindən tamamilə xəbərsiz
olmuş və hücumdan əvvəl düşmənin göndərdiyi kəşfiyatçılara, az
sonra onları qətlə yetirəcək insanlara  dost münasibəti bəsləmişlər.
Q.Musabəyov bu məsələni belə izah etmişdi: “Samur çayının sağ
sahilində altı əsgərdən ibarət keşiçi məntəqəsi var idi. Zirehli
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qatarın rəisi Yefremov yoldaş bizə əsgərlərlə danışıq aparmaq
üçün çayın sağ sahilinə keçməyin təklif etdi. O biri sahildə əsgərlər
bizi etiramla qarşıladılar.Biz qızğın söhbət etməyə başladıq.
Əsgərlər loru rus dilində danışırdılar. Qızıl əsgərlərimiz içərisində
də türk dilində danışanlar var idi.Görüş əsgərlərdə o qədər xoş
təəssürat oyatdı ki, hətta onlardan 20 yaşında bir gənc öz
yoldaşlarına qarmonda ləzginka oyun havası çalmağı xahiş edib
rəqs etməyə başladı. Qızıl əsgərlər isə oynadıqca ona əl çaldılar.
Beləliklə, biz əsgərlərlə söhbət etdikdən və onlardan bəzi
məlumatlar öyrəndikdən sonra, xüdavizləşib, geri öz zirehli
qatarımıza qayıtdıq.” (12,s.17;14, 28 aprel 1922) Burada yadda
çıxarmaq lazım deyil ki, Q.Musabəyovun “öz zirehli qatarımız”
adlandırdığı qatar Azərbaycanı işğala gəlirdi.
       Q.Musabəyov “Yalama döyüşü” haqqında isə konkret belə
yazmışdı: “Ordu komandanının əmrinə görə, zirehli qatarlar
aprelin 26-dan 27-nə keçən gecə çıxış etməli, yoldakı bütün
maneələri aradan qaldıraraq Bakının özünə qədər irəlləməli
idilər...Ağır və böyük zirehli qatarlar səs salmayıb yavaş-yavaş
relslər üzərində hərəkətə başladı. Körpü hiss edilmədən sağ
salamat keçildi. Çayın sağ sahilindəki əsgərlər qəflətən yaxalan-
dılar... Lakin onlardan bir nəfəri ata minib qaça bildi...
       Yalamada bizi böyük əsgər dəstəsi tüfənglərdən açılan yaylım
atəşiilə qarşıladı. Bizimkilər cavab atəşi açdılar. Şiddətli vuruşma
başladı, o yarım saat davam etdi. Minlərlə tüfəngdən atılan güllələr
havada vıyıldayır, top atəşi gurlayırdı...Tədricən atışma seyrək-
ləşməyə başladı. Toplar susdu. Qırmızı döyüşçülər az itki bahasına
qələbə qazandılar.” ( 12,s.17-18; 14, 28 aprel 1922)
         Azərbaycanın işğalında fəal iştirak etmiş, öz millətinə
düşmən olanlardan biri, bolşevik Həbib Cəbiyev “23 saata
Yalamadan Bakıya” adlı xaturəsində yazırdı: “ Gecə saat 12
idi…Zirehli qatar öz işəqlarını söndürmüşdü. O zülmət içərisində
gizlənmişdi…Həyacan içərisində körpünün partlayacağını göz-
ləyirik… Lakin heç bir hadisə baş vermir…Birdən keşikçi jandarm
oyanır və iniltili fit səsi ilə bizim yaxınlaşdığımızı yuxuda olan
yoldaşlarına xəbər verir…Yatmış jandarmaları bir an içərisində
qəflətən yaxalayaraq tərk-silah edirik və onları gətirib hamısını
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zirehli qatarın tepluşkasına doldururuq…” (12,s.74; 17,28 aprel
1921)
         Göründüyü kimi bir az əvvəl işğalçların kəşfiyyatçılarını dost
kimi qarşılayan sərhədçilərə qarşı düşmən neçə amansız olmuşdur.
H.Cəbiyev daha sonra yazmışdı: “Bu vaxt sahili müdafiə edən
süvari dəstələri keşikçinin səsinə ayılaraq atəş açmağa başlayırlar.
Bizimkilər də atəşlə cavab verirlər. Atışma lüzumsuz və planımız
üçün qorxulu idi. Atışma getdikcə şiddətlənirdi, buna baxmayaraq
biz onu dayandıra bildik…Yalama stansiyası semaforlarının
lampaları yolu işıqlandırmağa başlayır…Yolun sol tərəfində, iki
yüz metrlik məsafədə qoşun hissələri üçün böyük bir bina vardır
(burada iki piyada rotası, pulemyot komandası, atlı strajniklər və
sərhəd jandarmları dəstəsi yerləşirdi)…Dəstə rəisinin təslim olmaq
təklifinə düşmən pulemyot və tüfəng atəşi ilə cavab verir. “Qırmızı
Dağıstan” və başqa iki zirehli qatar toplardan atəş açır… Vağzalın
yaxınlığında bizi yaylım atəşi və səs küy ilə qarşılayırlar…Sərnişin
qatarının parovozu qatardan açılıb yolumuzu kəsməyə çalışır. Biz
tam sürətlə irəliləyərək bütün toplardan atəş açırıq. Qabaqdakı,
topun  mərmisi parovozu partladır. Kazarmanın və böyük ağ
binanın yanında döyüş davam edir. Ağır toplar və zirehli qatar-
larımızın bütün üçdüyməli topları güclü atəş açır, öz mərmilərini
havaya və düşmənin qaça-qaça səpələndiyi meşəyə yollayırdılar.”
(12,s.74-75; 17,28 aprel 1921)
        H.Cəbiyev öz xatirələrində bir neçə dəfə vətənin müda-
fiəçilərini düşmən adlandırması azərbaycanlı bolşeviklərin əsil
simasını əyani şəkildə açıb göstərir. Daha sonra o yazır: “ Biz sağa
sola, meşənin içərisi ilə uzaqlara  və  Lordkipanidzenin artıq Xudat
stansiyasından çıxmış zirehli qatarına atəş açaraq sanki ölümə və
fəlakətə doğru gedirik…Aşağıda, meşədə, düşmənin süvari və
piyada dəstələri və pulemyotçuları bizə yaylım atəşi açır-
lar…Döyüş getdikcə şiddətlənir və biz onlarla dəmir yol budka-
larını arxada buraxaraq irəlləyirik…Artlq  saat 4-dür. Dan yeri
sökülür. Yalnız bu zaman düşmən susmağa başlayır… “Cəsur”
knyaz Lordkipanidze müsavat zirehli qatarı ilə Xaçmaza qaçır…
İlk növbədə Yalama stansiyası ilə rabitə yaradır və hələ Qusar
stansiyasında, Quba şəhərində və Xaçmaz stansiyasında öz
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mövqelərində oturmuş düşmənin telefon xətti danışıqlarını
dinləyirik. Azərbaycan və rus dillərində eşitdiyimiz təsdiq edir ki,
qəflətən yaxalanmış düşmən intizamsız bir surətdə geri çəkilir və
özünün hələ qalmış qüvvələrini döyüş üçün toplamaq
niyyətindədir.”(12,s.76-77;17,28 aprel 1921)
      İşğalçı ordunun zirehli qatarlar qrupunun rəhbəri M.Q.Yef-
remov  “Yalama döyüşü” haqqında öz xatirələrində knyaz  C.F.
Lordkipanidzenin  fəaliyyəti haqqında belə demişdir: “Sərhəddə
Azərbaycan zirehli qatarının komandiri Lordkipanidze ilə söhbət
etdim; o təkəbbürlə dedi ki, Azərbaycan qoşunları böyük qüvvəyə
malikdir və xəbərdarlıq etdi ki, dəmir yolu körpüsü
minalanmışdır.” (12,s.94;14,28 aprel 1925)
       M.Q.Yefremov   döyüşün gedişi ilə bağlı  bunları demişdir:
“…bizə elə gəlirdi ki, döyüş qurtarmışdır; lakin birdən, qətiyyən
gözlənilmədən Xaçmaz stansiyası tərəfdən meşədən düşmənin
zirehli qatarı göründü, bu qatara knyaz Lordkipanidze koman-
danlıq edirdi…Lordkipanidze bizim hücumumuzu yubatmaq
məqsədilə körpünü yandırmışdı.” (12,s.95; 14,28 aprel 1925)
        Yuxarıda yazılanlarda aydın olur ki, qüvvələr qeyri bərabər
olmasına baxmayaraq əsgərlərimiz öz qüvvələrini bir neçə dəfə
səfərbər edərək düşmənə müqaviməti davam etdirmişlər. Bundan
başqa sovet tarixşünaslığındakı faktlar sübut edir ki,
Q.Musabəyov, H.Sultanov, H.Cəbiyev, Baba Əliyev və digər
azərbaycanlı bolşeviklər Azərbaycanı işğala gələn sovet ordusuna
canı dildən xidmət etdiyi bir vaxtda  gürcü knyazı Lordkipanidze
müstəqil Azərbaycanın müdafiəsində dəyanət  göstərmiş, “Yalama
döyüşü”nün Ağaəli Babazadə, Həmdulla Əfəndi və başqa
qəhrəmanları kimi adını tariximizin şərəfli səhifəsinə yazmışdır.
Tariximizin şərəfli səhifəsinə S.F.Lordkipanidze ilə yanaşı 1918-ci
ilin 6 yanvarında Şamxor stansiyasında rus ordusnun tərksilah
edilməsi əməliyyatına rəhbərlik etmiş,  1918-ci ilin 20 aprelində
bolşevik-daşnak qüvvələri Hacıqabul stansiyası istiqamətində
hücuma keçən zaman onların qarşısında dayanmış üsəlman və
gürcü korpuslarının müştərək qüvvlərinin komandiri, gürcü knyazı
polkovnik  L.Maqalovun da adını əlavə etmək olar.
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     Azərbaycanla Gürcüstan arasında 1919-cu ildə imzalanmış
hərbi-müdafiə sazişinə əsasən Azərbaycan höküməti XI ordu
işğala başlayarkən  Gürcüstana kömək üçün müraciət etmiş, qonşu
dövlət bu köməyi göstərməyə hazır olsa da hadisələrin sonrakı
gedişi buna imkan verməmişdir.
          Fikrimizcə qonşu Gürcüstanın XI orduya qarşı mübarizədə
Azərbaycana yardım etmək istəyi, Azərbaycanın müdafiəsində
iştitrak etmiş gürcü xalqının qəhrəman oğulları  L.Maqalov,
S.F.Lordkipanidze və onların silahdaşları haqqında tədqiqatların
genişləndirilməsi müasir dövrdə Azərbaycan-Gürcüstan münasibə-
tlərinin inkişafına müsbət təsir göstərə bilər.
         Akademik Ziya Bünyadov “Yalama döyüşü” haqqında
tədqiqatlarının sonunda Azərbaycan sərhədlərini işğalçı ordunun
hücumundan qoruyaraq şəhid olmuş qəhrəman əsgərlərin şərəfinə
Şimal sərhəddində abidə ucaldılmasını təklif etmişdir. Fikrimizcə
bu təklifə səlahiyyətli qurumlar müsbət yanaşmaqla tarixi ədalətin
bərpasına dəstək olmalıdırlar.
       İşğalçılara qarşı axıra qədər müqavimət göstərmiş 300
nəfərdən artıq qəhrəmandan hələlik yalnız Quba alayının zabiti
Ağaəli Babazadə, könüllülər dəstəsinin komandiri Həmdulla
Əfəndi və zirehli qatarın komandiri knyaz S.F.Lordkipanidzenin
adı məlumdur. Lakin onların fəaliyyəti haqqında məlumatlar yox
dərəcəsindədir. Fikrimizcə tarixçilər bu sahədə tədqiqatlarını
davam etdirməli, “Yalama döyüşü” haqqında yeni faktları aşkara
çıxarmalı, bu döyüşün qəhrəmanlarını üzə çıxararaq xalqa
tanıtmalı, Azərbaycan tarixinin bu şərəfli səhifəsini ağ ləkələrdən
təmizləməyə borcludurlar.
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Армянский сепаратизм в период
Азербайджанской Демократической Республики
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə erməni

