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www.kitabxana.net  -  Milli Virtual-Elektron Kitabxana 

 “Sabitlik və İnkişaf” Mərkəzi İctimai Birliyinin təqdimatında 

"Yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətində maarifləndirmə tədbirlərinin 

keçirilməsi" innovativ layihə. Elektron kitab N 88  (10 - 2019) 

  

  Bu elektron nəşrlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət 

Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2019-cu ildə I-ci maliyyə yardımı müsabiqəsinin 

qalibi olmuş, Şura tərəfindən bir hissəsi maliyyələşdirilən, ―Sabitlik və İnkişaf‖ Mərkəzi 

İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən, www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron 

Kitabxananın dəstəklədiyi, "Yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətində maarifləndirmə 

tədbirlərinin keçirilməsi" 4 aylıq İnnovativ layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və 

yayılır.   

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurumlar 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurası: http://cssn.gov.az/  

“Sabitlik və İnkişaf” Mərkəzi İctimai Birliyi: www.facebook.com/sabitlik/?fref=ts 

www.inktv.az 

  

"Yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətində maarifləndirmə tədbirlərinin 

keçirilməsi" 4 aylıq İnnovativ layihə çərçivəsində rəsmi Feysbuk səhifəsi burada:  

www.facebook.com/virtualturizmmerkezi 

 "Yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətində maarifləndirmə tədbirlərinin 

keçirilməsi" 4 aylıq İnnovativ layihə çərçivəsində hazırlanaraq yayımlanan e-

nəşrlər burada: www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=186 

 

 

http://kitabxana.net/
http://kitabxana.net/
http://cssn.gov.az/
https://www.facebook.com/sabitlik/?fref=ts
http://www.inktv.az/
https://www.facebook.com/virtualturizmmerkezi
https://www.facebook.com/virtualturizmmerkezi
https://www.facebook.com/virtualturizmmerkezi
https://www.facebook.com/virtualturizmmerkezi
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Kitab SİMİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb 

  Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri 

 Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 

Dövlət Dəstəyi Şurası 2019-ci il birinci qrant müsabiqəsi çərçivəsində "Sabitlik və 

İnkişaf Mərkəzi" İctimai Birliyinin həyata keçirtdiyi "Yeni iş yerlərinin yaradılması 

istiqamətində maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi" 4 aylıq innovativ layihə 

haqqında geniş məlumat... 

 

"Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi" İctimai Birliyinin kreativ-innovativ 

layihəsi haqqında  

 

Yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətində maarifləndirmə layihəsi 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasının 2019-ci il birinci qrant müsabiqəsi çərçivəsində müxtəlif 

istiqamətlərdə yerli QHT-lərin aktual layihələrini maliyyələşdirir. "Regionların sosial-

iqtisadi inkişafı ilə bağlı istehsal və xidmət sahələrini əhatə edən sahibkarlıq mühitinin 

stimullaşdırılmasına dair təşəbbüslər" istiqaməti üzrə "Yeni iş yerlərinin yaradılması 

istiqamətində maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi" adlı dördaylıq layihəsi ilə qalib 

gələn Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyi bu günlərdə, icra planına uyğun olaraq, 

fəaliyyətinə start verib.  

Bu haqda SİMİB Analitik-İnformasiya Xidmətindən verilən məlumatlara görə, təşkilatın 

bu yeni layihəsi müasir dövrün tələb və dəyərlərinə uyğun olaraq, mədəniyyət 

sənayesini - kreativ biznes sahələrini əhatələməklə, yeni innovativ iş yerlərinin 

yaradılması ilə bağlı təşəbbüslərin reallaşdırılmasını, fərqli sahibkarlıq fəaliyyətlərinin 

formalaşmasını dəstəkləyir.  

Son illər dünyada baş verən iqtisadi böhran və dəyişikliklər, İK texnologiyaları, süni 
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intellektin sürətlə inkişafı, ənənəvi iş yerlərinin yeni, fərqli - innovativ-kreativ fəaliyyət 

növləri ilə əvəzlənməsi, Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına dair ölkə 

Prezidenti İlham Əliyev cənablarının imzaladığı proqramlar, regionların iqtisadi 

cəhətdən inkişaf etdirilməsiylə əlaqədar dövlətimizin apardığı davamlı siyasətini 

dəstəkləmək layihənin əsas məqsədlərindəndir.  

Bu baxımdan kreativ sənayemizin müxtəlif sahələrinin inkişafına təsir göstərə biləcək 

intellektual-mədəni nəşrlər və elektron resurslarının hazırlanması, onların İnternetdə - 

sosial şəbəklələrdə dəstəklənməsi, Azərbaycan əyləncə-istirahət mədəniyyətinin 

dünyaya çıxararaq xarici vətəndaşların ölkəmizə turist axınına təkan verməyi nəzərdə 

tutan innovativ layihə, yerli xüsusiyyətləri nəzərə almaqla, sözügedən sahələrə fərqli 

yanaşmaları əsas götürür, bu istiqamətdə bacarıqlarının beynəlxalq standartlara 

yaxınlaşmasının təbliğinə istiqamətlənib. Müxtəlif tədbirlər vasitəsilə mədəniyyət 

sənayesinin - kreativ biznesin yeni formaları sayılan növlərinə daha innovativ-yaradıcı 

yanaşmanın vacibliyini önə çəkməklə, bu sahələrdə çalışan müxtəlif peşə sahiblərinə 

tanıtmaq, intellektual-elmi, kulturoloji-kreativ materiallardan, virtual məhsullardan ibarət 

resursların yaradılması da nəzərdə tutulur. Layihə çərçivəsində kreativ biznesin elmi-

təcrübi tərəflərindən ibarət rəqəmsal nəşrlərin, digər audio-vizual, virtual məhsulların 

yayımı, təbliği, eləcə də bu sahələrdəki problemlərin araşdıraraq cəmiyyətin 

müzakirəsinə çıxarması nəzərdə tutulur.  

Layihə kreativ biznes sahəsində yeniliklərlə bol modellərin ölkəmizdə də inkişafına 

xidmət edəcək kreativ-innovativ təşəbbüslərin dəstəklənməsi ilə yanaşı kreativ biznes 

və mədəniyyət sahələrində yeni iş yerlərinin açılmasını təşviqinə yönəldilib. 

Fəaliyyət planına uyğun olaraq aşağıdakı istiqamətdə işlərin görülməsi nəzərədə tutulur: 

1. Layihənin fəaliyyətinə cəlb olunacaq könüllülərin seçilməsi, texniki-yaradıcılıq 

problemlərin həlli, peşəkar mütəxəssis, müəlliflərlə əlaqələrin yaradılması. Kreativ 

biznes və mədəniyyət sənayesi ilə bağlı vəsaitlərinin e-nəşrə hazırlanması, rəqəmsal 

kitabların elektron nəşri. Kreativ biznesinin iqtisadi-mədəni tərəflərinə aid, bu sahələr 

üzrə elmi-populyar ədəbiyyatların təbliğatı istiqamətində fəaliyyyətlərin təşkili. 

2. 10 elektron kitab hazırlamaq. İnternet resurslarında, elektron kitabxanalarda və sosial 

şəbəkələrdə Azərbaycanda kreativ biznes, mədəni sənayesinin inkişafına həsr olunmuş 

sahə ədəbiyyatlarının geniş ictimaiyyətə və oxuculara tanıtmaq məqsədilə "Kreativ 

Biznes Mərkəzi"nin (innovativ məsafəli tədris kursu, sosial şəbəkələrdə qrup və ayrıca 

mini e-kitabxana) yaratmaq və fəaliyyətinin təşkili. 

3. "Kreativ-mədəni biznes" mövzusunda populyar-kütləvi toplunun nəşri və yayımı 

nəzərdə tutulub. Kitab 50 səhifədən yuxarı, 400 tirajla çap olunacaq. 500 tirajla buklet 
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nəşri və yayımı layihə ideyalarının geniş ictimaiyyətə çatdırılmasına xidmət edəcək. 

Bakıda və Sumqayıtda geniş ictimaiyyət, gənclər və tələbələr arasında, müxtəlif 

qurumlarda tanıtım tədbirlərinin təşkili, dəyirmi masa və müzakirə materiallarının vizual 

formada hazırlanması planlaşdırılır.                                     . 

4. Kreativ biznesə aid e-kitabların virtual sərgisinin təşkili: sosial şəbəkələrdə, o 

cümlədən Feysbukda ayrıca səhifədə layihədə görülən işlərin tanıtımı və təbliği. Yeni 

resursun, silsilə e-kitabların hazırlanması, İnternetdə yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələrdə 

innovativ formalarda yayımının və genişləndirilməsi. İnternetdə və müxtəlif sosial 

şəbəkələrdə Azərbaycanda kreativ biznes sahələri vasitəsilə gəlir əldə olunmasını 

təşviq edən əsas metodları tanıtmaq və təbliğ etmək nəzərdə tutulur. 

5. TV və radiolarda, KİV-də, mətbuatda, İnternetdə, yeni mediada innovativ-kreativ 

təbliğat işlərinin, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində tanıtım tədbirlərinin keçirilməsi, PR 

aksiyalarının təşkili, Feysbukda layihədə görülən işlərin, eləcə də başqa sosial 

şəbəkələrdə e-kitabların yayılması üçün kreativ-innovativ fəaliyyətlərin qurulması, 

layihənin sonrakı mərhələsinin hazırlanması, monitorinqini keçirilməsi və nəticələrini 

qiymətləndirilməsi, KİV-də media-aksiyaların təşkili görüləcək işlər sırasındadır. 
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Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində İnnovasiyalar 

Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 

rəhbər tutaraq, ―Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyinin tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyinin yaradılması haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 6 noyabr tarixli 325 nömrəli Fərmanının icrası ilə 

əlaqədar qərara alıram: 

1. ―Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyinin tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyinin Nizamnaməsi‖ təsdiq edilsin (əlavə 

olunur). 

2. ―Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyinin tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyinin Strukturu‖ təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

3. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyinin (bundan sonra – 

Agentlik) ilkin nizamnamə fondu 500 000 (beş yüz min) manatdır və dövlət büdcəsi 

vəsaiti hesabına formalaşdırılır. 

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

4.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana 

uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

4.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu 

Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat versin; 

4.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 

uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 
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4.4. ―Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyinin tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyinin yaradılması haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 6 noyabr tarixli 325 nömrəli Fərmanının 6.4-cü 

bəndinə uyğun olaraq Agentliyin balansına verilən dövlət əmlakının qiymətləndirilərək 

Agentliyin nizamnamə fondunda nəzərə alınması üçün müvafiq təkliflərini üç ay 

müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

4.5. innovasiya fəaliyyətinə təsir edəcək normativ hüquqi aktlar hazırlanarkən bu 

Fərmanın 6-cı hissəsinin icrasını nəzarətdə saxlasın; 

4.6. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

5. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi: 

5.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində innovasiya fəaliyyətinin 

dəstəklənməsi məqsədilə xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların 

maliyyələşdirdikləri proqramların (layihələrin) əlaqələndirilməsini həyata keçirsin; 

5.2. bu Fərmanın 6-cı hissəsində göstərilən normativ hüquqi aktların 

razılaşdırılması ilə bağlı tədbirlər görsün; 

5.3. Agentliyin vəsaitindən istifadə qaydasının layihəsini bir ay müddətində 

hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 

6. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının 

(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər və dövlət adından 

yaradılan publik hüquqi şəxslər hazırladıqları innovasiya fəaliyyətinə təsir edəcək 

normativ hüquqi aktların normayaratma orqanına təqdim edilməzdən əvvəl ―Normativ 

hüquqi aktlar haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun 46-cı 

maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi ilə razılaşdırılmasını təmin etsinlər. 

7. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Fərmanın 3-cü hissəsində 

göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin. 

8. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Fərmana 

uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 

məlumat versin. 

  

İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
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Bakı şəhəri, 22 fevral 2019-cu il 

                     № 545 

  

 

 

  

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2019-cu il 22 fevral tarixli 545 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmişdir 

  

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində İnnovasiyalar 

Agentliyinin 

 

NİZ AMN AMƏSİ  

  

1. Ümumi müddəalar 

  

1.1. Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyinin (bundan sonra – Nazirlik) tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyi (bundan sonra 

– Agentlik) innovasiya fəaliyyəti, yerli sahibkarlıq subyektlərinə müasir texnologiyaların 

və texnoloji həllərin əldə olunmasına yardım göstərilməsi və onların transferinin təşkili, 

innovasiyayönümlü elmi tədqiqatların dəstəklənməsi, innovativ layihələrin (o cümlədən 

startapların) təşviq edilməsi, onların qrant, güzəştli kredit və nizamnamə kapitalına 

sərmayə (o cümlədən vençur maliyyələşməsi) ilə maliyyələşdirilməsi, innovasiya 

təşəbbüskarlığının təbliği sahəsində (bundan sonra – müvafiq sahə) fəaliyyət göstərən, 

nəzarəti və tənzimlənməni həyata keçirən publik hüquqi şəxsdir. 

1.2. Agentlik öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, bu Nizamnaməni, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin digər fərmanlarını, həmçinin sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, digər normativ hüquqi aktları rəhbər tutur. 
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1.3. Agentlik öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən 

dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə, beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları ilə, 

digər hüquqi və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir. 

1.4. Agentlik ümumdövlət və ictimai əhəmiyyət daşıyan fəaliyyətlə məşğul olur. 

Agentlik bu Nizamnamədə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər. 

1.5. Agentliyin müstəqil balansı, əmlakı, xəzinə və bank hesabları, öz adı həkk 

olunmuş möhürü, müvafiq ştampları və blankları vardır. 

1.6. Qanuna uyğun olaraq, Agentliyin əqdlər bağlamaq, öz adından əmlak və 

qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək və həyata keçirmək hüququ, həmçinin vəzifələri 

vardır. Agentlik məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh qismində çıxış edə bilər. 

1.7. Agentlik Bakı şəhərində yerləşir. 

  

2. Agentliyin fəaliyyətinin məqsədi və fəaliyyət istiqamətləri 

  

2.1. Agentliyin fəaliyyətinin məqsədi biliyə və innovasiyaya əsaslanan iqtisadiyyat 

qurmaq, innovasiya mühitini yaxşılaşdırmaq, innovasiya potensialından səmərəli istifadə 

etmək, innovasiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi sistemini təkmilləşdirmək, müvafiq 

institusional dəstək mexanizmlərini formalaşdırmaq, innovativ elmi tədqiqatların və 

layihələrin ölkə iqtisadiyyatında rolunun və rəqabət qabiliyyətinin artırılması əsasında 

dayanıqlı inkişafı təmin etmək, innovativ inkişaf sahəsində səmərəliliyi artırmaq, 

sahibkarlığın və cəmiyyətin mənafeyi üçün elm əsaslı innovasiyaları təşviq etmək və 

müvafiq sahədə fəaliyyət göstərməkdir. 

2.2. Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır: 

2.2.1. müvafiq sahənin inkişafını təmin etmək; 

2.2.2. müvafiq sahədə dövlət siyasətinin formalaşmasında iştirak etmək; 

2.2.3. müvafiq sahədə tənzimləməni və qüvvədə olan qanunvericiliyə əməl 

edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək; 

2.2.4. yerli sahibkarlıq subyektlərinə müasir texnologiyaların və texnoloji həllərin 

əldə olunmasına yardım göstərmək və onların transferini təşkil etmək (həyata 

keçirmək); 

2.2.5. müvafiq sahədə fəaliyyət üzrə aidiyyəti dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq 

etmək, yeni təkliflərin işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək; 

2.2.6. innovasiyayönümlü elmi tədqiqatları, innovativ ideya və layihələri 

dəstəkləmək; 
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2.2.7. innovasiya fəaliyyətini, innovativ layihələri (o cümlədən startapları), 

innovasiya təşəbbüskarlığını təşviq etmək; 

2.2.8. ―Made in Azerbaijan‖ brendi ilə innovativ və yüksək texnoloji məhsul 

istehsalına və xidmətlərin göstərilməsinə təkan vermək, habelə mövcud yerli brendlərin 

beynəlxalq arenaya çıxmasına şərait yaratmaq; 

2.2.9. Azərbaycan Respublikasının ərazisində innovativ sahibkarlığın və yüksək 

texnologiyaların inkişafı üçün yerli və xarici müəssisələr, dövlət, qeyri-hökumət 

təşkilatları və özəl təşkilatlar ilə əməkdaşlıq etmək; 

2.2.10. müvafiq sahədə dövlət-özəl tərəfdaşlıq layihələrini təşkil etmək və həyata 

keçirmək; 

2.2.11. bu Nizamnamədə müəyyən edilən digər istiqamətlərdə fəaliyyət 

göstərmək. 

  

3. Agentliyin vəzifələri və hüquqları 

  

3.1. Bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq 

Agentliyin vəzifələri aşağıdakılardır: 

3.1.1. müvafiq sahədə qanunvericilik aktlarının, inkişaf konsepsiyalarının və 

məqsədli proqramların hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək; 

3.1.2. ölkədə innovasiya siyasətini dəstəkləmək və onun inkişafını təmin etmək; 

3.1.3. ölkədə ideyaların məhsula çevrilərək bazara çıxarılmasına xidmət edən 

dinamik innovativ sistemin qurulmasını təmin etmək və onu idarə etmək; 

3.1.4. müvafiq sahədə investisiya mühitini təhlil etmək və onun 

təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər vermək; 

3.1.5. yerli sahibkarlıq subyektlərinə müasir texnologiyaların və texnoloji həllərin 

əldə olunmasında yardım göstərmək və onların transferini təşkil etmək, bu məqsədlərlə 

əqdlər bağlamaq; 

3.1.6. innovasiyayönümlü elmi tədqiqatlara, onların kommersiyalaşdırılmasına 

maliyyə və təşkilati dəstək göstərmək; 

3.1.7. innovativ inkişaf ilə bağlı qlobal meyilləri təhlil etmək, müvafiq sahədə 

proqnozlar hazırlamaq və prioritetlər üzrə təkliflər vermək; 

3.1.8. ölkədə innovasiya təşəbbüskarlığını və yaradıcılığını təbliğ etmək; 

3.1.9. ölkədə innovasiya sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət və özəl qurumların 

beynəlxalq təşkilatlarla tərəfdaşlığını təşviq etmək və genişləndirmək; 
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3.1.10. ölkənin davamlı inkişaf məqsədlərindən irəli gələn məsələlərin innovativ 

həlli üçün dövlət sifarişləri formalaşdırmaq və onların həyata keçirilməsinə müsabiqə 

yolu ilə yerli icraçıları, o cümlədən startapları cəlb etmək; 

3.1.11. innovasiyalarla bağlı beynəlxalq reytinqlərdə ölkənin mövqeyinin 

yaxşılaşdırılmasına dair təkliflər vermək və tədbirlər görmək; 

3.1.12. innovasiya fəaliyyətini təşkil etmək və inkişaf etdirmək məqsədilə 

innovasiya infrastrukturunun əsas elementləri olan fondların, texnologiyalar parklarının, 

inkubatorların, innovasiya mərkəzlərinin, tədqiqat və araşdırma mərkəzlərinin, 

laboratoriyaların, texnologiya və biliklər transferi mərkəzlərinin və digər təsisatların 

(infrastrukturun) yaradılması ilə bağlı təkliflər vermək, onları təsis etmək, yaradılmasını 

maliyyələşdirmək və onların fəaliyyətində iştirak etmək; 

3.1.13. rəqəmsal transformasiya məqsədli məhsul və xidmətləri 

müəyyənləşdirmək, robot və bulud texnologiyalarına, irihəcmli məlumatların emalına, 

süni intellektə əsaslanan həlləri dəstəkləmək; 

3.1.14. yeni nəsil innovatorların yetişdirilməsi, onların təcrübə və tədqiqat 

bacarıqlarının yüksəldilməsi məqsədilə müddətli, tam və ya qismən maliyyələşdirilən 

fərdi proqramlar üçün müsabiqələr elan etmək, bununla əlaqədar yerli və xarici təhsil 

müəssisələri ilə və xarici şirkətlərlə danışıqlar aparmaq; 

3.1.15. müvafiq sahə ilə bağlı ali təhsil müəssisələrinin elmi tədqiqat 

infrastrukturunun formalaşdırılmasını tam və ya qismən maliyyələşdirmək; 

3.1.16. yeni texnologiyaların yerli iqtisadiyyata inteqrasiyası üzrə layihələri 

bilavasitə həyata keçirmək və ya maliyyələşdirmək; 

3.1.17. innovativ layihələri araşdırmaq, onların iqtisadi səmərəliliyini, ixrac 

yönümlüyünü, rəqabət qabiliyyətliyini qiymətləndirmək və investisiyalar cəlb etmək; 

3.1.18. innovativ layihələri (o cümlədən startapları) qrant, güzəştli kredit və 

nizamnamə kapitalına sərmayə (o cümlədən vençur maliyyələşməsi) vasitəsilə 

maliyyələşdirmək; 

3.1.19. ölkədə innovasiya fəaliyyətinə investisiyaların cəlb edilməsi üçün təşviqat 

və danışıqlar aparmaq; 

3.1.20. innovativ elmi-texniki ideyaların, texnoloji və mühəndis həllərin axtarışı, 

tətbiqi imkanlarının yoxlanılması və müşayiət edilməsi istiqamətində tədbirlər görmək; 

3.1.21. innovativ elmi-texniki ideyaların, texnoloji və mühəndis həllərin layihə 

mərhələsinə çatdırılmasını və onların maliyyələşdirilməsini təmin etmək; 

3.1.22. innovativ layihələr (o cümlədən startaplar), innovativ məhsul və xidmətlər 

üzrə əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması və əldə edilməsi istiqamətində tədbirlər 
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görmək, innovativ ideyaların patentləşdirilməsini və əqli mülkiyyət hüquqları 

obyektlərinin dövlət qeydiyyatını dəstəkləmək; 

3.1.23. müvəkkil banklar və bank olmayan kredit təşkilatları vasitəsilə Agentliyin 

vəsaiti hesabına güzəştli maliyyə resurslarından istifadə imkanını təmin etmək; 

3.1.24. Agentliyin vəsaiti hesabına güzəştli kreditlərin alınması üçün investisiya 

layihələrinin tərtib olunmasına dair minimal tələbləri, müsabiqə şərtlərini və investisiya 

layihələrinin qiymətləndirilmə meyarlarını müəyyən etmək və bunları informasiya 

ehtiyatlarında açıqlamaq; 

3.1.25. innovativ layihələrin, texnologiyaların, xidmətlərin, maliyyələşdirilmiş elmi 

tədqiqatların ictimaiyyət üçün açıq reyestrini yaratmaq və aparmaq; 

3.1.26. Agentliyin maliyyələşdirilməsi hesabına həyata keçiriləcək və ya keçirilən 

layihələrin icrasının bütün mərhələlərində ekspertizasını aparmaq; 

3.1.27. innovativ sahibkarlığın, sağlam rəqabətin və əmtəə bazarının inkişafını, 

yeni iş yerlərinin yaradılmasını təmin edən sahəvi və regional proqramların və 

investisiya layihələrinin işlənib hazırlanmasında, həyata keçirilməsində, 

infrastrukturunun formalaşmasında iştirak etmək; 

3.1.28. Agentliyin ayırdığı vəsaitdən təyinatı üzrə istifadə olunmasına nəzarət 

etmək, həmin vəsaitdən təyinatı üzrə istifadə edilmədikdə, maliyyələşdirilmənin 

dayandırılması və ayrılmış vəsaitin geri qaytarılması üçün tədbirlər həyata keçirmək; 

3.1.29. yeni ideya və innovasiya fəaliyyəti subyektləri, ali təhsil müəssisələri ilə 

sahibkarlar arasında əlaqələndirici rolunda çıxış etmək və bu məqsədlə sahibkarlara 

məsləhət-ekspert xidmətləri göstərmək; 

3.1.30. əməkdaşlıq etdiyi istedadlı gənclərin, gənc mütəxəssislərin və alimlərin 

məlumat bankını yaratmaq; 

3.1.31. ali və digər təhsil müəssisələri, dövlət, qeyri-hökumət təşkilatları və özəl 

təşkilatlar nəzdində hüquqi şəxs yaratmadan innovasiya fəaliyyətinə başlayan şəxslər 

və startaplar üçün ilkin zəruri infrastruktur və əlverişli şəraitin yaradılması məqsədilə 

əməkdaşlıq haqqında müqavilələr və anlaşma memorandumları (niyyət protokolları) 

imzalamaq, həmin müqavilə və memorandumlarda (protokollarda) nəzərdə tutulmuş 

tədbirlərin yerinə yetirilməsini və maliyyə vəsaitinin ayrılmasını təmin etmək; 

3.1.32. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi hallarda 

texnoparkların idarəedici təşkilatı funksiyalarını yerinə yetirmək; 

3.1.33. innovativ layihələrlə bağlı fiziki və hüquqi şəxslərə ödənişli xidmətlər 

(biznes strategiyalarının hazırlanması və icrasına nəzarət, risk təhlili, təlimlərin təşkili, 

layihələrin icrasının monitorinqinin aparılması və hesabatların hazırlanması, layihə 
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heyətinə ixtisaslı, təlim keçmiş və təcrübəli əməkdaşların cəlb edilməsi, informasiya 

texnologiyaları infrastrukturu və proqram təminatı dəstəyi) göstərmək; 

3.1.34. müqavilə əsasında səmərəliliyin artırılması, xərclərə qənaət edilməsi və 

biznes proseslərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə təşkilatlarda texnoloji audit aparmaq 

və innovasiyaların tətbiqi üzrə ehtiyacları müəyyənləşdirmək; 

3.1.35. xarici istedadlı innovatorları və yüksək potensialı olan innovativ ideya 

sahiblərini, innovativ tədqiqatçıları ölkəyə cəlb etmək; 

3.1.36. startaplara müvafiq sahə ilə bağlı beynəlxalq elmi nəşrlərlə tanışolma 

imkanını təmin etmək; 

3.1.37. innovativ layihələrin həyata keçirilməsi üçün yüksək texnoloji infrastruktur 

(avadanlıq, qurğu, cihaz, alət, təchizat vasitələri və s.) əldə etmək, öz hesabına 

yüksəkixtisaslı işçi heyəti cəlb etmək, xərcləri qarşılamaq; 

3.1.38. müvafiq sahədə elektron xidmətləri ―Dövlət orqanlarının və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron 

xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq 

təşkil etmək; 

3.1.39. Agentliyin fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan müraciətlərə ―Vətəndaşların 

müraciətləri haqqında‖, ―İnzibati icraat haqqında‖ və ―İnformasiya əldə etmək haqqında‖ 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq baxmaq və qanunla müəyyən 

edilmiş qaydada tədbirlər görmək; 

3.1.40. kargüzarlığı və vətəndaşların qəbulunu müvafiq normativ hüquqi aktların 

tələblərinə uyğun təşkil etmək, Agentlik əməkdaşlarının əlavə təhsili və peşəkarlığının 

yüksəldilməsi üçün tədbirlər görmək; 

3.1.41. Agentliyə ayrılan büdcə vəsaitindən, kreditdən, qrantdan və digər maliyyə 

vəsaitindən təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək; 

3.1.42. dövlət və kommersiya sirrinin, habelə məxfilik rejiminin qorunması üçün 

tədbirlər görmək; 

3.1.43. Agentliyin informasiya təminatını təşkil etmək və onun təhlükəsizliyini 

təmin etmək; 

3.1.44. öz fəaliyyəti haqqında əhalinin məlumatlandırılmasını, internet saytının 

yaradılmasını, malik olduğu və siyahısı ―İnformasiya əldə etmək haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan ictimai informasiyanın 

həmin saytda yerləşdirilməsini və bu informasiyanın daim yenilənməsini təmin etmək; 
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3.1.45. Agentliyin strukturunun və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər 

görmək; 

3.1.46. müvafiq sahədə peşəkar mütəxəssislərin hazırlanması və tədris 

proqramlarının tərtibi ilə bağlı təkliflər vermək və onların həyata keçirilməsində iştirak 

etmək; 

3.1.47. innovativ layihələr çərçivəsində elmi araşdırmaların həyata keçirilməsi ilə 

əlaqədar təqaüd proqramları elan etmək; 

3.1.48. müvafiq sahədə layihələrə informasiya dəstəyi göstərmək; 

3.1.49. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin aktları ilə müəyyən edilmiş digər vəzifələri həyata keçirmək. 

3.2. Öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün Agentliyin aşağıdakı hüquqları vardır: 

3.2.1. müvafiq sahədə normativ hüquqi aktın layihəsinin qəbul olunması, aktda 

dəyişikliklər edilməsi, aktın şərh edilməsi, qüvvəsinin dayandırılması və ya ləğv edilməsi 

haqqında aidiyyəti üzrə təklif vermək; 

3.2.2. Agentliyə maliyyə vəsaiti cəlb etmək və bu məqsədlə əqdlər bağlamaq; 

3.2.3. müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada öz fəaliyyətinə cəlb etmək; 

3.2.4. Agentliyin məqsədlərinə uyğun olan layihələrin maliyyələşdirilməsi 

məsələsini həll etmək; 

3.2.5. birgə layihələrə cəlb olunan xarici investisiyaların qorunmasına təminat 

vermək; 

3.2.6. fəaliyyət məqsədlərinə uyğun olaraq qiymətli kağızlar əldə etmək və onları 

idarə etmək, investisiya fondları və ya digər təşkilatlar yaratmaq; 

3.2.7. müvəkkil banklar və bank olmayan kredit təşkilatları vasitəsilə Agentliyin 

vəsaiti hesabına güzəştli maliyyə resurslarından istifadə imkanını genişləndirmək; 

3.2.8. Agentliyin müəyyən etdiyi qaydada innovativ elmi tədqiqatları dərc etmək; 

3.2.9. təsərrüfat cəmiyyətləri yaratmaq və ya onlarda iştirak etmək; 

3.2.10. vəzifələrinin icrası ilə bağlı əqdlər bağlamaq və bu cür əqdlərin icrasını 

təmin etmək; 

3.2.11. Agentliyin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən layihələrdə vəsaitin təyinatı 

üzrə istifadə olunmasına nəzarət etmək məqsədilə monitorinqlər aparmaq; 

3.2.12. inkubasiya, kovörkinq, akselerasiya, mentorluq, biznes plan hazırlanması, 

biznesin təsis edilməsi prosedurlarının və bazar araşdırmalarının aparılması, fəaliyyətin 

genişləndirilməsi, investorlarla əlaqələrin qurulması, sifarişçilərin tapılması, marketinq, 

məsləhət, informasiya, ekspert xidmətləri göstərmək; 
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3.2.13. Agentliyin fəaliyyətini təbliğ etmək; 

3.2.14. daxili və xarici investisiyaların müvafiq sahəyə cəlb edilməsi və onlardan 

səmərəli istifadə olunması ilə bağlı tədbirlər görmək; 

3.2.15. beynəlxalq təşkilatlarla, xarici dövlətlərin aidiyyəti dövlət orqanları 

(qurumları), investisiya fondları ilə əməkdaşlıq etmək, xarici dövlətlərin müvafiq 

təcrübəsini öyrənmək; 

3.2.16. müvafiq sahədə beynəlxalq müqavilələrə Azərbaycan Respublikasının 

tərəfdar çıxması barədə təkliflər vermək; 

3.2.17. fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlərlə bağlı araşdırmalar aparmaq, işçi 

qruplar və komissiyalar yaratmaq; 

3.2.18. dövlət orqanlarına və qurumlarına, yerli özünüidarəetmə orqanlarına, 

hüquqi və fiziki şəxslərə zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək və onlardan 

belə məlumatları (sənədləri) almaq; 

3.2.19. fəaliyyət istiqamətləri üzrə rəy və təkliflər vermək, təhlillər və 

ümumiləşdirmələr aparmaq, analitik materiallar hazırlamaq; 

3.2.20. Agentliyin fəaliyyəti ilə bilavasitə əlaqədar olan konfrans, forum, seminar, 

sərgi və digər bu kimi tədbirlər təşkil etmək və onlarda iştirak etmək; 

3.2.21. əməkdaşlarını dövlət təltiflərinə və digər mükafatlara təqdim etmək, onların 

həvəsləndirilməsi üçün tədbirlər görmək; 

3.2.22. xüsusi bülletenlər və digər nəşrlər buraxmaq; 

3.2.23. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə müəyyən edilmiş digər 

hüquqları həyata keçirmək. 

  

4. Agentliyin idarə edilməsi 

  

4.1. Agentlik öz fəaliyyətində və idarəetmədə mütərəqqi korporativ idarəetmə 

standartlarını tətbiq edir. 

4.2. Agentliyi İdarə Heyəti idarə edir. 

4.3. İdarə Heyəti Agentliyə rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirir. İdarə Heyətinin 

tərkibi üç nəfərdən – Azərbaycan Respublikası nəqliyyat, rabitə və yüksək 

texnologiyalar nazirinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifəyə 

təyin və vəzifədən azad etdiyi İdarə Heyətinin sədrindən və digər iki üzvündən ibarətdir. 

4.4. İdarə Heyətinin sədri müvəqqəti olmadıqda, onun səlahiyyətlərinin icrasını 

İdarə Heyəti sədrinin müəyyən etdiyi İdarə Heyətinin digər üzvü həyata keçirir. 

4.5. İdarə Heyəti aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir: 
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4.5.1. təsisçinin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün təsisçiyə təkliflər vermək 

və sənədlər (o cümlədən Agentliyin maliyyə hesabatını və fəaliyyətinə dair illik hesabatı) 

təqdim etmək; 

4.5.2. Agentliyin inkişaf istiqamətlərinə dair Nazirliyə təkliflər vermək, strateji 

məqsəd və planlarını müəyyən etmək; 

4.5.3. Agentliyin fəaliyyətinə nəzarət etmək; 

4.5.4. Agentliyin fəaliyyətini təşkil etmək; 

4.5.5. Agentliyin Aparatının strukturunu və işçilərinin say həddini təsdiq etmək 

üçün Nazirliyə təkliflər vermək, əməkhaqqı fondunu və işçilərin əməkhaqlarını təsdiq 

etmək, Agentliyin əldə etdiyi vəsait (dövlət büdcəsindən və dövlətə məxsus digər 

fondlardan ayrılan vəsait istisna olmaqla) hesabına işçilərə əlavə ödənilən 

həvəsləndirmə sistemini müəyyənləşdirmək; 

4.5.6. Nazirliyin razılığı ilə Agentliyin təsərrüfat cəmiyyətlərinin yaradılması və ya 

onlarda iştirakı, həmçinin Agentliyin idarə, filial və nümayəndəliklərinin yaradılması 

barədə qərar qəbul etmək; 

4.5.7. Agentliyin maliyyə planlaşdırmasını və büdcəsini təsdiq etmək; 

4.5.8. Agentliyin fəaliyyətinə dair daxili qaydaları (o cümlədən maraqlar 

münaqişəsinin istisna olunması qaydasını), habelə idarə, filial və nümayəndəliklərinin 

əsasnamələrini, törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərinin nizamnamələrini təsdiq etmək; 

4.5.9. Agentliyin fəaliyyətinə dair illik hesabatı dinləmək; 

4.5.10. bu Nizamnamə ilə müəyyən edilən vəzifələrin icrası üzrə görülmüş işlərə 

dair Nazirliyin müəyyən etdiyi müddətlərdə və qaydada Nazirliyə hesabatlar təqdim 

etmək; 

4.5.11. Agentliyin kənar auditorunu təyin etmək və audit hesabatını qəbul etmək; 

4.5.12. Agentliyin kənar auditorunun yoxlamalarının, habelə digər yoxlamaların 

nəticələrinə dair tədbirlər görmək; 

4.5.13. daxili audit bölməsi yaradıldığı halda, Agentliyin daxili audit bölməsinin 

fəaliyyətinə nəzarət etmək və fəaliyyətinə dair hesabatlar almaq, habelə onun üzvlərini 

vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etmək; 

4.5.14. Nazirliyin razılığı ilə Agentliyin xalis aktivlərinin dəyərinin 25 faizindən artıq 

məbləğdə olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin) və aidiyyəti şəxslə dəyəri Agentliyin 

aktivlərinin 5 faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması haqqında qərar 

qəbul etmək; 

4.5.15. aidiyyəti şəxslə dəyəri Agentliyin aktivlərinin 5 faizədək hissəsini təşkil 

edən əqdin bağlanması haqqında qərar qəbul etmək; 
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4.5.16. Agentliyin strateji məqsədlərinin və planlarının, habelə büdcəsinin icrasına 

nəzarət etmək; 

4.5.17. Agentliyə ayrılan büdcə vəsaitindən, kreditdən, qrantdan və digər maliyyə 

vəsaitindən təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək; 

4.5.18. İdarə Heyəti üzvlərinin müraciətlərinə baxmaq və qərar qəbul etmək; 

4.5.19. müvafiq sahədə normativ hüquqi aktın layihəsinin qəbul olunması, aktda 

dəyişikliklər edilməsi, aktın şərh edilməsi, qüvvəsinin dayandırılması və ya ləğv edilməsi 

haqqında aidiyyəti üzrə təklif vermək; 

4.5.20. İdarə Heyəti sədrinin səlahiyyətlərinə aid edilməyən bütün digər məsələlər 

barədə qərar vermək. 

4.6. İdarə Heyətinin iclası ayda bir dəfədən az olmayaraq çağırılır. İdarə Heyətinin 

iclaslarının keçirilməsi təşəbbüsü ilə İdarə Heyətinin üzvü çıxış edir. İdarə Heyətinin 

iclasları üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. İdarə Heyətinin iclasında, 

hər üzvün bir səsi olmaqla, qərarlar açıq səsvermə yolu ilə sadə səs çoxluğu ilə qəbul 

edilir. Səsvermə zamanı üzvlərin bitərəf qalmasına icazə verilmir. Səslərin sayı bərabər 

olduqda, İdarə Heyəti sədrinin (və ya onu əvəz edən digər üzvün) səsi həlledicidir. İdarə 

Heyəti üzvlərinə iclasın keçiriləcəyi yer və vaxt, habelə gündəliyə daxil edilmiş məsələlər 

barədə iclasa azı 3 (üç) iş günü qalmış, zəruri sənədlər əlavə edilməklə yazılı məlumat 

verilir. İclasın gündəliyinə İdarə Heyətinin hər hansı üzvünün maraqlarına toxunan 

məsələ çıxarıldıqda, həmin üzv bununla bağlı maraqları haqqında ətraflı məlumat 

verməli, bu məsələnin müzakirəsində və həmin məsələyə dair səsvermədə iştirak 

etməməlidir. Gündəliyə daxil edilməmiş və ya tələb olunan aidiyyəti sənədləri iclasdan 

qabaq təqdim edilməmiş məsələlər barədə, bütün iştirakçı üzvlərin razılıq verdiyi hallar 

istisna olmaqla, qərar qəbul edilə bilməz. 

4.7. İdarə Heyətinin sədri: 

4.7.1. Agentliyin cari fəaliyyətinə rəhbərlik edir və onu təmsil edir; 

4.7.2. İdarə Heyətinin fəaliyyətini təşkil edir, iclaslarının gündəliyini 

müəyyənləşdirir və iclaslarına sədrlik edir; 

4.7.3. öz təşəbbüsü ilə, İdarə Heyətinin digər üzvünün təşəbbüsü ilə İdarə 

Heyətinin iclaslarını çağırır; 

4.7.4. öz təşəbbüsü ilə, habelə İdarə Heyətinin hər hansı bir üzvünün xahişi 

əsasında digər şəxsləri İdarə Heyətinin iclasında iştirak etməyə dəvət edir; 

4.7.5. Agentliyin fəaliyyətinin təşkili ilə əlaqədar icrası məcburi olan daxili 

sərəncam və əmrlər verir; 
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4.7.6. Agentliyin fəaliyyət istiqamətlərinə dair qəbul olunmuş aktların icrasını təşkil 

edir, yoxlayır və buna nəzarəti həyata keçirir; 

4.7.7. Agentliyin vəzifəli şəxslərinin qanunvericiliyə zidd olan qərarlarını ləğv edir; 

4.7.8. müəyyən edilmiş struktur, əməkhaqqı fondu və işçilərin say həddi daxilində 

Agentliyin Aparatının və digər struktur bölmələrinin strukturunu, ştat cədvəlini və xərclər 

smetasını təsdiq edir; 

4.7.9. Agentliyin işçilərinin vəzifə maaşlarının, vəzifə maaşlarına əlavələrin, 

mükafatların və digər ödənişlərin verilməsini əməkhaqqı fondu çərçivəsində təşkil edir; 

4.7.10. Agentliyin, o cümlədən onun idarə, filial və nümayəndəliklərinin, habelə 

tabeliyindəki digər qurumların işçilərinin (təsərrüfat cəmiyyətlərində isə yalnız 

rəhbərlərin) vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi, onlar barəsində həvəsləndirmə 

və intizam tənbehi tədbirləri görülməsi barədə qərarlar qəbul edir; 

4.7.11. Agentliyin əmlakından onun Nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş 

məqsədlərə uyğun istifadə olunmasına nəzarət edir; 

4.7.12. Agentliyin adından əməliyyatlar aparır, müqavilələr bağlayır və onların 

yerinə yetirilməsini təmin edir; 

4.7.13. Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı məşvərətçi komitələr və işçi 

qruplar yaradır; 

4.7.14. Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri üzrə dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin, 

habelə qanunla qorunan digər məlumatların mühafizəsi üçün zəruri tədbirlər görür; 

4.7.15. Agentlikdə kargüzarlıq və arxiv işinin aparılmasını təmin edir; 

4.7.16. Agentlikdə müraciətlərə baxılmanı və vətəndaşların qəbulunu təmin edir. 

4.8. İdarə Heyətinin üzvləri: 

4.8.1. İdarə Heyətinin səlahiyyətlərinə aid məsələlərin həllində iştirak edirlər; 

4.8.2. İdarə Heyətinin iclasının gündəliyi ilə və baxılması nəzərdə tutulmuş 

materiallarla əvvəlcədən tanış olurlar; 

4.8.3. İdarə Heyətinin qəbul ediləcək qərarlarına dair fikir bildirirlər; 

4.8.4. İdarə Heyətinin səlahiyyətlərinə aid məsələlərə onun iclaslarında baxmaq 

barədə təkliflər verirlər; 

4.8.5. İdarə Heyətinin qərarları, iclas protokolları ilə və digər sənədlərlə tanış 

olurlar. 

4.9. İdarə Heyətinin üzvləri onun iclaslarında baxılan məsələlərə qərəzsiz 

yanaşmalı, İdarə Heyəti üzvünün adına xələl gətirə biləcək hərəkətlərə və çıxışlara yol 

verməməlidirlər, həmçinin Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 49-cu 

maddəsində müəyyən edilmiş digər tələbləri yerinə yetirməlidirlər. 
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5. Agentliyin nizamnamə fondu, əmlakı və maliyyə fəaliyyətinin əsasları 

  

5.1. Agentliyin ilkin nizamnamə fondunun məbləği 500 000 (beş yüz min) 

manatdır. 

5.2. Agentliyin əmlakı nizamnamə fondundan, təsisçinin verdiyi əmlakdan, 

həmçinin dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitdən, fəaliyyətindən əldə olunmuş gəlirdən, 

ianələrdən, qrantlardan, cəlb edilən investisiyalardan və qanunla qadağan edilməyən 

digər vəsaitdən formalaşır. 

5.3. Agentlik öz əmlakından yalnız Nizamnaməsində müəyyən olunmuş 

məqsədlərə uyğun istifadə edir. Agentlik balansında olan dövlət əmlakına münasibətdə 

səlahiyyətlərini müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirir. 

5.4. Agentlik qanunla nəzərdə tutulmuş vergiləri və digər məcburi ödənişləri 

ödədikdən sonra Agentliyin, onun idarə, filial, nümayəndəliklərinin və təsərrüfat 

cəmiyyətlərinin, habelə tabeliyindəki digər qurumların fəaliyyətindən əldə edilmiş vəsait 

üzərində bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin icrası məqsədləri üçün 

sərəncam vermək hüququna malikdir. 

5.5. Agentliyin məhsullarının (malların, işlərin, xidmətlərin) qiymətləri tənzimlənən 

qiymətlərə (tariflərə) aid deyildir. 

  

6. Agentliyin fəaliyyətinə nəzarətin forması və əhatə dairəsi 

  

6.1. Agentliyin fəaliyyətinə nəzarəti Nazirlik, həmçinin bu Nizamnamə ilə müəyyən 

edilmiş qaydada İdarə Heyəti həyata keçirirlər. 

6.2. Agentliyin fəaliyyətinə dair illik hesabatı Nazirlik Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim edir. 

  

7. Agentlikdə uçot və hesabat 

  

7.1. Agentlik ―Mühasibat uçotu haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 

publik hüquqi şəxslər üçün müəyyən edilmiş qaydada mühasibat uçotu aparır, maliyyə 

hesabatlarını tərtib, təqdim və dərc edir. 

7.2. Agentlik ―Rəsmi statistika haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğun olaraq statistik hesabatları tərtib və təqdim edir. 
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7.3. Agentlik idarə, filial, nümayəndəlik və təsərrüfat cəmiyyətlərinin, habelə 

tabeliyindəki digər qurumların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılmasını təmin edir. 

7.4. Agentlik öz fəaliyyətinin müstəqil surətdə yoxlanılması üçün kənar auditor cəlb 

edir. 

  

8. Agentliyin ləğvi və yenidən təşkili 

  

Agentliyin ləğvini və yenidən təşkilini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

həyata keçirir. 

  

  

 

 

  

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2019-cu il 22 fevral tarixli 545 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmişdir 

  

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin 

tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyinin Strukturu 

  

1. Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyinin tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyinin Aparatı. 

2. Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyinin tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyinin filialları. 

3. Yüksək Texnologiyalar Mərkəzi, İnnovasiya Mərkəzi, laboratoriyalar, 

inkubatorlar. 

 

 

http://www.e-qanun.az/framework/41539 

 

 

http://www.e-qanun.az/framework/41539
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Azərbaycanda sosial turizmin inkişafı problemləri 

 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Məqalədə Azərbaycanda sosial turizmin inkişafının əsas mərhələləri və müasir vəziyyəti 

nəzərdən keçirilmiş, bu isə həmin sahədə mövcud olan əsas problemləri aşkar etməyə, 

respublikada sosial turizmin inkişafının əsas yollarını və perspektivlərini əsaslandırmağa 

imkan vermişdir. Sosial turizmin təşkilati strukturunda islahatlar vasitəsilə onun dövlət 

tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər xülasə edilmişdir. 

Cəmiyyətin inkişafının müasir mərhələsində dünya təsərrüfat sisteminin dinamik inkişaf 

edən mühüm sahələrindən biri kimi turizmin sosial-iqtisadi əhəmiyyəti artmaqdadır. 

Turizmin inkişafı həm bütövlükdə dövlət üçün, həm də onun ayrı-ayrı regionları üçün 

böyük əhəmiyyətə malikdir. Multiplikativ iqtisadi effektə malik olan turizm ümumi daxili 

məhsulun (ÜDM) formalaşmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir və əhalinin həyat 

keyfiyyətinin artırılmasına yönəlmişdir. ―Azərbaycan-2020: gələcəyə baxış‖ İnkişaf 

Konsepsiyasında və respublikanın sosial-iqtisadi inkişafına dair digər proqram 

sənədlərində vurğulanır ki, turizm milli iqtisadiyyatın ekoloji baxımdan təhlükəsiz və 

iqtisadi cəhətdən əlverişli sahəsi, ölkənin innovasiyalı inkişafının mühüm tərkib 

hissəsidir [1-6].  

Dünya ölkələrinin əksəriyyətində iqtisadiyyatın ən böyük, yüksək gəlirli və ən 

dinamik sahələrindən biri olan turizm milli mədəniyyətin stimullaşdırılmasında mühüm 

rol oynayır, ölkəsi vətəndaşlarının rifahının yüksəldilməsinə imkan yaradır, turizm 

bazarının müxtəlif seqmentləri üçün resurslar ayrılmasını bu hədəfə tabe edir. Dünya 

üzrə investisiyaların təxminən 7%-i, hər 16-cı iş yeri, dünya üzrə istehlak xərclərinin 

11%-i, bütün vergi daxilolmalarının 5%-i turizm sferasının payına düşür [16]. 

Bu statistik məlumatlar dünyada turizm sənayesinin fəaliyyətinin birbaşa iqtisadi 

səmərəsini xarakterizə edir. İnkişaf etmiş turizm sənayesi ölkəyə valyuta axınının, 

həmçinin vergilər şəklində gəlirlərin artımına imkan yaradır. 

Eyni zamanda, turizmin istənilən növündə kommersiya başlanğıcı ilə yanaşı, bu 

məsələnin sosial tərəfini də vurğulamaq lazımdır: burada əsas obyekt insan və onun 
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istirahətə, gücünü və sağlamlığını qoruyub saxlamağa və bərpa etməyə ehtiyaclarının 

təmin olunmasıdır. 

Turizmin ayrıca bir növü olan sosial turizm özünəməxsus səciyyəvi 

xüsusiyyətlərə malikdir. 

Sosial turizmin əsas xüsusiyyəti – aztəminatlı insanların yaşını, onların səhhətini 

və sosial vəziyyətini nəzərə alaraq bu insanlara qayğı göstərilməsidir. Bu, insanların 

heysiyyətinə toxunmadan onların turizmdən bəhrələnmələri üçün effektiv imkanların 

yaradılması olaraq, cəmiyyətin öz vətəndaşları qarşısında vəzifəsinin real 

təcəssümüdur. 

Sosial turizm sferası məktəbli və tələbə gənclərdən başlamış, pensiyaçılara və 

əlillərə qədər vətəndaşların ən müxtəlif kateqoriyalarını əhatə edir. Aztəminatlı 

vətəndaşlar turizmin iştirakçılarının xüsusi qrupunu təşkil edirlər. 

Sosial turizmin maliyyələşdirilmə mənbələri sosial ehtiyaclar üçün dövlət və 

bələdiyyə büdcələrinin, o cümlədən sosial sığorta, sosial təminat və tibbi sığorta 

fondlarının vəsaitlərindən, həmçinin bankların turizm üçün yığım xarakterli 

əmanətlərindən, korporativ, dövlət və qarışıq xeyriyyə fondlarının vəsaitlərindən 

formalaşır. 

Sosial turizmin fərdi yanaşma əsasında həyata keçirilə bilməsinə baxmaya-raq, 

bu sahədə kollektiv və mütəşəkkil formalar üstünlük təşkil edir [11,17]. 

Turizm məhsullarının konkret istehlakçısı səviyyəsində sosial turizm – istirahət 

evlərinə və sanatoriyalarına pulsuz və güzəştli qiymətlərlə putyovkalar, xüsusi nəqliyyat 

tarifləri, vergi və gömrük güzəştləri formasında ifadə olunur. 

1990-cı ldə Manilada keçirilmiş Turizm üzrə Ümumdünya Konfransının 

Bəyannaməsində təsbit olunmuş müddəalara əsasən, ―Sosial turizm – elə bir hədəfdir 

ki, cəmiyyət özünün aztəminatlı vətəndaşları istirahət hüququndan istifadə edərkən 

onların xeyrinə bu hədəfə nail olmağa cəhd etməlidir‖. 

Müasir mərhələdə əksər ölkələrdə turizm yalnız elita üçün əlyetərli olan cah-

calaldan insanların zəruri sosial tələbatına, onların həyat tərzlinin tərkib hissəsinə 

çevrilmişdir. 

Sovet dövründə sovet milli turizminin demək olar ki, 80%-i və beynəlxalq turist 

mübadiləsinin 50%-i sosial turizmin payına düşürdü. Həmin dövrdə sosial turizmin əsas 
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xarakteristikası ondan ibarət idi ki, 80-ci illərin axırlarında SSRİ-də yaranmış turist 

xidmətinin təşəkkül tapmış strukturu sanatoriya-kurort müalicəsi və sağlamlaşdırma 

xarakterli istirahəti nəzərdə tuturdu. Burada xidmətlərin təqdim edilməsində 

standartlaşdırma, eyni zamanda tibbi xidmətin yüksək səviyyəsi təmin olunurdu. 

SSRİ-də sosial turizmin daha bir səciyyəvi xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, o, 

kütləvi istehlakçı üçün nəzərdə tutulurdu. Kütləvilik dotasiyaların sayəsində təmin 

olunurdu – bu, SSRİ-də sosial turizm kompleksinin əsas fərqləndirici xüsusiyyəti idi. 

Kapital qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsi üçün həmkarlar ittifaqının büdcə 

vəsaitlərindən, ictimai istehlak fondlarından istifadə olunur, dövlət sosial sığorta 

fondlarının, həmçinin müəssisələrin vəsaitləri cəlb edilirdi. 

Eyni zamanda etiraf etmək lazımdır ki, sovet dövründə bu sahədə müsbət 

məqamlarla yanaşı, çatışmazlıqlar da vardı. Turizm sahəsinin inkişafı üçün əhalinin 

şəxsi vəsaitləri zəif cəlb edilirdi. İstirahətin məzmun tərəfinin təkmilləşdirilməsinin 

ziyanına olaraq, yerləşdirilmə, ictimai iaşə, nəqliyyat və sair xidmətlərin hesabına plan 

göstəricilərini yerinə yetirmək cəhdlərinə üstünlük verilirdi. Bundan başqa, vəsaitlərin 

çoxsaylı müxtəlif idarələr üzrə pərakəndə halda paylanması məhsuldar qüvvələrin 

səmərəsiz istifadəsinə, resursların itkisinə gətirib çıxarırdı [10,11]. 

Obyektiv təhlil belə nəticə çıxarmağa əsas verir ki, bir neçə keçid ili ərzində 

Azərbaycanda turizmin kortəbii inkişafı sahibkarlardan başqa heç kəsə xeyir 

gətirməmiş, üstəlik, cəmiyyətə ziyan vurmuşdur, çünki valyuta xaricə gedirdi, yerli turizm 

məhsulları formalaşmamışdı. Turizm xidmətlərinin əhalinin çox hissəsi üçün əlyetərlilik 

dərəcəsinin azalması ilə əlaqədar, nəinki turizmin hədəf funksiyası – insanın biososial 

potensialının təkrar istehsalı, həm də milli və regional miqyaslarda turizmin iqtisadi 

funksiyaları yerinə yetirilmirdi. Bunun nəticəsində özəlləşdirmə prosesində turizm 

müəssisələrinin əksəriyyəti sırf kommersiya müəssisələrinə çevrildi, indi onların 

fəaliyyətinin əsas oriyentiri – mənfəət əldə etməkdir. 

Turizmə dövlət dəstəyinin olmadığı şəraitdə, turizmin yalnız kommersiya 

formaları və növləri özünü yaşada bilmişdir. Bu şəraitdə sovet dövrünə xas olan bir 

hadisə kimi sosial turizmin xüsusi çəkisi əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. 

Cəmiyyətin inkişafının mühüm amili olan sosial turizmə lazımınca diqqət 

yetirilməməsi bir çox neqativ sosial məqamlarla müşayiət olunur. 

Hazırda turizm xidmətlərinin ümumi strukturunda daxili turizmin rekreasiya 
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xidmətlərinin xüsusi çəkisi cüzi olub, təxminən 5% təşkil edir [7]. 

Nəqliyyat, qida məhsulları, müxtəlif xidmətlər üçün tariflərin daim artması, 

həmçinin turizm müəssisələrinə dotasiyaların dayandırılması, onların müxtəlif idarələr 

və fondlar tərəfindən kifayət qədər maliyyələşdirilməməsi nəticəsində potensial 

turistlərin sayı azalır. Respublika əhalisinin müəyyən hissəsinin gəlirlərinin artması 

turizm sahəsində xidmətlərin dəyərinin artması ilə ayaqlaşmır. Nəticədə respublika 

əhalisinin əsas sosial ehtiyacları sırasında istirahətə ehtiyac təmin olunmamış qalır. 

Əhalinin təxminən 80%-i turizmin sosial formalarının potensial müştəriləridir, 

təcrübədə isə bu insanlar turist firmalarının xidmətləri haqqında ümumiyyətlə 

fikirləşmədən, öz istirahətlərini yalnız müəyyən ―özfəaliyyət üsulu‖ ilə reallaşdırırlar [15]. 