separatizmi
Armenian separatism in the period of the Azerbaijan

Democratic Republic

Резюме: В результате распада Российской Империи на
Южном Кавказе были созданы три независимых государств,
одним из которых была Азербайджанская Демократическая
Республика, которая провозгласила свою независимость 28
мая 1918 года. Азербайджанская Демократическая Республика
особое внимание уделяла своей внешней политике.
Сепаратистская политика армян в Гарабахе стала одним из
главных препятствий в установлении мира между АДР и
Армянской Республикой. Статья посвящена проблеме армянс-
кого сепаратизма в период Азербайджанской Демокра-
тической Республики. В исследовании также проводится
анализ исторических фактов, которые стали причиной
притязаний армян на исторические азербайджанские земли.

Ключевые слова: Гарабах, массовое переселение
армян, геноцид, Царская Россия, Азербайджанская Демок-
ратическая Республика, сепаратизм.

Xülasə: Rusiya İmperiyasının süqutu nəticəsində Cənubi
Qafqazda üç müstəqil dövlət yaranmışdı, onlardan biri də 1918-ci
il 28 may tarixində müstəqilliyini elan etmiş Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz xarici
siyasətinə xüsusi diqqət yetirirdi. Ermənilərin Qarabağdaki işğalçı
siyasəti AXC və Ermənistan Resbublikası arasında sülh
münasibətlərinin yaranmasında əsas maneələrdən biri olmuşdu.
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Məqalə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə erməni separa-
tizmi probleminə həsr olunub. Tədqiqatda həmçinin ermənilərin
Azərbaycana ərazi iddialarının tarixi səbəbləri də təhlil edilmişdi.
          Açar sözlər: Qarabağ, ermənilərin kütləvi köçürülməsi,
soyqırım, Çar Rusiyası, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, separa-
tizm.

Abstract: As a result of the collapse of the Russian Empire
in the South Caucasus, three independent states were created, one
of which was the Azerbaijan Democratic Republic, which
proclaimed its independence on May 28, 1918. The Azerbaijani
Democratic  Republic  paid  special  attention  to  its  foreign  policy.
The separatist policy of the Armenians in Karabakh has become
one of the main obstacles in the establishment of peace between
the ADR and the Armenian Republic. The article is devoted to the
problem of Armenian separatism in the period of the Azerbaijan
Democratic Republic. The study also analyzes historical facts,
which became the reason for Armenians' claims to historical
Azerbaijani lands.

Key words: Karabakh, Mass resettlement of Armenians,
genocide, Tsarist Russia, The Azerbaijan Democratic Republic,
separatism.
           В течение последних 200 лет армяне в разные периоды
истории проводили политику террора и геноцида против
азербайджанского народа. В результате чего более миллиона
азербайджанцев превратились в беженцев и вынужденных
переселенцев. Целенаправленный террор против азербай-
джанского народа со стороны армянских националистов,
этническая чистка и политика геноцида являются болез-
ненными страницами в истории Азербайджана за последние
два столетия.
          Главной задачей нацистской политики армян являлось
очищение азербайджанцев с их исторических земель и
создание выдуманной ими “Великой Армении”. Для реалииза-
ции данной политики началось искусственное увеличение
численности армян на территории Азербайджана.  Истории-
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ческие факты показывают, что массовое переселение армян на
территорию Азербайджана из Ирана и Турции началось в
начале XIX века. В этот период Царская Россия пыталась
взять под контроль богатые природные ресурсы этого
региона.
          По условиям Туркменчайского мирного договора,
заключенного после завершения второй русско-иранской
войны между Царской Россией и Ираном, было разрешено
беспрепятственное переселение населения, желающего
дальше проживать на той или иной стороне реки Араз.
         Отметим, что с 1828-го до 1830-го года было переселено
более 40 тысяч армян из Ирана и более 84 тысяч из Турции.
Они были расселены на лучших казенных территориях
Елизаветпольской и Иреванской губерний, где армянское
население составляло меньшинство.
          Переселение армян на Кавказ стало причиной
изменения демографической ситуации в регионе. Как отмечал
Шавров, “в результате этих переселений в начале XX столетия
из 1,3 миллиона армян, проживающих в Закавказье, более
миллиона не являлись «коренным населением региона», а
были переселены Россией” [5, с.59-61].
          Искусственное увеличение численности армянского
населения в нагорной части Гарабаха, с начала 20 века стало
причиной территориальных претензий по отношению к
Азербайджану. В июле 1918 года армяне Гарабаха объявили о
независимости Нагорного Гарабаха. Главной целью армян
было присвоение Гарабаха и Зенгезура. В этом деле
Армянское правительство обеспечивало их нужным
вооружением.
          Член правительства Азербайджанской Демократической
Республики А.М.Топчубашев во время переговоров с
министром иностранных дел Османского государства 18
ноября 1918 г. в Стамбуле заявил: «Гарабахский вопрос,
который поднимают армяне –  это не вопрос 5  или 10  сёл,  а
спор из-за 4-х санджаков-Шуши, Джаваншира, Джебраила и
Зангезура. Это территория целого ханства, несмотря на то, что
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количество проживающих здесь армян и мусульман
неодинаково, говорить об абсолютном большинстве армян нет
оснований. К тому же они не являются коренными жителями.
Они переселились туда из Турции после войны с Россией.
Наконец, армяне в самом Гарабахе не проживают компактно,
а расселены среди мусульман. И, тем не менее, мы
сторонники мирного урегулирования проблемы» [2, c. 46].
          В январе 1919 года дашнакское армянское государство
выдвинуло территориальные претензии в отношении Гарабаха
Азербайджану. Таким образом, впервые на официальном
уровне армянской стороной был поднят вопрос о присо-
единении Нагорного Гарабаха к Армении. Азербайджанская
Демократическая Республика отвергло эти претензии, и 15
января 1919 года азербайджанским государством было
принято решение о создании Гарабахского генерал-
губернаторства. Гарабахское генерал-губернаторство было
создано на территории Шуши, Джебрайыла, Джаваншира и
Зангезура. Шуша была объявлена его центром, Хосров бек
Султанов  же стал его генерал-губернатором [1, c. 322].
         Министр иностранных дел Армении С. Тигранян
выразил протест по поводу создания Гарабахской губернии,
однако правительство Азербайджанской Демократической
Республики указало на необоснованность этого протеста и
доказало, что данные территории являются неотъемлемой
частью Азербайджанской Республики. [2, c. 49].
         Наряду с бесчинствами на территории Азербайджана,
армяне старались выставить Азербайджанскую Демок-
ратическую Республику в нехорошем свете и на Парижской
мирной конференции. Они приписывали азербайджанцам
творимые ими самими зверства в Гарабахе и Нахчыване.
Однако, когда азербайджанская делегация предложила
создать европейскую комиссию по расследованию событий в
регионе, то армяне всеми возможностями расстроили это
дело. Армяне боялись, что раскроется множество фактов,
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говорящих о зверствах армян против мирного азер-
байджанского населения.
          Злодеяния армян по отношению к мусульманскому
населению имели конкретные цели и управлялись из одного
центра, т. е. являлись государственной политикой Армении.
         Как отмечал Ш. Рустамбеков: «Работа известных
шовинистических кругов, которыми руководили армянские
национальные советы в Шуше и Зангезуре, все время
создавала настроение против азербайджанской
государственности. Явно на наших глазах работали, открыто
против нас выступали, обстреливали дороги и наши селения –
всё это установлено документальными данными. Гарабахский
национальный совет работал не по своей инициативе, не
своими средствами. Это, несомненно, доказывается всеми
данными, добытыми генерал-губернатором, что они имели
связь материальную и политическую с Эриванью. Это было
обнаружено при обыске у Арзуманова в Гарабахе[4].
        Отметим, что еще 29 мая 1918 года АДР передала город
Иреван Армянской Республике. Армяне, не имевшие столицы,
хотели видеть своей столицей относительно большой город
Иреван. Для этого они обратились к Азербайджану. Азер-
байджанское правительство согласилось на это с условием,
что армяне прекратят нападения на азербайджанские земли
Нахчывана, Зангезура и Гарабаха. После того, как армяне
согласились с этим условием, город был передан армянской
стороне. Однако это было большой ошибкой молодого
Азербайджанского правительства, ибо армяне, взяв под кон-
троль древний азербайджанский город Иреван, продолжали
нападать на азербайджанские земли и предъявлять претензии
на Гарабах, Зангезур и Нахчыван.
          В ноябре 1919 года в Тбилиси между Азербайджанской
Демократической Республикой и Арменией был подписан
мирный договор. По условиям договора столкновения должны
были прекратиться, спорные вопросы, в том числе и проблема
границ должны решаться мирным путем [3. c 46].
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         В конце 1919 и весной 1920 гг. вооруженные бандитские
группировки армянских дашнаков на территории Зангезура
учинили массовое уничтожение мирного азер байджанского
населения [6].
       В период Азербайджанской Демократической Республики
один из самых предательских вооруженных мятежей армян в
Шуше произошел 22 марта 1920 г. в день празднования
азербайджанским народом праздника Новруз. Этот
сепаратистский мятеж был учинен по заказу большевиков,
которые хотели захватить Азербайджан [2, c. 52]