Etiraf olunmalıdır ki, bu günədək Azərbaycanda, nə strateji xarakterli sənəd 

şəklində, nə də ki, pensiyaçılara, əlillərə və uşaqlara güzəştli turizm xidmətləri göstərən 

işlək mexanizm şəklində, sosial turizmin inkişafına dair yetkin bir proqram mövcud deyil. 

Qeyd edək ki, əhalinin bu qrupları üçün, tam yaxud qismən büdcədən 

maliyyələşdirilməklə, turizm marşrutlarının təşkilinə cəhdlər edilir, lakin, bu tədbirlər, bir 

qayda olaraq, birdəfəlik xarakter daşiyir, ya da ki, bu və ya digər əlamətdar hadisə və ya 

bayram münasibəti ilə keçirilir.  

 

İstirahətə olan ümumi tələbatın natamam ödənilməsi başqa problemlər yaradır. 

Əhalinin sağlamlığının profilaktikası, asudə vaxtın səmərəli istifadəsi, maariflənmə və 

mədəni ehtiyacların təmin olunması, fəal həyat tərzi keçirmək, şəxslərarası əlaqə 

imkanlarının azalması kimi ümumi problemlər və bir sıra başqa məsələlər bu 

qəbildəndir. Belə vəziyyətdə dövlət mühüm tənzimləyici və nəzarətçi rolu oynamalıdır. 

Respublikada genişmiqyaslı iqtisadi islahatlarla eyni vaxtda Azərbaycanda sosial 

turizmin yeni inkişaf mərhələsi başlanmışdır. Sosial turizmin bərpa edilməsi və 

yaradılması obyektiv olaraq, onun dövlət tənzimləməsinin təşkilində yeni yanaşmalar 

axtarışını şərtləndirir. 

Azərbaycan Respublikasında sosial turizmə böyük ehtiyac olmasına və onun 

inkişafının prioritetliyinə baxmayaraq, bu sahənin inkişafı üçün hələ təşkilati ilkin şərtlər 

yaradılmamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən 
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respublikada turizmin inkişafı sahəsində çox böyük iş aparılmasına baxmayaraq 

iqtisadiyyatın bu sahəsini idarəetmə mexanizmlərinin təsirliliyin artmasına ehtiyac 

duyulur [3]. 

Bizim fikrimizcə, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında sosial turizm üzrə 

xüsusi bölmə yaradılması sosial turizmin dövlət tənzimləməsinin yaxşılaşmasına xidmət 

edə bilər. 

Sosial turizm bölməsinin yaradılması daha məqsədyönlü və yaxşı 

əlaqələndirilmiş dövlət tənzimləmə sisteminə keçməyə, bu da öz növbəsində, respublika 

əhalisinin xeyli hissəsinin kütləvi istirahətini layiqincə təşkil etməyə imkan verəcək. Bu 

bölmənin fəaliyyəti daxili turizmin, vətəndaşların sosial baxımdan müdafiə olunmamış 

kateqoriyaları, ailələr, uşaqlar və gənclər arasında turizmin və turizm infrastrukturunun 

inkişafına, milli turizm müəssisələrinin maddi-texniki bazasının yenilənməsinə imkan 

yaradacaq. 

Turizmin inkişafı üzrə dünyada aparıcı mövqelər tutan ölkələrdə sosial tu-rizm 

sahəsində elmi araşdırmalar aparılmasına, o cümlədən marketinq, proqnozlaş-dırma, 

inkişafın iqtisadi amillərinin öyrənilməsi, turizmin bu növünün gələcək in-kişafı 

məsələlərinin müzakirəsinə böyük diqqət yetirilir. Bu əsasda sosial turizmin inkişafı 

konsepsiyaları, müvafiq proqramlar və layihələr işlənib hazırlanır [9,17]. 

Xarici təcrübəyə əsaslanaraq, dövlət proqramları çərçivəsində regionlarda sosial 

turizm sahəsində dövlət siyasətinin prioritetli istiqamətlərinin müəyyən edilməsi 

məqsədilə dövlətlə regionlar arasında müqavilələr tətbiq edilməsi məqsədəuyğundur. 

Belə müqavilələr dövlətin regionlarda sosial turizmin inkişafının prioritetli istiqamətlərini 

reallaşdırmasına, həmçinin sosial turizm infrastrukturunun inkişafı məqsədilə dövlət 

subsidiyalarının alınması üçün regional müsabiqələr keçirilməsini stimullaşdırmağa 

imkan verəcək [14]. 

Əvvəllər Azərbaycanda əhalinin geniş təbəqələri üçün xidmətləri təmin edən 

sosial turizm obyektlərinin əksəriyyəti hazırda faktiki olaraq öz fəaliyyətini 

dayandırmışdır. Turistlərin hərəkət məkanının daralması nəticəsində turizmin maddi 

bazası zəifləmiş, respublika əhalisinin sosial cəhətdən zəif təbəqələrinin muzeylərə, 

sərgi zallarına, teatrlara getmək, ölkənin mədəni-tarixi irsi ilə tanış olmaq imkanı 

azalmışdır. 

Bu maddi bazanı daha əvvəl yükləmiş turizm operatorları vətəndaşları xaricə 
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göndərməyə başlamışlar. İndi Azərbaycandan xaricə gedən turistlərin sayı daxili 

turistlərin sayından 10 dəfə çoxdur. Vergi xidmətinin məlumatına görə, hər il ölkədən 

turizm yolu ilə milyonlarla dollar aparılır və xaricdə yeni iş yerləri yaradılır [15]. 

Dünya Turizm Təşkilatının məlumatına görə, ölkələr üçün daxili və xarici turizmin 

rasional nisbəti 4:1 kimi olmalıdır, yəni istirahət üçün ölkə daxilində turist səfərlərinə 

çıxanların sayı eyni məqsədlə xaricə gedənlərin sayından 4 dəfə çox olmalıdır. 

Eyni zamanda, ölkədə turizm sahəsinin iqtisadiyyatında real vəziyyət az 

öyrənilmişdir. Dövlətin, turizm xidmətlərinin istehsalçılarının və istehlakçılarının iqtisadi 

maraqlarında istehsalçıların xeyrinə disbalans mövcuddur. Bu halda dövlətin iqtisadi 

maraqları həm turizm xidmətlərinin istehlakçılarının, həm də bu xidmətlərin 

istehsalçılarının iqtisadi maraqlarından geri qalır, istehsalçıların maraqları isə 

istehlakçıların maraqlarından üstün olur. 

2013-cü ildə Azərbaycanda daxili turist səfərlərində iştirak edənlərin sayı ölkə 

əhalisinin 10%-dən az olmuşdur, halbuki, hələ 2000-ci illərin ortalarında Fransada 

müvafiq göstərici 54%, Hollandiyada – 65%, İsveçdə – 75% olmuşdur. Daxili turizmin 

kəskin azalmasının səbəblərindən biri sosial turizmin zəif inkişaf etməsidir [7,15]. 

Azərbaycan Respublikasında sosial turizmin dirçəlişi və inkişafı – əhalinin əksər 

kateqoriyalarının həyat səviyyəsinin artımının əhəmiyyətli ilkin şərtidir. Təkcə varlı 

vətəndaşlar deyil, həm də bütün vətəndaşlar fəal və tamdəyərli istirahət etmək, milli və 

dünya miqyaslı mədəni dəyərlərdən bəhrələnmək imkanına malik olmalıdırlar. Amma 

bunun üçün turizm xidmətləri bazarına sosial istiqamət verilməlidir. 

Uşaqların, gənclərin, məktəbli və tələbələrin istirahətinin təşkili xüsusi diqqət 

tələb edir. Əhalinin bu qrupu potensial turistlərin ən kütləvi və ən aktiv kontingentini 

təşkil edir. Amma həmin kontingentin maddi təminatının aşağı səviyyədə olması və 

dövlət dəstəyinin olmaması ilə əlaqədar, hazırda bu potensial faktiki olaraq reallaşmır. 

Eyni zamanda turizmə aid təkliflərin müxtəlif formalarına kifayət qədər həssas olan bu 

qrup əksər hallarda inkişaf etmiş turizm infrastrukturu olmasını və standart turizm 

xidmətləri göstərilməsini tələb etmir. 

Uşağın öz Vətəni və bütün dünya haqqında fəal biliklərinin formalaşması üçün 

uşaq turizminin prioritetliyi, səyahətlərin əhəmiyyəti dünyada çoxdan etiraf edilmişdir. 

Əlillərin istirahəti müasir tələblər nəzərə alınmaqla təşkil olunmalıdır. Əslində, 

hətta sovet dövründə, sosial turizmin mövcud olduğu illərdə də əlillərə xidməti sistemi 
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təşkil edilməmişdi. 

Azərbaycanın muzeylərində, mehmanxanalarında, iaşə müəssisələrində və 

başqa sosial xidmət müəssisələrində əlillər üçün rahatlıq yaradan xüsusi vasitələrdən 

(nəqliyyat vasitələrindən) və müvafiq qurğulardan istifadə edilməsi yalnız indi başlayır. 

Bu məsələyə dair xüsusi qanunvericilik aktlarının çatışmazlığı (xüsusilə regionlarda) 

aşkar hiss olunur. Əlil turist qrupları hətta indi də istisna hadisədir. 

Yaşlı şəxslər üçün turizmin təşkili xüsusi diqqətə layiqdir. Hazırda Azərbaycanda 

maddi təminatı qənaətbəxş olan pensiyaçılar respublikanın pensiyaçıları arasında yalnız 

kiçik bir təbəqə təşkil edirlər. Eyni zamanda, inkişaf etmiş ölkələrdə vətəndaşların bu 

kateqoriyası turizmin müştəriləri arasında olduqca gözəçarpan bir seqment təşkil edir. 

Bununla birlikdə, həmin insanlar həm əmək fəaliyyəti ilə məşğul olduqları illərə görə 

kompensasiya kimi istirahətə, həm də müalicə və profilaktika, qohumlar və tanışlarla 

ünsiyyət məqsədilə turizm səfərlərinə ehtiyac duyurlar. 

Əhalinin aztəminatlı və sosial cəhətdən müdafiə olunmamış qruplarının istirahətə 

ehtiyacını təmin etmək üçün sosial turizmin xüsusi formaları tələb olunur. Müvafiq 

surətdə, turizm sferasına aid xidmətlər göstərilməsinin müxtəlif formaları və metodları 

olmalıdır. Bu problemin yuxarıda qeyd edilənlərdən heç də az əhəmiyyətli olmayan 

başqa bir tərəfi də var. Sosial turizmin dirçəlişi və inkişafı – yeni sərhədlərə bazar 

iqtisadiyyatının sahələri kimi daxili turizmin çıxışının vacib şərtidir. Turizm xidmətlərinə 

tələbatı artırmaq üçün, turizmin yenidən kütləvi hal almasını və əhalinin aztəminatlı 

təbəqələri üçün əlyetərli olmasını təmin etmək lazımdır. 

Sovet turizminin inkişafı təcrübəsindən və dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində 

turizmin təşkili təcrübəsindən istifadə edərək, biz Azərbaycan Respublikasında sosial 

turizmin inkişafı modelinin təkmilləşdirilməsinə dair təklifləri aşağıdakı kimi ifadə edə 

bilərik (bax şəkil 1). 

Sosial turizm məhsullarını üç əsas parametr üzrə xarakterizə etmək olar: bu 

məhsulların təşkili, keyfiyyəti və dəyəri. Sxemdə sosial turizmin inkişafının iki dövründə: 

sovet dövründə və bazar iqtisadiyyatı dövründə bu üç parametrin keçdiyi mərhələlər 

təsvir edilir. Sxemdən göründüyü kimi, sovet dövründə turizm məhsullarının təşkilini 

izləyərək bu nəticəyə gəlmək olar ki, turizm məhsulları aşağıdakı sxem üzrə hərəkət 

edirdi: ―dövlət – turizm müəssisəsi (idarəsi) – insan‖. Dövlət əhalinin istirahəti ilə bağlı 

xərclərin əsas tədiyəçisi rolunu yerinə yetirir və hər bir konkret müəssisənin işçilərinə 

müəyyən turizm mərkəzlərinə putyovkalar (yollayışlar) təklif edirdi. Qarşılıqlı fəaliyyət 



 
29 

şaquli sxem üzrə təşkil edilmişdi. Müasir dövrdə dövlət bu sferada aparıcı rolunu 

dayandırdığına görə həmin sistem və müvafiq sxem işləmir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1. Azərbaycanda sosial turizmin inkişafı modeli 

Bizim fikrimizcə, sosial turizmin müvəffəqiyyətli fəaliyyəti üçün bu sxemi 

aşağıdakı sxemlə əvəz etmək məqsədəuyğundur: ―turizm təklifi – dövlət – insan‖. Bu 

halda dövlət sosial turizm sahəsində tələb və təklif  arasında, yəni turizm üzrə idarə və 

təşkilatlar arasında münasibətlərin əsas tənzimləyicisi və nəzarətçi rolunu yerinə yetirir. 

İkinci parametr – keyfiyyət parametri aşağıdakı suallara cavab verməlidir: insan 

Sosial turizm məhsulları-nın 

parametrləri 

Turizm məhsulunun 

təşkilati parametri 

Turizm məhsulunun 

keyfiyyət parametri 

Turizm məhsulunun 

dəyər parametri 

Sovet dövrü 

 

«dövlət-turizm müəssisəsi-

insan» sxemi üzrə 

 

Bütün vətəndaşlar üçün 

minimal rahatlıq səviyyəsi 

Bütün vətəndaşlar üçün turizm 

məhsulunun istehlakında 

vərdişlərin vacibliyi 

Bazar iqtisadiyyatı dövrü 

 

«turizm müəssisəsi-dövlət- 

nsan» sxemi üzrə 

 

Rahatlıq səviyyəsinə 

tələblər vətəndaşların 

sosial kateqoriyasından 

asılıdır: 

-aztəminatlılar 

-ortatəminatlılar 

-yüksəktəminatlılar 

Gəlir səviyyəsindən asılı 

olmayaraq, bütün vətəndaşlar 

üçün turizm məhsulunun 

istehlakında vərdişlərin 

vacibliyi 
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harada və necə dincəlmək istəyir? insan səfərdən, istirahətdən nə gözləyir? o, turizm 

məhsulları istehlakına hansı xarakteristikalar təqdim edir? Sovet dövründə 

vətəndaşların gəlirləri bütövlükdə bir-birinə yaxın səviyyədə idi və turizm məhsullarının 

keyfiyyət parametri praktik olaraq hamı üçün eyni məna daşıyırdı, çünki turist 

səfərlərinin çoxu dövlət dotasiyaları hesabına təşkil olunur, turistlər üçün rahatlıqlar 

minimal səviyyədə təmin edilirdi. İnsanlar üçün rahatlığın səviyyəsindən daha çox, 

istirahət özü, şəraitin dəyişməsi əhəmiyyətli idi. Hətta minimum əmək haqqı alan işçi 

kurorta gedə, həvəskar turizmlə məşğul ola bilirdi. 

Azərbaycan cəmiyyətində baş vermiş təbəqələşmə nəticəsində indi turizm 

məhsullarının keyfiyyət parametrinə təqdim edilən tələblər dəyişmişdir. 

Sxemdə vətəndaşların gəlirlərinin səviyyəsinə görə cəmiyyətin üç seqment 

şəklində təbəqələşməsi göstərilmişdir – aşağı təbəqə, orta təbəqə və yüksək təbəqə. 

Rahatlıq səviyyəsi böyük rol oynamağa başlamışdır: gəlir nə qədər yuxarıdırsa, bu 

tələblər də bir o qədər yüksəkdir. Beləliklə, bu sahədə keyfiyyət parametri yox olmur, 

amma onun modifikasiyası müşahidə olunur. 

Turizm məhsullarının qiymət parametri də insanın fəaliyyətində turizmin rolunu 

müəyyən edən mühüm xarakteristikadır. Hazırda Azərbaycanın əhalisi müxtəlif 

tərkiblidir, lakin gəlirləri müxtəlif səviyyədə olan insanlar turizm məhsulları istehlakını 

davam edirlər. Əgər insan kurortda dincəlməyə öyrəşibsə, o, hər il kurorta gedir. Amma 

hansı ölkədə dincəlmək, yerləşmə vasitələrinin kateqoriyalarının seçimi və başqa 

məsələlərin həllində həmin insanın gəlirləri mühüm rol oynayır. Ancaq turizm 

firmalarının, mehmanxanaların, sanatoriya-kurort kompleksinə daxil olan müəssisələrin 

xidmətlərinə müraciət edənlər azdır, insanların çoxu özəl sektordan geniş istifadə 

edərək öz istirahətlərini ―həvəskar üsulu‖ ilə reallaşdırmağa üstünlük verir. 

Beləliklə, səfər və istirahətlə bağlı bütün bu kateqoriyaların tərkib hissəsi olan 

qiymət parametri dəyişməz qalır və burada biz sovet dövrünə xas olan əlaqələrin 

davamını müşahidə edirik. 

Hazırda turizm sektorunda kommersiyalaşma prosesi müşahidə olunur və çox 

şey gəlirlərin səviyyəsindən asılıdır. Amma, bizim fikrimizcə, gəlirlərin səviyyəsindən 

asılı olmayaraq, hər bir insanın layiqli şəraitdə istirahət etmək hüququ olmalıdır. Sosial 

turistə təqdim edilən rahatlıqlar, yalnız onun tədiyə qabiliyyətli olmaması səbəbindən 

yolverilməz səviyyədə olmamalıdır. 
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Sxemdən göründüyü kimi, 3 parametrdən yalnız birincisi  – təşkilati parametr 

tamamilə dağıdılmış, ikinci parametr – şəklini dəyişmiş, üçüncü – qiymət parametri isə 

dəyişməz qalmışdır. 

Bununla əlaqədar, birinci parametri daha ətraflı nəzərdən keçirək. Turistlərin 

yerləşdirilməsi ilə bağlı xidmətlər bazarında sosial turizm subyektlərinin təşkilati 

əlaqələrinin strukturunu nəzərdən keçirək (bax şəkil 2). 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2. Azərbaycan Respublikasında turistlərin yerləşdirilməsi ilə bağlı  

xidmətlər bazarında sosial turizmin təşkilati əlaqələrinin strukturu 

 

Şəkildən göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasında turistlərin yerləşdirilməsi 

ilə bağlı xidmətlər bazarında sosial turizm subyektləri arasında əlaqələr qırılmışdır. 

Dövlət tədiyəçi rolunu ümumiyyətlə yerinə yetirmir, sosial turizm sahəsində əlaqələrin 

tənzimləyicisi rolunu isə lazımınca səmərəli şəkildə yerinə yetirmir. Köhnə 

maliyyələşdirmə və tənzimləmə sistemi dağılıb, yenisi isə hələlik yaranmayıb. 

Sosial turizmin dövlət tənzimləmə mexanizmləri təkmilləşdirilməlidir: sosial 

turizmin inkişafına dair dövlət siyasətinin əsas prioritetlərini müəyyən edən ayrıca Dövlət 

Proqramı hazırlamaq, normativ-hüquqi bazanı sosial turizmi nizamlayan sənədlər 

hesabına genişləndirmək lazımdır. 

Respublika əhalisinin sosial cəhətdən zəif təbəqələrinə göstərilən sosial 

xidmətlərin ümumi həcmində ənənəvi olaraq əhəmiyyətli seqment təşkil edən qeyri-

kommersiya sektorunu sosial turizmin inkişafında iştiraka cəlb etmək lazımdır. 

Məsələn, Fransada turizm xidmətləri təklifi kommersiya sektoru ilə assosiativ 

sektor arasında bölünür. Assosiativ sektor sosial turizm təkliflərini təmsil edir. 

Yerləşdirilmə 

müəssisələri 

(sanatoriyalar, 

pansionatlar, 

istirahət evləri və s.) 

 

Dövlət 

 

Regional, yerli hakimiyyət orqanları 
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Assosiasiyaya mənsub olan turizm müəssisələri qeyri-kommersiya və sosial ―fəlsəfə‖ 

xarakteri daşıyırlar. Onlar hər ay Milli Turizm Assosiasiyaları İttifaqına maliyyə vəsaitləri 

köçürürlər. Bu orqan dövlətə tabe olmur, dövlət hakimiyyəti orqanlarında xırda turist 

assosiasiyalarının maraqlarını təmsil edir, turizm mərkəzlərinin konkret layihələrinin 

maliyyələşdirməsinə nail olaraq, onların reallaşdırılmasına və irəliləyişinə dövlət 

səviyyəsində təsir edir, sərgilərdə milli turizm məhsullarını təqdim edir, birgə reklam 

kampaniyasını reallaşdırır. Sosial turizm sahəsində fəaliyyət göstərən turizm 

müəssisələrinin bu könüllü qeyri-kommersiya birləşməsi bu sferada əhəmiyyətli çəkiyə 

malikdir, çünki o, sosial turizmlə bağlı bütün təklifləri birləşdirir [18]. 

Müasir mərhələdə Azərbaycanda müəssisələr bütövlükdə kommersiya əsasında 

işləyirlər. Respublikada fəaliyyətə başlayan bütün turizm mərkəzlərinin əsas məqsədi 

maksimal gəlir əldə etməkdən ibarətdir. Ona görə bu vəziyyətdə peşə birliklərinin 

yaradılması məqsədəuyğundur. Bu birliklər turizm müəssisələrinin mənafelərini dövlət 

orqanlarında təmsil etməyə; sinergetik effektdən (reklamda, sərgilərdə və s.) istifadə 

etməyə; çətinliklərə qarşı birgə mübarizə aparmağa, birgə inkişaf layihələrini irəli 

çəkməyə, turist mərkəzlərinin rahatlıq səviyyəsinə görə onların vahid təsnifatına imkan 

verəcəklər. 

Aşkardır ki, dövlətin sosial siyasəti vətəndaşların sosial baxımdan müdafiə 

olunmamış kateqoriyalarının və vətəndaşların hər kateqoriyasına münasibətdə 

diferensiasiya edilmiş qiymət siyasəti yürüdən turizm müəssisələrinin dəstəklənməsinə 

yönəldilməlidir, Bizim fikrimizcə, belə siyasət aşağıdakı məqamlarla ifadə olunmalıdır: 

- sosial turistlər üçün ayrılan putyovkaların dəyərinin ümumi məbləğinə vergi 

yükünün azaldılması; 

- maddi-texniki bazanın yenilənməsinə kömək; 

- turizm mərkəzlərinin əlil arabalarında hərəkət edən əlillərin qəbulu üçün yenidən 

qurulmasına kömək. 

Lakin, ekspertlərin fikrincə, sosial turistləri qəbul edən turizm müəssisələrinin hər 

birində sosial turistlərin sayı 10-20%-dən çox olmamalıdır [18]. Bu göstərici aztəminatlı 

şəxslərin turizm müəssisələrində dincələnlərin ümumi sayına inteqrasiyası üçün ən 

əlverişli göstərici olub, onların başqa sosial təbəqələrə məxsus insanlar arasında 

özlərini psixoloji cəhətdən rahat hiss etmələrinə imkan verəcək. Məxsusi olaraq əhalinin 

aztəminatlı kateqoriyaları üçün turizm mərkəzlərinin yaradılması isə cəmiyyətin tam 
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qütbləşməsinə gətirib çıxarar və belə insanların istirahətini sosial cəhətdən 

gərginləşdirərdi. 

Azərbaycanda sosial turizm tarixən sanatoriya-kurort kompleksi vasitəsilə həyata 

keçirilirdi, sosial turizmin ən geniş yayılmış növü isə rekreasion turizmdir. 

Bununla birlikdə, müasir şəraitdə sanatoriya-kurort müəssisələri kommersiya 

əsasında işləməyə məcburdurlar, bu isə sosial turizmin payının azalmasına gətirib 

çıxarır. Sanatoriya-kurort müalicəsi üçün dotasiya verən müəssisələrin bu imkanının 

kəskin azalması nəticəsində əhaliyə güzəştli putyovkalar verilməsinin kəskin ixtisarı 

fonunda rekreasiya xidmətlərinin verilməsinin həcmi bir neçə dəfə azalmışdır. 

Rekreasiya xidmətləri bazarının ixtisarı, mərkəzləşdirilmiş maliyyələşdirmənin 

pisləşməsi istehlakçıların strukturunun dəyişməsinə, bu xidmətləri, tam dəyərinə alan 

şəxslərin nisbi payının artmasına gətirib çıxarmışdır. Düzdür, indi sanatoriya-kurort 

kompleksinin müəssisələrinə sosial putyovkaların müəyyən hissəsi dövlət strukturları 

vasitəsilə satılır, amma onların nisbi payı hələ də kiçikdir. 

Yuxarıda qeyd olunana əsaslanaraq, iddia etmək olar ki, Azərbaycanda sosial 

turizmin inkişafı çox cəhətdən, sanatoriya-kurort xidmətləri sisteminin səmərəli 

fəaliyyətindən asılıdır. 

Yeni şəraitdə dövlət rekreasiya müəssisələrinə təsir göstərmək, ən azı, 

respublikada kurort müalicəsinə ehtiyac duyan bütün vətəndaşlar üçün onun heç 

olmasa müəyyən dərəcədə əlyetərliliyinə zəmanət vermək imkanına malik olmalıdır. 

Həmkarlar ittifaqlarında və müxtəlif ictimai təşkilatlarda kurort təsərrüfatının müəyyən 

hissəsinin saxlanılması da qanunidir, çünki sırf bazar münasibətləri səhhətini 

yaxşılaşdırmağa daha çox ehtiyac duyan, amma bunun üçün zəruri vəsaitləri olmayan 

şəxslərin yox, tədiyə qabiliyyəti daha yüksək olan istehlakçıların üstün tutduğu dəyərlərə 

yönəldilmişdir. 
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Azerbaijan State Economic University 

Problems of social tourism development in Azerbaijan 

There are the main stages of development and a modern condition of social 

tourism in Azerbaijan in the article that allowed to reveal problems in the field and prove 

ways and prospects of development of social tourism in the republic. There are 

formulated suggestions for improvement of state regulation of social tourism through 

reforming of its organizational structure. 

Keywords: social tourism, tour-product, public regulation, sanatorium service, 

state programs, social categories of citizens. 
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Mədəni turizm: ilin bütün mövsümlərində 

 

 Tarixi mədəniyyət abidələri turizmin inkişafına təsir göstərən, ölkənin turistlər üçün 

cəlbedici olmasını şərtləndirən mühüm faktorlardandır. Çünki istənilən ölkəyə səyahət 

edən turist həmin ölkənin tarixinə, yaşayış tərzini əks etdirən maddi-mədəniyyət 

nümunələrinə maraq göstərir. Öz növbəsində hər bir ölkə də qədimliyini, bəşər 

sivilizasiyasının formalaşmasındakı rolunu sübuta yetirmək, onu dünyaya təqdim etmək 

üçün mədəni irs nümunələrindən faydalanmış olur. Deməli, turizm də öz növbəsində 

ölkənin mədəni irsinin dünyaya tanıdılmasında vasitə rolu oynayır. 

Ərazisində qədim yaşayış məskənlərinın, abidələrin olduğu Azərbaycanda son dövrlər 

turizmin digər növləri ilə yanaşı, mədəni turizmin inkişafına xüsusi önəm verilir. 2008-ci 

ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpa edilərək istifadəyə verilən Qala Arxeoloji 

Etnoqrafik Muzey Kompleksi hazırda minlərlə yerli və xarici turistlərin axışdığı 

məkanlardandır. Ötən il ―Atəşgah məbədi‖ Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun cəlbedici 

turizm obyektinə çevrilməsi məqsədilə ölkə rəhbərliyi tərəfindən bir milyon manat vəsait 

ayrıldı. Bundan əlavə, təbiətin başqa bir möcüzəsi olan Yanar dağda təbiət və dövlət 

qoruğunun yaradılması ilə əlaqədar iki il öncə sərəncam imzalanıb. 

Bu ilin aprelində ölkə başçısı tərəfindən təsdiq edilən 2010-2014-cü illərdə turizmin 

inkişafına dair Dövlət Proqramında da tarixi-memarlıq və mədəniyyət qoruqlarının 

ərazilərində müasir turizm infrastrukturunun yaradılmasına xüsusi yer ayrılıb. 

 

Turizmin inkişafında mədəni turizmin rolu böyükdür 

 

Turizm üzrə mütəxəssis, «Sevgün Travel» şirkətinin rəhbəri Bahadur Bilalovun sözlərinə 

görə, ilin bütün fəsillərində turistləri cəlb etmək istəyən ölkələrdə mədəni turizmin 

inkişafına xüsusi önəm verirlər: «Çünki mədəni turizm mövsümlə əlaqəli deyil. 

Ölkəmizdə də turizmin bu növünün inkişaf etdirilməsi üçün böyük işlər görülür. Hazırda 

statistikaya əsasən, respublikamızın ərazisində 6500-dən çox tarixi abidə var. 

Təəssüflər olsun ki, bəzi abidələrimiz haqqında nəinki xaricilər, hətta yerli mütəxəssislər 

də az məlumata malikdir. Bu abidələrin pasportlaşdırılması, yerləşdikləri ərazilərə turizm 

marşrutunun müəyyən edilməsi mühüm önəm kəsb edir. Əgər biz ölkəmizdəki 
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abidələrdən turizm məqsədi üçün lazımi səviyyədə istifadə etsək, xeyli sayda turist 

cəlbinə nail ola bilərik». 

Mütəxəssis deyir ki, mədəni turizmin də müxtəlif istiqamətləri var: «Turistlərin bir qismi 

teatrla, bəziləri tarixi-memarlıq abidələri ilə maraqlanırlar. Ölkəmizə gələn turistlərin 

əksər hissəsini daha çox tarixi mədəniyyət nümunələrimiz maraqlandırır. Azərbaycanın 

ən böyük mədəni turizm marşrutlarından biri «İpək yolu» marşrutudur. Ölkəmizə gələn 

mədəni turizm həvəskarlarını Qobustan qayaüstü rəsmləri, İçərişəhər, Şirvanşahlar 

sarayı, Qız qalası da çox maraqlandırır. Maraqlıdır ki, biz Qız qalasını turistlərə müdafiə 

istehkamı kimi təbliğ ediriksə, yaponlar onu bir astrofizik obyekt kimi dəyərləndirirlər. 

Bundan başqa, biz mədəni turizm həvəskarlarına Atəşgahı, Yanardağı, Ramana və 

Mərdəkan qalalarını, yeni yaradılmış Qala Arxeoloji Etnoqrafik Muzey Kompleksini 

təqdim edirik. Ölkəmizə gələn yapon turistləri Şəkiyə də böyük maraq göstərirlər. 

Yolüstü  onlara Diri baba məqbərəsi, Şamaxıda Cümə məscidi və Yeddi Günbəz 

məqbərə-kompleksi göstərilir». 

 

Mədəni turizm marşrutlarımız xariciləri daha çox cəlb edir 

 

Qala Arxeoloji Etnoqrafik Muzey Kompleksinin direktoru Fikrət Abdullayevin dediyinə 

görə, qoruğa gələn xarici turistlərin sayı hər ay artır: «Hazırda ölkəmizdə olan xarici ölkə 

səfirlərinin hamısı muzeydə olublar. Maraqlıdır ki, indi də səfirliklər öz qonaqları ilə, ailə 

üzvləri ilə tez-tez buraya gəlirlər. Kompleksdə müasir muzey texnologiyalarından 

istifadə olunması və muzeyin açıq səma altında yerləşməsi seyrçilərin xüsusi marağına 

səbəb olur. Ötən il kompleksi 11 minədək insan ziyarət edib ki, bunun da təxminən 10 

faizi xarici turistlər olub. 

―Atəşgah məbədi‖ Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun direktoru Rəşid Babayi deyir ki, 

prezidentimizin ötən il imzaladığı sərəncama əsasən, ərazinin maraqlı turizm obyektinə 

çevrilməsi üçün burada konservasiya işləri həyata keçiriləcək. Məbəd hazırda turistlərin 

ən çox sevdiyi məkanlardan biridir. 2009-cu il ərzində bu tarixi abidəni 14 700 nəfər 

turist ziyarət edib. Bunların təxminən yarısı xarici ölkə vətəndaşları olub. 2010-cu il ilk 

dörd ayında isə Atəşgahı 6 min nəfər ziyarət edib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə xeyli artıqdır. 
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Abidələrin bərpasına böyük maliyyə vəsaiti ayrılır 

 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəni irs şöbəsinin əməkdaşı, sənətşünaslıq 

namizədi Fazil Məmmədov müstəqillik əldə edildikdən sonra ölkədə maddi-mədəni irsin 

qorunmasına xüsusi önəm verildiyini qeyd etdi: «Sevindirici haldır ki, son vaxtlar 

abidələrimizin təbliği ilə bağlı çoxlu iş aparılır: bukletlər hazırlanır, filmlər çəkilir. Bundan 

əlavə, 10 il ərzində turizm marşrutlarına daxil olan abidələr müəyyənləşdirilib, dövlət 

tərəfindən onların bərpasına böyük maliyyə vəsaiti ayrılır». 

Nazirlik rəsmisi bu gün Azərbaycanda UNESCO-nun Maddi-Mədəni İrs siyahısına 

düşən İçərişəhər, Qız qalası, Şirvanşahlar sarayı, Qobustan qoruğu kimi abidələrin 

dünyaya daha yüksək səviyyədə tanıdılmasının zəruriliyini vurğulayır: «Respublikamızın 

bölgələrində turizm nümunəsi kimi təqdim edilə bilən gözəl abidələrimiz var. Məsələn, 

Qaxda Samuxqala qalası, Naxçıvanda Möminəxatun türbəsi, Qarabağlar türbəsi, 

Salyanda Cümə məscidi, Ordubad bir qoruq şəhəri kimi, Basqal və digərləri dünya 

turistlərinin diqqətini cəlb edən abidələrdir. Bundan başqa, iştirak etdiyimiz beynəlxalq 

sərgilərdə tarixi abidələrimizi təbliğ edən filmlər, kliplər nümayiş etdirilməlidir. Hazırda bu 

sahədə ilk mərhələdəyik». 

«İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rahib 

Azəri bildirdi ki, Dövlət Proqramı yeni qəbul olunduğundan müvafiq şöbələrə təkliflərin 

hazırlanması ilə bağlı tapşırıqlar verilib, yaxın günlərdə həmin təkliflər əsasında 

görüləcək işlər müəyyənləşəcək. 

Fəxriyyə Abdullayeva 

  

“Mədəniyyət qəzeti”.  19 may 2010. S. 9. 

 

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2010/may/120240.htm  

 

 

 

 

 

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2010/may/120240.htm
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Texnoparklar güzəştlərdən istifadəyə başlayır 

 
  

   Dövlət başçısının Vergi Məcəlləsində dəyişiklikləri nəzərdə tutan qanunu 

təsdiqləməsindən sonra sənaye və texnologiya parklarında vergitutma ilə bağlı 

dəyişikliklər qüvvəyə minib. 

   Vergi Məcəlləsində edilən dəyişikliklərə əsasən, sənaye və texnologiyalar 

parklarında sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki şəxslərin gəlirlərinin 7 il müddətinə gəlir 

vergisindən, parkların idarəedici təşkilatının və operatorunun mənfəətinin parkın 

infrastrukturunun tikintisinə və saxlanılmasına yönəldilən hissəsi müddət qoyulmadan 

mənfəət vergisindən, parkların rezidenti olan hüquqi şəxslərin bu fəaliyyətdən əldə 

etdikləri gəlirləri 7 il müddətinə mənfəət vergisindən, sənaye və texnologiyalar 

parklarının infrastrukturunun, istehsalsahələrinin yaradılması və tikintisi məqsədilə 

idarəedici təşkilat və operator tərəfindən idxal edilən texnikaların, texnoloji 

avadanlıqların və qurğuların idxalının müddət qoyulmadanƏDV-dən, parkların rezidenti 

olan şəxslər tərəfindən qeyd olunan məqsədlər üçün gətirilən texnika, texnoloji 

avadanlıq və qurğuların idxalının 7 il müddətinə ƏDV-dən azad edilir. 

   Eyni zamanda, parkların idarəedici təşkilatı və operatoru, parkların rezidenti olan 

hüquqi və fiziki şəxslər parklardakı əmlaka və istifadə etdikləri torpaqlara görə əmlak və 

torpaq vergilərindən 7 il müddətinə, parkların idarəedici təşkilatı və operatoru 

parklardakı əmlaka və istifadə etdikləri torpaqlara görə əmlak və torpaq vergilərindən 

müddət qoyulmadan azad olunur. 

   Belə parklarda vergi güzəştlərindən faydalanmaq üçün iş və xidmət 7 il ərzində 

təqdim olunmalıdır. Özündən əvvəlki şirkətlərin başladığı işi davam etdirəcək şirkətlərə 

vergigüzəştləri həmin müddətin qalan hissəsi ərzində veriləcəkdir. Sənaye və 

texnologiyalar parkında vergi güzəştləri hər başlanılan yeni layihə üzrə isə ayrıca tam 

müddətə veriləcək. 

   Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında (texnoparklar) fəaliyyət göstərəcək 

hüquqi və fiziki şəxslər vergi güzəştlərinin tətbiq olunduğu dövrdə sənaye, yaxud 

texnologiyalarparklarından kənarda fəaliyyət göstərdikdə həmin fəaliyyətlə bağlı 

gəlirlərin və xərclərin uçotunu ayrıca aparmalıdır. 

   Bu zaman sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti bu parklardan 

kənarda göstərdiyi fəaliyyətə görə əldə etdiyi gəlirlərdən vergiləri Vergi Məcəlləsi ilə 

müəyyənedilmiş ümumi qaydada ödəyəcəklər. 
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   Qeyd edək ki, Azərbaycan dövləti sənaye və texnologiyalar parklarına vergi 

güzəştləri tətbiq etməklə əslində bu sahədə fəaliyyət göstərəcək sahibkarlıq 

subyektlərinə maliyyə və iqtisadi dəstək göstərmiş olacaq. Azərbaycan Respublikası 

Vergilər Nazirliyinin Vergi siyasəti və strateji araşdırmalar Baş İdarəsinin rəisi Akif 

Musayevin şərhinə görə, sənaye və texnologiyalar parklarının yaradılması sahəsində 

xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, dünya iqtisadiyyatında qloballaşma proseslərinin 

sürətləndiyi və bazara çıxışla bağlı rəqabət mübarizəsinin gücləndiyi bir şəraitdə bu 

sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə dövlət dəstəyinin verilməsi ölkə 

iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafını təmin edən müsbət amillərdən biridir. Sənaye və 

texnologiya parkları inkişaf etmiş ölkələrdə, o cümlədən ABŞ-da, Yaponiyada və Çində 

geniş şəkildə yayılmışdır və həmin ölkələrin iqtisadiyyatında əhəmiyyətli rol oynayır. 

   A.Musayevin fikrincə, sənaye və texnologiya parklarının iqtisadi inkişafdakı 

müsbət rolu barədə beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, Azərbaycanda da bu sahənin 

inkişafetdirilməsi dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin tərkib hissələrindən birinə 

çevrilib. İdarə rəisi qeyd edib ki, Azərbaycan prezidenti tərəfindən imzalanan 

"Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" İnkişaf Konsepsiyasının istiqamətlərindən biri də 

innovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsini, elmtutumlu məhsulların və texnologiyaların 

işlənilməsi və tətbiqi üçüntexnoparkların və innovasiya zonalarının yaradılmasını 

nəzərdə tutur. 

   Azərbaycanda artıq Bakı şəhərində Balaxanı Sənaye Parkı, Sumqayıt şəhərində 

Kimya Sənaye Parkı və Sumqayıt Yüksək Texnologiyalar Parkı yaradılıb. 
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Mədəni irs və turizm 

 

Dövlət Proqramına əsasən turizm marşrutlarına düşən tarixi abidələrdə 

geniş infrastruktur yaradılacaq 

 

 

Ölkə Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq edilən “Daşınmaz tarix və mədəniyyət 

abidələrinin bərpası, tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı”nda 

nəzərdə tutulan məsələlərdən biri də mədəni irs məkanlarının turizm məqsədli 

istifadəsi ilə bağlıdır.  

 

 

Tarix və mədəniyyət qoruqlarında, turizm məqsədləri üçün istifadə edilən 

abidələrdə müvafiq infrastrukturun yaradılması sektorun inkişaf etdirilməsi 

baxımdan xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bu gün Azərbaycanda turizmin əsas 

infrastrukturu qurulub, yeni hotellər istifadəyə verilir, keyfiyyətli xidmətin təşkili, 

kadr hazırlığı, turizm imkanlarımızın tanıtımı istiqamətində işlər görülür. 

Turistlərin mədəni istirahəti, tarixi-mədəni məkanlara turların təşkili də bu 

sahədə işin növbəti mühüm mərhələsidir.  

Qeyd edək ki, Azərbaycanda hazırda 6308 tarix və mədəniyyət abidəsi dövlət 

mühafizəsindədir, 27 dövlət tarix-mədəniyyət, memarlıq, bədii və etnoqrafiya 

qoruğu fəaliyyət göstərir. Abidə və qoruqların bir qisminin ərazisində turizm 

infrastrukturu qurulub.  

 

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev bu barədə qəzetimizə 

açıqlamasında bildirib ki, tarixi abidələrin turizm proqramlarına daxil edilməsi 

istiqamətində artıq müəyyən işlər görülüb. Turizm şirkətləri tarixi abidələrə 

infoturlar təşkil edirlər. Eyni zamanda bu abidələrin özlərinin lazımi səviyyədə 

təqdim olunması, müvafiq pasportlaşmanın aparılması zəruridir: ―Turizmin 

inkişafı baxımından tarixi abidələr əvəzolunmaz bir imkan yaradır. Çünki 

səyahətə gələn hər bir insan gəldiyi ölkənin tarixi, mədəni irsi ilə yaxından 

maraqlanır. Bunun üçün də turistlərə dəqiq məlumat təqdim olunmalıdır‖. 
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Turisti maraqlandıran özünəməxsusluq tarixdə, mədəniyyətdədir 

 

Azərbaycan Turizm İnstitutunun rektoru, professor Cəfər Cəfərovun sözlərinə 

görə, mədəniyyət və turizmin bir dövlət qurumu çətiri altında birləşdirilməsi 

əslində tarixi abidələrdə turizm infrastrukturunun qurulmasına xidmət edir. 

Turizm mədəniyyətin inkişafına xidmət etməlidir, eləcə də turistlərdən əldə 

olunan gəlirlər vasitəsilə tarix-mədəniyyət abidələrinin də bərpası keçirilməlidir: 

«Azərbaycanda turizmin inkişafında tarixi abidələrin çox böyük rolu var. Turistlər 

nə üçün bu və digər ölkəyə səfər edirlər? Onları maraqlandıran, cəlb edən 

məqamlardan biri də yerli özünəməxsusluqdur. Bu da tarixdə, mədəniyyətdə, 

abidələrdədir‖.  

 

Mütəxəssis deyir ki, Azərbaycanda çoxlu tarix-mədəniyyət abidələri olsa da, 

onların hamısının turizm xidmətləri göstərməyə hazır olduğunu deyə bilmərik: 

―Bu sahədə dünya təcrübəsi var. Arxeoloji və digər abidələr sadəcə bir abidə 

olaraq qalsa, turist üçün elə də maraq kəsb etməyəcək. Ancaq bunu turistin 

başa düşə biləcəyi bir vəziyyətə gətirib çatdırsan, yol infrastrukturu qursan, 

həmin abidənin yerləşdiyi ərazidə turistlərin dincəlməsi, əyləncəsi üçün şərait 

yaratsan, o, əsl turizm obyektinə çevriləcək. Bu istiqamətdə bizim də təcrübəmiz 

var. Məsələn, Qobustan qoruğunda yaradılan yeni muzey digər abidələrdə 

görüləcək iş üçün örnək ola bilər‖. 

  

 

İnfrastrukturun qurulması üçün öncə abidə bərpa olunmalıdır 

 

Elə isə 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramında bu istiqamətdə hansı işlərin 

görülməsi nəzərdə tutulur?  

 

«Azərbərpa» Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutunun direktoru Telman Kərimli 

sualımıza cavab olaraq dedi ki, Dövlət Proqramına əsasən əvvəlcə turizm 

marşrutlarına düşən tarixi abidələrin siyahısı müəyyənləşdiriləcək, sonra isə bu 

məkanlarda turizm infrastrukturunun yaradılması istiqamətində işlər görüləcək: 

«İnfrastrukturun qurulması üçün birinci abidənin bərpası və ya konservasiyası 
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həyata keçirilməlidir. Bunun əsasında xüsusi mühafizə zolağı yaradılmalıdır. 

Turistlərin abidənin tarixi, memarlığı, burada aparılan bərpa işləri ilə bağlı 

müfəssəl məlumat alması üçün məlumat lövhəsi qoyulmalıdır, çap məhsulları 

hazırlanmalıdır. Turistlərin ekskursiyası üçün şərait yaradılmalıdır. Bələdçilər 

müxtəlif dillərdə məlumatları onlara çatdırmalıdır».  

 

Həmsöhbətimizin fikrincə, şəhər mərkəzindən uzaqda yerləşən tarixi abidələrin 

yaxınlığında hotellərin, motellərin olması da önəmlidir. Yəni turistin həm 

gəzməsi, həm də istirahəti üçün lazımi şərait yaradılmalıdır: «Turistlər 

regionlarda yerləşən tarixi abidələri ziyarət edərkən, eyni zamanda o bölgənin 

sənətkarlığı, mətbəxi, özünəməxsus adət-ənənələri ilə də tanış olmalıdır. Bütün 

bunlarla bağlı Dövlət Proqramı çərçivəsində müvafiq işlər planlaşdırılır‖. 

 

Abidələrin qorunması istiqamətində beynəlxalq əlaqələr 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun 

direktoru, sənətşünaslıq doktoru, professor Ərtegin Salamzadə mədəni irsin 

qorunmasının bütün dünyada aktual olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, 

mədəni irsin qorunması problemi xüsusilə XX əsrdə dünyanı narahat etməyə 

başlayıb, çünki bu, münaqişələrlə bağlı bir dövrdür: «II Dünya müharibəsindən 

sonra bu sahədə beynəlxalq sənədlər imzalanıb, sonrakı illərdə UNESCO və 

quruma üzv olan ölkələrin təşəbbüsü ilə «Hərbi münaqişələr zamanı mədəni 

dəyərlərin qorunması haqqında» (1954), «Dünya mədəniyyət və mədəni irsin 

qorunması haqqında» (1972) və s. konvensiyalar qəbul edilib‖.  

Ərtegin Salamzadə deyir ki, Azərbaycan da bu sahədə mövcud olan beynəlxalq 

sənədlərə, o cümlədən sualtı mədəni irsin qorunması, memarlıq abidələrinin 

qorunması haqqında konvensiyalara qoşulub: «Bir sıra tarixi abidələrimiz 

UNESCO-nun qeyri maddi-mədəni irs siyahısına daxil edilib. Ümumilikdə 

dünyanın 148 ölkəsinin 900-dən çox mədəniyyət obyekti bu siyahıda yer alıb. 

Sevindirici haldır ki, onların arasında Azərbaycan mədəniyyət abidələri də var. 

Əlbəttə, abidələrin qorunması ilə bağlı mövcud konvensiyaların şərtlərinə əməl 

etmək böyük məsuliyyət tələb edir. Ölkəmiz abidələrin qorunması istiqamətində 

beynəlxalq konvensiyalara qoşulmaqla yanaşı, bu sahədə beynəlxalq əlaqələrini 

də gücləndirir. Təbii ki, Azərbaycan kimi turizmin yeni-yeni inkişaf etdiyi 

ölkələrdə tarixi abidələrin qorunub nümayiş obyekti kimi turistlərə təqdim 



 
44 

edilməsi vacibdir. Bu ölkəmizə turist axınını daha da gücləndirər‖.  

 

 

Fəxriyyə Abdullayeva 

 

http://medeniyyet.az/page/news/12872/Medeni-irs-ve-turizm.html  
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Mədəni turizm Azərbaycanda kreativ iqtisadiyyatın 

aparıcı inkişafı kimi 

 

 

Müasir dünyada turizm sənayesi bu gün yaxşı formalaşmış mexanizm və 

iqtisadiyyatın ən böyük, yüksək gəlirli və ən dinamik sahələrindən biridir. 

Hazırda turizmə yerli iqtisadiyyatı stimullaşdıran, ölkə əhalisinin rifahını artıran və həyat 

keyfiyyətinə və səviyyəsinə təsir göstərən bir sahə kimi baxılır. Buna görə turizm 

bazarında konkret regionun müsbət imicinin yaradılması xüsusi aktuallıq kəsb edir.  Bu 

kontekstdə mədəni turizm böyük əhəmiyyət daşıyır, belə ki, tolerantlıq, bütünlükdə 

dünya mədəniyyətlərinin müxtəlifliyinin qəbul edilməsi və düzgün başa düşülməsi 

ideallarına xidmət etməlidir. Bu, bütünlükdə mədəniyyət sahəsində siyasətin 

məqsədlərinə də uyğundur. 

Mədəni əlaqələr UNESCO və Ümumdünya Turizm Təşkilatının bir sıra 

mədəniyyətlərarası layihələri çərçivəsində həyata keçirilir. Onlar arasında "Böyük İpək 

Yolu" kimi mədəni-tarixi marşrutların yaradılması üzrə böyük uzunmüddətli 

regionlararası layihələr də var. 

Mədəni irs olmadan mədəni turizmin inkişafı mümkün deyil, belə ki, o, ölkənin tarixi-

mədəni potensialından istifadəni nəzərdə tutur. Mədəni turizmin inkişafının ən mühüm 
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şərtlərindən biri mədəni irs obyektlərinin müəyyən dərəcədə zənginləşdirilməsidir. Digər 

bir şərt düzgün və kreativ şəkildə təşkil etməklə, bu irsə diqqət cəlb edilməsidir. Buna 

görə mədəni siyasətin ən mühüm məqsədi təkcə regionun müsbət imicinin yaradılması 

deyil, həm də mədəni irs obyektlərinə stabil və ehtiyatlı münasibətin 

formalaşdırılmasıdır. Mədəni turizmin əsas məqsədi isə ölkə memarlığı, rəssamlığı, 

musiqisi, teatrı, folkloru, ənənələri, adətləri, insanların həyat tərzi və üslubu - ölkənin 

mədəniyyəti və tarixi ilə tanışlıqdır. Mədəni turizm özü isə, öz növbəsində, mədəni irsin 

zənginləşməsinə böyük töhfə verir, ənənəvi sənətlərin, mədəniyyətin və folklorun 

qorunub-saxlanmasına və çiçəklənməsinə şərait yaradır. 

Azərbaycan böyük mədəni irsi, zəngin tarixi, ənənələri və folkloru olan bir ölkə kimi 

mədəniyyət turizminin maraqlı istiqamətlərindən biridir. Bu gün ölkədə mədəni turizmin 

necə inkişaf etdiyi haqqında üç qonağımızla söhbət etdik. 

İlk həmsöhbətimiz Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının (AzTa) sədri, BMT-nin 

Ümumdünya Turizm Təşkilatına Qoşulmuş Üzv Dövlətlər Şurasının Avropa üzrə 

vitse-prezidenti Nahid Bağırov oldu. 

- Sizcə, hazırda Azərbaycanda mədəni turizm nə dərəcədə inkişaf edib?  

- Müstəqillik əldə etdikdən sonra və bu günə qədər Azərbaycanın turizm sənayesi böyük 

inkişaf yolu keçib. Dövlət tərəfindən göstərilən diqqət və qayğı sayəsində, xüsusən son 

illər, turizm sektoru xeyli genişlənməyə başlayıb. İlin bütün dövrlərində Azərbaycanın 

turizm obyektlərində yerli və xarici turistlərə yüksək səviyyədə xidmətlər göstərilir. Bu 

gün Azərbaycanda turizmin ən müxtəlif növləri, o cümlədən mədəni turizm, rekreasiya 

turizmi, dağ-xizək, idman turizmi, işgüzar turizm, ekoloji turizm, ov və çimərlik turizmi 

üzrə xidmətlər tətbiq edilir. 

Azərbaycanda kifayət qədər çox olan tarixi və dini abidələr mədəni turizm çərçivəsində 

ölkəmizə səyahət edən turistlərin diqqətini xüsusilə cəlb edir. Belə tarixi obyektlər həm 

paytaxt Bakıda, həm də regionlarda var. Azərbaycan qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti 

və ənənəvi qonaqpərvərliyi ilə turizm sahəsinin inkişafı üçün böyük potensiala malikdir. 

Hazırda turizm marşrutlarının sayının və turistlərə xidmətin keyfiyyət səviyyəsinin daha 

da artırılması üçün bir sıra zəruri tədbirlər görülür. 

- Bu gün ən məşhur mədəni marşrutlar hansılardır? 
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- Azərbaycanda turizmin inkişafı istiqamətində ən mühüm tədbirlərdən biri daxili, xarici 

və mədəni turizm marşrutlarının köməyi ilə Azərbaycanın turizm sahəsinin dünya turizm 

bazarına inteqrasiyasıdır. Daxili turizmin məşhurlaşdırılması məqsədilə 2003-cü ildə 

regionlarda 7 turizm marşrutu müəyyən edilib. Onların 4-ü əsas, 3-ü isə köməkçi 

marşrutlardır. Əsas marşrutlar: Bakı-Xaçmaz, Bakı-Balakən, Bakı-Astara və Bakı-

Qazax, köməkçi marşrutlar isə Bakı-Abşeron yarımadası, Bakı-Dağlıq Qarabağ və Bakı-

Naxçıvandır. 

2006-cı ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yaradıldıqdan sonra bu istiqamətdə iş daha 

sistemli xarakter alıb. Məhz müəyyən regionda daha perspektivli olan turizm növlərinin 

inkişafı istiqamətində müvafiq iş aparılır. Ölkə ərazisində mövcud olan arxeoloji turlar, 

atçılıq, avtomobil safarisi və xalçaçılıq turları turistlərin gözündə kifayət qədər 

cəzbedicidir. 

 

- Mədəni turizm nə qədər gəlir gətirə bilər və faktiki olaraq nə qədər gəlir gətirir? 

Ümidlərin özünü doğrultması üçün nə etmək lazımdır? 

- Bu gün turizm sənayesi Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun prioritet 

istiqamətlərindən biridir. Ötən il Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bu sahənin 

inkişafı məqsədilə imzaladığı "Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı üzrə əlavə 

tədbirlər haqqında" və "İxtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol 

Xəritəsinin təsdiq edilməsi haqqında" fərmanlar iqtisadiyyatın bu sahəsində yeni 
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mərhələyə start verib. Bu sənədlərdə göstərilmiş mövcud nöqsanların aradan 

qaldırılması, yeni turizm məhsullarının yaradılması və xidmət səviyyəsinin artırılması 

üzrə tədbirlər Azərbaycanda turizmin inkişafına güclü təkan verəcək. 

 

2017-ci ilin 10 aprel - 10 may tarixləri arasında Bakıda birinci Şopinq-festivalın 

keçirildiyini qeyd etmək yerinə düşərdi. Ümumi dövriyyəsi 18 mln. manat olan festivalın 

nəticəsi olaraq dövlət büdcəsinə 5,6 mln. manat həcmində vəsait daxil olub. Ötən il 

Azərbaycana gələn əcnəbilər müxtəlif növ xidmətlərə 2 mlrd. dollardan çox vəsait 

xərcləyiblər. 

Bu inkişaf artan sürətlə davam edir. Belə ki, ötən ilin cəmi 3 ayı ərzində əcnəbi turistlər 

bank kartları vasitəsilə 40 mln. 629 min manatlıq ödəniş ediblərsə, bu ilin analoji 

dövründə müvafiq məbləğ 91 mln. 134 min manat təşkil edib. 

Amma, müsbət nəticələrə baxmayaraq, bu, kifayət deyil, çünki Azərbaycan turizmi daha 

geniş şəkildə inkişaf etdirmək üçün böyük potensiala malikdir. Və o potensialdan 

səmərəli istifadə üzrə iş uğurla gedir. Ümid edirik ki, yaxın illərdə nəticələr daha çox hiss 

olunacaq. 

- İki mədəni tur marşrutu mövcuddur: "Aleksandr Düma Qafqazda" və şərab 

marşrutu, onlar Avropa İttifaqının proqramına daxil edilib və Kiyev təşəbbüsü 

çərçivəsində həyata keçirilir. Onlar nə dərəcədə məşhurdur? 
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- Daxili turizm marşrutlarından fərqli olaraq, beynəlxalq marşrutlar ən azı iki ölkəni əhatə 

edir və turizm sahəsində ikitərəfli və ya çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişafına şərait yaradır. 