За период существования Азербайджанской Демократи-
ческой Республики армянами было разграблено и уничтожено
сотни сёл Нахчывана, Зангезура, Гарабаха и Гейчи.
         Таким образом, Азербайджанская Демократическая Рес-
публика смогла предотвратить попытки армян присоединить
исторические азербайджанские земли к Араратской Респуб-
лике и смогла установить суверенные права Азербайджана
над Гарабахом.
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Türksoylu xalqların tolerantlıq mədəniyyəti
The Tolerant Culture of Turkic peoples

Культура толерантности тюркских народов

 Xülasə: Türk xalqları özlərinin qədim, çoxəsrlik tarixi
boyu bəşər mədəniyyətinə töhfələr vermiş, onu zənginləşdirmişlər.
Tarixin müxtəlif dövrlərində yaşamış türk xalqlarının həyatı
onların varlığını təhlükə altına atan müharibələrlə, döyüşlərlə,
təcavüzlərlə qarşılaşmışdır. Lakin türk xalqlarının dərin tarixi
köklərindən gələn zəngin mənəviyyatı, bir-birinə mənəvi bağlılığı
onları bu mərhələlərdə sınaqlardan mətanətlə çıxarmış və bugünki
günlərə gətirib çıxarmışdır. Müəllif məqalədə məhz türk xalqları-
nın bu birliyini, onların mədəniyyətlərinin bir-birinə necə qarışıb
daha da zənginləşməsini, bu xalqların tarix boyu tolerant
münasibətdə yaşayıb inkişaf  etmələrini ön plana çəkmişdir.

Açar sözlər: mədəniyyət, tolerantlıq, türksoylu xalqlar,
Oljas Süleymenov, “Kitabi-Dədə Qorqud”, folklor, din, tarix

Abstract: During centuries Turkic peoples contributed to the
world  culture  and  enriched  it.  In  different  periods  of  history  the
Turkic peoples faced wars, fights and violence. But the rich moral
and spiritual relation between them helped to pass through those
hard stages. In the article the author highlighted the unity of the
Turkic peoples, she noted that their cultures mixed and enriched
each other. The author also put in the foreground that throughout
history these peoples lived and developed in a tolerance.

Key Words: Culture, Tolerance, Turkic peoples, Oljas
Suleymenov, “Kitabi – Dede Qorqud” (The Book of Dede Korkut),
Religion, History, Folklore.
          Резюме: На протяжении своей древней многовековой
истории тюркские народы вносили вклады и обогащали
мировую культуру. Жизнь тюркских народов, проживающих в
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различные исторические эпохи, противостояла войнам, напа-
дениям, агрессии, целью которых являлось их уничтожение.
Но богатая нравственность тюркских народов, духовная
поддержка друг друга,  корнями уходящая в глубокую и
древнюю историю, способствовали с гордостью преодолевать
выпавшие на их долю испытания и развиться до нашей
современности. Автор в статье выносит на первый план
единство тюркских народов, взаимосвязь и взаимодействие, а
также взаимное обогащение их культур, историческое
сосуществование и соразвитие в среде толерантных
отношений.

Ключевые слова: культура, толерантность, тюркские
народы, Олжас Сулейменов, «Китаби Деде Горгуд»,
фольклор, религия, история

Son illər dünyamiqyaslı sosial, siyasi və iqtisadi sarsıntılar
xalqların miqrasiyasına, köçməsinə, yerdəyişməsinə, toqquşma-
sına, qarışmasına gətirib çıxarmışdır ki, bu da mədəniyyətlərin
münaqişəsini yaratmışdır. Eyni zamanda elmi-texniki tərəqqi və
bəşəriyyətin sülhsevər və dərrakəli hissəsinin  cəhdləri yeni ünsiy-
yət vasitələri, imkanları və formaları kəşf edir və onların effektli
olmasında əsas şərt – mədəniyyətlərin qarşılıqlı anlaşması,
dialoqu, ünsiyyət tərəfdaşlarının mədəniyyətinə dözüm və
hörmətdir.

Tolerantlıq ideyası yavaş-yavaş, lakin davamlı şəkildə xalq-
ların şüuruna daxil olmuş, onların mədəniyyətinin bir ünsürünə
çevrilmişdir. Türk dünyasında tolerantlıq mədəniyyəti əsrlərdən
keçərək, türk xalqlarının tarixinə, düşüncə tərzinə, adət-ənənə-
lərinə, məişətinə söykənərək qorunmuş, yaşadılmış və günümüzə
qədər gəlib çıxmış, həm özlərinin, həm də digər xalqların tarixinə,
mədəniyyətinə, dilinə hörmət türksoylu insanlara kiçik yaşlarından
tərbiyə edilmişdir.

 Türk birliyinin köklərini tarixin, folklor və ədəbiyyatın çox
qədim qatlarında görmək mümkündür. Soy birliyi onların etnik
şüurunda intuitiv olaraq qohum mədəniyyətlərdə, bir-biriləri ilə
münasibətlərdə arxa, kömək axtarmaq istəyindən irəli gəlmişdir.
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Müəyyən hallarda münaqişələrə girmələrinə, qanlı müharibələr
aparmalarına, dövlətlər yaratmalarına baxmayaraq, onlar yaxşı
başa düşmüşlər ki,  hər birinin arxasında böyük Turan durur, onlar
bir anadan-qurddan doğulmuşlar. Böyük Turan-Böyük Çöl onların
ümumi vətənidir. Tale türk soylarını Böyük Köçə qoşaraq yeni
ərazilərə aparsa da, onların turançılıq, türkçülük görüşlərinin
arxasında “Biz-qardaşıq” ideyası dayanmaqdadır.

Türklərin tarix boyu yeni bir vətən quraraq həmin ərazilərdə
hökmranlıq etdiklərinin şahidi olmuşuq. Mərkəzi Asiyadan Qərbi
Avropayadək uzanan böyük bir ərazidə onlar daim öz varlıqlarını
sübut etdirmiş və öz sözlərini deməyi bacarmışlar. Məhz buna
görədir ki, tarixin hər bir səhifəsində türk izi görünməkdədir. Yeni
vətənlərində onlar tarixi mədəniyyət abidələrinə toxunmamış, yerli
xalqların mədəniyyətlərinə səbir və dözümlülüklə yanaşmış,
zaman keçdikcə öz düşüncə tərzlərini, folklor və ədəbiyyatını, adət
və məişətlərini, təlim-tərbiyə üsullarını, yaşayış tərzlərini bir
xəzinə kimi bir çox xalqların etnik və maddi yaddaşına köçür-
müşlər.

Mədəniyyətlərlə tanış olmaqda, qarşılıqlı anlaşma və
qarşılıqlı zənginləşmə sahəsində problemlərin həllində,
millətlərarası ünsiyyət mədəniyyətinin artırılmasında mühüm rolu
dil oynayır. Milli dillərin inkişafı bu gün dövlət siyasətinin önəmli
vəzifələrindən biridir. Ölkənin müxtəlif regionlarında bu vəzifənin
yerinə yetirilməsinə fərqli yanaşılır, lakin hamı üçün ümumi olan –
etnosların fəaliyyətinin və mədəniyyətinin əsasını təşkil edən,
millətlərarası əlaqələrin harmonikləşdirilməsi amili kimi dillərin
qorunub saxlanmasıdır.

Türk millətinin yox olma, məhv edilmə təhlükəsindən qoru-
maq üçün “Dildə, fikirdə, işdə birlik!” şüarı türksoylu xalqların
daima apardığı mübarizədən xəbər verir. Xalqların bu istəyini Türk
dünyasının ən görkəmli nümayəndələrindən olan İsmayıl bəy
Qaspiralının “Dildə, fikirdə, işdə birlik!” şüarı ilə ifadə
olunmuşdur.