Bu cür marşrutlar regionlarımızın beynəlxalq səviyyədə məşhurlaşmasına şərait yaradır. 

Bu nöqteyi-nəzərdən "Aleksandr Düma Qafqazda" və "Şərab, mədəniyyət və turizm 

mübadiləsi" layihələrini tamamilə uğurlu hesab etmək olar. Ölkənin infrastrukturu, 

regionlarda yenidənqurma işləri, yeni mehmanxanaların yaradılması bu sahədə müxtəlif 

layihələrin həyata keçirilməsi üçün gözəl zəmin yaradır. Bu marşrutun daha da 

məşhurlaşdırılması üçün virtual təşviqat sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilir, eyni 

zamanda, marağın artırılması məqsədilə film və videoçarxların yaradılmasından istifadə 

olunur. 

Adı çəkilən iki marşrutdan başqa, "Böyük İpək Yolu", "Azərbaycanda Alman Məskənləri" 

və "Yəhudi İrsi üzrə Avropa Marşrutu" layihələrini də qeyd etmək lazımdır. Bu 

marşrutların daha da inkişaf etdirilməsi üçün iştirakçı ölkələrlə birgə iş aparılır. 

- Turizm Assosiasiyası, Mədəniyyət Nazirliyi və özəl şirkətlər artıq mövcud olan 

mədəni marşrutları daha da maraqlı etmək və onların sayını artırmaq üçün nə edə 

bilər? 

- Turizm sənayesi ilə məşğul olan bütün dövlət qurumları və özəl qurumlar kollektiv 

əməkdaşlıq mühitində işləyir. Bizim məqsədimiz Azərbaycanın zəngin turizm 

potensialından daha səmərəli istifadə vasitəsilə ölkə ərazisində həm bizim 

vətəndaşlarımızın, həm də əcnəbilərin turizm istirahətini daha mənalı və yaddaqalan 

etməkdir. Biz yaxşı bilirik ki, hər bir turist istirahət etdiyi ölkənin və ya şəhərin 

təbliğatçısına çevrilir. Həm də bu təbliğat həm müsbət, həm də mənfi xarakterli ola bilər. 

Məhz buna görə biz işimizi bu sahədə ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında 

qurmağa çalışırıq, ən mütərəqqi ideyaları tətbiq edirik ki, turistlər ölkəmizdən və 

xidmətlərimizdən məmnunluq duysunlar. Biz çalışırıq ki, turistlərə xidmət edən 

ekskursiya rəhbərlərinin və bələdçilərin hazırlanmasından başlayaraq, onların 

istirahətinin təşkilinə qədər hər bir incəlikdə Azərbaycan xalqının ənənəvi 

qonaqpərvərliyi özünü göstərsin. Zənnimcə, ölkəmizin turizm sahəsində geniş imkanları 

ilə yanaşı, xalqımızın qonaqpərvərliyi, çoxmədəniyyətlilik və tolerantlıq dəyərlərinə 

hörməti də turistlərin səyahət obyekti kimi məhz Azərbaycanı seçməsi üçün əlavə 

amildir. 
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- Ölkədə turistlərin "keyfiyyəti" nədən asılıdır? Başqa sözlə, daha mədəni 

turistlərin cəlb edilməsinə və eyni zamanda turizmdən gəlir əldə edilməsinə necə 

nail olmaq olar? Bununla bağlı ideyalar var? 

- Son bir neçə ildə Azərbaycan bir sıra beynəlxalq səviyyəli mədəniyyət tədbirlərinə, 

siyasi tədbirlərə və idman tədbirlərinə ev sahibliyi edib. Bütün bunlar öz-özlüyündə 

ölkəmizə marağı artırır. Azərbaycana səfər edən turistlər arasında bir çox ölkələri və 

müxtəlif sosial təbəqələri təmsil edən insanlar görmək olar. Bu gün işgüzar məqsədlərlə 

ölkəmizə səfər edən insanların sayında da artım müşahidə olunur. Bu yaxınlarda təsis 

edilmiş Milli Turizm Təbliğat Bürosu bu istiqamətdə fəal iş həyata keçirir. 

Büronun missiyalarına Bakının beynəlxalq imicinin formalaşdırılması, brenddən istifadə 

üzrə işlərin uzunmüddətli planının işlənib hazırlanması, brenddən istifadəyə nəzarət 

tədbirlərinin görülməsi, müxtəlif səviyyələrdə rebrendinq seçimi, marketinq işlərinin 

əlaqələndirilməsi və turistlərin məmnuniyyətinin artırılması kimi vəzifələr daxildir. 

-  Və sonuncu sual: turistlərin statistikası aparılır? 

- Hazırda ölkənin ÜDM-də payı nöqteyi-nəzərdən turizm sənayesi xüsusi yer tutur. 

Azərbaycan çoxsaylı turizm məhsulları sayəsində beynəlxalq turizm bazarında da 

xüsusi yer tutur. Bu, həmçinin ölkəyə gələn turistlərin sayının ildən-ilə artmasına şərait 

yaradır. Son 10 ildə bu göstərici 5 dəfədən çox artıb. Belə ki, 2016-cı ildə Azərbaycana 

səyahət etmiş digər ölkələrin sayı 2 mln. 242 min 783 nəfər təşkil edib. Bu, 2015-ci illə 

müqayisədə 11,7% çoxdur. 2016-cı ilin ilk 5 ayı ərzində ölkəyə 768 min turist 

gəlmişdisə, bu ilin analoji dövründə 956 min nəfər gəlib. Yəni, ötən illə müqayisədə 

artım 188 min nəfər və ya 24,5% təşkil edib. Bu zaman 2016-cı ildə Azərbaycana 

səyahət edən turistlərin əksəriyyəti aşağıdakı ölkələrdən gəlib: Rusiya (33%), Gürcüstan 

(22,5%), Türkiyə (13,9%) və İran (10,9%). Həmçinin, beynəlxalq hava limanlarında bir 

sıra ölkələrin, o cümlədən Qətər, Oman, Səudiyyə Ərəbistanı, Bəhreyn, Küveyt, 

Yaponiya, Çin, Cənubi Koreya, Malayziya və Sinqapur vətəndaşları üçün 

asanlaşdırılmış viza rejiminin tətbiq edilməsi sayəsində 2016-cı ildən Azərbaycana 

gələn turistlərin sayı xeyli artıb. Belə ki, 2016-cı ildə Azərbaycana 2015-ci illə 

müqayisədə 2 dəfə çox İordaniya vətəndaşı, 3,2 dəfə çox Küveyt, 5,5 dəfə çox Qətər, 

10 dəfə çox Səudiyyə Ərəbistanı və Oman, 22 dəfə çox BƏƏ və 30 dəfə çox İraq 

vətəndaşı gəlib. 
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Həmçinin, Fars Körfəzi və Yaxın Şərq regionundan, Asiya, Afrika, Amerika və Avstraliya 

qitəsi ölkələrindən gələnlərin sayında artım müşahidə olunur. İndi əcnəbilər və 

vətəndaşlığı olmayan şəxslər "ASAN Viza" sisteminin (www.evisa.gov.az) köməyi ilə 3 

iş günü ərzində elektron viza ala bilərlər. Prosedur 3 mərhələdən (müraciət, ödəniş, 

elektron vizanın yüklənməsi) ibarətdir. Bu viza üçün dövlət rüsumu 20 ABŞ dollarına 

bərabərdir. Bu elektron viza ölkəyə birdəfəlik giriş və 30 günə qədər ölkədə qalmaq 

hüququ verir. 

İkinci həmsöhbətimiz məşhur tarixçi və tədqiqatçı Fuad Axundov oldu. 

 

- Fuad, siz Bakının ən məşhur bələdçilərindən birisiniz. Ekskursiyalar mədəni 

turizm növlərindən biridir. Necə düşünürsünüz, Azərbaycanda bu mədəni turizm 

növü nə dərəcədə inkişaf edib?  

- "Turizmin ən məşhur növlərindən biri" ilə bağlı fikir bildirməyəcəyəm... Azərbaycanda 

mədəni turizmin nə dərəcədə inkişaf etməsinə gəlincə, bununla bağlı çox da məlumatım 

yoxdur, amma öz təcrübəmdən bilirəm ki, ona dövlət səviyyəsində, adında hər iki 

anlayışı ehtiva edən qurum - Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən yüksək maraq 

göstərilir. Həm də bu, ciddi və artıq peşəkar maraqdır. Mən Nazirliklə əməkdaşlığa ümid 

edirəm. 

- Mədəni turizm nə dərəcədə zəruridir? 

- Birmənalı olaraq zəruridir. Amma burada, ilk növbədə KONSEPSİYA lazımdır. Məndə 

belə bir konsepsiyanın olduğunu demək lovğalıq olardı, amma müxtəlif profilli 
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mütəxəssislərdən ibarət komanda işə girişsə, bu təşəbbüsə öz töhfəmi verməkdən 

məmnun olaram. 

- Şəhərdə ekskursiyaların keçirilməsi ilə bağlı vəziyyət dəyişib? Və dövlətin 

dəstəyini hiss edirsiniz? Bir neçə il əvvəl çəkilmiş, polisin Sizin ekskursiyanıza 

mane olduğunu əks etdirən və ictimaiyyəti qəzəbləndirən videoçarxı hamı 

xatırlayır. Bu gün vəziyyət dəyişib? 

 

- Yalnız onu deyə bilərəm ki, ekskursiyaların keçirilməsinə maraq kifayət qədər yüksək 

olaraq qalır. Mənim auditoriyama gəlincə, 8-10 il əvvəl auditoriya əsasən ingilisdilli, yəni 

əcnəbi idi, indi isə getdikcə daha çox rusdilli , yəni ya yerli, Bakılı, ya da yaxın xarici 

ölkələrdən olan auditoriyalar olur. Ekskursiyalara düşmək istəyən məktəblilərin sayı 

çoxalır ki, bu da çox sevindirici haldır. 

Dövlətin və ya digər qurumların köməyinə gəlincə, mənim çoxdan bir aforizmim yaranıb: 

dövlətin və qadının edə biləcəyi ən yaxşı şey mane olmamaqdır. Xoşbəxtlikdən arvad 

mane olmur, dövlət isə elə həmin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin simasında, daha 

çox kömək edir.  

Belə ki, ötən il Nazirliyin sifarişi ilə Moskvalı rejissor Sergey Şaçinin "Bakı zaman 

aynasında" sənədli filmi çəkilib. Bu aciz qulunuza da həmin filmdə iştirak etmək nəsib 

olub. Odur ki, mənim dövlətdən gileylənməyim günah olar. 
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Bu gün polisin ekskursiyalara münasibəti normaldır. Yeri gəlmişkən, DİN rəhbərliyinin 

bu məşhur çarxa reaksiyası birmənalı olub: birini polisdən qovublar, digərini 

cəzalandırıblar, amma məqsəd qətiyyən bu deyil. Daha önəmlisi odur ki, sonradan 

mənim iki mərkəzi rayonun Post-patrul xidmətinin serjant heyəti ilə mühazirəm oldu və 

mən məmnuniyyətlə gənc polislərə xidmət göstərdikləri yerlər haqqında danışdım. Mən 

özüm də istefada olan polis podpolkovnikiyəm və keçmiş idarəmlə münasibətlərə çox 

dəyər verirəm. 

- "Aleksandr Düma Qafqazda" marşrutu ilə bağlı Sizdən də soruşmaya bilmərəm, 

axı "Qafqaza qayıdış" filminin ssenari müəlliflərindən biri məhz Sizsiniz. 

- Yeri gəlmişkən, bu, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2012-ci ildə Fransanın "Arte" 

kanalı ilə birgə həyata keçirdiyi daha bir layihədir. Marşrut həqiqətən çox maraqlıdır. 

Yeri gəlmişkən, Ata Dümanın Qafqaza səfəri Rusiya İmperiyasının ilk və çox savadlı 

piarıdır. Düma 1958-ci ildə, imam Şamil tərəfindən əsir götürülməzdən əvvəl Qafqazda 

olub, amma onun ömrünə artıq az qalmışdı. Birinci Qafqaz Müharibəsinin başa 

çatmasını gözləməyən Rusiya administrasiyası bu səfərlə artıq Qafqaza mədəni 

başlanğıc aparan qüvvə imici yaradır. Və bunda, şübhəsiz ki, həqiqət payı var. Amma 

Aleksandr Dümanın Qafqaza səyahətinin marşrutunu izləsək: Dərbənd-Quba-Bakı-

Şamaxı-Şəki-Tiflis, demək olar ki, bütün səyahət yolunun hələ o vaxt sakit olmayan 

Şimali Qafqazdan deyil, daha çox qanuna tabe olan Azərbaycan və Gürcüstandan 

keçdiyini görmək olar.  

Əvvəlcə Dümanın "Qafqaza səyahət" kitabından parçalar səsləndirən, daha sonra onun 

təsvir etdiyi yerləri öz iştirakı ilə canlandıran Jerar Depardyenin köməyi ilə "Qafqaza 

qayıdış" filmi bu səyahətin məhz Azərbaycan hissəsini əks etdirir.  İdeya, məncə, çox 

maraqlıdır, baxmayaraq ki, mənə elə gəlir ki, bir az, daha çox Depardye və daha az 

Düma alınıb (gülür). 
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Fransa tərəfin bu layihəyə, bizimkindən bir qədər fərqli baxışı var, buna görə mən bu 

mövzunu bitmiş hesab etmirəm, amma ona nə vaxt və hansı formatda qayıtmaq olar - 

bunu zaman göstərəcək. 

- Necə düşünürsünüz, mədəni turizmin uğuru nədən asılıdır? Sizə elə gəlmir ki, 

burada turistlərin "keyfiyyəti" az qala birinci dərəcəli rol oynayır? 

- Artıq dediyim kimi, mədəni turizmin uğuru konsepsiyadan asılıdır. Mənim hazır 

reseptim yoxdur və açığını desəm, bu barədə düşünməmişəm. Mən sadəcə olaraq 

qeyri-ənənəvi, vaxtilə özümün çəkdiyim marşrutlarla turlar keçirirəm, indi isə bu 

marşrutları bir qədər dəyişdirməyə çalışıram (ki, onlar mənim özümü bezdirməsin). Mən 

auditoriyanı öz ekskursiya rəhbərləri olan yerlərə, demək olar ki, aparmıram. Birincisi, 

bu, belə demək olarsa, hörmətsizlikdir, ikincisi isə, əminəm ki, istənilən şəhərin gözəlliyi 

onun "ayaq dəyməmiş cığırlarındadır". 

Turistlərin "keyfiyyəti" ilə bağlı: düşünürəm ki, turistlər tərəfindən şəhərə marağa sırf 

etnik prizmadan baxılmamalıdır. Yeri gəlmişkən, mən BDU-nun Şərqşünaslıq 

fakultəsində öyrəndiyim ərəb dilinin "ölü doğulmuş uşaq" olaraq qalmasına indi heç vaxt 

olmadığı qədər təəssüf edirəm. Bu yaxınlarda isə bir ailə arxivində qala 

karvansaralarından (hazırkı "Art garden") birinin fonunda bədəvini əks etdirən nadir 

inqilabaqədərki rəsm tapdım. Bu rəsmin bir nüsxəsini artıq "Art garden" restoranının 

rəhbərliyinə hədiyyə etmişəm. Bunu otellərdə "Bədəvilər gəlmir, bədəvilər qayıdır" şərhi 

ilə asmaq yaxşı olardı (gülür). 
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Amma ciddi olsaq, Sizin dediyiniz kimi "keyfiyyətli" auditoriyanı vizaların asan alınması, 

münasib və əlverişli otellər, xaricdə "Yay gəldi, Siz hələ Bakıda deyilsiniz?" kimi zəhlə 

tökməyən reklamlar və ən əsası, ilk növbədə öz-özümüzə hörmətlə cəlb etmək olar. 

Bunların bir çoxu artıq edilir, qalanları tamamilə realdır. Belə ki, öz-özünə hörmətin 

təzahürlərindən biri küçələrdə sivil zibil qutuları və onlara zibil atmaq bacarığıdır. 

Gördüyümüz kimi, hər şey o qədər də qlobal deyil. 

- Sizə tapşırılsaydı, ölkəmiz üzrə mədəni marşrutları necə təşkil edərdiniz? Sizcə, 

əsas diqqət nəyə yetirilməlidir? 

- "Ya vam ne skaju za vsyu Odessu..." ("Mən bütün Odessanın adından demirəm...") 

mahnısını xatırlayırsınız? Elə mən də bütün ölkə miqyasında mədəni marşrutlar 

haqqında danışmaq məsuliyyətini üzərimə götürməyəcəyəm. Bu, ciddi və böyük bir 

komandanın işidir, amma tamamilə həyata keçirilə biləndir. Şübhəsiz, hər bir regionun 

öz "kozır kartı", hansısa cəlbedici tərəfi var. Bir yerdə bu memarlıq, bir yerdə sənətlər, 

başqa bir yerdə mətbəx, digərində həm o, həm bu, həm üçüncüsu var, məsələn, 

Şəkidə. Diqqəti də məhz bunlara yetirmək lazımdır. 

Xoşbəxtlikdən, kifayət qədər mehriban və turistlərin əleyhinə olmayan əhali ortaq 

element olaraq qalır, amma mənə elə gəlir ki, hər yerdə əsas diqqəti xidmət səviyyəsinə 

və çox üzr istəyirəm, sanitar xidmətlərə yetirmək lazımdır. Daha konkret desəm... 

tualetləri nəzərdə tuturam. Bayağılığa görə üzr istəyirəm, amma maddi mədəniyyət 

tualetlərdən başlayır. Təmiz, səliqəli, yaxşı olardı ki, xoş musiqi səslənən və mütləq 
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tualet kağızı olan tualetlərdən. Bunsuz, istər-istəməz, nə mədəni, nə də hər hansı başqa 

turizm sadəcə olaraq ola bilməz. 

Məlum olduğu kimi, qlobal olan hər şey lokal üzərində qurulur. Odur ki, mədəni turizmin 

əsasında məişət səviyyəsində, üzr istəyirəm, aftafa və tualet kağızı durmalıdır, onların 

ittifaqı unudulmaz ―oraq və çəkic birliyindən‖ daha güclü olmalıdır (gülür). 

Və əlbəttə, mədəni turizm mövzusunda "İçərişəhər" Tarix-Memarlıq Qoruğu 

İdarəsinin Elmi-Mədəni Mərkəzinin direktoru Cavid Kazımovla söhbət etməyə 

bilməzdik. 

 

- Son vaxtlar Azərbaycanda mədəni turizmin inkişafında müsbət dəyişikliklər var? 

- Azərbaycan ən güclü turizm resurslarına malikdir. Amma uzun illər turizm sahəsində 

bazarda yeni və tələbat olan turizm məhsulunun və yeni, keyfiyyətcə əvvəlkindən 

fərqlənən müasir turizm infrastrukturunun kifayət qədər olmaması əsas problem olub. 

Məhz ölkə rəhbərliyi tərəfindən görülmüş böyük işlər və müasir islahatlar nəticəsində 

hazırda bütünlükdə turizm sahəsində və xüsusən mədəni turizm seqmentində böyük 

dəyişikliklər görürük. 

İstənilən ölkədə mədəni turizm daha çox məşhurdur. Bu, məntiqlidir, axı məhz 

mədəniyyət inkişaf prosesinin, müstəqilliyin qorunmasının və möhkəmləndirilməsinin və 

istənilən xalqın özünəməxsusluğunun fundamental əsasıdır. Hazırda böyük sürətlə 

inkişaf edən gəlmə turizmi gec və ya tez bu sualı doğuracaq: biz nə göstərə bilərik?  
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Heç kim üçün sirr deyil ki, "Yunanıstan" dedikdə dərhal antik məbədlər obrazları 

canlanır, Misir bizi piramidaları ilə, Roma isə Kolizey və digər bütün dünyada məşhur 

olan memarlıq və incəsənət əsərləri ilə cəlb edir. Hamı Eyfel qülləsi və Stounhenc, 

Azadlıq heykəli və Çexiyanın qədim qəsrləri haqqında bilir. Və təəssüf ki, hələlik çox az 

insan Azərbaycanda - həm Bakı ərazisində, həm də regionlarda nə qədər çox maraqlı 

və tarixi-mədəni təbəqələrin olduğunu təsəvvür belə etmir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti nəzdində iki qoruğa ("İçərişəhər" və "Qala") 

görə məsul olan "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi artıq 10 ildir qeyd 

edilən ərazilərdə turizm, mədəniyyət və abidələrin mühafizəsi sahəsində dövlət 

siyasətini həyata keçirən nadir vasitədir. Buna görə, tamamilə təbiidir ki, ölkəmizin 

hazırda yaşadığı turizm bumunu ilk hiss edənlərdən biri bizik - axı məhz Köhnə şəhər, 

İçərişəhər, demək olar ki, istənilən turistin şəhərimiz və ölkəmizlə tanışlığının 

başlanğıcını təşkil edən mütləq nöqtədir. Qürurla demək olar ki, yeni muzeylərin 

açılması, muzey ekspozisiyalarının yenilənməsi, muzey fondlarının zənginləşdirilməsi 

və Qoruğun qonaqlarının onunla tanış olmasını daha əlverişli və maraqlı edən yeni 

texnologiyalar sayəsində mədəni turizmin inkişafı ildən-ilə daha da güclənir. 

Fikrimizcə, İçərişəhər müvafiq potensiala malikdir və təkcə regional miqyasda deyil, 

dünya miqyasında da uğurlu model olmalıdır. Təcrübə göstərir ki, uğur üçün bizim dörd 

əsas amilə ehtiyacımız var: zəngin tarix və nadir memarlıq; maraqlı mədəni-əyləncə 

tədbirləri; müasir turizm infrastrukturunun mövcudluğu; yüksək səviyyədə inkişaf etmiş 

xidmət sahəsi. Əminliklə demək olar ki, bu gün bizdə bütün bu amillər var. 

- İçərişəhərdə turizmin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün konkret olaraq nə 

edilir? 

- İçərişəhər sadəcə yüzlərlə tarixi abidənin cəmləşdiyi açıq hava muzeyi deyil. O, 

dünyanın sivilizasiya ocaqlarından biri, Bakının başladığı yerdir. Qədim Bakı qüdrətli 

Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtıdır. Qoruqda Şirvanşahlar sarayının (Şirvan 

hökmdarlarının iqamətgahı) mövcudluğu Azərbaycan xalqının dərin dövlətçilik 

ənənələrinə dəlalət edir. 

Ötən dövr ərzində İdarə artıq turistlərin cəlb edilməsi üçün müasir infrastruktur yaradıb: 

qoruq ərazisində informasiya köşkləri quraşdırılıb, turizm marşrutları müəyyən edilib, 

həm Azərbaycan dilində, həm də xarici dillərdə xidmət göstərən bələdçilər xidməti 

yaradılıb. Turistlərin rahatlığı üçün şəhərin böyük otelləri ilə əlaqələr qurulub, qruplar 
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üçün birbaşa mehmanxanalardan alınmaqla ekskursiyalar keçirilir.  Açıq havada ilk dəfə 

olaraq İçərişəhərdə Azərbaycan, rus, ingilis, fransız və alman dillərində audio bələdçilər 

sistemi tətbiq edilib. Turistlər qulaqlıq köməyi ilə başqasının köməyi olmadan tarixi 

abidələr haqqında ətraflı məlumat əldə edirlər. Ekskursiyaların yüksək beynəlxalq 

səviyyədə təşkili və keçirilməsi üçün elektromobillər alınıb. 

Artıq qeyd etdiyim kimi, İçərişəhər muzeylərində yeni müasir muzey ekspozisiyaları 

yaradılıb, onlar turistlərin böyük marağına səbəb olur. Bizim vəzifəmiz qonaqları əsas 

abidələrə (Qız Qalası, Şirvanşahlar Saray Kompleksi) cəlb etməklə yanaşı, həm də 

onlara çox sayda digər, hələlik o qədər də məşhur olmayan abidələr haqqında kifayət 

qədər məlumat verməkdir. Qoruq ərazisində belə abidələrin sayı həddindən artıq 

çoxdur. Məsələn, ötən ilin sonlarında Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin və 

Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə, uzun 

konservasiya işlərindən sonra Köhnə Şəhərin ən gözəl məscidlərindən biri - "Bəylər" 

məscidi açılıb, hazırda onun içərisində müqəddəs "Quran"a həsr olunmuş çox maraqlı 

ekspozisiya var. 

 

Həmçinin, İdarə Kukla Teatrının binasında təmir və yenidənqurma işlərini yekunlaşdırıb, 

o, qısa müddət ərzində artıq Qoruğun qonaqları üçün ən məşhur nöqtələrdən birinə 

çevrilib. Burada Azərbaycanın musiqi mədəniyyətinə də qoşulmağa imkan verəcək 

tamaşalar zamanı kuklaşünas ustaların qeyri-adi işindən zövq ala bilərsiniz. Hazırda 

teatrın səhnəsində "Leyli və Məcnun" tamaşası gedir və biz onu hələ görməyənləri 

mütləq tamaşaya baxmağa dəvət edirik! 
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Ziyarətçilər İçərişəhərdə rahat istirahəti uzun müddət xatırlamalı, bu istirahət parlaq, 

təsirli və ən əsası, maraqlı və məzmunlu olmalıdır. Mədəni turizm obyektlərinə gedən 

yolların işarələri, turizm marşrutları üzrə naviqasiya, qoruğun hazırlanmış xəritələri, 

Köhnə Şəhər haqqında kitabçalar (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində), kiçik kitablar, 

fotoalbomlar, təqvimlər, açıqcalar, musiqi diskləri, suvenirlər və digər informasiya 

materialları ziyarətçilərin həm qoruqda hərəkətini, həm də mədəni irsimizlə tanışlığını 

xeyli asanlaşdırır. 

Qədim çörəkbişirmə ənənəmizi də unutmamışıq, o, turistlər üçün çox maraqlıdır - Kiçik 

Qala küçəsində (əsas turizm marşrutu) təndir quraşdırılıb. Yaxınlıqda həm də milli 

üslubda tərtib edilmiş ərzaq dükanı, çayxana, manqal və digər ictimai iaşə obyektləri 

var.  

- Turistlərə hansı ekskursiyalar və turlar təklif olunur? Və onlar üçün bələdçilər 

necə seçilir? 

- Artıq bir neçə ildir ki İdarə bələdçi və ekskursiya rəhbərlərinin seçilməsi və yoxlanması 

sistemi tətbiq edir. Hər iki-üç ayda bir yeni namizədlərlə xüsusi testlər və söhbətlər 

aparılır, zəif və güclü tərəflərini müəyyən edə bilmək üçün onlara Qoruğun müxtəlif 

ekspozisiyaları üzrə rotasiya ilə müəyyən sınaq müddəti verilir. Bu, mürəkkəb prosesdir, 

təəssüf ki, bəzən adi insan amili ilə qarşılaşırıq: çoxları sadəcə olaraq iş qrafikinin və 

məsuliyyətin öhdəsindən gələ bilmir, buna görə daim yeni kadrlar cəlb etmək lazım gəlir. 

Amma, heç nəyə baxmayaraq, biz qürurla deyə bilərik ki, turistlərin və qonaqların böyük 

əksəriyyəti razı şəkildə gedir və həm abidələr və Köhnə Şəhər, həm də bütünlükdə 

ölkəmiz haqqında maksimum məlumat əldə edir. 

Həmçinin, biz turizm marşrutlarının daim yenilənməsinə böyük diqqət yetiririk. Turistin 

ekskursiya zamanı maksimum sayda maraqlı yer və abidələr görməsi vacibdir - buna 

görə müntəzəm olaraq turlara yeni nöqtələr və əlavə məlumatlar əlavə olunur. 

- Təşkil olunan ekskursiyalar turistlərin Azərbaycan haqqında biliklərini artırmağa 

nə dərəcədə imkan verir?  Bu maariflənmə dinamikasını "hesablamaq" 

mümkündürsə və buna ehtiyac varsa, bunu necə etmək olar? 

- Təbii ki, keçirilən ekskursiyalar turistdə gələcək araşdırmalar və ölkəyə səyahət üçün 

maraq oyandıracaq ilk, əsas addımdır. Axı məhz ekskursiya zamanı birdən-birə 

təsəvvür belə edə bilmədiyi bir şey öyrənə bilər, bu, onun üçün yenilik olar və onu 
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təkrar-təkrar Bakıya və Azərbaycana qayıtmağa vadar edər. Mənim fikrimcə, hər bir 

turistlər qrupu üçün maraqlı bir şey tapmağı bacarmaq lazımdır və onda bizə maraq və 

gələnlərin sayı artacaq, axı onların hər biri səyahəti haqqında doğmalarına və 

yaxınlarına danışacaq, sosial şəbəkələrdə fotoşəkillərini paylaşacaq, müəyyən mənada 

Azərbaycanda mədəni turizmin piar alətinə çevriləcək. 

- Siz bütün müsbət məqamları sadaladınız, bəs mədəni turizm sahəsində 

problemlər necə, var? 

- Mənə elə gəlir ki, hazırda əsas problem xidmətlərə artan tələbatı tamamilə ödəyə 

biləcək kifayət qədər peşəkar kadrların - bələdçilərin, ekskursiya rəhbərlərinin 

olmamasıdır. Bununla əlaqədar Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin müntəzəm olaraq bu 

sahədə mütəxəssislərin akkreditasiyasını həyata keçirdiyini görmək sevindirici haldır. 

Bu, peşəkarlar və çox vaxt kifayət qədər biliyi və informasiya bazası olmadan sadəcə 

olaraq öz xidmətlərini təklif edən insanlar arasında dəqiq sərhəd çəkməyə imkan verən 

çox mühüm addımdır. Əksər hallarda məhz onların ucbatından turistlərdə ya qeyri-kafi, 

ya da mənfi təəssürat formalaşa bilər. 

- Sizcə, ölkədə turistlərin "keyfiyyəti" nədən asılıdır? Və ümumiyyətlə, turizmin 

inkişafına bu kontekstdə baxmağa ehtiyac var? 

- Bilirsiniz, turistin "keyfiyyəti" kifayət qədər şərti anlayışdır. Bəli, bir çox əlamətlərə: 

maraqlarına, ödəmə qabiliyyətlərinə, üstünlük verdikləri istirahət növünə görə turistlər 

arasında fərq var. Amma qəbul edən ölkə üçün onlar arasında fərq olmamalıdır. 

Buna isə yalnız istənilən kateqoriyalı qonaqlar üçün zəruri infrastrukturu yaratmaqla, hər 

kəsin özü üçün maraqlı, ən əsası isə bir müddət sonra onu yenidən bizə qayıtmağa 

məcbur edəcək bir şey tapmasına səbəb olmaqla nail olmaq olar. 

Bu gün Azərbaycan tamamilə müxtəlif istiqamətlər və maraqlar üçün zəruri olan hər şeyi 

təqdim etmək iqtidarındadır, istər böyük idman yarışları olsun (Formula-1 Qran-pri, 

Avropa Oyunları və İslam Həmrəyliyi Oyunları, gələcəkdə Avropa Futbol Çempionatı-

2020), istər çimərlik istirahəti, ölkəmizin mənzərəli regionlarına səfərlər, tarixi-etnoqrafik 

araşdırmalar, kulinariya səyahətləri və s.  
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Müvafiq olaraq, müxtəlif istiqamətlər və maraqlar müxtəlif kateqoriyalı qonaqları cəlb 

edir ki, bu da tamamilə təbiidir. Kompleks şəklində bu turistlər bütünlükdə ölkəyə və 

xüsusən səyahətin hər mərhələsində onlara xidmət göstərən bizneslərə gəlir gətirir. 

Məqalə Aİ "Şərq Tərəfdaşlığı"nın "Mədəniyyət və Yaradıcılıq" proqramı ilə 

əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanıb - www.culturepartnership.eu 

Natali Aleksandrova 

http://www.1news.az/az/news/m-d-ni-turizm-az-rbaycanda-kreativ-iqtisadiyyat-n-apar-c-

inki-af-kimi-foto 
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Azərbaycandan kreativ turizm təklifi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müəllif: Stefan Rabimov 

Kreativ həll yolları çox vaxt böhranlı vəziyyətlərdə tapılır. Azərbaycanın yeni müstəqil 

iqtisadiyyatı uzun müddət neft ixracına əsaslanıb. Dünya bazarlarındakı qeyri-

sabitlikdən, milli valyutanın devalvasiyasından və enerji resusrlarından əldə olunan 

gəlirin azalmasından sonra isə ölkə yarana biləcək növbəti qlobal maliyyə böhranı ilə 

bağlı həyəcan təbili çalmağa başlayıb. 

Gəlin, Azərbaycana oxşar ölkələrin dayanıqlı inkişaf modelinə nəzər salaq. Bu ölkələrin 

ərazisi nisbətən kiçikdir. Onlar geniş və rəngarəng təbiətə, qədim mədəni irsə və dünya 

səviyyəsində iz qoymağa çalışan cavan nəslə malikdir. Bu ölkələr iqtisadiyyatın 

şaxələndirilməsi üçün ilk növbədə, turizm sahəsini seçir. Təəccüblüdür ki (əslində, həm 

də təəccüblü deyil), Azərbaycandan 3 min mil məsafədə yerləşən ada dövləti İslandiya 

belə, bu yolla gedir. 

Həqiqətən, Azərbaycanın böyük turizm potensialı var. Buraya Xəzər dənizinin sahilyanı 

ərazilərindən Qafqaz dağlarının xizək cığırlarına qədər məkanlar, Şərqlə Qərbin 

məftunedici ab-havası, zəngin mətbəx, müasir incəsənətdə sürətlə artan nüfuz daxildir. 

Azərbaycan hökuməti turizmi inkişaf etdirmək üçün 2018-ci ilin mayında Dövlət Turizm 
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Agentliyini yaradıb. Agentlik Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyi altında həyata keçirilən 

proqramlardan fərqli olaraq, böyük resusrlara və imkanlara malikdir. Yeni yaranmış 

agentliyin rəhbəri Fuad Nağıyevlə ölkənin turizmlə bağlı çağırışları və potensialı haqda 

söhbətləşmişik. Onunla Azərbaycanı təcrübəli səyyahlar üçün görməli məkana 

çevirəcək 3 bölgəni müəyyənləşdirmişik. 

- Dövlət Turizm Agentliyinin hədəfləri nədir? 

- Agentliyimiz Azərbaycanın turizm sahəsinə nəzarət edir. Bu sahə beynəlxalq 

rəqabətə davamlıdır. Azərbaycan turistlərin 4 fəsildə də istirahət edə biləcəyi 

istiqamətdir. Buraya səfər edəcək səyyahlar qeyri-adi təcrübə yaşaya bilər. 

Agentliyimiz Azərbaycanın beynəlxalq turizm bazarındakı səsidir. Baxışımız dünyanı 

ölkəmizi öyrənməyə ilhamlandırmaqdır. Hədəfimiz özəl şirkətlərlə hökumət arasındakı 

əlaqələri dəstəkləməklə, dinamik və gəlirli sahə olan turizmin inkişafına töhfə 

verməkdir. Turizm dünyada sürətlə inkişaf edən sahədir. Odur ki, turizm bazarının 

araşdırılmasına əsaslanan effekli marketinq və reklam kampaniyaları yolu ilə gəlir əldə 

edilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması, azərbaycanlıların rifahının artırılması (bu amillər 

turistlərin gözəl ölkəmizə səfərini stimullaşdıracaq) Azərbaycan üçün strateji 

əhəmiyyətə malikdir. 

- Azərbaycan hansı ölkələrdən turistləri daha çox həyəcanlandıra bilər? 

- Hazırkı hədəfimiz Qafqaz (Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə), Asiya (Çin, Hindistan) və 

Yaxın Şərq regionunda yaşayan xarici vətəndaşlara istiqamətlənib. Azərbaycan 

regional mərkəzdir və bu, bizə opportunist olmaq, çevik addımlar atmaq, həmçinin yeni 

marketinq imkanları meydana gələn kimi, ondan istifadə etmək imkanı verir. 

Qlobal turizm bazarında cəlbedici istiqamətlər var. Lakin Azərbaycan da turistlərin 

yaddaşında fərqli iz qoymaq istəyir. Buna ehtiyac var. Odur ki, turistləri ölkəmizə yalnız 

mətbəx ənənəsi, mədəni turlar, dəbdəbəli şopinq, yürüş üçün gözəl yolları olan müxtəlif 

məkanları ziyarət etməyə deyil, həm də Azərbaycan təcrübəsindən zövq almaq üçün 

dəvət edirik. 

- Azərbaycanın regionda, yəni Qafqazda hansı imkanları var? 

- Ölkəmizin strategiyası qonşu ölkələrlə, yəni Rusiya, Gürcüstan və Türkiyə ilə 
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əməkdaşlığa əsaslanır. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu illik gücünü milyon 

sərnişinə qədər artırıb. Bu yaxınlarda ―Skytrax‖ reytinqində Heydər Əliyev Beynəlxalq 

Aeroportuna 5 ulduz verilib və onun fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. Bu, Qafqazın 

olduğu kimi qəbul edilməsinə yardım göstərir. 

Bu amillər Qafqazı asan səfər edilə bilən bölgə, rahat istiqamət kimi tanıtmağa kömək 

edir. Bütün bunlar İpək Yolu ənənəsini gücləndirir, bütünlükdə regionun gələcək 

inkişafına töhfə verir və onun cəlbediciliyini artırır. Viza rejimin sadələşdirilməsi, zəngin 

mətbəx ənənəsi, ölkənin unikal, dəbdəbəli təcrübəsi artıq regiondan bir çox turisti 

Azərbaycana çəkir. Səyyahları azərbaycanlıların saf qonaqpərvərliyi, isti səmimiyyəti 

valeh edir. Turistlər ölkəmizlə bağlı unudulmaz təəssüratlarını digər insanlarla bölüşür. 

- Azərbaycana səfər üçün cəmi bir səbəb göstərə bilərsiniz? 

- Azərbaycan dünyanın çox az ölkələrindəndir ki, həqiqətən fərqli macəralar yaşamaq, 

müxtəlif təcrübələri eyni anda sınaqdan keçirtmək imkanı verir. Bakıda UNESCO-nun 

mədəni irs siyahısına daxil edilmiş abidələrdən, məsələn, İçərişəhərdən futuristik 

göydələn kompleksi olan ―Alov qülləri‖nə bir neçə dəqiqə ərzində piyada getmək 

mümkündür. Dünyanın hansı ölkəsində vaxtınızı belə keçirə bilərsiniz?! 

Qəbələ 

Bu şəhər yaşlı şabalıd meşəsinin ortasında yerləşir. O, sanki qədim nağıllar ölkəsinin 

qapısıdır. Burada 2500 il yaşı olan Çuxur Qəbələnin hələ də qalan darvazalarınadək 

yürüş edə bilərsiniz. İsmayıllı qoruğunda yerləşən ―Yeddi gözəl‖ şəlaləsində üzə, bu 

zaman səmamın doğma ―sakinlər‖in, yəni qüzlərlə növdə quşun nəğməsini dinləyə 

bilərsiniz. 

Yox, əgər müasir təcrübə yaşamaq istəyirsinizsə, Tufandağda bütün fəsillərdə fəaliyyət 

göstərən kanat yola üz tutmaq mümkündür. Bu zaman qarşınızda gözəl mənzərə 

açılacaq. Marinada qoyulmuş, nanənin əlavə edildiyi, 2 dağ daşı arasında hazırlanan 

basdırma kababını dadmağı da unutmayın! 

Şəki xan sarayı 

Ölkənin həm ən yaxşı, həm də ən pis dövrünü çox az məkan Şəki xan sarayı kimi əks 

etdirə bilər. Azərbaycan xanı tərəfindən inşa etdirilmiş, Qafqazın qəlbində yerləşən bu 
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sirli məkanı kəşf etməniz üçün avtomobillə bir neçə saatlıq yol getməlisiniz. 1800-cü 

illərdə regionda geosiyasi vəziyyət gərgin olub. O üzdən, bu saray da gizlənmək üçün 

münasib formada tikilib. Dövrünün müasir memarlıq nümunəsi olan Şəki xan sarayının 

tikintisində şüşə, ağac, dəmir və dulusçuluq məmulatları hazırlayan fransız, rus və 

iranlı sənətkarlar iştirak edib. Qədim İpək Yolunda yerləşən bu forpostda 

mədəniyyətlərin kəsişdiyini hiss edəcəksiniz. Ora baş çəksəniz, qürubu, yəni günəşin 

son şüalarının sarayın şüşələrə ―toxunuşunu‖ gözləyin! 

Lahıc kəndi 

Buranı gəzərkən, onun hələ də mövcud olmasına təəccüblənəcəksiniz! Lahıcın öz 

dilində danışan enerjili icması hazırladığı mis məmulatlarla bütün Yaxın Şərqdə tanınır. 

Bu dağlıq ərazisiyə durmadan qar yağır. Odur ki, Lahıca yalnız yayda səfər etmək 

lazımdır. Qafqazın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Lahıcda zəlzələyə 

davamlı kanalzasiya sistemi hələ 1000 əvvəl inşa edilib və hələ də işləkdir. 

(İngilis dilindən tərcümə - WorldMedia.Az) 
 

 

http://www.worldmedia.az/news.aspx?id=2254 
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Aqroekoturizm: Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında yeni 

bir sıçrayış 

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin start verdiyi yeni layihələrdən biri də aqroekoturizmlə 

bağlıdır. Nazir İnam Kərimovun rəhbərliyi ilə bu ayın əvvəllərində keçirilən təqdimat 

konfransında həyata keçiriləcəyi rəsmən açıqlanan layihənin Azərbaycan 

iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun inkişafına yeni nəfəs gətirəcəyi gözlənilir. Bunu 

layihə müəlliflərinin təqdimat mərasimində səsləndirdikləri fikirlər də təsdiqləyir. Kənd 

Təsərrüfatı naziri İnam Kərimovun iyunun 4-də keçirilən konfransdakı çıxışı zamanı 

bildirdiyinə görə, ―Şəhərdən Kəndə‖ adlanan bu aqrar sahənin inkişafı vasitəsilə kənd 

turizminin formalaşmasına xidmət edəcək: ―Aqroekoturizmin inkişafı iqtisadi-sosial 

sahələrin inkişafına təkan verməklə yanaşı, ölkələr arası mədəniyyətlərin 

inteqrasiyasına da töhvə verəcək‖. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri Muxtar Babayev də konfransdakı çıxışında təqdim 

olunan layihənin kənd turizminin inkişafına müsbət təsir göstərəcəyinə ümidvar 

olduğunu gizləyməyib. Onun fikrincə, layihənin icrası zamanı xüsusi diqqət yetirilməli 

məqam şəhərdən kəndə gələn insanların maraqlarını təmin etmək, baş verə biləcək 

neqativ antropogen təsirlərin minimuma endirilməsi olmalıdır. 

Layihəni dəstəkləyən qurumlardan biri Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev 

də təşəbbüsün uğurla nəticələnəcəyinə inanır. Konfransdakı çıxışı zamanı bu ümidini 

açıq şəkildə dilə gətirən F.Nağıyevin fikrincə, aqroekoturizmin inkişafı üçün 

Azərbaycanın zəngin potensialı var: ―Təbiətimiz gözəl, regionlarımız özünəməxsus, 

insanlarımız qonaqpərvərdir. Bizim əsas vəzifəmiz bu potensialı səmərəli istifadə etmək, 

təbliğat aparmaq, uğurlu təqdimat həyata keçirməkdir‖. 

Bəs Azərbaycan hökumətinin hazırladığı aqroekoturizm layihəsinin sosial həyatımıza nə 

kimi faydaları ola bilər? Ümumiyyətlə, aqroekoturizm nədir və hansı məqsədlərlə həyata 

keçirilir? 

Turizm sektorunun bu yeni sahəsi adından da göründüyü kimi, özündə bir neçə mədəni 

sahəni ehtiva edir. Bu sektor ilk növbədə alternativ turizm sahəsidir. İndiyə qədərki 

klassik turizmdən fərqli olaraq, aqroekoturizm sektoru öz müştərilərinə beton binalardan, 

insan əliylə inşa edilmiş daş tikililərdən fərqli məkanlarda dincəlmək imkanı təqdim edir. 
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Allahın insan oğluna və bütün canlılara bəxş etdiyi gözəl təbiətin qoynunda daha rahat 

dincəlmək fürsəti yaxalayan turistlər həm ölkəmizin canlı və bitki aləmi ilə tanış ola, həm 

də şəhər həyatının cansıxıcı yeknəsəkliyindən, stresslərindən uzaqlaşa biləcəklər.  

Turizmin bu növü həm də ona görə sərfəlidir ki, mövsümi xarakter daşımır, ilin istənilən 

anında həyata keçirilir. Kənddə yazın da, yayın da, payızın da, qışın da başqa ləzzəti 

var və bu ləzzət turistlər üçün əsl adrenalin mənbəyinə çevrilə bilər. 

Aqroekoturizmin kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafındakı rolu da şəksizdir. Zatən bu 

sektorun formalaşdırılmasının əsas qayesi elə kənd təsərrüfatında çalışanların maddi 

rifah halını yüksəltməkdir. Sirr deyil ki, elmi-texniki tərəqqi sayəsində kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalında məhsuldarlığın artması istər-istəməz qiymətlərin aşağı 

düşməsi ilə nəticələnmiş, aqrar sektorun gəlir səviyyəsini azaltmış və kənddən 

şəhərlərə axını sürətləndirmişdir. Müasir çağımızda dünyanın, demək olar ki, bütün 

ölkələrinin ən böyük problemiminə çevrilən nizamsız urbanizasiya prosesi bizim 

ölkəmizdən də yan keçməmişdir. Xüsusilə 1994-cü ildə bağlanan ―Əsrin müqaviləsi‖ 

Azərbaycan iqtisadiyyatına yeni dinamika gətirsə də, bu inkişaf neft və sənaye 

sektoruna daha çox təsir göstərmişdir. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin də qeyd 

etdiyi kimi, qeyri-neft sektorunun inkişafının günün əsas tələbinə çevrildiyi, neft erasının 

bitdiyi indiki vaxtda, ölkə iqtisadiyyatının qarşısında dayanan əsas məsələlərdən biri də 

insanlarımızın yenidən kəndə qayıdışını təşviq etmək olmalıdır. Bunun üçün isə 

kəndlərdə əlavə gəlir mənbələri yaradılmalı, aqrar təsərrüfatla məşğul olanların daha 

çox qazanmaq imkanı təmin edilməlidir. Dünya təcrübəsi isə sübut edir ki, 

aqroekoturizm bu sahədə ən başarılı siyasətlərdən biridir. Təsadüfi deyil ki, Avropanın 

ən aparıcı dövlətləri, ABŞ, Avstraliya, Yaponiya, Cənubi Koreya kimi inkişaf etmiş 

ölkələr məhz bu səbəbdən kənd turizminə böyük əhəmiyyət verirlər: kənd təsərrüfatı ilə 

məşğul olan insanlar turizmin bu sektorundan da əlavə gəlir əldə edir və yurd-yuvalarına 

bağlanırlar . 

Adından göründüyü kimi, aqroekoturizmin birbaşa bağlı olduğu əsas sahələrindən biri 

də ekologiyadır. Aqrar sektorda elmi-texniki tərəqqinin gətirdiyi məhsuldarlıq amansız 

rəqabət mühiti yaratdığından fermerlər istər-istəməz daha çox gəlir gətirən bitki 

növlərinə yönəlirlər. Bir çox hallarda, xaricdən gətirilən toxumlar yerli bitki növlərini 

tarlalardan tamamilə sıxışdırıb çıxırır, hər il xeyli sayda bitkilərin kökü kəsilir. Halbuki, 

hər bir təbiətin öz yerli məhsulları istər sağlamlıq, istərsə də damaq dadı baxımından 

daha kefiyyətli olur. Yerli toxumların məhsuldarlıq baxımından genləri dəyişdirilmiş xarici 

məhsullara uduzması bitkiçilik sahəsində tədricən gözəgörünməz ekoloji fəlakətlərə yol 
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açır. İngiltərənin Kraliyyət Botanika Bağçası ilə İsveçin Stokholm Universitetinin bir 

müddət əvvəl apardığı tədqiqatlara görə, son 250 ildə 600-ə qədər bitki növünün nəsli 

kəsilib. Alimlər bunun gözləniləndən 500 dəfə çox olduğunu vurğulayırlar. Sözsüz ki, bu 

fəlakətin qarşısını almaq üçün yerli bitkiçilik ənənələri qorunmalı, ekoloji baxımdan daha 

sağlam qida məhsulları istehsal olunmalıdır. İstənilən mədəniyyətin əkinçiliklə 

başladığını nəzərə alsaq, bu həm də milli-mənəvi dəyərlərimizin təməllərinin qorunması 

deməkdir. 

Söz milli mədəniyyətdən düşmüşkən, böyük şəhərlər komsopolit dəyərlərin hegemon 

olduğu məkanlar deməkdir. Kosmopolitizm içərisində hər bir xalqın kiçicik xidmətləri 

olsa da, milli mədəniyyətlər, adət-ənənələr bu gün kəndlərdə daha çox özünü qoruya 

bilir. İstər folklor kimi şifahi xalq ədəbiyyatı, istər xalçaçılıq, toxuculuq kimi maddi 

mədəniyyət nümunələri, istərsə də regional mətbəx kültürləri kəndlərimizdə hələ də öz 

yaradıcı ömürlərini yaşayırlar. Kənd turizmi, bu baxımdan, Azərbaycan xalqının mədəni 

dünyasının həm inkişafına töhfə verəcək, həm də onu qonaqlara daha mükəmməl 

təqdim etmək fürsəti yaradacaq. 

Görünüdüyü kimi, aqroekoturizm Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında bir çox 

sahələrinin inkişafının əsas təminatçısına çevrilmək gücündə olan sahədir. Bu sahənin 

inkişafı təkcə bir nazirliyin yox, həm də bütün hökumətin ən strateji hədəfinə 

çevrilməlidir. 

 

Adəm İsmayılov, 

Fəlsəfə elmləri doktoru 

 

 

 

 

 

 



 
69 

Texnoparklar: ümumi məlumatlar 
 

Texnopark — universitet, sənaye, araşdırma mərkəzləri, sahibkarlar və bazarlar 

arasındakı əməkdaşlığı artırmaq, bilik və texnologiya transferini asanlaşdırmaq 

məqsədilə yüksək əlavə dəyərli tədqiqat və inkişafa söykənən qabaqcıl texnologiyalı 

məhsul və xidmətlərin istehsalına uyğun infrastruktur, üstqurum və xidmətlər ilə təsir 

edən təşkilatlardır. 

Elm və ya texnologiya parkı konsepti 1950-ci ildə ABŞ da yaradılmışdır. Bu isə həmin 

dövrdə texnologiyanın və sənayenin sürətli inkişafına zəmin yaratmışdır. 

Texnoparklar və onların işləmə prisipləri 

Texnopark müasir iqtisadiyyatın vacib elementlərindəndir. Texnoparkları müxtəlif 

aspektlərdən nəzərdən keçirmək olar: 

1. Texnoparka iqtisadi elmtutumlu məhsul istehsal edən ərazinin xüsusi növü kimi; 

2. Texnopark elmə əsaslanan kiçik sahibkarlığın dəstəklənmə forması kimi; 

3. Elm texnoparkda maliyyə və digər dəstəklər alır. Bununla da elmin dövlətdən 

aslılığı azalır. Beləliklə, texnoparklar milli elmin dəstəklənmə forması olur. 

Texnoparkların yaradılması və inkişafı prosesləri Azərbaycandan yan keçmir. 

Texnoparkların inkişafı milli elm və elmtutumlu istehsalata dayaq olur. Əgər biz 

―texnopark‖- nədir? sualına cavab vermək istəsək labirintə düşmüş olarıq. Çünki 

ədəbiyyatlarda və TOP-30 innovasiya menecmentləri arasında bu anlayışın izahı 

müxtəlif verilir. Məsələn: Finlandiyanın Otaniem texnoparkının banisi Mervi Kekiyə 

görə: “Texnoparklar – məkan deyil, prosesdir və texnoparkların əsas məqsədi 

şirkətlərə kömək etməkdir.” 

Texnopolis şirkətinin direktorlar şurasının sədri Pertti Xuuskonen açıqlamasına 

görə: “Siyasətçilərin gözəl binaların təntənəli açılışı xoşlarına gəlir, ancaq gözəl 

bina – bu hələ texnopark deyil. Texnoparklar - onların daxili qurluşudur. Bir çox 

texnoparklar heç də cəlbedici görünmürlər, ancaq onların içliyi sadəcə çox 

gözəldi və onların fantastik məhsulları var. Bu texnoparkların binaları yox, 

məhsulları və xidmətləri müştərilər tərəfindən tələb edilirlər. . . ” 
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İdarəetmənin struktur və inkişaf modelləri 

Texnopark - vahid infrastruktur sərhədlərində elm və texniki fəaliyyətlə məşğul olan 

şirkətlər birliyidir. Bir sözlə: Texnopark - spesifik yerli şərait və bazarın tələbatının təsiri 

altında formalaşan mürəkkəb ekosistemdir. Texnopark bir tərəfdən rezident və 

müştərilərin görüşdüyü və təmasda olduqları ofis, digər tərəfdən rezidentlərə göstərilən 

müxtəlif xidmətlər dəstidir. Əslində texnopark tədqiqatçı qruplar və texnoloji işləmələrə 

sorğu verən şirkətlər arasında qarşılıqlı fəaliyyət və informasiya mübadiləsi prosesini 

sürətləndirən vasitəçi bir qurumdur. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 2014-cü 

il 15 may tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş ―Texnologiyalar parkı haqqında nümunəvi 

əsasnaməyə görə―... texnologiyalar parkı (bundan sonra – texnopark) – innovasiya 

məhsulunun və yüksək texnologiyaların hazırlanması, işlənilməsi və ya 

təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə elmi tədqiqatların və təcrübə-konstruktor işlərinin 

aparılması, onların nəticələrinin sənaye, xidmət və digər sahələrdə tətbiqi 

(kommersiyalaşdırılması) üçün zəruri infrastrukturu, maddi-texniki bazası və idarəetmə 

qurumları olan ərazi‖dir. 

Texnoparkların iş sxemi 

Texnoparkların daha çox yayılmış 3 iş sxemini qeyd etmək olar: 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:%C4%B0dar%C9%99etm%C9%99nin_struktur_v%C9%99_inki%C5%9Faf_modell%C9%99ri.png
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1. Öz innovasiya layihələrini realizə etmək istəyən sərbəst tədqiqat və layihə 

qruplarına kömək (yardım); 

2. Ali məktəb və elmi-tədqiqat qruplarında toplanan elmi bilikləri 

kommersiylaşdırılmasına kömək; 

3. İnnovasiyanın sərbəst bazarından texnoloji qərarların importu yolu ilə 

istehsalçıların texnoloji məsələlərinin həlli. Texnoparkların bu zəncir üzrə 

hərəkəti hər iki istiqamətə təmin edir. Hər dəfə texnologiyaların alıcıları müxtəlif 

şirkətlər ola bilər. 

Qeyd edək ki, texnopark birbaşa texnologiyaların satışı məsələlərində iştirak etmir, 

ancaq innovasiyaların mübadiləsi prosesinə vasitəçilik edir, başqa sözlə mübadilə üçün 

əlverişli şərait yaradır. Elə hallar da ola bilər ki, texnopark həmtəsisçi ola bilər. 

Şəraitindən asılı olaraq texnoparklar idarəetmə strukturu və inkişaf modelləri ilə 

fərqlənirlər. 

Texnoparklar texnologiya daşıyıcıları ilə alıcıları arasında əlaqə yaratmaq üçün yaranan 

sərbəst qurum və ya universitet və şirkət daxilində bir strktur ola bilər. Texnoparkların 

əsas rolu tədqiqatçılar cəmiyyəti daxilində və ya müxtəlif texnoloji məhsul istehsalçıları 

arsında kommunikasiyanı təmin etməsində ola bilər. Texnoparkların yaradılmasında 

əsas motiv texnologiyaların təhcizatçısında və ya istifadəsində də ola bilər. Digər 

tərəfdən texnoparklar yerli və ya dövlət orqanları tərəfindən yaradıla bilər. Bu halda 

texnoparkların yaradılmasında məqsəd əraziyə yeni fəaliyyət növünün cəlb edilməsidir. 