Böyük maarifçi Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Hənifə
xanımın xatirələrində belə yazılıb: “1879-cu ildə Krım türklərinin
dilində ilk qəzet buraxan İsmayıl bəy Qaspıralı (Qaspirinski)
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Həsən bəyə məktub yazıb “Tərcüman” adlı qəzet nəşr etmək üçün
ona xeyir-dua verməsini və qəzetə rəhbərlik etməsini xahiş etdi.
Bu məktub Həsən bəy üçün böyük bir bayrama çevrildi. Həsən bəy
“bizim başqa bir qəzetimiz də olur, gələcəkdə isə üçüncü,
dördüncü və daha çox qəzetlərimiz olacaq” deyərək uşaq kimi
sevinirdi. O, “Tərcüman”ı və onun uğurlarını məhəbbətlə izləyirdi.
İsmayıl bəyə məsləhət görürdü ki, ərəb və fars sözlərindən qaçsın,
eləcə də Krımda başa düşülən spesifik sözlərdən uzaq olsun.
İsmayıl bəy də həmişə Həsən bəyin məsləhətlərinə qulaq asar,
onları nəzərə alardı. Ona görə də son dövrlərdə qəzet qafqazlıların
başa düşəcəyi türkcədə çıxır və buna görə də həvəslə oxunurdu”.
[17]

XV-XVI əsrlərdən başlayaraq tədricən Rus çarlarının üsul-
idarəsinə tabe edilən türk xalqlarının (Anadoluda yaşayan
türklərdən başqa) tarixin səhnəsində qalmaq üçün apardığı
mübarizəyə XX əsrin əvvəllərində-1917-ci ildə son qoyulsa da,
SSRİ-nin yaranması və onların yeni bir sistemdə yaşamağa təhrik
edilməsi Rusiyada yaşayan türk xalqlarının milli azadlıq hərəkatını
dayandırdı. Yalnız əsrin sonunda - 1991-ci ildə SSRİ-nin parça-
lanması və süqutu ilə 5 yeni müstəqil türk dövləti (Azərbaycan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkmənistan) yarandı və
dünya birliyində öz layiqli yerlərini tutdu. Bir sıra türk xalqları
(tatarlar, başqırdlar, çuvaşlar və b.) Rusiya Federasiyası tərkibində
qalsalar da, milli-ərazi muxtariyyəti hüquqlarını xeyli genişlən-
dirdilər. Bu isə, öz növbəsində türk dövlət qurumları arasında daha
sıx ədəbi-mədəni, elmi, iqtisadi əlaqələrin yaradılması zərurətini
irəli sürdü.

 Azərbaycan xalqı ən qədim dövlətçilik ənənələrinə, etnik
tarixə və mədəniyyətə malikdir.  Bu diyar ulu türk ruhunu
qoruyaraq zənginləşdirib yaşadır. O, bir kökdən qopan, dini və dili
bir olan türk xalqlarının mədəni tarixinə də dözümlülük əks etdirir.
Azərbaycan mədəni tolerantlığın bariz nümunəsidir. Digər türk
xalqlarına qarşı Azərbaycanın yürütdüyü  mədəni siyasət  öz
tolerantlığı ilə seçilir. “Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev bu məsələyə böyük önəm verərək demişdir ki,
Azərbaycan sülhsevər ölkə olaraq bütün dövlətlərlə və xalqlarla
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qarşılıqlı anlaşma, mehriban dostluq və əməkdaşlıq şəraitində
yaşamaq istəyir.” [15, s. 5]

1993-cü ildə müstəqillik qazandıqdan sonra mədəniyyət
sahəsində dövlətin milli mədəniyyətin, Azərbaycanda yaşayan
xalqların mədəniyyətlərinin inkişafı və mühafizəsi, tarixi-mədəni
irsin mühafizəsi, Azərbaycanın mədəni-mənəvi irs nümunələrinin
təbliğinə yönəldilmiş geniş miqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsi,
yaxın qonşular və uzaq ölkələrlə əməkdaşlığın genişləndirilərək
möhkəmləndirilməsi kimi prioritetləri müəyyən edilmişdir.

Azərbaycan xalqı bütün türksoylu xalqların mədəni dəyər-
lərinə hörmətlə yanaşır. Bunu onun Qazaxıstan, Qırğızıstan,
Özbəkistan və Türkmənistan, o cümlədən Rusiya Federasiyası
tərkibində yaşayan türkdilli xalqlarla ədəbi-mədəni, elmi əlaqələri
daha sıx qurması və genişləndirməsi sübut edir. Həmin əlaqələri
bir-bir araşdırdıqda Azərbaycanın türksoylu xalqlarla mədəniyyət
sahəsində yürütdüyü tolerant siyasət üzə çıxır. Bu əlaqələrin daha
genişi və tarixi baxımdan ənənəvi olanı Azərbaycan-Türkiyə
münasibətləridir.

Azərbaycan-Türkiyə arasında münasibətlər hələ SSRİ-nin
parçalanmasından əvvəl başlanmışdı. 1990-cı il yanvarın 10-da iki
ölkə arasında “Mədəni və Elmi Mübadilə protokolu”, Azərbaycan
müstəqillik əldə etdikdən sonra 1992-ci il fevralın 29-da Bakıda
niyyət protokolu imzalanmışdı. Ümummilli lider “Heydər Əliyevin
1994-cü ilin 8-11 fevralında qardaş Türkiyəyə rəsmi səfəri Azər-
baycanın tarixi dostu və qonşusu ilə əməkdaşlığını genişlən-
dirməyə imkan verdi. Azərbaycanla dil, tarix, mədəniyyət və dini
əlamətlər, siyasi maraqlar spektri üzrə daha yaxın olan Türkiyəyə
səfər iki qonşu arasındakı münasibətləri bərabər əməkdaşlıq
səviyyəsinə qaldırdı.” [10, s. 302]

Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələri iki respublika arasında
yaranmış geniş əlaqələri tamamilə özündə cəmləşdirdi və
gələcəkdə bu əlaqələri daha da inkişaf etdirməyi zəruri hesab edir-
di. Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıların mədəni və qarşılıqlı əlaqə
cəmiyyətinin köməyilə 1990-cı ilin noyabrın 3-6-da İstanbulda
Azərbaycan mədəniyyət mərkəzlərinin I Beynəlxalq qurultayı
keçirildi. Qurultayda İngiltərə, Almaniya, Fransa, Norveç, İsveç,
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İspaniya, Estoniya və başqa ölkələrdəki Azərbaycan mədəniyyət
mərkəzlərinin nümayəndələri də iştirak edirdilər.

Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələrinin genişlənməsində
musiqinin, tətbiqi və təsviri incəsənətin, teatrın rolu çox böyük
olmuşdur. Qəbələ şəhərinin Bum qəsəbə Mədəniyyət evinin
“Zopu-zopu” folklor rəqs ansamblının 1989-cu ilin oktyabrında
İstanbulda keçirilən beynəlxalq folklor festivalındakı çıxışı, 1991-
ci il mayın 18-25-də Azərbaycanda növbəti “Xarı bülbül”
beynəlxalq musiqi festivalının keçirilməsi və bu festivalda digər
xarici ölkələrlə yanaşı Türkiyə kollektivinin uğurlu çıxışı buna
misaldir.

Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələrinin genişlənməsində
tətbiqi və təsviri sənətin də rolu böyükdür. “1990-cı il iyunun 1-
dən 8-dək Ankarada keçirilən xalq rəssamı Kamil Əliyevin fərdi
xalçaçılıq sərgisi ilə tanışlıq, 1990-cı ilin payızında Türkiyədə
Azərbaycanın təsviri sənəti - 45 rəssamın 60-dan çox rəngkarlıq və
qrafika əsəri ilə Trabzon sakinlərinin birinci tanışlığı oldu” [10, s.
196]

2001-ci ildən bu yana, əsasnaməsi təsdiq olunduqdan sonra
mərkəz kifayət qədər məhsuldar fəaliyyətə başladı. Bu
məhsuldarlığın miqyasını xarakterizə edən, cəmiyyətə göstərən
tədbirlər, nəşrlər böyük bir ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.
Hazırda mərkəz Atatürk, atatürkçülük, türk xalqlarının ədəbiyyat
və mədəniyyət nümunələrinin araşdırılması və yayınlanması işilə,
keçirdiyi elmi konfrans və simpoziumlarla öz vəzifəsini layiqincə
həyata keçirməkdədir. Hazırda Atatürk, onun silahdaşları, Türk
dünyası tarixi, mədəniyyəti ilə əlaqədar, böyük şəxsiyyətlərimiz,
dövlət qurucularımız haqqında yeni kitabların hazırlanması işi
davam etdirilir. Bütün bunlar isə Azərbaycanda kütləvi oxucunu,
həmçinin elmi ictimaiyyəti türkçülüyün, atatürkçülüyün müxtəlif
aspektləri, bütün dünyada tanınan böyük türklərin həyat və
fəaliyyəti ilə tanışlığa geniş imkan yaratmaqdır. Və əsas
məqsədlərdən biri də odur ki, Azərbaycan cəmiyyəti tərkib hissəsi
olduğu türk dünyasının şanlı dövllətçilik tarixini dərindən öyrənsin
və xalqlarımızın böyük şəxsiyyətlərini tanısın, onlarla fəxr etsin.
[1] Ümummilli lider Heydər Əliyevin düşüncəsində türk
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dünyasının görkəmli dövlət xadimlərinə, unudulmaz şəxsiyyətlərə,
mütəfəkkirlərə xüsusi bir ehtiram var idi. O, böyük Atatürkün
şəxsiyyətinə və irsinə, xid-mətlərinə də yüksək sayğılar bəsləyirdi.
Çağdaş müstəqil Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyev Türkiyə
Cümhuriyyətinin yaradıcısı Mustafa Kamal Atatürkün dövlətçilik
təcrübəsini Azərbaycanın milli dövlət quruculuğu prosesində daim
xatırlamışdır. Atatürk Mərkəzini yaratmaq fikri də bütün türklərin
mütəfəkkir insanına zamanında gördüyü işlərə görə cəmiyyətimiz-
də minnətdarlıq hissinin ifadəsidir. Türk dövlətlərində bu tipli
mərkəzlərin yaradılması ideyası çoxdan mövcud olsa da, ilkin
olaraq dövlət qurumu kimi Azərbaycanda gerçəkləşmişdir. [1]

Ümummilli lider Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 2001-ci il
mart ayının 9-da Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi yarandı ki, həmin
Mərkəzin qarşısına Türk dünyasının böyük öndəri, Türkiyə
Cümhuriyyətinin banisi və ilk Prezidenti Mustafa Kamal Ata-
türkün türk xalqlarının tarixində tutduğu mühüm yeri nəzərə alaraq
Atatürk irsini, ümumiyyətlə türk tarixi və mədəniyyətinin daha
dərindən öyrənilməsi və təbliğ olunması vəzifəsi qoyuldu.