Texnoparkların növləri 

Biz əsasən 6 əsas növ texnoloji parkları nəzərdən keçirək. 

1. Universitet texnoparkları 

2. Regional sahə texnoparkları 

3. Sənaye texnoparkları 

4. Texnoloji inkubatorlar və ya innovasiya biznesi inkubatorları 

5. Şəbəkə texnoparkları 

6. Kovorkinq 

Universitet texnoparkları 

Belə texnoparklar ali məktəblərin əsasında yaradılırlar. Bəzən isə universitet ilə sənaye 

müəssisəsinin strateji əməkdaşlığının nəticəsində yaradılırlar. Universitet 

texnoparklarının yaradılmasının 3 əsas məqsədi olur: 
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1. Toplanmış elmi biliklərin kommersiyalaşdırılması; 

2. Ali məktəbdə elmi işlərin cəlbediciliyini artırmağın təmin edilməsi; 

3. Praktiki məsələlərin nəticəsi olan yeni biliklərin axınının təmin edilməsi. 

Universitet texnoparklarının inkişafına mane olan qanunvericilikdə olan 

məhdudiyyətlərdir. 

Regional sahə texnoparkları 

Belə texnoparklar regional iqtisadiyyatın hər hansı bir sektorunda innovasiya prosesinin 

aktivləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılır. Regional sahə texnoparkları çoxlu xidmətlər 

göstərə bilərlər: layihənin hüquqi müşayət etmək, biznes məsləhət, sertifikatlaşma, 

tədqiqat təşkilatlarına laboratoriyalar təqdim etmək, seminarların təşkili və. s. Adətən bu 

növ texnoparklar texnologiyaların regional sənaye müəssisələrinə importunu təmin 

etmək və ya ayrıca götürülmüş şirkətin texnoloji məsələlərini həll etmək üçün yaradılır. 

Bu halda texnopark istehsal şirkətləti ilə sıx əlaqə yaradır, bununla da rezident və ya 

ortağın texnoloji məsələlərini həll edəcək kiçik innovasiya şirkətlərinin yerləşməsinə 

şərait yaradır. Başqa sözlə, texnopark istehsal şirkətlərinə elmtutumlu və bahalı 

prosesləri kənarda sərbəst kiçik innovasiya müəssisələrinə ötürməyə (autsorsinq 

etməyə) kömək edir (Autsorsinq - 2 təşkilat arasında müqavilə əsasında birinin digərinə 

bəzi funksiyalarının, biznes proseslərin və tədbirlərin ötürülməsidir). Regional sahə 

texnoparklarının əsas gəlir mənbəyi ərazinin icarəyə verilməsi və istehsal şirkətləri üçün 

texnoloji həllərin axtarışı üzrə xidmətlərin göstərilməsidir. 

Sənaye texnoparkları 

Belə texnoparklar mahiyyət etibarı ilə texnoloji park deyil. Bu növ texnopark əsasən yeni 

istehsalın təşkili üçün fiziki infrastruktur obyektlərinin kompleksidir. Burda daha çox 

ərazilər müxtəlif fəaliyyət növləri üçün icarəyə verilir. İndustrial texnoparkların 

yaradılması innovasiya mühitinin inkişaf və sıxlığ səviyyəsindən asılı deyil, əsasən onlar 

texnologiya mübadiləsi üçün nəzərdə tutulmayıblar, daha çox yeni iqtisadi fəaliyyətin 

növlərinin təşkili üçün müasir infrastrukturun yaradılmasına istiqamətlənirlər. İstehsalat 

texnoparkının yerləşdirilməsi şərtləri və onun obyektlərinə tələbat əsas rezidentlərin 

istəyi əsasında və ya sahə sənayesinə uyğun istehsal komplekslərinin yerləşdirilməsi 

təcrübəsinin təhlili nəticəsində müəyyən edilir. Çox vaxt əlavə nəqliyyat və logistika, 

mənzil tikintisində ixtisaslaşma tələb edir. 
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Texnoloji inkubatorlar və ya innovasiya biznesi inkubatorları 

 

Belə texnoparklar kiçik innovasiya şirkətlərinə formalaşmalarının ilkin mərhələsində 

kömək etmək üçün nəzərdə tutulurlar (start-up, seed). Bu növ texnoparklar innovasiya 

şirkətlərinin inkişafı üçün bütün lazımı ehtiyat və xidmətləri təmin edirlər. İnkubatorlar öz 

mahiyyətinə görə gəlir əldə etmək üçün nəzərdə tutulmayıblar, biznesin inkişaf 

etdirilməsi üçün imtiyazların təmin edilməsinə istiqamətlənirlər. Ona görə də 

inkubatorların yaradılmasına sərbəst biznes kimi baxmaq olmaz, onların yaradılmasına 

daha çox sosial istiqamət kimi baxılaa bilər. Onun müvəffəqiyyəti daha çox kiçik 

müəssisələrin axını və müəyyən həcmdə icarəyə verilənsahələrdən asılıdır. 

Şəbəkə texnoparkları 

Şəbəkə strukturları texnoparklar tərəfindən öz imkanlarını genişləndirmək üçün 

yaradılır. Şəbəkə texnoparklarının tikintisi əsasən yerli hakimiyyətin təşəbbüsü olur. 

Onlar bu obyektin köməyi ilə yaradılan texnoparkdan əldə olunan iqtisadi və sosial xeyri 

paylaşdırmaq istəyirlər. Şəbəkə texnoparklarının yaradılması üçün iqtisadi zəmin 

olmalıdır: müxtəlif şəhərlərdə yaşayan və işləyən tədqiqatçıların cəlb olunmasının təmin 

edilməsi, texnoparkların saxlanılması xərclərinə qənaət (texnoparkın tərkibinə əvvəl 

yaradılan tədqiqat mərkəzlərinin salınması) və. s. Şəbəkə strukturu texnoparkların 

imkanlarını artırır, onların xidmətlərinin sayını çoxaldır, səmərəlilik göstəricilərinin 

yaxşılasmasına imkan yaradır, texnopark üçün əhəmiyyətli olan şəhər və digər 

ərazilərdə fiziki iştirakları təmin edilir. Şəbəkə texnoparkları regional, sahə və ya 

universitet texnoparklarının qollarındandır. 

Şəbəkə texnologiyalarına əsaslanan texnopark xüsusi quruluşdur. Belə texnopark 

quruluşu regionun innovasiya imkanlarının rasional istifadə əsasında informasiya 

mübadiləsinin köməyi ilə səmərəli innovasiya prosesini təşkil etməyə qadirdir. Regionun 

malik olduğu innovasiya ehtiyatlarının sayı və keyfiyyətindən asılı olaraq innovasiya 

dövrünün həyata keçməsində öz aralarında müəyyən funksiyaları, mümkün riskləri və 

gələcək gəliri paylaşdıran müxtəlif idarə və təşkilatlar iştirak edə bilər. Belə vəziyyətdə 

texnoparkın menecerlərinin vəzifəsi regionda innovasiya prosesinin bütün üzvlərini 

əlaqələndirən informasiya fəaliyyətinin təşkili və informasiya axınının 

əlaqələndirilməsidir. Bu regionda və Azərbaycanın digər regionlarında yerləşən 

innovasiya potensialını birləşdirməyə, xarici mütəxəssislərin və elmi-tədqiqat 

bazalarından istifadə etməyə imkan verir. 
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Kovorkinq 

Belə mərkəzlər bir növ tədqiqat cəmiyyətlərinin ənənəvi texnoparkların xidmət haqqının 

artmasına, işgüzar infrastrukturun çatışmazlığına və informasiya texnologiyalarının 

inkişafına olan cavabdır. Bu ofis mərkəzləridir, burda sərbəst insanlar bir ərazidə 

işləyirlər. Belə model daha çox əqli əməklə məşğul olanlara yarayır. Kovorkinq 

mərkəzlərinin müvəffəqiyyəti onların tədqiqatçılar cəmiyyətinə daxil olmaqları, bilik 

axınlarını və informasiya mübadiləsini formalaşdırmaqları, başlayanlara şərait 

yaratmaqlarıdır. Bu mərkəzlərin başlıca funksiyaları tədqiqatçılara innovasiyanın qlobal 

bazarına ―giriş‖-in təmin edilməsi və yerli tədqiqatçılar cəmiyyətlərinə dəstəkdir. Klassik 

texnopark fəaliyyətindən fərqli olaraq kovorkinq mərkəzlərini fəailiyyəti fiziki infrastruktur 

ilə işləməkdən kommunikasiya yaratmaq və peşəkar cəmiyyətlərlə işlərə (fərdi 

məsləhət, səmərəli layihə qruplarının formalaşması və s. ) yönəldilir. Bu halda az 

müddət ərzində aşağı qiymətə yeni iş yerləri yaratmağa və ərazidə işgüzar mühütün 

yaradılmasına gətirir. 

Regionun xüsusiyyətlərinə görə texnoparkların növləri 

Regionun xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq bu və ya digər funksiyalara istiqamətlənərək 

texnoparkları digər növlərə bölə bilərik: 

1. İnnovasiya 

2. Marketinq 

3. İnvestisiya 

4. İstehsalat 

5. Paylaşmış 

6. Kompleks 

Növ Əsas funksiyaları Regionun tipi 

İnnovasiya 

texnoparkı 

İnnovasiya fəaliyyəti sahəsində 

hakimiyyət orqanları ilə birgə region 

üçün innovasiya proqramının 

işlənməsi, innovasiya ideyalarının və 

layihələrinin işlənməsi və 

mütəxəssislərin hazırlanması 

İnnovasiya məhsulunun 

yaradılması və onun 

kommersiyalaşdırması üçün 

sərbəst istehsalat və maliyyə 

ehtiyatlarına malikdir 
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Marketinq 

texnoparkı 

İnnovasiya məhsullarının 

sertifikatlaşması, patentləşməsi və 

hərəkəti kommersləşmə prosesində 

dəstəklənmə 

İnnovasiya ideyaların qenerasiya 

edən quruluş üstünlük təşkil edir 

və innovasiya məhsulunun hazır 

nümunələrinin hazırlanması 

İnvestisiya 

texnoparkı 

İnnovasiya layihələrinin 

maliyyələşməsi, maliyyə 

mənbələrinin axtarışı, investisiya 

layihələrinin hazırlanmasına kömək 

Elmi və istehsalat quruluşu 

üstünlük təşkil edir, həmçinin 

yaradıcı kollektivlər 

İstehsalat 

texnoparkı 

Təcrübə konstruktor işlərinin 

aparılması, innovasiya məhsullarının 

təcrübi nümunələrinin yaradılması 

İnnovasiya fəaliyyətinin təcrübi 

istehsalat bazası olmayan 

subyektləri üstünlük təşkil edir 

Vertual 

texnopark 

Regionda innovasiya prosesinin 

bütün iştirakçıları arasında 

informasiya fəaliyyəti və əlaqələrinin 

təşkili 

Vahid informasiya 

infrastrukturunda inteqrasiya oluna 

bilən paylanmış innovasiya 

ehtiyatlarına malikdir 

Kompleks 

texnoparkı 

Bütün innovasiya dövrünün həyata 

keçməsi 

Pis inkişaf etmiş innovasiya 

potensialına malik region 

Texnoparkların quruluş modelləri 

Struktur və funksional şəkildə texnopark modelləri araşdırıldığında ölkədən ölkəyə hətta 

eyni ölkənin içindəki bir texnoparkdan digərinə fərqliliklər göstərdiyi görülməkdədir. 

Texnopark modellərini beş qrupa bölmək olar: 

1. Dövlət əsaslı - texnoparkın quruluşunu birbaşa dövlət öz üzərinə götürür. 

2. Universitet əsaslı - Universitetlərin öz başlarına ya da dövlətdən dəstək alaraq 

qurduqları, idarə edərək faydalandıqları texnoparklardır. 

3. Özəl sektor əsasında - Universitetlər və maliyyə strukturu güclü firmalar 

tərəfindən əməkdaşlıq ilə qurulan texnoparklardır. 
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4. Yerli rəhbərliyə dayalı - Bəzi böyük şəhərlərdə bölgənin iqtisadi inkişafına töhfə 

vermək məqsədiylə yerli rəhbərliklər tərəfindən qurulub dəstəklənən parkları. 

5. Qarışıq model - Dövlət və özəl sektorun birlikdə qurduğu texnoparklardır. 

Texnoparkların inşaat modelləri 

Dünyada olan 600-ə yaxın texnoparkların arasından arxitekturasına görə 3 modeli ayıra 

bilərik: 

 Nöqtəvi model - maksimal kompakt kompozisiya, funksiyalar dəstəsi məhdud. 

 Kompleks model – böyük faiz yaşıllaşma və sosial ərazisi olan binalar və tikililər 

qrupu. Tərkibində və ya yaxınlığında universitet olur. 

 Meqa (İmkanlı) model – geniş funksiyaya (sosial, yaşayı, təhsil, istehsal) malik, 

əraziyə görə nəhəng model. Universitet ərazidə yerləşə bilər. 

Beynəlxalq təcrübənin təhlilinə görə texnoparkın 3 tipinin açıqlanmasını verək: 

Nöqtəvi texnopark 

 

Nöqtəvi model 

 

Kompleks model 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:N%C3%B6qt%C9%99vi_model.png
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Kompleks_model.png
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Meqa model 

Nöqtəvi texnopark şəhərdə kiçik sahədə yerləşir. Adətən onu əhatə edən şəhər 

infrastrukturu yaxşı inkişaf etməlidir. Funksional quruluşun tərkibi əsas element qrupları 

ilə kifayətlənə bilər: kommunikasiya, elmi-tədris, təbiət-park, adminstirativxidməti və 

işgüzar ofis və s. Nöqtəvi modelin əsas üstünlüyü kompaktlığıdır ki, bu da işçilərin 

üzvləri və ətrafda yerləşən universitet və ya elmi-tədqiqat institutları, tələbə, xidmət 

şirkətləri ilə intensiv əlaqə imkanı verir. Nöqtəvi texnopark modeli bazası əsasında 

inkubator növ texnopark yayılmağa başlamışdır. Bu modelin çatışmazlığı, həcminin kiçik 

olması, ərazi məhdudiyyəti və genişlənmə imkanının olmaması, inkişaf etmiş funksional 

quruluşun olmamasıdır. Texnoparkın nöqtəvi modelinin dinamik xüsusiyyətləri yalnız 

təşkilat səviyyəsində özünü göstərir: texnopark icarəçilərinin dəyişməsi, interyerin 

dəyişməsi. 

Kompleks texnopark 

Kompleks texnopark şəhərin tərkibində kifayət qədər sərbəst sahədə yerləşir. Nöqtəvi 

modeldən fərqli olaraq bu model ərazisində geniş funksiyalara malik bina və tikililərin 

yerləşməsinə geniş-tam park zonasının salınmasına imkan verir. Texnoparkların 

kompleks modelində yaşıllaşmadan tam istifadə etmək olur. Texnoparkın kompleks 

modelinin inkişafı, nöqtəvidən fərqli olaraq bir neçə mərhələ yaradılır. Bu modeldə ilk 

növbədə texnoparkın nüvəsi təşkil edilir. Texnoparkın nüvəsinin tərkibinə elmi- tədris, 

administratır və inkubator biznesi, laboratoriya-istehsalat zonaları aiddir. Nüvənin işə 

salınmasından sonra hər 3-5 il orta ölçülü uyğun şəraitin təşkilini tələb edən şirkət 

yaradılır (paralel olaraq ərazi elmtutumlu şirkətlərin inkişafına təkan verən ərazilərlə 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Meqa_model.png
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(şirkətlərin texnologiyası və elmtutumlu məhsullarını təqdim etmək üçün ticarət-sərgi 

kompleksi, sosial obyektlər, satış və kommersiya obyektləri)). 

Meqa texnopark 

Meqa texnopark - şəhərdən müəyyən məsafədə, ilkin infrastrukturu və kommunikasiyası 

olmayan ərazidə yerləşir. Ona görə də ərazidə çox elementləri ―sıfırdan‖ başlamalıdır. 

Texnoparkın salınmasının ilkin mərhələsində məsrəflər tələb edir, lakin sonralar inkişaf 

üçün geniş ehtiyatlara malik olur. 

Bura digər zonalar daxil ola bilər: 

1. İstehsal-anbar obyektləri və loqistik kompleks zonası. Bu zona nəqliyat vasitələri 

ilə təmin edilməlidir. Bura tədqiqat-labaratoriya kompleksi, məlumat mərkəzləri, 

elektroenerji zonaları aid olur. 

2. İri şirkətlər zonası. Bu zona texnoparkla avtodayanacaq və labaratoriya platforma 

sistemi ilə birləşən ofis binalarından ibarət olur. 

3. İdman-əyləncə mərkəzi. 

4. Ticarət-sərgi mərkəzi, mehmanxana. 

5. Orta şirkətlərin yerləşmə zonaları, sosial təminat təşkilatları. 

6. Yaşayış zonası. 

7. Elmi-tədris, mədəni və texnoparkın administrativ nüvə zonası (universitet, 

elmitədqiqat təşkilatı, müəllim və alimlərin yaşayış binaları, texnologiya muzeyi, 

kitabxana, mədəni mərkəz, banklar, administrativ və xidməti müəssisələr). 

8. Konqress-mehmanxana, universal zal 

9. Biznes-inkubator, kiçik şirkətlər işçilərin yaşayış yerləri və əhalinin xidmət 

sistemləri quruluşu zonaları. 

Texnoparkın meqa modeli böyük şəhər tikinti formasıdır. Ona görə də ərazi müxtəlif 

qarşılıqlı əlaqəli funksiyalara malik zonalarla doldurulmalıdır. Ərazinin ixtisaslaşması 

daxili və xarici şəraitin dəyişməsi nəticəsində quruluşun fəaliyyət mexanizminin 

dayanması risklərinin artmasına gətirə bilər. Meqa modelin inkişaf modeli 20 ildən çox 

çəkə bilər, bu prose ərazinin ölçülərindən və artım dinamikasından aslıdır. Bu modeldə 

də inkişaf mərhələlərlə gedir və nüvələrin təşkili ilə başlayır. 
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Texnoparkların inkişaf meylləri 

 

Texnopark hərəkatı 

Texnoparkların yaradılması təcrübəsinin təhlili ―Texnopark‖ hərəkatının 3 əsas 

mərhələyə bölməyə imkan verir. 

 Birinci mərhələ (50-70-ci illər) 

 İkinci mərhələ (80-90-cı illər) 

 Üçüncü mərhələ (2000-ci ildən indiyə qədər) 

Şəkildən göründüyü kimi hər 15-20 ildən bir texnoparkların yeni formatlarının yüksəliş 

dövrü baş verirdi. Bu da bazar və iqtisadiyyatın dəyişkən inkişaf tendesiyası və 

ümumilikdə cəmiyyətin transformasiyası ilə izah edilir. 

Texnoparkların inkişaf təsnifatı 

Texnoparkların inkişaf təsnifatını cədvəl şəklində aşağıdakı kimi verə bilərik: 

Texnoparklar 50-70-ci illər 80-90-cı illər 90-2000-ci illər 

Geniş yayılan 

növləri 

Universitet 

texnoparkları; 

Regional sahə 

texnoparkları; Elmi 

şəhərcik 

Texnoloji inqubatorlar; 

İxtisaslaşmış 

texnoparklar; 

Texnologiyaların 

transfer mərkəzi 

Şəbəkə texnoparkları; 

Kovorkinqmərkəzlər; 

Texnoparklar cəmiyyəti. 

Əsas 

prosesləri 

Elmi tədqiqat 

işlərinin tətbiqi 

Elmi tədqiqat işlərinin 

kommersləşdirilməsi 

İnformasiya mübadiləsi 

mühitinin yaradılması 

(Future knowledge 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Texnopark_h%C9%99r%C9%99kat%C4%B1.png
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Ecosystems-gələcək 

bilik ekosistemləri) 

Nüvə 

Universitet 

labaratoriyaları; 

Kompleks layihə 

və tədqiqat 

biroları; Transmilli 

şirkətlər 

Texnoloji biznes-

inkubatorlarının ofis 

kompleksi 

Virtual şəbəkə; 

Texnoparkların şəbəkə 

bölmələri 

Maraqlı 

tərəflər 

Universitetlər; 

Transmilli şirkətlər 

Ölkə, region 

hakimiyyətləri 

İnnovasiya brokerləri və 

arentləri; Vençur 

şirkətləri və investisiya 

fondları 

Məhsul 
İnnovasiya 

məhsulları 

Texnologiya və 

texnoloji qərarlar 

(nəticələr) 

Tədqiqat potensialı 

Texnoparkın 

əsas xidməti 

Bilik mənbələrinə 

(universitet) və ya 

praktiki məsələ 

mənbələrinə 

(şirkətlərə) keçid 

Xeyirli icarə, 

genişlənmiş xidmətlər 

şəraiti 

Cəmiyyətə çıxış 

Lider ölkələr ABŞ, İngiltərə 
Avropa ölkələri və 

Asiya ölkələri 
ABŞ 

Texnopark, sənaye parklarının, klasterlərin müqayisəsi  
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№ 

Fərqləndiri

ci 

xüsusiyyətl

ər 

Texnopark 
Sənaye 

texnoparkı 

Klaster və 

Texnoloji sahə 
Texnopolis 

1 
İqtisadi 

məzmun 

İdeya, kəşfi 

kapital və 

sahibkarla 

birləşdirilməsi, 

şirkətin ilkin 

dövrünün təmini 

üçün ictimai və 

özəl fondların 

cəlb edilməsi 

Kiçik və orta 

biznesdən 

olan xüsusi 

təhcizatçıları

n iri şirkət 

ətrafında 

birləşməsi 

Ümumi fəaliyyət 

mühiti ilə bağlı 

olan, bir-birini 

tamamlayan, 

ümumi 

infrastrukturu, işçi 

bazarını, 

xidmətləri bölən, 

oxşar imkanlar və 

təhlükə ilə 

məşğul olan, 

ümumi şəbəkəyə 

malik coğrafi 

qonşu olan 

təşkilatlar qrupu 

Öz sənaye 

fəaliyyətinin 

təşkili 

pirinsipləri olan 

ümumiləşdirilmi

ş ərazi 

sərhədlərində 

xüsusi iqtisadi 

zonanın növü 

2 Funksiyalar 

Yeni məhsulun 

təcrübi 

istehsaldan 

kommersiyaya 

keçməyinin 

stimullaşdırılma

sı 

Sahə 

müəssisəsin

də elm və 

texniki 

nailiyyətlərin 

tətbiqi 

əsasında 

yeni iş 

yerlərinin 

artırılması, 

kiçik və orta 

biznesin 

Yeni tam istehsal 

sistemlərinin 

inkişafı, 

texnologiyaların 

yaradılması, 

tətbiqi və 

yayılması, 

sənayenin 

formalaşması və 

məhsul satışı 

Qabaqcıl elm 

tutumlu sənaye 

istehsal sahələri 

ilə elmi 

tədqiqatların 

birləşdirilməsi 
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inkişafı 

3 

İştirakçılar 

və onların 

qarşılıqlı 

fəaliyyət 

şərtləri 

İstehsalat, elmi, 

infrastruktur 

müəssisələri 

yığcam 

yerləşmiş, 

nəzarət altında 

idarəetmə 

heyəti və 

məsləhətçilərlə 

əlaqədə işləyir. 

Tədrislə məşğul 

olurlar 

Sənaye 

müəssisələri 

və inkişaf 

etmiş bu 

ərazidə 

birləşən 

güclü texniki 

və sosial 

infrastruktur 

Bir-birini 

tamamlayan 

şirkətlər 

kompleksi(istehsa

lat, elmitədqiqat, 

avadanlıq 

təhcizatçısı və 

müxtəlif 

xidmətlər) klaster 

iştirakçıları və 

infrastruktur 

şirkətləri, onların 

xidmət sahələri 

bir yerdə işləyir 

Tədris 

təşkilatları, 

tədqiqat 

labaratoriyaları, 

istehsalat 

sexləri, 

nəqliyyat 

infrastrukturu, 

turist agentliyi, 

öz polisi daxil 

edilir 

4 Təsisçilər 

İnnovasiya 

müəssisələri, ali 

məktəblər, 

dövlət 

hakimiyyət 

orqanları 

Yoxdur. 

Təşəbbüskar

lar və 

investorlar- 

dövlət 

hakimiyyət 

orqanları, 

innovasiya 

müəssisələri, 

xarici 

ortaqlar 

Yoxdur. 

Təşəbbüskarlar 

və investorlar- 

dövlət hakimiyyət 

orqanları, 

innovasiya 

müəssisələri 

Bir neçə təsisçi- 

yəni dövlət 

hakimiyyəti və 

idarəetmə 

orqanları, elm 

və istehsalat 

5 Sosial şərait 

Sosial 

infrastruktur 

olmaya bilər 

Ərazidə olan Ərazidə olan 
Yüksək 

səviyyədə şərait 
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6 Məqsəd 

Tədqiqat 

fəaliyyətinin 

kommersialaşm

ası 

Hər 

müəssisənin 

son 

məhsulunun 

rəqabət 

üstünlüklərini 

gücləndirmə

k, xərclərin 

azaldılması, 

xidmətlərin 

keyfiyyətinin 

və 

səmərəsinin 

artırılması 

Yeni 

texnologiyaların 

tətbiqi hesabına 

iştirakçıların 

rəqabət 

qabiliyyətini 

artırmaq. 

Sinergiya 

səmərəsi 

hesabına uyğun 

elm tutumlu 

xidmətlərin 

xərclərinin 

azalması və 

keyfiyyətinin 

artırılması. İri 

müəssisələrin 

reformu hesabına 

məşğulluğu təmin 

etmək. Klaster 

iştirakçılarının 

maraqlarını 

müxtəlif 

hakimiyyət 

orqanları 

qarşısında 

birləşdirmək 

Elmi 

araşdırmaların, 

tətbiqi 

tədqiqatların 

nəticələrini 

kommersləşdir

mək məqsədi ilə 

fundamental 

tədqiqatların 

aparılması 

7 
Yerləşmə 

ərazisi 

Ali məktəb, elmi 

tədqiqat 

institutu, sənaye 

müəssisələri, 

istehsal sahəsi 

Bir və ya bir 

neçə təhsil 

sərhədlərind

ə, böyük 

müəssisələri

Region, ölkə 

sərhədlərində - 

texnologiyalar 

yaradılan və 

yayılan coğrafi 

Müxtəlif 

istiqamətli bir 

neçə texnopark 

və təhsil 

ocaqları daxil 
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yaxınlığında n sahəsində ərazi ola biləcək 

şəhər və ya 

elmi şəhər. 

Mərkəzdən 

uzaq, lakin 

nəqliyyat 

magistralına 

yaxın 

8 

İnkişafın 

iqtisadi 

bazası 

İdarəetmə 

infrastrukturu, 

telekommunikas

iya mühəndis və 

informasiya 

xidmətləri, 

hüquqi 

müşayiətə 

qənaət 

Yeni 

infrastruktur 

obyektlərini 

yaratmağa 

qənaət. Yeni 

istehsalatın 

yaradılması 

əsasında 

qarşılıqlı 

fəaliyyətin 

birləşməsi 

Həcm səmərəsi 

hesabına yeni 

texnologiyaların 

tətbiqi xərclərini 

azaldır. Yeni 

vergi və 

korporsiya üzvlük 

haqları 

Yeli vergi və 

iştirakçı 

müəssisələrin 

üzvlük haqqı 

Texnoparkların inkişafına təsir edən əsas meyllər 

 Fiziki infrastrukturun qiymətinin (dəyərinin) artması (həm tikinti qiymətlərinin, həm də 

istismar xərcləri); 

 İnformasiya texnologiyalarının və informasiya hüdudlarının inkişafı (məsafədə 

yerləşən subyektlər arasında informasiya mübadiləsinə imkanı); 

 İnnovasiya şirkətlərinin maliyyə imkanlarının azalması (tələbin sıxılması və 

innovasiya məhsulunun maya dəyərinin azalması). 

Texnopark yaradılmasında məqsədlər 

Texnopark yaradılmasında məqsədlər aşağıdakı göstəricilərdir: 

 Texnoparka daxil olan şirkətlərin də elmi, texniki və texnoloji idarəetmə yolu ilə 

elmtutumlu texnologiyaların dinamik inkişafına şərait yaratmaq; 

 Tədqiqat və işləmələrin perspektiv istiqamətlərini inkişaf etdirmək; 



 
85 

 Yüksək və elmtutumlu texnologiya sahəsində məsələlərin həlli üçün paylaşmış 

şirkətlərin inteqrasiyası; 

 İdeya, işləmə, kəşf və lazımı modellərin, texnologiyaların marketinqi; 

 ―Beyin axınının‖ qarşısını almağa şərait yaratmaq; 

 Ölkənin informasiya infrastrukturunun inkişafı; 

 Patent və müəllif hüquqlarının alınması və ötürülməsinin hüquqi tərəflərinin təşkili; 

 Əqli mülkiyyətin təhlükəsizliyi. 

Texnopakların vəzifələri 

Texnoparkın əsas vəzifəsi yeni texnologiya yaratmaqla məşğul olan sahibkarlıq 

kollektivinin dəstəklənməsindədir. Texnoparkın digər vəzifələri: 

 Yeni elmtutumlu texnologiyaların işlənməsi və tətbiqi; 

 Yeni texnologiyaların işlənməsi və qlobal bazara çıxarılması; 

 Layihələrin inteqrasiyası nanoüzrə ixtisaslaşdırılmış kadrların hazırlanması; 

 İnvestisiyanın cəlb edilməsi; 

 Elmtutumlu və informasiya texnologiyalarının inkişafının dünya tendesiyasının 

monitorinqi; 

 İşləmələrin prioritet istiqamətlərinin təyin edilməsi; 

 Kompleks marketiq tədqiqatlarının aparılması; 

 Potensial, partner, və sifarişçilərin axtarılması; 

 Texnopark şirkətlərinin informasiya dəstəyi. 

Təklif edilən xidmətlər 

Texnopark aşağıdakı xidmətləri göstərməlidir: 

 Ofis üçün yerlərin təqdim edilməsi (tam infrastruktur); 

 Şirkətlərdə olmayan xidmətlərin göstərilməsi (hüquq, mühasibat, tərcümə və s.); 

 Danışıqların aparılması üçün konfrans zalı və ərazilər; 

 Xarici nümayəndələrin dəvət olunması; 

 Tədbirlərin keçirilməsi; 

 İnvestorların axtarılması. 

Lazım olan ehtiyatlar 

 Ofis üçün otaqlar; 
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 Danışıqlar aparmaq üçün otaqlar və konfrans zalı; 

 Kompüter və kommunikasiya avadanlığı; 

 İnsan resursları; 

 Nəqliyyat; 

 İnformasiya. 

Şirkətlərin seçim amilləri 

Texnopark ehtiyatlarından daha səmərəli istifadəsi üçün şirkətlər aşağıdakı amillərlə 

seçilməlidir: 

 Fəaliyyət növünə görə; 

 Təşkilati səviyyəyə görə; 

 İqtisadi göstəricilərinə görə (dövriyyəsi və maliyyə vəziyyəti). 

Texnoparkın idarə edilməsi 

Şirkətin texnoparka daxil olması ikitərəfli müqavilə əsasında olmalıdır. Müqavilədə 

tərəflərin vəzifələri və şirkətin texnopark strukturuna daxil olması, çıxması şərtləri 

nəzərə alınmalıdır və müqavilə şərtləri pozulduqda görülən tədbirlər nəzərə alınmalıdır. 

Texnoparkın maliyyələşməsi 

Maliyyələşmə texnopark fəaliyyətinin əsas elementlərindəndir. Vəsait cəlb edilməsi üçün 

aşağıdakı ehtiyatlar cəlb edilməlidir: 

 Qrantlar; 

 Kommersiya fəaliyyəti; 

 Konfrans, sərgi, seminar keçirilməsi; 

 Texnologiyaların satışı; 

 Marketinq tədqiqatlarının satışı və s.; 

 Dövlət maliyyələşməsi; 

 İnvestisiyanın cəlb edilməsi. 

Texnoparkların obyektləri 

Texnoparkın tərkibinə digər obyektlər daxil olmalıdır: 

 Ofis ərazisi (sahəsi); 

 Biznes-inkubatorları; 
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 Kollektiv istifadə mərkəzləri; 

 Laboratoriya sahəsi; 

 Anbar kompleksi; 

 Sosial infrastruktur (yaşayış və əyləncə infrastrukturu) (yaşayış evləri, mehmanxana, 

məktəb və uşaq baxçası, tibb ocaqları, əyləncə, ticarət məzrkəzləri və s.). 

Klaster, zona və parkların yaradılması səbəbləri və məqsədləri 

 

Parklar Klasterlər XİZ-lər 

İqtisadi səmərəliliyin və 

rəqabətliliyin gücləndirilməsi 

İnnovasiyalara dəstək, 

rəqabətliliyin gücləndirilməsi 
İxracatın təşviqi 

İnnovasiyaların və 

yenilənmənin dəstəklənməsi 

(texnoloji park) 

Əlaqə qurulması, biliyin 

paylaşması və yenilənmənin 

sövq edilməsi 

Yeni siyasətlərin və 

tədbirlərin sınaqdan 

keçirilməsi 

İnvestisiyaların cəlb edilməsi 
Start-ap, genişlənmə və 

investisiyalar 

Xarici investisiyaların 

cəlb edilməsi 

İş yerlərinin yaradılması İş yerlərinin yaradılması İş yerlərinin yaradılması 

Ərazi inkişafı 
Struktur transformasiya və 

ərazi inkişafı 
Ərazi inkişafı 

Sənaye infrastrukturunun 

təkmilləşdirilməsi 
Təlimlər, bacarıqların inkişafı Xarici valyuta gəlirləri 

Bir başqa tərif Beynəlxalq Elm Parkları və İnnovasiya Sahələri İttifaqına (International 

Association of Science Parks and Areas of Innovation-IASP) görə elm və texnologiya 
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parkları, dinamik və innovativ siyasət qarışıqları, proqramlar, yüksək əlavə dəyərli 

xidmətlərlə aşağıdakı məqsədlərə xidmət edirlər: 

 universitetlər ilə firmalar arasındakı informasiya və texnologiya axınını hərəkətə 

gətirmək və idarə etmək; 

 firmalar, sahibkarlar və mühəndislərarası ünsiyyəti asanlaşdırmaq; 

 innovasiya və keyfiyyətə bağlı dəyərlərin inkişafına kömək edəcək mühit yaratmaq; 

 firmalar və tədqiqat institutları qədər insanlara da (sahibkarlar və "informasiya 

işçiləri") diqqət yetirmək; 

 inkubator və "spin-off" mexanizmləri ilə yeni müəssisələrin qurulmasını 

asanlaşdırmaq və kiçik və orta müəssisələrin böyümələrini sürətləndirmək; 

 dünyada minlərlə innovasiya firmalarını və Araşdırma İnstitutunu bir araya gətirən 

qlobal bir şəbəkə içində fəaliyyət göstərərək oturaq firmaların beynəlxalq səviyyəyə 

çatmasını asanlaşdırmaq; 

 inkubator və "spin-off" mexanizmləri ilə yeni müəssisələrin qurulmasını 

asanlaşdırmaq və kiçik və orta müəssisələrin böyümələrini sürətləndirmək; 

 dünyada minlərlə innovasiya firmalarını və Araşdırma İnstitutunu bir araya gətirən 

qlobal bir şəbəkə içində fəaliyyət göstərərək oturaq firmaların beynəlxalq səviyyəyə 

çatmasını asanlaşdırmaq. 

2013-ci ilin mart ayı məlumatlarına görə IASP-yə üzv 69 ölkədən cəmi 388 elm parkında 

128. 000-dən çox şirkət var. 

Yaranma məqsədlərinə görə dəyişik terminlərlə ifadə edilən texnoparklar ABŞ-da 

Araşdırma Parkı (Research Park), İngiltərədə Elm Parkı (Science Park), Fransa və 

Yaponiyada Texnologiya Şəhəri (Technopole, Technopolis) kimi adlandırılır. Ayrıca 

Teknopark yerinə Təşəbbüskar Mərkəzi (Enterprice Center), Yenilik (İnnovasiya) 

Mərkəzi, Sənaye Park (Industrial Park), İş Mərkəzi (Business Center) kimi adlardan da 

istifadə edilməkdədir. Babacan teknoparkları aşağıda maddələr halında sadalanan 

məqsədlər əsasında qurulan yerlər olarak bildirmişdir. 

 Yeni texnologiya əsaslı müəssisələrin yaradılması və inkişaf etdirilməsi; 

 Araşdırma və inkişaf etdirmə fəaliyyətlərini investisiyaya çevirmək; 

 Sahibkarlığı təşviq etmək; 

 Bölgədə iqtisadi fəaliyyətlərin sayını və tiplərini artırma; 

 Texnologiya transferini dəstəkləmək; 
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 Universitetdəki yaradıcılıq və informasiyanı kommersiyalaşdırmaq; 

 Təhsil gücünü artırmaq; 

 Regionda qalan universitet məzunlarına iş imkanları yaratmaq; 

 Daha yüksək maaş ödəyən iş imkanı yaratmaq; 

 İşçilərin bacarığını inkişaf etdirmək və yeni şanslar vermək. 

 Texnoparkdan qazanc əldə etmək; 

OECD-nin 1986-ci ildə təşkil etdiyi "Science Parks, and Technology Complexes in 

Relation to Regional Development" mövzulu seminarındakı təqdim edilən təbliğə görə 

texnoparkların quruluş məqsədləri aşağıdakılardır: 

 Şəhər ətrafının canlandırılması; 

 Qabaqcıl texnologiyadan istifadə olunan sektorlarda məşğulluğun böyüməsini təmin 

etmək; 

 Uzun dövrlü məşğulluğun artımını və yenilik mənbəyi olarak texnologiya mənşəli 

kiçik müəssisələrin və ortaqlıqların ortaya çıxarılmasını təmin etmək; 

 Regionlar arası inkişaf fərqini azaltmaq; 

 Yerli rəhbərlikləri texnolojik inkişafda aktiv hala gətirmək; 

 Araşdırma və İnkişaf etdirmə səylərinin regional və yerli iqtisadiyyatda yenidən 

qurulmasının təmin edilməsi; 

 Regional yenilik yaratma səyləri üçün infrastrukturun yaradılmasını təmin etmək; 

 Regional resursları ilə bölgənin araşdırma gücü və yüksək təhsil müəssisələri 

arasında daha məhsuldar və aktiv əlaqələr qurmaq; 

 Məhsul yeniliyinin meydana gəlməsinə şərait yaradaraq yerli sənayenin 

canlandırılmasını və modernizasyonunun təşviq etmək; 

 Yüksək texnologiyalı firmaları bölgəyə qazandırmaq məqsədiylə qurulan mərkəzlər 

olarak adlandırılır. 

Beləliklə, texnoparkların təşkili və fəaliyyəti üzrə beynəlxalq təcrübəsi göstərir ki, 

şirkətlərin aşağıda göstərilən məqsədlərə görə birləşə bilər: 

 Milli elmi-texniki təcrübənin və potensialın toplamnası; 

 Ölkə iqtisadiyyatında sənayeni inkişaf etdirməsi; 

 İnvestorların cəlb edilməsi. 
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Texnoparklar və onun verdiyi töhfələr 

 

Texnoparklar: ona daxil olan firmalara üstünlük verməklə yanaşı, sahibkarlara, 

universitetlərə, bölgəyə və ölkəyə fayda verməkdədir. Bu fəaliyyətlər aşağıda 

göstərilmişdir. 

 

Sahibkarlara olan faydaları 

 

 Texnoparklar firma və akademik təşkilat arasında sinerji meydana gətirər; 

 İnformasiyanın, məlumatların və hətta texnologiyanın partnyorlar arasında qarşılıqlı 

mübadiləsinin olması xəbərdar edilir və inkişaf edir; 

 Firmalar, universitet və sənaye arasındakı əlaqələrin çox yaxşı dərk edir; 

 Universitetlər elmi , bilik və təcrübəni firmalara çatdırırlır; 

 Texnoparklar firmalara önəmli bir resurs şəbəkəsi təmin edir; 

 Firma və universitetlər arasındakı yaxınlıq, formal (lisenziya və əməkdaşlıq 

ortaqlıqları) və informal (elm adamı hərəkətliliyi, yığıncaq və müzakirələr) 

şəbəkələrdən təbii bir dəyişmə imkanı yaradır; 

 Firmaları vergi imtiyaz ilə təmin edilir; 

 Firmalar qarşılıqlı əlaqəyə təşviq edilir; 

 Texnopark firmalara imic və etibarlılıq verir; 

 Firmalar texnopark və universitet tərəfindən məsləhət xidməti alır; 

 Texnoparklar, işə götürənlərə ünsiyyət, fotokopiya və digər katiblik xidmətləri təqdim 

edərək əsl hədəflərinə daha çox zaman ayırmalarını təmin edir; 

 Texnoparklar firmaların yaşama və böyümə məqsədlərinə xidmət etmək üçün aşağı 

icarə xidməti, uyğun fiziki mühit, inkubator və yerli iqtisadiyyatdakı firmalarla əlaqə 

imkanlarını təqdim edir; 

 Firmalar ayrıca texnoparklardan maliyyə, marketinq və idarəetmə sahələrində 

kömək alırlar; 

 İstehlakçı araşdırma xərclərini azaldır; 

 Firmalar müştəri yönümlü və əlavə dəyəri daha çox olan yeni məhsul istehsal edir. 
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Universitetə olan faydaları 

 Universitetlər dövlətdən əlavə maliyyə vəsait alırlar; 

 Firmaların elm və texnologiya ilə əlaqədar tələbləriylə bağlı sahələrdə 

universitetlərin araşdırma gündəliyini inkişaf etdirməsi və yenilənməsi müsbət 

amildir; 

 Texnoparklar universitetin elm və texnologiya sahəsindəki kəşflərini cəmiyyətə 

çatdırırlır; 

 Texnoparkların universitet ilə olan qarşılıqlı əlaqəsi innovasiya qabiliyyəti və 

həcminə müsbət istiqamətdə təsiri təmin edir, beləcə rəqabət performansı da inkişaf 

etmiş olur; 

 Texnoparklardan əldə edilən texnoloji ixtiralar, araşdırmanın istehsala çatdırıldığı 

katalitik inkübatör mühiti meydana gətirir; 

 Texnoparklar akademik mühitə araşdırmanın kommersiyalaşması üçün bir iş 

başlatma imkanı verir. Texnoparklar olmadan bir çox akademik mənşəli firmaların 

qurulması qeyri-mümkün olardı; 

 Texnoparkla universitet arasındakı məsafə ilə akademik tədris planının tətbiqli 

araşdırmaya əsaslanması arasında tərs mütənasiblik vardır. 

Regiona aid olan faydaları 

 Texnoparklar iqtisadi inkişaf ilə regional fərqlilikləri aradan qaldırmaq və bununla da 

ixtisaslaşmaların üstünlüyündən faydalanmaq üçün istifadə edə bilər. Bir texnopark 

regional iqtisadiyyata yenidən adaptasiya olmaq, ya da yenidən tarazlıq yaratmaq 

üçün katalizator kimi də iş görə bilir; 

 Sənaye və texnoloji inkişaf ilə maraqlanan dövlət və digər təşkilatlar, məhrum olan 

bölgələrdəki iqtisadi inkişafı dəstəkləmək, uyğun bir fiziki məkan yaratmaq üçün 

regional məqsədli tədbirlər görülür, texnopark da bunlardan biridir; 

 Texnoparklar qurulduqları bölgədə məşğulluq imkanlarını artırırlar; 

 Texnoparklar ətrafında yaşayan insanların gəlir səviyyəsinə müsbət təsir edə 

bilər; 

 Texnoparkların qurulduğu bölgələrdə yenidən sənayeləşmə meydana gəlir; 

 Texnoparkların olduğu yerlərdə regional inkişaf baş verir; 
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 Regionun təhsil səviyyəsi arta bilər. 

  

Ölkəyə olan faydaları 

 

 Universitet və sənayelərin yaxın əlaqəsi yalnız qarşılıqlı fayda verməz, eyni 

zamanda da ölkənin sənaye rəqabətinə kömək edir; 

 Yüksək təşkilat əlaqələrinin inkişafı, ölkənin innovasiya və istehsal gücünün 

artmasina imkan yaradır; 

 Ölkənin işsizlik nisbətini azaldır; 

 Ölkənin dünyadakı imicini və hörmətini artırır; 

 Ölkənin elm və texnologiya səviyyəsi yüksəlir; 

 İxtisaslaşmış əmək inkişaf edir; 

 Ölkə beynəlxalq bazara açılır. 

Texnoparkların hədəfləri və uğur meyarları 

Dünyadakı uğurlu texnoparkların təməl hədəflərinə baxıldığında ortaq nöqtələr olduğu 

görüləcək. Teknoparkların olduğu regionun və ölkənin texnoloji və iqtisadi inkişafına 

əhəmiyyətli töhfələr verdiyini söyləyə bilərik. Texnoparklar quruluş mərhələsindən ancaq 

5-10 il sonra istənilən nəticələrini verməyə başlarlar. Texnoparkların uğurlarının 

ölçülməsi üçün əvvəlcə müəyyən bir zaman kəsiyinin keçməsi, qiymətləndirmənin daha 

sonra edilməsi uyğundur. Texnoparkların uğurlu fəaliyyəti nəticəsində əldə edilən 

naliyyətlər iki başlıq altında araşdırıla bilər. 

İnfrastrukturundan tutmuş xidmət dəstəyinə qədər bir çox peşəkar şəbəkələr 

texnoparkların uğur qazanmasında əsas rol oynayır. Daha çox texnoparkları quran, 

investisiya qoyan və işlədən təşkilatların imkanları və resursları ilə əlaqəli olan 

texnoparkların uğurlarının ölçülməsində istifadə olunan meyarlar aşağıda maddələr 

halında verilmişdir: 

 Texnopark nəzdindəki tədqiqat-inkışaf etdirmə heyətinin toplam personal sayına 

nisbəti; 

 Texnoparka qoyulmuş olan investisiyanın geri dönüş sürəti; 

 Fəaliyyətilərin davamlılığı və gəlirliliyi; 

 Texnoparka cəlb edilən xarici investisiya miqdarı; 
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 Milli və beynəlxalq universitetlər, teknoparklar və əlaqədar digər təşkilatlarla qurulan 

formal və informal əməkdaşlıq mexanizmləri; 

 Təqdim edilən iş və həyat səvəyyəsinin keyfiyyəti; 

 Texnoparkda çalışan toplam personal sayı; 

 Regionda təqdim edilən xidmətlər, ümumi sahələr və digər imkanlardan istifadə 

nisbəti; 

 Regionun milli və beynəlxalq sahədə tanınması və prestiji; 

 Təqdim edilən infrastruktur və xidmətlərin keyfiyyəti ilə bağlı tutarlı qiymətlər; 

 Firmaların texnoparkın təqdim etdiyi xidmətlər və təmin etdiyi imkanlarla əlaqədar 

məmnuniyyəti; 

 Texnoparkların doluluq nisbəti; 

 Texnopark tərkibinə daxil edilən yerli və xarici şirkətlər; 

 Texnoparkın yaradılması üçün lazımı maliyyə mənbələrinə giriş (təmin edilən uyğun 

şərti qrant və maliyyə ehtiyatları); 

 Təsisçi universitet ilə təşkilatlar yüksək keyfiyyətli dəstək xidmətləri və maliyyə 

mənbələri (fond və qrant mənbələrə giriş, risk kapitalı, əqli mülkiyyət hüquqları, 

maliyyə, hüquqi mövzularda dəstək, inkubator xidmətləri, ixracatın inkişaf etdirilməsi, 

iş dünyası ilə inteqrasiyanın təmin edilməsi, iş planı hazırlanması, investorun 

tapılması və s. ); 

 Texnoparkların diqqət mərkəzində saxladığı texnologiyanı sahələrinin tərkibinə 

çəkməsi üçün regionda həyata keçirilən fəaliyyətlərin bölgə hədəflərinə olan 

uyğunluğu; 

 Yaradılan üst qurum (ofis sahəsi, sənaye sahəsində, anbar sahəsi) və keyfiyyəti; 

 Yaradılan infrastruktur və keyfiyyəti (yüksək sürətli internet kimi); 

 Yaradılan yüksək keyfiyyətli ortaq məkanlar (yığıncaq, konfrans salonları, ümumi iş 

və tədqiqat sahələri, təhsil sinifləri, restoran, ictimai sahələr, və s.) 

Texnopark rəhbərliyinin uğuruna söykənən faktorların yanında, teknoparkların 

nəzdindəki firmaların etmiş olduqları fəaliyyətlər nəticəsində əldə etdikləri uğurların 

ölçülməsi aşağıda vurğulanmışdır: 

 Regionda həyata keçirilən texnologiya transferləri; 

 Regionda istehsal olunan yeni məhsul və istehsal texnologiyaları; 

 Araşdırma-inkışaf etdirmə (Ar-Ge) və proqram təminatı sahəsində çalışan yeni 

firmaların qurulması; 
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 Regionda aparılan Araşdırma-inkışaf etdirmə və proqrama söykənən ixracat; 

 Araşdırma-inkışaf etdirmə xərclərinin ümumi satışlara nisbəti; 

 Araşdırma-inkışaf etdirmə xərclərinin geri dönüş sürəti; 

 Start-up (yeni qurulmuş şirkətlər) firma sayı; 

 Spin-off (universitet və ya təşkilati araşdırma qrupunun fəaliyyətlərini ticariləşdirmək 

üçün qurduqları şirkət) firma sayı; 

 Bölgədəki texnologiya fəaliyyətlərinin çeşidlənməsi, yeni sahədə işlərin artması; 

 Yeni qurulan şirkətlər yolu ilə yaradılan əlavə məşğulluq; 

 Firmaların fəaliyyətlərindəki artım, böyümə səbəbiylə əlavə iş gücünə ehtiyac 

yaranması nəticəsində yaradılan əlavə məşğulluq; 

 Bölgədəki işlər nəticəsində alınan patent və digər əqli mülkiyyət hüquqları; 

 Regionda çıxarılan prototiplər; 

 İstehsala keçilən və kommersiyalaşdırılan məhsullar; 

 Bölgədəki fəaliyyətlər nəticəsində çıxarılan araşdırma nəşrləri; 

 Regionda çalışan alim və tətqiqatçı sayı; 

 Regionda çalışan (staj və yarı zamanlı) tələbə sayı; 

 Yerli və beynəlxalq bazarda satılan yeni məhsul və ya istehsal texnologiyaları; 

 Regionda yaradılan əlavə dəyər (satışdan əldə edilən gəlir/ümumi xərc); 

 Regionda istehsal edilən məhsul və xidmətlər nəticəsində əldə edilən idxal iqaməsi; 

 Xarici firmalarla qurulan ortaqlıq sayı; 

 Universitet ilə araşdırma təşkilatları, texnopark firmalarının icra etdiyi ümumi layihə 

sayı; 

 Bölgədəki fəaliyyətlər nəticəsində ticari tətbiqə keçirilən elmi iş sayı; 

 Texnopark firmaları arasında inkişaf etdirilən ümumi layihə və əməkdaşlıq sayı; 

 Texnoparkdaki şirkətlər ilə texnologiya bölgəsi xaricindəki Araşdırma-İnkişaf 

mərkəzləri və digər texnologiya bölgələrində olan şirkətlər arasındakı əlaqə; 

 Universitet mənbələrinin istifadəsindəki artım (kitabxana, laboratoriya, araşdırma 

mərkəzləri, ictimai obyektlər və s); 

 Texnoparkda çalışan yerli, xarici işçilərin sayı. 

Texnoparkın formalaşması mərhələləri 

Texnoparkların yaradılması üzrə ümumi sxemi 3 mərhələyə bölmək olar: 

1. İlkin mərhələ 
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2. Təşkilati mərhələ 

3. Qurulma mərhələsi 

 

İlkin mərhələ 

 

Texnopark yaradılmasında maraqlı olan təşkilatın işçilərindən inisiativ qrup 

formalaşır. Bura dövlət nümayəndələri, universitet, təşkilat, elmi-tədqiqat 

institutları, şirkət və s. nümayəndələri daxil olur. 

Qrupun vəzifələrinə aiddir: 

 Texnopark yaradılacaq region, şəhər, ərazinin innovasiya potensialının öyrənilməsi; 

 Kiçik və orta sahibkarlıq vasitəsi ilə ərazi problemlərinin, sosial- iqtisadi və texnoloji 

inkişafın üstünlüklərinin öyrənilməsi; 

 Ərazidə onun inkişaf üstünlüyünə uyğun olaraq sahibkarlıq aktivliyinin inkişafının 

dinamikasının öyrənilməsi; 

 Ərazinin mümkün sahibkarlıq potensialının, onun sosial və demoqrafik strukturunun 

müəyyən edilməsi; 

 Sahibkarlığın elmi və elmi-xidməti sahəsində. Elmtutumlu biznesin amillərinin 

müəyyən edilməsi; 

 Elmtutumlu biznesin tələb və təkliflərinin müəyyən edilməsi; 

 Ərazidən asılı olaraq texnoparkın əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi; 

 Elmtutumlu bizneslə başlayan sahibkarların xidmətlərinin, texnoparkın kollektiv 

istifadə mənbələrinin müəyyən edilməsi; 

 Texnoparkın, orda yerləşən kişik elmtutumlu firma və başlayan sahibkarların 

maliyyələşmə mənbələrinin müəyyən edilməsi; 

 Texnoparkın təşkili və inkişafı yerinin minimum maliyyə istifadə etmək şərti ilə 

seçilməsi. 

Regionda vəziyyətin öyrənilməsi əsasında texnoparkın konsepsiyası işlənilir. Bu 

konsepsiyada elmtutumlu biznesin formalaşması üçün şəraitin yaradılması, əraziyə yerli 

və xarici elmtutumlu şirkətlərin cəlb edilməsi, təhsil, elm, istehsalat və hakimiyyətin ərazi 

inteqrasiyasının səmərəli mexanizmi, kiçik elmtutumlu sahibkarlığın inkişafı ilə 

sosialiqtisadi problemlərin həlli öz əksini tapmalıdır. Hazırlanan konsepsiya əsasında 

texnoparkın yaradılması təklifi hazırlanır. 
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İşçi qrupu 5 əsas istiqamətdə fəaliyyət göstərir: 

1. Texnoparkın fəaliyyətini təmin edən sənədlərin işlənməsi; 

2. Sahələrin fondunun formalaşması; 

3. Texnoparkın gələcək inkişafını təmin edən torpaq fondunun formalaşması; 

4. Texnoparkın infrastrukturunun formalaşması; 

5. Texnopark üçün sahibkarların və arendatorların axtarışı, onların məhsullarının 

marketinqi. 

Texnoparkın ilkin mərhələsində onun potensial müştərilərinin seçimi və onların 

məhsullarının istifadəçilərinin axtarışı həyata keçirilir. 

 

Təşkilatı mərhələ 

 

Texnoparkların təşkilati mərhəlsində digər vəzifələr həll edilir: 

 Əsasnamə və normativ sənədlərin işlənməsi bitir; 

 Texniki-iqtisadi əsasnamə təsdiq edilir; 

 İşin əməli və perspektiv planı təsdiqlənir; 

 Texnoparkın işinin maliyyə planı təsdiqlənir; 

 Texnoparkın idarə heyəti, rəhbəri, ekspert şurası, məsləhət şurası və s. seçilir; 

 Texnopark hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçirilir; 

 Kollektiv istifadə xidmətləri yaradılır; 

 Texnoparkın göstərəcəyi xidmətlər təsdiqlənir, texnoparkın menecer komandası 

formalaşır. 

 

Qurulma mərhələsi 
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Bu mərhələ 5 ildən 10 ilə kimi uzana bilər, onun inkubatorunun doldurulması 

prosesi gedir; ərazilər kirayəyə verilir; yeni binalar layihələnir və tikilir; kollektiv 

istifadə xidmətləri inkişaf edir; insan resursları hazırlanır; investisiya problemləri 

həll edilir. Bu mərhələdə texnoparkın yaradıcı müəssisəsinin imkanlarından 

maksimal istifadə edilir. 

İlk növbədə texnoparkın vəzifəsi: dəstəkləmə mühitinin yaradılması üzrə məqsədli iş 

aparmaq, texnoparkın ilk sadələşmiş quruluşunu müəyyən etmək, 2-3 həftədən sonra ilk 

xidmətlər kataloqunu nəşr etmək. Texnoparkda yerləşən kiçik şirkətlərin məhsulları 

kataloqu isə texnoparkın vizit kartı olmalıdır. 