2013-cü ildə Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın mal alan”
operettasının 100 illiyi münasibətilə həmin operetta Ankara Dövlət
Opera və Balet Teatrında səhnələşdirilmişdir.

Azərbaycan Türkiyə əlaqələrinə Bakı Türk Mədəniyyət
Mərkəzi olan Yunus Əmrə İnstitutunu da misal gətirə bilərik. Bakı
Dövlət Universitetinin tabeçiliyində olan mərkəz Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respubli-
kasının Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında imzalanan
əməkdaşlıq müqaviləsi çərçivəsində 13 sentyabr 2012-ci il tarixli
müqaviləyə əsasən yaradılmışdır. Mərkəz təhsil və tədris fəaliy-
yətləri ilə yanaşı, elmi tədqiqat və tətbiqlərini icra etməkdədir.
Burada türk mədəniyyətinin, tarixinin, dilinin və ədəbiyyatının
daha yaxşı təbliği və öyrədilməsi məqsədi ilə tədqiqatlar aparmaq,
fərqli təşkilatlarla əməkdaşlıq edərək elmi işləri dəstəkləmək və
əldə edilən nəticələri müxtəlif qəzet və jurnallar vasitəsilə
ictimaiyyətə çatdırmaq məqsədinə nail olmaq üçün müxtəlif
fəaliyyətlər həyata keçirilir. Mərkəz türk dili, tarixi, mədəniyyəti
və musiqisi sahəsində bacarıqlı alim və tədqiqatçıların yetişməsinə
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kömək etməyi, sertifikat proqramları ilə təhsil və tədris işlərini
reallaşdırmağı əsas hədəf kimi götürür. [20]

Azərbaycan mədəni irsinin dünyaya çatdırılmasında növbəti
addım Heydər Əliyevin 1997-ci il aprelin 20-də “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar
imzaladığı fərman olub. Yubiley çərçivəsində elmi, ictimai, siyasi
və bədii nöqteyi-nəzərdən böyük işlər görülüb. 2000-ci ildə
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı 1300 illik yubileyi ilə əlaqədar
YUNESKO çərçivəsində, Drezden, Moskva və Türkiyənin
müxtəlif şəhərlərində yubiley tədbirləri təşkil olunub. Bu tədbirlər
2000-ci ilin aprelində Bakıda Türkdilli Dövlətlər Birliyinin VI
zirvə toplantısına dəvət olunmuş dövlət başçılarının iştirakı ilə
keçirilmiş təntənəli yubiley mərasimi ilə başa çatmışdı.

Azərbaycanın digər türk dövləti - Qazaxıstanla əlaqələri
müasir mərhələdə davam etməkdədir. Azərbaycan və Qazax
xalqları türkdilli xalqlar olmaqla etnik, dini və mədəni dəyərlər
baxımından bir-birinə çox yaxındırlar. Azərbaycan Respublikası
ilə Qazaxıstan Respublikası arasında diplomatik əlaqələr 30 avqust
1992-ci il tarixində yaradılıb. “9 yanvar 1993-cü ildə Qazaxıstan
Respublikasının Azərbaycan Respublikasında, 1 mart 2004-cü ildə
isə Azərbaycan Respublikasının Qazaxıstan Respublikasında
səfirlikləri fəaliyyətə başlayıb.” [3] Onların mədəni əlaqələrinin
genişləndirilməsi üçün heç bir maneə yoxdur. Hələ 1980-cı
illərdən Oljas Süleymenov Azərbaycanın haqq səsini dünyaya
çatdırmağa çalışmışdır. Elə onun məşhur “Az-Ya” kitabı, şeirləri
və məqalələri Azərbaycanda bu illərdən nəşr olunmağa başlayıb.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin hər iki xalqın mədəni
əlaqələrinin inkişafında xidmətləri çox böyükdür. Dahi rəhbərinin
xidmətləri diqqətdən kənarda qalmamış, 1997-ci ildə o, Əl-Fərabi
adına Qazax Milli Dövlət Universitetinin fəxri doktoru adına laiyq
görülmüş, 1998-ci ildə isə “Astana” dövlət medalı ilə təltif
olunmuşdur. Qazaxıstan Prezidenti N.Nazarbayev 2000-ci ilin
aprel ayında Bakıda “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300
illiyində iştirak edib. 1 mart 2004-cü il tarixində Astanada
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qazaxıstan Respublikası
Hökuməti arasında mədəniyyət, elm və turizm sahəsində
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uzunmüddətli əməkdaşlıq Proqramı imzalanıb. 25 sentyabr 2006-cı
ildə Qazaxıstanın Cambul vilayətində “Nəsimi” Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzi yaradılıb.

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
“Ölkəmizdə latın qrafikalı ədəbiyyatın kütləvi nəşri haqqında” 12
yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamına əsasən Oljas Süleymenovun
dünyaca məşhur “Az-Ya” əsəri 25 min tirajla çap olunmuşdur. Bu
əsər Türk xalqlarının tarixinə yeni yanaşma üsulu, milli şüurun
oyanışına təsir gücü ilə fərqlənir. Olyas Süleymenov AMEA-nın
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Fəxri doktorudur.

Azərbaycan-Özbəkistan qarşılıqlı münasibətlərinin tarixi
uzaq əsrlərə gedib çıxır. Özbək və Azərbaycan xalqlarını yaxın
milli adət və ənənələr, ümumi dil qrupu, mədəniyyət və din
birləşdirir. Azərbaycan Respublikası Özbəkistanla iqtisadi, siyasi
və mədəni əlaqələrin yaranması və inkişafına böyük diqqət yetirir.
1996-cı il 21-22 oktyabr tarixində Heydər Əliyev Türkdilli
Dövlətlər Başçılarının IV Forumunda və görkəmli dövlət xadimi
Əmir Teymurun 660 illik yubiley mərasimində iştirak etmək üçün
Daşkənddə səfərdə olub.

2010-cu ilin sentyabrında Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri zamanı Özbəkistan
Milli Teleradio Şirkəti və Azərbaycan Televiziya və Radio Veriliş-
ləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti arasında əməkdaşlıq haqqında,
Özbəkistan Rəssamlıq Akademiyası və Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutu arasında əməkdaşlıq
haqqında bağlanmış müqavilələr mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Həmin ilin sentyabrın 27-də Daşkənddə Azərbaycanın Özbəkis-
tandakı səfirliyinin nəzdində Heydər Əliyev adına mədəniyyət
mərkəzinin açılışı olmuşdur. Daşkənd küçələrinin birinə Heydər
Əliyevin adı verilmiş, həmin şəhərdə Nizami Gəncəvinin heykəli
ucaldılmışdır. Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində isə Özbə-
kistanın böyük oğlu Əlişir Nəvainin heykəli ucaldılmış, küçələrin
birinə isə alim Mirzə Uluqbəyin adı verilmişdir.

Azərbaycan və özbək xalqlarının mədəni əlaqələrində ən
əhəmiyyətli yerlərdən birini musiqi əlaqələri tutur. Məlumdur ki,
Azərbaycan professional musiqisinin banisi böyük bəstəkarımız
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Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”, “Arşın
mal alan”, “O olmasın, bu olsun”, “Koroğlu” kimi əsərləri Özbə-
kistanda çox geniş yayılmışdır, bu əsərlər özbək dilinə tərcümə
edilmiş, tamaşaya qoyulmuş, Müslüm Maqomayevin “Nərgiz”
operası, Qara Qarayevin “Yeddi gözəl”, Arif Məlikovun
“Məhəbbət əfsanəsi”, “İki qəlbin poeması” baletləri də özbək
teatrlarının səhnələrində dəfələrlə böyük uğurla nümayiş
etdirilmişdir. [19, s. 229-233]

2009-cu ildən başlayaraq ölkəmizdə iki ildən bir Beynəlxalq
muğam festivalı keçirilir. 2011-ci ildə II Beynəlxalq muğam
festivalı, 2013-cü ildə isə III festival keçirilmişdir. “Beynəlxalq
muğam festivallarında Özbəkistandan gələn iştirakçılar xüsusilə
seçilmiş, “Şaşmakom”un gözəl ifasını nümayiş etdirmiş və qeyd
etmək lazımdır ki, 2009-cu ildə keçirilmiş I Beynəlxalq muğam
müsabiqəsində I yeri Özbəkistandan Yulduz Turbiyeva
qazanmışdır.” [19, s. 232]

Özbəkistanda yaşamış əslən azərbaycanlı olan şair Maqsud
Şeyxzadənin əsərləri özbək ədəbiyyatının gözəl nümunələridir.
Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Arif Məlikovun özbək yazıçısı
Şərəf Rəşidovun əsəri əsasında yaratdığı “İki qəlbin dastanı” baleti
dünya musiqi sənətinin incilərindəndir.

Qədim tarixə və mədəni irsə malik olan Azərbaycan və
Özbəkistan xalqlarının müasir dövrdə qurulan əlaqələri gələcək
münasibətlərin daha da inkişaf etməsinə təkan verməkdədir.

Azərbaycan və qırğız xalqları digər türkdilli xalqlar kimi
ortaq mədəniyyətə malikdirlər. Bu xalqlar arasında mədəni
əlaqələr  inkişaf etməkdədir. Qarşılıqlı mədəni görüşlər və
əməkdaşlıq bu əlaqələri daha da möhkəmləndirir. Məsələn, “2000-
ci ilin aprelində “Kitabi-Dədə Qorqud dastanı”nın 1300 illik
yubileyi mərasimində Qırğız Respublikasının Prezidenti Ə.Akayev
iştirak edib. Azərbaycan nümayəndə heyəti isə 2000-ci ilin
payızında Qırğızıstanın Oş səhərinin 3000 illiyində iştirak edib. 16
yanvar 2001-ci ildə TURKSOY-un Daimi Şurasının XV iclasında
iştirak etmək üçün Qırğızıstanın Təhsil, Elm və Mədəniyyət
Nazirliyinin komitə sədri E.Abdukarimov Bakıda olub.”  [4]
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Azərbaycan-Qırğızıstan mədəni əlaqələrinin inkişafında
Qırğızıstanın xalq yazıçısı Çingiz Aytmatovun böyük xidmətləri
olmuşdur. “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev
1998-ci il dekabrın 6-da dünya şöhrətli yazıçının 70 illiyi
münasibətilə göndərdiyi təbrik məktubunda onu dünya ədəbiyyatı
xəzinəsinə gözəl əsərlər bəxş etmiş bir yazıçı kimi dəyərlən-
dirmişdir.”  [4]

2008-ci ilin fevral ayında Çingiz Aytmatov Bişkekdəki
Türkdilli Ölkələrin Siyasətinə Dəstək İctimai Fondu və Dünya
Azərbaycanlıları Konqresinin Bakı nümayəndəliyinin təşəbbüsü ilə
reallaşan səfər çərçivəsində bir sıra mərasimlərdə iştirak edib. Eyni
zamanda o, Bakıda Azərbaycanlıların və digər türk xalqlarının
Əməkdaşlıq Mərkəzinin açılışında iştirak edib. Elə həmin ildə
Çingiz Aytmatovun anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə
Azərbaycanda bir sıra təntənəli tədbirlər keçirilib. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Çingiz Aytmatovu Azər-
baycan və Qırğızıstan arasında qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmlən-
dirilməsində xidmətlərinə görə “Dostluq” ordeni ilə təltif edib.

2010-cu il oktyabrın 20-27-də Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Aşıqlar
Birliyinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə ilk dəfə Beynəlxalq Aşıq
Festivalı keçirildi ki, burada Azərbaycan, Türkiyə, İran,
Gürcüstan, Rusiya Federasiyası (Dağıstan Respublikası), Qaza-
xıstan, Özbəkistanla yanaşı Qırğız akınları da təmsil olunurdular.
Qırğızıstandan gəlmiş Aalı Tutkuçev, Azamat Balgonbayev türk
dünyasının geniş çöllərinin, qədim ellərinin musiqisini səslən-
dirdilər. Onlar bildirdilər ki, “Azərbaycanda aşıqların, Qırğzıs-
tanda akınların, Özbəkistanda baxşıların yaşatdığı bu sənətin tarixi
çox qədimdir. Və qırğız akını olaraq bu festivalda iştirak etmək
bizim üçün olduqca xoşdur. Bu festival bizə yeni ruh verdi.”  [7]

Azərbaycan Respublikası ilə Türkmənistan arasında diplo-
matik əlaqələr 09 iyun 1992-ci ildə yaradılmışdır. “2009-cu il
noyabrın 3-dən 6-dək Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyəti
Günləri keçirilib. Türkmənistanda keçirilən Azərbaycan mədə-
niyyəti günlərində Azərbaycanı Naxçıvan Muxtar Respublikasının
mədəniyyət və incəsənət ustaları təmsil ediblər. Aşqabadda məşhur
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Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın mal alan”
musiqili komediyası Məhdimqulu adına Türkmənistan Musiqili
Dram Teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulub. 2010-cu il mayın
21-də Bakı Dövlət Universitetində görkəmli türkmən şairi
Məhdimqulu Fəraqinin həyat və yaradıcılığına həsr olunan
konfrans keçirilib.”  [6]

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu 2016-cı ildə
Məhdimqulu Fəraqinin “Divan”ını çap etdirmişdir. Məhdimqulu
Fəraqinin 1914-cü ildə Buxara şəhərində daş basması üsulu ilə
nəşr olunmuş “Divan”ının nadir nüsxələri Azərbaycan alimləri
tərəfindən Bakıda Əlyazmalar İnstitutunun fondundan aşkar
edilmişdir.

1951-ci ildə pantürkizmi təbliğ edən ideologiya kimi Azər-
baycanda və Türkmənistanda öyrənilməsi və təbliği yasaqlanan
“Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycanda 1957-ci, Türkmənistanda isə
1980-ci ildə bəraət alıb.

Molla Nəsrəddin (Xoca Nəsrəddin Əfəndi) bütün dünya
türklərinin yumor anlayışının və zəkasının, müdrikliyinin
simvoludur. O, müxtəlif türk ellərində müxtəlif adlarla məşhur
olmuşdur. Onu molla, xoca, Aldar Kosa, Birbal/Bilbal  kimi
adlarla  tanımışlar.  O,  elə əfsanəviləşib  ki,  özbək  onun
Özbəkistanda, qazax Qazaxıstanda, tatar Tatarıstanda, türkmən
Türkmənistanda, Azərbaycanlılar Azərbaycanda anadan olduğunu
güman edir. AMEA Folklor İnstitunun əməkdaşları “Molla
Nəpəsin Seçilmiş Əsərləri” kitabını Azərbaycan dilində nəşr et-
diriblər. Kitab Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdimü-
həmmədova təqdim edilib. Türkmənistan Prezidenti bu kitabı
Türkmənistan-Azərbaycan ələqələrinin yaxşılaşmasına doğru
atılan uğurlu addım kimi qiymətləndirib.

Son illərdə Azərbaycanda Türk dünyasının ən çox sevilən
yazıçılarından sayılan Rəşad Nuri Güntəkinin “Yarpaq tökümü”
(Bakı, 2007), “Damğa” (Bakı, 2014), istedadlı qazax yazıçısı
Nemət Kelimbetovun “Ümidimi itirmək istəmirəm” (Bakı, 2012)
və “Oğluma məktublar” (Bakı, 2014) adlı povest və romanları,
istedadlı tatar şairi Abdulla Tukayın şeirlərinin toplandığı
“Seçilmiş əsərləri”  (Bakı, 2011) nəşr edilmişdir. Azərbaycan
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oxucuları Ukrayna xalqının azadlıqsevər şairi Taras Şevçenkonun
“Əkizlər; Rəssam” (Bakı, 2014) adlı nəsr əsərləri ilə də (ilk dəfə
olaraq-müəllif) tanış olmuşlar.

Azərbaycanda ədəbi-bədii əsərlərin, tənqidi məqalələrin ilk
çap variantlarını özündə əks etdirən “Azərbaycan” və “Ulduz”
jurnalları, “Ədəbiyyat” qəzeti, Qazaxıstanda “Cıldız”, Özbəkis-
tanda “Şarq yıldızı”, “Gülüstan”, Türkmənistanda “Qaraqum”
jurnalları həmin ölkələrdə ədəbi həyatın güzgüsü olmuşdur.

Azərbaycan və Türkiyə, o cümlədən  digər türk dövlətlərinin
bir araya gəlməsi, bizim danışıq dilindən onların da səmərəli
istifadə etməsi üçün ortaq türk dili yaradılması təkilfi ilə ölkəmiz
təşəbbüs göstərir. Ortaq türkcə, yaxud ümumtürk ədəbi dili, türk
xalqları üçün vahid dil ideyası XIX yüzilin sonlarından başlayaraq
XX yüzilin 20-30-cu illərinə qədər mürəkkəb, ziddiyyətli bir
inkişaf yolu keçmişdir. Türk soyları arasında vahid ortaq ədəbi
dilin zəruriliyi ideyasi ilk dəfə XIX yüzilin 80-ci illərində İsmayıl
Qaspıralı tərəfindən irəli sürülmüşdü. Müasir dövrdə Azərbaycan
ədəbiyyatının istedadlı qələm ustalarından və ictimai xadim-
lərindən olan, Xalq yazıçısı Anar və Qırğız xalqının qabaqcıl
ziyalılarından biri professor Salican Cigitov Türkiyə türkcəsinin
ortaq əlaqə dili olmasını təklif etsələr də, bu təklif hələlik öz
həllini tapmamışdır.

Türk xalqlarının mədəni inkişafında TÜRKSOY təşkilatı
mühüm rol oynayır. Azərbaycan milli mədəni tolerantlıq siyasətini
bu təşkilatda da yürüdür. Türk mədəniyyəti və incəsənətinin
inkişafı üzrə Beynəlxalq Təşkilat (TÜRKSOY) Azərbaycan
Respublikası və Türkiyə Cümhuriyyətinin təşəbbüsü ilə 1992-ci
ildə İstanbul və Bakı şəhərlərində keçirilmiş Azərbaycan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkiyə və Türkmənistan
respublikaları mədəniyyət nazirlərinin görüşləri gedişində əldə
edilmiş razılaşmalar əsasında yaradılmışdır.

TÜRKSOY-un yaradılması və fəaliyyət prinsipləri haqqında
müqavilə həmin ölkələrin mədəniyyət nazirləri tərəfindən 1993-cü
il iyulun 12-də Qazaxıstan Respublikasının keçmiş paytaxtı Almatı
şəhərində imzalanmışdır. 1993-cü ilin ikinci yarısından sonra
Azərbaycan dövləti tərəfindən TÜRKSOY-un fəaliyyətinə diqqətin
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artması tezliklə bu təşkilatın işində Azərbaycan Respublikasının
rolunu xeyli gücləndirdi.

Türk xalqlarının mədəniyyətinin və irsinin təbliğində birgə
layihələrin həyata keçirilməsi, bu irsin öyrənilməsi, araşdırılması,
türk dünyasında və bütün dünyada tanıdılmasının təminatçısı olan
qurumlardan biri də Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondudur. Fondun
fəaliyyət istiqamətlərindən biri türkologiya sahəsində kadr
hazırlığının həyata keçirilməsidir. Fond Beynəlxalq Türk
Akademiyası ilə birgə “Türk Konsepsiyası”nın hazırlanması və
türk tarixinin geniş araşdırılması, bu sahədə əldə edilmiş nailiy-
yətləri müxtəlif dillərə tərcümə etdirərək onların dünya miqyasında
təbliğ olunması istiqamətində çox işlər görmüşdür.