Texnoparkın formalaşmasının ilk mərhələsində perspektiv müştərilərin seçimi üçün 

innovasiya layihələrinin, elmi tədqiqatların nəticəsinin ―inventarizasiya mexanizmi‖ 

işlənməlidir. Texnoparka razılaşma yolu ilə müxtəlif yerlərdə, hətta xaricdə fəaliyyət 

göstərən şirkətlər dəvət oluna bilərlər. Ona görə də texnopark yerləşdiyi ərazinin 

iqtisadi, elmitexniki və əqli potensialını, yüksək texnologiyalar sahəsində imkanlarını 

açıqlamalıdır. Beləliklə, texnopark yaratmağın daha qəbul olunan yolu: taktiki 

məsələlərin seçimi, təsisçilərin texnoparkın təşkili üzrə aktiv praktiki fəaliyyəti və eyni 

zamanda strateji məqəsədə çatmağa can atma. Bu dövrdə əsas məsələ qısa zamanda 

təşkilati işləri bitirmək və texnoparkın fəaliyyətini təşkil etməkdir. 

Texnoparkın fəaliyyəti - ərazi səviyyəsində kiçik elmtutumlu biznesin dəstəklənməsi 

formaları haqqında aşağıdakı vacib isiqamətlər üzrə qərar qəbul edilir: 

 Torpaq, bina, tikinti, avadanlığın kirayəyə verilməsi; 

 Maliyyə kredit siyasəti; 

 Mülkiyyət və özəlləşdirmə münasibətləri; 

 Vergi siyasəti; 

 Texnopark yaratma layihəsinə regionun sosial-iqtisadi inkişafının prioriteti statusu 

vermək. 

İstənilən texnoparkın müvəffəqiyətinin əsas amili texnopark idarə heyəti və 

rezidentlərinin rəhbərliyinin biznesi idarəetmə mədəniyyətini mənimsəmə səviyyəsindən 

asılıdır. Texnopark kiçik elmtutumlu şirkətin idarə edilməsi – risk, qeyri-müəyyənlik, çox 

istiqamətli kollektivin idarə edilməsi, innovasiya prosesi iştirakçılarının, maliyyə, 

investisiya təşkilatları, elmi müəssisə və sənaye müəssisələrinin qarşılıqlı münasibətinin 

təşkili və əlaqələndirmə bacarığıdır. Texnoparkı administrativ üsulla idarə etmək 

mümkün deyil, bu halda orqanik idarəetmə prinsipləri münasibdir. 
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AZƏRBAYCANDA BİZNES İNKUBATORLARIN 
FORMALAŞMASI VƏ İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ 

Müasir biznes sahəsində elmi və texniki nailiyyətlərin düzgün tətbiqini nəzərdə tutan 

innovasiya sistemi sürətlə inkişaf edir . Bu inkişafda biznes inkubatorlar da mühüm rol 

oynayırlar.  

Belə ki, biznes-inkubatorların əsas vəzifəsi maraqlı biznes ideyanı aşkara çıxarmaq və 

onun biznes layihəsinə çevrilməsinə kömək etmək, məhsul istehsalına yardım 

göstərmək və bazara çıxışı təmin etməkdən ibarətdir. Bütün bu vəzifələrın yerinə 

yetirilməsinə, xüsusilə məhsulun bazara çıxışına yardım göstərmək kifayət qədər 

mürəkkəb məsələdir. Buna nəinki ölkə daxilində, eləcə də beynəlxalq aləmdə düzgün 

biznes siyasəti aparmaqla, biznes infrastrukturunu inkişaf etdirməklə nail olmaq 

mümkündür. Bu funksiya getdikcə daha vacib əhəmiyyət kəsb edir, çünki vaxt keçdikcə 

yeni müəssisənin bazara çıxışı tədricən artmaqda olan rəqabət üzündən mürəkkəbləşir. 

Biznesin inkubasiyası uzunmüddətli dövrə hesablanmış sahibkarlığa köməyin 

infrastruktur mexanizmlərindən biridir. Biznes-inkubatorlar bir qayda olaraq, innovasiya 

tipli kiçik və orta müəssisənin yaradılmasına kömək edirlər. 

Lakin biznes inkubatorların yaradılmasının özü də mürəkkəb və çox şaxəli problemdır. 

Belə problemlər həm nəzəri-metodoloji sahədə, həm də təcrübədə biznes-inkubasiya 

konsepsiyasının reallaşdırılması zamanı mövcuddur. Bunları aradan qaldırmaq üçün ilk 

növbədə biznesinkubatorların qurulmasının nəzəri-metodiki cəhətləri, onların təşkilati 

formalarının düzgün müəyyən edilməsi, biznes-inkubatorların yaradılmasında 

beynəlxalq təcrübəni öyrənib ümumiləşdirməklə Azərbaycanda onun tətbiqi 

variantlarlarının tapılması, biznes-inkubatorların formalaşması problemlərini aşkara 

çıxarıb, onların aradan qaldırılması istiqamətində təklif və tövsiyyələrin verilməsi həyata 

keçirilməlidir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 may 2009-cu ildə təsdiq etdiyi ―Azərbaycan 

Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyada‖ qeyd 

edilmişdir ki, qloballaşma dövründə İnformasiya Cəmiyyətinin tələblərinə uyğun olaraq 

biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşdırılması çox zəruri məsələdir. Təsadüfi 

deyildir ki, Milli Strategiyada elmi-texniki infrastrukturu modernləşdirmək, elmin, təhsilin 

və istehsalın inteqrasiyasını təmin etmək, innovasiya siyasətinin səmərəsini artırmaq və 

bu kimi tapşırıqlar verilmişdir. Bunlarla yanaşı elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyada 
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innovasiya fəaliyyəti infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, o cümlədən texnoparklar, 

texnoloji mərkəzlər, biznes inkubatorları şəbəkəsinin genişləndirilməsi də bir vəzifə kimi 

qarşıya qoyulmuşdur. Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramının 

icrasına dair tədbirlər planında isə 2009-2011-ci illərdə elmi-tədqiqat işlərinin istehsalata 

tətbiqini sürətləndirmək üçün texnoparkların yaradılmasına dair təkliflərin və müvafiq 

normativ-hüquqi sənədlərin işlənilməsi Milli Elmlər Akademiyasına və digər əlaqədar 

nazirliklərə tapşırılmışdır. 

―Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə‖ Dövlət proqramının 6.1.6 bəndində biznes –

inkubatorların təşkili və 6.4.2 bəndində isə gənclərin məşğulluğu və sahibkarlıq fəaliyyəti 

sahəsində inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin 

həyata keçirilməsi tövsiyyə olunmuşdur. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası prezidenti ölkədə qəbul olunmuş bir sıra 

strateji proqramların və layihələrin həyata keçirilməsində, eləcə də sosial-iqtisadi 

inkişafın yeni mərhələsində prioritet vəzifələrin yerinə yetirilməsində xüsusi iqtisadi 

zonaların (texnoparkların, biznes inkubatorların) mühüm rol oynaya biləcəyini qeyd 

edərək, hələ 2007-ci il martın 6-da ―Azərbaycan Respublikasında xüsusi iqtisadi 

zonaların yaradılması haqqında‖ Fərman imzalamışdır. Bu istiqamətdə qəbul edilmiş 

―Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında‖ qanun Azərbaycan Respublikasında xüsusi iqtisadi 

zonaların (texnoparkların, biznes inkubatorların) yaradılması və idarə edilməsi ilə bağlı 

hüquqi, iqtisadi münasibətləri tənzimləyəcək, həmin zonalarda sahibkarlıq fəaliyyətinin 

təşkili qaydalarını müəyyənləşdirəcəkdir. Qanunda müvafiq xüsusi iqtisadi zonalarda 

fəaliyyət göstərən müəssisələrin sıfır dərəcəsi üzrə ƏDV və 2% dərəcə ilə dövriyyədən 

vergi ödəyəcəyi nəzərdə tutulur. Təhlil göstərir ki, xüsusi iqtisadi zonaların 

(texnoparkların, biznes inkubatorların) yaradılması Azərbaycan iqtisadiyyatının daha 

sürətlə inkişaf etməsinə təkan verəcək və xarici ticarət əlaqələri xeyli genişlənəcəkdir. 

Bu günə qədər ölkəmizdə biznes inkubatorlar kütləvi şəkildə yaradılmamışdır. Bu biznes 

inkubatorlar haqqında informasiyanın azlığı, ölkəmizdə kiçik biznesin infrastrukturunun 

inkişafına dair konkret proqramın olmaması,biznes inkubatorların yaradılması sahəsində 

təcrübənin azlığı və s. səbəblərlə əlaqədardır Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun 

inkişafında bir boşluq mövcuddur ki, bunun da doldurulmasının ən optimal variantı kiçik 

və orta biznesin inkişafına yönəldilmiş konkret və kompleks tədbirlər proqramının 

hazırlanması və reallaşdırılmasıdır. Mövcud vəziyyət kiçik və orta sahibkarlığın, o 

cümlədən ölkəmizdə sonsuz inkişaf mənbəyinə malik olan turizm sektorunun, ölkəmizə 

milyonlarla vəsait qazandıra biləcək elmi-tədqiqat işlərinin reallaşması, ölkəmizdə 
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rəqabət qabiliyyətli sahibkarlıq mühitinin formalaşması – istehsal sahibkarlığının inkişaf 

etdirilməsi üçün, biznes inkubatorların yaradılması sahəsində geniş elmi-tədqiqat 

işlərinin aparılmasını tələb edir.  

Problemin öyrənilmə səviyyəsi. Dissertasiyada işlənib hazırlanan konsepsiyanın 

əsasında bütövlükdə Azərbaycanın, eləcə də onun ayrıayrı regionlarında fəaliyyət 

göstərən təsərrüfat subyektləri sisteminin mühüm elementi kimi biznes-inkubatorlar 

haqqında biliklər durur. Belə yanaşma onu nəzərdə tutur ki, biznes-inkubatorun uğurlu 

fəaliyyəti xeyli dərəcədə onun mövcud iqtisadi mühitə uyğunluğu və biznes inkubatorun 

iqtisadi inkişafa cəld reaksiya vermək mümkünlüyü ilə şərtlənir. Ölkənin təsərrüfat 

subyektlərinin iqtisadi inkişaf strategiyasının reallaşdırılmasında kiçik və orta 

sahibkarlığın rolu və yeri , adekvat infrastrukturun inkişaf məsələləri Azərbaycanın 

iqtisadçı alimlər A.A.Nadirovun, Ə.X. Nuriyevin, H.B. Allahverdiyevin, Ə.Q. Əlirzayevin , 

İ.H.Alıyevin, A.B.Abbasovun və başqalarının əsərlərində araşdırılmışdır. Xarici 

alimlərdən T.V. Lomonosov, V.Ş. Kaqanov, A.V. Fesyun, L.F. Yefteyeva, N.A. 

Dumnova, О.В. Берp, А.В Fesyuн, V.N. Kolçixina V.O.Bulqakov və başqaları biznes-

inkubatorlarin inkişafına dair kompleks tədqiqatlar aparmışlar. 

Göründüyü kimi, ayrı-ayrı yerli və xarici alimlər biznesin inkişafının müxtəlif məsələlərinə 

toxunsalar da, bütövlükdə problemin həllinə ayrıca tədqiqat işində rast gəlinməmişdir. 

Bu isə öz növbəsində tədqiqatın zəruriliyini əsaslandırmış, onun məqsəd və vəzifələrini 

müəyyən etmişdir. 

Tədqiqatın başlıca məqsədi sahibkarlığa köməyin səmərəli infrastruktur mexanizmi olan 

biznes inkubatorların formalaşmasının nəzəri metodoloji əsaslarını ümumiləşdirmək, 

mövcud vəziyyəti təhlil etmək və Azərbaycan Respublikasında biznes inkubatorların 

yaradılması və inkişafının prioritet istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə dair elmi 

cəhətdən əsaslandırılmış təklif və tövsiyyələr işləyib hazırlamaqdan ibarətdir. Bu 

məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr müəyyənləşdirilmiş və yerinə yetirilmişdir: 

• biznes-inkubatorların Azərbaycanda təşkilinin və inkişafının metodoloji əsaslarını 

müəyyənləşdirmək; 

• müasir şəraitdə kiçik biznesin rolunu və yerini müəyyənləşdirmək; 

• biznes-inkubatorların yaradılmasında beynəlxalq təcrübəni öyrənib araşdırmaqla onun 

Azərbaycanda tətbiqi variantlarını müəyyənləşdirmək; 
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• bələdiyyələrin inkişafında biznes-inkubatorların yerini müəyyənləşdirmək; 

• biznes-inkubasiya prosesinin təşkilati metodiki mexanizmini əsaslandırmaq və 

institusional inkişaf xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək; 

• sahibkarlıq mühitində biznes-inkubasiya prosesinin formalaşması üzrə təklif və 

tövsiyələr işləyib hazırlamaq. 

Tədqiqatın obyektini kiçik sahibkarlığa köməyin əsas infrastruktur elementi olan biznes-

inkubatorlar təşkil edir. 

Tədqiqatın predmetini biznes-inkubasiya prosesinin formalaşması və inkişafı prosesində 

müxtəlif təsərrüfat sübyektləri arasında münasibətlərin , meyllərin və 

qanunauyğunluqların öyrənilməsi təşkil edir. 

Tədqiqatın nəzəri - metodoloji əsaslarını biznes-inkubatorun inkişafına həsr olunmuş 

Azərbaycanın və xarici ölkələrin iqtisadçı alimlərinin əsərləri, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin fərman və sərəncamları , biznes inkubatorların inkişafı ilə bağlı qəbul 

edilən normativ-hüquqi aktlar təşkil edir. 

Dissertasiya işində sintez, məntiqi təhlil və dialektik inkişaf, tarixi yanaşma, müqayisəli 

təhlil, statistik-iqtisadi, məqsədli proqram və proqnoz metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın informasiya bazası. Tədqiqat prosesində Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Statistika Komitəsinin, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin, beynəlxalq təşkilatların, müvafiq elmi-

tədqiqat institutlarının məlumatlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqat işinin elmi yeniliyi aşağıdakılardan ibarətdir: 

• Azərbaycanda biznes-inkubatorların təşkili və inkişafının nəzəri əsasları 

müəyyənləşdirilmişdir; 

• sahibkarlığa köməyin infrastruktur mexanizmi kimi biznesinkubatorların rolu 

əsaslandırılmışdır; 

• biznes-inkubatorların yaradılmasının dünya təcrübəsi ümumiləşdirilməklə 

qiymətləndirilmiş və Azərbaycanda biznes-inkubatorların işinin optimal təşkili variantları 

müəyyən edilmişdir; 
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• Azərbaycanda biznes-inkubatorların formalaşması problemləri öyrənilərək təhlil edilmiş 

və onların aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər sistemi işlənib hazırlanmışdır; 

• Azərbaycanda biznes-inkubasiya prosesinin təşkilati mexanizmi və institusional inkişaf 

istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir ; 

• Azərbaycanda biznes-inkubatorlar sisteminin formalaşması və inkişafı proqramı işlənib 

hazırlanmışdır. 

• sahibkarlıq sferasında biznes-inkubasiya prosesinin formalaşması üzrə tövsiyələr 

işlənib hazırlanmışdır. 

Tədqiqatın təcrübi əhəmiyyəti. Dissertasiyada konkretləşdirilən nəzəri-təcrübəvi 

müddəalar, təkliflər və tövsiyələr Azərbaycan Respublikasının şəhər və regionlarında 

biznes-inkubatorların yaradılması və inkişafı üçün istifadə edilə bilər. Dissertasiya işində 

xarici təcrübədən nəticə cıxararaq ölkəmiz ücün tipik modellər müəyyənləşdirilmış, 

müxtəlif istiqamətli biznes inkubatorların təşkilində riskləri minimuma endirəcək bir 

sistem hazırlanmışdır, eyni zamanda tədqiqatın əsas nəticələri təhsil müəssisələrində , 

elmi tədqiqat işlərində istifadə edilə bilər. 

Elmi işinın ayrı-ayrı müddəaları və nəticələri 2008-2012-cu illərdə Azərbaycan 

Respublikasında keçirilmiş beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi-praktiki 

konfranslarda müzakirə edilmişdir. 

Dissertasiya işinın əsas nəticələri Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformaiya 

texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən ―Regional İnnovasiya Zonası ― 

layihəsində istifadə ücün qəbul edilmişdir. 

 ―Biznes inkubatorların formalaşmasının nəzəri-metodoloji aspektləri‖ adlanan birinci 

fəslində biznes inkubatorların formalaşmasının nəzəri- metodoloji əsasları, biznes 

inkubatorların təşkilati formaları və təsnifatı, bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə biznes 

inkubatorların yaradılması və inkişafı sahəsində təcrübə öyrənilərək ümumiləşdirilmişdir. 

Biznes inkubatorlar sahibkarlıq subyektlərinin inteqrasiyasını həyata keçirən, onların 

səmərəli fəaliyyətini tətbiq etmək məqsədilə çeşidli xidmətlər göstərən təşkilati modeldir. 

Sahibkarlığa köməyin infrastruktur mexanizmi kimi biznes-inkubatorlar əhalinin 

məşğulluq və həyat səviyyəsinin, regionların iqtisadi akitvliyinin yüksəldiməsinə, kiçik 
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müəssisələrin sayının və onların rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, bütövlükdə 

sahibkarlığın innovasiya yönümünün təmin edilməsinə, müəssisələr arasında 

kooperasiya əlaqələrinin yaranması və möhkəmlənməsinə xidmət edir. 

Biznes-inkubatorların mahiyyəti kiçik biznesi dəstəkləmək və onlar üçün müvafiq şərait 

yaratmaqdan ibarətdir. Bunu təmin etmək üçün də yaranmaqda olan kiçik biznes 

subyektlərini bütünlüklə və ya qismən öz qəyyumluğu altında saxlayır, xarici mühütün 

mənfi təsirindən qoruyur və yeni müəssisənin qarşısına çıxan problemləri kompleks 

halda həll edir .Biznes-inkubatorlar kiçik biznesi inkişaf etdirmək sahəsində 

infrastrukturun bir elementi kimi cıxış edir, həm müstəqil qurum kimi, həm də kiçik 

biznesin bir hissəsi kimi fəaliyyət göstərirlər. 

İşdə biznes inkubatorlar vasitəsiə həll olunan problemlər aşağıdakı kimi 

qruplaşdırılmışdır: regionların iqtisadi cəhətdən sağlamlaşdırılması, daxili bazarın 

inkişafı; 

 kiçik müəssisələrin sayının artırılması, onların istehsal qabiliyyətinin yüksəldilməsi, 

biznesdə innovasiyanın aktivliyinin artırılması ,yeni texnologiyaların və nau-hauların 

tətbiqi;  

işləyənlərin sayının artırılmasi və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsı; 

universitetlərdə, elmi-tədqiqat insitutlarında, labaratoriyalarda hazırlanmış 

innovasiyaların, yeni texnika və texnologiyaların mənfəət mənbəyinə  cevrilməsi;  

milli azlıqların, gənclərin, aşağı gəlirli ailələrin həyata kecirmək istədikləri sahibkarlıq 

formalarının müdafiəsi.  

Bu və ya digər xarici amillər yeni müəssisənin fəaliyyətinə mənfi təsir edir ki, bu da 

maliyyə və vaxt itkisinə səbəb olur. Bu sahədə hazırlanmış biznes- inkubator layihələri 

sahibkarların bütün güclərini biznesin inkişafına yönəltmələrinə istiqamətlənmişdir. 

Biznes inkubatorlarda fəaliyyət proqramı ilə işləmək əlverişli pzixoloji mühüt yaradır ki, 

bu da insanların yaradıcılıq qabiliyyətini yüksəldir, ümidsizliyi aradan qaldırır, 

əməkdaşlıq münasibətlərini qaydaya salır.  

Fəaliyyətə başlayan hər bir kiçik biznes subyekti nəinki formalaşma hətta yetkinlik 

mərhələsində də biznes–inkubatorlardan mütəxəssis, ekspert dəstəyi alır. 
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Biznes–inkubatorlar kiçik biznesin hər bir inkişaf mərhələsində onlara yardım gəstərirlər 

ki, bu prosesi aşağıdakı kimi təsnifləşdırmək olar: 

- İdeyanın əmələ gəlməsi və təsdiqlənməsi zamanı biznes–inkubatorlar ilkin baza 

məlumatlarının yığılmasinı; təcrübi əsaslarla sahibkarlıq fəaliyyətinin öyrədilməsini; 

məsləhət xidmətini və s. həyata keçirirlər. 

- Müəssisənin əmələ gəlməsi, nümünənin hazırlanması zamanı bazar haqqında 

məlumatın toplanması; biznes planların hazırlanmasında köməklik və ekspert rəyi; ilkin 

nümunələrin müasir texnologiyalarla təchiz olunmuş labaratoriyalarda sınaqdan 

kecirilməsi və s. xidməti həyata kecirirlər. 

- Məhsul istehsalı prosesinin başlanması, ilkin hazır məhsulun istehlakcılara təqdim 

olunması zamanı ilkin maliyyələşdirmə və maliyyə mənbələrinin tapılmasında; icarə, 

lizinq və s. formada əsas fondlarla təmin olunmada; biznes, hüquq, mühasibat və s. 

sahələrdə mütəxəssislər tərəfindən məsləhətlərin verilməsi; qəyyumluq xidməti , 

menecment və s. bu kimi yardımların göstərilməsi. 

- Kiçik biznesin istehsalın inkişafı, məhsulların ceşidinin artırılması mərhələsində isə 

biznes-inkubatorlar onlara əsas fondların genişləndirilməsi və maliyyələşmənin 

artırılmasında; müqavilə münasibətlərinin təşkili və etibarlılığının təmin olunmasında; 

marketinq, reklam və s. xidmətlərin həyata kecirilməsində; kadrların secilməsi və 

öyrədilməsində ; 

kiçik məssisəyə bütün növ qəyyumluq xidmətləri və s sahələrdə köməklik gəstərirlər. 

- Yetkinlik, bazarda müəssisənin yerinin müəyyənləşdirilməsi zamanı biznes-

inkubatorlar tərəfindən daha geniş ərazilərin təklif olunmasi və ya ərazilərin 

genişləndirilməsinə yardım göstərilməsi; maliyyələşmənin genişləndirilməsi; böyük 

sifarişlərin alınmasında vasitəçilik xidmətlərinin göstərilməsi; konsaltinq,informasiya, 

audit, marketinq, reklam sahəsində xidmətlərin göstərilməsi; mütəxəssis hazırlığının 

genişləndirilməsi, işci heyyətinin öyrədilməsi və s. xıdmət təklif olunur. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, biznes-inkubatorların kiçik müəssisələri inkişaf etdirməsi 

nəticəsində böyük bir regıonda iqtisadi yüksəlişə nail ola bilərlər. Biznes-inkubatorlar 

vasitəsilə regionların inkişafı dörd istiqamətdə həyata kecirilir. 

• yeni-yeni müəssisələrin təşkili; 
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• fəaliyyət göstərən müəssisənin digər regionlara cəlb edilməsi; 

• iqtisadi cəhətdən cətin vəziyyətdə olan regionların dirçəldilməsi; 

• fəaliyətdə olan müəssisələrin genişləndirilməsi. 

İşdə inkişaf etmiş ölkələrdə uzun müddət xidmət göstərən biznesinkubatorların artıq 

qədəm qoyduqları yeni mərhələlər qiymətləndirilmiş; 

 biznes inkubatorlarda fəaliyyət göstərən müəssisələrin tipləri açıqlanmış; 

biznes inkubatorların təşkili problemləri öz əksini tapmışdır. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda biznes-inkubatorların təsnifatını aşağıdakı meyarlar üzrə 

aparırlar: 

- təşkilatçılar və ya sponsorlar baxımından; 

- peşəkarlıq baxımından; 

- müstəqillik dərəcəsinə görə; 

- müştəriyə xidmət formasına görə; 

- demoqrafik prinsiplər üzrə. 

Biznes-inkubatorların yaranmasının əsas şərtlərinə gəldikdə isə, hər şeydən əvvəl 

biznes-inkubatorlar kiçik müəssisələrə çox böyük imtiyazlar təmin edirlər . Bunun üçün 

də biznes inkubatorlar təbii ki, resurslara malik olmalıdırlar. Dünya ölkələrində bu 

barədə mövcud olan təcrübəni ümumiləşdirməklə biznes-inkubatorların təşkil 

olunmasının əsas şərtlərini aşağidakı kimi təsnifləşdirmək daha məqsədəuyğundur: 

ikin kapital; maddi-texniki baza; ixtisaslı mütəxəssislər.  

Bu və digər fikri əsaslandırmaq üçün işdə dünya ölkələrinin (18 ölkənin) təcrübəsi 

ümumiləşdirilmişdir. 

Bir cox ölkələrdə biznes inkubatorlar kiçik biznesə dəstək infrastrukturu kimi fəaliyyət 

göstərsələr də, ayrı-ayrı ölkələrdə, məsələn Kanadada biotexnologiyaların innovasiya 

mərkəzi kimi, Fransada əyləncəni , təhsili, elmi-texniki inkişafı, yüksək texnologiyalı 
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istehsalları və s. bir arada tutan elmi parklar kimi, İtaliyada ölkənin regionlarında yüksək 

texnologiyalı sənaye sahələri təşkil etmək üçün yaradılmışdır. 

―Biznes-inkubatorlar sahibkarlığa köməyin təşkilati idarə etmə mexanizmi kimi ― adlanan 

ikinci fəsldə statistik məlumatların ümumiləşdirilməsi əsasında Azərbaycanda 

sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri, biznes-inkubatorların əlverişli 

biznes mühitinin yaradılmasına təsiri, biznes inkubatorların bələdiyyələrə köməkliyi 

qiymətləndirilmişdır.  

İşdə Azərbaycanın sənaye müəssisələrində innovasiyaya mane olan amillər 

təsnifatlandırılmış, 2007-2011-ci illərdə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayı kiçik 

sahibkarlıq subyektlərinin əsas makroiqtsadi gostəriciləri, zərərlə işləmiş kiçik 

müəssisələrin sayı və s. haqqında məlumatlar verilmiş, müqayisəli təhlil aparılmışdır. 

Cədvəl 1 

Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin əsas makro-iqtsadi gostəriciləri 

Mənbə: ARDSK-nın materialları əsasında tərtib edilmişdir 

Araşdırılmışdır ki, 2007-2011 –ci illər ərzində kicik sahibkarlarlıq subyektlərinin sayı, 

196972-dən 224830-ə çatmış, yəni 27858 ədəd artmış, onların mənfəəti azalmışdır. 

Belə ki, kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayı cəmi 11% artdığı halda onların zərərləri 43 

% artmış , yəni 17 111,2 min manatdan 24 401,8 min manata catmışdır. 

Təhlil göstərir ki, kiçik müəssisələrin mənfəəti umumilikdə 2007 –ci ildə olan 41661 min 

manatdan 85328 min manata catmış, yəni 104% artmışdır, lakin bu artım turistlərin 

yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahəsində 30%, əhaliyə sosial xidmətin gostərilməsi 

sahəsində 43% olmuş, tikinti sahəsində isə əksinə azalma müşahidə olmuşdur 2007 

2008  2009 2010 2011 

Yaradılmış əlavə dəyər, milyon manat 449,2 718,7 844,8 1 120,0 1 227,0  

Ümumi mənfəət, milyon manat 41,7 51,9 65,8 78,3 85,3  

İşçilərin orta illik sayı, min nəfər 92,1 103,2 105,9 93,2 90,2 

Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 170,7 182,1 195,2 207,0 222,2 
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Əsas kapitala investtisiyalar, milyon manat 289,4 371,2 289,3 276,3 737,6 

Dövriyyə, milyon manat 1 653,5 2 475,7 2 910,1 3 835,5 4 362,2 

Ölkəmizdə ÜDM həcmi 2007 –ci ildə 28360,5 milyon manatdan 2011-ci ildə 51157,5 

milyon manata çatmış ,yəni 1,8 dəfə artmışdır. 

Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 2011-ci ildə özəl sektorun Ümumi 

Daxili məhsuldakı payı 82,5 %-ə çatmışdır ki, bu da 2003-cü illə müqayisədə 11,7 % 

yüksəkdir. 2011-ci ildə məşğul əhali 4375,2 min nəfər olmuşdur ki, bunlardan 49 %-ni 

xüsusı sahibkarlıq subyektləri təşkil edir. Sənaye istehsalının 80,5 % özəl sahibkarlıq 

subyektləri tərəfindən təmin edilir, fiziki şəxslərin sayı 275 mini keçmişdir. Xüsusi 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin sayı 1 yanvar 2011- ci il tarixinə 

74310 olaraq qeydə alınmışdır ki, bunun da 73 faizini kiçik müəssisələr təşkil edir. 

Bununla yanaşı, 4693 xarici və 1712 birgə investisiyalı müəssisə qeydə alınmışdır. 

Dünya ölkələrinin təçrübəsinin təhlili göstərir ki,biznes inkubasiyalaşma prosesi öz-

özlüyündə kicik müəssisələrin yaradılması və iş rejiminə çıxması proseslərini 7-22 dəfə 

intensivləşdirir. Əgər kiçik biznesin ümumi inkişaf dinamikasını və biznes-inkubatorlarda 

olan dinamikasını müqayisə etsək görərik ki, ümumi qaydada yaradılan kicik biznesin ilk 

beş ildə 50%, ilk 10 ildə isə təqribən 80 %-i öz fəaliyyətini dayandırır. İnkubasiyalaşmış 

müəssisələrin isə 85-90 % öz fəliyyətlərini davam etdirirlər. 

Qeyd olunmuşdur ki, kiçik innnovasiya sahibkarlığını inkişaf etdirmək üçün regionlarda 

mövcud potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin 

inkişafına, istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsinə, ixrac 

yönümlü məhsul istehsalının stimullaşdırılmasına, yerli sahibkarlığın inkişafı yolu ilə 

əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına, məşğulluğun səviyyəsinin, 

xüsusilə gənclərin faydalı əməklə məşğulluğunun artırılmasına və ölkə iqtisadiyyatının 

dinamik inkişafının təmin edilməsinə nail olmaq olar. 

Yeni təsərrüfatçılıq şəraitində ölkəmizdə sahibkarlıq mühiti formalaşır. 

Bu dövrdə sahibkarlığın inkişafı ölkənin siyasi və sosial-iqtisadi sisteminin yenidən 

qurulmasının mühüm amili kimi çıxış edir. Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün daha da əlverişli 

mühitin yaradılması məqsədilə əsaslı şəkildə islahatların aparılması da məhz ölkədə 

həyata keçirilən iqtisadi inkişaf strategiyasının tələblərindən irəli gəlir. 
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Ölkəmizdə kiçik biznes fəaliyyətində maneələrdən biri kiçik biznesin infrastrukturunun ya 

heç olmaması, ya da orada çatışmazlıqların olmasıdır. Rəqabət aparma və hansısa bir 

nəticəyə catmaq ücün kicik sahibkarın məsləhətləşmək üçün ixtisaslı hüquqşünası, 

satış imkanlarını təhlil etmək ücün marketoloqu, əmtəələrini reallaşdıracaq bir şəbəkəsi 

olmalıdır ki , bu zaman zərərlə işləyən müəssisələrin sayında artma deyil, azalma 

müşahidə olunardı.  

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, hətta belə infrastruktur olsa da, yenə də kiçik 

müəssisələrin dövlətin köməyinə, regional və yerli hakimiyyət orqanlarının dəstəyi 

olmadan ən səmərəli infrastrukturla belə kiçik müəssisələrin yüksək qazanc əldə etməsi 

mümkün deyildir.  

 

Cədvəl 2 

 

Zərərlə işləmiş kiçik müəssisələrin sayı (iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə) 2007 2008 2009 

2010 2011  

İqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə - cəmi 1 525 1 688 1 807 1 723 1 878 

o cümlədən: kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, sənaye 459 427 421 

418 434  

tikinti 104 102 97 90 109 

ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri 498 605 709 657 614 

nəqliyyat və anbar təsərrüfatı*) 67 125 127 110 184 

turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə 43 65 61 55 62 

informasiya və rabitə   15 23 

daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar 118 127 138 132 175 
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təhsil, əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, digər sahələr 236 237 254 246 

277 

Mənbə: ARDSK-nin materialları əsasında tərtib edilmişdir. 

 

Bu problemlərə nəzər saldıqda görürük ki, iki əsas element-ideya və yaradıcı insan 

burada mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İdeya dedikdə işgüzar ideyalar başa düşülür ki, 

bunlara da yeni məhsulların yaradılması; keyfiyyətli xidmətlərin təklif edilməsi, bir sözlə 

tələbə fəal təsir edəcək və bütün bunları reallaşdıracaq ideyalar toplusu başa düşülür ki, 

bu da infrastrukturun innovasiya mexanizmi kimi qiymətləndirilməlidir. 

İkinci mühüm element isə şəxs və ya şəxslər qrupudur. Bunları bir məqsəd və ya 

məqsədlər qrupu birləşdirir. Bu iki elementdən başqa bəzi hallarda ilkin kapital da vacib 

amil kimi qeyd olunur. Lakin təcrübə göstərir ki, özünü doğrultmuş ideyalar və şəxslər 

qrupu mövcud olduqda ilkin kapitalın tapılması mümkün olur. 

Yuxarıda qeyd olunanları ümumıləşdirərək kiçik biznesin infrastrukturunu təşkil edən 

qurumlıarı aşağıdaki kimi təsnifləşdirmək olar:  

I . Tədris, konsaltinq, informasiya: Biznes məktəblər; Elm-tədrismərkəzləri; Biznesə 

yardım agentliyi; Konsaltinq firmaları; Analitik informasiya mərkəzləri. 

II.Kompleks yardım.Biznes inkubatorlar; Biznes mərkəzlər; Texnoparklar, İnnovasiya-

texnoloji mərkəzləri. 

III.Maliyyə-kredit investisiya yardımı. Kiçik sahibkarlığa yardım fondları; Banklar;Lizinq 

kompaniyaları; İnvestisiya kompaniyaları;  Vençur kompaniyalar. 

IV.İctimai təşkilatlar. Sənaye-ticarət palatası; Sahibkarlar assosasiyası;  Həmkarlar 

ittifaqları. 

İşdə qeyd edilir ki, bələdiyyələrin inkişafı və onlarda şəffaflığın artırılması, yerli bazarlaın 

inkişafı, regionlarda işsizliyin azaldılması dövlət plan və proqramlarından irəli gələn 

tapşırıq və tövsiyyələrin həyata keçirilməsi üçün bu biznes-inkubatorların regionlarda, o 

cümlədən bələdiyyələrin tərkibində təşkili məqsədəuyğundur. Ümumiyyətlə, 

bələdiyyələrin imicinin artırılması nöqteyi-nəzərindən də biznesinkubatorlar mühüm rol 
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oynayırlar. Bələdiyyənin biznes inkubatorlarda iştirakı hakimiyyətin biznesə aktiv 

yardımına, xoş arzulu münasibətlərinə və praktiki olaraq sahibkarlığa köməyə səbəb 

olardı . Göründüyü kimi, bələdiyyələr kiçik sahibkarlığı inkişaf etdirmək məqsədilə 

biznes-inkubatorların təşkilində və onlara köməklik göstərilməsində daim maraqlı 

olmalıdırlar. 

Kiçik biznesin infrastruktur elementlərinin bir mərkəzdə cəmlənməsi və işlək 

mexanizminin formalaşması üçün aşağıdakı sxemi təklif edirik (Sxem 1). 

 

Sxem 1 .Kiçik sahibkarlığa kömək infrastrukturu 

Qeyd: Sxem müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur 

İşidə bələdiyyə orqanları tərəfindən biznes-inkubatorlarda yerləşdirməyə iddialı olanların 

seçilməsi; seçim prosedurunun həyata keçirilməsi üçün komissiyanın yaradılması; 

hüquqi şəxs statusu əldə edən biznes-inkubatorların malik olduqları idarəetmə 

orqanları; biznesinkubatorların bələdiyyələr üçün səmərəli profilinin müəyyən edilməsi 

və s. məsələlərin həlli öz əksini tapmışdır. 

İşdə kiçik biznesə köməyin inistitusional modeli öz əksini tapmış və təhlil olunmuşdur. 

 

―Biznes-inkubatorların sahibkarlığın inkişafına köməyinin stimullaşdırılması yolları‖ 

adlanan üçüncü hissəsində Azərbaycanda biznes inkubatorların yaradılmasının 

konseptual əsasları, biznes-inkubatorların formalaşması, inkişaf problemləri və onların 

həlli yolları , biznes-inkubatorlar qarşısında duran məqsədlər, kiçik və orta müəssisələrin 

biznes-inkubatorlara qəbulu şərtləri, biznes inkubasıya prosesinin təşkilati metodiki 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi yolları işlənib hazırlanmış, biznes inkubatorun strukturu 

və onun formalaş 

 

-Kiçik innovasiya sahibkarlığına kömək infrastrukturu 

- Ticarət-sənaye palatası  
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- İqtisadi İnkişaf Nazirliyi  Sahibkarlığa kömək Milli Fondu ―bir pəncərə‖ sistemi 

Biznes-inkubator 

Elmi-tədqiqat institutları, ali təhsil müəssisələri 

Elmi-texniki informasiya mərkəzi  

İnformasiya köməyi 

Ekspert-məsləhətçi köməyi 

İstehsalat köməyi 

Tətbiqi köməyi 

Marketinq köməyi 

Maliyyə köməyi 

Hüquqi köməyi 

Əmlak köməyi 

Kadr köməyi 

Elmi köməyi masına təsir edən amillər müəyyənləşdirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında biznes-inkubatorlar sisteminin formalaşmasının metodoloji 

təminatının işlənib hazırlanması istiqamətində təkliflər verilmişdir. Bununla əlaqədar 

olaraq 3 proqnoz variantı işlənmişdir. 

 

Cədvəl 3 

 

2014 -cü ildə Azərbaycan Respublıkasının sosial-iqtisadi inkişafına biznes-inkubatorlar 

sisteminin təsiri. 
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 Qeyd: Cədvəl müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

 

Cədvəldə göstərilən rəqəmləri əsaslandırmaq üçün aşağıdakı düsturu tərtib edə bilərik: 

Ziy = Bi x Hk x İs (müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur). 

Ziy- Bİ- ların təşkili nəticəsində açıla biləcək iş yerlərinin ümumi sayı; 

Bi- Biznes inkubatorların proqnozlaşdırılan sayı;  

Sıra 2014-cu ilin sonuna  

№ 

Göstəricilər 

Variant 

I 

Variant 

II 

Variant 

III 

1 Kiçik biznes müəssisələrinin say proqnozu 

Biznes-inkubatorların proqnozlaşdırılan sayı - 10-12 20 

Bİ-lər sistemi vasitəsilə kiçik biznes müəssisələrinin proqnozlaşdırılan sayı - 759 1380 

II Kiçik biznesdə yeni iş yerlərinin yaradılması perspektivləri  

Bİ nəzərə alınmaqla kiçik biznes müəssisələrində yeni iş yerlərinin yaradılması 

perspektivləri 7494 28842 52440 
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III 

Bİznes inkubatorlar sisteminin ölkənin sosial –iqtisadi vəziyyətinə təsiri 

ÜDM-in formalaşmasında 1 işçi yerinin payı, (manatla) 993 993 993 

Yaradılacaq bucaq yeni iş yerlərindən ÜDM artımı, mln manat 7,44 9,43 11,42 

Yaradılacaq yeni iş yerlərində ÜDM artımı, faizlə 0,8 1,02 1,24 

Hk- Hər bir biznes inkubatorda hazırlana biləcək kiçik müəssisələrin sayı; 

İş – Kiçik müəssisələrdə işləyəcək işçilərin sayı (orta hesabla)  

III variantın əsaslandırılmasını həyata keçirək.  

Ziy= 20x 69x38=52440 iş yeri. 

 

Cədvəldə verilmiş proqnozlar əsaslandırılarkən Azərbaycan Respublikası "İqtisadi 

fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi meyarlarının 

hədləri" haqqında 2004-cü il 20 aprel tarixli 57 nömrəli qərarına (Nazirlər Kabinetinin 

2009-cu il 18 dekabr tarixli 192 nömrəli qərarı ilə edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla) 

əsasən kiçik müəssisədə işləyən subyektlərin orta sayı və ümumdünya  təçrübəsində bir 

biznes inkubatorda hazırlanan kiçik müəssisələrin orta sayı əsas götürülmüşdür. 

Tədqiqat nəticəsində Azərbaycan Respublikasında biznes-inkubasiya prosesinin modeli 

hazırlanmış və onun ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təsiri acıqlanmışdır (sxem 2). 

 

Sxem 2. 

Azərbaycan Respublikasında biznes-inkubasiya prosesi modeli və onun ölkənin sosial-

iqtisadi inkişafına təsiri . 

Qeyd: Sxem müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

Kiçik biznes 
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Gəlir, Məhsulların inkişafının əlavə imkanları 

Təcrübə, uyğunlaşdırılmış texnologiya 

Texnologiya, bilik, təcrübə 

Həmin ərazi sakinlərinin təşəbbüsləri, yaradıcılıq qabiliyyətinin meydana çıxması üçün 

şəraitin yaradılması 

 Öz istehsalının inkişafı hesabına daxili bazarların əmtəə və xidmətlərlə təchizatı  

Kiçik müəssisələrin ―həyat fəaliyyətinin‖ yüksəldilməsi  

Büdcəyə daxil olmaların artması 

Sakinlərin ―həyat keyfiyyətinin‖ 

Azərbaycan Respublikası Sənayenin inkişafı  

İ qtisadi təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsi  

İtisadi mədəniyyətin yeni səviyyəsinə keçid 

Yeni iş yerlərinin yaradılması  

Orta sinfin formalaşması» ərazinin innovasiya qabiliyyətinin yüksəldilməsi 

Regional Biznes-inkubator  

İri və orta biznes 

Resurlar, təcrübə. 

 

İşdə Azərbaycanda inkubatorlar şəbəkəsinin yaradılmasında əsas məqsədlər, biznes-

inkubatorlar şəbəkəsinin formalaşmasının ölkəmiz üçün xarakterik olan əsas prinsipləri 

və inkişaf istiqamətləri öz əksini tapmışdır. Bunlardan başqa biznes-inkubatorlar 

şəbəkəsinin inkişaf mərhələləri, onların davametmə müddəti və hər bir mərhələdə  

yerinə yetirilməli olan proseslər qeyd olunmuş ,nəzərdə tutulan maddi resurs mənbələri, 

biznes-inkubatorlar sisteminin reallaşdırılması müqabilində əldə olunacaq nəticələr 
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göstərilmişdir . Ölkəmizdə biznes-inkubatorların formalaşması sahəsində mövcud 

problemlər (nəzəri-metodoloj problemlər, normativ-hüquqi problemlər, maliyyə 

problemləri, fünksional problemlər, kadr problemləri) və onların aradan qaldırlması 

istiqamətində təkliflər verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında innovasiya sahibkarlığına dair bütün yuxarıda qeyd edilən 

problemlərin həlli üçün sahibkarlığın innovasiya fəaliyyəti üzrə respublika əlaqələndirmə 

mərkəzini yaratmaqla innovasiya firmalarının monitorinqinin aparılması məqsədəuyğun 

sayılır. Qeyd olunur ki, biznes-inkubatorun miqyası, xidmətlər dəsti, istiqaməti, ilk 

növbədə, onların yaradıldığı ərazinin şəraiti ilə müəyyən olunmalıdır. 

 

Nəticə və təkliflər 

 

• Ölkəmizdə biznes-inkubatorlar sisteminin reallaşdırılması müqabilində aşağıdakı 

nəticələrə nail olunması gözlənilir: 

• müxtəlif tipli biznes-inkubatorlar yaratmaq və inkişaf etdirmək; 

• onların bazasında 300-dən az olmayaraq kiçik biznes müəssisəsinə köməklik 

göstərmək; 

• 4000-dən az olmayaraq yeni daimi iş yerlərinin yaradılması; 

• biznes-inkubatorların fəaliyyət mexanizmi işlənib hazırlanmışdır 

• işçi heyətinə rəhbərlik üçün təlimat işlənib hazırlanmışdır 

• biznes-inkubatorlar üçün ekspert və mütəxəssislərin seçilib yerləşdirilməsi qaydaları 

müəyyənləşdirilmişdir. 

• biznes-inkubatorların fəaliyyətini nizama salmaq üçün sənədlərin işlənməsi və qəbulu 

proseduru hazırlanmışdır.  

• biznes-inkubatorlarin qurulmasının nəzəri-metodiki cəhətləri əsaslandırılmışdır, 
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• biznes-inkubatorların formalaşması problemlərinin (nəzəri-metodoloj problemlər, 

normativ-hüquqi problemlər, maliyyə problemləri, fünksional problemlər, kadr 

problemləri) aradan qaldırılması istiqamətin də təkliflər verilmişdir,  

• bazar infrastrukturunun daha səmərəli elementi olan biznesinkubatorlar sisteminin 

istər makro, istərsə də regional səviyyədə formalaşması üzrə təkliflər verilmişdir; 

• biznes-inkubatorun formalaşması alqoritmi işlənib hazırlanmışdır, 

• biznes-inkubatorun təşkilati-hüquqi formaları müəyyənləşdirilmişdir, 

• müştərinin seçilməsi meyarları müəyyən edilmışdir, 

• firmaların biznes-inkubatordan çıxması üçün meyarlar müəyyən edilmışdir, 

• qarşılıqlı maraqlar balansına əsaslanan, müştəri fırmalar və inkubator direktorluğu 

arasında münasibətlərin tənzimlənməsi istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir , 

• biznes-inkubatorların regionlarda, o cümlədən bələdiyyələrin tərkibində təşkilinin 

əhəmiyyəti açıqlanmışdır, 

• Azərbaycan Respublikasında biznes-inkubasiya prosesinin modeli hazırlanmış və 

onun ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təsiri müəyyənləşdirilmişdir, 

• Kiçik biznesin infrastruktur elementlərinin bir mərkəzdə cəmlənməsi və işlək 

mexanizminin formalaşması sxemi təklif olunmuşdur. 

 

Dissertasiya işinin əsas məzmunu üzrə aşağıdakı elmi məqalələr dərc edilmişdir. 
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İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU 

İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİ HAQQINDA BİR SIRA 

STİMULLAŞDIRICI MEXANİZMLƏR 

 

Yüksək texnologiyalar parklarinda və biznes inkubatorlarında innovasiya fəaliyyətinin 

stimullaşdirilmasi Həm dövlət qurumlarının nəzdində, həm də rezidentlər tərəfindən 

yaradılan yüksək texnologiyalar parklarında və biznes inkubatorlarında fəaliyyət 

göstərən şirkətlərə güzəştlərin tətbiq edilməsi Dövlət innovasiya siyasətini 

müəyyənləşdirən və icra edən əlaqələndirici qurumların fəaliyyətinin koordinasiyası 

Vençur kapitallaşması fəaliyyətinin aparılması üçün qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsi İnnovasiyayönümlü startap layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün 

vençur fondlarının, eləcə də xarici investorların cəlb edilməsi üçün təşviqedici tədbirlərin 

həyata keçirilməsi  

 

YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR PARKLARINDA VƏ BİZNES İNKUBATORLARINDA 

İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN STİMULLAŞDIRILMASI 

 

Azərbaycan Respublikası iqlim şəraiti və ehtiyatları ilə tanınır. Respublikanın çox 

istiqamətli iqtisadiyyatı bir çox sahələrdə innovasiya texnologiyalarının inkişafına imkan 

verir. Bu gün Azərbaycanın enerji tutumunun azaldılması və ekoloji istehsalatın 

artırılması məsələlərində texnoloji geriləməsi zamanı iqtisadiyyatın yeni yüksək texnoloji 

avadanlıq və əqli işləmələrə əasaslanan innovasiya yönümlü iqtisadiyyata yönəldilməsi 

çox aktualdır. İnkişaf etmiş dövlətlərdə də rəqabət qabiliyyətliliyin əsas amili 

innovasiyadır (innovasiya - yeni elmi biliklərin, məhsulların, texnologiyaların, xidmətlərin, 

avadanlıqların, kadrların ixtisaslaşdırılması, istehsalatın təşkilidir). Texnologiyaların 

təkmilləşdirilməsi pul vasitələrinə qənaət etməyə, maliyyə və qapalı texnoloji zəncirin 

formalaşmasına imkan yaradır. Bu da təbii ehtiyatların səmərəli mənimsənilməsinə, 

istehsalatın rəqabətqabiliyyətinin artırılmasına böyük imkanlar yaradır. İstehsalatın 

(sənayenin) qapalı dövriyyəsi mexanizminin həyata keçməsinin nəticəsi infrastrukturun 

inkişafı, işsizliyin artımının azalmasına, vergi ödənişlərinin dəyişilməsinə və investisiya 

cəlb ediciliyinə gətirir. Beləliklə, belə yanaşma bir tərəfdən rəqabət üstünlüklərinin 
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istifadəsinə, digər tərəfdən isə ölkə iqtisadiyyatında innovasiya aktivliyinin 

stimullaşdırılmasına yönəldilir. Bu da yeni innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın 

yaradılmasına imkan verir. Bu gün Azərbaycanda innovasiya sisteminin yaradılması 

üzrə aktiv işlər gedir. Bu isə ölkənin intensiv inkişafını stimullaşdıracaq və innovasiya 

inkişafına gətirəcək. Bu sahədə əsas güc Mili innovasiya sisteminin (MİS) elementlərinin 

inkişafına, istehsal sahələrinin artırılmasına, regionların innovativ inkişafına və 

innovasiyaya tələbin artırılmasına yönəldilir. Azərbaycanın sosial iqtisadi inkişafında 

müstəqillik illərində çox işlər görülmüşdür cü il Azərbaycanda Sənaye ili elan edilmişdir 

və 230-dan çox sənaye müəssisəsi yaradılmışdır. 123 min yeni iş yeri açılmışdır ki, 

onlardan təxminən 100 mini daimi iş yeridir. Eyni zamanda, həyata keçirilən tədbirlər 

nəticəsində müasir infrastruktur təmin olunmuş, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə 

çoxsaylı layihələr icra edilmiş, biznes və investisiya mühiti davamlı olaraq 

yaxşılaşdırılmış, sahibkarlığın inkişafında mühüm uğurlara nail olunmuş, həmçinin 

regionların inkişafı strategiyası plana uyğun olaraq həyata keçirilməkdədir. Bütün bunlar 

isə dayanıqlı iqtisadi inkişaf üçün möhkəm təməl formalaşdırmışdır cü il sənayenin 

inkişafında mühüm mərhələ olmuşdur. Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksi Səhmdar 

Cəmiyyəti formalaşdırılmış, Daşkəsən filizsaflaşdırma müəssisəsinin fasiləsiz fəaliyyəti 

təmin edilmişdir. Sumqayıt Texnologiyalar Parkının, Alüminium İstehsalı Kompleksinin 

və Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksinin yaradılması, Bakıda Gəmiqayırma 

zavodunun fəaliyyətə başlaması, Gədəbəy və Daşkəsəndə qızıl-mis emalı zavodlarının 

qurulması, Sumqayıtda neft-kimya sənayesində modernizasiya işlərinə başlanılması və 

Karbamid Zavodunun inşası, Qaradağda Sement Zavodunun istehsal gücünün 

artırılması və yeni zavodun inşası, Qazaxda, Naxçıvanda yeni sement zavodlarının 

tikilib istifadəyə verilməsi qeyri-neft sənayesinin növbəti mərhələdə daha dərin 

şaxələndirilməsi üçün geniş imkanlar yaradır. Ötən dövrdə ölkədə qeyri-neft sənayesinin 

əsas həlqələrini formalaşdıran maşınqayırma, avadanlıq istehsalı, cihazqayırma və 

tikinti materiallarının istehsalı sahələrində yeni rəqabətqabiliyyətli müəssisələr 

yaradılmış, o cümlədən Gəncədə traktor və kənd təsərrüfatı texnikası, Naxçıvanda 

avtomobil, Mingəçevirdə elektron avadanlıqlar, Sumqayıtda günəş panellər, Qaradağda 

metal konstruksiyalar, Hacıqabulda seramik plitələr istehsalı müəssisələri qurulmuşdur. 

Bununla yanaşı, son illərdə güclü müdafiə sənayesinin qurulması istiqamətində mühüm 

layihələr icra olunmuş, qısa müddətdə bu sahədə 50-yə yaxın yeni istehsal sahəsi 

yaradılmışdır. Müdafiə sənayesi müəssisələri tərəfindən hərbi təyinatlı məhsullarla 

yanaşı, mülki məmulatların da istehsalı təşkil olunmuşdur ki, onların həcmi son illərdə 2 

dəfə artırılmışdır. Məhz bu vəziyyətdə gözlənir ki, Azərbaycanda sənaye parklarının 
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yaradılması daha geniş vüsət alsın. Belə parkların yaradılması isə xaricdən müvafiq 

məhsul idxalının azalmasında da mühüm rol oynamaq iqtidarındadır. Qeyd edək ki, 

Azərbaycanda sənaye parklarının yaradılmasına başlanması bəzi parametrlər 

baxımından mühüm önəm kəsb edir. Belə ki, xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, 

sənaye parkları sahibkarlığı dəstəkləmək, qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafını təmin 

etmək və əhalinin istehsal sahəsində məşğulluğunu artırmaq imkanına sahibdir. Buna 

görə də müxtəlif sənaye sahələrini inkişaf etdirmək istəyən, ölkə iqtisadiyyatının tarazlı 

inkişafında maraqlı olan dövlətlər iqtisadi siyasətlərində sənaye parklarının 

yaradılmasına xüsusi önəm verir. Türkiyə, Almaniya, Polşa, Latviya, Rusiya, Çin və 

Cənubi Koreya təcrübələri göstərir ki, sənaye parklarının yaradılması ölkə 

iqtisadiyyatının ixrac, rəqabət qabiliyyətinin, idxalı əvəz edən məhsulların istehsalının 

artırılması, ətraf rayonlarda məşğulluğun təmini, investisiyaların və müasir 

texnologiyaların cəlb edilməsi kimi prioritet vəzifələrin həyata keçirilməsində xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir. Ekspertlər də bu mənada ölkəmizdə qeyd edilən istiqamətdə atılan 

addımları yüksək qiymətləndirir. Sənaye parkları həm də qeyri-neft sahəsinin sürətli 

inkişafını şərtləndirəcək. Rəsmi proqnozlara görə, bu il qeyri-neft sektorunun ÜDM-də 

payı 62%-ə, büdcə gəlirlərində isə 35%-ə faizə çatdırılacaq. Digər tərəfdən, 

iqtisadiyyatın şaxələnməsi üçün isə, təbii ki, xüsusən də qeyri-neft sektorunda 

sənayenin dəstəklənməsi qaçılmazdır. Aparılan ekspert araşdırmalarından da məlum 

olduğu kimi, 2010-cu ildən başlayaraq neft hasilatının azaldığını və son illər ümumi 

daxili məhsuldakı artımın daha çox qeyri-neft sektorunun üzərinə düşdüyünü nəzərə 

aldıqda, enerji sferasında sənayeləşmənin inkişaf etdirilməsinin və emaledici sektorun 

genişləndirilməsinin dəstəklənməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ekspertlər onu da 

vurğulayır ki, sənaye parkları kiçik və orta müəssisələrin inkişafı, bazara çıxması üçün 

əlverişli mühit formalaşdıra bilər. Bütün bunlar bir daha sənaye parklarının həqiqətən də 

böyük əhəmiyyətə malik olduğunu üzə çıxarır. Bütün bunlara baxmayaraq MİS-in 

müxtəlif elementlərinin qarşılıqlı asıllıq mexanizmləri tam işləmirlər. Baxmayaraq ki, 

respublikada innovasiya sferasında bir sıra qanunverici və normativ aktlar qəbul 

edilmişdir, lakin indiyə qədər innovasiyalar haqqında, müəssisələrin innovasiya fəaliyyəti 

haqqında, elm və dövlət elmi-texniki siyasəti haqqında, innovasiya inkişafında əsas olan 

sənədlər, qanunlar qəbul edilməmişdir. İnkubatorların, innovasiya mərkəzlərinin, 

texnoparkların, texnopolislərin, injiinirinq, lizinq və digər təşkilatların normativ - 

innovasiya infrastrukturunun hüquqi bazasının formalaşma üzrə iş sona kimi yerinə 

yetirilməmişdir. Həmçinin, regional səviyyədə innovasiya potensialının 

möhkəmləndirilməsi məsələləri həll olunmamış qalmışdır. Azərbaycan iqtisadiyyatında 
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islahat aparılması şəraitində əsas məsələlərdən biri müəssisə və təşkilatların, 

müəssisələrin, firmaların, şirkətlərin innovasiya fəallığının artırılmasıdır. Bu mərhələdə 

innovasiyanın inkişafının fərqli cəhəti daha proqressiv texnoloji proseslərə və çevik 

istehsalata tez bir zamanda keçiddir, bu da yeni rəqabətqabiliyyətli, dünya 

standartlarına cavab verən məhsul istehsal etməyə imkan verir. Bu gün respublikada 

iqtisadiyyatın qeyri neft sektorunun əhəmiyyəti artmaqdadır. Sahibkarlıq sektorunda 

bunlar rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal edən iri və orta müəssisələrdir. Bu sektora 

dövlət tərəfindən investisiyalar qoyulur. Dövlət tərəfindən innovasiya fəliyyətinə verilən 

dəstək innovasiya xidmətlərinin və infrastrukturun lazım olan səviyyədə inkişaf 

etməməsinə görə çox vaxt öz səmərəsini vermir. Respublikada MİS-in inkişafına sistem 

yanaşmanın olmasına ehtijac var. Yaradilan texnoparklar və innovasiya 

infrastrukturunun digər elementləri (müəssisələr, unversitetlər və s.) arasında sıx 

əməkdaşlıq, informasiya mübadiləsi demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Hər struktur 

ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərir və digərinin işindən xəbər tutmur. Ona görə də işlərdə 

təkrarlamalar baş verir. İnnovasiya prossinin üzvləri arasında bazarın tələblərinə 

vaxtında reaksiya vermək, rəqabətlilik və əlaqələrin genişlənməsi bütün təşkilatların 

səmərəliliyini artıracaq. Məqsədyönlü siyasi tədbirlər innovasiya prosesinin inkişafına 

təkan verərdi. Bu gün sabit iqtisadi artımı əsas məsələlərin həlli üçün Azərbaycanın 

ehtiyat və imkanlarını birləşdirmək lazımdır. Bu isə bir tərəfdən fundamental və tətbiqi 

elmlərin arasında əlaqələrin güclənməsi, digər tərəfdən isə innovasiya məhsulunun 

istehsalı və bazarın zəbt edilməsi halında mümkündür. Ölkənin innovasiya sisteminin 

inkişafının prioritet istiqamətləri əqli və sənaye mülkiyyəti bazarının inkişaf 

mexanizminin yaradılmasıdır. İnnovasiya infrastrukturu daima inkişaf edir, onun yeni 

obyektləri yaradılır. Bu gün innovasiya sistemi infrastrukturuna texnologiya transferi 

mərkəzləri, innovasiyatexnologiya mərkəzləri, texnoparklar, biznes-inkubatorlar, 

innovasiya fəaliyyəti üçün kadr hazırlığı mərkəzləri, vençur fondları və s. aiddir. 

İnnovasiya siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi Respublikamızın elmi-

texniki potensialının yüksəldilməsi, elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinin 

nəticələrinin iqtisadiyyatın real sektoruna yönəldilməsi və eləcə də iqtisadiyyatda artım 

tempinin aşağı düşməsinin qarşısının alınması mexanizminin formalaşdırılması 

sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu cür məsələlərin həll olunması üçün bir sıra 

mühüm irimiqyaslı siyasət sənədləri (konsepsiya, strategiya və proqramlar) qəbul 

olunmuşdur: Azərbaycan. Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığa dövlət köməyi 

proqramı ( ci illər) ; "Azərbaycan Respublikasının Demoqrafik İnkişaf Konsepsiyası"; 

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının Dövlət Proqramı ( ci 
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illər) ; ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf 

Dövlət Proqramı ; "Azərbaycan Respublikasında ü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət  

Proqramı"; ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət 

Proqramı ; "Azərbaycan Respublikası regionlarının ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı"; Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının 

inkişafına dair ci illər üçün Dövlət Proqramı ; "Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq 

Strategiyasının ( ci illər)" və sairə. Sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyəti üçün 

innovasiya fəaliyyəti məsələləri müəyyənedici faktor rolunda çıxış edir. İntellektual 

fəaliyyətin nəticəsi olan elmi-texniki məhsullar sənaye mülkiyyətinin qorunub saxlanması 

sisteminin yaradılmasını tələb edir. Belə sistemlər inkişaf etmiş ölkələrin mütləq 

atributlarından biridir. Misal üçün, ABŞ-da texnoloji siyasət o cümlədən aşağıdakılara 

yönəldilmişdir: özəl sektorun inkişafı və məhsulların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi 

üçün münbit şəraitin yaradılması; texnologiyaların kommersiyalaşdırılmasının inkişafının 

stimullaşdırılması; 21-ci əsr texnologiyalarının yaradılmasına kapital qoyuluşu. 

Respublikamızda innovasiya fəaliyyəti formalaşmaq mərhələsindədir. Ölkəmizin 

iqtisadiyyatında son vaxtlar baş vermiş əsaslı dəyişikliklər dövlət səviyyəsində mövcud 

iqtisadi vəziyyətdən irəli gələn qərarlar qəbul edilməsini tələb edir. Bizim 

respublikamızın güclü elmi-texniki potensialı, elm və texnikanın müxtəlif sahələrində 

mühüm nailiyyətləri, fundamental tədqiqatlar üzrə kifayət qədər elmi bazası vardır. 

Respublikamızda uzun müddət ərzində yaradılmış unikal elmi istehsalat bazası vardır, 

lakin bu bazadan istifadə yaranmış iqtisadi şəraitdə səmərəli deyil. Mövcud 

potenisaldan elmi-texniki işləmələrin yaradılmasında və istehsalatda tətbiq olunmasında 

çox zəif istifadə edilir. Bunun başlıca səbəblərinə ölkədə mövcud olan iqtisadi durum, 

əksər rəhbər və elmi işçilərin menecment, marketinq sahəsində biliklərə malik 

olmaması, müəssisələrin vəsaitlərinin çatışmaması, təşkilatlara dövlətin maliyyə 

dəstəyinin məhdud olması, ölkənin maliyyə-kredit sisteminin zəif inkişaf etməsi aid edilə 

bilər. Respublikamızda innovasiya fəaliyyəti üçün vacib olan və bazar iqtisadiyyatının 

tələblərinə uyğun olan təşkilatı-iqtisadi mühit, stimul və qaydalar sistemi mövcud 

deyildir. Respublikamızın ümumidaxili məhsulunun strukturunda elmtutumlu məhsulların 

payı 0,2% təşkil etdiyi halda, inkişaf etmiş ölkələrdə bu göstərici 2-3% arasında 

tərəddüd edir. Respublikamızda yaranmış yeni iqtisadi şəraitdə əksər elmi-texniki 

təşkilatlar və müəssisələr işləməyə hazır deyildir. Bir çox elmi işləmələrin səviyyəsi 

yüksək olmadığına görə onları hazır məhsul kimi satışa çıxarmaq və istehsalatda tətbiq 

etmək mümkün deyildir. Bununla əlaqədar olaraq ölkə iqtisadiyyatı üçün təhlükəli olan 

meyl - istehsal edilən əmtəələrin və xidmətlərin ölkə bazarından sıxışdırılıb çıxarılması, 
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mövcud bazarların itirilməsi təhlükəsi güclənmişdir. Yaranmış xoşagəlməz meyllərin 

qarşısının alınması üçün ölkəmizin milli innovasiya strategiyası işlənməlidir və ona 

dövlətin sosial-iqtisadi və elmi-texniki siyasətinin mərkəzi istiqamətlərindən biri kimi 

baxılmalıdır. Belə bir strategiya ölkənin intellektual və istehsal potensialının hərtərəfli 

qiymətləndirilməsinə, intellektual məhsullar bazarının inkişaf perspektivlərinin nəzərə 

alınmasına söykənən uzunmüddətli proqnozlar əsasında yaradılmalıdır.  

Respublikamızın innovasiya siyasətinin başlıca məqsədi istehsalın texnoloji səviyyəsinin 

yüksəldilməsindən və rəqabət qabiliyyətli məhsullar istehsalının həcminin 

artırılmasından ibarətdir. İlkin mərhələdə innovasiya fəaliyyətinə dövlət tərəfindən 

dəstək göstərilməlidir, sonra isə onun intensivləşdirilməsinə və səmərəliliyinin 

artırılmasına yönəldilən stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməlidir. Onu da nəzərə 

almaq lazımdır ki, bir sıra xarici ölkələrin əldə etdikləri texnoloji nailiyyətlər yalnız ayrı-

ayrı fərdlərin şəxsi səyləri əsasında deyil, innovasiya fəaliyyətinə məqsədyönlü dövlət 

müdaxiləsi, o cümlədən onun inkişafına xidmət edən hüquqi bazanın yaradılması yolu 

ilə mümkün olmuşdur. İnnovasiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi inkişaf etmiş 

ölkələrdə iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsinin mühüm instrumenti, milli rəqabət 

qabiliyyətinin təmin olunmasının uzunmüddətli faktoru əhalinin rifah halının 

yüksəldilməsinin etibarlı amili kimi qiymətləndirilir. Dövlət innovasiya proseslərinə həm 

birbaşa, həm də dolayı təsir göstərmək vasitələrinə malikdir. Onların nisbəti ölkədə 

mövcud olan iqtisadi vəziyyətdən və ona münasib olan dövlət tənzimlənməsi 

konsepsiyasının seçilməsi istiqamətindən asılı olaraq müəyyən edilir. İnnovasiya 

siyasəti sahəsində dövlətin əsas vəzifələrinə aşağıdakılar aid edilir: innovasiya 

fəaliyyətinin aktivləşdirilməsini stimullaşdıran normativ-hüquqi bazanın 

formalaşdırılması: innovasiya fəaliyyətinə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, 

Respublikanın innovasiya potensialının qorunub saxlanması və daha da 

möhkəmləndirilməsi üçün şəraitin yaradılması; innovasiya infrastrukturun 

formalaşdırılması və onun inkişafına yönəldilən tədbirlərin görülməsi; innovasiya 

fəaliyyətinə yönəldilmiş kadrların hazırlanması. Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail 

olmaq üçün dövlətin innovasiya siyasətinin başlıca prinsipləri aşağıdakılardan ibarət 

olmalıdır: ölkə iqtisadiyyatının innovasiyaya əsaslanan inkişaf yoluna yönəldilməsi, 

innovasiya fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi üçün bazar mexanizmlərindən maksimum 

istifadə olunması; ölkəmizin elmi-texniki potensialından səmərəli istifadə olunması; 

innovasiya fəaliyyəti göstərən bütün subyektlərin qanun qarşısında bərabər olması; 

intellektual obyektlərin mülkiyyət hüququnun qorunması, onların gəlir əldə etmək 

mənbəyi olduğunun tanınması; innovasiya fəaliyyətinin inkişafına şərait yaradan çevik 
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kredit, vergi və gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi. İnnovasiya siyasətinin 

reallaşdırılmasmda özəlləşdirmə, innovasiya infrastrukturunun yaradılması, yerlərin 

ayrılması və rasional istifadə olunmayan avadanlıqların innovasiya subyektlərinə 

verilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Qarşıda qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün 

innovasiya fəaliyyəti iştirakçılarının işini əlaqələndirən elmi-texniki (texnoloji) parkların, 

innovasiya mərkəzlərinin, texnologiyaların transfer mərkəzlərinin, biznes-inkubatorların 

(innovasiya infrastruktur subyektlərinin) yaradılması səyləri dövlət tərəfindən maksimum 

dəstəklənir.  

Yerli idarəetmə orqanlarına innovasiya infrastrukturları subyektlərinin yaradılması 

prosesində təsisçi kimi iştirak etməyə və onların nizamnamə fonduna torpaq sahəsi, 

binalar və qurğular formasında paylar ayırmağa hüquqi imkan verilmişdir. Elmi-tədqiqat 

təşkilatçılarının qarşısında duran problemləri nəzərə alaraq, innovasiya təşkilatlarının 

yaradılması təqdir edilir, onlara güzəştli şərtlərlə yer və avadanlıq ayrılır. Yeni iqtisadi 

şəraitdə işləməyi bacarmaq qabiliyyətinə malik olan kadrların hazırlanması sisteminin 

təşkilinə Respublikamızda böyük əhəmiyyət verilir. Bu onunla izah olunur ki, müvafiq 

biliklərə və təcrübəyə malik olmadan güclü rəqabət şəraitində innovasiya biznesində 

müvəfəqiyyət qazanmaq çox müşkül məsələdir. Qeyd etmək lazımdır ki, innovasiya 

fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi bazanın daim təkmilləşdirilməsinə ehtiyac 

vardır. Bununla əlaqədar olaraq milli və xarici ölkələrin innovasiya fəaliyyəti ilə əlaqədar 

olan hüquqi aktları təhlil edilmiş, onların əsasında mövcud hüquqi sənədlərə yenidən 

baxılmış və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərancamlarından irəli gələn 

səmərəli təkliflər işlənmişdir. «Milli innovasiya sisteminin formalaşdırılması və inkişafı 

proqramı», «Milli innovasiya sisteminin konsepsiyası» işlənib hazırlanmışdır. 

Azərbaycanın milli maraqları innovasiya siyasətinin formalaşdırılması və reallaşdırılması 

istiqamətində inamlı fəaliyyət göstərilməsini tələb edir. Ona görə də yeni iqtisadi və 

sosial-siyasi reallıqların tələblərinə cavab verən və istehsalın yenidən qurulmasına 

şərait yaradan irimiqyaslı kapital axınına əsaslanan elmi-texniki strategiyanın 

yaradılması həmin siyasətin mühüm tərkib hissələrindən biri kimi qiymətləndirilməlidir. 

Yuxarıda göstərilən məsələlərin həllinə uyğun olaraq 10 aprel 2008-ci ildə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti «Azərbaycan elmində islahatların aparılması ilə bağlı Dövlət 

Komissiyasının yaradılması haqqında» sərəncam imzalamışdır. Sərancamın 

Azərbaycan Respublikasında ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya nın və 

Azərbaycan Respublikasında ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata 

keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı nın reallaşdırılması və həmin strategiyadan irəli 

gələn Dövlət layihələrinin hazırlanması baxımından böyük əhəmiyyəti vardır. Elmi 
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innovasiya fəaliyyətinin səmərəliliyi sərgi fəaliyyətindən, istehsalçıların müxtəlif 

beynəlxalq informasiya şəbəkə və təşkilatlarında iştirakından bilavasitə asılıdır. Belə 

işlərin dövlət himayəsi olmadan həyata keçirilməsi çox çətindir. Belə bir şəraitdə bahalı 

və unikal avadanlıqların lizinq formasında innovasiya fəaliyyətinin məqsədlərinə cəlb 

olunması da aktivləşdirilməlidir. Yuxarıda qeyd olunan konsepsiya əsasında dövlət 

innovasiya siyasətinin reallaşdırılması üçün lazım olan mexanizmlərin yaradılması üçün 

təşkilatı-hüquqi, sosialiqtisadi və təbliğat-informasiya tədbirlər kompleksinin işlənməsi 

zəruridir. İnkişaf etmiş ölkələrin innovasiya sistemlərindən fərqli olaraq Azərbaycan 

Respublikasının innovasiya sistemi qeyri-sabit iqtisadi mühitdə, bazar münasibətlərinin 

tam bərqərar olunmadığı şəraitdə, yeni texnikanın və texnologiyanın alınması və 

mənimsənilməsi üçün kifayət qədər xüsusi kapitalın yönəldilməsinin mümkün olmadığı 

bir dövrdə formalaşdırılır. Regional münasibətlərin əsasını təsərrüfatçılıq subyektlərinin 

bərabər hüquqlarının təmin olunması və özünün müxtəlif sosial-iqtisadi inkişaf 

problemlərinin həllində regionlara sərbəstlik verilməsi təşkil edir.  

Dövlətçiliyin əsas əlamətlərindən biri təsərrüfatçılıq subyektlərinin iqtisadi cəhətdən öz-

özünü kifayət qədər təmin etməsi təşkil edir. Lakin hal-hazırda respublikamızda bu 

şərtin tələbləri kifayət qədər ödənmir. Ölkədaxili dövlət siyasətinin mühüm 

istiqamətlərindən birini regionların sosialiqtisadi inkişafında diferensasiyanın dərəcəsinin 

aşağı salınması təşkil edir. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, milli (dövlət) innovasiya 

sistemləri ərazilərin inkişaf etdirilməsinin çox səmərəli alətidir. Hər bir regionda və ya 

regionlar qrupunda yaranmış vəziyyəti fərdi yanaşmadan istifadə etməklə öyrənərək, 

onların inkişaf problemlərini həll etmək olar. Beləliklə, hansı regionda siyasi və iqtisadi 

baxımdan mümkündürsə, orada iqtisadi xüsusiyyətləri, tarixi və mədəni ənənələri 

nəzərə alan, iqtisadi inkişaf templərini təmin edən makro səviyyədə milli regional 

innovasiya sistemləri yaradılmalıdır. Eyni zamanda dövlət səviyyəsində də aparılan 

makro-iqtisadi siyasətə əsaslanan innovasiya sistemi yaradılmalıdır. Belə sistemlərin 

müvafiq regional elementlər üzrə inteqrasiya olunması yolu ilə hiper səviyyədə fəaliyyət 

göstərə bilən vahid milli innovasiya sisteminin formalaşdırılması mümkündür. Şəkil 1. 

Ümumiləşdirilmiş innovasiya dövrü Milli innovasiya sistemi dedikdə dövlətin iqtisadi 

siyasətindən irəli gələn və müvafiq normativ hüquqi baza ilə tənzimlənən, iqtisadi 

cəhətdən sərfəli olan yeni biliklərin istehsalı, yayılması və istifadəsində qarşılıqlı 

əlaqələndirilmiş şəkildə iştirak edən təsərrüfatçılıq subyektlərinin məcmusundan ibarət 

olan regional iqtisadi sistem başa düşülür. Milli innovasiya sisteminin yaradılmasının 

başlıca məqsədi mövcud intellektual potensialdan səmərəli istifadə, yeni biliklərin 

generasiyası, yayılması və həyata keçirilməsi yolu ilə ölkənin davamlı iqtisadi inkişafının 
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təmin olunmasından ibarətdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün ilk növbədə ölkənin elmi-

texnoloji kompleksinin və yüksək texnoloji sənayesinin prioritet inkişafını, buraxılan 

məhsulların, xüsusilə daxili bazarda, rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsini nəzərdə 

tutan regional innovasiya siyasəti işlənib hüquqi təsdiqlənməlidir. Bu zaman ali təhsilin 

dünya səviyyəsinə qaldırılmasına və kadr hazırlığı problemlərinin həllinə, o cümlədən də 

gənclərin elmə cəlb olunmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Milli innovasiya sisteminin 

formalaşdırılmasında aşağıdakı əsas prinsipial tələblər ödənməlidir: innovasiya 

siyasətinin formalaşdırılmasma sistemli yanaşma; ərazilərin xüsusiyyətini nəzərə alan 

və inteqrasiya edilə bilən regional innovasiya sistemlərinin sərbəst formalaşdırılması; 

regional prioritetlərin razılaşdırılması; fundamental elmlərin, ali təhsilin və yüksək 

texnologiyaya əsaslanan sənayenin inkişaf prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

mənbələri konkret göstərilməklə ehtiyatların prioritet istiqamətlərdə cəmləşdirilməsi. 

Bütün bunlarla yanaşı milli innovasiya sisteminin formalaşdırılması zamanı aşağıdakı 

hallar nəzərə alınmalıdır: 1. Son ilin təcrübəsi göstərir ki, ölkəmizin iqtisadiyyatının 

inkişafına əsaslı təsir göstərmək üçün lazım olan qədər xarici investisiyanın sənaye 

sahələrinə cəlb edilməsinə ümid çox azdır. 2. Elm və texnologiya sahələri ümumiyyətlə 

xarici investisiyaların bilavasitə cəlb edildiyi obyektlər deyildir. 3. İstehsal olunmuş 

məhsullar əksər hallarda beynəlxalq bazarlarda rəqabət qabiliyyətli ola bilmir. 4. İnkişaf 

etmiş ölkələr öz bazarlarına məhsul çıxarılmasına məhdudiyyətlər (bunun mümkün 

olduğu ölkələrdə) qoyurlar. 5. Ölkədaxili bazar xarici ölkələrdən idxal olunan məhsullara 

bir qayda olaraq müqavimət göstərə bilmir. Bütün bunları nəzərə alaraq milli innovasiya 

sisteminin formalaşdırılması prosesində ilk növbədə ölkəmizin elmi-texniki, texnoloji 

intellektual potensialından və maliyyə imkanlarından çıxış etmək lazımdır. 

Azərbaycanda innovasiya sahəsində yaranmış vəziyyət innovasiya proseslərinin 

inkişafına maneçilik törədən neqativ obyektiv və subyektiv amillərin nəticəsidir. 

Onlardan ən başlıcası Azərbaycanın innovasiya sisteminin formalaşdırılmasının 

elmimetodoloji bazasının olmamasıdır. Ölkəmizdə innovasiya fəaliyyətinin inkişafına 

cavabdeh olan dövlət təşkilatları tərəfindən elmi işçilərin və mütəxəssislərin 

potensialından da zəruri tədqiqatların aparılması üçün tam istifadə edilməmişdir. 

Ayrıayrı alimlər və kollektivlər müəyyən elmi-tədqiqat proqramlarının həyata 

keçirilməsində iştirak etmişlərsə də, bu sistemli xarakter daşımadığından böyük elmi 

potensial uzun müddət istifadə olunmamış qalmışdır. İnnovasiya fəaliyyətinin elmi 

təminatının zəif olması, hətta konseptual səviyyədə dövlət innovasiya siyasətinin 

formalaşmasına imkan verməmişdir. Müxtəlif strukturlar, o cümlədən dövlət strukturları 

tərəfindən bu problemin həllinə yönəldilən tədbirlər bəzən sistemli xarakter daşımır, bir 
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sıra hallarda isə bu strukturlar ölkəmizin elmi və təhsil potensialını biliklərə əsaslanan 

iqtisadiyyatın qurulması üçün əsas hesab etmirlər. Nəticədə elmi-texniki, texnoloji və 

təhsil komplekslərinə dövlətin dəstəyi qeyri-adekvat xarakter daşıyır, ölkə 

iqtisadiyyatının innovasiyalara əsaslanan inkişaf xəttinə keçməsi məsələlərinin həlli 

çətinləşir. Növbəti problemlərdən biri də innovasiya proseslərinin kifayət qədər səmərəli 

idarə olunmamasıdır. Ümumilikdə, aparılan araşdırmalarda belə bir nəticəyə gəlmək 

olar ki, Azərbaycan Respublikasında innovasiya infrastrukturunun bütün subyektlərinə 

(sənaye parkları, texnoparklar, aqroparklar, sənaye məhəllələri və s.) dövlət dəstəyinin 

və güzəştlərərin şamil edilməsi üçün bu subyektlər haqqında ümümi dövlət 

qanunvericiliyinin və innovasiya fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektləri əlaqələndirən 

qurumun olması məqsədəuyğun olardı. Belə bir əlaqələndirici sistemin olması 

innovasiya infrastrukturunun bütün subyektlərinin fəaliyyət sahəsinə, yerləşməsinə və 

tərkibinə, istiqamətinə, eləcə də digər məsələlərə dair mərkəzləşmiş qeydiyyatının və 

monitorinqinin aparılmasına, onlar haqqında məlumatların daim yeniləməsinə, müəyyən 

edilmiş hallarda və qaydada dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarını, habelə fiziki 

şəxsləri həmin məlumatlarla təmin etmək, innovasiya infrastrukturu subyektləri üzrə 

informasiya sistemlərini aparan dövlət orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətinin səmərəliliyini 

artırmaq üçün vahid dövlət reyestrinin də yaradılması məqsədəuyğundur. Dünya 

təcrübəsi göstərir ki, milli innovasiya sistemlərinin yaradılmasının başlıca təşəbbüskarı 

və onun inkişaf etdirilməsini ehtiyatlarla, o cümlədən maliyyə vəsaitləri ilə təmin edən 

dövlət olur. Bir qayda olaraq fundamental tədqiqatlar dövlət büdcəsinin vəsaitləri 

hesabına maliyyələşdirilir. Tətbiqi xarakterli tədqiqatlar isə büdcə və qeyridövlət 

vəsaitləri hesabına, o cümlədən də iri korporasiyaların vəsaitləri hesabına yerinə yetirilir. 

İnnovasiya məhsullarına əsaslanan istehsalın təşkili iqtisadiyyatın özəl sektorunun öz 

ehtiyatları hesabına həyata keçirilir. Azərbaycanda dövlət tərəfindən göstərilən maliyyə 

dəstəyi ilk növbədə vəsaitlərin birbaşa dövlətin və ya subyektlərin büdcəsindən 

ayrılması formasında həyata keçirilir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi innovasiya fəaliyyətinə 

təkcə fundamental və tətbiqi tədqiqatlar deyil, həm də istehsal aid edilir. İnnovasiya 

fəaliyyətinin səmərəliliyi təkcə elmi işləmələrin və texnologiyaların səviyyəsi ilə deyil, 

həm də onlardan istifadə etmək imkanına malik olmayan sənayenin vəziyyəti ilə 

müəyyən edilir. Bu baxımdan başlıca məsələlərdən biri də vəsaitlərin istehsalatın 

yeniləşdirilməsinə və müasir səviyyəyə qaldırılmasına cəlb edilməsidir. Aydın məsələdir 

ki, indiki şəraitdə elmə ayrılmış vəsaitlər hesabına innovasiya fəaliyyətinin bütün 

problemlərini həll etmək mümkün deyildir. Vəsaitlər səpələnir və səmərəsiz istifadə 

olunur. Beləliklə, ölkə istehsalçılarına maliyyə dəstəyi verilməsinə yönəldilən 
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proqramlar, məhsulların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, irimiqyaslı innovasiya 

layihələrinin və şairənin yerinə yetirilməsi dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməməlidir, 

başa çatdırılmış ETTKİ-lərə əsaslanmalıdır və yeni yüksək texnologiyalı istehsal 

obyektlərinin yaradılmasını təmin etməlidir. Birbaşa dövlət dəstəyi ünvanlı xarakter 

daşımalıdır, istər kapital qoyuluşu formasında, istərsə də intellektual mülkiyyət 

hüququnun verilməsi yolu ilə həyata keçirilə bilər. Belə hallarda birbaşa investisiya 

qoyuluşları həcmi bir qayda olaraq konkret müəssisələr tərəfindən dövlət büdcəsinə 

vergi ödənişləri məbləğindən çox olmamalıdır. İnnovasiya fəaliyyətinin ehtiyatlarla təmin 

olunması haqqında danışarkən mülkiyyət məsələlərinə toxunmamaq mümkün deyildir. 

Son vaxtlar dövlət elmi-tədqiqat təşkilatlarının «daha səmərəli mülkiyyətçilərə» verilməsi 

fikirləri tez-tez səslənir. Məsələnin belə qoyuluşu əsaslı deyildir, çünki məhz dövlət 

strukturları indi daha səmərəli mülkiyyət sahibləridir. Bu, dövlət ali təhsil sisteminə də 

şamil eilir. Özəl biznesin elmi-texnoloji sahənin inkişafında iştirakı hələ ki, epizodik 

xarakter daşıyır. Buna görə də dövlətdən başqa digər «daha səmərəli 

mülkiyyətçilərdən» danışmaq hələ tezdir. Həm də mülkiyyətçilərin səmərəlilik meyarları 

demək olar ki, yoxdur. Dünya təcrübəsi göstərir ki, müəssisələrin fəaliyyəti onların 

mülkiyyət formasından deyil, idarəetmənin keyfiyyətindən, konkret mütəxəssislərin 

peşəkarlığından asılıdır. İqtisadiyyatın elmi-texnoloji bazasının yaradılması və inkişafa 

aparan innovasiya iqtisadiyyatının bərqərar olunması üçün mövcud elmi kadr 

potensialından faydalanmaq çox gərəklidir. İnnovasiya fəaliyyətinin ehtiyatlarla səmərəli 

təmin olunmasının təşkil edilməsi üçün dövlət tərəfindən ilk növbədə dövlət elmi-

texnoloji sektoru formalaşdırılmalıdır və dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına həyata 

keçirilərək proqramların və layihələrin maliyyələşdirilməsi qaydası müəyyən olunmalıdır. 

Hal-hazırda dünya ölkələrinin əksəriyyətində sənayenin inkişafına yönəldilən innovasiya 

sistemlərinin yaradılması prosesi başa çatmaqdadır. Bu prosesdə həlledici rol dövlətə 

məxsusdur. O, MİS-in fəaliyyət qaydalarını və müxtəlif ehtiyatlarla, o cümlədən maliyyə 

vəsaitləri ilə təmin olunması mexanizmlərini müəyyən edir. MİS-in texnoloji bazasını 

fundamental və tətbiqi tədqiqatlar və işləmələr həyata keçirən təşkilatlar, elmtutumlu 

kütləvi məhsullar istehsal edən iri korporasiyalar (bu korporasiyalar, xüsusilə elmtutumlu 

kiçik biznes strukturlarının inkişafını təmin edirlər) təşkil edir. MİSin inkişafı onların hiper 

sistemlərdə cəmləşdirilməsi və qlobal innovasiya sistemlərinin yaradılması istiqamətində 

aparılır. Bu istiqamətdə ABŞ-da, Avropa Birliyi ölkələrində və Asiyada müəyyən işlər 

aparılır. Formalaşmaqda olan milli innovasiya sistemi təkcə biliklərə əsaslanan 

iqtisadiyyatın inkişafını deyil, həm də Azərbaycanın dünya innovasiya prosesinin 

bərabər hüquqlu iştirakçısına çevrilməsini təmin etməlidir. Son onillikdə ölkəmizin 
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innovasiyaya əsaslanan inkişaf yoluna çıxarılması üçün real şərait yaradılmışdır. Hər 

şeydən əvvəl, ölkənin innovasiya iqtisadiyyatının texnoloji özəyini təşkil edəcək elmi-

texniki potensialını, təhsil sistemini, yüksək texnologiyaya əsaslanan sənayenin bir 

hissəsini qoruyub saxlamaq mümkün olmuşdur. Eyni zamanda elmtutumlu sahələrdə 

kiçik sahibkarlıq strukturlarının dəstəklənməsi mexanizmləri seçilmiş, innovasiya 

infrastrukturunun yaradılmasının əsası qoyulmuş; ərazilərin innovasiya mexanizmlərinə 

əsaslanan inkişaf istiqamətləri müəyyən olunmuş; innovasiya proseslərini və 

komplekslərini idarə etmək bacarığına malik olan kadr hazırlığı sistemi yaradılmışdır.  

 

HƏM DÖVLƏT QURUMLARININ NƏZDİNDƏ, HƏM DƏ REZİDENTLƏR 

TƏRƏFİNDƏN YARADILAN YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR PARKLARINDA VƏ 

BİZNES İNKUBATORLARINDA FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN ŞİRKƏTLƏRƏ 

GÜZƏŞTLƏRİN TƏTBİQ EDİLMƏSİ 

 

 İnnovasiya iqtisadiyyatının yaradılması Azərbaycan Respublikasının inkişafının 

prioritetlərindəndir. Bu gün təbii ehtiyatlar ocağı olan Azərbaycan qeyri-neft sahələrinin 

inkişafına istiqamətlənir. Bu da respublikada elmi-təhsil kompleksinin, sənayenin 

inkişafını sürətləndirməyi tələb edir. Azərbaycanda biliyə əsaslanan yeni innovasiya 

biznesinin yaradılması imkanları inkişaf etdirilməlidir. Respublikanın iqtisadiyyatının 

diversifikasiyasının məqsədi yeni növ məhsul və xidmətlərin istehsalı hesabına ÜDM-in 

artırılması, yerli və dünya bazarında yüksək texnoloji məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin 

artırılması, istehsal səmərəliliyinin artırılması üçün yeni texnologiyaların yaradılması və 

qabaqcıl texnologiyaların cəlb edilməsi, elmtutumlu sahələrin artırılmasıdır. Buna görə 

də texnoparklar şəbəkəsinin konsepsiyası elmə əsaslanan biznesin (sahibkarlıq 

fəailliyətinə) inkişafına yönəldilir. Texnoparkın yaradılması və səmərəli fəaliyyətinə təsir 

edən 2 əsas halı qeyd edək: fəaliyyət göstərən normativ-hüquqi baza demək olar ki, yox 

dərəcəsindədir; dövlət dəstəklənməsinin səmərəli tədbirlər sistemi tam işlənməyib. 

Aparılan tədqiqatlara əsasən, texnoparkın səmərəli fəaliyyəti yalnız idarəetmənin 

müxtəlif səviyyələrində tədbirlər sistemini nəzərə alaraq, onun yaradılması və 

fəaliyyətinin bütün mərhələlərində səmərəli dövlət dəstəyi mexanizminin yaradılması 

şəraitində mümkündür (cədvəl 1). Texnoparkların dəstəklənməsi tədbirləri selektiv 

xüsusiyyətə malik olmalıdır. Bu tədbirlər dövlət və regional səviyyədə məqsədi, 

göstərilən nəticəni və ixtisaslaşdırılmış texnoparkların inkişafının əsas göstəricilərini 
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müəyyən edən uyğun proqramların qəbul edildikdə maksimal realizə edilir. Qərarın 

proqram üsulunun seçilməsinə əsas, bütün səviyyədə aparılan dəyişikliklərin 

mərkəzləşmiş qaydada planlaşdırılması lazımdır. Tədbirlərin həyata keçməsinə 

istiqamətlənmiş ehtiyatların istifadəsinə səmərəli idarəetmə və nəzarət vacibdir. Belə 

proqramların üstünlüyü ondadır ki, onlar bir tərəfdən dəqiq nəticələrə bağlanır, digər 

tərəfdən isə regional siyasətin əsas istiqamətini həyata keçirir.  

Cədvəl 1 

Texnoparkın yaradılması və fəaliyyəti üçün dövlət dəstəyi tədbirləri İdarəetmə 

səviyyələri Həyat dövrü mərhələləri Respublika Region Yaradılması İnkişafı Stabillik 

Durğunluq Normativ-hüquqi bazanın təkmilləşməsi (Texnopark iştirakçılarına kirayə 

hüququ ilə istehsal sahələrinin ayrılması). Texnoparkın həyat dövrü mərhələlərində 

özəl- dövlət əməkdaşılğının forma və şərtlərinin normativ müəyyən edilməsi. 

Texnoparkların inkişaf proqramının işlənməsi. Sahə inkişafının elmi-texniki siyasətinin 

işlənməsi. Dövlət büdcəsindən parkların infrastrukturunun inkişafının və binaların 

tikilməsinin dəstəklənməsi (dəstəklənmə yolları: vergi güzəştlərinin, güzəştli kreditlərin 

verilməsi, birbaşa subsidiyalar və s.) Yüksək texnoloji məhsulların istehsalının inkişafı 

üzrə fundamental və tətbiqi ETTKİ-nin inkişafı. Texnoparklara verilən xidmətlər üzrə 

məlumat bazalarının yaradılması. Səhmlərin əvəzinə girov götürməyən xüsusi 

ixtisaslaşdırılmış maliyyə müəssisələrinin açılması. Texnoparkda innovasiya 

proseslərinin məqsədyönlü dəstəklənməsi. Kiçik müəssisələrə ödənişsiz istehsal 

sahələrinin verilməsi, hüquqi və maliyyə məsləhətlərinin verilməsi. Texnoparkların 

gələcək inkişafını nəzərə alaraq innovasiya mərkəzlərinin (texnoloji mərkəz, 

biznesinkubator, texnopark və s.), mühəndis və nəqliyyat infrastrukturunun, yaşayış 

binalarının tikintisinin və s. inkişafına dəstək. Texnoparklara məlumat-reklam dəstəyi. 

Ayrıca götürülmüş müəssisə bazasında texnoparkların elmimetedoloji və normativ 

bazasının işlənməsi. Bəzi kredit xərclərinin faizlərinin dövlət büdcəsindən ödənilməsi 

üzrə qanunvericiliyin işlənməsi; a) məhsul və materiallar b) texnoloji avadanlıq və ona 

ehtiyat hissələri Yeni məhsula sifarişin formalaşması. Texnoparkların inkişafına 

büdcədən məqsədli kreditlərin ayrılması. Büdcədən məqsədli kreditlərin ödənişlərinin 

bəzi hissələrinin büdcə hesabına bağlanması. Texnopark iştirakçıları arasında 

stimullaşdırma tədbirlərinin həyata keçməsi (konfransların, seminar və s. təşkili) 

Texnoparklar üçün kadrların hazırlanması və ixtisasların artırılması. Texnopark 

müəssisələri nin innovasiya və investisya fəaliyyətinin stimullaşdır ması üzrə 

qanunverici tədbirlərin işlənməsi və təkmilləşmə si Əmlak vergisinə, gəlir vergisinə, 
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kommunal ödənişlərə güzəşt məqsədli dövlət proqramları nın monitorinqi, texnoparkla 

rın layihələrinin daxil edilməsi Stimullaşma xüsusiyyətli vergi rejiminin qəbul edilməsi 

(ETTKİ inkişafı). Avadanlığın lizinqi üzrə güzəştli maliyyələşmə. Yeni istehsalın təşkili 

üzrə dövlət dəstəyi tədbirlərinin işlənməsi. ETTKİ dövlət subsidiyalarının və 

müqavilələrinin təqdim edilməsi. Texnoparkların ixtisaslaşdırılması sahələr üzrə 

məqsədyönümlü inkişaf proqramı. Güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi. Yeni növ 

yüksək texnoloji, innovasiya məhsulunun işlənməsi və mənimsənilməsi üzrə 

subsidiyaların verilməsi. Vencur investisiyası. 

  

DÖVLƏT İNNOVASİYA SİYASƏTİNİ MÜƏYYƏNLƏŞDİRƏN VƏ İCRA EDƏN 

ƏLAQƏLƏNDİRİCİ QURUMLARIN FƏALİYYƏTİNİN KOORDİNASİYASI 

 

Beləliklə, deyə bilərik ki, respublikada MİS-in inkişafına sistem yanaşmanın olmasına 

ehtiyac vardır. Azərbaycan Respublikasında innovasiya infrastrukturunun bütün 

subyektlərinə (sənaye parkları, texnoparklar, aqroparklar, sənaye məhəllələri və s.) 

dövlət dəstəyinin və güzəştlərərin şamil edilməsi üçün bu subyektlər haqqında ümümi 

dövlət qanunvericiliyinin və innovasiya fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektləri 

əlaqələndirən qurumun olması məqsədəuyğun olardı. Belə bir əlaqələndirici sisteminin 

olması innovasiya infrastrukturunun bütün subyektlərinin fəaliyyət sahəsinə, 

yerləşməsinə və tərkibinə, istiqamətinə, eləcə də digər məsələlərə dair mərkəzləşmiş 

qeydiyyatının və monitorinqinin aparılmasına, onlar haqqında məlumatların daim 

yeniləmək, müəyyən edilmiş hallarda və qaydada dövlət və yerli özünü idarəetmə 

orqanlarını, habelə fiziki şəxsləri həmin məlumatlarla təmin etmək, innovasiya 

infrastrukturu subyektləri üzrə informasiya sistemlərini aparan dövlət orqanlarının 

qarşılıqlı fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq üçün vahid dövlət reyestrinin də 

yaradılması məqsədəuyğundur. Aşağıdakılar təklif edilir: Azərbaycan Respublikasında 

innovasiya infrastrukturunun subyektləri üçün ümumi qanunvericiliyin hazırlanması; 

İnnovasiya infrastrukturu subyektlərinin vahid dövlət reyestrinin yaradılması və 

aparılması; İnnovasiya fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektləri əlaqələndirən qurumun 

yaradılması; İnnovasiya infrastrukturunun subyektləri üçün ümumi dövlət dəstəyi və 

vergi güzəştlərin hazırlanması; İnnovasiya subyektlrinin rezidentlərinin subyekt 

tərkibində qalmasını stimullaşdırmaq üçün xüsusi vergi güzəştlərinin tədbiq edilməsi 

(məsələn: ƏDV faizlərinin azadılması və s.). Azərbaycan Respublikasında innovasiya 
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infrastrukturunun formalaşması və inkişafı haqqında Qanun və Azərbaycan 

Respublikasının İnnovasiya infrastrukturu subyektlərinin vahid dövlət reyestrinin 

aparılması qaydası haqqında Əsasnamə layihələri hazırlanmışdır.  

 

 VENÇUR KAPİTALLAŞMASI FƏALİYYƏTİNİN APARILMASI ÜÇÜN 

QANUNVERİCİLİK BAZASININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

Vençur maliyyələşməsi innovasiya kompaniyasının inkişafı və genişlənməsindən gəlir 

əldə etmək üçün yüksək riskli investisiya vəsaitidir. İnnovasiya müəssisəsinin 

yaradılması mərhələsində (start-up mərhələsi) investisiyadan fərqli olaraq vençur 

maliyyələşməsi kompaniya ilk gəlir gətirməyə başladıqda, başqa sözlə inkişaf və 

genişlənmənin ilkin mərhələsində həyata keçirilir. Vençur maliyyələşməsi əsasən vençur 

fondları və biznes-layihələr (innovasiya layihələrinə şəxsi vəsaitlərini yerləşdirməyə 

hazır olan fiziki şəxslər) həyata keçirirlər. İdarəetmə kompaniyası qapalı səhmdar 

fondun təşkilati-hüquqi şəklində yaradılır. Vençur investisiyasının əsas xüsusiyyətləri 

aşağıdakılardır: kompaniyanın portfeli -nin qiymətinin artmasında professional vençur 

investorlar (mütəxəssislər) komandasının aktiv iştirakı; investisiyanın cəlb edilməsi 

kompaniyanın nizamnamə kapitalının və ya borcun konvertasiyası yolu ilə həyata 

keçirilir; kompaniya gələcəkdə investorların marağına uyğun qurulur; investisiya 

strategiyası ortamüddətli və uzunmüddətli olur; vençur investisiyasının son məqsədi, 

gəliri aktivlərin strateji və ya portfel investorlarına satışının nəticəsində və ya 

kompaniyaların aksiyalarını satışa verməklə əldə etməkdir. İnnovasiyaların 

maliyyələşdirilməsində vençur kapitalının rolu: Dinamik inkişaf edən iqtisadiyyat daim 

özü ilə yeniliklər və dəyişikliklər gətirir. Bəşər tarixinin inkişafının müxtəlif mərhələlərində 

iqtisadiyyatın təkamülü həmişə məhsuldar qüvvələrin istehsala səmərəli cəlb olunması 

problemi ilə qarşı-qarşıya dayanmışdır. Bu baxımdan resurslardan qənaətli istifadə və 

bunun qarşılığında daha çox məhsul istehsal edərək bazara təqdim etmək kimi 

məsələlər həm sahibkarlıq subyektlərinin həm də elm adamlarının əsas müzakirə 

obyektinə çevrilmişdir. Yeniləşən və inteqrasiya olunan müasir dövrümüzdə, 

dövlətlərarası, regionlararası və şirkətlərarası rəqabətin kəskinləşdiyi vaxtda göstərilən 

problemlər daha qabarıq xarakter alaraq ölkəmizin dünya bazarında yerinin 

müəyyənləşməsi və mövqeyinin möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm aktuallıq kəsb 

edir. Qeyd edək ki, inkişaf etmiş dövlətlər bu məsələlərin həllində daha çevik siyasət 
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həyata keçirərək iqtisadiyyatın elastik və dinamik inkişafını qabaqlamaq və onun 

tələblərini qarşılamaq məqsədilə özlüyündə daha mürəkkəb və sadə təzahür formasına 

malik biznes alətlərini formalaşdırmağa çalışırlar. Təbii ki, bunun kökündə yenə də 

mövcud insan, kapital, əmək ehtiyatları, təbii sərvətlər kimi resurslardan maksimum 

səmərəli istifadə olunması məsələləri dayanır. İstehsalda səmərəlilik əldə edilməsi 

məqsədilə son dövrlər insan amili mərkəzə çəkilərək digər resurslar onunla 

əlaqələndirilir və bu ikili qarşılaşdırmalar nəticəsində yeni kombinasiyalar meydana çıxır 

ki, nəticədə məhsuldar qüvvələrin yeniləşmiş gücü ortaya çıxır. Bu baxımdan qarşıya 

qoyduğumuz problemin mərkəzində insan və kapital amili qarşılaşır ki, bunun da 

nəticəsində bənzəri olmayan yeni məhsul, spontan inkişaf və daha çox gəlir gətirən bir 

model ortaya çıxır.  

Fikrimizcə, vençur kapitalını insan və maliyyə kapitalının qarşılıqlı sintezindən meydana 

çıxan bir məhsul adlandırsaq heç də yanılmarıq ci illərin sonlarında ABŞ-da meydana 

çıxan vençur kapitalı tezliklə özünə geniş fəaliyyət meydanı əldə etdi. Vençur kapitalı 

bazarda yeni yaranan və özünə müvafiq yer qazanmaq uğrunda mübarizə aparan 

firmaların maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan investorlar tərəfindən yönəldilən 

maliyyə vəsaitidir. Vençur sərmayələri digər investisiyalardan yüksək riskli olması ilə 

fərqlənirlər. Vençur kapitalı bir çox hallarda birbaşa özəl investisiya qoyuluşunda istifadə 

edilir və adətən xarici sərmayəçilər tərəfindən həyata keçirilir. Lakin, dövlət qurumları 

tərəfindən də bu növ investisiyalar yatırılmaqdadır. Bu tip investisiya qoyuluşları əsasən 

yeni və ya müflis olmaq təhlükəsi ilə üzbəüz qalmış şirkətlərin inkişafı üçün həyata 

keçirilir. Vençur sərmayəsi sonda çox yüksək gəlir gətirən, amma bununla yanaşı 

yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi yüksək riskli investisiyalardır. Həmçinin bu tip 

investisiyalar müəssisənin kapitalında pay sahibi olmaq üçün də istifadə olunur. Vençur 

fondları innovasiya layihələrini güzəştli əsasda maliyyələşdirə bilər. Vençur fondları 

innovasiya fəaliyyətinin çox kanallı mənbələrindən istifadə etməklə kapitalı birləşdirə və 

paylaşdıra bilər. Bu halda innovasiyanın maliyyələşməsi ilə əlaqədar risk müxtəlif 

tərəfdaşlar arasında səhm kapitalı fondunda iştirak dərəcəsinə görə mütənasib bölünür. 

Fondun vəsaitlərini eyni zamanda bir neçə innovasiya layihəsinə yerləşdirdikdə gəlir 

əldə etmək ehtimalı artır. İnnovasiya fəaliyyəti riskli xarakterə malik olduğundan vençur 

(innovasiya) fondları öz risklərini diversifikasiya etməli, layihə portfelini 

formalaşdırmalıdır. İqtisadi inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə görə innovasiya fondu 

portfelində 10 maliyyələşən layihədən 9-u gəlir gətirmir, 10-cu layihə isə 100% gəlir 

gətirməlidir ki, orta gəlir 10% olsun. Bu ölkələrdə innovasiya fondlarına milli kommersiya 

bankları, korporasiya, şəxsi insanlar, investisiya bankları, beynəlxalq investorlar 
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vəsaitlərini investisiya edirlər. Vençur fondları boz (qeyri-leqal) və kriminal kapitalların 

böyük hissəsini cəlb edə bilərlər. Risk kapitalı investorlarının intensiv fəaliyyəti vəsait 

qoyuluşunda onların maddi marağını əks etdirir. Digər bərabər şəraitdə belə maraq 

aşağıdakı vəziyyətlərlə izah edilir: kapital qoyuluşunun yüksək faiz gətirən alternativ 

üsulunun olmamağı; kredit bazarında ənənəvi əməliyyatlar üçün borc faizinin aşağı 

olması; dövlətin pul-kredit siyasətinin risk maliyyələşməsinin stimullaşdırılması; sənaye-

maliyyə qruplarının birgə maraqları və s. Riskin vençur kapitalı bazarının inkişaf 

etdirilməsi məqsədi ilə vençur sahibkarlığı kredit ehtiyatları bazarında güzəştlərin 

verilməsi ilə, innovasiya firmalarına və vençur müəssisələrinə vergilərin aşağı salınması 

ilə dövlət tərəfindən stimullaşdırılmalıdır. Vençur sərmayəçisi dedikdə isə bu növ 

investisiyaların qoyuluşunu həyata keçirən şəxs və ya şirkət kimi başa düşülür. Vençur 

sərmayəçiləri kapitalın yatırılması forma və şəklinə görə genişmiqyaslı və dar çərçivəli 

investor olmaqla iki hissəyə ayrılırlar. Həyat şəraitinin müxtəlif səviyyələrində, çoxsaylı 

geoiqtisadi regionlarda və iqtisadiyyatın fərqli sahələrində çalışan vençur investorları 

geniş miqyaslı vençur investoru adlanır. Dar mənada dedikdə isə bu əsasən 

iqtisadiyyatın götürülmüş bir və ya iki sferasında həyata keçirilən investisiya fəaliyyəti 

başa düşülür. Vençur sərmayəçiləri əsasən firmaların ilkin fəaliyyətinin 

maliyyələşdirilməsi ilə xarakterikdirlər. Lakin, şirkətlərin inkişafının müxtəlif 

səviyyələrində də vençur investisiyalarının yatırımlarına rast gəlmək olar. Vençur 

kapitalı müəssisə hələ heç bir məhsul istehsal etmədən və ya özünün qiymətli 

kağızlarını buraxmadan şirkətə yatırıldığından ona çox vaxt start kapitalı adı da verilir. 

Bununla yanaşı vençur investisiyası firmanın çətin vəziyyətindən çıxması üçün də 

yatırılır ki, bu da şirkətə özünün ağır dövrlərini keçərək bazarda müvafiq yerini tuta 

bilməsinə böyük yardım edir. Bir sıra vençur fondları bazarda səhmdar cəmiyyətlərinin 

yenidən qurulması və yenidən kapitallaşmasına dəstək göstərməklə bu yolla onların 

investorlar üçün cəlb edici hala gətirilməsi istiqamətindəki fəaliyyətlərinə görə də 

ixtisaslaşırlar. Qeyd edək ki, vençur sərmayəçiləri üçün başlıca cəzb edici sahə 

dünyanın müxtəlif regionlarında əldə edilən elmi-texniki nailiyyətlərin 

maliyyələşdirilməsidir. Bununla yanaşı vençur sərmayəçiləri bəzi hallarda tikinti 

sektoruna, sənaye sahəsinə, xidmət sferasına da maliyyə qoyuluşu edirlər. Son dövrlər 

isə vençur şirkətləri pərakəndə satış və sosial məsuliyyət sferası üzrə işləyən firmalar 

üzrə də ixtisaslaşaraq buna xeyli vəsait də yatırırlar. Vençur şirkətləri ölçülərinə görə 

müxtəlif olurlar. Belə ki, ailə səviyyəsində kiçik maliyyə vəsaiti yatıranlar - bunlar da 

adətən bir neçə milyonlarla dollar vəsait həcmində olur, orta və daha nəhəng 

sərmayəçilər ki, bu tip investorlar da bir neçə yüz milyonlardan başlayaraq hətta dünya 
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səviyyəsindəki layihələrin həyata keçirilməsinə milyardlarla dollar vəsait yatırırlar. 

Vençur sərmayəçiləri digər invetorlardan fərqli olaraq vəsait yatırdıqları şirkətlərin inkişaf 

etdirilməsi üçün məsləhətlər verərək onların idarə olunmasında yaxından iştirak edirlər. 

Bu sərmayəçilər onlarla və hətta yüzlərlə şirkətə investisiya yatırmaqla özlərinin 

kapitallaşma sahəsindəki mövcud təcrübələrini daha da təkmilləşdirməyə çalışırlar. Onu 

qeyd etmək lazımdır ki, vençur kapitalı bütün şirkətlər üçün uyğun deyildir. Belə ki, 

vençur fondları istənilən layihələrə və innovativ təkliflərə tez bir zamanda vəsait 

ayırmırlar. Onlar müştərilərdən (iqtisadçılardan, mühəndislərdən, fiziki və hüquqi 

şəxslərdən) xeyli sayda layihə təkliflərini toplayır, təmkinlə empirik prinsiplər əsasında 

onları qiymətləndirir və sonda onları maliyyələşdirilib və ya maliyyələşdirilməməklə bağlı 

qərarlar verirlər. Bu səbəbdən də təcrübə göstərir ki, bir çox hallarda investora təqdim 

edilmiş yüz layihədən yalnız bir-ikisi maliyyə vəsaiti əldə edə bilir. Bu baxımdan da 

vençur kapitalı sərmayələrin çətinliklə əldə edilməsi, tələbkarlığın çox olması və yüksək 

rəqabətin mövcudluğu ilə də analoji investisiyalardan xeyli dərəcədə fərqlənirlər. Vençur 

sərmayəçiləri əsasən yüksək risklərə malik olmasına baxmayaraq sonda yüksək inkişaf 

göstəricisi vəd verən layihələrin nəticələrini 3-7 il arasında gözləməyə razı olaraq 

maliyyə yatırırlar. Əgər, hər hansı bir şirkətin yaxşı tərtib edilmiş və əsaslandırılmış 

biznes-planı, yüksək ixtisasa və təcrübəyə malik olan menecerlər heyəti, təsisçilərin 

özlərinin də maliyyə qoyuluşları və işin uğuruna yüksək inamı, layihənin icrasından illik 

40%-lik mənfəət gözləmələri varsa onda bu layihəyə investoru cəlb etmək asan olar. 

Vençur sərmayəçilərini cəlb edən əsas amillərə aşağıdakıları aid etmək olar: əmtəə və 

xidmətlər bazarı ilə bağlı yeni innovativ ideyalar, innovativ texnologiya və məhsulun 

yenilənmiş şəklinin bazara daxil edilməsi; şirkətin idarə olunmasında qərarların 

qəbuluna təsiredici səsə malik olmaqla iştiraka cəlb olunması; patentləşdirilmiş, 

müəlliflik hüququ olan və məxfiliyi qorunan ixtira əsasında ortaya çıxmış yeni 

məhsulların olması; şirkət daxilində əlverişli mühitin olması vençur sərmayəçisində ilkin 

kapital yatırmaqla yanaşı gələcək inkişaf layihələrinin də maliyyələşdirilməsi üçün də 

stimul yaradır; vergi güzəştlərinin olması; bu sahənin inkişafına yönəlmiş dövlət 

qayğısının və dəstəyinin olması və s. Vençur sərmayəçiləri üçün başlıca cəlb edici 

sahələr aşağıdakılardır: informasiya-kommunikasiya texnologiyaları; kompüter 

avadanlığının istehsalı və proqram təminatı; rabitə və multimediya avadanlıqlarının 

istehsalı; internet və elektron biznesin inkişafı; təbiət elmlərinə daxil olan sahələr; 

biotexnologiya üzrə yeniliklər; tibbi avadanlıqların istehsalı; diaqnostik və terapiya 

avadanlıqları və s. Vençur maliyyələşdirməsini əsaslandıran şərtlərə: vençur 

sərmayəçisi investisiya qoyuluşunun qarşılığında şirkətin kapitalında iştirak payı əldə 
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edir; investorun əsas gəliri onun payının dəyərinin artmasıdır; şirkətdaxili gözlənilən 

gəlirin səviyyəsi 35-40% arasında dəyişir; sərmayəçinin əlində olan zəmanət şirkətin 

idarə olunmasında rəhbərlik və bir səhmdar kimi hüquqlarının qorunmasıdır; riskin 

dərəcəsinin yüksək və daha yüksək olmasıdır (Təbii ki, riskə nisbətən də artan gəlir); 

layihənin təhlilinin əsas predmetinin menecer heyətinin yüksək peşəkarlığı və şirkətin 

bazar imkanlarının geniş olmasıdır; investor adətən 3-7 ildən sonra gəlir əldə edir. 