Ölkəmizdə müxtəlif konfessiyaların nümayəndələri
tərəfindən nümayiş etdirilən qarşılıqlı ehtiram, konstruktiv
əməkdaşlıq, ümumbəşəri mənəvi dəyərlərin mənimsənilməsi
yolunda görülən işlər olduqca yüksək qiymətləndirilir. Beləliklə,
Azərbaycan türk xalqlarının mədəni inkişafına öz töhfələrini
verməklə yanaşı, onları öz ətrafında toplaya bilir. Düzgün aparılan
tolerantlıq siyasəti müasir türk dünyası üçün güclü Azərbaycan
modeli nümunəsini yaradır. Azərbaycanın yürütdüyü mədəni
tolerantlıq türk dünyasını tolerant və multikultural bir cəmiyyət
kimi formalaşmasına kömək edir. Bu siyasət ölkəmizi türk xalqları
arasındakı mədəniyyətlərarası dialoqun aparıcı qüvvəsinə çevirir.

Azərbaycanı tolerantlıq baxımından bir çox ölkələr üçün
örnək hesab etməyə imkan verir. Bu gün Azərbaycan dünyanın
nadir ölkələrindəndir ki, burada bütün millətlər, xalqlar, müxtəlif
konfensiyaların nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır və azad
fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycanda azsaylı xalqlar, etnik qruplar
yüksək qayğı ilə əhatələniblər. Hər il müxtəlif ölkə və mədəniyyət
təmsilçilərinin iştirakı ilə Beynəlxalq Humanitar Forum keçirilir.
Forum, alim, siyasətçi və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin
ünsiyyətinə, alimlərin elmi araşdırmalar, ideyalar mübadiləsi
aparmasına şərait yaradır. Müxtəlif dini konfensiyalara, irqi və
milli mənsubiyyətə malik insanlar, xalqlar arasında münasibətlərin
tənzimlənməsində, xalqlar arasında dostluq, sülh və birgəyaşayışın
qorunub saxlanmasında tolerantlıq və multikultural dəyərlər
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mühüm rol oynayır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ölkəmizdə
tolerantlığın qorunub saxlanılması istiqamətində həyata keçirdiyi
tədbirlər Azərbaycanı müxtəlif milli-mədəni dəyərlərin qovuşma
müstəvisinə çevirmişdir. Azərbaycan tarix boyu müxtəlif millət-
lərin nümayəndələrinin sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma,
dialoq şəraitində yaşadığı diyar kimi tanınmışdır. Milli və dini
zəmində ayrı-seçkilik və qarşıdurma yaranmamış, cəmiyyətdə
multikultural dəyərlər hakim olmuş, qarşılıqlı etimada və hörmətə
əsaslanan mütərəqqi milli-mədəni və dini münasibətlər hökm
sürmüşdür.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi//
http://ataturk.az/index.php/azerbaycanda-ataturk-
merkezi/azerbaycanda-ataturk-merkezi

2.  Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları.
Bakı: Mütərcim, 2016, 288 s.

3. Azərbaycan – Qazaxıstan münasibətləri//
http://lib.aliyevheritage.org/az/549420.html

4. Azərbaycan - Qırğızıstan münasibətləri//
http://lib.aliyevheritage.org/az/9093787.html

5. Azərbaycan - Türkiyə
münasibətləri//http://lib.aliyevheritage.org/az/4610295.ht
ml

6. Azərbaycan - Türkmənistan münasibətləri//
http://lib.aliyevheritage.org/az/3639411.html

7. I Beynəlxalq Aşıq Festivalı //Ozan dünyası.-2010.- № 3.-
S.15

8. Cavanşir Feyziyev. Türk dövlətləri birliyi: Qlobal
inteqrasiyanın Avrasiya modeli. “Şərq-Qərb” Nəşriyyat
Evi, 2013

9. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası 2015, № 71.
Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2015



Tüksoylu xalqların tolerantlıq mədəniyyəti

285

10. Hüseynova F. Müstəqillik dövründə Azərbaycan-Türkiyə
əlaqələrinin kulturoloji aspektləri (elm, təhsil,
mədəniyyət).  Bakı: Nurlan, 2007, 302 s

11.  Xəliyəddin Xəlilli. Azərbaycan türklərinin etnogenezi və
milli inkişaf tarixi. “MBM”, 2007

12.  Fazil Mustafa. Azərbaycanda türk kimliyi və saxta tarix
problemi. Bakı, “Nurlar”,  2014

13.  Firudin Ağasıoğlu. Azərbaycan türklərinin İslamaqədər
tarixi (Doqquz bitik) I Bitik. “Ağrıdağ”, 2014

14.  Qasımov M., Abdullayev M., Beynəlxalq münasibətlər
tarixi (XX əsr. II hissə 1946-1999-cu illər). Dərslik.
Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1999

15.  Mehdiyeva N. Azərbaycan-Özbəkistan ədəbi-mədəni
əlaqələri// Respublika.-2010.-7 oktyabr. S. 5.

16.  Salatın Əhmədova. “ Heydər Əliyevin dil siyasəti”.
Bakı – 2008, AzAtaM

17.  “Türk dünyasının
“Tərcüman”ı”//http://www.sherg.az/site/id-
18890/T%C3%BCrk_d%C3%BCnyas%C4%B1n%C4%
B1n_%E2%80%9CT%C9%99rc%C3%BCman%E2%80
%9D%C4%B1#.WCgA29KLSM8

18.  Vahid Ömərov. “Azərbaycan-Türkiyə arasında elm və
təhsil sahəsində əməkdaşlıq (1990-1992-ci illər)”.//Səs.-
2013.- 7 oktyabr.- S.15

19.  Verdiyeva G. Azərbaycan-Özbək mədəni əlaqələri
//Mədəniyyət dünyası: Elmi-nəzəri məcmuə.-XXV
buraxılış.- Bakı, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universiteti, 2013, s. 229-233.

20.  “Yunus Əmrə İnstitutu  Bakı Türk Mədəniyyət
Mərkəzi”.
https://az.wikipedia.org/wiki/Yunus_%C6%8Fmr%C9%
99_%C4%B0nstitutu_Bak%C4%B1_T%C3%BCrk_M%
C9%99d%C9%99niyy%C9%99t_M%C9%99rk%C9%9
9zi



Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies

286

UOT 339.9
Elchin NASIROV

Azerbaijan State Agrarian University
elcinnesirli1990@gmail.com

Maksud VALIYEV
Azerbaijan State Agrarian University

maqsud_veliyev@yahoo.de

The International Movement of Labor
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Международное движение рабочей силы

Abstract: Starting from the second half of the 20th
century, migration of population began to be massive for various
reasons. For that reason, along with the market of goods, services
and capital, also in mutually related way, international labor force
market functions in the world economy. Labor force, changing its
location from one country to another, offers itself as a commodity.
Thus, international labor migration is happening which becomes
an integral part of international economic relations. The labor
force leaves those countries where there is an excess of labor force
and goes to the country where there is a shortage of it. This kind of
transfer of labor is mutually beneficial for both countries and the
entire world economy. This additional workforce contributes to the
expansion of markets for goods and services, and also affecting the
interests of various groups of the population contributing to the
effective redistribution of income.

Keywords: division of labor, migration, migratory balance,
brain drain.

Xülasə: XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq müxtəlif
səbəblər üzündən əhalinin mühacirəti kütləvi xarakter almışdır.
Bununla əlaqədar olaraq hazırda dünya əmtəə, xidmət və kapital
bazarı ilə yanaşı, onlarla qarşılıqlı əlaqəli şəkildə beynəlxalq işçi
qüvvəsi bazarı da fəaliyyət göstərir. İşçi qüvvəsi bir ölkədən
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digərinə yerini dəyişərək özünü əmtəə şəklində təklif edir.
Beləliklə, beynəlxalq əmək mühacirəti həyata keçirilir ki, o da
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tərkib hissəsinə çevrilir. İşçi
qüvvəsi o ölkədən yerini dəyişir ki, orada işçi qüvvəsinin artıqlığı
mövcuddur və o ölkəyə gedir ki, orada işçi qüvvəsi qıtlığı var.
Belə bir yerdəyişmə hər iki ölkə və bütövlükdə bütün dünya
iqtisadiyyatı üçün əlverişli olur. Bu əlavə işçi qüvvəsi dünya bazarı
üçün əmtəə və xidmətlər istehsalını genişləndirir və eyni zamanda
əhalinin müxtəlif qruplarının maraqlarına toxunmaqla, gəlirlərin
yenidən bölüşdürülməsinin səmərəliliyinə səbəb olur.

Açar sözlər: Əmək bölgüsü, miqrasiya, miqrasiya saldosu,
beyin axını.

Резюме: С середины 20 века по различным причинам
миграция населения стала носить массовый характер. В
мировом хозяйстве наряду с рынком товаров, услуг и
капитала функционирует и рынок рабочей силы. Рабочая сила,
меняя свое местоположение из одной страны в другую,
предлагает себя в качестве товара. Миграция рабочей силы
стала составной частью международных экономических
отношений. Рабочая сила мигрирует в те страны, в которых
имеется их недостаток. Такое перемещение рабочей силы
является взаимовыгодным как для стран, так и всей мировой
экономики. Это дополнительная рабочая сила способствует
расширению рынков товаров и услуг, а также затрагивая
интересы различных групп населения способствует
эффективному перераспределению доходов.

Ключевые слова: разделение труда, миграция,
миграционное сальдо, утечка мозгов.