Vençur layihələrinin maliyyələşdirilməsi mənbələrinə isə aşağıdakıları aid etmək olar: 

şirkətin təsisçilərinin şəxsi vəsaitləri; pensiya fondlarından cəlb olunan kapital; dövlət və 

beynəlxalq təşkilatların qrantları (əvəzsiz maliyyəsi); ali təhsil ocaqlarının, Elmi-tədqiqat 

İnstitutlarının və araşdırma mərkəzlərinin vəsaitləri; fərdi vençur sərmayəçilərinin 

maliyyəsi; vençur firmalarının kapitalı; vençur fondlarının vəsaitləri və s. Qeyd etdiyimi 

kimi Azərbaycan üçün yeni olan bu investisiya növü Qərbdə artıq 60 ilə yaxındır ki, 

geniş tətbiq olunur. Bu baxımdan inkişaf etmiş ölkələrin təcrübələrindən istifadə 

olunması bu İnstitutun ölkəmizdə də formalaşması və inkişafı baxımından böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu sahədə ABŞ vençur kapitalının formalaşmasının beşiyi kimi də 

xarakterizə olunur. ABŞ Milli Vençur Kapitalı Assosiasiyasının 2008-ci il məlumatına 

görə vençur şirkətləri ərəfindən ABŞ iqtisadiyyatında 12 milyon nəfərlik iş yeri və 3 trln. 

ABŞ dolları həcmində maliyyə vəsaiti formalaşdırılmışdır. Deməli, vençur şirkətlərinin 

əsas kapitalı ABŞ iqtisadiyyatında iş yerlərinin açılması və gəlirlərin artmasında mühüm 

rola malikdir. Həmçinin, vençur kapitalının əsas etibarilə innovasiyalar və yüksək inkişaf 

potensialına malik olan firmalar sahəsində də genişlənməsi ABŞ iqtisadiyyatında 

keyfiyyət baxımından yaxşı göstəricilərin əldə edilməsinə gətirib çıxarır. Keçən əsrdə 

vençur kapitalı nou-haunun inkişafı, yüksək-inkişafa əsaslanan sənaye sahələrinin yəni, 

informasiya kommunikasiya texnologiyalarının, biotexnologiyaların, yarımkeçiricilərin və 

elektron-satışın inkişafı üçün başlıca alət rolunu oynamışdır. 2008- ci ildə bir sıra 

ekspertlər yuxarıda göstərilən siyahıya ekoloji təmiz texnologiyalar və sosial məsuliyyət 

kimi sahələrin inkişafının da əlavə edilməsini təklif etmişdirlər. Amerikada 1970-ci ildən 

2008-ci ilə kimi 27 000 dən çox firmanın inkişafına qoyulan bütün vençur kapitalının 

həcmi 456 mlrd. ABŞ dolları olmuşdur. Vençur kapitalı əsasında inkişaf edən 

müəssisələr əsas: Masaçuset, Pensilvaniya, Texas ştatlarında müşahidə olunmuşdur. 

Milli Vençur Kapitalı Assosiasiyasının mütəxəssislərinin də qeyd etdiyi kimi vençur 

kapitalı innovativ ideyalara və elmi nailiyyətlər əsasında öz məhsul və xidmətlərini 

formalaşdıran sahibkarlıq subyektlərini dəstəkləməklə iqtisadi artıma və yeni iş 

yerlərinin açılmasına kömək göstərməklə bizim həyatımızı yaxşılığa doğru dəyişir. 

Araşdırmalar göstərir ki, vençur sərmayəçiləri və ya iş adamları heç də biznes 
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sahəsində çalışan insanlar arasından çıxmır. Bu yeni fəaliyyət sahəsinə gələnlərin 

əksəriyyəti elmi tədqiqat, mühəndislik və tibbi ixtisas sahələrində uğur qazanan 

mütəxəssislərdir. Bu insanlar öz sahələrində qazandıqları və əldə etdikləri uğurları daha 

da inkişaf etdirərək onu biznes sahəsinə gətirmiş və bunun əsasında özlərinin 

sahibkarlıq subyektlərini formalaşdırmışdılar. Bu səbəbdəndir ki, 2008-ci ildə ABŞ-da 

aparılan araşdırmalara əsasən yeni yaranan orta ölçülü vençur sərmayəli müəssislər 9-

10 nəfər tədqiqatçı mütəxəssisdən ibarət olmuşdur. Vençur kapitalının 60 illik fəaliyyəti 

dövründə ABŞ iqtisadiyyatına hazırda dünyada tanınmış şirkətləri bəxş edərək onların 

inkişafına təkan vermişdir. Bunların sırasından Amazon, Google, Apple, Cisco, Staples 

və ebay kimi nəhəng korporasiyaları göstərmək olar. Bu səbəbdən də müasir dövrdə 

dünyanın əksər ölkələri bu sahədə ABŞ-ın əldə etdiyi uğurları öyrənməyə çalışaraq 

özlərində də onun inkişafı üçün dövlət siyasətinin formalaşdırılması və vergi sisteminin 

qurulması istiqamətində səylərini artırmaq üçün ABŞ-la əməkdaşlıq etməyə çalışırlar. 

ABŞ-da vençur kapitalı əsasən aşağıdakı sahələrin inkişafına güclü təkan vermişdir: 

informasiya texnologiyaları; biotexnologiya; tibbi ləvazimatların istehsalı; şəbəkə 

təhlükəsizliyi; elektron ticarət və sosial media; ekoloji təmiz texnologiya. Hal-hazırda 

Avropada vençur kapitalı əsasında yaranmış xeyli sayda şirkət fəaliyyət göstərir. Belə 

ki, Avropa Vençur Kapitalı Assosiasiyasının 2005-ci ilin məlumatlarına əsasən bu 

regiona cari il ərzində 12,5 mlrd. ABŞ dolları məbləğində vençur kapitalı cəlb edilmişdir.  

Rusiyada isə Vençur kapitalı əsaslı şirkətlərin formalaşdırılmasına Avropa 

Yenidənqurma və İnkişaf Bankının maliyyə dəstəyi ilə 1994-cü ildən başlanılmışdır. 

Sözügedən dövrdə Regional Vençur Fondları yaradılmışdır ki, bu da Rusiyanın 10 

vilayətindən olan 10 qurumu əhatə edir. 1997-ci ildə isə Rusiya Vençur İnvestisiyası 

Assosiasiyası təsis edilmişdir ki, onun da tərkibinə Rusiyada fəaliyyət göstərən 12 

vençur fondu daxildir. Vençur kapitalı üzrə inkişaf edən vençur firmalarının üstün 

cəhətləri: şəxsi kapitalın davamlılığının artırılması; başqa maliyyələşmə mənbələrinin 

cəlb edilməsi imkanlarına çıxana kimi firmanın ilkin formalaşması üçün lazım olan ilkin 

vəsaitin əldə edilməsi və gələcək inkişafı üçün əlverişli imkanın yaradılması; borclar və 

faizlər üzrə ödəmələrin olmaması; firmanın vençur sərmayəçinin malik olduğu yüksək 

idarəetmə bacarığından, geniş maliyyə imkanlarından və xeyli sayda olan bazar 

əlaqələrindən istifadə etmək imkanının olması və s. Vençur kapitalı üzrə formalaşan 

vençur firmaların çatışmazlıqları: layihənin (ixtiranın) icra müddətinin və özünüdoğrultma 

vəziyyətinin tam dəqiq şəkildə təxmininin çətin olması; vençur sərmayəçisi üçün 

zəmanətin olmaması və yüksək riskliliyin mövcudluğu; vençur sərmayəçisi tərəfindən 

şirkət qarşısından sonda yüksək gəlirin əldə edilməsi tələbinin qoyulması; vençur 
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sərmayəçisinin şirkətin fəaliyyətinin idarə olunmasına birbaşa təsirinin sonda bütün 

rəhbərliyin onun əlinə keçməsinə gətirib çıxarması və s. ABŞ və Avropada müasir 

vençur biznesin yaradılması və dinamik inkişafının əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 

kiçik innovasiya istehsal-texnoloji kompaniyaların işləmələrinin yüksək kommersiya 

potensialı; verilən istiqamətin inkişaf perspektivlərini qiymətləndirə bilən və kapital, onu 

təşkil edicilərləəlaqələndirici ola bilən professional menecerin olması; institusional 

investorlar deponə edilmiş kapitalın olması; qiymətli kağızlar bazarının inkişafı; vençur 

kapitalı şirkətlərin məhsul istehlakı bazarının yüksək həcmi vəödəmə qabiliyyəti və s. 

Ümumiyyətlə vençur kapitalı təcrübəsinin Azərbaycana gətirilərək onun yerli şirkətlərdə, 

elm, təhsil ocaqlarında tətbiqi ölkə iqtisadiyyatının inkişafı, onun strukturunun 

dəyişdirilərək elmtutumlu sahələrin önə çəkilməsi, milli, regional və dünya səviyyəsində 

yeli şirkətlərin rəqabətqabiliyyətliliyinin artması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Qeyd edək ki, vençur kapitalı hər şeydən əvvəl ona görə əhəmiyyətlidir ki, biz onun 

sayəsində Azərbaycanlı alimlər tərəfindən illərlə işlənmiş və müvafiq patent, müəlliflik 

hüququ alınmış elmi işlərin istehsalatda tətbiqini daha da sürətləndirə bilərik. Bununla 

yanaşı vençur kapitalı vasitəsilə yeni istehsal sahələrinin xüsusilə, də informasiya 

kommunikasiya texnologiyalarının, nanotexnologiyaların, biotexnologiyaların və digər 

elm sahələrinin inkişafına nail olmuş olarıq. Bunun üçün isə sadəcə olaraq vençur 

kapitalı sahəsində böyük təcrübəyə və uğurlu nəticələrə malik olan dövlətlərin və onların 

müəssisələrinin fəaliyyəti yaxından öyrənilməli və bunun əsasında institusional 

islahatları nəzərdə tutan proqramlar hazırlanaraq ardıcıl şəkildə həyata keçirilməlidir. 

Vençur biznesinin problemlərindən söhbət açmamışdan öncə inkişaf etmiş vençur 

bazarlarının nailiyyətlərinin əsas başlanğıc şərtini təyin etməli və onu müasir 

Azərbaycan şəraitinə tətbiq etmək lazımdır. Azərbaycanda vençur biznesinin 

inkişafıüçün bir sıra məsələləri həll etmək lazımdır. Kiçik firmalar böyüməlidir və aksiya 

buraxılışı ilə investorların gəlirini təmin etməlidir. Fond bazarı və iştirakçılar buna hazır 

olmalıdır. İdeyanın yaxşı satılan və gəlir gətirən məhsula çevrilməsi üçün 

aksiyalarburaxmaq lazımdır və s. Lakin burada da problemlər var: birinci, Azərbaycanda 

ödəmə qabiliyyəti olan tələbin həcmi böyük deyil, yüksək texnoloji məhsul isə maliyyə 

tələb edir; ikinci, respublikada işləmələrin kommersiyalaşdırılması sistemi gecikir. 

Azərbaycanda vençur biznesinin inkişafına digər amillər də təsir edir: vençur kapitalının 

innovasiya biznesi ilə qarşılıqlı sərfəli əməkdaşlığını təmin edən infrastrukturun zəif 

inkişafı; Azərbaycanda vençur kapitalı mənbələrinin az olması; riskli kapital 

qoyuluşunun zəifliyi və bunun üçün lazım olan bazar mexanizminin olmaması; 

elmtutumlu layihələrin həyata keçirilməsində vençur kapitalının cəlb edilməsi üçün 
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iqtisadi stimulun olmaması; kiçik elmtutumlu biznes sahəsində sahibkarlıq fəaliyyətinin 

aşağı olması; vençur biznesinin zəif informasiya dəstəyi; innovasiya layihələrinin 

ixtisaslı menecerlərinin çatışmazlığı və s. Buna nail olmaq üçün vençur şirkətləri vençur 

investisiyasının fərdi qoyuluşunu stimullaşdırmalı, iqtisadiyyatda innovasiya sahələrinin 

inkişaf etdirməli və beynəlxalq bazarda Azərbaycan elmtutumlu texnoloji məhsullarının 

hərəkətini təmin etməlidir. Vençur şirkətinin innovasiya sistemində rolu yüksək texnoloji 

sektorun vençur investisiyası və maliyyə dəstəkləməsinin stimullaşdırılmasıdır. Dünya 

iqtisadi böhranı vençur biznesinin inkişafına mənfi təsir edir. Vençur fondlarının 

dayanıqlı inkişafı fərdi investorların, kommersiya banklarının, sığorta şirkətlərinin, 

maliyyə-istehsal qruplarının vençur kapitalı bazarına keçməsinə stimul yarada bilər. 

Banklar layihənin hazırlanmasını, riskin bir hissəsini öz üzərinə götürə bilməsi bu 

sahədə biznesi inkişaf etdirə bilər. Digər tərəfdən, investisiyalaşma mühitinin 

yaxşılaşmasıüçün qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməli, əqli mülkiyyətin 

təhlükəsizliyi və standartlaşması prosesi təmin edilməli, müəllif hüquqları və ticarət 

markası qorunmalı, innovasiya sahibkarlarına bu hüquqların qorunmasında kömək 

sistemi yaradılmalıdır. Bu gün Azərbaycanda innovasiya infrastrukturu inkişaf etdirilməli, 

inkubatorların, texnoparkların açılması sürətləndirilməlidir. Azərbaycanda innovasiya 

aktiv müəssisələri çoxaldılmalıdır. Onlar rəqabətədavamlı kommersiyalaşma 

texnologiyası sahəsində elmi-texniki potensiala malik olmaqla, vençur kapitalı üçün 

maraq obyekti ola bilərlər. Azərbaycanda texnologiyaların transferi də inkişaf 

etdirilməlidir. Xarici şirkətlərin Azərbaycana olan marağı buna təkan verə bilər. 

Respublikada «beyin axını»nın olması, kommersiyalaşmış texnologiyalar bazarının 

inkişaf etməməsi, texnologiyalara tələbin zəif olması elmi-texniki potensialın azalmasına 

gətirir çıxarır, bu da vençur biznesin mövcudluğu şərtinə ziddir. Elmi-texniki potensialı 

inkişaf etdirmək, müəssisələrin innovasiya aktivliyini artırmaq üçün həvəsləndirmə 

tədbirləri görülməli, innovasiya aktiv şirkətlərinin stimullaşdırılması üzrə hüquqi baza 

təkmilləşdirilməlidir. Azərbaycanda rəqabətədavamlı texnologiyaların tətbiqi mexanizmi 

təkmilləşdirilməli, yerli investorlar yüksək ixtisaslı menecerlərimizin potensialından geniş 

istifadə etməlidirlər. Vençur biznesinin üçüncü əsas şərtlərindən biri milli kapitaldır. 

Azərbaycanda müasir texnologiyalara vençur cəlb edilməsi üçün onun fəaliyyətini 

tənzimləyən normativ-hüquqi baza formalaşmalı, inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, bu 

mexanizmlərdə dövlət dəstəklənməsi tədbirləri nəzərə alınmalıdır; Azərbaycanda 

qiymətli kağızlar bazarı inkişaf etdirilməlidir; vençur kapitalının çıxışının müxtəlif 

strategiyası proseduru işlənməlidir. Bu da vençur biznesinin səmərəliliyinin artmasına 

təminat yaratmış olacaqdır. Bu məqsədlə fond bazarının aktivləşməsi və bu prosesin 
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dəstəklənməsi çox vacibdir. Bu, kapitalın yaradılmasını və texnologiyanın 

təkmilləşdirilməsini təmin etməklə yanaşı maliyyə riskinin səviyyəsinin azalmasına, 

vençur biznesinin investorlar tərəfindən cəlbediciliyinin artırılmasına, milli innovasiya 

sisteminin formalaşmasına imkan yaratmış olacaqdır. Vençur biznesinin yaradılması və 

inkişafı qaçılmazdır. Bu mexanizmin tədqiqi Azərbaycan kapitalı və iqtisadiyyatıüçün 

vacibdir. Respublikada innovasiya və texnologiyaların transferi qanunlarının qəbulu, 

onların inkişaf proqramları və konsepsiyalarının işlənilib həyata keçirilməsi vençur 

biznesinin də inkişafına təminat yaratmış olacaqdır.  

 

İNNOVASİYAYÖNÜMLÜ STARTAP LAYİHƏLƏRİNİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ 

ÜÇÜN VENÇUR FONDLARININ, ELƏCƏ DƏ XARİCİ İNVESTORLARIN CƏLB 

EDİLMƏSİ ÜÇÜN TƏŞVİQEDİCİ TƏDBİRLƏRİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ 

 

 İnnovasiya fəaliyyətinin vəziyyəti hər bir cəmiyyətin və dövlətin iqtisadiyyatının 

inkişafının mühüm indikatorudur. İnkişaf etmiş ölkələrdə innovasiya siyasətidövlətin 

sosial-iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsini təşkil edir. O, iqtisadiyyatın yenidən qurulması, 

istehsalın texniki bazasının fasiləsiz yeniləşdirilməsi, rəqabət qabilliyətli məhsul 

buraxılışı məsələlərinin həllinə imkan verir, başqa sözlə, innovasiya proseslərinin həyata 

keçməsi üçün əlverişli iqtisadi ab-havanın yaranmasına yönəlmişdir və elmlə istehsal 

arasında əlaqələndirici rolunda çıxış edir. İnnovasiyanm sosial-iqtisadi məqsədlərin 

təmin olunmasında aktuallığını nəzərə alaraq innovasiya və investisiya fəaliyyətinin 

aktivləşdirilməsi Azərbaycan Respublikasında prioritet istiqamətlərdən biri kimi 

seçilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq elmi işləmələrin istehsalatda tətbiqi səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi Respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafının mühüm məsələlərindən birini 

təşkil edir. Halbuki fəaliyyətdə olan təşkilatların iqtisadi, maliyyə və maddi-texniki 

təchizatının vəziyyəti Respublikamızda innovasiya proseslərinin inkişafına yol vermir. 

Respublikamızda mövcud olan iqtisadi durum, maliyyə-kredit sisteminin hüquqi bazası 

elmtutumlu istehsal sahələrinə investisiyanın cəlb olunmasına yardımçı ola bilmir. 

Müasir dövrdə dünya təsərrüfatçılıq sisteminin inkişafını təyin edən amillərdən birini 

birbaşa xarici investisiya təşkil edir. Birbaşa xarici investisiya əks hallarda yeni 

texnikanın və texnologiyanın ölkəyə gətirilməsinə, yeni məhsul növlərinin buraxılmasının 

təşkil edilməsinə, başqa sözlə, harada hanasısa yaxşı bir şey varsa, ondan istifadə 

olunmasına yönəldilir. 1994-cü ildə Əsrin müqaviləsi imzalandıqdan sonra Azərbaycana 
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birbaşa xarici investisiya axını başladı. Çox keçmədən Azərbaycanın neft və qaz 

resurslarının işlənməsi üçün xarici tərəflərdən birbaşa investisiya qoyuluşu təklifləri daxil 

olmuşdur. Daxil olan təkliflər hərtərəfli öyrənildikdən sonra 32 neft kontraktı 

bağlanmışdır. Neft sektoruna yönəldilən birbaşa xarici investisiya resursları bu sahənin 

fəaliyyəti ilə əlaqədar olan digər sahələrində inkişaf etməsinə əsaslı təkan vermişdir. 

Birbaşa xarici investisiya qoyuluşlarının cəlb edilməsində Azərbaycan maraqlı olan tərəf 

kimi ölkədə münbit investisiya şəraiti yaratmaq üçün məqsədyönlü islahatlar aparmağa 

çalışmışdır. Bu məqsədlə xarici tərəflərlə birgə investisiya fəaliyyəti göstərmək üçün 

kifayət qədər obyektiv xarakter daşıyan hüquqi baza yaradılmışdır. Eyni komandada 

xarici investorlar üçün çox mühüm amil olan siyasi və iqtisadi sabitlik təmin olunmuşdur. 

Lakin bütün bunlara baxmayaraq innovasiya proseslərinin həyata keçirilməsi məqsədilə 

ölkəyə xarici investisiya cəlb etmək mümkün olmamışdır. Düzdür, neft sektorunda 

həyata keçirilməkdə olan investisiya layihələri çərçivəsində ölkəmizə özündə müəyyən 

innovasiya elementlərini təcəssüm etdirən texniki-texnoloji vasitələr təşkilatı xarakterli 

modellər, müasir idarəetmə təcrübəsində gətirilir. Bütün bunlar innovasiyalı inkişaf 

xəttini əsas tutan Azərbaycan Respublikası üçün məqbul hesab edilə bilməz. Ona görə 

də ölkə prezidenti qeyri-neft sektorunun inkişafında əsalı ola biləcək texnoparkların 

yaradılmasına sərəncam vermişdir. Bütün bunlar ölkəmizdə innovasiya proseslərinin  

inkişaf etdirilməsinə yönəldilən investisiya siyasətinin tərkib hissəsidir. Lakin nəzərdən 

qaçırmaq olmaz ki, müəyyən sahədə texnoloji yeniliklərə, sıçrayışlara nail olmaq üçün 

elm ilə istehsalatın vəhdət təşkil etməsinə, texniki-texnoloji bazanın daim 

yeniləşdirilməsinə, yaradıcı insanların biliyinin artırılmasına, elmi potensialının 

yüksəldilməsinə real şərait olmalıdır. Bundan ötrü isə təhsilin, elmin, təcrübi-sınaq 

bazalarının inkişaf etdirilməsinə nail olmaq lazımdır. Respublikamızın investisiya 

fəallığını xarakterizə edən göstəricilərə, ölkə iqtisadiyyatının həm daxili həmdə xarici 

mənbələr hesabına investisiya qoyuluşunun artım tempini; xarici ölkələrə investisiya 

qoyuluşunun həcmini; xarici investisiya qoyuluşu mənbələri hesabına ölkəyə investisiya 

qoyuluşunun həcmini; əsas kapitala yönəldilən investisiyanın həcmini; adambaşına 

düşən investisiya qoyuluşu həcmini və sairəni aid etmək olar. 2017-ci ilin yanvar-

sentyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə 

mənbələrindən əsas kapitala yönəldilmiş 11090,8 milyon manat vəsaitin 4623,0 milyon 

manatı və ya 41,7 faizi qeyri-neft sektoruna sərf edilmiş və bu sektorda investisiyaların 

həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,8 faiz artmışdır. Ümumi sərmayənin 73,1 

faizi bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf edilmiş, istifadə 

olunmuş vəsaitin 77,7 faizi məhsul istehsalı obyektlərinin, 16,0 faizi xidmət sahələri üzrə 
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obyektlərin, 6,3 faizi isə ümumi sahəsi 1263,0 min kvadrat metr olan yaşayış evlərinin 

tikintisinin payına düşmüşdür. Daxili mənbələrdən əsas kapitala yönəldilmiş vəsait 

ümumi sərmayənin 40,5 faizini təşkil etmişdir. Əsas kapitala yönəldilmiş sərmayənin 

ümumi dəyərində müəssisə və təşkilatların vəsaitləri 67,5 faiz, bank kreditləri 12,2 faiz, 

büdcə vəsaitləri 12,7 faiz, əhalinin şəxsi vəsaitləri 5,5 faiz, büdcədənkənar fondların 

vəsaitləri 1,4 faiz, sair vəsaitlər isə 0,7 faiz təşkil etmişdir. 1994-cü ildən sonra 

Azərbaycanda investisiya fəallığının artmasını müşahidə edilmişdir. 14000 12000 

12148,4 13178,9 12715 10000 8000 6000 7499,2 9058,5 6652,4 4000 2000 0 2104,9 

2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 Şəkil 2. İqtisadiyyata yönəldilən daxili investisiya 

(milyon manat).  

Diaqramdan görünür ki, 2013-cü ilədək ölkəmizdə investisiya qoyuluşları çox yüksək 

templə artmışdır. Lakin, 2013-cü ildən sonra investisiya fəallığı tempi yüksək 

olmamışdır. Bunu dünyada davam etməkdə olan maliyyə böhranı ilə əlaqələndirmək 

olar. Xarici investisiya qoyuluşlarının dinamikasını şəkil 3-dən müşahidə etmək olar. 

(milyon ABŞ dolları) 14000 12000 10000 8248 10314 10541 11698 10719 10161 8000 

6000 4000 4576 4893 2000 0 2004 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 Şəkil 3. 

Xarici investisiya qoyuluşlarının dinamikası Şəkil 3-dən görünür ki, ölkəmizə xarici 

investisiya qoyuluşu artıb-azalan xətlə dəyişir. Ölkədə münbit investisiya mühitinin 

olmasına və investisiyaya tələbatın yüksək olmasına baxmayaraq Azərbaycandan xarici 

ölkələrə investisiya axını müşahidə edilməkdədir. Əsas kapitala yönəldilmiş daxili və 

xarici investisiyaların dinamikası cədvəl 2-dən görünür. Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, 

2005-2016-ci illərdə ölkə iqtisadiyyatına əhəmiyyətli həcmdə investisiyalar qoyulmuşdur. 

Əsas kapitala yönəldilən investisiyaların ümumi həcmi 2005-ci ildə 6733,40 milyon 

manat, 2016-cı ildə 6733,40 milyon manat olmuşdur. İnvestisiyaların vəsait mənbəyinə 

görə təsnifatına nəzər saldıqda isə, 2005-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə investisiyaların 

xüsusi çəkisinin olması diqqəti cəlb edir. 2005- ci ildə ümumi investisiyaların tərkibində 

daxili investisiyaların xüsusi çəkisi 31,3%, xarici investisiyaların xüsusi çəkisi isə 68,7% 

olmuşdur. 2016-cı ildə antoloji göstəricilərə əsasən, daxili investisiyaların xüsusi çəkisi 

29,1%, xarici investisiyaların xüsusi çəkisi isə 70,9% təşkil etmişdir. Göründüyü kimi, 11 

il ərzində daxili investisiyaların xüsusi çəkisi azalmış, xarici investisiyaların xüsusi çəkisi 

isə artmışdır.  

Əsas kapitala yönəldilmiş daxili və xarici investisiyalar Cədvəl 2 o cümlədən İllər daxili 

xarici Cəmi, Ümumi Ümumi həcmdə milyon Milyon həcmdə Milyon xüsusi çəkisi, manat 

manat xüsusi çəkisi, manat faizlə faizlə 2005 6733,40 2104,90 31,3 4628,50 68,7 2010 
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14118,9 7499,2 53,1 6619,70 46,9 2012 20251,10 12148,40 60,0 8102,70 40,0 2013 

21448,20 13178,90 61,4 8269,30 38,6 2014 21890,7 12715,0 58,1 9175,70 41,9 2015 

20057,40 9058,50 45,2 10998,90 54,8 2016 22868,50 6652,40 29,1 16216,10 70,9 

Yuxarıda qeyd olanları ümumiləşdirərək, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ölkə 

iqtisadiyyatının inkişafı üçün iqtisadiyyata əhəmiyyətli həcmdə investisiyalar yönəldilir. 

Bu isə milli iqtisadiyyatının məqsədyönlü şəkildə davamlı inkişafından xəbər verir. Keçid 

dövrünü artıq başa çatdırmış Azərbaycan Respublikasının qarşısında yeni çağırışlar və 

strateji vəzifələr durur. Sürətli qloballaşma və beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya prosesləri 

fonunda beynəlxalq bazarda ixtisaslaşma güclənir, innovasiyalara söykənən və yüksək 

əlavə dəyər yaradan elm tutumlu iqtisadiyyat modelinə üstünlük verilir. Bu isə qlobal və 

regional səviyyədə rəqabətin kəskin artmasına səbəb olur. Belə bir şəraitdə Azərbaycan 

Respublikasının qarşısında duran növbəti strateji vəzifə daha da şaxələndirilmiş, yüksək 

rəqabət qabiliyyətliliyə, məhsuldarlığa və səmərəliliyə malik ixrac yönümlü iqtisadiyyata 

transformasiyanın təmin edilməsindən ibarətdir. Bu vəzifə iqtisadiyyatın strukturunun 

təkmilləşdirilməsi, elmtutumlu iqtisadiyyatın formalaşdırılması, makroiqtisadi sabitliyin 

qorunması, biznes və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, özəl sektorun 

dəstəklənməsi, qabaqcıl texnologiyaların və təcrübənin tətbiqi, insan kapitalının inkişaf 

etdirilməsi, xarici ticarət və investisiyaların təşviqini nəzərdə tutur. İnvestisiya mühitinin 

yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərlə yanaşı, ölkənin investisiya 

imicinin təşviqi də mühüm tədbirlər sırasında olmalıdır. Bu məqsədlə bir sıra mühüm 

tədbirlər həyata keçirilə bilər: ölkənin investisiya potensialının təşviqi və prioritet 

sahələrə birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsi məqsədi ilə müntəzəm ölkədə və 

xaricdə biznes forumların və digər işgüzar tədbirlərin təşkili; investisiya yönümlü 

mötəbər beynəlxalq tədbirlərdə iştirakın genişləndirilməsi; ölkənin iqtisadi potensialını, 

təbii resurslarını, investisiya mühitini, imkanlarını və layihələrini, o cümlədən ölkədəki 

prioritet sahələri təşviq edən təşviqat materiallarının və elektron resursların 

hazırlanması və yayılması; ixtisaslaşmış mötəbər beynəlxalq kütləvi informasiya 

vasitələrində (KİV) ölkənin təşviqatının aparılması.  

Ölkədə investisiya qoyuluşunun stimullaşdınlması istiqamətində müvafiq dövlət 

qurumlan fəaliyyət göstərir: Azerbaycan İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan İnvestisiya 

Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (AİŞ) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 

30 mart tarixli 1395 nömrəli İnvestisiya fəaliyyətinin təşviqi üzrə əlavə tədbirlər haqqında 

Sərəncamı ilə yaradılmışdır. AİŞ-in əsas məqsədi mövcud və yeni kommersiya 

müəssisələrinə yerli və xarici investorlar cəlb etməklə və öz vəsaiti hesabına müddətli 

investisiya qoyuluşları vasitəsilə Azərbaycan ərazisində iqtisadiyyatın qeyri-neft 
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sektorunun inkişaf etdirilməsidir. Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu 

(AZPROMO) Dövlət və özəl sektorun birgə təşəbbüsü olan Azərbaycanda İxracın və 

İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO) Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və 

Sənaye Nazirliyi tərəfindən 2003-cü ildə təsis edilmişdir. Təşkilatın əsas fəaliyyət 

istiqamətlərindən biri xarici investorlar, yerli istehsalçılar və hökumət arasında körpü 

funksiyasını həyata keçirməkdən ibarətdir. Bunlarla yanaşı, sənayeyə dəstək tədbirləri 

sırasına ölkədə sənaye parklarının və sənaye məhəllərinin yaradılması, bununla 

əlaqədar investisiyaların stimullaşdırılması mexanizmlərinin tətbiq edilməsini göstərmək 

olar. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 aprel tarixli, 865 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq olunmuş Sənaye parkları haqqında Nümunəvi Əsasnamə yə görə 

sənaye parkı ilə bağlı aşağıdakı stimullaşdırıcı tədbirlər müəyyən edilə bilər: vergi və 

gömrük sahəsində stimullaşdırıcı tədbirlər (Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə 

əsasən, sənaye parklarının rezidentləri üçün geniş güzəştlər tətbiq edilir. 

Qanunvericiliyə əsasən rezidentlər 7 il müddətinə əmlak, torpaq, mənfəət vergisindən, 

eləcə də istehsal məqsədi ilə idxal etdikləri avadanlıqlara görə ƏDV-dən azad 

olunurlar); sənaye parkının infrastrukturla təmin edilməsi; torpaq sahəsinin icarə 

haqqının aşağı həddində müəyyən edilməsi; güzəştli kreditlərin verilməsi; inzibati 

prosedurların sadələşdirilməsi; sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli həyata keçirilməsi üçün 

xidmətlərin təşkili; istilik və elektrik enerjisinin, suyun və qazın satışına, tullantı sularının 

axıdılmasına və məişət tullantılarının yığılmasına görə güzəştli tariflərin tətbiqi. 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 13 may tarixli, 186 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq olunan Sənaye məhəllələri haqqında Nümunəvi Əsasnamə yə görə 

sənaye məhəlləsi ilə bağlı aşağıdakı stimullaşdırıcı tədbirlər müəyyən edilə bilər: Torpaq 

icarəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 14-cü maddəsinin 5- ci 

hissəsinə və İcarə haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsinin 1-ci 

hissəsinin ikinci abzasına əsasən torpaq sahəsinin və tikililərin icarə haqqının aşağı 

həddə müəyyən edilməsi; Güzəştli kreditlərin verilməsi; İnzibati prosedurların 

sadələşdirilməsi; Eyni zamanda, son dövrlərdə ölkəmizdə milli valyutanın devalvasiyası 

və üzən məzənnə rejiminə keçidlə əlaqədar olaraq, makroiqtisadi sabitliyin təmin 

olunması məqsədilə qeyri-neft sektoruna investisiyaların, xüsusilə xarici investisiyaların 

cəlb edilməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün daha münbit şəraitin formalaşdırılması 

istiqamətində yalnız 2015-2016-cı illər ərzində bir sıra qərarlar qəbul edilmişdir: 

İnvestisiyaların təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 18 yanvar 2016-cı il tarixli Fərmanı; Qeyri-neft məhsullarının ixracının 

stimullaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası 
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Prezidentinin 18 yanvar 2016-cı il tarixli Sərəncamı; Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin tapşırığına əsasən, buğdanın idxalı və satışı, buğda ununun və çörəyin 

istehsalı və satışı 15 yanvar 2016-cı il tarixindən etibarən əlavə dəyər vergisindən azad 

olunmuşdur. Bunun nəticəsi olaraq, hazırda 50 kiloqramlıq 1 kisə əla növ buğda ununun 

pərakəndə satış qiyməti ölkə ərazisində 23-24 manatadək enmişdir. Gömrük sahəsində 

nəzarətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bəzi yoxlamaların sadələşdirilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 22 oktyabr tarixli 656 nömrəli 

Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı; 

Lisenziyalaşdırma sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 21 dekabr 2015-ci il tarixli Fərmanı; Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat 

Dəhlizinin Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçən hissəsində işlərin 

sürətləndirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 07 dekabr 2015-ci il 

tarixli Sərəncamı; Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 13 noyabr 2015-ci il tarixli 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu; Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət 

reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 6 oktyabr tarixli 1352-IVQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı; Sahibkarlıq 

sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında 26 oktyabr 2015-ci il tarixli 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bu Qanunun 1-ci maddəsində (Azərbaycan 

Respublikası ərazisində sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2 (iki) il müddətinə 

dayandırılır.) nəzərdə tutulmuş müddətdə yalnız vergi yoxlamaları, insanların həyat və 

sağlamlığına, dövlətin təhlükəsizliyinə və iqtisadi maraqlarına mühüm təhlükə yaradan 

hallar üzrə siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən 

yoxlamalar aparıla bilər. Həmin yoxlamalar müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

müəyyən edilən məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla aparılır. Gömrük sahəsində nəzarətin 

həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bəzi yoxlamaların sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 22 oktyabr 2015-ci il tarixli Fərmanı; Azərbaycan 

Respublikasının Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurasının yaradılması 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 oktyabr 2015-ci il tarixli Fərmanı; 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan növlərinin sayının 

azaldılması, xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi prosedurlarının sadələşdirilməsi və 

şəffaflığının təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 oktyabr 

2015-ci il tarixli Fərmanı; Dövlət xidmətlərinin göstərilməsində şəffaflığın artırılması, 

yaşayış yeri üzrə qeydiyyat və lisenziyalaşdırma prosedurlarının elektronlaşdırılması 
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sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31 avqust 

2015-ci il tarixli Fərmanı; Qaradağ Sənaye Parkının yaradılması haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 03 iyun 2015ci il tarixli Sərəncamı; Mingəçevir Yüksək 

Texnologiyalar Parkının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

27 fevral 2015-ci il tarixli Fərmanı; Mingəçevir Sənaye Parkının yaradılması haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 fevral 2015-ci il tarixli Sərəncamı; Neftçala 

Sənaye Məhəlləsinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 02 

fevral 2015-ci il tarixli Sərəncamı; Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında 

Azərbaycan Respublikasının 01 mart 2016-cı il tarixli Qanunu; Valyuta tənzimi haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikasının 18 may 2017-ci il tarixli Qanunu; Dövlət satınalmaları haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikasının 16 fevral 2016-cı il tarixli Qanunu; Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 

16 fevral 2016-cı il tarixli Qanunu. Bu sənədlərdə qeyri-neft sektorunda iqtisadi aktivliyin 

artması ilə bağlı yeni tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Hazırkı vəziyyətdə ən vacib məsələ 

əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin gücləndirilməsi, sosial müdafiəsinin təmin olunması, 

manata etimadın artırılması və iqtisadi sabitliyin təmin edilməsidir. Qəbul edilmiş 

sənədlərdə 7 il ərzində regionlar üzrə investisiya layihələrinin əmlak vergisindən tam, 

mənfəət vergisindən isə 50 faiz azad olunması nəzərdə tutulur. Bundan başqa, tədbirlər 

planında qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı da bir sıra məsələlər öz əksini tapıb. 

Qeyri-neft sektorunun stimullaşdırılması üçün dövlət tərəfindən subsidiyalaşma 

mexanizmi hazırlanacaq. Əlavə olaraq, tədbirlər planında Azərbaycana məxsus milli 

brendlərin yaradılması da nəzərdə tutulur. Gömrük tarifi haqqında qanun və Vergi 

Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə görə, ölkə iqtisadiyyatı üzrə prioritet hesab olunan 

sahələrdə investisiya fəaliyyəti həyata keçirən hüquqi şəxslər və fərdi sahibkar 

tərəfindən investisiya təşviqi sənədi aldıqları andan müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

təsdiqedici sənədi əsasında idxal etdikləri texnika, texnoloji avadanlıqlar və qurğular 7 il 

müddətinə gömrük rüsumundan azad edilmişdir. Qəbul edilmiş bu dəyişikliklər 

sahibkarların xərclərinin azalmasına, yerli və xarici investisiyanın cəlb olunmasına, eyni 

zamanda həcminin artmasına gətirib çıxaracaq. Bütün bunlarla yanaşı, aşağıdakı 

istiqamətlər üzrə stimullaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsinə və 

təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır: Qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına və əhalinin 

istehsal sahəsində məşğulluğunun artırılmasına yönəlmiş innovativ və yüksək 

texnologiyalar əsasında rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalının inkişafı, habelə sahəvi 
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klasterlərin yaradılması üçün münbit şəraitin yaradılması, eləcə də istehsalın  təşkili və 

inkişafına xarici investisiyaların yatırılmasının stimullaşdırılması məqsədi ilə prioritet 

sektorlar üzrə ixtisaslaşmış sənaye parklarının, texnoparkların, biznes inkubatorların, 

turizm və rekreasiya zonalarının və digər strukturların yaradılması və inkişaf 

etdirilməsinin dəstəklənməsi; Birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsi sahəsində 

qabaqcıl beynəlxalq təcrübəni nəzərə alaraq investisiya layihələri üzrə güzəştlər 

sisteminin genişləndirilməsi; Ölkənin regionlarında, xüsusilə infrastrukturla lazımi 

səviyyədə təmin olunmamış ərazilərdə rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalının 

inkişafı, bu prosesə xarici investisiyaların yatırılmasının stimullaşdırılması məqsədilə 

investisiya layihələrinin zəruri infrastrukturla təminat sisteminin daha da 

təkmilləşdirilməsi; Qarşılıqlı əlverişli şərtlər əsasında ictimai əhəmiyyətli layihələrin 

həyata keçirilməsində, xüsusilə infrastruktur təminatı sahəsində dövlət və özəl biznes 

arasında orta və uzun müddətli əməkdaşlığı təmin etmək, bu layihələrə xarici 

investorları cəlb etmək məqsədi ilə dövlət-özəl sektorlar arasında tərəfdaşlıq 

mexanizminin yaradılması; Xarici investorlar tərəfindən ölkədə istehsal olunan 

məhsullarda və göstərilən xidmətlərdə yerli komponentin (yerli xammal, 

komplektləşdirici hissələr və detallar, xidmətlər) artırılması üçün xarici investorlar və 

yerli istehsalçılar arasında kommersiya əlaqələrinin yaradılması məqsədilə təchizatın 

inkişaf proqramlarının təşkili.  

 Bütün bunlara əsaslanaraq ölkə iqtisadiyyatının innovasiya amillərinə söykənən inkişaf 

strategiyasından irəli gələn ortamüddətli (ödənilən) dövlət innovasiya siyasətinin işlənib 

hazırlanması məqsədəuyğun hesab olunur. Belə bir siyasətin formalaşdırılmasında 

aşağıdakıların nəzərə alınması vacibdir: Azərbaycanda mükəmməl hesab edilə biləcək 

dövlət innovasiya siyasəti aparılmır, ancaq onun ayrı-ayrı elementlərindən istifadə 

olunur. Respublikamızda innovasiya fəaliyyətinin idarə edilməsi üzrə vahid dövlət orqanı 

yoxdur. Bu, innovasiya proseslərinin təşkilini ləngidir. Ölkə iqtisadiyyatının qloballaşma 

dövründə inkişaf etdirilməsi üçün ölkəmizdə rəqabət qabiliyyətli məhsullar 

buraxılmasının həcminin artırılmasında, iqtisadi inkişafın və ölkə təhlükəsizliyinin 

təminində, əhalinin həyat şəraitinin daha dayaxşılaşdırılmasında innovasiya fəaliyyətinin 

prioritetliyinə istiqamətlənmiş dövlət siyasətinin qəbul edilməsi zəruridir. Dövlət 

innovasiya siyasətinin əsas prinsiplərini ölkənin sosial-iqtisadi problemlərinin həllinə 

yönəldilən innovasiya proqramlarının və layihələrinin maliyyələşdirilməsi, innovasiya 

infrastrukturunun formalaşması və innovasiya sahəsi üçün kadr hazırlığı təşkil edir. 

İnnovasiya fəaliyyətinin inkişaf üçün münbit şərait yaradan hüquqi bazanı 

formalaşdırmadan ölkə iqtisadiyyatını innovasiyalı inkişaf yoluna çıxarmaq mümkün 
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deyildir. Bunun əsasını isə innovasiya fəaliyyəti haqqında qanun təşkil edə bilər. 

İnnovasiya fəaliyyəti haqqında qanunun daha da inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə 

aşağıdakı reqlamentləşdirici qaydaları özündə əks etdirən normativ aktlar qəbul 

olunmalıdır: innovasiya layihələrinin müsabiqə yolu ilə seçilməsi və büdcədən 

kreditləşdirilməsi; innovasiya fəaliyyəti göstərən subyektlərə subsidasiyalarm ayrılması 

və natura qrantlarının verilməsi; dövlət əhəmiyyətli innovasiya layihələrinin dövlət 

ekspertizasından keçirilməsinin təşkili; texnoparklarm və texnoloji biznes-inkubatorların 

formalaşdırılması və lazımı ehtiyatlarla təmin olunması; innovasiya məhsullarının 

yaradılması və sairə üçün dövlət sifarişlərinin yerləşdirilməsi. Azərbaycanda elmi-texniki 

fəaliyyət dairələri bu vaxtadək cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafının baza elementinə 

çevrilməmişdir. Ona görə də elmi-texnoloji inkişafın strateji istiqamətlərinin 

reallaşdırılması məqsədi ilə ölkəmizdə elm və texnikanın prioritet inkişaf istiqamətləri 

nəzərdən keçirilib seçilməlidir, onların inkişafına mane olan amillər üzə çıxarılmalıdır, 

qarşıya çıxan problemlərin həlli mexanizmləri müəyyən olunmalıdır. İqtisadi baxımdan 

inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda innovasiya fəaliyyətinin inkişaf şərtləri 

prinsipial fərqlərə malikdir. Respublikada innovasiya fəaliyyəti əsasən birbaşa xarici 

investisiyanın cəlb olunması yolu ilə göstərilir. Birbaşa investisiya ilə yanaşı ölkəmizə 

yeni texenologiya, yeni meneccent üsulları və mexanizmləri də gətirilir. Əksər 

təşkilatlardan ötrü xarici texnalogiya və lisenziyaların alınması böyük stimuldur, çünki 

onlar bu yolla xarici bazara çıxmaq imkanı qazanırlar. Bununla yanaşı, ölkəyə 

nəzarətsiz texnologiya axını ölkə sənayesinin xarici işləmələrdən texnoloji asılılığına 

real təhlükə yaradaraq milli elm və istehsalat kompleksinin inkişafının qarşısını ala bilər. 

Respublikamızın texnoloji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından texnologiyalar 

transferi mərkəzinin yaradılmasına ehtiyac vardır. Texnologiyalar transferi mərkəzinin 

başlıca vəzifələri aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: texnologiyaların, məhsulların və 

partnyorlarm axtarışı; elmi-texnoloji işləmələrin və intellektual məhsulların bazara 

çıxarılması; informasiya-analitik xidmətlər göstərilməsi: yüksək texnologiyalar sahəsində 

informasiya və informasiya-analitik işlərin yerinə yetirilməsi; yeni, mütərəqqi 

texnologiyalar haqqında informasiya bazasının yaradılması və aktual vəziyyətdə 

saxlanması; elm və texnikanın ayrı-ayrı sahələri üzrə toplanmış innovasiya layihələrinin 

ekspertizadan keçirilməsi və təkliflər, rəylər hazırlanması. texnoloji innovasiyalar və 

intelluktual məhsullar bazarında marketinq tədqiqatlarının aparılması: intellektual 

məhsulların istehsalçıları və istehlakçıları (ölkədaxili və xaricibazarlarda) bazarının 

tədqiqi; yüksək texnoloji məhsullar bazarının tədqiqi; elmi-texnoloji istiqamətlərin cari 

vəziyyətinin və inkişaf perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi və dünya səviyyəsi ilə 
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tutuşdurulub qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin 

imkanlarının məhdud olduğu (dövlət büdcəsindən hər il elmə ayrılan vəsaitlərin həcmi 

ÜDM-in 0,2%-dən çox olmur) bir şəraitdə fundamental və tətbiqi xarakterli elmi-tədqiqat 

işlərinə ayrılmış vəsaitlərin müəyyən bir hissəsini elmi-texnoloji işləmələrin nəticələrinin 

istehsalatda tətbiq olunmasına və seriyalı məhsullar istehsalının təşkilinə yönəltmək 

mümkün deyildir. Ona görə də hətta prespektivli elmi-texnoloji nəticələr kağız üzərində 

qalır, istehsalata çatdırıla bilmir. Bununla əlaqədar olaraq Respublika büdcəsində elmi-

texnoloji inkişafa yönədilməsi nəzərdə tutulan vəsaitlərin həcminin artırılaraq heç 

olmasa ÜDM-in 1%-i həddinə çatdırılması vacibdir. Bundan həm də elmi-texnoloji 

innovasiyaların istehsalatda tətbiqinə yönəldilən səylərin stimullaşdırılması məqsədilə 

istifadə etmək olar. Prespektivli elmi-texnoloji işləmələrin başa çatdırılması və bazara 

yönəldilməsi məqsədi ilə dövlət və qeyri-dövlət regional innovasiya fondları və 

mərkəzləri şəbəkəsini yaratmaq və onların maliyyələşdirilməsinə büdcədənkənar 

vəsaitlərin daha geniş cəlb olunması vacibdir. Respublikamızda bu vaxta qədər 

innovasiya sahəsi üçün kadrların hazırlanması sistemi təşkil olunmamışdır. Bunun 

başlıca səbəblərinə aiddir: alitəhsil sisteminin tətbiqi elmlər və istehsalat ilə əlaqələrinin 

həddindən çox zəif olması; innovasiya üzrə tədris proqramlarının, Azərbaycan dilində 

innovasiyaya aid dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin mövcud olmaması; təhsil üzrə dövlət 

standartının və eləcə də Azərbaycan Respublikasının mükəmməl təhsil qanununun 

olmaması aid edilə bilər.  

Azərbaycanda yaranmış texnoloji geriliyi aradan qaldırmaq və iqtisadiyyatda mühüm 

struktur dəyişikliklərinə nail olmaq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən problemlərdən biri 

də elmin aparıcı sahələrində çalışmaq üçün milli elmi kadrların hazırlanmasının prioritet 

kimi seçilməsinin və dövlət tərəfindən dəstəklənməsinin təmin olunmasıdır. Mövcud olan 

kadr potensialını, maddi-texniki bazanı, innovasiyalara əsaslanan inkişaf imkanlarını 

nəzərə alaraq ölkəmizin təhsil ocaqlarının elmi mərkəzlər, elmi-tədqiqat institutları ilə 

inteqrasiya olunmasına real şərait yaradılmalıdır. Ancaq bu yolla elmi-təhsil 

kompleksləri yaradıla və elmin prioritet istiqamətləri üzrə tədqiqatlar aparıb istehsalatda 

tətbiq oluna bilər. İnnovasiya sahələrində çalışmaq üçün lazım olan mütəxəssislərin 

hazırlanması məqsədi ilə kompleks tədris proqramları hazırlanmalıdır. Bu cür 

proqramlar perspektivli innovasiya layihələrinin həyata keçirilməsi üzrə menecerlərin, 

innovasiya müəssisələri üçün mühəndislərin, texniklərin, texnoloqlarm və digər 

mütəxəssislərin hazırlanmasına və yenidən hazırlanmasına yönəldilməlidir. Bizə elə 

gəlir ki, yuxarıda sadalanmış tədbirlər kompleksi ölkəmizdə innovasiya təşkilatlarının 
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uğurlu fəaliyyəti üçün vacib olan münbit iqtisadi mühitin yaranmasına gətirib 

çıxaracaqdır.  

 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi 

 

Tədqiqat qrupu Rəhbər: i.e.d. Arzu Hüseynova İcraçılar: Aynurə İsmayılova, t.e.n. 

Vəfa Rzayeva, i.ü.f.d. Fərhad Mikayılov, i.ü.f.d. Arzu Süleymanov, Təranə Salıfova, 

Əlvan Süleymanova, Nərminə Quliyeva, Əminə Yaqublu, Fatma İmaməliyeva, İzzət 

Salmanova, Aliya Şabanova, Dilrufə Hüseynova, Xalid Cavadov, Afaq Qasımova, 

Hüseyn Məmmədov, Xanım Rzayeva Redaktor: Sayalı Abbasəliyeva İnnovasiya 

fəaliyyəti haqqında bir sıra stimullaşdırıcı mexanizmlər. Bakı, 2017, 36 s. Kitab 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak 

mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi nin icrasının təmin edilməsi 

məqsədilə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar 

Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən işlənilmişdir. İİETİ, Bakı, 2017 

 

 Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu 

Həsən Bəy Zərdabi Prospekti, 88a, AZ1011, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası, 

Tel.: +99412 4308933, Faks: +99412 4300215, İnternet səhifə: www.ier.az 36 
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İş tapmağınıza kömək edən milli saytlarımız 

  

İş axtarırsınızsa aşağıdakı  vakansiya saytlarını izləyə bilərsiniz. 

 

rabota.az saytında Bakıda, eləcə də Azərbaycanın digər şəhərlərində müxtəlif bölmələr 

üzrə iş tapmaq imkanınız var. 

bolkadr.com qısa müddətdə iş tapmaq istəyən şəxslər və savadlı kadr axtaran şirkətlər 

bu saytdan faydalana bilərlər. 

2el.az sürücü, model, menecer, müəllim və s. kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsinizsə bu 

saytda axtrarış edə bilərsiniz. 

boss.az saytında hüquqşünaslıq, təhsil və elm, marketinq, tibb və əczaçılıq, informasiya 

texnologiyaları, dizayn kimi müxtəlif sahələr üzrə iş tapa bilərsiniz. 

jobsearch.az Azərbaycanda aparıcı onlayn işədüzəltmə saytıdır. 

azerjobs.com saytında ixtsasınıza uyğun peşə seçimi edə bilərsiniz. 

new.azinka.az AZİNKA HR&CC şirkətinin saytıdır, müxtəlif sənaye sahələrində 

fəaliyyət göstərən orta və irihəcmli şirkətlərə işəgötürmə ilə məşğul olur. 

diplomatbaku.com saytında müxtəlif iş elanları ilə tanış ola bilərsiniz. 

azerweb.com saytında müxtəlif iş elanları yerləşdirilib. 

vakansiya.az iş tapmaq üçün bu saytdan faydalana bilərsiniz. 

pozitiv.ws saytında maraqlı iş elanları verilib. 

staj.az  saytı savadlı, bacarıqlı, təcrübəli və iş potensialı ilə fərqlənənlərin  müəyyən 

işlərlə təmin olunmasında yaxından iştirak edir. 

karyera-az.com verilənlər bazasına sahib qabaqcıl iş elanları və CV saytıdır. 

kadr-az.info resepşn, marketinq menecer, dizayner, satış təmsilçisi, marketoloq, 

proqramçı-mühəndis və s. kimi vakansiyalar təqdim edir. 

is-elani.az saytında mühasib-kassir, əczaçı, mühafizə və s. sahələr üzrə iş elanları 

yerləşdirilib. 

vakansiyalar.az saytından kontent menecer, saç ustası, müəllimə və s. kimi işləmək 

istəyənlər faydalana bilərlər. 

http://www.rabota.az/
http://www.bolkadr.com/
http://www.2el.az/is-elanlari-vakansiyalar-isci-is-axtariram-rabota-v-baku
http://boss.az/
http://www.jobsearch.az/
http://azerjobs.com/AllVacancies.aspx
http://new.azinka.az/
http://diplomatbaku.com/
http://www.azerweb.com/en/index.php
http://www.vakansiya.az/
http://pozitiv.ws/
http://staj.az/
http://www.karyera-az.com/
http://kadr-az.info/
http://is-elani.az/
http://vakansiyalar.az/
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elan.az tez bir zamanda iş tapmaq istəyirsinizsə, onda bu saytın pulsuz elanlar 

kataloquna müraciət edə bilərsiniz. 

tap.az saytında müxtəlif iş elanları ilə tanış ola bilərsiniz. 

vacancy-s.com saytında müvafiq iş elanlarını oxuya bilərsiniz. 

banco.az bankda işləmək istəyənlər bu saytdakı vakansiyalardan faydalana bilər. 

1job.az saytında maraqlı iş elanları var. 

cv-az.com saytında öz CV-nizi yerləşdirə, istədiyiniz işi axtara bilərsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elan.az/
http://tap.az/
http://vacancy-s.com/wordpress/lang/ru/
http://banco.az/az/jobs
http://1job.az/
http://cv-az.com/az/homepage
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“Lənkəran iqtisadi rayonunda özəlləşdirmə sahəsinə 

investisiya imkanları” mövzusunda işgüzar forum   

 

Ölkədə həyata keçirilən uğurlu islahatlar çərçivəsində özəlləşdirmənin sürətləndirilməsi, 

bu sahəyə iş adamlarının aktiv şəkildə cəlb edilməsi, o cümlədən özəlləşdirilən 

müəssisələrin müasir əsaslarla yenidən qurulması və fəaliyyətinin genişləndirilməsi, 

özəlləşmənin iqtisadiyyatın inkişafına təsirinin artırılması əsas prioritetlərdəndir. Bu kimi 

hədəflərin reallaşdırılması üçün isə innovativ yanaşmalar tətbiq edilir, özəlləşmənin 

elektron müstəviyə keçidi təmin olunur, maarifləndirici forumlar keçirilir. Belə tədbirlərin 

davamı olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən iyulun 11-də ―Lənkəran 

iqtisadi rayonunda özəlləşdirmə sahəsinə investisiya imkanları‖ mövzusunda işgüzar 

forum təşkil edilib. Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının iştirakı 

ilə keçirilən forumda ətraf rayonlardan olan 100-dək sahibkarlıq subyekti, iş adamı 

iştirak ediblər. 

Forumun əsas məqsədi müvafiq bölgələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərini 

dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi sahəsində tətbiq olunan yeni yanaşmalar, müasir 

üsullar haqqında məlumatlandırmaq və onları özəlləşmə prosesinə aktiv şəkildə cəlb 

etməkdir. Eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən iş adamlarını dövlət əmlakının 

özəlləşdirilməsi prosesinin gedişi, hazırda özəlləşdirməyə açıq olan sahələr, 

özəlləşdirmədəki yeni yanaşmalar barədə maarifləndirməkdir. 

Tədbirdə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Yalçın Camalov çıxış edərək 

bildirib ki, ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin ―Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin 

sürətləndirilməsi və idarə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər 

haqqında‖ imzaladığı Fərmanına əsasən müasir çağrışlara uyğun yeni yanaşmalar 

tətbiq etməklə özəlləşdirilmənin sürətləndirilməsi prioritet məsələ kimi müəyyən edilib. 