Off all the flows that take place between nations, none is
more sensitive than the flow of humans. In response to the
growing numbers of refugees from Eastern Europe, Germany put
up new immigration barriers. Anti-immigrant campaigns became
vocal in some other European countries. In response to rising legal
and illegal immigration from Mexico and Central America, a
majority of Californians voted to deny all non-emergency public



Elchin Nasirov, Maksud Valiyev

288

services to any non-natives who could not show they had entered
the country legally. And the U.S. government enacted a federal
law to deny legal immigrants access to many social programs,
though subsequent laws restored some of the benefits.

For political reasons, the migration issue does not lend
itself  to  clean,  simple  solutions.  At  the  one  extreme,  simple
stopping immigration or emigration may not be feasible. Stopping
all immigration offends foreign countries and domestic ethnic
groups, and harms businesses and individuals who wish to employ
the immigrants. It has the further drawback of being almost
impossible to enforce. Stopping all immigration, like stopping all
emigration, practically requires a Berlin Wall and a complete
police state. Even Switzerland-the best example of a highly
prosperous country threatened by a massive influx of foreigners-
has to allow some to stay.

For those who migrate, the dangers are great but the
average gain is high. A migrant risks disease or victimization by
other, and may fail to find a better income in the country of
destination. Many migrants return home unsuccessful and
disillusioned. Still, they experience great gains on the average, as
we might except from so risky an activity. In some cases, political
and physical freedom, itself is a large gain, as in the case of
refugees from repressive regimes. In other cases, the economic
gains  stand  out.  Doctors,  engineers,  and  other  highly  trained
personnel from low-income countries such as India and Pakistan
have multiplied their incomes several fold bay migrating to North
America, Australia, Britain and Persian Gulf.

Behind these pressures lies migrants` basic political
weakness: In any political arena, the migrating minority is “them,”
not  “us.”  To  migrate  or  to  request  help  in  migrating  is  to  lose
voting rights. In a sending country, potential emigrants who speak
up on  behalf  of  their  right  to  leave  are  signaling  that  they  do  not
plan  to  be  a  part  of  that  country`s  political  future.  The  majority
may demand compensation or make emigration inconvenient,
especially if the issue of national pride surfaces. In the receiving
country, the interests of possible future immigrants do not
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command enough votes to make immigration easy. Only lobbying
by employers and church groups represents their cause. The gains
they would make by migrating, as opposed to their future
employer`s gains, have almost no vote.

International migration has played an enormous role in the
past expansion of receiving counties. Indeed, almost the entire
population of the Western Hemiphere and of Australia and New
Zealand consist of descendants of those who immigrated in the
past 200 years. One of the most striking features of this immigrant
flow is its instability over the decades.

After World War 1, the door was partly shut by
immigration in 1924, using a system of quotas by national origin,
in response to unprecedented public fear of strange cultures,
revolutionary radicalism, and job competition. Canada also
switched from actively recruiting immigrants to limiting them,
especially when hard times hit I the 1930s.

After the war, both countries relied on partial controls that
favored immigrants arriving with training and experience. In 1965,
United States replaced the national-origin quotas with a system
that gave preference to applicants with family relatives already in
the United States, and subsequent changes opened the door to
more refugees. In 1974, Canada also shifted to a liberal policy
toward relatives. Family members and refugees began to arrive at a
quickening rate in the 1980s. In the immigration Reform and
Control Act (IRCA) of 1986, the United States tried to solve two
immigration policy problems at once: cutting the further inflow of
“illegal” immigrants and giving amnesty to those üho came earlier.

The  doors  in  the  European  Union  (EU)  have  also  swung
open, then shut, and then temporarily more open again, in this case
within  the shorter period since it was formed in 1957. In the 1950s
and 1960s, the EU countries welcomed and even recruited workers
from  Turkey  and  other  nonmember  countries  to  help  with  the
postwar reconstruction boom. In the early 1970s, however, the
mood changed, as suggested. One EU country after another
tightened up its immigration policy, partly out of rising cultural
frictions  and  partly  protect  jobs  after  the  first  oil  crisis  began  to
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raise unemployment in 1974. Fewer immigrants were granted
entry into the EU from 1974 to 1988. Then, however, the inflow
began to rise again. The reason is not that EU immigration policy
liberalized after 1988, but rather that a change in conditions
outside the EU forced more immigrants through the same half-
open doors. In particular, the rise of asylum seekers from East
European made greater demands on those countries whose laws
allowed for compassion toward refugees.  The strain was
particularly great on Germany because of its prosperity, the
reunification of West and East Germany, Germany`s proximity to
the transition countries of East European, and the German
constitution`s provision that refugees must be given safe haven.
Finally, in 1993, Germany repealed the constitutional safe-haven
guarantees and began clamping down on immigration.

There are many possible effects. Migrants stop paying
taxes in their countries of origin, but they face new taxes at their
destination. These include income taxes, sales taxes, property
taxes, and social security contributions. They are also liable to
military draft. Migrants also switch from one set of public goods to
another. They benefit from the new nation`s national defense,
police protection, natural scenery, and public schools, while giving
up the same services in the old country. They also switch from old
to  new  rights  to  such  transfer  payments  as  unemployment
insurance, social security, and ordinary welfare. How are all these
possible effects likely to net out?

For the sending country, the loss of future tax contributions
from the emigrants is likely to outweigh the relief from having to
share public goods and service with them. Many public-
expenditure items are true “public goods” in the economics sense
of  being  equally  enjoyable  to  each  party  regardless  of  how many
enjoy them. Having some leave does not greatly raise the others`
enjoyment of such public goods as national defense or flood-
control levees. The likelihood of a net fiscal drain from emigration
is raised by the life-cycle patterns of public goods and migration.
People tend to migrate in early adulthood. This means that
emigrants tend to be concentrated in the age group that has just
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received some public schooling at taxpayer expense, yet the
migrants will not be around to pay taxes from their adult earnings.

To reduce the net public-finance loss of emigration in
general and the brain drain in particular, the sending country`s
government could try to reduce emigration. It could simply block
departures. A more defensible policy response would be a tax on
outward-bound persons that is roughly equal to the net
contribution society has made to the emigrants through public
schooling and the like. An alternative policy approach is to
encourage return after the emigrant has been gone for a while by
appealing to national pride, ensuring good employment, and so
forth.

 Other possible effects of migration elude both labor-
market analysis and our fiscal accounting. Migration may generate
external costs and benefits outside private and public-fiscal
marketplaces. Three kinds of possible externalities merit mention:
1. Knowledge benefits. People carry knowledge with them, and
much of that knowledge has economic value, be it tricks of the
trade, food recipe, artistic talent, farming practices, or advanced
technology. American examples include migrants Andrew
Carnegie, Albert Einstein, and many virtuosi of classical music.
Often only part of the economic benefits of this knowledge accrues
to the migrant and those he sells his services to. Part often spills
over to others, especially others in the same country. Migration
may thus transfer external benefits of knowledge from the sending
to the receiving country.
2. Congestion costs. Immigration, like any other source of
population growth, may bring external costs associated with
crowding:  extra  noise,  conflict,  and  crime.  If  so,  then  this  is  a
partial offset to the gains of the receiving country and the losses of
the sending country.
3. Social friction. Immigrants are often greeted with bigotry and
harassment-even from native groups that would benefit from the
immigration. Long-lasting restrictions on the freedom to migrate,
such as American discrimination against Asian immigrants at the
turn of the century, the sweeping restrictions during the “red
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scare”of the early 1920s in the United States, and
Britain`srevocation of many Commonwealth passport privileges
since the 1960s, have been motivated largely by simple dislike for
the immigrating nationalities. Although the most appropriate form
of social response to this kind of prejudice is to work on changing
the prevailing attitudes themselves, policymakers must also weigh
the frictions in the balance when judging how much immigration
and what kind of immigration to allow.

There is at least indirect support for the idea that admitting
immigrants only gradually would go far to removing social
frictions. The United States experiencd its worst surge of anti-
immigrant feeling in the early 1920s, when the immigration rate
was increasing toward the peak rate it had reached just before and
after World War 1. The immigration rate was higher then, just
before and after World War 1, Than it is today, even if we add
reasonable estimates of the number of unrecorded illegal aliens.
Even though some of the historic reasons for the anti-immigrant
sentiment of the time transcend economics, the high rate of
immigration itself must have contributed to the fears and
resentments of those Americans whose families migrated earlier.

The major industrialized countries have policies to limit the
rate of immigration. If a country is going to limit immigration, on
what basis should it select its immigrants? Our economic analysis
offers  some insights.  Two features  of  the  analysis  are  prominent.
First, the types of immigrant workers admitted will affect which
groups within the native population win and which groups lose, as
a result of the immigration. For instance, if relatively less educated
and less skilled immigrants are admitted these immigrant workers
will compete for jobs against less skilled native workers, further
reducing their already low earnings. Second, the types of
immigrants admitted will affect the net fiscal benefit or burden of
immigration. To gain greater fiscal benefits, the country should
admit young adults who have some college education. In addition,
admitting highly educated and skilled immigrants is likely to
enhance the external knowledge benefits we just examined.
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Australian policies toward immigration seem to draw from
these economic lessons. Australia has used a point system to
screen applicants, focusing on those whose age and skills are likely
to  be  beneficial  to  the  Australian  economy.  Canada  also  uses  a
point system to screen some of its applicants, but about four-fifths
of immigrants into Canada enter based on family links or refugee
status. Immigration into the United States is even more heavily
skewed toward family ad refugees, with less than one-tenth
entering based on their worker skills. For both United States and
Canada, the results of these policies are that average skill levels of
their immigrants have been declining.

Economic analysis can make a strong case for a country
like the United States or Canada to tilt its immigration policies
toward encouraging and selecting more skilled immigrants while
reducing the number of less skilled immigrants that it admits. Of
course, economic objectives are not the only national goals. A shift
toward pursuing these would come at a cost of achieving less
toward other worthy goals, including promoting family
reunification and providing humanitarian assistance of refugees.
And the shift toward pursuing economic objectives by reducing
immigration of the less skilled would leave more people in the rest
of the world with very low income levels.
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