Strateji yol xəritələrində də Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişaf əsasında 

iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin, inklüzivliyinin və sosial rifahın artırılması 

məqsədilə özəlləşmə ilə bağlı islahatların həyata keçirilməsi əsas hədəflərdəndir. Artıq 

aparılan islahatlar nəticəsində bu sahədə idarəetmənin modernizasiyası, prosedurların 

elektronlaşdırılması, operativliyin təmin olunması istiqamətində mühüm nəticələr əldə 

edilib. Özəlləşmə prosesinin tam olaraq elektron müstəviyə keçməsi, Elektron hərracın 

tətbiqi, eləcə də hərracları onlayn izləmək imkanının olması geniş investor kütləsinin 

prosesə cəlb edilməsinə, özəlləşmənin keyfiyyətcə yeni mərhələsinin başlanmasına 

http://www.emdk.gov.az/it/index.php/az/media-udzhun/khaebaerlaer/911-laenkaeran-igtisadi-rayonunda-oezaellaeshdirmae-sahaesinae-investisiya-imkanlar-moevzusunda-ishzhuzar-forum-kechirilib
http://www.emdk.gov.az/it/index.php/az/media-udzhun/khaebaerlaer/911-laenkaeran-igtisadi-rayonunda-oezaellaeshdirmae-sahaesinae-investisiya-imkanlar-moevzusunda-ishzhuzar-forum-kechirilib
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şərait yaradıb. Qısa müddətdir istifadəyə verilməsinə baxmayaraq 30-a yaxın vətəndaş 

olduğu məkanı dəyişmədən hərraca internet vasitəsilə onlayn rejimdə qatılıb. Dövlət 

əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı edilən sifarişlərin 100-ə yaxını isə elektron şəkildə 

həyata keçirilib. Ümumilikdə hərracların 75-i isə rəqabətli şəkildə baş tutub. 

Ölkəmizdə əsas vəzifələrdən biri də regionlarda rəqabət qabiliyyətli müəssisələrin 

fəaliyyətinin yenidən qurulması, istehsal gücünün artırılmasıdır. Regionlarda yerləşən 

dövlət müəssisələrinin investisiya müsabiqələri vasitəsilə özəlləşdirilməsi də 

iqtisadiyyatın inkişafına edilən effektiv təsir imkanlarını genişləndirir. 

Hazırkı mərhələdə özəlləşdirilən dövlət əmlakı müstəqil qiymətləndiricilər cəlb 

olunmaqla sırf bazar prinsipləri əsasında qiymətləndirilir və açıq hərraclar vasitəsi ilə 

satışa yönəldilir. Bu zaman dövlət əmlaklarının altında yerləşən torpaq sahələri həmin 

əmlakların bazar dəyərinə daxil edilməklə, birlikdə özəlləşdirilir. Belə işlərin əsas 

məqsədi sahibkarların müvafiq əmlakları təkrar bazardan deyil, daha əlverişli bazar olan 

– hərrac və müsabiqələrdən əldə etməsidir. Bildirilib ki, cari il ərzində ümumilikdə 114 

hərrac keçirilib, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə 350-yə yaxın iri və kiçik həcmli 

dövlət əmlakı özəlləşdirilib. 

Özəlləşdirilmə prosesinin daha da sürətləndirilməsinə imkan verən Özəlləşdirilmə portalı 

bütün investorlar üçün biznes portfelinə uyğun olaraq daşınmaz əmlak seçimi ilə bağlı 

geniş imkanlar yaradır. Nəticədə isə portala baxış sayı 2 milyona yaxınlaşıb. 

Əcnəbi sərmayəçilərin özəlləşmə prosesində iştirakını təmin etmək məqsədilə 

mütəmadi olaraq xarici ölkələrdə forumlar keçirilir, təbliğat, maarifləndirmə işləri də 

aparılır. 

Tədbirdə çıxış edən Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Möhübbət 

Babayev bildirib ki, özəlləşmə sahəsində yaradılan geniş şərait regionlarda eləcə də 

Lənkəran şəhərində yeni sahibkarlıq subyektinin formalaşmasına imkan verir. Lənkəran 

şəhəri üzrə özəlləşməyə çıxarılan müəssisələrin gələcək potensialından danışan icra 

başçısının müavini qeyd edib ki, həmin müəssisələrin özəlləşdirilərək yenidən 

fəaliyyətinin təmin edilməsi rayonun iqtisadi potensialının 

artmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaradır. İcra başçısının müavini iş 

adamlarını Lənkəranın iqtisadi gücünün, turizm potensialının artmasını nəzərə almaqla 

özəlləşmə prosesində fəallığı artırmağa çağırıb. 

Sonra Komitə ilə Azərbaycan Çay İstehsalçıları və İxracatçıları, eləcə də Şərab 

İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyaları arasında əməkdaşlıq memorandumları 

imzalanıb. Memorandumun əsas məqsədi Assosiasiyanın üzvü olan sahibkarlarla 
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səmərəli əlaqələrin yaradılması, onların müvafiq sahələr üzrə özəlləşməyə cəlb 

edilməsi, eləcə də həmin investorlar haqqında məlumat bazasının formalaşdırılması, 

mütəmadi işgüzar görüşlərin keçirilməsidir. Eyni zamanda özəlləşdiriləcək müəssisələrə 

Assosiasiyanın üzvlərinin iştirakı ilə infoturun təşkili də əsas məsələlərdəndir. 

Tədbirdə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən ―Özəlləşdirmə və investisiya 

imkanları, müasir yanaşmalar, şəffaf və elektron prosedurlar‖ mövzusunda təqdimat 

edilib. Təqdimatda özəlləşdirmə prosesində tətbiq olunan yeni innovativ üsullar, hərrac 

və müsabiqələrdə iştirak qaydaları, özəlləşdirməyə çıxarılacaq müəssisələr barəsində 

məlumat verilib. Sahibkarlar Lənkəran iqtisadi rayonunda özəlləşdirilməsi nəzərdə 

tutulan 35-ə yaxın müəssisələr haqqında ətraflı informasiya əldə ediblər. Həmin 

müəssislərin biznes portfeli, iqtisadi göstəriciləri, bazardakı mövqeyi barədə məlumatlar 

investorlara çatdırılıb. Bildirilib ki, bu müəssisələrin 12-si xidmət, 5-i istehsal, 4-ü 

mədəniyyət, 4-ü üzümçülük, hər biri üzrə 2 olmaqla kənd təsərrüfatı, şərabçılıq, 

quşçuluq, 1-i çayçılıq sahəsinə aiddir. Eyni zamanda respublika üzrə özəlləşməyə açıq 

elan edilən 350-yə yaxın müəssisələr haqqında da məlumat verilib. Qeyd edilib ki, 

bunlardan 142-si sənaye, 65-i xidmət, 58-i kənd təsərrüfatı, 32-si turizm, 14-ü səhiyyə, 

13-ü isə təhsil sahəsinə aiddir. 

İnnovativ yenilik, xüsusi model olan Elektron hərracın tətbiqindən də danışılıb. Bildirilib 

ki, sistem investorların sadə üsullarla əmlak sahib olmasına, istənilən yerdən hərraclara 

qoşulmasına imkan verir. Sistemin tətbiqi zaman və məkan məfhumunu aradan qaldırıb. 

Sonda özəlləşdirmə prosesi ilə bağlı sahibkarları maraqlandıran çoxsaylı suallar komitə 

nümayəndələri tərəfindən cavablandırılıb. Qeyd edilib ki, Əmlak Məsələləri Dövlət 

Komitəsi tərəfindən belə tədbirlər gələcəkdə digər iqtisadi rayonlarda da keçiriləcək. 

 

 

http://www.emdk.gov.az/it/index.php/az/media-udzhun/khaebaerlaer/911-laenkaeran-

igtisadi-rayonunda-oezaellaeshdirmae-sahaesinae-investisiya-imkanlar-moevzusunda-

ishzhuzar-forum-kechirilib 

 

 

 

http://www.emdk.gov.az/it/index.php/az/media-udzhun/khaebaerlaer/911-laenkaeran-igtisadi-rayonunda-oezaellaeshdirmae-sahaesinae-investisiya-imkanlar-moevzusunda-ishzhuzar-forum-kechirilib
http://www.emdk.gov.az/it/index.php/az/media-udzhun/khaebaerlaer/911-laenkaeran-igtisadi-rayonunda-oezaellaeshdirmae-sahaesinae-investisiya-imkanlar-moevzusunda-ishzhuzar-forum-kechirilib
http://www.emdk.gov.az/it/index.php/az/media-udzhun/khaebaerlaer/911-laenkaeran-igtisadi-rayonunda-oezaellaeshdirmae-sahaesinae-investisiya-imkanlar-moevzusunda-ishzhuzar-forum-kechirilib
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Hansı ölkədə biznes qurmaq olar - ən maraqlı startap-viza 

proqramları üzrə bələdçi 

 

Öz innovativ biznesini xaricdə qurmaq istəyən startap və istedadlı komandalar 

üçün 15 aktual proqram barədə məlumatı təqdim edirik. 

 

Bu proqramlar klassik akselerator deyil, onların məqsədi istedadların ölkəyə cəlb 

edilməsi və komandanın cəld adaptasiyası üçün şəraitin yaradılmasıdır. Bu, 

məsələn, yaşayış icazəsinin alınması, yaxud inzibati məsələlərin həlli ola bilər.  

Bundan başqa, bu startap-viza proqramlarının çoxunda ideya səviyyəsində olan 

ərizələrə baxılır, bu da öz növbəsində ölkəsində biznesini, hələ ki, aça bilməyənlərə 

uyğundur. 

 

“Startup Visa Lithuania” 

 

Ölkə: Litva 

Bu proqram Litva hökümətinin immiqrasiya qanunvericiliyi ilə təsdiqlənib. Proqram 

biotexnologiya, nanotexnologiya, informasiya texnologiyaları, maxatronika, 

elektronika, lazer texnologiyaları kimi sahələrdən biri üzrə öz startapını qurmaq 

istəyən istedadlı innovatorların cəlb edilməsi üçün yaranıb.  

Nə ilə kömək edə bilərlər: bir illik yaşayış icazəsi almaq olur, sonradan onu əlavə bir 

ilə uzatmaq imkanı da var. Bununla yanaşı ilkin hüquqi və inzibati dəstəyi də əldə 

etmək mümkündür. 

Kimi axtarırlar: Aİ üzvü olmayan innovativ sahibkarları. Həmçinin iştirakçı heç 

olmasa, gələcək firmanın bir hissəsinə və ideyanın bir il qabağa reallaşması üçün 

maliyyəyə sahib olmalıdır. 

Necə iştirak etməli: hər komanda üzvü barədə əsas məlumatı, öz biznes-ideyasını 

və inkişaf strategiyasını təqdim etməli olduğu proqram saytında olan formanı 

doldurmaqla iştirak etmək olar. Rezüme, biznes-plan layihəsi və video-müsahibənin 

olması da üstünlük verəcək. 
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“Business Innovation stream” 

 

Ölkə: Avstraliya 

Nə ilə kömək edə bilərlər: şirkət təsisçisi və onun ailəsi üçün 4 il 3 aylıq viza təqdim 

edirlər. 

Kimi axtarırlar: yaşı 55-dən aşağı Avstraliyada innovativ biznes qurmaq istəyənlər 

axtarılır. 

Necə iştirak etməli: saytda ərizə verməklə. Viza dəyəri təxminən 3546 dollar təşkil 

edəcək, həmçinin hər ailə üzvü üçün də viza dəyərini ödəmək lazımdır (təxminən 

1774 dollar böyüklər üçün və 18 yaşınadək uşaqlar üçün 885 dollar). İngilis dili pis 

olan ailə üzvləri üçün isə əlavə ödəniş etmək gərəkdir.  

Ərizənin verilməsi üçün ərazi hökümət qurumundan dəvətnaməni təqdim etmək 

lazımdır. Viza üzrə iki il ərzində ölkədə olan vaxt isə yaşayışın hər ili üzrə azı 

500.000 Avstraliya dolları dövriyyəsi olan bir və ya iki şirkətdə paya sahib olmalıdır.  

“Start-up visa” 

 

Ölkə: Böyük Britaniya 

Nə ilə kömək edə bilərlər: sahibkara və ən yaxın qohumlarına iki illik viza təqdim 

edirlər. 

Kimi axtarırlar: Böyük Britaniyada startap açmaq istəyənləri; layihə yenilikçilik, 

canlılıq və əhatəlilik üzrə tələblərə cavab verməlidir. 

Necə iştirak etməli: saytda ərizə verməklə. Sizə biznesin innovativliyinin 

qiymətləndirilməsinin təsdiqi, ―CEFR B2‖ səviyyəsindən aşağı olmayan ingilis dili 

biliyi və ərizənin verilməsinə qədər hesabda lazımi miqdarda vəsait (şirkət təsisçisi 

üçün 945 funt sterlinq və hər ailə üzvü üçün 630 funt sterlinq) gərəkdir.  

“Start-up Entrepreneur Program (STEP)” 

 

Ölkə: İrlandiya 
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Proqram innovativ biznes ideyası və 75 min avro ilkin investisiyası olan xarici 

vətəndaşlara İrlandiyada biznes qurmağa imkan verir. 

Nə ilə kömək edə bilərlər: təsisçi və yaxın qohumlarına 2 illik müddətə və daha 

sonra uzadıla biləcək və yaxud daimi yaşayış icazəsi verilir.  

Kimi axtarırlar: beynəlxalq bazarlarda innovativ məhsulları və xidmətləri inkişaf 

etdirən yaşı 5 ildən az olan startaplar. İrlandiyada ən azı 10 iş yerinin yaradılma 

potensialı və işə salınmadan sonra 3-4 il ərzində 1 milyon avroluq satışa çıxış 

bacarığı lazımdır. Qərargah İrlandiyada yerləşməlidir. 

Necə iştirak etməli: ərizə vermək (dəyəri — 350 avro). Biznes-planı və lazımi 

sənədlər barədə daha ətraflı məlumat saytda təqdim edilib. 

“Start-up Visa Program” 

 

Ölkə: Kanada 

Nə ilə kömək edə bilərlər: daimi yaşayış vizası təqdim edə bilərlər, həmçinin startap-

viza proqramı üzrə qərarı gözləyən müddətdə işə icazə almaq imkanı var.  

Kimi axtarırlar: Kanadalı vençur fondlarından və ya biznes mələklərindən investisiya 

cəlb etmiş, yaxud Kanada biznes-inkubatorunun iştirakçısına çevrilmiş innovativ 

şirkətlər. 

Necə iştirak etməli: Kanadalı vençur fondunun, biznes mələklər qrupunun və ya 

biznes-inkubatorun dəstəyilə təmin olmaq lazımdır. Ərizə verilməsi üçün 

biznesinizin innovativ potensialını qiymətləndirə biləcək şirkətlərin tam siyahısı 

saytda verilib. Ərizənin verilməsi üçün ―Canadian Language Benchmark‖ sistemi 

üzrə 5-ci səviyyədən aşağı olmamaq şərtilə infilis dili biliyi barədə sertifikatı təqdim 

etməli, həmçinin özü və ailə üzvlərini (məsələn, iki nəfər üçün ildə 11784 dollara 

yaxın) təmin edəcək lazımi vəsaiti olmalıdır. 

“Startup visa” 

 

Ölkə: Niderland 
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Nə ilə kömək edə bilərlər: bir il müddətli və uzadılma imkanı olan müvəqqəti yaşayış 

icazəsi təqdim edə bilərlər. Bununla yanaşı Holland bazarında startapın 

ataptasiyasına kömək üçün Niderland tərəfindən olan koordinasiyaçının/köməkçinin 

xidmətlərindən istifadə etmək lazımdır. 

Kimi axtarırlar: Aİ hüdudlarından kənarda yaşayan və Niderlandda innovativ şirkət 

qurmaq istəyənlər. 

Necə iştirak etməli: gələcək şirkətin biznes-planının ətraflı təsviri ilə birgə ərizə 

vermək (dəyəri 326 avro). Həmçinin aşağıdakı tələblərə riayət etmək lazımdır:  

•    Aİ vətəndaşı olan etibarlı və təcrübəli koordinasiyaçı//köməkçi ilə əməkdaşlıq 

etməli; 

•    Gələcək məhsul və xidmət innovativ olmalı; 

•    Şirkətin ideya inkişafından tamdəyərli biznesə qədər (addım-addım) planı var;  

•    Şirkət və koordinasiyaçı ―The Trade Register of the Chamber of Commerce‖-də 

qeydiyyatdadırlar; 

•    Gələcək sahibkarın bir il müddətində yaşayış üçün hesabında kifayət qədər 

vəsait var. 

“Entrepreneur Work Visa” 

 

Ölkə: Yeni Zelandiya 

Nə ilə kömək edə bilərlər: biznes təsisçisi, partnyorları və onların ailələri üçün bir 

illik (daha sonra iki ilə uzadılma imkanı ilə) viza təqdim edirlər.  

Kimi axtarırlar: Elm və İKT sahəsində biznes qurmaq istəyənlər. Layihə innovativ 

olmalı və ya ixracat potensialını nümayiş etdirməlidir. 

Necə iştirak etməli: ərizə vermək üçün ətraflı biznes-plan təqdim etmək gərəkdir. 

Əgər innovativlik meyarlara uyğun gəlmirsinizsə, şirkət təsisatı üçün əlavə olaraq ən 

azı 100 min Yeni Zelandiya dolları ayırmaq lazım olacaq. 

“Entrepreneur Pass” 

 

Ölkə: Sinqapur 
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Sinqapurda öz startapını işə salmaq və onun işə düşməsi üçün ölkəyə köçmək 

istəyən əcnəbi sahibkarlar üçün ―EntrePass‖ vizasının verilməsi proqramı.  

Nə ilə kömək edə bilərlər: Biznes xərcləri və iş yeri sayı üzrə ―МОМ‖ tərəfindən 

qoyulmuş normalarını icra etdikdə, uzadılma imkanı olan bir illik viza verilir. Ailə 

üzvləri üçün vizanı biznes sahibi tərəfindən ilk ―EntrePass‖ uzadılmasından sonra 

əldə etmək mümkündür. 

Kimi axtarırlar: qəhvəxana, fud-kortlar, massaj salonları, barlar, gecə klubları, 

işədüzəlmə agentliklərini açmaq istəyənlər ―EntrePass‖-da iştiraketmə hüququna 

malik deyillər. Müəssisələrin tam siyahısı ―MOM‖ saytında verilib.  

Necə iştirak etməli: Ərizəni ya şirkət yaranmamışdan əvvəl, ya da qeydiyyat 

tarixindən 6 ay ərzində vermək olar. Ərizə vermə zamanı nazirliyin komissiyası 

tərəfindən qiymətləndiriləcək biznes-plan təqdim edilməlidir. Biznes təsisçisi gələcək 

şirkətinin ən azı 30% buraxılışa icazəli səhmdar kapitalına malik olmalı, həmçinin 

saytda göstərilən tələblərdən ən azı birinə cavab verməlidir.  

“Business Finland” 

 

Ölkə: Finlandiya 

Proqram ekspertləri layinənin cəld beynəlxalq artımı üçün, biznes modeli, komanda 

iştirakçıları və layihə resursları üzrə potensialının olub-olmamasını qiymətləndirirlər. 

Qiymətləndirmə komissiyasını keçdikdən sonra ərizəçi yaşayış icazəsinə miqrasiya 

xidməti üçün sənəd əldə edir. 

Nə ilə kömək edə bilərlər: uzadılma imkanı olan iki illik yaşayış icazəsi almaq, 

həmçinin ―Tempo‖ maliyyələşdirilməsinə ərizə vermək olar. 

Kimi axtarırlar: Aİ-yə daxil olmayan ölkələrdən təzə başlayan tərtibatçılar.  

Necə iştirak etməli: proqram saytında olan formanı doldurmaq. Ərizələrə 10 gün 

ərzində baxılır. 

“French Tech Ticket” 

 

Ölkə: Fransa 
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Fransada xarici startapların yaradılması və inkişafı zamanı kompleksli dəstək təklif 

edən bütün dünyadan istedadlı və ambisiyalı insanların cəlb edilməsi üzrə Fransa 

hökümətinin illik proqramı. 

Nə ilə kömək edə bilərlər: komandaya 45 min avro (şəxsi xərclərə 20 min avro və 

biznes-hədəflərin reallaşmasına 25 min avro) ayıra və komanda üzvləriıə onların 

ailələri üçün gələcəkdə uzadılma imkanı olan yaşayış icazəsi verə bilərlər. 

Startaplar həmçinin 41 partnyor inkubatorlardan birində akselerasiyadan keçə bilər, 

komanda üçün iş məkanı ala, individual master-klass və tədbir proqramlarında 

iştirak edə bilərlər. Proqram inzibati məsələlərdə kömək edir və əlçatan mənzil və 

digər xidmətlər üzrə partnyorlardan olan xüsusi təkliflərə çıxış imkanı verir.  

Kimi axtarırlar: 18 yaşına çatmış və Fransa vətəndaşı olmayan 2-3 nəfərlik 

komanda. İştirakçılar ölkəyə köçməyə hazır olmalı və böz bütün vaxtını biznes -

planın reallaşmasına həsr etməyə hazır olmalıdırlar. 

Necə iştirak etməli: Proqram saytında ərizə vermək. Ən yaxın seçim 2018-ci ilin 

sentyabrında bitir. 

“StartUP Portugal” 

 

Ölkə: Portuqaliya 

―StartUP Portugal‖ ölkədə əlavə iş yerləri yaradacaq, ildə 325 min avro dövriyyəsi 

təxmin edilən və ya proqramdan keçdikdən sonra 5 il ərzində anoloji aktiv dəyəri 

olan innovativ şirkəti inkişaf etdirmək istəyənləri gözdən keçirir. 

Nə ilə kömək edə bilərlər: yaşayış icazəsilə, akselerasiyadan keçməklə, həmçinin 

inzibati məsələlərin həllində yardım edə bilərlər. 

Kimi axtarırlar: Portuqaliyada startap açmaq istəyən və məhkumluğu olmayan 18 

yaşdan yuxarı və Aİ üzvləri olmayan şəxslər. Ərizənin verilməsi üçün bank 

hesabında kifayət qədər məbləğ olmalıdır (bir nəfərə ildə təxminən 5 min avro).  

Necə iştirak etməli: Proqram saytında istənilən vaxt ərizə verərək. 

“Italia Startup Visa” 
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Ölkə: İtaliya 

Proqram İtaliyada startapların yaradılması və inkişafını stimullaşdırır. Proqram 

ekspertləri biznes modelinin, komandanın və resursların cəld beynəlxalq artım üçün 

potensial göstərib-göstərmədiklərini qiymətləndirirlər. 

Qiymətləndirmə komissiyasını keçdikdən sonra ərizəçi yaşayış icazəsinə miqrasiya 

xidməti üçün sənəd əldə edir. 

Nə ilə kömək edə bilərlər: əlavə iki ilə uzadılma imkanı ilə bir illik yaşayış icazəsi, 

həmçinin inkubator tərəfindən texniki, hüquqi və idarəetmə dəstəyi, şirkətlərin öz 

biznesini inkişaf edə biləcək avadanlıq və fiziki məkan təqdim ediləcək.  

Kimi axtarırlar: Aİ vətəndaşı olmayan, yaşından, cinsindən və mənşəyindən asılı 

olmayaraq yaxşı biznes ideyalı istənilən şəxs. 

Necə iştirak etməli: proqram saytında ərizə vermək. Şirkətin işə salınması üçün 

hesabda 50 min avro və işlək biznes modelin olması gərəkdir.  

“Startup Estonia” 

 

Ölkə: Estoniya 

Proqram çərçivəsində startap Estoniyada biznes mühitinin inkişafını stimullaşdıran 

böyük qlobal artım potensiallı, innovativ və təkrarlana biznes modelinin tərtibat və 

işə salınma məqsədi olan biznes kimi müəyyən edilir.  

Nə ilə kömək edə bilərlər: 5 ilədək uzadılma imkanı ilə 18 aya kimi yaşayış icazəsi, 

həmçinin ailə üzvləri üçün işə düzəlmə imkanı ilə yaşayış icazəsi və inzibati 

məsələlərdə yardım təqdim edilir. 

Kimi axtarırlar: Estoniyada innovativ biznes qurmaq istəyənləri. Ərizənin verilməsi 

üçün Estoniyada hər  yaşayış ayına ən azı 130 avro həcmində pul vəsaiti mütləqdir. 

İllik vizanın alınması üçün təxminən 1,5 min avro lazımdır.  

Necə iştirak etməli: Proqram saytında istənilən vaxt ərizə verərək. 

“Innovation Visa” 

 

Ölkə: İsrail 
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Proqram xarici sahibkarlara İsraildə texnoloji layihələri irəli çəkməyə imkan verir.  

Nə ilə kömək edə bilərlər: layihə üzərində daha sonrakı iş üçün beşillik müddətə 

viza alınması imkanı ilə qabaqcadan iki illik viza verilir. Həmçinin texnoloji 

infrastruktura, işgüzar və peşəkar dəstəyə çıxış təqdim edilir.  

Kimi axtarırlar: İsraildə innovativ biznes qurmağa hazır xarici sahibkarları.  

Necə iştirak etməli: Lazımi sənədlər paketini toplayıb saytda ərizə vermək. 

“Start-up Denmark” 

 

Ölkə: Danimarka 

Danimarkaya bizneslə köçməkdə, yaxud sıfırdan layihənin yığılmasında istedadlı 

sahibkarlara kömək üçün Danimarka höküməti tərəfindən yaradılmış proqramdır. 

Ekspert qrupu biznes-plan və layihənin innovativ tərkib hissəsini dəyərləndirir. Belə 

ki, proqramdan restoranlar, konsaltinq şirkətləri, pərakəndə satış mağazaları və 

texnoloji perspektivi olmayan digər şirkətlər keçməyəcək. 

Nə ilə kömək edə bilərlər: üç ilə uzadılma imkanı ilə iki ilə kimi yaşayış icazəsi, 

həmçinin ailə üzvləri üçün yaşayış icazəsi təqdim edilir. 

Kimi axtarırlar: Aİ üzvü olmayan vətəndaşlar. 

Necə iştirak etməli: Proqram saytında ərizə vermək. Özünü və ailəsini təmin etmək 

üçün kifayət qədər vəsait barədə məlumat təqdim edilməlidir. 

 

Samirə Məmmədova 

https://insider.az/az/read/hansi-olkede-biznes-qurmaq-olar-en-maraqli-startap-viza-

proqramlari-uzre-beledci/551d19d4-2364-4abe-a677-e4aa5852200f 
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https://insider.az/az/read/hansi-olkede-biznes-qurmaq-olar-en-maraqli-startap-viza-proqramlari-uzre-beledci/551d19d4-2364-4abe-a677-e4aa5852200f
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Azərbaycan timsalında innovasiyaların  iqtisadi inkişafa təsiri 

 

İqtisadi inkişaf ölkədəki milli gəlirlərin ÜDM-nin xarici ticarət səviyyəsinin, pul və borc 

səviyyəsinin ölçülməsidir. İqtisadi inkişafa təsir edən bir sıra amillər vardır. Dövlət 

sektoru, təbiət, enerji maliyyə ,vergi, əhali və texnologiyanı bu amillərə misal göstərmək 

olar. [2] Günümüzdə isə inkişaftexnoloji tərəqqi ilə əlaqədardır.Texnologiyanın sürətli 

inkişafı isə innovasiyanı sahibkarlıq fəaliyyətinin yaranması üçün başlıca şərt halına 

gətirir. İnnovativ yanaşma ilə əlavə dəyəri qazanmaq inkişafd aaçar rolunu icra edir. 

Sənaye inqilabından sonra, bilik və biliyə əsaslanan iqtisadi yanaşmalar dünyanın ən 

aktual problemlərindəndir.  

Qloballaşma prosesi və dünya iqtisadiyyatındakı rəqabətlilik elm ilə əlaqəli iqtisadiyyatın 

inkişafı üçün daha vacibdir.İqtisadi artım, rəqabət qabiliyyətliliyi və məşğulluq 

imkanlarını qorumaq üçün ölkələr sürətlə yeni ideyaları texniki və kommersiya 

uğurlarına çevirməlidirlər. Bu prosesdə sənaye cəmiyyəti öz yerini informasiya 

cəmiyyətinə vermişdir. Xüsusilə dünya iqtisadiyyatının böyük bir hissəsi olan inkişaf 

etmiş ölkələrdə bu proses daha sürətli hala gəlmişdir. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələrin 

dünya bazarlarında daha böyük payı olduğuna görə, bilik əsaslı sahələrə kapital 

qoyuluşlarının həcmimüntəzəm artır. Hər gün artan rəqabətə davam gətirmək üçün ən 

səmərəli üsullardan biri innovasiyadır. Buna görə də, innovasiya tədqiqatları bilik 

bazasına və ya biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatların yerləşdirilməsində əhəmiyyətli  rol 

oynayır. Qloballaşmanın və texnoloji inkişafın təsirləri müəssisələri ciddi iqtisadi 

rəqabətə aparır. Müəssisələr uzun müddətli mövcudluğunu davam etdirmək və davamlı 

rəqabət üstünlüyünə nail olmaq üçün rəqabət strategiyasına malik olmalıdırlar. 

İnnovasiya fərdi və sosial ehtiyacları daha effektiv təmin edir İnnovasiya sahibkarlıq 

ruhu üçün də vacib istiqamətlərdən biridir. Hər bir yeni müəssisə müəyyən bir yenilik 

gətirmək prosesindən sonra doğulur. Bundan əlavə, bütün təşəbbüslər rəqabət gücünü 

saxlamaq üçün daimi yenilənmə tələb edir. İqtisadi artım, rəqabət qabiliyyətliliyi və 

məşğulluq imkanlarını qorumaq üçün ölkələr sürətlə yeni ideyaları texniki və 

kommersiya uğurlarına çevirməlidirlər. 

1. İnnovasiya və onun iqtisadiyyatda rolu 

Ən sadə təriflə desək, innovasiya fərqli, yeni fikirlərin düşünülməsi və bunların həyata 

keçirilməsidir. Hansı ki, bu fikirlər əvvəllər həll olunmamış problemləri həll etməyə, ya da 
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varolan fikirlərin, xidmətlərin istifadəyə yararlı olmasına yardım edir. Bu innovative 

fikirlərin həyata keçirilməsi, yeni məhsulların hazırlanması və satılması ilə innovasiya 

baş vermiş olur. İnnovasiya dedikdə, istehsala tətbiq yöntəmi ilə yanaşı ondan gələn 

gəlir də nəzərdə tutulur. Bir sözlə, innovasiya yeni ideyaların istehsal prosesindən keçib 

bazarda dəyər qazanmasıdır. [3] 

 

      İnnovasiyanın baş verdiyi zaman dilimi isə elmin iqtisadiyyat və cəmiyyət üçün 

faydalı olan dəyərə çevrilməsindən ibarət olur. Yəni bu zaman dilimində innovativ 

düşüncələrə malik olan şəxslər yeni fikirlər ortaya çıxarırlar. 

İnnovasiya prosesi mərhələləri 

- mövcud olan problemin yeni texniki həllini tapmaq; 

- elmi araşdırmaların və təcrübə işlərinin aparılması; 

- satışın hazırlanması və təşkili; 

- yeni brendlərin bazarda yer tutması. [6] 

   İnnovasiya cəmiyyət, müəssisələr və ölkə iqtisadiyyatı üçün bir sıra müsbət nəticələr 

yaradır. Müəssisələrə yönəlik nəticələrə rəqabət üstünlüyünü təmin etməsi, səmərəliliyin 

artımı, mənfəətin artması, xammalın effektiv istifadə olunması, keyfiyyətin artması, 

informasiyanın iqtisadi dəyərə çevrilməsi, müştəri məmnuniyyətinin maksimuma 

çatdırılması, istehsal müddətlərinin qısaldılması və tullantıların minimuma çatdırılmasını 

misal göstərmək olar. 

Cəmiyyət və iqtisadiyyata yönəlik nəticələr: həyat standartının yüksəldilməsi, davamlı 

iqtisadi böyümənin təmin olunması, məşğulluğun artması, sahibkarlığın artması, 

xaricdənasılılığın azalması və s.[6] 

İnnovativ fikir
yeni iş 
yerləri

yeni 
məhsul

rəqabət
iqtisadi 
inkişaf
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İnnovasiyaların inkişafı və tətbiqi ilə bir sıra ciddidəyişikliklər baş verəbilər.Belə ki, 

ortayaçıxan innovativnəticələrlə bir çox problem köklüşəkildəaradanqalxır. Məsələn, 

internetinkəşfolunması və tətbiqi İKT sahəsindəinqilabasəbəbolmuşdur. 

Yeni və innovativ fikirlər sahibkarlıq fəaliyyətlərini inkişaf etdirir. Yeni sahibkarlıq 

sahələrinin yaradılması və həyata keçirilməsi sənayenin inkişafı deməkdir. Nəticədə isə 

ölkə iqtisadiyyatı inkişaf edir. [5] 

Əgər bir firma yuyulduqdan sonra ütülənməyəcək parçalar istehsal edirsə, başqa bir 

firma daha çox məhsul verən, xəstəliklərə davamlı bitki toxumları hazırlayırsa, uşaqların 

yumurtanı sevə-sevə yeməsi üçün onları daha diqqət çəkəcək formaya salırsa, bu 

zaman innovasiya baş verir. Ya da xəstəxana ora gələn xəstələrin müayinə nəticələrini 

öz internet ünvanında yayımlayırsa bu da elə innovasiyadır. İnnovasiya yenilik 

mənasına gəldiyi üçün yeni fikirlər nəticəsində ərsəyə gələn məhsullar digərlərini ötüb 

keçir və daha çox müştəri qazanır. Misal üçün NESLE  firması Türkiyədən aldığı findiğı 

istehsal prosesindən keçirərək və dəyər zincirinə qataraq dəfələrlə artıq pul qazanır. 

Dünya İqtisadiyyat Formunun etdiyiaraşdırmalara görə, son illərin rəqabət gücüən 

yüksək olan ölkəsi Finlandiyadır. Bəs bu səviyyəyə çatmaq üçün Finlandiya ölkə olaraq 

nə etmişdir? 

Finlandiya innovasiyaya etdiyi yatırımla güclü bir iqtisadiyyata malik cəmiyyət yaratdı. 

Belə ki, Fin höküməti, təqribən 20 il öncə innovasiyaya böyük qaynaqlar ayırmağa 

başladı. Bu investisiyalar, iqtisadiyyatın zəif olduğu vaxtlarda da davam etdi.  1990-cı 

ilin əvvəlində yaranan kriz bununla azaldıldı. İqtisadi krizdənsonra təhsil və araşdırma 

proqramı həyata keçirilməyə başladı. Bu programın hədəflərindən biri də  universitetlər 

və şirkətlər arasında güclü bir əlaqənin qurulması idi. Beləliklə meşəçilik və əkinçiliyə 

əsaslanan iqtisadiyyatın yerinə innovasiyaəsaslı iqtisadiyyat formalaşmağa başladı. 

2000-ci ildən etibarən  elm və texnologiya sahəsi Finlandiya iqtisadiyyatının əsas 

hissəsinə çevrildi. İnnovasiya iqtisadiyyatın hər bir sahəsində dəstəklənməyə başladı. 

Nəticə olaraq, 1985-ci illərdə adambaşına düşən milli gəlir 10.470 dollar idisə, 2004-

cüildəisə 29 000 dollara yüksəldi. Bu misalla biz bir daha innovasiyaəsaslı iqtisadi 

inkişafın şahidi oluruq. İnnovasiya, texnoloji tərəqqi elm və texnologiya sahələrindəki 

irəlləyişlərdən asılıdır. Bu səbəbdən, elmi biliklərin tədris olunduğu universitetlərdə 

fundamental araşdırmalarla yanaşı, tətbiqi araşdırma fəaliyyətləri də həyata 

keçirilməlidir. Universitetlərdəki bu elmifəaliyyətlərin reallaşdığı, yeni təşəbbüslərin 

yarandığı və universitet-sənaye əməkdaşlığının yaşandığı yerlər texnopark kimi tanınır. 
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Texnopark, innovasiya və kəşf sahiblərinin müvəffəqiyyət qazana bilməsi üçün münasib 

iş şəraiti yaradan, şirkətləri, yeni təşəbbüskarları bir araya gətirən, universitet və sənaye 

arasında əməkdaşlıq yaradan bir  sistemdir. Digər bir ifadə ilə texnopark, universitet və 

araşdırma mərkəzləri ilə bilik, insan kapitalı və qabaqcıl texnologiyaya əsaslanan 

sənaye şirkətlərinin əməkdaşlığını nəzərdə tutan, sistem daxilindəki şirkətlərə 

texnologiya transferi və ya menecment mövzusunda yardımçı olan təşviqedici 

təşəbbüsdür. İlk dəfəisə ―texnopark‖ anlayışı 1950- ci illərdə ABŞ-da orataya atılmış və 

dünyanın ilk texnoparkı məhz ABŞ-da qurulmuşdur. Texnoparklar ABŞ-da araşdırma 

parkı, Böyük Britaniyada elm parkı, Fransada texnopol, Yaponiyada texnopolis, 

Almaniyada texnologiya (innovasiya) mərkəzi olaraq adlandırılır. [2] 

 

2.Azərbaycanda innovasiyanın tətbiqinin inkişafı 

Azərbaycanda isə, 2009-cu ildəqurulan Barama İnnovasiya və Sahibkarlıq Mərkəzi 

ölkəmizdə sahibkarlığa dəstək verən qurum oldu. Dahasonra  2012-ci ildə Bakı 

Mühəndislik Universiteti nəzdində Texnoparkın, 2013- cüildə ―Yüksək Texnologiyalar 

Parkı‖nın qurulması və startuplara dəstək olması, 2014-cü ildə ―Fabrika Co-Working‖ 

mərkəzinin açılması ilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq co-working sözünü gətirdi. Elə 

həmin ildə İqtisad Universiteti nəznində İnnovativ Biznes İnkubator mərkəzi yaradıldı. 

2015-ci ildə ―Baku Business Factory‖,  ―Next Step İnnovation Centre‖ və  ―Sup.az 

Akselelerator‖u fəaliyyətə başladı. 2016-cı ildə ―Colab Co-Working‖ mərkəzi istifadəyə 

verildi. [1] 

Həril bu mərkəzlərdə onlarla, bəlkə də daha çox innovativ fikirli gənc layihəsi üçün 

dəstək görür və startapçıya çevrilir. Startap yeni və innovativ təşəbbüslə qurulan 

şirkətlərə verilən addır. Startaplar yeni ideyanı həyata keçirmək üçün bir araya gələn 

komanda üzvlərindən ibarət olur. Startap ifadəsi 1990-cı illərdən etibarən 

məşhurlaşmağ abaşladı. Hansı ki, həmin dövrdə ―nöqtə.com‖ şirkətləri yenicə 

yaranmağa başlayırdı. Belə internet şirkətlərinə bu günə kimi fəaliyyətini davam etdirə 

bilən ―amazon.com‖ və ‖ebay.com‖ misal ola bilər. [2] 

 Beləliklə, rəqabətin artmasında texnoloji və yeniliklərin sürətli inkişafı sahibkarlıq 

fəaliyyəti üçün vacib bir şərtdir. İstehsalın geniş çeşidli xidmətini əhatə edən innovasiya 

yerli, regional və ya milli səviyyədə vacib rol oynayır. Müxtəlif səviyyələrdə innovativ 

yenilik iqtisadi inkişafda mühüm rol oynayır və bölgədə sinerji yaradır. Yenilikçi bir 

yanaşma ilə əlavə dəyər əlavə etmək rəqabət və inkişafda mühüm rol oynayır. Bununla 
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yanaşı, AR-GE innovasiyaların tədqiqat nəticələrinə əsaslanan yeniliklər və tədqiqatlara 

əsaslanmasını tələb edir. Başqa sözlə, yenilik və ya yenilik prosesi təhsil və tədqiqat 

ehtiyacını tələb edir. Bu vəziyyət fərdi və cəmiyyəti, eləcə də ictimai varlığı birləşdirir. 

İnnovasiya prosesində ən vacib amillərdən biri də Tədqiqat və İnkişaf fəaliyyətlərinin 

səmərəli qurulmasıdır. Bu kontekstdən yenilik prosesində iştirak edən tərəflər arasında 

universitet və  elmi tədqiqat müəssisələrinin rolu hədsizdir. Buna görə də, bu qurumların 

innovativ yanaşmaları və onların bazarın tələblərinə olan münasibətləri çox vacib 

məsələlərdəndir. İnnovasiyalar 5 əsas faktora əsaslanır: sərmayələr, institutlar, insan 

kapitalı, mövcud olan infrastruktur və biznes mühit.iqtisadiyyatda innovasiyaların 

tətbiqinin genişləndirilməsi üçün güclü motivasiya mexanizmlərinin yaradılması və 

inkişaf etdirilməsi rəsmi dövlət siyasəti əsasında aparılmalıdır. Çünki innovasiyaların 

tətbiqi iqtisadi artıma pozitiv təsir göstərə bilər və bu iqtisadi artım faktorlarından biridir. 

Artıq qeyd edildiyi kimi, yeni innovasiyalar mövcud məhsulların təkmilləşmələri və ya 

tamamilə yeni biliyə əsaslanan yeni məhsul, proses və biznes modeli ola bilər. 

İnnovasiya tamamən bazar ehtiyacından irəli gələ və bazar yönümlü ola bilər.(Aslanlı, 

2017).Azərbaycan Qlobal İnnovasiya İndeksində (Global Innovation Index) 2016-cı ildə 

128 ölkə arasında 85-ci olmuşdur. (Global Innovation Index 2016. 

https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report#). İndeksin alt kateqoriyası olan 

―Bilik və texnologiya məhsulları‖ üzrə isə ölkənin mövqeyi 128 ölkə arasında 101-ci 

olmuşdur. Burada patentlərin, elmi məqalələrin və yeni innovativ bizneslərin sayı 

qiymətləndirilən göstəricilərdən olsa da patent müraciətləri alt-kateqoriyasında 138 ölkə 

arasında 80-ci yeri tutmuşdur. (The Global Competitiveness Report 2016–2017 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016- 

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf) 

 

3.Azərbaycan qanunvericiliyində innovasiyanın yeri 

Azərbaycanda innovasiya prosesi kontekstində iqtisadiyyatın qurulması üçü əhəmiyyətli 

qərarlar qəbul edilmişdir. Bu qərarlar və onların davamlı inkişafı üçün dünya 

nümunələrini axtarmaq və öyrənmək çox vacibdir. İlk növbədə Azərbaycanda elmi 

fəaliyyətin təşkili, idarə edilməsi və inkişafı sahəsində dövlət siyasətinin əsas 

prinsiplərini, elmin və elmi-innovasiya fəaliyyətinin məqsədlərini, elmin 

maliyyələşdirilməsi mexanizmlərini, elmi nailiyyətlərin stimullaşdırılmasını ―Elm 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu müəyyən edir. Qanunun ―Elmi 

https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-%202017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-%202017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
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innovasiya sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri‖ adlanan 4-cü maddəsinə 

əsasən dövlət elmi innovasiya fəaliyyətini həyata keçirən bütün müəssisə və təşkilatlar 

üçün bərabər şərait yaradır və onların fəaliyyətini stimullaşdırır. 6 dekabr 2016-cı ildə 

Azərbaycan Prezidentinin ―Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji 

yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında‖ Fərmanı ilə təsdiqlənən strateji sənədlərdə 

innovasiyalar məsələsinə yer verimişdir. Qeyri-neft sektorunun davamlı və ölkənin 

perspektiv inkişaf hədəflərini müəyyən etmək məqsədilə imzalanan Fərmanla təsdiq 

edilən ―Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 

Xəritəsi‖-nin 3.1.4-ci tədbiri ―Ali təhsil müəssisələrində ―təhsil-tədqiqat-innovasiya‖ 

formatında inkişafın təşviqi‖ adlanır və universitet klasterlərinin yaradılmasını ―təhsil - 

tədqiqat - innovasiya‖ zəncirinin effektivliyini artıra biləcəyini qeyd edir: ―Universitet 

klasterlərinin yaradılması araşdırma və təkmilləşdirmələrin həyata keçirilməsini, elmi 

nəticələrin istehsala tətbiqini stimullaşdıracaq, ―təhsil elm-istehsal‖ əlaqələrinin 

səmərəliliyi yüksələcəkdir‖.(Aslanlı, 2017).Sənədə əsasən, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası ―elm-təhsil-istehsal‖ zəncirində aktiv iştirak etməklə Azərbaycanın qlobal 

istehsal zəncirində iştirakına öz töhfəsini verə bilər. Hazırda AMEA ―elm-təhsil-istehsal‖ 

zəncirini qurmaq məqsədilə tədqiqat universitetinin yaradılması ilə bağlı addım atır. 

Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması şirkətlər tərəfindən araşdırma və təkmilləşdirmələrə 

investisiyaları stimullaşdırmaqla, elmin maliyyələşməsində özəl sektorun çəkisini artıra 

bilər. Təhsil Nazirliyi Milli Elmlər Akademiyası və İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birgə 2017-

2018-ci illərdə ali təhsil müəssisələrində ―təhsil-tədqiqat-innovasiya‖ formatında inkişafın 

təşviqini həyata keçirməlidir. Strateji yol xəritələrində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlərlə 

bağlı monitorinq, qiymətləndirmə və kommunikasiya tədbirlərini İqtisadi İslahatların 

Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi həyata keçirəcək. "Təhsil haqqında" Qanun isə 

innоvasiyalara ―müхtəlif təşəbbüslər, elmi tədqiqatlar əsasında fоrmalaşan mütərəqqi 

хarakterli yeniliklər‖ kimi qeyd edilir(―Təhsil haqqında‖ 

Qanun.http://edu.gov.az/az/page/72/302). ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı 

üzrə Dövlət Strategiyası‖nın ―ali təhsil müəssisələrinin təhsil-tədqiqat-innovasiya 

mərkəzlərinə çevrilməsinə dəstək nəzərdə tutulur. Azərbaycan Prezidentin 2014-cü il 2 

aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş ―İnformasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-

2020-ci illər üçün Milli Strategiya‖da da rəqabət qabiliyyətli və ixracyönlü yüksək 

texnologiyalar sektorunun gücləndirilməsi, ölkədə elmtutumlu və yüksək texnoloji 

məhsulların yaradılması və onların tətbiqini təmin edən innovasiya sisteminin 

formalaşması yüksək texnologiya sektorunun əsas məqsədidir. Bununla 

yanaşı,innovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, yeni innovasiya şirkətlərinin, 

http://edu.gov.az/az/page/72/302
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elmtutumlu və yüksək texnoloji məhsulların yaradılması və onların dünya bazarlarına 

çıxışına dəstək verən tədbirlər;  yeni bilik və texnologiyanın işlənilməsi və tətbiqi üçün 

texnoparklar, biznes inkubatorları və innovasiya strukturların inkişaf etdirilməsi  

məqsədləri qarşıya qoyulur. Prezidentin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 800 nömrəli Fərmanı 

ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış‖ İnkişaf Konsepsiyası‖nda da 

bənzər məqsədlər yer almışdır. Konsepsiyada əsas hədəf qarşıdakı 10 ildə Azərbaycan 

Respublikasında əsasən qeyri-neft sektorunun inkişafı hesabına ümumi daxili məhsulun 

iki dəfə artırılması və bu artımın respublikada innovasiya yönümlü və biliyə əsaslanan 

iqtisadiyyatın qurulması hesabına həyata keçirilməsidir. Konsepsiyada qeyd edilir ki, 

əsas missiyası innovasiyaların stimullaşdırılması və bazarın tənzimlənməsinə dəstək 

olan əqli mülkiyyətin əhəmiyyəti də yüksələcək. Əqli fəaliyyətin təşviqi, innovasiya və 

yaradıcılığa investisiya qoyuluşu üçün əlverişli şərait yaradılması və əqli mülkiyyətə 

əsaslanan kreativ iqtisadiyyatın davamlı inkişafı, ölkənin ÜDMdə onun payının daha da 

artırılması üçün tədbirlər həyata keçiriləcək. (Aslanlı, 2017) Konsepsiyanın ―Elmi 

potensialın və innovasiya fəaliyyətinin dəstəklənməsi‖ adlanan  hissəsi aşağıdakı 

tədbirləri nəzərdə tutur: 

 • ―..Elmtutumlu texnologiya, məhsul yaradılmasını sürətləndirmək məqsədi ilə 

innovasiya fəaliyyətinin genişlənməsi, elmi infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, elmin 

maddi-texniki bazanın müasirləşməsi; 

 • Elmin maliyyələşdirilməsinə dövlət büdcəsi resursları ilə yanaşı, digər mənbələrin cəlb 

olunmasını stimullaşdırmaq (―beyinaxını‖nın qarşısının alınması); 

• Ölkədə innovativ iqtisadiyyat üçün elm vəistehsal arasındakı əlaqələri gücləndirən, 

tətbiqi elmi araşdırmaların bazarın tələbinə uyğun olması üçün mexanizmlər. 

(Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ http://www.e-

qanun.az/framework/27274) ; 

• İnnovasiya fəallığının yüksəldilməsi ilə rəqabətli məhsul istehsalı, innovasiya 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün mexanizmlərin qurulması, innovasiya potensialının 

səmərəli istifadəsi təmin edilməsi məqsədi ilə dövlət dəstəyi tədbirləri və qanunvericilik 

bazası ; 

• İnnovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və yeni fəaliyyət növlərinin inkişafı üçün 

əlverişli mühit yaradılması, qabaqcıl texnologiya transferi və istifadəsi istiqamətində 

tədbirlərin gücləndirilməsi. ; 

http://www.e-qanun.az/framework/27274
http://www.e-qanun.az/framework/27274
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• Elmtutumlu məhsulların və texnologiyaların işlənilməsi və tətbiqi üçün texnopark və 

innovasiya zonaları yaradılması ; 

• İnnovativ sahibkarlığın və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın inkişafı üçün İnformasiya 

Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun fəaliyyətinin təşkili ; 

• Uzunmüddətli dövr üçün əqli mülkiyyətə dair Milli Strategiyada və Dövlət Proqramında 

əksini tapan innovasiya potensialının inkişafına kömək ; 

• Azərbaycanda yeni bilik və texnologiyaların istifadəsini, mənimsənilməsini və 

yayılmasını təmin edən milli innovasiya sisteminin formalaşdırılması‖ ; 

 

4.Nəticə 

Ümumiyyətlə, innovasiyaya əsaslanan firmaların, xəstəxanaların, restoranların, 

marketlərin, bankların olduğu ölkələrdə işsizlik azalır, insanların qazancı artır. Bir ölkədə 

innovasiya nə qədər çox olsa ümumi rifah da bir o qədər yüksək olar. Eyni zamanda 

ölkənin iqtisadi rəqabət gücü də yüksələr. Nəticədə isə bu ölkə digər ölkələrə görə daha 

çox inkişaf edər. Universitet-sənaye əməkdaşlığı, ölkə sənayesi, elmi və texnoloji 

tədqiqatların nəticələri, satılan məhsul və ya xidmətin nəticələri, yeni və ya 

təkmilləşdirilmiş istehsal və ya paylanma üsulu və ya innovativ  sosial xidmət üsulu, 

müasir dünya bazarlarında həlledici rol oynayır. Buna görə universitet-sənaye 

əməkdaşlığı innovasiya ekosisteminin ən əhəmiyyətli həlqələrindən biridir. Əslində, 

texnoparklar və ya texnologiya məhəllələrinin, innovasiya ekosisteminin bir çox digər 

elementlərinin mövcudluğunun səbəbi bu əməkdaşlığın qurulması üçün ən uyğun mühit 

yaratmaqdır. İqtisadi böyümə və ya iqtisadi inkişaf baxımından innovasiya və innovasiya 

prosesi iqtisadiyyata bu gün lokal və ya makro formalarda təsir göstərir. 

Ərazisi Azərbaycanın yarısı qədər olan və ilin yarıdan çoxunun günəşə həsrət qalan 

soyuq şimal ölkəsi Niderland  Qərbi Avropanın əsas kənd təsərrüfatı məhsulları 

təchizatçısıdır. 2017 ilin statistikasına görə Niderlandın  təkcə kənd təsərrüfatı 

məhsulları ixracı yüz milyard avrodan çox olub ABDdən sonra dünyada ikinci yerdədir. 

Ümumiyyətlə əhalisi Azərbaycandan iki dəfə çox , ərazisi iki dəfə az olan bu ölkə, 

dünyada fərd başına milli gəliri  və  ixracatı  ən çox olan on ölkələrdən biridir. İkinci 

dünya müharibəsinin fəsadlarını aradan qaldırarkən öz iqtisadiyyatını təbii gaz və digər 

rezervlərin hesabına quran bu ölkə, bu rezervlərin azalmasıyla və bir sektora 

bağlanmasıyla iqtisadi ədəbiyyatda ―Hollandiya Sindromu‖ adlanan bir problemlə 
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üzləşmiş və buna görə öz iqtisadiyyatını yenidən innovativ və elmi əsaslarla qurmuşdur. 

Hollandiyanın sənaye, gəmi nəqliyyatı , balıqçılıq, xidmət sektoru dünyanın ən inkişaf 

etdiyi ölkəsi olmaqla yanaşı,  kənd təsərrüfatı sektoruyla da dünyanın aparıcı oyunçuları 

arasındadır.  Bu sektorda istehsalı torpaq qıtlığından dolayı ən innovativ metodlarla, ən 

məhsuldar və  rəqabətə dözümlü üsullarla etmişdir. Azərbaycanın iqtisadi inkişaf 

strategiyasında həm hökümətin, həm də iş adamlarının bu ölkələrin innovasiya 

təcrübəsindən istifadə etməsi  zəruri nüanslardandır. Dünya bazarında neft qiymətinin 

azalması və karbo-hidrogen rezervlərinin tədricən tükənməsi, Azərbaycanı 

Niderland,Cənubi Koreya kimi ölkələri model almağa, innovativ və elmi yenilikləri 

özündə birləşdirən bir infrastruktur formalaşdırmağa istiqamətləndirməlidir. 15-20 illik bir 

programla iqtisadiyyatlarında inqilab edən bu cür ölkələrin təcrübəsindən faydalanmaq 

çox aktualdır. Azərbaycanda maliyyə resursları çatışmazlığından çox , innovativ təcrübə 

azlığı və ya dünya təcrübəsindən uzaqlıq problemi mövcuddur. Ona görə, sənaye və iş 

dünyası elmi tədqiqat müəssisələri ilə intensiv əməkdaşlığı və onların köməkliyi ilə yeni 

texnologiya və məlumatların bu sektorlara transferində maraqlı olmalıdırlar. Bu 

çərçivədə maya dəyəri az və rəqabət qabiliyyəti güclü brendlərimizlə dünya bazarına  

çıxma fürsəti tapılmalıdır. Azərbaycanın coğrafi -stratejik mövqeyi və əlverişli iqlim 

şəraiti bu istiqamətdə üstün mövqe sayıla bilər. İlk əvvəl bir neçə brendlə, misal üçün 

1.Avropa Olimiyadasının simvollarından nar meyvəsi məhsuluyla ―Göyçay Narı‖ brendini  

və ya milli yeməklərin bəzilərini(dovğa, plov, ləvəngi, qutab və s.) elmi və innovativ 

metodlarla məhsuldarlığını artırıb və saxlanılma, reklam etmə, faydalarını təbliğ edərək  

və Avropa bazarlarına çıxarılma prosesində bir siyasət həyata keçirərək, həm ölkəmizi 

tanıda bilər, həm də xeyli qazanc əldə ediləbilər. Unudulmamalıdır ki , dünyanın ən 

böyük brendlərindən ―Coca-Cola‖, ‖Pepsi‖ bir içki, McDonalds biryeməkxana xidməti 

göstərən brenddir. Doğrudur bu şirkətlərin yüz ildən çox yaşı və təcrubəsi  var, ama hər 

bir ölkənin  bütün dünyanı əhatə edən bredlərinin olması öz əlindədir.  Dünya artıq 

qlobal bir kənd halına gəlib. Sərhədlər və zaman artıq ortadan qalxıb. Yetər ki 

təşəbbüskarlıq ruhu ilə bu sərhədlər ortadan qalxsın. 
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